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 1  תרגיל

    לא  יוסר.  הנושא  =  משפט  פשוט .1

 .  הנשוא  =  מודאגים  משפט  פשוט .2

 משפט  איחוי  )מחובר(   .3

 איבר  ב'  איבר  א'

לקראת  חג  הפסח  השוק  הישראלי  
 בחומרי  ניקוי  חדשים,  מתמלא

כימיקלים   תרכובות  של   מכיליםחומרים  אלה   אולם
 .מזיקים

 

 משפט  מורכב .4

  פסוקית

  מסיחהנוכחות  נוסעים  צעירים  כיוון  ש
 את  דעתו  של  הנהג  הצעיר

את  ההסתברות  למעורבות    מגדילהנוכחותם  ברכב  
 בתאונת  דרכים.

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .5

 איבר  ב'  איבר  א'

 .ההכנסות  ירדובשל  ירידת  מחירים   אך כמות  גדולה  מהמוצר,  נמכרה
 

   משפט  מורכב .6

 פסוקית 

הקשר  עם    אבדהפיקוח   במגדל לאחר  ש בנמל  התעופה  הוכרזהכוננות  חירום  
 מטוס  הנוסעים.

 

 משפט  מורכב .7

  פסוקית

 הנושא  לידי  המשטרה.  יועבר חשדות  לפלילים  תעלהבדיקת  המקרה    אם
 

 משפט  מורכב .8

  פסוקית

 לבית  החולים  על  ידי  צוות  מד"א.  פונוהם   בשני  עובדים  פגעורסיסי  סלע  לאחר  ש
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 משפט  פשוט .9

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 איבר  ב'  איבר  א'

 .שעה  אחת  אחורה  יוזזומחוגי  השעון   ו ישראל  לשעון  חורף,  תעבורמחר  
  

 נתקעו  .  נשוא  =  משפט  פשוט .11

 מורגשים  .  נשוא  =  פשוטמשפט   .12

 משפט  מורכב .13

  פסוקית 

 .לתוקף  בימים  הקרובים  תיכנסנה על  ידי  הכנסת  תאושרנה  אשר תקנות  חדשות
 

 משפט  מורכב .14

 פסוקית 

  מגיעיםאנשים  עם  מחלות  עור  
 לאזור  ים  המלח  מכל  העולם

  משפרתהרחצה  במי  המעיינות  החמים  שבאיזור  משום  ש
 .את  מצבם

     

 משפט  איחוי  )מחובר( .15

 איבר  ב'  איבר  א'

את  הפיכת  מתחם  קופת    אישרההוועדה  
 החולים  שבלב  העיר  לשטח  מגורים,

במתחם    ייבנובמהלך  השנתיים  הקרובות   ו
 .ארבעה  בנייני  מגורים  רבי  קומות

 

 משפט  מורכב .16

 פסוקית 

 לידיו  מסקנות  הוועדה.  הוגשולאחר  ש את  מינויו  של  המזכיר  החדש  ביטלהשר  
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  משפט  איחוי  )מחובר( .17

 איבר  ב'  איבר  א'

  נמשכההאולימפיאדה  למדעי  המחשב  
 ארבעה  ימים,

  ישראל  במקום  השמיני דורגהבסיומה   ו
 .מדינות  08מתוך 

 

  משפט  מורכב .18

 פסוקית 

  נהנובמהלך  חודשי  שביתה  ארוכים  
 השובתים  מאהדת  הציבור

 מהשביתה.  נפגעהציבור  אף  על  פי  ש

 

  חקר  .  נשוא  =  משפט  פשוט .19

 משפט  איחוי  )מחובר( .21

 איבר  ב'  איבר  א'

למבקרים  בשל    נסגרהמערת  הקמח  
 החורף,  תנזקי  שיטפונו

לאחר    תתאפשרפתיחתה  המחודשת   ו
 .הסדרת  עזרי  הבטיחות

 

 משפט  מורכב .21

  פסוקית

את  איכות    תשפרשעת  אור  נוספת  "
 ,"החיים  של  אזרחי  ישראל

חברי  הוועדה  לבחינת  הפעלת  שעון    טוענים
 הקיץ  בישראל.

 

  משפט  איחוי  )מחובר(  .22

 איבר  ב'  איבר  א'

שנה  לאחר  הכרזתה  על  עצמאות    08-כ
 קרואטיה  לאיחוד  האירופי,  צורפה

כמדינה    נרשמההיא    0802באחד  ביולי   ו
 .באיחוד  00-ה

 

 מתלוננים  הנשוא  =   . משפט  פשוט .23

 משפט  מורכב .24

 פסוקית 

 הבוקר  ללא  רשות.  המריאש בחיפושים  אחר  חניך  בקורס  טיסה  פתחההמשטרה  
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 משפט  מורכב .25

 פסוקית 

 ."כלי  טיס  בלתי  מאויש  בצורה  מבוקרת  בעקבות  תקלה  טכנית  הונחת" :מסרדובר  צה"ל  
 

 .  נשוא  =  טופל  משפט  פשוט .26

 משפט  מורכב .27

  פסוקית

את  זמן  השינה    מקצראדם    כאשר
 שלו  בשעה

מחיר  מבחינת  הערנות  שלו    משלםהוא  
 .במהלך  היום

 

  משפט  מורכב .28

 פסוקית 

 .הסתמיּות  בכל  אחד  מן  המשפטים  מוסברת  כיצד נשאלהתלמיד  
 

 משפט  איחוי  )מחובר( .29

 איבר  ב'  איבר  א'

בצהריים    הורגשהרעידת  אדמה  
 באזור  העיר,

מספר  דיווחים    התקבלובמוקד  המשטרה     לכן
 .של  תושבים  מודאגים

 

 משפט  מורכב .31

 פסוקית 

בשל  תקלה  במכון הטיהור  שבאחריות    נגרמהנזילת  הביוב    כי הודיעההעירייה  
 תאגיד  המים.

 

 בודקת  .  נשוא  =  משפט  פשוט .31

   .  נשוא  =  יוקדםמשפט  פשוט .32

 משפט  איחוי  )מחובר( .33

 איבר  ב'  א'איבר  

לעלייה    גורםאימון  משקולות  
 במסת  השריר,

לפעולת  חילוף    מסייעהוא   משום  מכך
 .החומרים  בגוף
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 משפט  איחוי  )מחובר( .34

 איבר  ב'  איבר  א'

חוקרי  היחידה  הארצית  לחקירות  הונאה  
 הבוקר  על  משרדי  החברה,  פשטו

את    עצרושוטרי  מרחב  המרכז   לאחר  מכן
 .בעל  החברה

 

 משפט  מורכב .35

 פסוקית 

שעתיים  לפני  כינוס  הקבינט  הביטחוני  
 :שר  הביטחון  אמר

 ."מאוד  להשגת  היעדים  קרוביםאנו  "

 

 משפט  מורכב .36

 פסוקית 

למנהל  מקרקעי    הורהבג"צ  
 ישראל  לנמק

  ההגבלות  על  קבלת  תושבים  תבוטלנהלא    מדוע
 .ליישובים  קהילתיים

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .37

 איבר  ב'  איבר  א'

תקלה    התגלתהבמהלך  טיסת  מבחן  
 במערכת  ההידראולית,

 לשדה  התעופה  צוותי  הצלה.  הוזעקו   לכן

 

 .  הנושא  =  הופסקה  משפט  פשוט .38
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 2  תרגיל

 משפט  מורכב .1

 פסוקית 

מתושבת  העיר  תשלום    דרשההעירייה  
 של  אלף  שקלים  עבור  קנס

 .שנה  00לה  לפני    ניתןש

 

 

 .התושבת  את  ביטול  התשלום  דרשה  באמצעות  עורך  דינה:  משפט  פשוט

 

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .את  טענת  התושבת  מתארה מכתב  ניסחעורך  הדין  
   

 

 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

 .התיישנות  חלה   לפיכך שנים,  00לפני    קרההאירוע  
 

 

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

אל  התושבת  מכתבי  התראה  רבים  בדואר    נשלחובמהלך  השנים  כי   העירייה  טוענתמנגד  
 .רשום

 

 

 משפט  מורכב  
 פסוקית 

 .את  המכתבים  מבית  הדואר  לקחההתושבת   כי  מראיםרישומי  הדואר  
 

 

 

 משפט  איחוי  )מחובר(   

 איבר  ב'  איבר  א'

 .את  חובה  שילמההתושבת     ו ,לטובת  העירייה  פסקהשופט  
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 בסוף  השבוע  במפגש  עם  ראש  העירייה    השתתפועשרות  בעלי  עסקים  ממרכז  העיר   :  משפט  פשוט .2

 .העיר  בנושא  פיתוח  מרכז

 

 משפט  מורכב

  פסוקית 

במסגרת  הפעילות  של    נערךש האירוע
 המרכז  לפיתוח  עירוני

מפגש  ישיר  בין  ראש  העירייה    יצר
 .לבין  בעלי  העסקים

     

 משפט  איחוי  )מחובר(   

 איבר  ב'  איבר  א'

בפני  ראש  העיר    הועלובמפגש  
 ,הצרכים  של  האזרחים

רעיונות  להמשך  קידום    ניתנו   ו
 .המסחר  בעיר

 

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .את  העסקים  הקטנים  תטפחהעירייה   כי  הבטיחראש  העיר  
 

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

ֵארמרכז  העיר  " :ראש  העיר  הוסיףבסיום  המפגש    ."הלב  הפועם  של  העיר  ִישָּ
 

   

 משפט  מורכב  .3

  פסוקית

  מונעצמצום  בצריכת  החשמל  שמאחר  
 פליטת  מזהמים  מסוכנים  לאוויר

המשרד  להגנת  הסביבה  מספר  טיפים    ִפרסם
 .לצרכן

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .בהם  משתמשאינך    אם את  מכשירי  החשמל  שברשותך  כבה
 

 .רכוש  מוצרים  חסכוניים  בחשמל:  משפט  פשוט

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .היא  מלאהכש את  מכונת  הכביסה  הפעל
 

 משפט  איחוי  )מחובר(   

 איבר  ב'  איבר  א'

 .את  הבית  בעזרת  מזגן  חמםבימי  החורף     ו ,נורות  חסכוניות  בחשמל  התקן
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 משפט  איחוי  )מחובר( .4

 איבר  ב'  איבר  א'

מנכ"ל  חדש    הגיעבשבוע  שעבר  
 ,לחברה

הבא  הוא  יודיע  על  קיצוץ  בחודש     ו
 .משמעותי  במצבת  ֹכח  האדם

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .תכנית  התייעלות  תעבורבשנתיים  הקרובות  החברה   כי טועןהמנכ"ל  החדש  
 

 .גם  את  סגירתן  של  שתי  חברות  בת  כוללתתכנית  ההתייעלות  :  משפט  פשוט

 

 משפט  מורכב
 פסוקית 

 .המנכ"ל  במסיבת  עיתונאים  יודיעעל  הקיצוץ   כי מסרומקורות  בחברה  
 

 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

לבית  המשפט  בבקשה    פנהיו"ר  ועד  העובדים     ו ,על  ההחלטה  זועמיםהעובדים  
 .לעצור  את  ביצוע  התכנית

 

 

 

 משפט  מורכב .5

 פסוקית 

 .יתחרו  על  הפרס  הראשוןש הספרים  00אתמול  על    הכריזמפעל  הפיס  
 

 .חבר  השופטים  חמישה  ספרים  ִיְבַחרבעוד  שבוע  :  משפט  פשוט

 

 משפט  איחוי  )מחובר(  

 איבר  ב'  איבר  א'

ֵחרמתוך  חמשת  הספרים     ִיבָּ
 ,הספר  המנצח

במהלך  החודש  הבא  בטקס  חגיגי  בהשתתפות  נשיא     ו
 .הזוכה  הגדול  בפרס  לספרות  יוכרזהמדינה  
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 משפט  מורכב .6
 פסוקית 

 .לסוף  השבוע  תוכננהש היום  את  ההופעה  ביטלהאשת  יחסי  הציבור  של  הזמרת  
 

 משפט  מורכב

  פסוקית

 .העוזרת  האישית  של  הזמרת  סיפרה "בשל  טיפול  רפואי  מתמשך  בוטלהההופעה  "
 

 

 .מידע  על  הטיפול  הרפואי  מסרומקורביה  של  הזמרת  לא  :  משפט  פשוט

 

 משפט  מורכב

 פסוקית 

 .כבר  פעם  אחת  בוטלהההופעה    כי חשףאחד  העיתונאים  
 

 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

 .לסוף  השבוע  נדחתההיא     אולם ,ההופעה  לתחילת  השבוע  תוכננהתחילה  
   

 

 משפט  מורכב

 פסוקית 

 .לרוכשי  הכרטיסים  יוחזרהכסף  ש הודיעמשרד  הכרטיסים  
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 .תכנית  בעלות  של  שישה  מיליארד  דולר  ביטלהסין  :  משפט  פשוט .7

 

 דונם  במחוז    0,288בניית  מתקן  להעשרת  אורניום  בשטח  של    כללההתכנית   :  משפט  פשוט

 .גואנדונג  סמוך  לנהר  הפרל  שבדרום  המדינה

 

 משפט  מורכב

 פסוקית 

 .מאות  מתושבי  המקום  הפגינו  נגד  בניית  המתקן  כי מסרגורם  בממשלה  הסינית  
 

 משפט  איחוי  )מחובר(

 ב'  איבר  איבר  א'

  פועליםבמחוז  גואנדונג  כבר  
 ,חמישה  כורים  גרעינים

 .בתהליך  בנייה  נמצאיםעוד  תריסר  כורים   ו

 

 משפט  מורכב

 פסוקית 

בניית  המתקן  להעשרת  אורניום  תבוטל    כי אישרוגורמים  רשמיים  
 .בעקבות  מחאת  התושבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 3  תרגיל

1. 
 תפסוקי                              

   פסוקית   
  למדתיאף  על  פי  ש

 באוניברסיטה  מקצוע
 במקצוע  אחר.  בחרתיבסיום  הלימודים    רצוהוַרי  ש

 

2.  
 פסוקית                    

  פסוקית  
את  קרקפת  הראש    נעסה  אם ש מצאורופאי  העור  

 במשך  חמש  דקות  בכל  חפיפה,
כעבור    תופסקנשירת  השיער  

 חודש  ימים.
 

3. 
 פסוקית               

   פסוקית        
 .סליחה  מבקשיםהם    טועיםהם  ש מביניםהם  כש

 

4.  
 פסוקית                                                             

  פסוקית       
ֵשְךהירי    אם ש מסריקוד  העורף  פ התלמידים  פעילות  לימודית    ְיַקְימּו ִימָּ

 .באמצעות  המחשב
 

5.  
 פסוקית                                                                                     

  פסוקית  
כראות  עיניהם    ישלימוהם  כדי  ש טקסט  חסר  קיבלוהתלמידים  

 מתוך  הבנת  הטקסט  את  המילים
  ממנו.  הושמטוש

 

6. 
  פסוקית                                           

   פסוקית     
  בטקסט  החסר  מילאהתלמיד  לאחר  ש

 את  המילים
  הוא  קיבל  את  הטקסט  השלם  הושמטוש

 לשם  השוואה.
 

7.  
 פסוקית                                                                             

  פסוקית     
שר    אמרביום  העשירי  למבצע  

 הביטחון
אל  היעדים    הגיעוהכוחות    כי

 הקרקעיים
  .להם  נקבעוש
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8. 
  פסוקית                                                               

  פסוקית  
  .עובדתבה  אני  ש בחברה  יועסקובני  משפחתי  ש אינני  מעוניינת

 

9.  

 פסוקית                                          
   פסוקית  
 .דיבורםאת  סגנון    מפנים  את  קולם  מרימיםבה  אנשים  ש בסביבה  גדלה ילד   
 

11.  
 פסוקית                                                                                                      

  פסוקית                          
  ."באליפות  אירופה  תזכההקבוצה  לא    אם בקיץ  הקרוב  אפרוש" :הודיעשחקן  הכדורגל  

 

11.  
 פסוקית                                                 

   פסוקית 
בית  הנבחרים  אף  על  פי  ש

את  תכנית  החירום    אישר
 הכלכלית

הממשל  למען  הבראת     הציעש
 האמריקנית,  הכלכלה

יורק  -הבורסה  בניו  ננעלה 
 בירידות  שערים.

 

   

12.  
 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  
באורח    נפצעושלושה  חיילים  

 קל  מרסיסים
  .נסעובו  ש לעבר  הרכב  ירוחמושים  פלסטינים  לאחר  ש

 

13.  

     פסוקית                                    
   פסוקית 

רק  אנשים  מבוגרים  ש חשבנובעבר  אם  
 מכאבי  גב  סובלים

 אחרת.  חושביםהיום  אנחנו   
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 4  תרגיל

1.  
  :מורכבמשפט   

 פסוקית 

 .מועד  לבחירות  לראשות  המפלגה  יקבע  כי הודיעיו"ר  המפלגה  
 

   

 :משפט  מורכב 

 פסוקית                                                 
   פסוקית 
  ֲאַכֵנסאחרי  סבב  התייעצויות  "

 בהקדם  את  ועידת  המפלגה
את  מועד  הבחירות    תקבע  אשר

 ,"לראשותה
 .יו"ר  המפלגה  אמר 

 

 

 .שלושה  חברי  מפלגה  יתמודדועל  הנהגת  המפלגה  :   משפט  פשוט 
 

 

2.  

   :משפט  מורכב
 פסוקית                                                                    

  פסוקית  
חברת  הרכבות  הלאומית  

 הודיעהשל  צרפת  
תאונת  הרכבת  כי  

 הקטלנית  ליד  פריז
שישה    נהרגובה  ש

 בני  אדם
כתוצאה  מסטיית    נגרמה

 .הרכבת  ממסלולה
 

 

   :מורכבמשפט  
 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  
 .ממקומו  ניתק בין  שני  קרונות  חיברש   מוט  ברזלכי     מסרה  החברה

 

 

   :משפט  מורכב
 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  
  מסרשר  התחבורה  הצרפתי  

 בתגובה
בשל  טעות    נגרמה  לאהיא  ש העלתהחקירת  התאונה    כי

 .אנוש  של  הנהג
 

 

 

   :משפט  מורכב

 פסוקית                                                                                              
  פסוקית  

  .באותו  הזמן  בכיוון  הנגדי  חלפהש ממפגש  חזיתי  מול  רכבת  חמקש את  הנהג  שיבחהשר  
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 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

 .החלמה  מהירה  לפצועים  איחלה ו ,את  תנחומיה  למשפחות  הקורבנות  מסרהחברת  הרכבות  
 

 

 5  תרגיל

1.  
 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  פסוקית  

מכונת  משום  ש תדחינה לשבוע  הבא  נקבעוש שתי  הבחינותכי   הודיעההמורה  
 .התקלקלההשכפול  

 

 

2.  

 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  פסוקית  

תמיסה  כי   חשד  קיים
 לעדשות  מגע

זיהום  ל  גרמה בארה"ב  מיוצרתה
 מסוכןפטרייתי  

אצל    לעיוורון גרם ש
 .חלק  מהאנשים

 

 

 

3.  
 פסוקית

    פסוקית                         
   פסוקית   

בשבוע  שעבר  אליכם    נשלחהש את  התמונה  קיבלתםאם   לי  הודיעו
 על  ידי  האומן

   .אותה  ציירש

 

 

 

4.  

 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  פסוקית  

רופאי  עור  
 ,מצאובריטים  

  סובליםה אנשים  רביםכי  
 מפריחה  בפניהם

תגובה    פיתחו
 אלרגית  לניקל

במרבית    נמצאש
 הטלפונים  הניידים.

 

 

 

5.  
 פסוקית                                                   

                            פסוקית 
    פסוקית  

השוכר  לא  אם  
את  שכר    ישלם

 הדירה  בזמן

את  השוכר    יתבעבעל  הדירה     בין  הצדדים,  נחתםש בחוזה  נקבעכפי  ש
 בבית  דין  לתביעות  קטנות.
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6.  

 פסוקית
    פסוקית                         
   פסוקית   

בעיתון  הלונדוני  
 פורסם

המעצמות  כי  
 מאמינות

בפני  מחסור  של    עומדתאיראן  ש
 חומרי  גלם

להכנת  כלי    נדרשיםה
 .נשק  גרעיניים

  

 

         

7.  
 פסוקית                                                                                              

  פסוקית  פסוקית  

האם  אתם  
 יודעים

בזמן  פעילות  כי  
 גופנית

  נושמיםאנו  כש
 מהר

  פולטהגוף  
 פחמן  דו  חמצני

אליו  את    מושךה
 היתושים.

 

 

 

8.  
 פסוקית

    פסוקית  
   פסוקית   

המוכרת  " לחברתי:  סיפרתי
 עלי  לחצה

כפתורי  הז'קט  על  אף  ש את  החליפה  אקנהש
 ."חסרים

  

 

9.  

 פסוקית                                     
    פסוקית                         

    פסוקית  
ֶהרכב  של  אף  על  פי  ש

 קבעשלושה  שופטים  
ראש  ש

 העיר
בראשות    מכהןה

 אחת  הערים  הגדולות
בקבלת    מעורב
 שוחד,

ראש  העיר  על    ִערער 
 החלטת  השופטים.

 

 

11.  
 פסוקית

      פסוקית                         
     פסוקית   
    פסוקית    

ממשרד  
התחבורה  

 נמסר

שר  כי  
התחבורה  

 הורה

  יזרזואנשי  משרדו  ש
את  הליך גיבוש  התקן  

הישראלי  במכון  
התקנים  למערכת  

 אלקטרונית  מיוחדת

  תמנעאשר  
 את  האפשרות

בכלי    ישכחוילדים  ש
 הרכב.

   

 

 

     



 16עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

11.  
 פסוקית                                     

    פסוקית                         

    פסוקית  
השר    הוציאש הצו  יבוטללא  אם  

 לאיכות  הסביבה
זּוט    אוסרה על  שימוש  במָּ

 לצורך  ייצור  חשמל,
   יעלומחירי  החשמל    

 .08%-ב
 

 

12.  
 פסוקית

    פסוקית  
   פסוקית   

הדוברת  של  
 מסרההלהקה  

את    תסייםהלהקה  לאחר  ש כי
 סיבוב  ההופעות  שלה

בחמש  מדינות    יתקייםש
 באירופה

  תקליטהיא  
 אלבום  חדש.

 

 

 

 6  תרגיל

1.  

  לו  את  רישיון  תראהבתנאי  ש אותו  תקבל מסוכן  המכירות  את  הרכב  לנסיעת  מבחן    תבקשאם  
 .הנהיגה

 

2.  

 .בפעילות  עוסקים אינם ש מאנשים פחות   חולים פעילות  גופנית  סדירה על   מקפידיםה   אנשים
         

3.  

אליהן  קהל    מרתקותתכניות  הבישול  בטלוויזיה  כי   עולה משרד  פרסום  יזםש   מסקר
 .גדולצופים  

       

4.  

מסלול    בוחריםאתם  כאשר  
 לימודים  לתואר  ראשון

את    משלמיםאתם  לפני  ש היטב  את  תכנית  הלימודים  ִבדקו
 .שכר  הלימוד

 

5.  

יו  של    הועברולא   בחדר  החקירה  הוקלטוש הקלטות לסֵנגֹורָּ
 הנאשם

  יודלפופרטי  המקרה  לא  כדי  ש
 לאמצעי  התקשורת  השונים.

 

6.  

  נמצאיםאתם  לא  אם   בזמן  אזעקת  אמת
 ליד  מרחב  מוגן

 .את  הראש  מכסותידיכם  כש על  הקרקע  ִשכבו
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7.  

      

ני  מגורים  בבניי  גריםה דייריםכי     קובע בארה"ב  אושרש שחוק  חד
 משותפים

 .בדירותיהם  יעשנולא  

           

8.  

      

על  שני  
 הפיצוצים

בשבוע    נשמעוש
 שעבר  באילת

גורם    אמר
 ביטחוני

שרידי  כי  
 הרקטה

בשטח    אותרהש
 פתוח  סמוך  לגבול

לבדיקת    הועברו
 החבלנים.

   

9.  

      

      

נהג  המכונית  כי   העלתההחקירה  
 בתאונה  אשםאינו  

עדי  אף  על  פי  ש
 טענוראיה  

למסלול    סטההנהג  ש
 .הנגדי

  

 

11.  

     
  אומראדם  כש

 :לבן  שיחו
 .סודותיואת    יודעהוא  ש מתכווןהוא    ,"אותך  כמו  ספר  פתוח  קוראאני  "

 

 

 .   "את  השודד  תפסושלי    הודיעוכאשר  מאוד    שמחתי"  :    אמרהלאור  יום    נשדדהשהאישה   .11

 

 את  האדם.  מבודדהעושר  ש  חושבתהיום  אני      מביא  לאדם  אושר,  עושרש  חשבתיפעם    אם .12

 

13.  

      

דובר  מטעמה  של  
 השחקנית

בבית    אושפזההיא    כי מסר בפרס  זכתהש
 החולים

  .חולשה  חשהמפני  ש

 

 14.  
      

      

מנהלי  הכנס  
 החליטו

  תסייםלא    אשר הרָּ בְ חֶ ש
 הפרויקט  את

בכנס    תציגלא   עליה  הוטלש
 הפרויקט  את

אותו  היא  ש
 .מפתחת
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 את  ראש  העיר  על  תרומתו  לעיר    ֵבְרכּופעילים  רבים    במהלך  קמפיין  הבחירות  אף  ש .15

 

 תחליף  אותו.  צעירהמנהיגות  ש     הגיע  הזמן  כי  הצהירופעילים  עשרות  

 

 

 לבחינת  הסדר  לתוקפו  של  שעון  הקיץ    הקיםש  לידיו  מסקנות  הוועדה   הוגשולאחר  ש .16

 

   ד  לסוף  חודש  אוקטובר  כבר  בשנה  הנוכחית.ע  יימשךשעון  הקיץ    כיהפנים    שר  הודיע

 

 

 7  תרגיל

 מורכבמשפט   .1

  
את  רכישתה  בשל  העלאת    ביטלו דירה  חדשה  רכשוש אנשים  רבים כי דיווחובחדשות  

 מס  הרכישה.
           

  איחוי  )מחובר(משפט   .2

 איבר  ב'  איבר  א'

מסכי  הפלזמה  בסניפי  הדואר  
 כמקלטים,  מוגדרים

  בתשלום   מחויבתרשות  הדואר   על  כן
 .אגרת  טלוויזיה

 

  מתרחשת.  נשוא  =  פשוטמשפט   .3

  מחזקת.  נשוא  =  פשוטמשפט   .4

  מורכבמשפט   .5

 לפני  שלוליות  שעל  פני  הכביש.  ְמִאִטיםנהגים  אינם    כאשר נרטביםהולכי  רגל  
   

  מורכבמשפט   .6

   .תשתנההתנהגותו   את  ההשלכות  של  נהיגה  מהירה,  יביןהנהג  הצעיר    אם
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  איחוי  )מחובר(משפט   .7

 איבר  ב'  איבר  א'

מחר  את    ישביתוראשי  הרשויות  המקומיות  
 הרשויות  המקומיות,

 .קהלקבלת    תקיימנההעיריות  לא   לפיכך

 

  איחוי  )מחובר(משפט   .8

 איבר  ב'  איבר  א'

הנתונים  על  עליית  מפלס  מי  
 ,מעודדיםהכנרת  

דאגה    מעוררהגרעון  במאגרי  המים  הטבעיים    זאת  למרות  
 .רבה

 

  איחוי  )מחובר(משפט   .9

 איבר  ב'  איבר  א'

רמת    הועלתהבשל  מזג  האוויר  הסוער  
 הכוננות  של  שרותי  הכבאות  בארץ,

סירות  גומי  לחילוץ    הוצבובאזורי  ההצפות   ו  
 הלכודים.

 

  מורכבמשפט   .11

    

את    יישםשר  האוצר    אם
 התכנית  להבראת  המשק

   .יתחזקשוק  ההון  הישראלי    ,הבטיחהוא  כפי  ש

       

  מורכבמשפט   .11

    

אישה  ממדינת  אוהיו  שבארצות  הברית  
 עצמה  באירוע  יוצא  דופן  מצאה

עם    צנחהכש
 מכוניתה  לבור

בכביש  במהלך  נסיעה    נפערש
 שגרתית.

 

 

  מורכבמשפט   .12

    

ארוחות  קטנות    אוכלים  אשר אנשים  כי גילומחקרים  
 כל  ארבע  שעות

 היום.יותר  במהלך    אוכלים

 

   ֻאְבַזר.  נשוא  =  פשוטמשפט   .13

 .  נשוא  =  קיימיםפשוטמשפט   .14
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 8  תרגיל

 .I .א

 חייב  להיות  נשוא  )פועל(..  בכל  משפט  )עיקרי  ופסוקית(  משפט  מורכבלפנינו   

  -ובפסוקית  שבתוכה    "מסייעים"  -הגדולה    בפסוקית,  "נמצא"העיקרי  הנשוא   בחלק   Iבמשפט  

 ."נמצאים"

,  ולכן  "נמצא"הפסוקית  הגדולה  היא  כל  מה  שכתוב  לאחר  המילה    -התחימה  במשפט  המורכב  

 הכל  צריך להיות  תחת  תחימה  אחת.

 

 .II .ב

מילת  החיבור  מחברת  בין  האיברים.  בכל  משפט / איבר  חייב  להופיע    מחובר()  איחוילפנינו  משפט  

בתחימת  משפט  איחוי  אין  נשוא  באיבר  ב'  על  כן  התחימה  אינה  נכונה.    Iנשוא.  באפשרות  

 ב'  )מחובר(  מילת  החיבור  תעמוד  בין  האיברים  או  תצטרף  לאיבר

 

 

   9  תרגיל

   =  הוספה  כן  כמו .14     =  ויתור  אף  על  פי  ש .1

 =  זמן  לאחר  ש .15       =  סיבה  ותוצאה  לפיכך .2

   =  סיבה  ותוצאה    עקב .16        =  תכלית  למען .3

   =  סיבה  ותוצאה  כי .17      =  זמן  לאחר  ש .4

 =  ויתור  גם  אם .18      =  ויתור  על  אף  ש .5

   =  סיבה  ותוצאה  מפני  ש .19      =  ויתור  למרות .6

 =  השוואה  /  עימות  לעומת  זאת .21       =  תנאי  אם .7

 =  סיבה  ותוצאה  גורמות  ל .21      =  סיבה  ותוצאה  מחשש  ל .8

 =  ויתור  גם  אם .22         =  הוספה  ו .9

 =  זמן  בזמן  ש .23         ניגוד=    אבל .11

   =  סיבה  ותוצאה  מחשש  ל .24      =  תנאי  במקרה  של .11

   =  הוספה  בנוסף  לכך .25    /  עימות  =  השוואה  זאת  לעומת .12

   =  סיבה  ותוצאה  בעקבות .13
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   11  תרגיל

 סיבה  ותוצאה .א

 תכלית .ב

   ויתור .ג

   זמן .ד

 תנאי .ה

   סיבה  ותוצאה .ו

 סיבה  ותוצאה .ז

 ויתור .ח

   זמן .ט

 

 
   11  תרגיל

 ".2.3"  "שערות  היציג  נקבע  על  0%..8-.:  "בסוף  השבוע  התחזק  הדולר  בIמשפט   .1

 :  "אני  מכירה  בחשיבותה  של חגירת  חגורת  בטיחות  במושב  האחורי  של  הרכב"    IIמשפט  

 רבות  אינני  חוגרת  עצמי."")אולם(  פעמים    

 

 מורכב (1) .2

   זמן (2) 

 לפני  ש (3)

 

 הכללה  ופירוט .3

 

 גרם  ל:    Iהמילה  במשפט   (1) .4

 בשל:   IIהמילה  במשפט    

 הפסקת  אספקת  החשמל  לכל  האזור.:    Iהתוצאה  במשפט   (2) 

 המקצים.הוקדמה  שעת  הזינוק  של  :   IIהתוצאה  במשפט    

 

 בעקבותבגלל,    .5

 ויתור,  הסתייגות .6

 

7. (1)   I.  האחריות  הגדולה  בארגון  חתונה  מוטלת  על  מפיקת  האירוע=     משפט  פשוט  . 

II.  היא  מקבלת  הצעות  מחיר  מנותני  השירותים.  =     משפט  פשוט 

III.  משפט  מורכב 

 



 22עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 פסוקית 

 .ִיֵתן  את  השירות  באירוע  מי מפיקת  האירוע  מחליטה
 

IV.  משפט  מורכב       
 פסוקית 

 .נבחרו  על  ידיהש היא  גם  מתאמת  את  הזמנים  בין  כל  הספקים
 

 הכללה  ופירוט   (2) 

 

  .א .8
 איבר  ב'  איבר  א'

 .אחרים  מתנהגים  לידם  בגסות ואילו ,רבים  מתנהגים  בנימוס  ליד  אנשים  זרים
 

 בגסות    -:  בנימוס  תוכןניגודיות  ב .ב 

 שימוש  במילת  הקישור  "ואילו"  -  מבנהבניגודיות  

 

 יחס  לוגי:  השוואה .9

 .אחוזי  שומן  9גבינת  עיזים  מכילה    לעומת  זאת,  אחוזי  שומן  2גבינה  כחושה  מכילה  

 

11. (1)    

I. משפט  פשוט  

II.    איחוי  )מחובר(משפט  

 איבר  ב'  איבר  א'

 .הוא  נענה  בסירוב אך ,הוועד  דרש  שיפור  בתנאי  התעסוקה  של  העובדים
 

 

III.      מורכבמשפט   
 פסוקית 

הוועד  המייצג  את  רוב  עובדי  המקום    כי החברה  המנהלת  את  האתר  מסרה
 .סגר  את  האתר  עד  להודעה  חדשה

 

 
   ותוצאה  )בעקבות(:  סיבה  I  משפט   (2) 

 ניתן  להחליף  על  פי  ההקשר  את  מילת  קישור  זו  במילת  הקישור    -ויתור  )אך  :  IIמשפט  

 "למרות  זאת"(

 

 :  משפט  מורכבIמשפט   (1) .11

 פשוט (2) 
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 12  תרגיל

 חלק  עיקרי  ופסוקית  פשוטים.  - משפט  מורכב .1

   גילה,    נמנענשוא:    נושא.,  החייל  =  אסון  כבדנושא  =  

 משפט  פשוט .2

   ננעל=    נשוא המסחר.  =    נושא

 בעל  נושא  סתמי,  איבר  ב'  פשוט  בעל  נושא  סתמיאיבר  א'  משפט  פשוט    -  משפט  איחוי  )מחובר( .3

ְבתּו    =  נושא  סתמי  +  נשוא  פּוטרו =  נושא  סתמי  +  נשוא.    שָּ

 חלק  עיקרי  ופסוקית  פשוטים.  -   מורכבמשפט   .4

 =  נושא  +  נשוא  נעזבו  .הועברונשוא  =   =  נושא.דונם    2,888

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא( .5

  חתמונשוא  =    .מנכ"ל  רשות  המיםוסמנכ"ל  סחר  החוץ  =    נושא

 חלק  עיקרי  פשוט,  פסוקית  פשוטה  בעלת  נושא  סתמי  -  משפט  מורכב .6

   סּופרנושא  סתמי  +  נשוא  =      .הוקדשנושא    נשוא  =  

 פשוט  -פסוקית  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא,    - חלק  עיקרי  -  משפט  מורכב .7

   =  נושא  +  נשוא  הושארו   .תכשיטים  וחפצים  אישייםנושא  =    .נעלמיםנשוא  =  

 משפט  פשוט .8

 הצעת  מחיר  חדשהנושא  =    .הוכנה=    נשוא

 משפט  פשוט.  -משפט  פשוט  בעל  נושא  סתמי.  איבר  ב'  -איבר  א'    -   משפט  איחוי  )מחובר( .9

   ,   נושא  =  החוזהֵיחתםנשוא  =      .סוכם  נושא  סתמי  +  נשוא  =

 משפט  פשוט .11

  אישרהנשוא  =    הכנסת של  הבריאות   ועדתנושא  =  

 בעל  נושא  סתמי  משפט  פשוט .11

  מתחיליםנושא  סתמי  +  נשוא  =  

  בעל  נושא  סתמי  משפט  פשוט .12

   ִפרסמונושא  סתמי  +  נשוא  =  

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא( .13

 .פעילי  סביבה  ואזרחים נושא  כולל  =   .השתתפו  נשוא  =  
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 משפט  פשוט  -,  פסוקית  בעל  חלק  כולל  )נושא(  עיקרי  פשוט  -  משפט  מורכב .14

   קיבלנונושא  +  נשוא  =    .הלכנונשוא  =      כולל  =  אני  ואחותי,  נושא

 משפט  פשוט  -עיקרי  פשוט  בעל  נושא  סתמי.  פסוקית    -  משפט  מורכב .15

   פעל,  נשוא  =  החשודנושא  =    .אומריםנושא  סתמי  +  נשוא  =  

 משפט  פשוט  -,  פסוקית  פשוט  בעל  נושא  סתמי  -עיקרי    -  משפט  מורכב .16

   אעבודנושא  +  נשוא  =    .דורשיםנושא  סתמי  +  נשוא  =  

 פשוט  -פסוקית  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא(,    -  חלק  עיקרי  -  משפט  מורכב .17

   רכבום.  נשוא  =  רוכבי  האופניינושא  =    .וצעדנשוא  =  כולל  =  מבוגרים  וילדים ,    נושא

 משפט  פשוט,  איבר  ב'  משפט  פשוט  -איבר  א    -  משפט  איחוי  )מחובר( .18

 .התעניינות  ,  נושא  =חלה  הנשוא  =    .המכרזתנאי  ,  נושא  =  הוכרזו  נשוא  =

   ,  איבר  ב'  משפט  פשוטבעל  נושא  סתמי  משפט  פשוט  -איבר  א    -  משפט  איחוי  )מחובר( .19

 נשוא  =  לא  אושר  הפרויקט.נושא  =    .הכריזונושא  סתמי  +  נשוא  =  

 משפט  פשוט  -איבר  א':  משפט  פשוט  בעל  נושא  סתמי,  איבר  '   -  משפט  איחוי  )מחובר( .21

 .סירבה  =  ,  נשואהיאנושא=     .הציעונושא  סתמי  +  נשוא  =  

 יםפשוט  יםמשפט  -ת  וחלק  עיקרי  ופסוקיבעל  פסוקית  מורכבת.    משפט  מורכב .21

  הופץנושא  +  נשוא  =     כתבהנושא  +  נשוא  =    .הכחישהנשוא  =    ,העובדתנושא  =  

 איבר  א:  פשוט  בעל  נושא  סתמי,  איבר  ב:  פשוט  -  משפט  איחוי  )מחובר( .22

   תשלםנשוא  =    ,החברהנושא  =    .הגיעונושא  סתמי  +  נשוא  =  

 בעל  נושא  סתמי  משפט  פשוט .23

  מדיחיםנושא  סתמי  +  נשוא  =  

 משפט  פשוט  -ט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא(,  פסוקית  פשמ  -חלק  עיקרי    -  משפט  מורכב .24

   מעסיקיםנשוא  =    .אבטלה,  מחסור  במקומות  עבודה  ושכר  נמוך  נושא  כולל:

 מחפשתנושא  +  נשוא  =  
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 בעל  חלק  כולל  )נושא(  איבר  א:  פשוט,  איבר  ב:  פשוט  -  משפט  איחוי  )מחובר( .25

ִנים.  ,  נושא  =  פורחיםנשוא  =    .מזוהה  ,  נשוא  =הגלבוענושא  =    נוריות,  סביונים  וַקְחוָּ

 

 

 13  תרגיל

 המשפטים  המורכבים  מן  הקטע: .א .1

 פסוקית 

מורים  ומחנכים  עומדים  מידי  יום  
 מול  תלמידים

סלולרי  מחזיקים  בידם  מכשיר  טלפון  ה
 .משוכלל

 

 

  פסוקית

הפעלת  הטלפונים  הסלולרים  בזמן  השיעורים  בכיתות  "
 ,"הלימוד  יוצרת  הפרעות  בלתי  פוסקות  למהלך  השיעור

 .טוענים  מנהלי  בתי  הספר

 

 

 פסוקית 

לפני  תחילת  השיעור  ישאירו  התלמידים  ש בהצעת  החוק  הציעו
 .מיוחדתאת  הטלפונים  בתיבה  

 

   

 פסוקית 

מכשירי  טלפון  מתוך  תיבה  בתחילת  כל    08הכנסת  והוצאת    כי מתנגדי  ההצעה  טוענים
 .שיעור  תבזבז  לפחות  חצי  שעה  מהשיעור

 

 
 .המשפטים  המאוחים  מן  הקטע .ב

 

 איבר  ב'  איבר  א'

מצלמה  רגילה,  מצלמת  וידאו,  מכשיר  הקלטה,  
מוזיקה  וחיבור  לאינטרנט  מותקנים  בכל  נגן  

 ,מכשיר סלולרי  שברשותם

התלמידים  משתמשים  בהם   ו
 .גם  במהלך  השיעורים

 

 
 =  נושא  כולל    מורים  ומחנכים .ג

 =  נושא  מתנגדי  ההצעה

 =  נושא  כולל  מכשירי  טלפון  41הכנסת  והוצאת  
 

 ....." הציעוהמשפט  שיש  בו  נושא  סתמי:  "בהצעת  החוק   .ד

 הסתמיות  במשפט  מובעת  בפועל  בגוף  שלישי  רבים
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  .א .2
 פסוקית 

מנהל  העבודה  ויו"ר  ועד  העובדים  משום  ש עובדי  המפעל  משבשים  את  הייצור
 .הושעו  מתפקידם

  

 =  נושא  כוללמנהל  העבודה  ויו"ר  ועד  העובדים   (1) .ב

 וי"ו  החיבור  -הוספה   (2)

 משום  ש  -אה  צסיבה  ותו .ג

 

 

 .במקרה  של  היעדרות  התלמיד  מהשיעור  השלמת  חומר  הלימוד  מוטלת  עליו  -  משפט  פשוט .3

 .רפואי  היעדרות  מעל  שלושה  ימים  מחייבת  הבאת  אישור  -  משפט  פשוט

 ,  פסוקית:  פשוטוט  בעל  חלק  כולל  )נושא(שפ  חלק  עיקרי:  -  משפט  מורכב

  פסוקית 

 .יזומנו  עם  הוריהם  לשיחה  עם  יועצת  השכבה ייעדרו  ללא  הצדקה  אשר תלמיד  או  תלמידה
 

 

 .III  ,IVמשפטים:   (1) .4    

 (2) III  .חושפים 

IVמחליטים,  משקיעים . 

 .בינוני  רביםבשני  המשפטים  הפעלים  המביעים  סתמיות  הם  בצורת  

   אין  חשיבות  לעושה  הפעולה,  יש  התמקדות  בפעולה  עצמה. (3) 

 

 :  משפט  פשוטIIמשפט   (1) .5

 שני  המשפטים  האחרים:  משפט  מורכב (2)

 נושא (3)
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 14  תרגיל

   .הולך  וגדל  מורחב:נשוא    משפט  פשוט.   .1

   .נשוא  כולל:  הולך  ומדבר  .וא(שבעל  חלק  כולל  )נ  משפט  פשוט .2

 משפט  איחוי  )מחובר( .3

 החלו  לאסוף  =  נשוא  מורחב  עומד  לנחות  =  נשוא  מורחב. 

 איבר  ב'  איבר  א'

 לנחות  עומד   הנוסעים מטוס 
 ,התעופה בשדה 

לאסוף  מכל  הדיילות  החלו   לכן
 הנוסעים  את  האוזניות.

 

 משפט  פשוט.  עומד  =  נשוא   .4

 יט  =  נשוא  כוללומבעומד   משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(   .5

 ובודק  =  נשוא  כולל     משש,  מריחמ משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(   .6

 משפט  איחוי  )מחובר( .7

 מתכוונים  לארח  =  נשוא  מורחב  =  נשוא  מורחב.  ובא  ממשמש 

 איבר  ב'  איבר  א'

אנחנו  מתכוונים  לארח  את  בני   ו ,ובא  ממשמש חנוכה ה חג 
 המשפחה  להדלקת  נר  ראשון.

 

 משפט  מורכב .8

 חזר  לאיתנו  =  נשוא  מורחב  מאושפז  =  נשוא. 

  פסוקית 

 .שפוזוחזר  לאיתנו  ביום  השני  לא   טיפול  נמרץמאושפז  במחלקת  ה החולה
      

 =  נשוא  מורחב  חזר  והדגיש  משפט  פשוט.  .9

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 דיווחה  =  נשוא      כולל  הניבו  =  נשואעלו  ו 

 :  פשוטאיבר  ב'  :  פשוט בעל חלק כולל )נשוא(איבר  א'

החברה  והניבו  לפני  שנתיים  עלו  מניות  
 ,08%תשואה  של  

בשנה  שעברה  דיווחה  החברה  על  ירידה   ואילו
 .בשווי  מנָּיותיה

 



 28עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 כולל  מורחב  =  נשוא    הדים  והכתה  בתדהמהעוררה    הודיע  =  נשוא   

 בעל חלק כולל )נשוא( :  פשוטאיבר  ב'  :  פשוט איבר  א'

החברה  הודיע  על  מנכ"ל  
 ,פרישתו  מהתפקיד

 .תו  עוררה  הדים  והכתה  בתדהמהההודעה  על  פריש ו

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .12

     מורחב  =  נשוא  לעשות  מוכנה  מעוניינת  לפרוש  =  נשוא   

 איבר  ב'  איבר  א'

 .לעשות  זאת  מוכנהבשל  הנסיבות  אני   אבל ,אני  לא  מעוניינת  לפרוש  מהתפקיד
 

 =  נשוא  מורחב  בראש  מורם יצא   משפט  פשוט. .13

 יצאתי  ושמעתי  =  נשוא  כולל משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(. .14

 משפט  מורכב .15

 שמעתי  =  נשוא  יצאתי  =  נשוא. 

  פסוקית

 .שמעתי  צעקות   יצאתי  מחדר  האמבטיה  כאשר
 

 =  נשוא  מורחב  איבד  את  עשתונותיו  פשוט.משפט    .16

 משפט  מורכב .17

 מחולל  פלאים  =  נשוא  מורחב  קניתי  =  נשוא. 

  פסוקית 

 מחולל  פלאים. קניתי  בשבוע  שעברש   קרם  הפנים  החדש
 

 משפט  מורכב .18

 מורחב הצליחה  להרגיע  =  נשוא   ייבב,  התייפח,  יילל  ובכה  =  נשוא  כולל. 

 פסוקית  עקרי: פשוט בעל חלק כולל )נשוא(

   .אימו  הצליחה  להרגיע  אותועד  ש  הילד  ייבב,  התייפח,  יילל  ובכה
 

 =  נשוא  מורחב  הולכים  וגוברים  משפט  פשוט. .19

 =  נשואישביתו    משפט  פשוט. .21
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 15  תרגיל

   .Iמשפט   (1) .א .1

 פשוטמשפט   (2)

 מורחב נשוא  (3)

 
 הצירוף:  העלה  על  הדעת  .Iמשפט   (1) .ב 

 על  הדעת  =  ביטוי,  ואילו  האחרים  הם  צירוף  של  שני  פעלים  )פועל  +  שם  פועל,    ההעל (2)

  .(או  שני  פעלים  המחוברים בו'  החיבור

 

 החזקת  ניירות  ערך  או  רכישתם  =  נושא  כולל .I .א .2

   II. או  יתמודד  =  נשוא  כולל  לא  יתמה 

   III. חוק  זכויות  התלמיד  והתקנות  =  נושא  כולל 

 קשר  לוגי  של  ברירה  )או( .I .ב  

   II. )קשר  לוגי  של  ברירה  )או 

   III. )קשר  לוגי  של  הוספה  )וי"ו  החיבור   

 .דבריו  של הכותבכדי  להדגיש,  לחזק  את  המסר  ולשכנע  את הקורא  בצדקת   .ג

 

 הוקמו  ופותחו  =  נשוא  כולל.  IIIמשפט   .א .3

 .IV  ,V  :משפטים (1) .ב

 :  מדווחיםIV  משפט (2)  

 זוכים,  מרגישים : V  משפטים   

 בשני  המשפטים  הפועל  בצורת  בינוני  רבים,  והנושא  אינו  מפורש.   

   התמקדות  בפעולה  עצמה.אין  חשיבות  לעושה  הפעולה,  יש   (3)  

  צריכה  להילחם  =  נשוא  מורחב,    הכתה  בהלם  =  נשוא  מורחב .ג 

 IV  משפט .ד

  פסוקית  

  פסוקית  

מדווחים  
 מבית  החולים

של    בטיפול  במחלה  תורשתית  מסייעת מופקת  מאצות  ים  כתומותה אבקה    כי
 ניוון  רקמת  הרשתית.

 

 

 =  נשוא  כולל  ואומתו נמדדו  .א .4

 נשוא  מורחב .ב

 

 קשר  לוגי  של  הוספה  -וי"ו  החיבור   .5
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6.  

    פסוקית           פסוקית 

  פסוקית    

במשך  שלושה  חודשים    לא  יקבל התפטרש עובד
 מיום  התפטרותו  טובת  הנאה  מאדם

עמד  בקשרים  עם  ש
מקום  העבודה  

 במשך  השנה  

ליום  קדמה  ש
 ההתפטרות.

 

 

 16  תרגיל

 =  נושא      לחצות      =  נשוא  יש .1

 .מחסור  =  נושא    =  נשוא  יש .2

 =  נושא    להטיל    =  נשוא  אין .3

 =  נושא  מועמדים    =  נשוא  יש .4

   =  נושא  לבדוק  =  נשוא  מומלץ .5

   =  נושא    להתאים    =  נשוא  חשוב .6

 =  נושא      לנהל    =  נשוא    אין .7

 =  נושא    להחליף    =  נשוא  כדאי .8

   =  נושא    ִלֹטל     =  נשוא  חובה .9

   =  נושא    להישמע       =  נשוא  יש .11

 =  נושא    לנהוג     =  נשוא  אסור .11

  =  נושא      להאזין      =  נשוא  עלינו .12

 =  נושא      פתורל      =  נשוא  רצוי .13

   =  נושא    לחגור      =  נשוא  חובה .14

   =  נושא    לחייב       =  נשוא  יש .15

   =  נושא   מנגנון      =  נשוא  יש .16

 ארץ  אחרת  =  נושא      אין  =  נשוא .17

 לשתוק  =  נושא      =  נשוא  כדאי .18

   =  נושא    להדגיש       =  נשוא  ראוי .19

   =  נושא    ביטחון  עצמי       =  נשוא  אין .21

 =  נושא  טבעת       =  נשואיש   .21

 מעלית  =  נושא       =  נשוא  אין .22

   =  נושא    לגעת      =  נשוא  אסור .23

   =  נושא    משמעות       =  נשוא  יש .24
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 17  תרגיל

 משפט  פשוט   .1

   ממליצים  לשתות,   נשוא  מורחב  =    הרופאיםנושא  =  

 משפט  פשוט .2

 =  נשוא  מורחב  ירד  לטמיון  =  נושא  ,    רכוש

 משפט  מורכב .3
 פסוקית 

 פעילות  גופנית  עם  אורח  חיים  בריא.  לשלב  חשובש לנו  הסבירה  התזונאית
 

 לשלב  =  נושא  חשוב  =  נשוא  הסבירה  =  נשוא  התזונאית  =  נושא 

 משפט  מורכב .4
  פסוקית

הולכת  של  ישיבה  ממושכת  מול  מסך  המחשב    התופעה"
 ,"עם  הזמן  ומחמירה

 .הפסיכולוגית  אומרת

 

 אושומרת  =  נא  הולכת  ומחמירה  =  נשוא  מורחב  התופעה  =  נשוא 

  הפסיכולוגית =  נושא 

 משפט  מורכב .5
 פסוקית 

  חושפותשל  צפייה  בטלוויזיה    שעות  רבות
 את  הילדים  לפרסומות

 אכילת  מזונות  מעובדים.  מעודדותה

  

 מעודדות  =  נשוא  חושפות  =  נשוא  שעות  רבות  =  נושא 

 משפט  מורכב .6
 פסוקית 

 .בבחינה  תשאלנהש לשאלות  רמזים  ישי  המורה  בהסבר
 

  תשאלנה  =  נשוא  נושא  רמזים  =  יש  =  נשוא 

 משפט  איחוי  )מחובר( .7

 איבר  ב'  איבר  א'

  הציעוהחדשים  במפעל    העובדים
 פתרונות  חדשים  לבעיה,

בדרך    מתעקשים  להמשיך  חברי  ההנהלה   אולם
 הישנה.

 

   חברי  ההנהלה  =  נושא  הציעו  =  נשוא  העובדים  =  נושא 

 נשוא  מורחבמתעקשים  להמשיך  =  
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 משפט  מורכב .8
    פסוקית 

ני  אנשים  לפ  מופיעהה                               עובדת  חברה
 השמחוץ  למקום  עבודת

  תקפיד  לייצג
 את  החברה

 בכבוד. עובדת  בה  היאש

 
 .  תקפיד  לייצג  =  נשוא  מורחב  מופיעה  =  נשוא  עובדת  חברה  =  נושא

 נשואעובדת  =  

 משפט  מורכב .9
 פסוקית 

ֵקץלא  כדי  ש כילה  מעל  מיטת  התינוק  לתלות  מומלץ  .ִבְשנָּתֹו  מיתושים  ֵיעָּ
 

    יעקץ  =  נשוא  לתלות  =  נושא  מומלץ  =  נשוא

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 איבר  ב'  איבר  א'

 .עם  ההצלחה  להתווכח  אין   אך מספר  שאלות,  מעלה  המקרה
 

   להתווכח  =  נושא  אין  =  נשוא  מעלה  =  נשוא  המקרה  =  נושא

 משפט  מורכב .11
 פסוקית 

את    ולשלםאת  התאריך    לשרייןאת  האירוע,    לתכנןמאוד    חשוב  כי   ִזְכרּו
 הִמקדמה  חצי  שנה  מראש.

 
   לשריין  ולשלם  =  נושא  כולללתכנן,    חשוב  =  נשוא  זכרו  =  נושא + נשוא

 משפט  מורכב .12
 פסוקית 

 חברים  טובים.  נחזור  להיותש   ספקלי    אין
 

 נחזור  להיות  =  נושא + נשוא  ספק  =  נושא  אין  =  נשוא

 יש  במשפט  שלושה  איברים  -משפט  איחוי  )מחובר(   .13

 'גאיבר    איבר  ב'  איבר  א'

  כדור  הארץאוכלוסיית  
 ,הולכת  וגדלה

הולך    כדור  הארץ 
 ,ומתחמם

 .מתחילים  להפשיר  הקרחונים ו

 
 כדור  הארץ  =  נושא  הולכת  וגדלה  =  נשוא  מורחב  אוכלוסיית  כדור  הארץ  =  נושא 

   הקרחונים  =  נושא  הולך  ומתחמם  =  נשוא  מורחב 

 מתחילים  להפשיר  =  נשוא  מורחב

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(  .14

 =  נשוא  מורחב  כולל  ולעזור  לחסוך,    יכול  להפחית   =  נושא  דלק
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 18  תרגיל

  .א .1

 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

בימי  הקיץ  החמים  מומלץ  לגוון  את  המלתחה     לפיכך ,היתושים  נמשכים  לצבעים  כהים
 .בגדים  בצבעים  בהיריםוללבוש  

 
 לגוון  וללבוש  =  נושא  כולל

 

  .מחוץ  לבית  ....מריחת  חומרים   :משפט  פשוט

 

 משפט  איחוי  )מחובר(

 איבר  ב'  איבר  א'

היתושים  מגיעים  למקומות  
 ,מוארים

 .ככל  האפשר  תכדאי  להשתמש  בתאורה  מינימלי   לכן

 

 מורכבמשפט  

 פסוקית

  פסוקית  פסוקית  

תוצאות  
המחקר  
 מוכיחות

בעקבות  ההתחממות    כי
הגלובלית  יתושים  ונשאים  

   נוספים

  רגישיםה
 לחום

מביאים  
להתפרצויות  

 של  מחלות

  .מועברות  בעקיצהה

 

 =  נושא  כולל  יתושים  ונשאים

 

 כן (1) .ב 

  זמן  * (2)

 בזמן  *   

 

 
 )יתייעל  ויתרחב(  .IIמשפט   .א .2

   .ב
 פסוקית                                                

  פסוקית  

  ?ילך  ויתרחבהעסק  ש רוציםאם     מה  עושים
 
 

 פסוקית
  פסוקית  

  .בעתיד  יתייעל  ויתרחבהמפעל  ש הם  מקוויםש   מנהלי  המפעל  אמרו
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 פסוקית 

 .בשעות  הקרובות  יתחזק  ויתרחבהירי    כי דובר  צה"ל  מסר
 

 

 משמעות  צריך.  -"יש  לצמצם.."    -.  IIמשפט   .א .3  

 קיים  -בשאר  המשפטים  המשמעות  של  "יש"    

 מורכב (1) .ב

 נשוא (2)  

 

 .I.  III  ים:משפט .א .4

 פועל  בגוף  שלישי  רבים  -  Iמשפט   .ב 

 פועל  בצורת  בינוני  רבים  -  IIIמשפט    

   חשיבות  לעושה  הפעולה,  יש  התמקדות  בפעולה  עצמה.  אין .ג

 

 צורת  סביל  יחיד  -סּוכם   .5

 צורת  בינוני  רבים  -מציגים  

 

6.  

 .א

 איבר  ב'  איבר  א'

 .הם  מתגודדים  סביבם לכן ,סרטנים  נמשכים  לאורם  של  החיידקים  בים
 

 סיבה  ותוצאה .ב 

   נושא,    נמשכים  =  נשוא.איבר  א':  סרטנים  =   .ג

 איבר  ב':  הם  =  נושא,   מתגודדים  =  נשוא

 

  19  תרגיל

 =  נושא  מגדלי  פרחים  =  תיאור    הפרחים  בשּוקי .1

 =  תיאור  זריחת  החמה   =  תיאור    החוצה =  נשוא  מורחב  מתכוונת  לצאת .2

 =  תיאור  בעולם  נשוא  מורחב,    =    אוהבים  לטייל .3

 =  תיאור  כל  בוקר    =  נושא  סתמי+  נשוא  צועדים .4

 =  נושא  המתדלקים   תיאור    בתחנות  הדלק .5

 =  תיאור  בגינה    =  נושא  +  נשוא  נושתי    =  תיאור  אתמול .6

 =  תיאור  חול  המועד     =  תיאור  בחיפה  =  נושא    פסטיבל  הסרטים .7
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  21  תרגיל

 =  תיאור  חובות  כספיים       =  נשוא  מינה .1

 =  תיאור  מימן  כתוצאה  מדליפת    =  נשוא    אירע     =  תיאור  שטחו  של   המפעל .2

  =  תיאור  יווןלשם  ג  =  נושא  סתמי  +   נשוא    אוכלים   =  תיאור  ל  ארוחהבכ .3

 =  תיאור  באזורי  השיטפונות=  נשוא  מורחב    להדריךחזרו      =  תיאור  בתחילת  החודש .4

 =  תיאור  הטכנולוגיה    =  תיאור  בעולם  =  נשוא  מּוכרת   =  תיאור  0999שנת   .5

 =  תיאור  אי  תשלום   =  נושא    המפעל  =  תיאור    השנה  האחרונה .6

 =  נושא  חירום  כלכליתתכנית    =  תיאור  למען  הבראת  הכלכלה  האמריקנית .7

 

  21  תרגיל

 =  תיאור  עבודהה  בסיום  יום   =  תיאור  עייפה  =  תיאור  לביתּה  =  נשוא  הגיעה .1

 =  תיאור  שמיעת  השבחים  =  תיאור  נרגשת  =  נשוא  ישבה .2

 =  תיאור  בואו  של  המנכ"ל  =  תיאור  באיפוק  =  נושא  מנהל  העבודה .3

 =  תיאור  בברכה  =  נשוא  תתקבלנה  =  נושא  תרומות .4

 =  נושא  בנגב  =  נשוא  הוקם  =  תיאור  צור  רכיביםיי .5

 =  תיאור  בשבוע  שעבר    =  נושא   האיש  =  תיאור  בעצב  רב .6

 =  תיאור  ר  המשקחצ =  תיאור  מהקפיטריה  =  תיאור  בריצה  =  תיאור  נסערים .7

 =  תיאור  ברכבת  =  תיאור    מחר .8

 

  22  תרגיל

 =  נושא  הוועדה     =  תיאור  התלהבותה .1

 =  תיאור  מאוכזבים    =  נשוא   עזבו   =  תיאור  ניצחון  הקבוצה .2

 =  תיאור בחודש  הבא   =  נשוא  מורחב לפטרץ  תאל   =  תיאור   במקרה  של  צמצומים .3

     =  תיאור  מעמק  החולה  =  נושא  חוות  הפרפרים   =  תיאור   מספר  שנים .4

 =  תיאור  הביטחוני המצב     =  תיאור  אזור  המרכז

   =  תיאור    במקרה  של  פגמים    =  נושא + נשוא  נקבל     =  תיאור  כרטיס  האשראי .5

 =  נושא דלת  הכניסה   =  נשוא נטרקה    =  תיאור    בזעם .6
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   =  תיאור    למרות  בעיות  תקציביות    =  נשוא  מורחב  החליטה  לשגר  .7

   =  תיאור  מחר  =  נושא    התקשורת    =  תיאור   בקשת  המשפחה .8

   =  תיאור    הצלת  בעלי  חיים    =  נשוא  נתרמים .9

   =  תיאור    ההסכם  לאחר  חתימת    =  תיאור    הערב    =  נושא    תנועת  הרכבות .11

   =  תיאור    שמירה  על  ביטחון  התושבים    =  נשוא    יוצאים .11

 = נושא  השחקנים    =  תיאור    החובות  הכבדים  של  הקבוצה .12

 

   23  תרגיל

 =  נושא  גרמניה .1

 =  תיאור  בגרמניה .2

 =  תיאור  היום .3

 =  נושא   היום .4

 =  תיאור  שמחה .5

 =  נשוא  שמחה .6

ָמחוֹת .7 ֹשְֹּ    =  תיאור  בַּ

   =  תיאור  בשמחה .8

ָחה .9    =  נושא    ִשמְֹּ

 =  תיאור  לגרמניה   =  תיאור   שמחה   =  תיאור  היום .11

 =  תיאור  במזמרה .11

   =  נושא    המזמרה .12

 =  תיאור  הערב .13

   =  נושא    הערב .14

 תיאור=    הראיון .15

   =  נושא   הראיון .16

 =  נשוא  ןי  ִראְֹּ  .17

 =  תיאור  חבול .18

 =  נשוא   חבול .19

 =  תיאור  באהבה   =  נושא      המתנות .21
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  24  תרגיל

 =  תיאור  כולל  מחר,  אלא  מחרתיים    =  נושא  הפגישה .1

   =  תיאור בזמן  פעילות  מבצעית  =  תיאור  בשטח  ישראל .2

 =  תיאור  כולל  ע  ועקב  כשל  טכניבמנו  עקב  תקלה  

    =  נושא  כולל  אירוע  החתונה  ושבת  חתן .3

 =  תיאור  כולל  בגלל  מזג  האוויר  ובגלל  קשיים  כלכליים

 =  תיאור  מחר  =  תיאור  כולל  בזכות  התנהגות  נאותה  ובזכות  מעשים  טובים .4

   נשוא  מומלץ  וחשוב  =   תיאור   ביטוח  תאונות  אישיותבמקרה  של  עריכת   .5

 =  נושא  לבדוק

   =  תיאור  ת  ההנהלהישיבב  =  נשוא  אושר  =  נושא  קיצור .6

 =  תיאור  כולל  ברוב  גדול  ובמחיאות  כפיים

 =  נושא  שכר  הדירה =  תיאור  כולל  למרות  ההתייקרויות  במשק  ולמרות  העלאת  המע"מ .7

 =  תיאור  החוצה   =  נושא לצאת  =  נשוא  כדאי  =  תיאור  בימי  הקיץ  החמים .8

 =  תיאור  כולל  בשעות  הבוקר  המוקדמות  או  בשעות  הערב

 =  נשוא    חזרו   =  תיאור  כולל זעופים  וכעוסים .9

 =  תיאור  כולל  יחפות  בידיים  רטובות  וברגליים  =  נושא  להתקרב  =  נושא  אסור .11

 =  תיאור  כולל כניסתם  וביציאתםב  =  נושא  מורחב  שוכחים  להחתים .11

   =  נושא  נזלת  אלרגית .12

 =  תיאור  כולל  באף  דולף  או  סתום,  בעיטוש  בלתי  פוסק,  בדמע  ובגירוי  בגרון

 =  תיאור  חגיםלקראת  ה     =  תיאור  כולל  ץ  ובהתלהבותבמר  =  נושא כולל    ם  והעובדותהעובדי .13

   =  תיאור  כולל ה  ובמסעדהקפ  בבית  =  נושא  סתמי + נשוא  אוהבים  לאכול .14

 =  תיאור פעם  בשבוע

 =  תיאור  כולל  ס  ובדאגהבכע    =  נושא  מנהל  הקבוצה   =  תיאור  בסיום  המשחק .15
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 =  נושא  חלק  מעובדי  תחנות  הדלק=  תיאור    תקנות  התדלוק  העצמי  במקרה  של  כניסת .16

  =  תיאור   בבירה   נשוא  כולל=      ודורשים  מפגינים .17

   =  תיאור  מהמחסנים  =  נושא   כולל    המטוסים  והמסוקים .18

 =  חלק  מנשוא  כולל  )הנשוא  הכולל:  מּוצאים,  עוברים  ומוצעים(    עוברים

 =  תיאור  כולל  בחנות  מעצבים  או  בחנות  רשת=  נושא  כולל    לקנותק  ולזרו .19

   =  נושא    תכנון  מסילת  הרכבת .21

 =  תיאור  כולל  למרות  חריגות  משמעותיות  בתקציב  ולמרות  התנגדויות  לתכנית

 

 

  25  תרגיל

 משפט  איחוי  )מחובר( .1

 =  תיאור  כולל  בזריזות  ובמהירות  =  נשוא  נחסמו  =  נושא  אתרי  אינטרנט 

 =  תיאור  רישיוןא  לל  =  נשוא  מורחב  ממשיכים  לפעול 

 פשוט - איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  א'

לצפייה  ישירה  בסדרות  טלוויזיה  אתרי  אינטרנט  
 נחסמו  על  ידי  חברות  ההפצה  בזריזות  ובמהירות,

עדיין  ממשיכים  לפעול   למרות  זאת
 .אתרים  רבים  ללא  רישיון

 

 

 משפט  מורכב .2

 =  תיאור  כולל  ללא  הסבר  או  נימוק  =  נשוא  פוטר  =  תיאור  הליקויים  תיקוןבמסגרת   

  פשוט - פסוקית 

 .פוטר  המנהל  ללא  הסבר  או  נימוק נעשים  בימים  אלה  בחברהה במסגרת  תיקון  הליקויים
       

 משפט  איחוי  )מחובר( .3

 =  תיאור  כדקירה  =  נושא  עקיצתו  =  נשוא    עוקץ 

 פשוט - איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  א'

 .עקיצתו  מורגשת  כדקירה ו ,ביום  ולא  בלילההיתוש  הנמר  האסיאתי  עוקץ  
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 משפט  מורכב .4

 =  נושא  השתתפות  בריצת  מרתון

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור(  -החלק  העיקרי  של  המשפט   

 פשוט -פסוקית  

לאחר  בדיקת  מאמץ  השתתפות  בריצת  מרתון  מומלצת  
 עם  מאמן  ולאחר  אימון

 הוסמך  לכך.ש

   

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור(   .5

 =  נושא  מרחק

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( .6

 =  נושא  הייצור

 משפט  איחוי  )מחובר( .7

 =  נושא  לשהות  =  תיאור   בשעות  השיא  =  נשוא  יש 

 פשוט - איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  א'

  יש  בתקופות  הקיץ  ולעיתים  גם  בעונות  המעבר
עקב  טמפרטורות  סכנה  בריאותית  לציבור  המבוגר  

 ,גבוהות,  עקב  עומסי  חום  ועקב  עלייה  בלחות

בשעות  השיא  של  החום  מומלץ   לכן
 במקום  ממוזג.  לשהות

   

  איחוי  )מחובר(משפט   .8

   =  נשוא  מורחב  נוטים  להעביר 

 =  תיאור  כולל בחדרי  המתנה  בקופות  החולים  או  בבית  במיטה 

 פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  א'

בקיץ  אנשים  נוטים  להעביר  את  הזמן  
 ,בים,  בבריכה  או  בקניון  ממוזג

לעומת  
 זאת

מבלים  לא  מעט  מהזמן    בחורף  האנשים
בחדרי  המתנה  בקופות  החולים  או  בבית  

 .במיטה
 

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( .9

 =  חלק  מתיאור  כולל  בשל  הביקוש  הרב  =  נושא  +  נשוא  מורחב  החלטתי  לפתוח

  (מחסור  בחוגים  מקצועיים  באזורובשל  )התיאור  הכולל:  בשל  הביקוש  הרב  
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 משפט  מורכב .11

 לפני  הפיכת  המקום  למסעדה  =  תיאור  כולל  נדרש  לקבל  =  נשוא  מורחב 

  בעל חלק כולל )תיאור( –פסוקית  

בתוך  מתכנן  להקים  מסעדה  ה אדם
 קניון  או  במבנה  מסחרי  אחר

הסביבה   המחלקה  לבריאות   נדרש  לקבל  את  אישור
 .בלשכת  הבריאות  לפני  הפיכת  המקום  למסעדה

 

 משפט פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור .11

 =  תיאור  כולל  בסוף  החודש  או  בתחילת  החודש  הבא   =  נשואתשווק  

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( .12

 =  תיאור  בגאווה   תיאור    =  עטורי  מדליות  =  תיאור  כולל  לאט  ובכבדות

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( .13

 =  נושא  להרבות  =  נשוא    חשוב

 משפט  איחוי  )מחובר( .14

 =  נושא  משרד  הבריאות  =  תיאורבישראל   

 =  חלק  מתיאור  כולל.  )התיאור  הכולל:  בים  סוף,  בכנרת  ובים  המלח(  בים  סוף

 פשוט  – איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – א'איבר  

בים  התיכון,  בים  סוף,  בישראל  קיימים  
 ,חופי  רחצה  מוכרזים  בכנרת  ובים  המלח

את  בריאות  המתרחצים    כדי  להבטיח ו  
קבע  משרד  הבריאות  תקן  לאיכות  המים  

 .בחופים
 

 משפט  איחוי  )מחובר( .15

 בימים  מעוננים  =  חלק  מתיאור  כולל   

 )התיאור  הכולל:  בשעות  הלילה,  בימים  מעוננים  ובימים  גשומים(

 ללבוש  =  נושא  להבחין  =  נושא  קשה  =  נשוא 

 פשוט  – איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – איבר  א'

בשעות  הלילה,  בימים  מעוננים  ובימים  
 ,קשה  לנהגים  להבחין  בהולכי  רגל  גשומים

 .בגדים  בהירים  חשוב  ללבוש לכן  

 

 משפט  מורכב .16

  =  נושא+ נשוא הסברתי  

 בקו  ישר  ולא  באלכסון,  במהירות  ובלי  להתעכב  בדרך  =  תיאור  כולל

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( –פסוקית  

בקו  ישר  ולא  באלכסון,  במהירות  ובלי  לחצות  את  הכביש    ישש ְלִבִתי  הסברתי
 .להתעכב  בדרך
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 משפט  פשוט .17

    =  תיאור  כולל  מחר,  אלא  בתחילת  השבוע  הבא  =  נושא,    כתב  אישום

 משפט  מורכב .18

 במהלך  הטיסה  הארוכה  =  תיאור  החליטו  להגדיל  =  נושא  סתמי  +  נשוא 

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא( –פסוקית  

ילדים  אמריקנים  לישראל    0.8לקראת  עליית  
 החליטו  להגדיל  את  צוות  הדיילים  במטוס

את  הילדים  במהלך    ישגיחו  ויעסיקוהם  כדי  ש
 .הטיסה  הארוכה

 

 משפט  מורכב .19

 תחכו  =  נושא  +  נשוא 

 ת  מורכבתפסוקי
  פשוט בעל חלק כולל )תיאור( – פסוקית  

לי  לארוחת    תחכואל  " אני  מבקשת  מכם:
 יום  שישי

  בסוף  השבוע  הזה,לא  אגיע  לביקור  משום  ש
 ."אלא  בסוף  השבוע  הבא

 

 

 משפט  מורכב .21

 תרגיל  חירום  =  נושא  אחר  הצהריים  והערב  =  תיאור  כולל 

 פשוט   –פסוקית  

תרגיל  ייערך    והערב  אחר  הצהריים
 בחלק  משכונות  העיר  חירום

 .קונבנציונאלי  של  נפילת  טיל  בלתי  תרחישידמה  ש

 

 )מחובר(  איחוימשפט    .21

 לבסיסם  =  תיאור  עם שחר  =  תיאור  כוחותינו  =  נושא  נפגעו  =  נשוא 

  בעל חלק כולל )תיאור( פשוט – איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

 .לבסיסם  בשלום  ובבטחה  עם  שחרחזרו    כוחותינו ו   ,נפגעוכל  המטרות  
 

 מורכבמשפט   .22

 כדאי  =  נשוא,    ריצות  ארוכות  =  חלק  מתיאור  כולל   

 )כל  התיאור  הכולל:  לפני  ריצות  ארוכות  או  לפני  פעילות  גופנית(

 פשוט   –פסוקית  

לפני  ריצות  ארוכות  או  כדאי  לאכול  פחמימות  
 לפני  כל  פעילות  גופנית

 .דורשת  אנרגיה  לאורך  זמןה
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  26  תרגיל

 .לצורך  הגברת  הגשם  שעות  הטיסה  לזריעת  ענניםנרשם  שיא  ב  מאז  תחילת  החורף .א .1

 .החורףמאז  תחילת    לצורך  הגברת  הגשם  יעת  ענניםשעות  הטיסה  לזררשם  שיא  בנ .ב 

 

 בעקבות  שיתוף  הפעולה  עם  הראשות  המקומית  ובעקבות  מעורבותה  של    2112במהלך  שנת   .א .2

 .החליטה  החברה  לבצע  מספר  פרויקטים  החברה  בקהילה

 בעקבות  שיתוף  הפעולה  עם    0800החברה  החליטה  לבצע  מספר  פרויקטים  במהלך  שנת   .ב

 .בקהילה  ובעקבות  מעורבותה  של  החברה  הראשות  המקומית

 

 כוחות  הביטחון  נפרסו. .3

 

  .א .4
 איחוי  )מחובר(משפט   

  

 פשוט בעל חלק כולל )תיאור(  – איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )תיאור(  – איבר  א'

מוקדי  חירום  לחלוקת  ערכות  מגן  לאזרחים  
 ,אביב,  בבת  ים  ובחולון-בתלנפתחו  

תושבי  ערים  אלו  קיבלו  על  כך  הודעה  בתיבות   ו  
 .שלהם  הדואר

 

 
באתרי  הכתובות  המדויקות  של  תחנות  החלוקה  תתפרסמנה  משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור(:  

 .הרשויות  המקומיות  ובאתר  פיקוד  העורף

 
 נושא .ב

 

 ;   ויבצע  =  נשוא  כולל  בכבוד  ובהגינות  =  תיאור  כולל;  ינהג (1) .5

 במסירות  ובמהימנות  =  תיאור  כולל

 עובד  מדינה  =  נושא (2) 

 

6. (1)  
 פסוקית  

 .תוכנן  מראש  על  ידי  מערכת  הביטחוןש השיגור  נערך  במסגרת  ניסוי
 

 פסוקית  

 .הניסוי  בוצע  כמתוכנן  כי   מוסרים  ממשרד  הביטחון
 

  (IIIמשפט  מכמתוכנן  ) (, Iהבוקר  )ממשפט   (2)

  צורת  בינוני  רבים  -מוסרים   (3)

 ישראל  =  נושא,    ביצעה  =  נשוא (4)
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 .  "שריפת  ענק  משתוללת  משעות  הלילה  באזור  אנטליה  שבדרום  תורכיה",    Iמשפט   (1) .7

 "כוחות  כיבוי  עמלים  לכבותה".

 :  "לאחר  ההפסד  של  הקבוצה  במשחק  רבע  הגמר  הלכו  וקטנו  סיכוייה  לעלות  IIמשפט    

 לגמר"

 ")לכן(  מאמן  הקבוצה  נקרא  לשיחה  עם  כל  חברי  ההנהלה"    

 
 הלכו  וקטנו  =  נשוא  מורחב (2)

 

8. (1) I.   נשוא  כוללומרעישים  קוראים  = 

  II.   נשוא  מורחב  כולל=  להכות  או  לחבוט  נהגו 

III.   נושא כולללא  הגברים,  אלא  הנשים  = 

 (2) I  .הוספה        II  .ברירה   III  .ניגוד  

 

  .א .9
 בעלת  חלק  כולל  )נושא(פסוקית  

 יתפוצצו?  הארץ  או  השמשכדור    כי האם  יש  סכנה
  

 עיקרי:  סכנהחלק  ההנושא  ב .ב 

 

 תינוקות;    מתחילים  לתקשר  =  נשואהנושא  =   (1) .11

 למול  =  תיאור  כוללִמ   ובאמצאתבאמצעות  תקשורת  לא  מילולית   (2) 
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  27  תרגיל

1.  
 מושא  נשוא  נושא

 .על  מועמדותו  לראשות  המפלגה  יכריז    שר  התחבורה
 

2.  
 מושא  ושאנ  נשוא  ושאמ

 לשש  מדינות  במזרח  התיכון.  צפון  קוריאה  סיפקה    טכנולוגיה  גרעינית
 

3.  
 מושא  נשוא  נושא

 להגבלת  שכר  מנהלי  החברות  הבורסאיות.  מתנגדת    הרשות  לניירות  ערך
 

4.  
 מושא  נשוא  נושא

 בתפקוד  המערכת  החיסונית.  ה  לפגועעלול  תזונה  לא  מאוזנת
 

5.  
 מושא  נשוא  נושא

 במחירי  הנדל"ן.  מתחיל  לתת  את  אותותיו  המשבר  הכלכלי
 

6.  
  ושאנ  נשוא  ושאמ

את  תכנית  החירום  להצלת  שוק  
 ההון  המקומי

 .ברוב  קולות בית  הנבחרים  בגרמניה  אישר   

 

7.  
 מושא  נשוא  נושא

 האצנים.את  ביצועי    יכול  לשפר  עיצובן  הייחודי  של  נעלי  הספורט
 

8.  
 מושא  נשוא  נושא

 .הלהקה  ה  שלאת  השמועות  על  פירוק  מכחישים    חברי  הלהקה
 

9.  
 מושא  נשוא  נושא

 .את  העיניים  מאמצת    ישיבה  ממושכת  מול  מסך  המחשב
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11.  
 נושא  מושא  נשוא

 עסקים. בוגר  תואר  שני  במנהל   למחלקת  השקעות  בחברת  ביטוח  דרוש  
 

11.  
  ושאנ  נשוא  ושאמ

את  פיתוחו  של  מוצר  מהפכני  
 בתחום  תעשיית  הדישון

 .בעוד  מספר  חודשים החברה    תשלים 

 

12.  
 מושא  נשוא  ושאנ  ושאמ

 .בפני  ראש  העיר  מתלוננים    תושבי  השכונה  על  מכת  עכברושים
 

13.  
 מושא  מושא  נשוא  נושא

הצעת  חוק  להטלת  אגרה  על  מכוניות    הלוועד  הגיש  התחבורהמשרד  
 אביב.-פרטיות  בתל

 

       

   28  תרגיל

  =  תיאור  את  החגיגות    =  תיאור  לחץ  ציבורי .1

 =  מושא  במשימה    =  תיאור  למרות  הפחד .2

   =  תיאור    למרכז  המסחרי   =  נושא  סתמי + נשוא  מגיעים .3

 =  מושא  את  תושבי  השכונה

 =  נושא  השלכות   =  נשוא  יש   =  מושא  למעשים .4

 =  מושא  את  מגילת  רות  =  תיאור  בבית  הכנסת  =  תיאור  בחג  השבועות .5

 =  מושא  מעצרו  של  החשוד    =  תיאור בשבעה  ימים .6

 =  תיאור  המצאת  שפת  האספרנטו  =  תיאור   ברחובות  רבים .7

   =  נשוא  כולל  נתפסו  והוחרמו  =  נושא  כולל  המשאיות  והטרקטורים .8

 =  מושא  על  ידי  המשטרה

 =  נושא  מבצעים  רבים    =  תיאור  בשבוע  האופנה .9

 =  מושא  את  מספר  העובדים  =  תיאור    למרות  הירידה  בתפוקה .11
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 =  תיאור  בגלל  השפעת  כלי  התקשורת .11

 =  תיאור  בשל  מחאה  על  המשטר    =  מושא  את  התנועה  =  נושא   אלפי  מפגינים .12

 =  מושא  דולפין .13

 =  מושא  הקונדיטורי  =  תיאור  בשכונה   =  תיאור  לפני  החגים .14

 =  מושא  קינים  של  צבי  ים  =  נושא  פקחי  רשות  הטבע    =  מושא  את  החופים .15

 =  מושא  על  ההתפתחות  האנושית  בעולם  = נושא  סתמי  +  נשוא  יודעים .16

 =  תיאור  המחקרים  האנתרופולוגים

 =  נושא  שלטי  הסברה    =  תיאור  לאורך  מסלולי  ההליכה  בפארק .17

 =  מושא  את  תחילתה  של  השנה  החדשה    =  תיאור  אמש .18

 

 

  29  תרגיל

 =  תיאור  במחלקה  לפסיכולוגיה .1

 =  נושא  המחלקה  לפסיכולוגיה .2

 =  מושא  המחלקה  לפסיכולוגיה .3

 =  נושא    מסיבת  ראש  השנה .4

 =  מושא    מסיבת ראש  השנה .5

 =  תיאור    במסיבת  ראש  השנה .6

 =  מושא    דרכי  טיפול .7

 =  נושא    דרכי  טיפול .8

   =  תיאור    אהדת  הקהל .9

 =  מושא    אהדת  הקהל .11

 =  נושא      אהדת  הקהל .11

 =  תיאור    העז הקור  .12

 =  מושא      הקור  העז .13

 =  נושא      הקור  העז .14
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   31  תרגיל

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .1

 מושא  כולל  לא  לבית  החולים,  אלא  לבית  המשפט   =  מושא  כתב  תביעה

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .2

 =  חלק  ממושא  כולל  גבולות  =  מושא  את  הילדים  =  נושא  העיסוק  בספורט

 (.,  הערכת  יכולותיהם  הגופניות  והתמודדות  עם  כישלונות)המושא  הכולל:  "גבולות

 משפט  מורכב .3

 ממושא  כוללהחולה  =  נושא,  משברים  =  חלק  

 )המושא  הכולל:  "משברים  מפריקות  גפיים  ומפגיעות  בעיניים"(

 פסוקית בעלת  חלק  כולל  )מושא( 

 .משברים,  מפריקות  גפיים  ומפגיעות  בעינייםהחולה  סובל    כי הרופא  מסר
 

 משפט  מורכב .4

 מחר  =  תיאור   שיבושים  קלים  =  נושא 

 כולל  )תיאור(פסוקית בעלת  חלק   

מרכבת  ישראל  
 מסרו

  באזור  המרכז  ובאזור  הצפוןשיבושים  קלים  יורגשו  מחר    כי
 .טכניות  במסילה  מתקלות  הכתוצא

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .5

   (דרכון,  תעודת  זהות  או  כל  מסמך  רשמי  אחרהמושא  הכולל:  )

 =  תיאור  השביתה  במשק    =  נושא משרד  הפנים

 משפט  איחוי  )מחובר( .6

 בכפפות  מתאימות  =  מושא   חובה  =  נשוא  להרכיב  =  נושא,   

 פשוט בעל חלק כולל )תיאור(  – איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

חובה  להרכיב  משקפי  מגן  
 ,בזמן  עבודה  עם  כימיקלים

לעומת  
 זאת

מסוכנים  או  בזמן  עבודה  בזמן  עבודה  עם  חומרים  
 .עם  גופים  חמים  חובה  להשתמש  בכפפות  מתאימות

 

 משפט  מורכב .7

 לתחנת  מד"א  =  חלק  מתיאור  כולל   חייב  להגיע  =  נשוא  מורחב 

 (נשוא  מורחבפשוט בעל חלקים כוללים )תיאור,   -עיקרי    פשוט -פסוקית  

למרפאה  הקרובה,  לתחנת  מד"א,  לחדר  המיון    להגיעחייב    ננשך  על  ידי  כלבש אדם  
 .ולדווח  ללשכת  הבריאות  המחוזית  הקרוב  או
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 משפט  איחוי  )מחובר( .8

 הגברת  הכוננות  האווירית  =  מושא  בנמלי  התעופה  =  תיאור 

 פשוט  – איבר  ב'   בעל חלק כולל )מושא( פשוט – איבר  א'

במטוסי  מידי  פעם    שונים  מנסים  לפגועאנשים  
 ,נוסעים  ובמטוסי  תובלה  אמריקאיים

הנשיא  לא  הורה  על  הגברת   כןאף על פי 
 .הכוננות  האווירית

 

 משפט  מורכב .9

 צומחים  =  נשוא  במקווה  המים  =  תיאור 

 בעל חלק כולל )נושא( – יקריהמשך ע  פשוט -פסוקית   עיקרי

 .הביצות  נרקיסים  ואירוסצומחים  מאות        נוצר  עם  רדת  הגשםש  המיםבמקווה  
 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור( .11

 =  מושא  על  הקשיים  =  נושא  +  נשוא  מורחב  אצליח  להתגבר

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 נזקים  =  מושא  שריפת  הפחם  =  נושא  משמש  =  נשוא 

 פשוט בעל חלק כולל )מושא( – איבר  ב'  פשוט  – א' איבר 

  08%כיום  הפחם  משמש  ליצור  של  כמעט  
 ,מצריכת  החשמל  העולמית

לסביבה  ולבריאות  גורמת    שריפת  הפחם עם  זאת
 .נזקים  בלתי  הפיכים  הציבור

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .12

 =  תיאור  במפעל  כימיקלים  =  חלק  ממושא  כולל  לדליקה  =  נושא  קצר  חשמלי

 (עשן  רעילולהתפשטות  )המושא  הכולל:  לדליקה  

 משפט  מורכב .13

 =  מושא  כובע  טמבל  =  נשוא    חובשים  =  נושא    לחבוש 

    פסוקית מורכבת

   פשוט בעל חלק כולל )מושא( –פסוקית  

יש  לחבוש  אף  על  פי  ש
 כובע  רחב  שוליים  

על  הפנים,  על  העיניים,  על  מגן  ה
 הצוואר,  על  העורף  ועל  הָאזנים

 .אנו  חובשים  כובע  טמבל 
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 משפט  מורכב .14

 =  מושא  לדמויות  שבספר  =  מושא  רגשי  האשמה  =  נושא  סתמי  נשואטוענים   

 פשוט בעל חלק כולל )מושא( –פסוקית  

את  המלחמה  בין  הטוב  לבין  הרע  בסיפורי  מעשיות  מאפשרת  לילד  להעביר    כי טוענים
 .שבו  לדמויות  שבסיפור  ואת  יצר  התוקפנות  רגשי  האשמה

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .15

 =  תיאור  בכל  ארוחה  =  נשואחשוב     =  מושא  כולל  פירות  וירקות 

 פשוט  – איבר  ב'   בעל חלק כולל )מושא( פשוט – איבר  א'

 .חשוב  להקפיד  על  אכילתם  בכל  ארוחה   משום  כך ,תפריט  מאוזן  כולל  פירות  וירקות
 

 משפט  מורכב .16

 =  תיאור  במסיבת  סוף  השנה

 בעל חלק כולל )מושא( – יקריע  פשוט -פסוקית 

אתם  רוצים  להופיע    אם
 במסיבת  סוף  השנה

 .תאל  יו"ר  אגודת  התלמידים  ואל  הכוריאוגרפיגשו   

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .17

 =  נושא  תחושת  השובע

 )המושא  הכולל:  מכמות  המזון,  אלא  גם  מאיכותו(  

 משפט  מורכב .18

 כולל  מושאחלק  מ=    ראיון  אישי  =  מושא  לשלבים  נוספים  =  מושא  השלב  הראשון 

 פשוט בעל חלק כולל )מושא( –פסוקית   פשוט -פסוקית  

יעברו  את  השלב  ש מועמדים
 הראשון

יוזמנו  לשלבים  
 נוספים

כושר    ראיון  אישי  ומבחןיכללו    אשר
 .גופני

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא( .19

 הנשוא  הכולל:  חתך,  קצץ,  פרס  והכין 

 את  הבצל  =  מושא  מנשוא  כולל חתך  =  חלק  

 משפט  מורכב .21

 למפגע  =  חלק  ממושא  כולל  )המושא  הכולל:  למטרד  או  למפגע(  רעש  =  נושא

 פשוט -פסוקית   בעל חלק כולל )מושא( – עיקרי

ֵשב    .הוא  אינו  עולה  על  המותר  בתקנות  גם  אם  למטרד  או  למפגערעש  ֵיחָּ
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  31  תרגיל

  שיעבודמילת  
 הפותחת פסוקית

 +  השאלה  שנשאל
 שם התיאור

 הקשר  הלוגי

 זמן מתי  )זמן( כש .0

 ויתור על אף מה?  )ויתור( על אף ש .0

 תנאי באיזה  תנאי?  )תנאי( אם .2

 תכלית לאיזו  מטרה?  )תכלית( כדי  ש .0

ה )סיבה( משום  ש .0  סיבה  ותוצאה לָּמָּ

 ויתור על אף מה? )ויתור( אף על פי ש ..

 תנאי באיזה  תנאי? )תנאי( אם .3

 זמן מתי?  )זמן( בזמן  ש .0

ה  )סיבה( הואיל  ו .9  סיבה  ותוצאה לָּמָּ

 ויתור על  אף מה? )ויתור( אף  על  פי  ש .08

 זמן מתי? )זמן( לפני  ש .00

 תכלית בשביל מה? )תכלית( על מנת  ש .00

 אופן באיזה אופן? )אופן( כפי  ש .02

 ותוצאהסיבה   בגלל מה? )סיבה( כי .00

 תכלית לאיזו מטה? )תכלית( כדי  ש .00

 תכלית לאיזו מטרה? )תכלית( כדי  ש ..0

 זמן מתי? )זמן( לאחר  ש .03

ה? )סיבה( משום  ש .00  סיבה  ותוצאה לָּמָּ

 תנאי באיזה תנאי? )תנאי( אם .09

 מצב באיזה מצב? )מצב( כש .08
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  32  תרגיל

1.  
  פסוקית  תיאור  פשוטה

 .כעתהאינטרנט  זמין   טכנית  בשרת  בעיהקיימת  על  אף  ש
   

 כעת  =  תיאור  בעיה  =  מושא

2.  
 בעלת  חלק  כולל  )נושא(  פסוקית  תיאור  פשוטה 

 במיזם  משותף.מעוניינים    בעלי  המניות  ומנהלי  המשרדהואיל  ו ההסכם  בין  הצדדים  נחתם
 
 =  מושאבמיזם  משותף    נחתם  =  נשוא  ההסכם  =  נושא  

3.  
  פסוקית  תיאור  פשוטה

לפני  עשר  שנים  ְרציתם  להיות  מחוברים    אם
 לרשת  האינטרנט,

יכולתם  לעשות  זאת  באמצעות  חיבור  המחשב  
 לקו  הטלפון.

   
 חיבור  המחשב  =  תיאור  =  תיאור  לפני  עשר  שנים

4.  
   פסוקית  תיאור  פשוטה 

 השירות  לא  ִנזכר  מפורשות  בהסכם.על  אף  ש ִנְתנּו  ללקוח  לשביעות  רצונושרותי  ההדפסה  
 
 בהסכם  =  תיאור  מפורשות  =  תיאור  ושא=  נ  השירות  ושא=  מ  ללקוח  

5.  

 פסוקית  תיאור  פשוטה  פסוקית  תיאור  פשוטה

אתם  חולים  לעיתים    אם
 קרובות

אתם  עוסקים  בפעילות    אם גם  ְלכּו  לעשות  בדיקת  מאמץ
 .גופנית

   
   בדיקת  מאמץ  =  מושא  =  תיאור  לעיתים  קרובות  נושא=    אתם

 בפעילות  גופנית  =  מושא

6.  

 פסוקית  תיאור  פשוטה  בעלת  חלק  כולל  )נושא(  פסוקית  תיאור  פשוטה

 .תסכימי  אם החוצהנצא   הרעמים  והברקיםיפסקו  לאחר  ש
   

  תיאור=    החוצה
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7.  

 פסוקית  תיאור  פשוטה    פסוקית  תיאור  פשוטה

הם  סובלים  מפגיעות   בני  אדם  מתרגלים  לרעש  גם  אם
 תפיזיולוגיו

גופם  אינו  יכול  להסתגל  משום  ש
 לרעש.

   
 יכול  להסתגל  =  נשוא  מורחב  מפגיעות  פיזיולוגיות  =  מושא  =  תיאור  לרעש

8.  

  בעל  חלק  כולל  )נשוא  מורחב(   פסוקית  תיאור  פשוטה

 חשוב  מאוד  לבדוק  את  מזג  האוויר. את  הפריחה  בטבע  מתכננים  לצאת  ולראותלפני  ש
   

 לבדוק  =  נושא  מושא=    את  הפריחה  בטבע  חלק  מנושא  כולל=    לצאת

9.  

 פשוטהפסוקית  תיאור      פסוקית  תיאור  פשוטה

 .כל  ברזי  הגז  סגוריםש סגור  את  הברז  הראשי  וַוֵדא אתה  מריח  גז  אם
   

 סגורים  =  נשוא  מושא=    את  הגרז  הראשי  =  מושא  גז  =  נושא  אתה

11.  

    פסוקית  תיאור  פשוטה

 .נכשלוהם   עמדו  לבחינה  זו  רביםאף  על  פי  ש
 

 אנשו נכשלו  =   =  נושא  רבים

11.  

   א(ושנחלק  כולל  )  תבעל  מורכבתפסוקית  תיאור   

פסוקית  תיאור    
בעלת  חלק    פשוטה

 כולל  )נשוא(

 

אסור  לשלוח  או  לקרוא  
 הודעות  טקסט  בזמן  הנהיגה

קורא  או  הנהג    כאשר משום  ש
 הודעה  כותב

את  מבטו    מסירהוא  
 מנתיבו.  סוטהמהכביש  ו

 

   בזמן  הנהיגה  =  תיאור  חלק  מנושא  כולל  )לשלוח  ולקרוא(=    לשלוח  

  סוטה  =  חלק  מנשוא  כולל  )מסיר  וסוטה(  מושא=    הודעה  
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12.  

  מורכבת    פסוקית  תיאור  

                  

 .לא  נזקקתי  להלוואה  את  הישנהמכרתי  לפני  ש רכשתי  דירה  חדשה  אף  על  פי  ש
 

 נשואנושא + =    נזקקתי  ושאמ=    דירה

13.  
   פסוקית  תיאור  פשוטה 

 בחודשים  אלה  יש  שפע  של  היצע.משום  ש תפוחי  העץ  נמכרים  במחיר  נמוך  בספטמבר  ובאוקטובר
 

 שוא=  נ  יש  =  נושא  תפוחי  העץ

 הוא  משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור:  בספטמבר  ובאוקטובר(של  המשפט  החלק  העיקרי  

14.  

    פסוקית  תיאור  פשוטה

 .ִעצרו  להתרעננות  במקום  בטוח בזמן  הנהיגה  אתם  חשים  עייפות  אם
 

 במקום  בטוח  =  תיאור  להתרעננות  =  תיאור  =  תיאור  בזמן  נהיגה

15.  

    פסוקית  תיאור  פשוטה

במהלך  חציית  הכביש  התחלף    אם
 הרמזור  לאדום

 יש  להמשיך  ללכת  בזריזות  ולהשלים  את  החצייה.

 
 =  תיאור  בזריזות  (להמשיך  =  חלק  מנושא  כולל  )להמשיך  ולהשלים  =  נושא  הרמזור

 ולהשלים(החלק  העיקרי  של  המשפט  הוא  משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא:  להמשיך  

16.  

 פסוקית  תיאור  פשוטה    פסוקית  תיאור  פשוטה

 .ניהלתי  אותם  לפני  הזכיהכפי  ש אמשיך  לנהל  את  חיי אזכה  במיליון  שקלים  גם  אם
   

 לפני  הְזִכיָּה  =  תיאור  =  נשוא  מורחב  אמשיך  לנהל

17.  

    פסוקית  תיאור  פשוטה

באזור    כלי  הטייס  התרסקלאחר  ש
 הנגב  המערבי  עקב  תקלה  טכנית

הגיעו  כוחות  של  צה"ל  לאזור  ההתרסקות,  אספו  את  
שברי  הכלי  וערכו  סריקות  אחר  שברים  נוספים  באזור  

 .ההתרסקות
 

 לאזור  ההתרסקות  =  תיאור  תקלה  טכנית  =  תיאור  =  תיאור  באזור  הנגב  המערבי

 מושאשברי  הכלי  =  

 החלק  העיקרי  של  המשפט  הוא  משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא:  הגיעו,  אספו  וערכו(

 פסוקית  תיאור  פשוטה
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18.  

 פסוקית  תיאור  פשוטה    פסוקית  תיאור  פשוטה

 .הוא  לא  יזדהםכדי  ש ַרֲחצּו  היטב  את  מקום  השריטה ידי  בעל  חיים-נשרטתם  על  אם
   

 יזדהם  =  נשוא  היטב  =  תיאור  =  מושא  ידי  בעל  חיים-על

19.  
 מורכבת  פסוקית  תיאור   

  פסוקית  תיאור  פשוטה  

סבל  מכאבים  משום  ש השחקן  לא  הגיע  לאימון
 חזקים  בשריר  הירך

  .יעבר  טיפול  פיזיותרפאף  על  פי  ש

 
  =  מושא  טיפול  מכאבים  =  מושא  לאימון  =  מושא  =  נושא  השחקן  

21.  
 מורכבת  פסוקית  תיאור   

  פסוקית  תיאור  פשוטה  

הצרכן  יקנה  כדי  ש הפרסומות  מציגות  מצג  שווא
 את  מוצרי  החברה

  הוא  אינו  זקוק  להם.  גם  אם

 
  זקוק  =  נשוא  את  מוצרי  החברה  =  מושא  מצג  שווא  =  מושא  =  נושא  הפרסומות  
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  33  תרגיל

1. (1)  

 פשוט  – איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

קליפות  הפרי  מתפרקות  במשך  
 ,שבועות  אחדים

 .אלפי  שנים  בקבוקי  זכוכית  מתפרקים  במשך לעומת  זאת

 

 מילת  הקישור  המחברת  בין  חלקי  המשפט:  לעומת  זאת  =  קשר  לוגי  של  השוואה.

 
 .II  משפט (2)

 בוצע  והציל  =  נשוא  כולל 

  הולכים  ומתעצמים (3)

 

 בישראל  קיים  מחסור  חמור  בשטחי  גידול  זיתים"אף  על  פי  ש:  "Iמשפט   (1) .2

  "למדתי  כל  השנהמאחר  ש:  "IIמשפט    

    "בביתירד  שלג  נשארנו  כש:  "IIIמשפט    

  "רצינו  לצאתעל  אף  ש"   

 .יאורפסוקית  תתפקידן  התחבירי  הוא    -כל  הפסוקיות    

 בבית  =  תיאור  המחנכת  =  נושא  אין  =  נשוא (2) 

 

 :  מורכבIמשפט   .א .3

  :  איחוי  )מחובר(IIמשפט    

 מורכב:  IIIמשפט   

 I  ,IIמשפטים:   (1) .ב

 רביםפועל  בצורת  בינוני    -:  נקנסים  ,  זורקים  Iמשפט   (2)

 באמצעות  מילים  אלה  -פלוני,  אלמוני  :  IIמשפט  

 אין  חשיבות  לעושה  הפעולה,  יש  התמקדות  בפעולה  עצמה. (3)

 ניגוד .ג

  מושא .ד

 

 :  מעברי  חצייה  =  נושא,  בשני  המשפטים  האחרים  התפקיד  התחבירי  הוא  מושא.Iמשפט   .א .4

   .ב

 פסוקית  תיאור 

 .חלו  לצלםם  ההלפני  ש חצייה  בצבע  סגולהמעברי  את  צבעו    הצלמים
 

 
 פסוקית  תיאור 

 .הולכי  הרגל  יעברו  את  הכביש  בבטחהכדי  ש הרשויות  המקומיות  מטפלות  במעברי  החצייה
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 פסוקית  מושא   -:  פסוקית  תיאור  34  תרגיל

  מילת  שיעבוד
 הפותחת פסוקית

 התפקיד  התחבירי    השאלה  שנשאל
 של  הפסוקית

ה  ש .0 ה? ְלמָּ  מושא ְלמָּ

ה? כי .0  סיבה  ותוצאה לָּמָּ

 מושא את  מה? כי .2

 מושא את  מה? ש .0

 תיאור על אף מה? אף על פי ש .0

 מושא את מה? ש ..

ה? משום ש .3  תיאור לָּמָּ

 מושא למי? למי  ש .0

 מושא את  מה? ש .9

 תיאור באיזה  תנאי? אם .08

 מושא את  מה? אם .00

 תיאור מתי? לאחר  ש .00

 תיאור מתי? אחרי  ש .02

 מושא את  מה? כי .00

 תיאור לאיזו  מטרה? כדי  ש .00

 תיאור על  אף  מה? על  אף  ש ..0

 מושא את  מה? את  מה  ש .03

 תיאור לאיזו  מטרה? כדי  ש .00

 מושא את  מה? כי .09

ה? כי .08  תיאור לָּמָּ

 מושא במה? כי .00

 מושא את  מה? כי .00

 מושא את  מה? כי .02

ה כי .00  תיאור   לָּמָּ

 מושא את  מה? את  מה  ש .00
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  35  תרגיל

1.  

 מורכבת  פסוקית  מושא
  מורכבת פסוקית תיאור  

עובדי  החברה  משבשים    כי בחדשות  הודיעו
את  אספקת  המוצרים  

 לרשתות  המזון

הודיעה  הנהלת  החברה  על    אמשמשום  ש
 .עובדים  088פיטורי  

 

 

 

2. (1) I=  "מצב  בריאותי  משתפר"  =  פסוקית  מושא  פסוקית  תיאור  .  "ככל  שעובר  הזמן" 

II. "תיאור"  =  פסוקית  על  אף  שלא  השתתפתי  בישיבת  ההנהלה 

 מושא=  פסוקית    "על  מה  שהתרחש  בה" 

 
 הזמן  =  נושא,    פרטים  =  מושא (2) 

 

 ויתור .א .3

 לשכנע  באמצעות  התנגדות  חלקית. (0) .ב

 

   מורכב משפט  .4

 את  חייו  ואת  חיי  האנשים  =  מושא  כולל

 

5. (1)  

 I. ותחנות  מחקר  םתושבים,  אלא  פינגוויני. 

 II. בשל  אי  תשלום  תמלוגים  ובשל  הפרת  סעיפים  בחוזה  הזכיינות.  

 (2) Iניגוד  והוספה  .        IIהוספה  . 

   כולל :  תיאור IIמשפט    :  נושא  כוללIמשפט   (3)

 

 .  לי  =  מושאII        .  אני  =  נושאI .א .6

  .ב 

 פסוקית מושא מורכבת
  פסוקית תיאור  

  .הוא  רצהכפי  ש הוא  פעלש בדיעבד  אני  מבינה  היום
 

 מושאפסוקית   

 .יש  להפעיל  את  המערכת  כיצד הראו  לי
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  .א .7

 תיאור תפסוקי                                       
  פסוקית מושא                                                    פסוקית מושא 

  פסוקית מושא                            מושא פסוקית  

ָמה  ש הקשבתאם   יצאת  לפני  ש אמרתילְֹּ
 מכליך

ביטלתי    מדוע הבנתש אני  בטוחה  
 .את  העסקה

 

 

 איחוי  )מחובר(לפניך  משפט   .ב 

 נשוא  מורחב (1)  

 יצאת  מכליך (2)  

 

 פשוטה  =  פסוקית  תיאור  ""על  אף  שמחר  מזג  האוויר  צפוי  להיות  אביבי .8

   פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(  -  =  פסוקית  תיאור  ""משום  שכף  רגלי  נפוחה  וכואבת

 

  36  תרגיל

 אדם  לקו  בחרדה  לאחר  פגיעת  רקטה  סמוך  לבניין  מגורים.הכתב דיווח  ששני  בני   .1 .א

 המפקד  ציווה  שנעמוד  בשלשות.   .2

 הוא  לא  יאכל  בידיים  אלא  כשהוא  אוחז  בסכין  ובמזלג. .3

 .מכאב  גרון,  מנזלת  ומחום  גבוהסובל  הפציינט  סיפר  לרופא  שהוא   .4

 .אם  קיבלת  רשות  משכניךאל  תנגן  בשעות  הצהריים  אלא   .5

על  מרכז  המבצעים  של  ארגון  המורדים  בצפון  כוחות  הביטחון  הודיעו  שהם  השתלטו   .6

 .המדינה

 .שהיא  תיגש  אל  הלוח  מהתלמידההמחנכת  בקשה   .7

 .האישה  הודיעה  לבעלּה  שהיא  תלמיד  השנה  לרקוד  סלסה .8

 הכביש  באור  אדם  אלא  אם  הרמזור  מקולקל.הוא  לא  יחצה  את  לעולם   .9

לאחר שהיא  שוחחה  עם  התקבלה    העובדת  אמרה  בתגובה  שההחלטה  על  סיום  תפקידה .11

 .המנהל

 

 . "בפיגוע  ירי:  "נפצעתי אחד  השומרים  סיפר  .1 .ב

 ."הכלכלי  הידרדר  בשנים  האחרונות  "מצבי  :הוא  דיווח  לרשויות .2

 אל  תדברו  רע  על  חברכם.   .3

 ."הומתק  לשנתיים  בפועל  עורך  הדין  הודיע:  "עונשה  של  מרשתי .4
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 אל  תלך  לרופא  עור  אלא  אם  אתה  סובל  מכוויות  בקרקפת  כתוצאה  מצביעת  השיער. .5

 ."מהמרוץ  לסנאט:  "אני  פורשת  בתו  של  נשיא  ארצות  הברית  המנוח  הודיעה .6

 ."בעזרת  רכישת  החברה  יגדיל  המפעל  את  נתח  השוק:  "מנכ"ל  המפעל  ציין .7

 ."חייב  לצבוע  או  לנקות  את  הדירה  בתום  חוזה  השכירותכר  הדירה  הדגיש:  "אינני  שו .8

 ."לבטל  את  העסקה  תיביקש  הלקוח  סיפר:  "מיד  לאחר  רכישת  המוצר .9

 אל  תיקח  עזרה  בניקיון  הבית  אלא  אם  אתה חולה.   .11

 

 

  פסוקית  נושא  -:  פסוקית  מושא  37  תרגיל

 הנושא  והנשוא  
 בחלק  העיקרי

 התפקיד  התחבירי  
 של  הפסוקית

 נושא תבנית:  מה ש.... .0

 נושא תבנית:  מי ש.... .0

 נושא תבנית:  פועל סביל )הובהר( .2

 מושא את מה? .0

 נושא פועל סביל )פורסם(תבנית:   .0

 מושא את מה? ..

 מושא את מה? .3

 מושא מה  נדהמו  לגלות? .0

 נושא תבנית:  פועל בינוני )עולה( .9

 נושא תבנית:  פועל  סביל  )ידוע( .08

 נושא תבנית:  פועל בינוני )מסתבר( .00

 מושא את  מה? .00

 מושא את  מה? .02

 נושא תבנית:  פועל בינוני )מסתמן( .00
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  38  תרגיל

1.  
 נושא פסוקית  

 .ולא  מים  מינרלים  שותה  מי  ברזרוב  הציבור  ש מסתבר
 
 מי  ברז  =  מושא  

2.  
 פסוקית  נושא 

ֵצר  פרסומּה  ברבים  על  אף  העניין  הציבוריכי   ידי  הועדה-הוחלט  על  .עקב  רגישות  הפרשה  ֵיעָּ
 

 הציבורי  =  תיאור העניין   פרסומה  =  נושא  תיאור=    רגישות  הפרשה  

3.  

 פסוקית  תיאור  פסוקית  נושא

 ארוחת  צהריים.  אכלוהם  בזמן  ש אמר  לה הוא  הפריע  לומה  ש
 

 ארוחת  צהרים  =  מושא  

4.  

 פסוקית  תיאור  פסוקית  נושא
 השוטר  עצר  את  תנועת  כלי  הרכב.לאחר  ש ידי  השוטר-הוזז  על הפריע  לתנועהמה ש

 

 תנועת  כלי  הרכב  =  מושא  השוטר  = נ ושא  לתנועה  =  מושא  השוטר  =  מושא  

5.  
 פסוקית  מושא מורכבת 
  פסוקית  תיאור מורכבת  

   פסוקית  מושא פשוטה   

   הוא  מפריע.ש נאמר  לו  משום  ש הוא  עזב  את  המקום  ש הוא  מספר
 

   ושאהמקום  =  מ  מספר  =  נשוא  

6.  

  פסוקית  נושא

 באישור  רפואי.  דלהצטייחייב   משתתף  בספורט  אתגרימי  ש
 

 באישור  רפואי  =  מושא  
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7.  

  פסוקית  נושא

 לאחרים.  אין יש  לימה  ש
 

 אין  =  נשוא  

8.  

  פסוקית  נושא

 .לעולם  גאולה מביא  אומרו בשם  דבר  אומר ה
 

 גאולה  =  מושא  

9.  
 פסוקית  נושא 

 משמעותית  בכמות  האצות  בחופי  אלסקה.  ירידה  חלהמדוע   לאקולוגים  לא  ברור
 

 ירידה  =  נושא  חלה  =  נשוא  

11.  
 פסוקית  מושא מורכבת 

  פסוקית  תיאור  פשוטה  

  .ייתכנו  גשמים  מקומייםמשום  ש במטריות    להצטייד  כדאימחר  ש הודיעהחזאי  
 

 להצטייד  =  נושא  

11.  

  פסוקית  נושא

 נקרא  "מקבל  החלטות". עבור  אחרים  החלטותמרבה  לקבל  מי  ש
 

 החלטות  =  מושא  

12.  
 פסוקית  מושא 

רכות  כוללת  של    HDשידורים  בטכנולוגיית  " :מסרומהרשות  השנייה   מחייבים  ֵהעָּ
 ."כל  גורמי  השידור

 

 מסרו  =  נושא  סתמי + נשוא  
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13.  
 פסוקית  נושא 

 .המכתביםהדוור  יפתח  את  ש לא  יעלה  על  הדעת
 

 המכתבים  =  מושא  

14.  

 פסוקית  מושא  פסוקית  תיאור  מורכבת

    פסוקית מושא  פשוטה 

ביקשת  אף  על  פי  ש
 ממני  

 אוהבת  אתכם. אני כי   התערבתי  לא  אתערב  בויכוח  ביניכםש

 

 אוהבת  =  נשוא  בויכוח  =  מושא  

15.  
 פסוקית  מושא מורכבת 

  פסוקית  תיאור  פשוטה  

  בשעות  האחרונות  חלה  הרעה  במצבו.על  אף  ש מצבו  של  החולה  ישתפרש אני  מאמינה
 

 הרעה  =  נושא  בשעות  האחרונות  =  תיאור  

16.  

  מורכבת  נושאפסוקית  

   פשוטה  תיאורפסוקית  

 משקף  רק  את  דעתך  האישית.  עורך  הדין  נכנסלפני  ש אמרת  בחדרי  חדרים  מה  ש
 

 דעתך  האישית  =  מושא  משקף  =  נשוא

17.  
 פסוקית  מושא מורכבת 

  פסוקית  נושא  מורכבת  

   פסוקית  תיאור  פשוטה   

 .בשבתיאכל    השבתנכנסת  לפני  ש   טורחה כי   אומרים  

 

 בשבת  =  תיאור  אומרים  =  נושא  סתמי + נשוא  
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18.  
 פסוקית  נושא 

הם  מורשים  לחנות  בלילה  בחניונים  העירוניים  באזור  ש לתושבי  העיר  ברור
 מגוריהם  ללא  תשלום.

 

 בחניונים  =  תיאור  בלילה  =  תיאור  לתושבי  העיר  =  מושא  

 ללא  תשלום  =  תיאור  

19.  
 פסוקית  מושא מורכבת 

  פסוקית  תיאור  פשוטה  

כלי  התקשורת  דיווחו  
 ביממה  האחרונה

הפרקליטות  החליטה  להעמיד  כי  
  הנורא  לדין  את  החשוד  במעשה

  הדעות  חלוקות.אף  על  פי  ש

 

 חלוקות  =  נשוא  כלי  התקשורת  =  נושא  

   

  39  תרגיל

1.  
 פסוקית תיאור פשוטה  פסוקית  תיאור  מורכבת

 
 פסוקית  תיאור  פשוטה

   

היא  תקבל   גם  אם 
   הזמנה  לאירוע

עם  בעל    היא  רבהעל  אף  ש
 השמחה

היא  עדיין  ש  משום היא  לא  תגיע 
 כועסת  עליו.

 

   לאכילתפותח  פסוקית  תיאור  )הפסוקית  מתארת  את  הסיבה    "כי"הקשר    -  IIמשפט   .א .2

 הפחמימות  לפני  התחרות(.  בשני  המשפטים  האחרים  הקשר  "כי"  פותח  פסוקית  מושא.

 יגדל  =  נשוא  פחמימות  =  מושא  משקאות  מוגזים  =  נושא .ב

 

  .א .3

 משפט  מורכב:
 פסוקית  מושא 

 הקפה  מזיק  לבריאות.  כי חושביםבעולם  הרפואה  
 

 משפט  מורכב:  
 מושאפסוקית   

 .הקפה  אינו  מזיק  לבריאות  כי   מחקר  חדש  מצא
 

 משפט  מורכב:  
 פסוקית  נושא 

 .שתיית  שלוש  כוסות  קפה  ביום  מיטיבה  עם  הבריאות  כי   נמצא
 

 ויתור .ב
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 משפט  מורכב: .I .א .4

 פסוקית  נושא 

 .המשבר  בענף  הנדל"ן  הולך  ומחריףש ייתכן  
 

  II. .)משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא 

 

  III. )משפט  איחוי  )מחובר 

 פשוט  – איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

 .התושבים  בורחים  מבתיהם לפיכך ,באזור  הצפוני  של  אתונה  משתוללת  שריפה  ביער
 

 =  נשוא,  הולך  ומחריף  ייתכן .ב

 החום  הכבד,  שריפה  ביער  -נושא   

  באזור  הצפוני=      תיאור 

  

 לא  נכון,  המשפט  הראשון  פשוט  והשני  מחובר (1) .5

 .IIלא  נכון,  יש  נשוא  סתמי  רק   באיבר  א  במשפט  מספר   (2) 

 נכון (3) 

 

 =   מסרונים  בזמן  נהיגה  קורא  או  כותבבטלפון  הסלולרי  ללא  דיבורית,    מדברכי  הוא   :  0פסוקית   .6

  משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(  -פסוקית  מושא     

 =   שקלים  1,111-הקנס  בגין  שימוש  בטלפון  הסלולרי  בזמן  נהיגה  מגיע  לש :  0פסוקית  

 משפט  פשוט  -פסוקית  נושא      

 =   על  המשטרה  להגביר  את  האכיפה  כנגד  נהגים  אלהכולם  מסכימים  כי   :  2ת  פסוקי

 משפט  פשוט  -פסוקית  מושא      

 

 נשוא:  התחייבו  להעניק .א .7

 נושא:  הנהלת  המפעל   

 מושא:  ציוד  חדש,  את  תנאיה 

 לא.  מילת  הקישור  "בעקבות"  מביעה  קשר  של  סיבה  ותוצאה. .ב

 מילת  הקשור  "כי"  במשפט  הזה  פותחת  פסוקית  מושא  

 ויתור,  הסתייגות .ג

 

 משפט  מורכב  IIמשפטים  פשוטים,  משפט    I  IIIלא.  משפטים   .א .8

 .מורכב  IIלא  משפט   .ב 

 .  כן .ג 

 

 החקלאים  בצפון  הזהירו  שהם  לא  יסכימו  לקיצוץ  מכסות  המים  ללא  פיצוי. .9
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  41  תרגיל

 =  מושא הפורץ  את   =  לוואי   הדרום  מחוז    =  לוואי  שלושה .1

   =  לוואי   שבירושלים  =  תיאור  למשכן  הכנסת  =  נושא   ני  אנשיםש .2

 =  לוואי   הממשלה

 =  לוואי מטוס  נוסעים  =  נושא  הכוננות  =  תיאור    הערב =  לוואי   של  רגיעה .3

 =  תיאור  בלונדון  =  נושא  התקיימה  =  נושא  הטניס  תחרות .4

 =  לוואי למחלת  הסרטן   =  מושא   את  אות  הזהב   =  לוואי   מהאוניברסיטה  העברית .5

  =  תיאור ביוון    =  לוואי   המודרניים .6

 נשוא=    הועבר    =  לוואי   על  תקיפת  חייל  צה"ל .7

 .לילדים   =  לוואי   לילה   לוואי=     שבירושלים   =  נשוא  יתקיימו .8

 =  לוואי אביבבתל      =  תיאור  גביית  דמי  כניסה    =  לוואי   שלושה .9

 =  נושא  גאורגיה    =  תיאור  קריסת  המשטר  הסובייטי .11

    =  לוואי התיירותית    =  מושא את  מאפייני  התנועה    =  נושא  החוקר .11

 =  לוואי  אמצעי  התחבורה    =  לוואי  לארץ  ישראל

 =  לוואי    שוק  ההון  המקומי   =  מושא תכנית  החירום    =  נשוא  אישר   =  לוואי  בגרמניה .12

    =  לוואי    יסודית    =  תיאור  במסעדה  =  נשוא  נערכה לוואי =      של  הכתבת .13

 =  לוואי  כלי  המטבח

 =  לוואי    בירושלים   =  לוואי    מכל  רחבי  הארץ .14

 =  נושא  בורות    =  לוואי    ברחבי  הארץ .15

  =  נושא  מנהל  החנות   =  לוואי    מערכת  ההפעלה   י=  לווא    המחיר .16

 =  לוואי  שבחנות   =  לוואי   המחשביםי  טכנא   
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  41  תרגיל

 נושא א. .1

 תיאור ב. 

 מושא ג. 

 לוואי ד. 

 

 לוואי א. .2

 נושא   ב. 

 לוואי ג. 

 מושא ד. 

 

 מושא א. .3

 לוואי ב. 

 נשוא ג. 

 נושא ד. 

 

 לוואי א. .4

 מושא ב. 

 נושא ג. 

 )איפה  נפגע((  תיאור ד. 

 

 נושא א. .5

 נשוא ב. 

 מושא ג. 

 לוואי ד. 

 

 לוואי א. .6

 נשוא ב. 

 מושא ג. 

 לוואי ד. 

 

 נשוא א. .7

 מושא ב. 

 לוואי ג. 

 נושא ד. 

 מושא .ה 
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 נושא   א. .8

 תיאור  )לאיזו  מטרה  יגיעו  הנוצרים( ב. 

 מושא ג. 

  לוואי ד. 

 

  42  תרגיל

  .א

 (.ולוואי  )נשוא  יםכולל  יםמשפט  פשוט  בעל  חלק .1

 הנשוא  הכולל:  משפרת,  מאלצת  ומעניקה 

 לוואי  כולל:  של  רוגע  ושל  שלווה 

 =  מושא  תקוגניטיביוההיכולת    =  נושא  הנגינה 

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( .2

 של  סוכר  או  של  צבע  מאכל  =  לוואי  כולל 

   תרכיזי  פרי  =  מושא  להכנת  משקאות  קלים  =  תיאור 

 מאכל  =  לוואי  של  סוכר  =  חלק  מלוואי  כולל

 ל  )לוואי(משפט  פשוט  בעל  חלק  כול .3

 חמצני  ושל  גזי  חממה  אחרים  =  לוואי  כולל-של  פחמן  דו 

 נפלטים  =  נשוא

 משפט  איחוי  )מחובר( .4

 בקיץ  =  תיאור  להשתמש  =  נושא  למוצרי  בישום  =  מושא 

  בעל חלק כולל )לוואי( פשוט – איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

יתושים  נמשכים  למוצרי  
 ,בעלי  ניחוחות  חזקיםבישום  

בעלי  ריחות  עדינים  או  מומלץ  להשתמש  בקיץ  במוצרים     לכן
 .ללא  ריחות  כלל

 

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( .5

 =  לוואי  כולל  ושל  תופעות  סביבתיות  אחרות  של  בולענים 

  חופי  ים  המלח  =  לוואי  לאורך  של  בולענים  =  חלק  מלוואי  כולל  אוש=  נ  מודל

 

 )לוואי,  נושא(  משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים .6

 נושא  כולל:  סוכרים  והתמר  הצהוב  לוואי  כולל:  מעובדים  ומזוקקים

 התמר  הצהוב  =  חלק  מנושא  כולל  מעובדים  =  חלק  מלוואי  כולל
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 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  )תיאור( .7

 בגשם  הראשון  ובמזג  אוויר  סוער  :1אור  כולל  תי

 באיטיות  ובעדינות  :2תיאור  כולל  

 באיטיות  =  חלק  מתיאור  כולל    חשוב  =  נשוא

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .8

   =  לוואי  מערכות  אקולוגיות 

 פשוט – איבר  ב'  בעל חלק כולל )מושא(פשוט  – איבר  א'

למארג  המזון  ולהמשך  הצפרדע  חשובה  מאוד  
 ,של  מערכות  אקולוגיות  קיומם

 .היא  צפויה  להיכחד זאת  למרות

 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( .9

 =  לוואי    שליד  הקיבוץ  =  תיאור  בחורף

 משפט  מורכב .11

 פסוקית  מושא 

 .מתמלאים  בחורף  במרבדי  כלניות,  נרקיסים  ורקפותאתרים  רבים  בארץ    כי סיפרו  לי
 

 נרקיסים  =  חלק  מלוואי  כולל  בארץ  =  לוואי  סיפרו  =  נושא  סתמי + נשוא 

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .11

 השווארמה  =  נושא  שווארמה  =  לוואי  מלח  =  חלק  מלוואי  כולל 

 פשוט – איבר  ב'  פשוט בעל חלק כולל )לוואי( – איבר  א'

  של  מלח,  של  קלוריות  ושל  שומןרמות  קיצוניות  
 ,רווי  נתגלו  בדוכני  שווארמה

השווארמה  הוכתרה   בעקבות  כך
 .כסכנה  בריאותית

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .12

מכוניות  =  חלק  מלוואי  כולל  יש  =  נשוא  שטחים  =  נושא  בעיר  =  תיאור 

 =  לוואי ציבוריים  

 פשוט – 'גאיבר    פשוט בעל חלק כולל )לוואי( –  איבר  ב'  פשוט  – איבר  א'

בעיר  יש  שטחים  
 ,בנויים

הולכי  רגל,  מכוניות  ורוכבי  יש  תנועת   
 אופניים

 .יש  פארקים  ציבוריים ו
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 משפט  מורכב .13

 פשוט בעל חלקים כוללים )נושא, לוואי(  –עיקרי  פשוט -פסוקית 

משקפי  שמש,    להרכיבכובע  רחב  שוליים,    לחבושיש  להקפיד   יוצאים  החוצה  כאשר
קרם  הגנה  נגד    ולמרוח  ונוחים  בהירים,  קלים  בגדים  ללבוש
 .השמש

 

   להקפיד  =  נושא  החוצה  =  תיאור 

 

 )לוואי(  יםכולל  יםמשפט  פשוט  בעל  חלק .14

 :  פעיל  ובריא0  כולל לוואי  

   באירועי  ספורט  עממיים  ובריצות  למרחקים:  0לוואי  כולל  

 בעשור  האחרון  =  תיאור 

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .15

 לשמור  =  נושא  עומס  כבד  =  מושא  עודף  משקל  =  נושא 

פשוט בעל חלק כולל – איבר  ב'  לוואי(נשוא,  פשוט בעל חלק כולל ) – איבר  א'
 )נושא(

עומס  רב  על  המפרקים    מטילעודף  משקל  
באופן  משמעותי  את  הסיכון  לחלות    ומעלה

 ,לב  וכלי  דםובמחלות    בסוכרת

על  משקל  גוף  תקין    לשמורחשוב   על  כן
 .בפעילות  גופנית  ולעסוק

 

 )לוואי((  כולליםמשפט  פשוט  בעל  חלקים   .16

 החלטת  הממשלה  =  תיאור  באשדוד  =  חלק  מלוואי  כולל  סכסוך  העבודה  =  מושא 

 כולל  לוואיחלק  מבחיפה  =   

 :  באשדוד  ובחיפה0לוואי  כולל   

 :  חדשים  ופרטיים0לוואי  כולל   

 :  בחיפה  ובאשדוד2לוואי  כולל   

 

 מושא (1) .ב

 מערכת  העיכול  =  לוואי  כוללשל  הכבד  ושל   (2)

 בראיה  ובמערכת  החיסונית  =  לוואי  כולל  

 ריכוז  ושיווי  משקל  =  לוואי  כולל  
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  43  תרגיל

1.  
  פסוקית  לוואי 

ה  כדי  לקבל  פרטים   אינם  מחוברים  לאינטרנט  אשר אנשים יתקשרו  ישירות  לֶחְברָּ
 על  המוצר.

 

 ישירות  =  מושא  לאינטרנט  =  מושא  אנשים  =  נושא

2.  

  ר  מורכבתתיאופסוקית  
   פשוטה  פסוקית  לוואי         

אינך  מעוניינת    אם
 בקבלת  פרסומות  

נשלחות  לתיבת  הדואר  הפרטית  ה
 שלך,

על  הסרת   עליך  להודיע  לנו 
 . כתובתך  מרשימת  התפוצה

 

   )לוואים:  הדואר,  הפרטית(לתיבת  הדואר  הפרטית  =  תיאור 

 (שלךכתובתך  =  מושא  )+ לוואי:  הכתובת    עליך  =  נשוא

3.  
  פסוקית  לוואי 

 לשמונה  חודשי  מאסר.נידון   אלף  דולר  מכספי  התרומות  088הורשע  בגניבת  ש מנהל  העמותה
 

  )+לוואים:  שמונה,  מאסר( חודשי  מאסר  =  מושא לשמונה 

4.  
 פסוקית  לוואי  פסוקית  נושא

 תוכתבנה  לו  במסגרת  הלימודים.ש מתחייב  למלא  אחר  כל  הדרישות בוחר  ללמודמי  ש
 

 הלימודים  =  לוואי  מתחייב  למלא  =  נשוא  מורחב  

5.  
  פסוקית  לוואי 

 אמל"ח.נתגלתה  מערה  עם   צמחיהנעשו  באזור  סבוך  ש סריקותלאחר  שעתיים  של  
 

 צמחיה  =  לוואי  סריקות  =  לוואי

6.  
 פסוקית  לוואי 

 התקרב  למרחב  האווירי  של  ישראל.ש שני  מטוסי  קרב  של  חיל  האוויר  הוזנקו  לעבר  מטוס
 

 ישראל  =  לוואי  חיל  האוויר  =  לוואי
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7.  
 מורכבת  תיאורפסוקית   
  פסוקית  לוואי          

  .נובעת  משימוש  לא  נכון  במיתרי  הקולה סובלים  מצרידות  אם לשתות  תה  ממותקמומלץ  
 

   קול  =  לוואי  ממותק  =  לוואי  תה  =  מושא  לשתות  =  נושא

8.  
 פסוקית  לוואי 

עשרה  מטפסי  הרים  נקברו  תחת  השלג  
 בשל  מפולת  שלגים

 תורכיה.אירעה  בהר  זיגאנה  שבצפון  מזרח  ש

 

 תורכיה  =  לוואי  מפולת  שלגים  =  תיאור  הרים  =  לוואי  עשרה  =  לוואי

9.  
 מורכבת  נושאפסוקית   
  פסוקית  לוואי          

  תעודדנה  אותו  להמשיך  ליצור.  אשר תסריטאי  צעיר  יקבל  ביקורות  טובותש רצוי

 

 )+ לוואי:  טובות(ביקורות  טובות  =  מושא    רצוי  =  נשוא

11.  
 פסוקית  לוואי 

 .קילוטון  088יכול  לשאת  ראש  נפץ  במשקל  של  ה רוסיה  ערכה  הבוקר  ניסוי  בטיל
 

 ראש  נפץ  =  מושא  הבוקר  =  תיאור

11.  
  פסוקית  לוואי 

פשיטות  חוזרות  ונשנות  
 של  עשרות  שוטרים

הסתובבו  במסדרונות  ש
 מתחם  העסקים

הביאו    ושל  חוקרי  מע"מ  ומס  הכנסה
 עסקים  רבים  למדורי  הפלילים.

 

 העסקים  =  לוואי  במסדרונות  =  תיאור  חוזרות  ונשנות  =  נשוא  מורחב

 עסקים  =  מושא

 :  של  עשרות  שוטרים  ושל  חוקרי  מע"מ  ומס  הכנסהלוואי  כולל

12.  
 מורכבת  ובעלת  חלק  כולל  )לוואי(  נושאפסוקית   
  פסוקית  לוואי          

  של  המיליםיש  לציין  את  התפקיד  התחבירי  ש בהוראות  כתוב
 ושל  הצירופים

  .מודגשים  בקוה

 

   התפקיד  התחבירי  =  מושא  )+לוואי:  התחבירי(  לציין  =  נושא

 בקו  =  תיאור    הצירופים  =  חלק  מלוואי  כולל

 :  של  המילים  ושל  הצירופיםלוואי  כולל
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13.  

 (י  מורכבת  ובעלת  חלק  כולל  )נשואלוואפסוקית   
  פסוקית  לוואי          

מפני  אויבים    מתגוננתבעזרתו  היא  ש למדוזה  יש  מנגנון  ארס
 דגים  ולוכדת

  מהם  היא  ניזונה.ש

 

   דגים  =  מושא  מתגוננת  =  נשוא  =  מושא  מנגנון  ארס  ושא=  מ  למדוזה

 :  מתגוננת  ולוכדתכולל  נשוא

14.  
 נושאפסוקית   
  פסוקית  לוואי          

כוללת   פסוקית  תיאור   
 )מושא(

  

שימוש  בַמד    כי הוכח
 צעדים

מוצמד  לגוף  בזמן  הצעידה  מעלה  ה
  באופן  ניכר  את  מספר  הצעדים

 היומי

את  הוא  מגביר  משום  ש
  המודעות  ואת  המוטיבציה

 לצעוד.

  

 

  בזמן  הצעידה  =  תיאור

 :  את  המודעות  ואת  המוטיבציהכולל  מושא

15.  
  פסוקית  לוואי 

 .Eוויטמין    C,  ויטמין  ברזלבקלוריות  ומכילה    דלה שייכת  למשפחת  הקטניותה האפונה
 

 דלה  =  נשוא

 דלה  ומכילה  :  כולל  נשוא

 Eוויטמין    C,  ויטמין  ברזל:  מושא  כולל

16.  
 א  מורכבתנושפסוקית   
  י  מורכבתפסוקית  לווא          

   ר  מורכבתפסוקית  תיאו   

    פסוקית  לוואי    

מנהלי  ש מסתמן
 התפעול

עובדים  במחלקת  הייצור  ה
 ישבשו  את  העבודה

החלו    הםעל  אף  ש
במו"מ  עם  ההנהלה  

   בדבר  תנאי  השכר

יקבלו  כל  עובדי  ש
 הייצור.

   

 

   עם  ההנהלה  =  מושא  את  העבודה  =  מושא  במחלקת  הייצור  =  תיאור

 הייצור  =  לוואי
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17.  
 בעלת  חלק  כולל  )נשוא(  פסוקית  לוואי 

 שעות  מול  מסך  המחשב?  אלא  יושבשעורי  בית,    אינו  מכיןהילד  ש מה  עושים  במקרים
 

 המחשב  =  לוואי  שעורי  בית  =  מושא  עושים  =  נושא  סתמי + נשוא

  :  אינו  מכין,  אלא  יושבנשוא  כולל

18.  
   פסוקית  לוואי 

 הקור.  מסייעות  להן  להתגונן  מפניה שומן  וִשכבתשל  נוצות  מבודדות    שכבהיש    לציפורים
 

 שומן  =  לוואי  שכבה  =  נושא  לציפורים  =  משוא

 :  שכבה  ושכבת  שומןא  כוללנוש

 

  44  תרגיל

 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  )תיאור,  לוואי( .1

 תיאור  כולל  =  עם  הופעת  המחשב  והתפתחות  כלים  טכנולוגיים

 =  לוואי  כולל  זמינים  ונוחים

 :מורכבמשפט   

 פסוקית  לוואי בעל חלק כולל )מושא( פשוט  - עיקרי 

בכתבי  עת  ובעיתונים  דיגיטליים  מורגש  
 המעבר  משפה  ליניארית  לשפה  חזותית

מאפשרת  לעין  לתפוס  בבת  אחת  אלמנטים  ה
 .רבים

 

 =  משפט  פשוט  העולם  של  הקריאה  עובר  מהפכה  בכל  העולם  (כתוצאה  מכך)

 תיאור(  2)  (  נושא0)  (  מושא0) .ב

 

 

 נשוא  מורחב .I .א .2

  II. לוואי  כולל 

 
 פסוקית  מושא  -"מי  שר  אותו"    :  כשהקשבתי  לשיר  =  פסוקית  תיאורIמשפט   (1) .ב 

 :  את  מה  שיש  לאחרים  לומר  לי  =  פסוקית  מושאIIמשפט   

 שר  =  נשוא,    לשמוע  =  נושא (2)
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 נשוא  מורחב .א .3

 האם  הם  זוכרים  את  רכיבי  הטיעון .ב 

 

 מושא (1) .ב   נושא   (1) .א .4

 לוואי (2)    מושא   (2)

 נושא (3)    תיאור (3)

 תיאור (4)    לוואי (4)

 

 
5.  

   תיאור  מורכבתפסוקית    מושא  פסוקית   
  פשוטה  פסוקית  לוואי            

אחרים  ממה  ש אל  תחשוש
 חושבים  עליך

  חושב  עליהם.  אתהעל  מה  ש הם  עסוקים  במחשבותמפני  ש 

 

 

 לוואי  כולל=    לאיכות  המים  ולתנאים  התברואתיים .א .6

 לוואי  כולל=    של  הבריכות  ושל  חופי  הרחצה  

 .ב
   פסוקית  לוואי 

הבריאות  תקנים  לאיכות  לשם  שמירה  על  בריאות  הציבור  קבע  משרד  
 התברואתיים  של  הבריכות  ושל  חופי  הרחצה  המים  ולתנאים

 .מיועדים  לציבור  הרחבה

  

  

 איחוי  )מחובר(משפט   .א .7

 ושאעקבותיו  =  נ  ברחוב  חד  סיטרי  =  תיאור  העיר  =  לוואי .ב 

 

 .א .8

 מושא  פסוקית   
  תיאורפסוקית            

  ."תכנית  ההבראה  תיושם  גם  אם אין  תעודת  ביטוח  לעובדים" :הנהלת  החברה  הדגישה
 

 אין  תעודת  ביטוח  לעובדים  גם  אם  תכנית  ההבראה  תיושם.  כיהנהלת  החברה  הדגישה   .ב 

  ויתור (1) .ג 

  גם  אם (2)
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 הוספה .א .9

 =  לוואי  עבתי  הקולנוע  =  נושא,    בתי  הקולנו .ב

 

 משפט  מורכב .א .11

 בעלת  חלק  כולל  )מושא(  נושאפסוקית    תיאורפסוקית  

 .שמן  ומיםתזכרו  לבדוק  ש חשוב אתם  מניעים  את  הרכב  בבוקרלפני  ש
 

 :  שמן  ומיםמושא  כולל        

  .ב 

(1)  

 '  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(איבר  ב  '  פשוטאיבר  א

 בתנאי  העסקתה.  ופגעהסמכויות  מהעובדת    נטלההיא   אך מילאה  אחר  פסק  הדין,  החברה
  

 אתם (2)

 

 בכולם  יש  שימוש  בסתמי. (0) .11

 

 משפט  מורכב  בעל  חלק  כולל. (0) .12

  

 .II .א .13

 משפט  מורכב .ב 

 פסוקית  לוואי   

 פסוקית  לוואי   

 מיליון  דולר  0.0שגנבו  תכשיטים  בשווי   שהגנבים   יש  לחוקרי  המשטרה  בסיס  להנחה   
 

  פסוקית  לוואי המשך  

  פסוקית  לוואי 

 עם  התכשיטים  בתוך  מזוודה. שבו  התקיימה  התערוכה   עזבו  את  המלון
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 התפקיד  התחבירי  של  הפסוקיות   -  45  תרגיל

 פסוקית  לוואי .0

 פסוקית  מושא .0

 פסוקית  נושא .2

 פסוקית  מושא .0

 פסוקית  לוואי .0

 פסוקית  תיאור ..

 פסוקית  נושא .3

 פסוקית  תיאור .0

 פסוקית  לוואי .9

 פסוקית  לוואי .08

 פסוקית  תיאור .00

 פסוקית  תיאור .00

 פסוקית  נושא .02

 פסוקית  לוואי .00

 פסוקית  לוואי  הפסוקית  בתוכה: פסוקית  מושא  מורכבת.  .00

 פסוקית  תיאור,   פסוקית  לוואי ..0

 פסוקית  מושא  מורכבת.  הפסוקית  בתוכה:  פסוקית  תיאור   .03

 פסוקית  תיאור  ורכבת.  בתוכה  פסוקית  לוואי .00

 פסוקית  תיאור .09

 מושאפסוקית  נושא  מורכב.  בתוכה  פסוקית   .08

 פסוקית  לוואי  מורכבת. בתוכה  פסוקית  לוואי .00
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 אותה  פסוקית  בתפקיד  תחבירי  שונה   -  46  תרגיל

1. I. פסוקית  נושא 

 II. פסוקית  לוואי 

 III. פסוקית  מושא 

 
2. I.   לוואיפסוקית 

 II.   נושאפסוקית 

 III.   תיאורפסוקית 

3. I. פסוקית  מושא 

 II. פסוקית  תיאור 

 III. פסוקית  תיאור 

4. I. פסוקית  מושא 

 II. פסוקית  לוואי 

 III. פסוקית  תיאור 
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  47  תרגיל

   תמורה=    בירת  אנגליה  =  תיאור  בלונדון  =  נושא  נציגים  רשמיים .1

 =  לוואי  סוכני  הביון

   =  לוואי  בחומריםמשימוש    =  נושא  סתמי + נשוא  נמנעים .2

 =  תמורה  כוללת  כלומר  דשנים  ומדבירי  חרקים

 =  תמורה  "פשוטים אנשים "  =  תמורה  רדפורד רוברט  .3

 =תמורה  דימוי  עצמיכמו    =  לוואי      באמצעי  התקשורת  השונים .4

 =  נשוא  מורחב  מעוניינת  להשתמש .5

 =  לוואי  לאומי    =  תמורה  "מהבת  של"  =  מושא  הודעה .6

   =  תמורה    המוזיאון  הלאומי  לאומנות  בפריז .7

 =  חלק  מתמורה  כוללת   עליה  בלחץ  הדם  =  נושא  קשר .8

 =  תיאור  הלילה    =  תמורה  של  ספרי  תורה  כגון  כתרים .9

 =  נשוא  התפרסם  =  תמורה  "מובי  דיק" .11

 =  תיאור    במעבורת  הרוסית  לוואי=    מחשבמתכנת  משחקי   .11

   =  לוואי  לתופעות  לשוניות  =  מושא  לתלמידים .12

  =  מושא  ידיעות  =  לוואי  התקשורת  =  תיאור  בימים  האחרונים .13

 =  תמורה  "תעלת  המים"  =  לוואי  בישראל  =  מושא  נשיא  המדינה

  =  לוואי  ריצת  מרתון  =  מושא  םאירועי  =  תיאור  בישראל .14

  =  חלק  מתמורה כוללת  טבריה

 =  תמורה  פתח  תקווה  =  נושא  מבצר .15

 =  לוואי  00-המאה  ה    =  תמורה  המרכז  הכלכלי  של  יפן .16
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  48  תרגיל

 =  תמורה  כוללת  לא  ארסיים,  חצי  ארסיים  וארסיים (1) .א .1

 =  תמורה  כוללת  האמבטיהכגון  המטבח  וחדרי     

 =  לוואי  כולל  פיתוח  ותחזוקה

 :  שלוש  קבוצות  נחשים  =  נושאIמשפט   (2)  

 :  החדרים  בבית  =  נושאIIמשפט     

 
 =  תיאור  כולל  לפספס לא  מנת   ועל בזמן  להגיע  מנת  על  (1) .ב

 =  תמורה  כוללת  אהבה,  סמל  וניצחון   

 =  תמורה  כוללת  מעצבי  פנים,  אדריכלים,  קבלנים  ויזמיםכגון     

 :  שלושה  שמות  עצם  מופשטים  =  מושאIIמשפט   (2)  

 =  נושא  אנשי  מקצוע  רבים:  IIIמשפט     

 
 =  תמורה  כוללת  ימי  הולדת,  בר  מצווה  וחתונות  במיוחד (1) .ג

 =  תמורה  כוללת  וסערותבצורות  קשות,  שיטפונות     

 =  לוואי  כולל  לניהול  ולפיקוח   

 =  מושא  אירועים  מיוחדים:  Iמשפט   (2)  

 =  נושא  אסונות  טבע:  IIמשפט     

 

 בעל  חלק  כולל  )תמורה(  :  משפט  פשוטIמשפט   .א .2

 :  משפט  מורכבIIמשפט    

 (מופיעה  תמורה  כוללת  םהנקודתייאחרי  תמורה  כוללת  ):  Iמשפט   .ב 

 (מופיע  ציטוט  םאחרי  הנקודתייפסוקית  מושא  פשוטה  ):  IIמשפט    

 

 תמורה  כוללת .א .3

  
 בשל  ריכוז  הסוכר    שוקולד,  גרעינים  ובוטניםחשוב  להמעיט  בצריכת  מזונות:   (1) .ב

 והשומן  הגבוהים.

  (2)   
 כולל  )מושא(בעלת  חלק    פשוטה  לוואיפסוקית   

מזונות  עתירי  קלוריות  אינם  מספקים  
 בהכרח  לגוף  את  כל  רכיבי  המזון

על  מצב  בריאותי    לגדילה  ולשמירהדרושים  ה
 .תקין

 

 בעלת  חלק  כולל  )מושא(מורכבת    לוואיפסוקית   

  פשוטה  לוואיפסוקית    

כדאי  לאכול  
 מזון  מגוון

החלבונים,  את  הפחמימות,  את  יספק  לגוף  ש
 את  השומנים,  את  הוויטמינים  ואת  המינרלים

  .הגוף  זקוק  להםש
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 .II .א .4

   משפט  מורכב .ב 

  י  מורכבתפסוקית  לווא   

  י  פשוטהפסוקית  לווא   

  שפרצה  בקומה  ראשונה  בבניין  מגורים.   שנלכד  בשריפה צוותי  כיבוי  מנסים  לחלץ  אדם   
 

 
 ."אנחנו  מחפשים  את  מקור  הדלקה:  "דובר  המשטרה  מסר .ג 

 

  (1) .א .5

 איבר  ב'  פשוט    ,  מושא(איבר  א'  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  )תמורה

כמו  שיבולת  שועל  או  תזונה  עשירה  בסיבים  תזונתיים,  
בהגנה  על  המעי    לא  רקמלא  מסייעת    לחם  מקמח

 ,הגס,  אלא  גם  בהורדת  לחץ  הדם

 אינני  מרבה  באכילתם. למרות  זאת

 

 =  תמורה  כוללת  כמו  שיבולת  שועל  או  לחם  מקמח  מלא (2)

 =  מושא  כולל  על  המעי  הגס,  אלא  גם  בהורדת  לחץ  הדם בהגנה לא  רק   

 ויתור (3)  

 למרות  זאת (4)  

 

 מורכב (1) .ב 

 אף  על  פי  ש (2)  

 התמונה  =  נושא  (3)  

 לוואי (4)  

 

 תמורה .א .6

 הסבר,  והרחבת  שם  העצם:  מטרת  השימוש  בחלק  תחבירי  זה  

   .Iמשפט   (1) .ב 

   סכום  =  מושא  איבד  =  נשוא  לוואיהעסקים  =    =  נושאאיש     

 מהונו  =  מושא  מיליוני  שקלים  =  תמורה  0   לוואיכסף,  גדול  =  

 המניות  =  לוואי  =  תיאורבשל  קריסת     האישי  =  לוואי

 

 הומצא  התקליטור  =  פסוקית  תיאורלאחר  ש (2)  

 כל  הפניות,  במיוחד  שלך,  תטופלנה  בהקדם  על  ידי  ההנהלה  =  פסוקית  מושא  כי   
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  49  תרגיל

 משפט  פשוט .1

  =  נשוא  מורחב  עלולה  להשפיע =  לוואיההנהלה    =  הסגר  לדברי  ארגון  העובדים

 משפט  מורכב .2
 נושא  פשוטהפסוקית   

 פסק  הדין  בעניינו  יתבטל  בשל  חוסר  ראיות.ש לטענת  המערער,  ראוי
  

 בשל  חוסר  ראיות  =  תיאור  לטענת  המערער  =  הסגר 

 )מחובר(  איחוימשפט   .3

 איבר  ב'  פשוט    איבר  א'  פשוט  

 אקיים.   ולכן ,  הבטחתי,לידיעתך
 

 = הסגר  לידיעתך 

 משפט  מורכב .4
 בעלת  חלק  כולל  )תמורה(  נושא  פשוטהפסוקית   

עיוותי  שריר  נגרמים,  ככל  הנראה,  כתוצאה  משילוב  בין  שלושה  גורמים:    כי הרופא  הסביר
 .עייפות  שרירים,  איבוד  מלחים  והתייבשות

  

 איבוד  מלחים  =  חלק  מתמורה  כוללת  ככל  הנראה  =  הסגר  עיוותי  שריר  =  נושא 

 והתייבשותעייפות  שרירים,  איבוד  מלחים  :  תמורה  כוללת 

 משפט  פשוט .5

 לפי  המסורת  היהודית  =  הסגר 

 משפט  מורכב .6
 מושא  פשוטהפסוקית   

 יש  יום  הולדת.  למי למען  האמת,  הוא  אינו  זוכר
  
 יש  =  נשוא    לטענת  האמת  =  הסגר 

 משפט  איחוי  )מחובר( .7

 איבר  ב'  פשוט    איבר  א'  פשוט  

רקטה  נחתה,  ככל  הנראה,  בשטח  פתוח   ו לפני  זמן  קצר  באשקלון,אזעקה  נשמעה  
 מדרום  לעיר.

 

   ככל  הנראה  =  הסגר  באשקלון  =  תיאור  אזעקה  = נושא 

 בשטח  פתוח  =  תיאור + לוואי  )פתוח(
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 משפט  פשוט .8

 לדעת  חוקר  המשטרה  =  הסגר  בני  הזוג  =  לוואי  יש  =  נשוא 

 משפט  מורכב .9

  נושא  פשוטהפסוקית  

 ללא  ספק,  ניצח  בתחרות. ענה  נכון  על  כל  עשר  השאלות,מי  ש
  

 בתחרות  =  מושא    ללא  ספק  =  הסגר 

 משפט  מורכב .11
 מושא  פשוטהפסוקית   

ָמה  ש למרבה  הפלא,  הסכמתי  נאמר  בישיבה.לְֹּ
  
   בישיבה  =  תיאור  נושא + נשואהסכמתי  =    הסגר  =  למרבה  הפלא 

 משפט  פשוט .11

   הרגל  =  לוואי  ייצוג  =  נושא  הסגר=    פי  אמונה  עתיקת  יומין-על 

 משפט  פשוט .12

   ציפורים  =  לוואי  =  הסגר  האוויר חיל  נתוני  פי -על 

 בעל  חלקים  כוללים  )לוואי,  מושא(  משפט  פשוט .13

   הסכם  =  מושא  המורים  =  לוואי  =  הסגר  לשמחתנו 

 "אופק  חדש"  =  תמורה

 :  האוצר  והחינוךלוואי  כולל

 :  עבור  המורים  ועבור  הגננותמושא  כולל

 משפט  פשוט  .14

   לצערנו  =  הסגר  הסגר  =  לפי  הוראות  בנק  ישראל 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )הסגר,  לוואי(  .15

 להם  =  מושא  הסגר  כולל  =  לשמחת  העובדים  והעובדות 

 :  חדש  ומשופץלוואי  כולל 

 משפט  איחוי  )מחובר( .16

   בעל  חלק  כולל  )הסגר(  איבר  ב'  פשוט  איבר  א'  פשוט  

השיר  החדש  הוקלט  
 בצורה  חובבנית,

הרדיו,  הוא  זכה  להשמעות  חוזרות  ונשנות  בתחנות   זאת  למרות
 לשמחת  הזמר  וחברי  להקתו.

 

 חוזרות  ונשנות  =  נשוא  מורחב  בצורה  חובבנית  =  תיאור  = נושא  החדש 

  כולל  הסגרלשמחת  הזמר  וחברי  להקתו  =    הרדיו  =  לוואי 
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  51  תרגיל

 לפי  קצב  המוזיקה (1) .א .1

 תיאור (2)  

 הסגר .ב

 

 =  לוואי  כולל  או  מפלגתיתפוליטית  :  Iמשפט   .א .2

 =  מושא  כולל  ספקות  ותהיות:  IIמשפט    

 )או(  :  ברירהIמשפט   .ב

 )וי"ו  החיבור(  הוספה:  IIמשפט   

 

 הסגר .א .3

 ללא  ספק .II .ב

 

  .א .4

 איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תיאור(    איבר  א'  פשוט  

מיליוני    08החברה  הפסידה  
 שקלים  במהלך  השנה,

 .לא  בהפסד,  אלא  ברווח  היא  תסיים  את  השנה זאת  למרות

 
 

   ערך  קלורי  =  נושא  אין  =  נשוא:  נושא  ונשוא  באיבר  א' (1) .ב

 לשתות  =  נושא  מומלץ  =  נשוא  :נושא  ונשוא  באיבר  ב'

 הסגר (2)

 
 ויתורמסעיף  א':  למרות  זאת  =  קשר  של   .ג

 מסעיף  ב':  לכן  =  קשר  של  סיבה  ותוצאה 

 

 משפט  איחוי  )מחובר( (1) .5

 תמורה (2)

 מושא  כוללעל  נפגעים  או  על  נזק  =   (3)
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  51  תרגיל

  סוער  =  נשוא    =  אוגד  היה  =  נושאהים   .1

 מצב  רוח  =  נושא  =  נשוא  היה .2

ֵען .3  הציפור  =  נשוא    =  אוגד  הוא    =  נושא  היָּ

 דבר  =  נשוא  =  אוגדהיא   =  נושא    נהיגה .4

 =  נשוא    עובדת    =  נושא  היא .5

 גן  =  נשוא  =  אוגד  הפך  ל   =  נושא  אתר  הבניה .6

  =  נשוא להקמת     =  נושא  חשיבות .7

 עיר  =  נשוא  =  אוגד  היא    =  נושא  קורדובה .8

 נה  =  נשואנקודת  מפ  =  אוגד  היווה  =  נושא  ביקורו .9

 להצטרף  =  נושא   =  נשואמומלץ   .11

 להצטרף  =  נשוא  =  אוגדהיא    =  נושא  הכוונה .11

 רות  =  נושאאפש  =  נשוא  הייתהלא   .12

 =  נושא + נשוא  מסתכלים   אין  =  אוגד .13

  ר  =  נושאלהסדי     =  נשוא  חשוב .14

 =  נושאהצלחות     =  נשואהיו   .15

 =  נושא  מורחבנוהגים  לשחק     =  נושא + אוגד  )אנחנו  היינו(  היינו .16

 =  נושא  מוניטין  =  נשואלזיתים   .17

   יוקרתית  =  נשוא =  אוגדנעשתה    =  נושאההכשרה   .18

 בהסכמת  בעלי  הנכס  =  נשוא  =  אוגדהיתה    =  נושאהפסקת  עבודות  השיפוץ   .19

 תורמת  =  נשוא  =  אוגדאינה    =  נושאצריכה   .21

 זכות  =  נשוא  =  אוגדהיא    =  נושאהזכות    .21

  נעשו  =  נשוא  =  נושא  ביטוחי  נסיעות .22

 =  נשוא  קודרים  =  אוגדנעשו    =  נושאהשמים   .23
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   נעשתה  =  נשוא  =  נושאבדיקת  איכות   .24

 נעשה  =  נשוא  =  נושאהתרגיל   .25

 קל  =  נשוא  =  אוגדנעשה    =  נושאהתרגיל   .26

 =  נשוא  ממניעים  כלכליים  =  אוגדנעשתה     =  נושא  השקעת  החברה .27

  =  נשוא  הפכה  =  נושאהעירייה   .28

 נשוא  יצרנית  =  =  אוגד  הפכה  ל  =  נושאהחברה   .29

 =  נושא + נשואִהפכו   .31

 וות  =  נשואלל   =  אוגד  הוא   =  נושאתפקידו   .31

 =  נשוא  מוסד   =  אוגד  הפך  ל   =  נושא  פסטיבל .32

 ישיבה  =  נשוא   =  אוגד  היא   =  נושאהמצווה   .33

 ציר  =  נשוא   =  אוגדהוא        =  נושא  כביש .34

 צבע  =  נשוא  =  אוגד  הפכה  ל   נושא = התמיסה   .35

 מפורסמת  =  נשוא  =  אוגד  הפכה  ל    =  נושא  תושבת  העיר .36

 המצאה  =  נושא   =  אוגדהוא       =  נושא  המחשב .37

 משקה  =  נשוא   =  אוגדהוא      =  נושאחלב   .38

 להסכים  =  נושא    =  נשוא  אין .39

 מרכז  =  נשוא  =  אוגד  הפכה  ל   נושאהמושבה  =   .41

 אחת  הזכויות  =  נשוא   =  אוגדהיא      הזכות  =  נושא .41

 מסובכת  =  נשוא   =  אוגדנעשתה     ובדים  =  נושאבחירת  אחד  הע .42

 המשך  =  נשוא   =  אוגדמהווה      =  נושאהפרק   .43

 על  הרופא  =  נשוא   =  אוגדהיתה     =  נושא  האחריות .44

 השפעה  =  נושא    =  נשואהיתה   .45

 לשפץ  =  נשוא  =  אוגדהיתה    טת  ועד הבית  =  נושאהחל .46

 =  נשוא  תערובת   =  אוגד  היא     =  נושא  גרנולה .47
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  52  תרגיל

1. I.  

2. II. 

3. II. 

4. II. 

 

  53  תרגיל

   אוגד( .  )נעשתה  = קשה  נעשתההעבודה   .1

 .  )הוא  =  אוגד(יום  חג  לאומי  הואיום  ירושלים   .2

 .  )נעשו  =  נשוא(ניסיונות  להצלת  המצב  נעשו .3

 .  )הפך  =  אוגד(לפופולארי  הפךגידול  כלבים   .4

 .  )היא  =  נושא(הכרחית  היא .5

 

  54  תרגיל

 משפט  מורכב .1

 מושא  מורכבתפסוקית   
 לוואי  פשוטהפסוקית   

 הוא  כוח  ההרגל. משפיעים  על  התנהגות  האדם  ה אחד  הדבריםש אומרים
 

 (")+לוואי:  "ההרגל  =  נשוא  כוח  ההרגל  =  נושא  סתמי + נשוא  אומרים

 (לוואימשפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  ) .2

 מפחידים  =  לוואי  יש  =  נשוא  =  הסגר  למרבה  הצער 

 :  על  קוסמים  ועל  מכשפיםכולללוואי   

 משפט  מורכב .3

  מושא  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי(פסוקית  

 .אמר  שר  הביטחון ,"פעילות  הכוחות  באוויר,  בים  וביבשה  נעשתה  בגיבוי  משפטי  מלא"
  
   נעשתה  =  אוגד  בים  =  חלק  מלוואי  כולל 

 וביבשהבאוויר,  בים  :  לוואי  כולל 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תמורה( .4

   התנדבות  =  לוואי  היא  =  אוגד

 חברתית,  קהילתית  ותנועתית:  תמורה  כוללת
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 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים .5

   ככל  האפשר  =  הסגר  מגורים  =  לוואי  ור  =  נשואצלי 

 הטבעיים  =  חלק  מלוואי  כולל  במשאבים

 בריאה  ונוחה  :לוואי  כולל 

 :  במשאבים  הטבעיים  ובאיכות  הסביבהלוואי  כולל   

 משפט  מורכב .6

 פסוקית  לוואי  פשוטה 

,  לכל  הדעות,  חשוב  ליצור  סביבת  מגורים  בריאה
 נעימה  ונקייה

 .במשאבים  הטבעייםמתחשבת  ה

  
 מגורים  =  מושא )+לוואי "מגורים"(סביבת    ליצור  =  נושא  לכל  הדעות  =  הסגר 

   במשאבים  הטבעיים  =  מושא  )+לוואי:  "הטבעיים"( 

  ריאה,  נעימה  ונקייהב:  לוואי  כולל 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .7

 פשוט  -  איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( - איבר  א'

 אנו  נוסעים  לטייל  ביערות  הכרמל. לכן צמחים,היער  הוא  עולם  מרתק  של  בעלי  חיים  ושל  
 

 ביערות  הכרמל  =  תיאור  עולם  =  נשוא 

 :  של  בעלי  חיים  ושל  צמחיםלוואי  כולל 

 משפט  מורכב .8

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )תמורה(  -מושא  פסוקית   

נגרמת  בשל  פעילות    ההתחממות  המוגברת  של  כדור  הארץש רוב  המדענים  סבורים
 בני  האדם:  שרפת  דלקים  וכריתת  יערות.

  
   כדור  הארץ  =  לוואי  ההתחממות  =  נושא 

 שרפת  דלקים  וכריתת  יערות:  תכולל  תמורה 

 משפט  מורכב .9

 פשוט  -תיאור  פסוקית   

דורשים  להקים  גשר  לתנועת  רכבים  ולהולכי  
 רגל  מעל  הנחל

 לחציית  הנחל.  הגשר  הוא  אמצעי  טכנישמשום  

  
   אמצעי  טכני  =  נשוא  )+לוואי  "טכני"(  דורשים  להקים  =  נושא  סתמי + נשוא 

 :  לתנועת  רכבים  ולהולכי  רגללוואי  כולל 
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 משפט  איחוי  )מחובר(   .11

 פשוט  -  איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( - איבר  א'

יש  חשיבות  לאנונימיות  בתגובות  של  הגולשים  
 באתרי  חדשות  ובאתרים  נוספים  באינטרנט,

 .היא  תופר  במקרה  של  לשון  הרע   זאת  למרות

 

 באינטרנט  =  לוואי  חשיבות  =  נושא 

 באתרי  חדשות  ובאתרים  נוספים:  לוואי  כולל 

 )נשוא(משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל   .11

 חולים  =  לוואי  השפעת  =  לוואי

 :  לשטוף,  להימנע  ולהתחסןנשוא  כולל

 משפט  מורכב .12

 לוואי  מורכבתפסוקית   
 פשוטה  לוואיפסוקית                                                    

  מגישים  אוכל.בו  ש   למקום  אין  להגיע  רעביםש לפי  מחקרים,  יש  בסיס  לאמירה
 

   מגישים  =  נושא  סתמי + נשוא  לאמירה  =  מושא  לפי  מחקרים  =  הסגר

 אוכל  =  מושא

 משפט  מורכב .13

 פשוט  -לוואי  פסוקית   

אחד    הוארעש  ממפעלי  תעשייה  
 הגורמים  למחלות

 ידי  הביטוח  הלאומי  כמחלות  מקצוע.-מוכרות  עלה

  
 הוא  =  אוגד 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי( .14

 הפך  ל  =  אוגד  בישראל  =  לוואי 

 :  הן  בקרב  ספורטאים  חובבים  והן  בקרב  מקצועניםלוואי  כולל 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .15

 פשוט  -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

זכאות  לתעודת  בגרות  היא  תנאי  הכרחי  
 במוסדות  להשכלה  גבוהה,  לקבלה  ללימודים

היא  משמשת  תנאי  מקדים  לקבלה  בחלק   ו
 ממקומות  העבודה.  

 

 העבודה  =  לוואי  לקבלה  =  לוואי  תנאי  =  נשוא 

 

 



 89עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 משפט  מורכב .16

 לוואי  מורכבתפסוקית   
 לוואי  פשוטהפסוקית                                 

,  אך  לא  סכנת  סכנה  בריאותיתהוא   יובא  מסיןש תחליף  החלב  כי הידיעהפורסמה  
 חיים.

 

 )+לוואי  "בריאותית"(  כולל  נשואחלק  מסכנה  בריאותית  =    הידיעה  =  נושא

 :  סכנה  בריאותית,  אך  לא  סכנת  חייםנשוא  כולל

 משפט  מורכב .17

  פשוט  -תיאור  פסוקית  

 .צפרדעיםחרקים,  לטאות  ואוכלים    הם כאוכלי  ציפורים  ידועיםעכבישי  הטרנטולה  על  אף  ש
  
  הם  =  נושא 

 צפרדעיםחרקים,  לטאות  ו  :מושא  כולל 

 משפט  מורכב .18

  פשוט  -לוואי  פסוקית   

נערכה  באי  באלי  ש ועידת  האקלים
 שבאינדונזיה

הציבור  להשפעותיה  עסקה  במודעות  הולכת  וגוברת  של  
 הבלתי  הפיכות  של  התחממות  על  כדור  הארץ.

  
 כדור  הארץ  =  לוואי  הולכת  וגוברת  =  לוואי  כולל  שבאינדונזיה  =  לוואי

 :  הולכת  וגוברתלוואי  כולל

 :  יש  להוריד  את  האות  ה'  הראשונה  במילה  "ההולכת".הערה

 משפט  מורכב .19

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא(  -לוואי  פסוקית   

 הוראתו  כיסוי,  חיפוי  וציפוי.ש כ-כ-המילה  "סוכה"  נגזרה  מהשורש  ס
  
 חיפוי  =  חלק  מנשוא  כולל  סוכה  =  תמורה 

 :  כיסוי,  חיפוי  וציפוינשוא  כולל 

 משפט  מורכב .21

 פשוט    -נושא  פסוקית   

 תיירות  נכנסת  היא  מקור  להכנסת  מטבע  זר  לקופת  המדינה.  כי ידוע  לכל
  
 המדינה  =  לוואי  תיירות  נכנסת  =  נושא  )+לוואי:  "נכנסת"( 

 



 91עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .21

 פשוט  -  איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נושא( - איבר  א'

 הטלפון  הנייד  הפך  למכשיר  חיוני.   לכן הורים  וילדים  נמצאים  שעות  מחוץ  לבית,
 

 הפך  ל  =  אוגד  הורים  וילדים  =  נושא  כולל 

 משפט  מורכב .22

 פשוט    -פסוקית  מושא   

בתקופת  המעבר  בין  שעון  החורף  לשעון  הקיץ  יש  עלייה  במספר  ש מחקרים  מצאו
 הנהגים.תאונות  הדרכים  בשל  מחסור  בשעת  שינה  אצל  

  
מחסור  בשעת  שינה  =  תיאור  )+לווי  "בשעת  שינה"(  יש  =  נשוא  מחקרים  =  נושא 

 הנהגים  =  לוואי 

 משפט  מורכב .23

 פשוט    -פסוקית  מושא   

  בזמןהיא  הדרך  העיקרית  לאובדן  הנוזלים  מהגוף    הפרשת  זיעהש הרופא  הסביר
 .פעילות  גופנית

  
 הפרשת  זיעה  =  נושא  )+לוואי:  "זיעה"(   

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תמורה( .24

 במכוני  הכושר  =  לוואי 

 הופ,  מודרני  וג'ז-:  היפתמורה  כוללת 

 בעל  חלק  כולל  )לוואי(  משפט  פשוט .25

 בעולם  =  לוואי  להתחממות  הגלובלית  =  נשוא  )+לוואי:  "הגלובלית"( 

 הזה  בעולםעצם  האפשרות  לחיים  על  היכולת  לייצר  מזון  ועל   על  כמות  המשקעים, :  לוואי  כולל

 משפט  מורכב .26

   בעל  חלק  כולל  )נשוא(  פשוט  -פסוקית  מושא   

 .השבועות  הוא  לא  רק  חג  הביכורים,  אלא  גם  חג  המאכלים  החלבייםחג  ש כל  ילד  יודע
  
 החלביים  =  לוואי  הביכורים  =  לוואי  =  אוגד  הוא 

 :  לא  רק  חג  הביכורים,  אלא  גם  חג  המאכלים  החלבייםנשוא  כולל 
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 משפט  מורכב .27

   פשוט  -פסוקית  מושא   

 לחברה  עסקית  בבעלות  ממשלתית?  הפכהרשות  הדואר  ש האם  ידעתם
  
 =  אוגד  )ל(  הפכה 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .28

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )לוואי(  -  איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  כולל  )תמורה( - איבר  א'

חברת  מקורות  הפסיקה  את  אספקת  המים  
לחקלאים  במספר  ישובים:  מטולה,  יסוד  

מעלה,  משמר  הירדן,  ראש  פינה  וקיבוצים  
 נוספים  בצפון,

הורתה  להפסיק  את    רשות  המים ו
אספקת  המים  לשדות  ולמטעים  

 בצפון  הארץ.

 

 בצפון הארץ  =  לוואי  לחקלאים  =  לוואי  אספקת  המים  =  מושא 

  הירדן,  ראש  פינה  וקיבוצים  נוספים  בצפון:  מטולה,  יסוד  מעלה,  משמר  תמורה  כוללת 

 ת  ולמטעים  :  לשדולוואי  כולל 

 מורכב משפט  .29

  פשוט  -לוואי  פסוקית   

הסימנים  
 הקליניים

מופיעים  לאחר  ה
 הכשת  נחש

הארס,  מועד    גודל  הנחש,  כמותמושפעים  ממספר  גורמים:  
ההגעה  לטיפול  רפואי,  מצבו  הבריאותי,  רגישותו  לארס,  

 .משקלו  וגילו  של  המוכש
  

 לוואי המוכש  =     לאחר  הכשת  נחש  =  תיאור

  ,  רגישותו  לארס,מצבו  הבריאותימועד  ההגעה  לטיפול  רפואי,  הארס,    גודל  הנחש,  כמות:  תמורה כוללת

 .המוכש  משקלו  וגילו  של

 משפט  פשוט .31

 היצוא  הישראלי  =  לוואי  לאפיין  =  נשוא 

 משפט  מורכב .31

   פשוט  -ושא  נפסוקית   

 באזור  המרכז  מחסור  בדירות  להשכרה.  כי ֻדַּוח  בעיתונות
  
 להשכרה  =  לוואי    באזור  המרכז  =  נשוא  =  תיאורבעיתונות   

 משפט  פשוט .32

 הערים  =  לוואי  שבילי  אופניים  =  לוואי  לשמחת  תושבי  העיר  =  הסגר 
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 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא( .33

 =  תמורה"  החבובות"

 וקרמיט  הצפרדע  פיגי-מיס  :כולל  נשוא

 משפט  פשוט .34

   חודש  =  נשוא  החודש  =  נושא

 משפט  איחוי  )מחובר(   .35

 פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא(  -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

  בבית  ההורים  ועד  יו"ר  לתפקיד
 ,רבים  מועמדים  הספר

חיים  ומכתבי   קורותמומלץ  להביא  לראיון   כך  משום
  .המלצה

 

 מועמדים  רבים  =  נושא )+לוואי(  לתפקיד  =  נשוא 

 :  קורות  חיים  ומכתבי  המלצהמושא  כולל 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .36

 פשוט    -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

 המגורים  אין  בעיות  צנרת.  בדירות כן  פי  על  אף ,לידיעת  הדיירים,  תשתית  הביוב  בבניין  לקויה
 

 לקויה  =  נשוא  בבניין  =  לוואי  לידיעת  הדיירים  =  הסגר

 משפט  איחוי  )מחובר(   .37

 פשוט    -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

תופעת  שינויי  האקלים  
 מהווה  איום  סביבתי  עולמי,

ללמוד  להתמודד    האתגר  של  המין  האנושי  בשנים  הקרובות  יהיה ו
 איתו  כדי  למנוע  השפעות  חמורות,  כגון  הצפות  של  ערים.

 

   יהיה  =  אוגד  בשנים  הקרובות  =  לוואי  עולמי  =  לוואי  מהווה  =  אוגד

 כגון  הצפות  של  ערים  =  תמורה

 משפט  פשוט .38

  החשודים  =  לוואי  להתיר  =  נשוא 
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 משפט  מורכב .39

   פשוט  -  תיאורפסוקית      פשוט  -  תיאורפסוקית   

נכשלים  בשנים  הראשונות    כאשר לא  כדאי  להתייאש
 בתפקיד

אחד   הוא  ניסיון  חוסר   כי 
של  אדם    ולכישלונ  מיםגורה

 בתחילת  דרכו  המקצועית.
  
   נושאחוסר  ניסיון  =     בשנים  הראשונות  =  תיאור  כדאי  =  נשוא 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .41

 פשוט    -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

הבנתי  את  כל  רכיבי  הטיעון  של  המאמר  
 צידי,  במיוחד  טענת  הנגד,-הדו

 כתבתי  חיבור  על  אחד  הנושאים.   מכן  לאחר

 
 

 חיבור  =  מושא   סגרבמיוחד  טענת  הנגד  =  ה  לוואי המאמר  = 

 

 

  55  תרגיל

 מושא (1) .א

 תיאור (2)

 לוואי (3)

 נשוא (4)

 
 תיאור (1) .ב

 נושא (2)

 לוואי  (3)

 מושא (4)

 נשוא (5)

 

 

  56  תרגיל

1. I. III. 

 

2. IV. 

 

3.  II.     IV. 

 

4. IV. 
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  57  תרגיל

 תיאור .0

 מושא .0

 נושא .2

 מושא .0

 מושא .0

 לוואי ..

 תיאור .3

 תיאור .0

 תיאור .9

 תיאור .08

 נושא .00

 נושא .00

    תיאור .02

    תיאור .00

 לוואי  .00

    לוואי ..0

    מושא .03

 נשוא .00

    תיאור .09

    לוואי .08

    מושא .00

    תיאור .00

 נשוא .02

    לוואי .00
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  58  תרגיל

 (שלו=  כינוי  מוסב  לוואי  )מהפירות    וֹ יְר מפִ     =  חלק  ייחוד  בתפקיד  לוואי  עץ  הדעת .1

 תיאורמוסב  =  כינוי    בזכותה  =  חלק  מוסב  תיאור  אחות  קופת  חולים .2

 =  כינוי  מוסב  מושא  אותו  מושא חלק  מוסב  =    המעבר  לתדלוק  בגז .3

 =  כינוי  מוסב  מושא  עליהם     מושא =  חלק  מוסב    הנוסעים .4

 =  כינוי  מוסב  מושא  אותה     מושא =  חלק  מוסב    הנווטת .5

 =  כינוי  מוסב  תיאור  באמצעותם   =  חלק  מוסב  תיאור  מעשים  טובים .6

 =  כינוי  מוסב  מושא  אותו     מושא =  חלק  מוסב      לחם .7

 (שלה=  כינוי  מוסב  לוואי  )ההחלטה    ההחלטת   =  חלק  ייחוד  בתפקיד  לוואי   הממשלה .8

 =  כינוי  מוסב  לוואי שלהן  בתפקיד  לוואי =  חלק  ייחוד      המשאיות .9

 =  כינוי  מוסב  תיאור  לשם    =  חלק  מוסב  תיאור  שדה  התעופה .11

 (שלו=  כינוי  מוסב  לוואי  )החיים    חייו  לוואי =  חלק  ייחוד  בתפקיד      נתן  אלתרמן .11

 

  59  תרגיל

  .  אותוהתזמורת  החלה  לנגן    -  ההמנון .1

  נגד  עליית  שכר  הלימוד.  ומולעשרות  סטודנטים  הפגינו    -  ביתו  של  שר  האוצר .2

  .רק  אחרי  בדיקה  נוספת  אותוהרופא  ישחרר    -  החולה .3

  .יהעלהמורה  לאזרחות  הסביר  לנו    -   האלקטוראלית  בארצות  הבריתשיטת  הבחירות   .4

  .אותםהעירייה  החליטה  לאטום    -   בתים  נטושים  ברחבי  העיר .5

 את  הפיקוח  על  הזרמת  גז  לאירופה.  הםלממשלת  אוקראינה  מאפשרת    -    פקחי  האיחוד  האירופי .6

 החלטות  הממשלה  בנושאי    ובפניבמסגרת  מדיניות  המשרד  לאיכות  הסביבה  מוצגות  ,  הציבור .7

  איכות  הסביבה. 

  .לובגלעולה  על  גדותיה  האשפה    -   מחסור  באתרי  הטמנה  באזור .8

  .אותוהנפיק  בנק  ישראל    0883בשנת    -   מטבע  חדש  של  שני  שקלים  חדשים .9
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  .באמצעותוהשער  החשמלי  נפתח    -   הסלולרי הטלפון  .11

  .שםמרבית  הגמלים  בעולם  מצויים    -  סומליה .11

  .ננעלה  הבורסה  לניירות  ערך  בניו  יורק  בעליות  שערים  חדות  יולאחר  -   יום  מסחר  תנודתי .12

  .התעכבה  המראת  המטוס  יהבעקבות  -   תקלה  טכנית .13

 

 

  61  תרגיל

  .האוטובוס  נוסע  לתל  אביב .1

  .לקוחות  החברההמוצר  החדש  הוצג  בפני   .2

 .המוצרנמכרה  כמות  גדולה  מ .3

  .סרטן  הלבלבמפרסמים  גילויים  חשובים  על    בשנים  האחרונות .4

  .הכללים  שבמחברת  תרגול  זוקראתי  את   .5

  לשחצן.  בתפקיד  הפכה  אותושל  האיש  הצלחתו   .6

  אין  עניין  ציבורי.  יםיהתיקים  הפליללרבים  מ .7

  .חדירת  מחבליםבעקבות   הוגברה  הכוננות  המשטרתית  באזור  .8

  בילתה  המשפחה  באחד  הקיבוצים  שבגליל  העליון.  יום  הולדתו  של  הבן  הבכורלכבוד   .9

  .בני  הנוערשל    י  בחייהםמוזיקת  הרוק  הפכה  לאחרונה  למרכיב  דומיננט .11

גופי  התאורה  בשל  התנגשות  אחד  המטוסים  ב התנועה  האווירית  בנתב"ג  הופסקה  למספר  שעות  .11

  .שעל  המסלול

 תחרות  של  איסוף    חוף  הים  באילתבמסגרת  הקמפיין  של  המשרד  לאיכות  הסביבה  נערכה  ב .12

  בדלי  סיגריות.

  .היתה  התרעת  שווא  ישובים  סמוך  לרצועת  עזהשנשמעה  ב  האזעקה .13
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  61  תרגיל

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )מושא( .1

 שולחנות,  כסאות  וספות  =  מושא  כולל 

 משפט  פשוט  בעל  חלק  ייחוד  )מושא( .2

 =  חלק  ייחוד  מושא  שולחנות,  כסאות  וספות 

 כסאות  וספות :  שולחנות, חלק  ייחוד 

 :  אותם  כינוי  מוסב 

 משפט  מורכב   .3

   בעל  חלקים  כוללים  )לוואי(  פשוט - פסוקית  מושא

המכרז  להקמתם  ולהפעלתם  של  נמלים  חדשים  הוא  מהלך  חשוב  "
 ,"בהצעדתו  של  המשק  הישראלי  קדימה  והכרחי  להורדת  יוקר  המחיה

 אמר  שר  האוצר.

 

 חשוב  =  חלק  מלוואי  כולל  מהלך  =  נשוא  נמלים  חדשים  =  לוואי  =  נושאהמכרז  

   :  להקמתם  ולהפעלתםלוואי  כולל

 חשוב  והכרחי  :לוואי  כולל

 משפט  איחוי  )מחובר(   .4

 פשוט    -  איבר  ב'  פשוט   - איבר  א'

על  כל  רוכבי  האופניים  מוטלת  
 לביטחונם,האחריות  האישית  

 על  המדינה  מוטלת  האחריות  לספק  לרוכבים  אלה     אבל

 .תשתית  לנהיגה  בטוחה,  למשל  שבילי  אופניים

 

   על  המדינה  =  מושא  לביטחונם  =  לוואי  האחריות  =  נושא

   למשל  שבילי  אופניים  =  תמורה

 משפט  מורכב .5

   פשוט  -ושא  מפסוקית   

כתמים  עקשניים  על  קרמיקה,  השיטה  היעילה  להסרתם  היא  כי   הסביר השיפוצניק 
 .שימוש  בשפכטל

  
   שימוש  =  נשוא  כתמים  עקשניים  על  קרמיקה  =  חלק  ייחוד  מושא 

   כתמים  עקשניים  על  קרמיקה:  חלק  ייחוד

 (אותם)להסיר    תם:  להסרכינוי  מוסב
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 משפט  מורכב .6

   פשוט  -  לוואיפסוקית   

 .מספר  החולים  בה  נמצא  בעלייה  מתמדתש סוכרת  היא  מחלה  שכיחה
  
   מתמדת  =  לוואי  שכיחה  =  לוואי   היא  =  אוגד 

 משפט  איחוי  )מחובר(   .7

   בעל  חלק  כולל  )לוואי(    פשוט  - איבר  א'

   חלק  ייחוד  )מושא(בעל  ו           
  )מושא(  לבעל  חלק  כולפשוט   -  איבר  ב' 

טיפול  נכון  ועקבי    -סיבוכי  הסוכרת  
 במחלה  מקטין  אותם,

  לכם  לידיעתכם,  צוות  המרפאה  יסייע ו
 ובהדרכה.  בטיפול

 

   בטיפול  =  חלק  ממושא  כולל  לידיעתכם  =  הסגר  אותם  =  כינוי  מוסב  מושא

 :  נכון  ועקבילוואי  כולל

   :  בטיפול  ובהדרכהכולל  מושא

   סיבוכי  הסוכרת:  חלק  ייחוד

 אותם:  כינוי  מוסב

 וחלק  ייחוד  )תיאור(  )תמורה(  למשפט  פשוט  בעל  חלק  כול .8

 מנקים  =  נושא  סתמי +  נשוא 

   בבוקר  ובערב:  תכולל  תמורה

   מברשת  ִשַנִים:  חלק  ייחוד

 באמצעותה  :  כינוי  מוסב

 משפט  מורכב .9

 לוואי  מורכבתפסוקית   
 פשוט  בעל  חלק  כולל  )תמורה( –לוואי פסוקית                                                       

במהלכה  מתחוללים  ש דיכאון  הוא  מחלה
 שינויים  כימיים  במוח

משפיעים  על  הרגשתו  של  האדם  בתחומים  ה
 הגופני  והמחשבתי.שונים:  הרגשי,  

 

 

  שינויים  =  נושא  מתחוללים  =  נשוא  מחלה  =  נשוא  הוא  =  אוגד

 ביטוי  מכליל  )מושא(בתחומים  שונים  =  

   הרגשי,  הגופני  והמחשבתי:  תכולל  תמורה

 

 



 99עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 משפט  מורכב .11

  בעל  חלק  ייחוד  )לוואי(  פשוט  -ושא  נפסוקית   

הסלמונלה    את  חיידקאינה  מוציאה    במים  שטיפתה  -פטרוזיליה ש בדף  המידע  כתוב
 .הצמחמהחלקים  הפנימיים  של  

  
 את  חיידק =  מושא   במים  =  לוואי    שטיפתה  =  נושא + כינוי  מוסב  לוואי   

 הצמח  =  לוואי

   פטרוזיליה:  חלק  ייחוד

  (שלה)השטיפה    תהשטיפ:  כינוי  מוסב

 משפט  פשוט  בעל  חלק  ייחוד  )מושא( .11

 בו  =  כינוי  מוסב  מושא  מדוע  =  תיאור 

 ארון  הבגדים  שבחדר  העבודה:  חלק  ייחוד 

 בו  :  כינוי  מוסב 

 משפט  פשוט   .12

 מהווה  =  אוגד   

 משפט  איחוי  )מחובר(   .13

  ייחוד  )לוואי(פשוט בעל    -  איבר  ב'  (  נשואפשוט  בעל  חלק  כולל  )  - איבר  א'

שימוש  לא  נכון  בתרופה  אנטיביוטית  
לא  ישפר  את  מצבו  הבריאותי  של  

 החולה,  אלא  יזיק  לו,

 תרופה  אנטיביוטית,  חובה  להישמע  לכן
 להוראות  הרופא  בזמן  לקיחתה.

 

   ייחוד  לוואיתרופה  אנטיביוטית  =  חלק    החולה  =  לוואי  שימוש  =  נושא

   להישמע  =  נושא

 יזיק  אלא  ישפר,  אל:  כולל  נשוא

 תרופה  אנטיביוטית:  חלק  ייחוד

 (שלה)הלקיחה    תהלקיח:  כינוי  מוסב

 

 משפט  מורכב .14

   פשוט  -  תיאורפסוקית   

ניתן  להשתמש  גם  אף  על  פי  ש תמונותלהשתמש  בהם  לתליית    יש  -  מסמרי  פלדה
 .ברזל  במסמרי

  
 תמונות  =  לוואי  מסמרי  פלדה  =  חלק  ייחוד  בתפקיד  מושא 

   מסמרי  פלדה:  חלק  ייחוד

 בהם  :  כינוי  מוסב
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 משפט  מורכב .15

   פשוט  -  מושאפסוקית   

 .הגב  התחתוןהטיית  כיסא  האופניים  מקטינה  את  הלחץ  על  רצועות  ש מחקר  חדש  חושף
  
   את  הלחץ  =  מושא  האופניים  =  לוואי  חושף  =  נשוא 

 משפט  פשוט   .16

   תקלה  במתקן  החיטוי  =  תיאור  )+לוואים  "במתקן"",  "החיטוי"( 

 לידיעתכם  =  הסגר    מתבקשים  להרתיח  =  נשוא  מורחב

 משפט  מורכב .17

   פשוט  -  תיאורפסוקית   

 .אינך  עובד  במשרדאם   לך  להדליק  את  המזגן  ולכבות  אותואסור  
  

 :  להדליק  ולכבותכולל  נושא

 משפט  מורכב .18

   מושא  מורכבתפסוקית    

  פשוט    -לוואי  פסוקית   פשוט    -לוואי  פסוקית    

חוקרים  
 מצאו

תוחלת  כי  
החיים  של  

 נבדקים

ביצעו  פעילות  גופנית  ש
דקות  ליום    00במשך  

 בממוצע  

היתה  גדולה  בשלוש  
 שנים  בהשוואה  לאנשים

 לא  הקדישו  זמן  ש
 .לפעילות  גופנית  כלשהי

 

 

 היתה  =  אוגד  פעילות  גופנית  =  מושא  )+לוואי  "גופנית"(   נבדקים  =  לוואי

 לוואי גופנית  =   ושא  +  נשואהקדישו  =  נ

 ובעל  חלק  כולל  )מושא( משפט  פשוט  בעל  חלק  ייחוד  )מושא( .19

   מוסיפים  =  נושא  סתמי + נשוא  מיץ  הלימון  =  חלק  ייחוד  מושא 

  מים  וסוכר  =  מושא  כולל

 :  מים  וסוכרמושא  כולל

 :  מיץ  הלימוןחלק  ייחוד

 :  לוכינוי  מוסב

 כולל  )תמורה( משפט  פשוט  בעל  חלק  .21

   להגביר  =  נושא  לפני  המרוץ  =  לוואי 

   ("אכילת  פחמימות  =  מושא  )+לוואי  "פחמימות

 .תפוח  אדמה  או  בננה  אורז,פסטה,  :  תכולל  תמורה
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 (נשואמשפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  ) .21

  ברמת  החיים  =  לוואי  האוכלוסין  =  לוואי  הם  =  אוגד 

 והעלייה     התפוצצות :  כולל  נשוא

 משפט  מורכב .22

 בעל  חלק  כולל  )לוואי(  פשוט  -  מושאפסוקית   

בטקס  ממלכתי  לכבודו  של  
 :האפיפיור  אמר  הנשיא

סובלנות  זרע  ביקורך  הוא  משימה  של  שלום,  של  זריעת  "
 ."ושל  עקירת  זרעי  הקנאות

  
 הקנאות  =  לוואי  משימה  =  נשוא  =  לוואי לכבודו  של  האפיפיור 

 זרע  סובלנות  ושל  עקירת  זרעי  הקנאותשל  שלום,  של  זריעת  :  כולל  לוואי

 משפט  מורכב .23

 ( מושא)  ייחודבעל  חלק   פשוט  -  מושאפסוקית   

הארץ  קיבלו    מנות  החיסונים  נגד  פוליו,  קופות  החולים  ברחבי" :משרד  הבריאות  הודיע
 ."אותם  אתמול

  
 מנות  החיסונים  נגד  פוליו:  חלק  ייחוד

 :  אותם  כינוי  מוסב

 משפט  איחוי  )מחובר(   .24

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט  בעל  חלק  ייחוד  )לוואי(    - איבר  א'

 בבית  החולים.הם  יועברו  להשגחה  רפואית  צמודה     אך מצבם  טוב,  -שני  הפצועים  
 

 שני  הפצועים:  חלק  ייחוד

 (שלהם)המצב    םמצב: כינוי  מוסב
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  62  תרגיל

   בעקבות  הלחימה  בדרום .א .1

 ור  מחלקות  ללא  מיגון  בעקבות  הלחימה  בדרום.גהנהלת  בית  החולים  באשקלון  החליטה  לס .ב

 בעקבותיה  החליטה  הנהלת  בית החולים  באשקלון  לסגור  מחלקות  ם,  והלחימה  בדר .ג

 ללא  מיגון.

 

 IIIמשפט  ,   Iמשפט   (1) .א .2

 =  תמורה  כוללת  עיסת  נייר,  חימר,  גבס,  מתכת,  ברזל  ואבן (2)

 =  נשוא  כולל  סמויה  וממושכת 

       =  נשוא  כולל ועצרו   פשטו 

 :  מושאIIמשפט    :  נושאIמשפט   .ב

   תיאור .ג

 

3. 2.    4.    5.   6. 

 

 .III (1) .א .4

 נושא (2)  

   פסוקית  מושא (1) .ב

 בקריאות  התלהבות,  ולא  באדישות  =  תיאור  כולל (2)  

  =  נושא  האוהדים (3)  

 

 מירידות...מעליית...ומביטול  =  מושא  כולל .א .5

 כוללההלבשה  וההנעלה  =  לוואי   

 המזון,  הפירות  והירקות  =  לוואי  כולל 

 ריהוט  וציוד  לבית  =  תמורה  כוללת 

 

   לפי  הערכות  אנליסטים  במשק:  הסגר (1) .ב

 לשם  אמינות,  הסתמכות  על  דברים  מבוססים.:  חשיבות  ההסגר  בקטע  

 ריהוט  וציוד  לבית:  תמורה (2)

 לנאמר  קודם. הרחבה,  הסבר,  פירוט :  הסבר  

 

 

 

 

 



 113עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 פס'  =  פסוקית .6

   ושא  מורכבתנפסוקית    

  פשוט  -פס'  לוואי   פשוט    -  פס'  לוואי  

 ידי  -נפסק  על
 בית  המשפט

המחוזי  
 באוסאקה  שביפן

  כי
 אדם

 ין  לו  אש
 מקום  מגורים

 יוכל  לרשום  
 את  הפארק

   הוא  מתגורר  בוש
 

 ככתובתו  הקבועה  
   האוכלוסין  במרשם
 במדינה.

 

           

 

7.   

 מורכב  .I .א 

  פשוט  -  לוואיפסוקית   

צבי  הים  הקטנטנים  יודעים  למצוא  דרכם  אל  הים  
 בעזרת  אור  הלילה

 משתקף  על  המים.ה

 

  II.  )איחוי  )מחובר 

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט    - איבר  א'

כתוצאה  מתאורה  בשנים  האחרונות  
מלאכותית  נפגעה  יכולת  ההתמצאות  

 שלהם  במרחב,

 הם  חשופים  לטורפים,  כגון  קרפדות. ולכן

 
 

  III.  פשוט 

 

  IV.  מורכב 

  מורכבת  מושאפסוקית   

  פשוט  -  מושאפסוקית    

שינוי  מקומם  צבי  הים  ימצאו  דרכם  ללא  הפרעות  בעקבות  ש הם  מקוויםש החוקרים  אמרו
 של  עמודי  התאורה.

 

 

 

  כגון  קרפדות  =  תמורה  ושאיכולת  ההתמצאות  =  נ  =  תיאור על  המים   .ב

 עמודי  התאורה  =  לוואי  את  התאורה  =  מושא  

 

אנחנו  מקווים  שצבי  הים  ימצאו  דרכם  ללא  הפרעות  בעקבות  שינוי  :  "החוקרים  אמרו  .ג

 ."עמודי  התאורה  מקומם  של

 

 עליה  לתכנן  מחדש  את  התאורה  באזור  הים.  -החברה  הלאומית  לדרכים    .ד
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  יש  חלקים  כוללים  בכל  שלושת  המשפטים. (1) .א .8

 כולל  לוואי=    ֲחנִֻכּיוֹתסביבונים  ו (2)

 כולל  לוואי=    לאתרים  ולקניות 

 כוללת  תמורה=    ומוזיאון  הלוברמגדל  אייפל   

 =  נשוא  כוללהתחפשו  ורקדו   

 
 כולל  מלוואי:  חלק  I .ב

 IIIמושא  : 

   תמורה .ג

 

 משפט  איחוי  )מחובר( (1) .א .9

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט    - איבר  א'

בעבר  נהגו  הסיסים  לקנן  על  גגות  
 ישנים,

 והתמעט   בעקבות  שיפוצים  של  בתים  רבים  הלך   אך
 מספרם  של  מקומות  הקינון.

 

 ניגוד (2)

 אך (3)

 

 מורכב (1) .ב 

  פשוט  -  לוואיפסוקית   

 עתיד  להשתכן  בדירה  הסמוכה.ש מברכים  את  שכנם  החדש
   

 מברכים  -  צורת  בינוני  רביםבאמצעות  הסתמיּות  מובעת   (2)

 הלך  והתמעט (3)

 

 להשתתפות  =  נשוא  חשיבות  רבה  =  נושא .א .11

    העובדים  הבכירים  =  חלק  ייחוד  לוואי .ב 

    חשיבות  רבה  להשתתפות  של  העובדים  הבכירים  בישיבות  ההנהלה. .ג 

 

 תיאור (1) .11

 לוואי (2) 

 נושא (3) 

 נשוא (4) 

 לוואי (5) 

 מושא (6) 
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 .  משפט  מורכבII .א .12

 ובתוכה  פסוקית  לוואיפסוקית  מושא  מורכבת   .ב 

 

   הסגר (1) .א .13

 סימוכין,  הבעת  וודאות,  הערת  אגב:  תפקידן  הרטורי  של  מילים  אלה (2)

 :הפסוקית  בכל  משפט (1) .ב 

  I. השעה  מאוחרת  אף  על  פי  ש 

  II. הלקוחות  לא  הבינו  את  תנאי  המבצע,  לדעת  מנהלי  החנות.  כי 

  III. מתרגל  את  חומר  הלימוד  במהלך  השנהמי  ש 

 =  פסוקית  נושא    II  ,IIIבמשפטים:    -  שתי  פסוקיות  שלהן  תפקיד  תחבירי  זהה (2)  

 פסוקית  תיאור.יש    Iבמשפט     

 

 משפט  איחוי  )מחובר(,  קשר  לוגי  של  השוואה.  -  IIIמשפט   .א .14

 הקשר  הלוגי  המשותף  לשני  המשפטים  האחרים  הוא  קשר  של  ניגוד.  

 איחוי  )מחובר( .ב

 

 

  63  תרגיל

 בתשובתך  שים  לב  שיש  נשוא  פועלי  במשפט!!

 .עקב  פריצה  למסדי  הנתונים  של  אתרי  אינטרנט  נגנבוכרטיסי  אשראי  ישראליים   .א

 באזורים מדבריים  בעקבות  בניית  מאגרי  מים,  בעיקר  באזור  הנגב.  נמצאחתול  הביצות   .ב

של  העורב  על  תכונותיהם  הייחודיות  של  משפחת  ציפורי  השיר  באמצעות  התנהגותו    לומדים .ג

 האפור.

 גיינה  לקויה.  כתוצאה  מהי  זדהםמהמזון   .ד

 כתולדה  של  שינויים  חברתיים.    אובדתהילדות   .ה

 .    יוםאחר  תהליכי  הלמידה  והתנועה  של  תינוקם  יום    עוקביםההורים   .ו

 .    מעורבות  חברתית  בכיתהתחושה  של  עצמאות,    חשהתלמיד   .ז

בכנרת,  האגם  הגדול  ביותר  בישראל  כתולדה  של  שינוי  מפלס  מי  הכנרת  ושל    נמצאותהעלוקות   .ח

 .    ירידה  במספר  השבלולים  באזור  החוף

 

 

 



 116עמוד   www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

  64  תרגיל

 הוסף  אוגד  לפני  הנשוא!  )האוגד  חייב  להתאים  לנושא  במין  ומבספר(

 .של  אמריקניזציה  תוצאה  הואהשימוש  בשפה  האנגלית  בעולם  המערבי   .א

 .תרבות  זרה  חדירת  היאהוכחה  לשינויים  בחברה   .ב

תכנית  פעולה    ליצור  היאות  עם  תופעות  האלימות  ארגון  הבריאות  העולמי  להתמודדהמלצת   .ג

 לאומית  משולבת  למניעת  האלימות.

 הבגרות.הקלה  על  התלמיד  בלימודיו  לקראת    מהוויםהכללים  שבספר   .ד

 בעקבות  חוק  חינוך  חינם    היאעל  ידי  העיריות  בכל  רחבי  הארץ    0בניית  גני  ילדים  עד  גיל   .ה

 .2מגיל  

 .על  פי  החוקים  באותה  המדינה  היאקבלת  דרכון  זר   .ו

 .באולמות  בתי  המשפט  היאקבלת  החלטות  על  החיים  הציבוריים  והאישיים   .ז

 .בזכות  יחסי  אנוש  טובים  היאהתפתחות  יחסי  עבודה  נעימים  בין  העובדים  לבין  ההנהלה   .ח

 

  65  תרגיל

 משפט  פשוט .א

 במספר  מחנות  של  תנועות  הצופים.  היהשר  החינוך  בחופשת  הקיץ  של  ביקור  ה .ב

 בם  בחופשת  הקיץ.שר  החינוך  ביקר    -ות  של  תנועות  הצופים  נחספר  ממ (1) .ג

   תיאור (2) 

 ."במספר  מחנות  של  תנועות  הצופיםביקרתי  בחופשת  הקיץ  :  "הודיעשר  החינוך   .ד

 

  66  תרגיל

 .תשפר  את  מצבנו  הכלכלי  העלאת  המשכורת .א .1

 .באמצעי  בטיחות  רביםנוקטת    חברת  השמירה .ב

 יות  ידיעות  זרות.סוכנושל  שני  עיתונאים  ִעכבו  לחקירה   .ג

 .הגדיר  את  המשתנה  התלוי  ואת  המשתנה  הבלתי  תלוי  המרצה  לכלכלה .ד

 .שרי  הממשלה  הציעו  מספר  חלופות  להוזלת  מחירי  הדלק  בדיון  בוועדת  הכלכלה .ה

 במדינות  אחרות.השוו  בין  שיעור  ִמחזור  הנייר  והקרטון  בישראל  לבין  שיעור  הִמחזור   .ו

 השמידו  את  מרבית  הראיות  לשימוש  בנשק  כימי. .ז

 .הלווייתן  משמיע  קולות  כדי  לתקשר  עם  בני  מינו .ח
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 .שמליקצר  ח  ידי-עלהשריפה  במפעל  באשדוד  נגרמה   .א .2

 ."יוניפיל"  ידי-עלאותרו    רקטות  מוכנות  לשיגור  טילים  בדרום  לבנון .ב

 .מפעלה  ידי-עלמיוצרים    חומרים  פלסטיים,  שרפים  ודבקים   לתעשיית  העץ  והטקסטיל .ג

 המפקח  על  המחירים  במשרד  החקלאות  להכניס  לפיקוח  המדינה  את  מחירי    ידי-על  הומלץ .ד

 .20%ואת  השמנת  המתוקה    0%הגבינה  הלבנה  

 .ההאטה  במשקסימני  מ  מוטרדיםהכלכלנים  הבכירים   .ה

 .הממשלה  ידי-עלאושר  ברוב  קולות    הכספי  למספר  מפעלים  ברחבי  הארץהסיוע   .ו

 .נציגים  ממדינות  שונות  בתערוכת  המחשבים  הבינלאומית  ידי-על  מוצגותטכנולוגיות  חדשות   .ז

 .מומחים  לכף  רגל  על  ידיפותחו    דגמים  של  נעליים  לפעילויות  ספורט:  הליכה  וריצה .ח

 

  67  תרגיל

 רוכשים  כרטיסים  להופעה  בהנחה.  .א

 להסדיר  מקומות  חניה  בתשלום  ברחבי  העיר.  ובחודש  האחרון  החל .ב

 להיפגש  עם  מנהל  העבודה  כדי  להטיח  ביקורת  על  תנאי  העסקתם.  מבקשים .ג

ֶסֶגר  על  תנועת  בעלי  החיים    ובדרום  הארץ  הטילעקב  גילוי  שפעת  העופות  באחד  הקיבוצים   .ד

 באזור.

  להשעות  את  העובד  למשך  שבוע.  והחליט .ה

 סדרת  ספרי  מתח  חדשה  לבני  הנוער.  וִפרסמ .ו

 מודאגים  בעקבות  מחקר  חדש  על  הסכנות  באכילת  צ'יפס. .ז

 תמיד  לחזור  ולקרוא  את  ההסברים.  יכוליםאת  התרגיל,    מביניםאם  לא   .ח

 כי  רוכב  אופנוע  ירה  לעבר  עובר  אורח.  וסיפר .ט

 .במשחק  ים  במהירות  מפסידיםעלופאין  אם   .י

 בכתיבת  מאמר  הטיעון  נדרשים  להציג  עמדה  אישית  ברורה  ונימוקים  הגיוניים. .יא
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  68  תרגיל

 .המפעל  הסגורהפגינו  מול    העובדים .א

 .על  הסכם  בדבר  זכויות  העובדים  חתמו  המנהלים .ב

 מכינים  דו"ח  מפורט  על  פעילות  המפעל.  הפעיליםבמסגרת  חוק  אוויר  נקי   .ג

 מפגינים  במחאה  על  הזנחה  בפיתוח  הסביבתי  בשכונה.  דיירי  השכונה .ד

 מצליחים  לבלום  את  היוזמה  של  יזמי  נדל"ן  להקים  כפר  נופש  אנשי  החברה  להגנת  הטבע   .ה

  .בחוף  פלמחים

 .יה  חינם  ברחבי  העירימראש  העיר  חנ  דורשיםתושבי  העיר  בשנים  האחרונות   .ו

 .שואלים  מתי  מגיעים  לעמק  החולה  כדי  לצפות  בחסידותהילדים   .ז

 אביב.-לילדים  בספריית  בית  אריאלה  שבתל  ְמַסְפִרים  סיפורים  הספרנים .ח

 .קונים,  אלא  מתקנים  את  מכשיר  הפלאפון  הלקוחות  אינם .ט

 יכולים  תמיד  לשאול  שוב  אותה  שאלה.הם  מבינים  את  התשובה    התלמידים  אינםאם   .י

 .חוזרים  אל  התפריט  הראשיאתם    9מקישים  על  הִספרה  אתם  כאשר   .יא

 

 

  69  תרגיל

 :  מורכבIמשפט   .א .1

 :  מורכבIIמשפט   

 :  משפט  פשוטIIIמשפט   

 :  לשמחתי  =  הסגר,    עבורי  =  מושא,  אותי  =  מושאIמשפט   .ב

 :  אני  =  נושאIIמשפט   

 :  שלי  =  לוואי,    לטענתי  =  הסגרIIIמשפט   

 היום  שגיוס  עובדים  הוא  עבודה  לא  קלה  עבור  מנהלי  כוח  האדם.  מבינים (1) .ג

 הדגש  הוא  על  הפעולה  ולא  על  עושה  הפעולה. (2)  

 

 במסגרת  הכנס  של    מנסים  להשיבעל  שאלות  בנושא  שקיפותם  של  אמצעי  התקשורת   .2

 .האוניברסיטה  הפתוחה
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  71  תרגיל

   גם  את  טובת  הקבוצה.  אלארק  את  טובתך  האישית,    לאעליך  לשקול   .1

 

  ובאר  שבע  סופגות  מטחי  גרדים  מהבוקר.  ,  נתיבות,  שדרותאשקלון  ערי  הדרום: .2

 

 .:  עצב,  שמחה  ודיכאוןלצערי,  הוא  נתון  למצבי  רוח (1) .3

 .:  פייסבוק  וטוויטרהחברתיותאנשים  מנהלים  קשרים  אישיים  ברשתות    00-במאה  ה (2)

 .הולנדבשוויץ  ובצרפת,  ב:  לכבוד  בת  המצווה  נסעה  המשפחה  לטייל  בשלוש  מדינות  באירופה (3)

 

 .לישיבה  סביב  השולחן  יש  שני  כללים  בסיסיים:  כללי  נימוסים  והליכות .4

 

 האשפה  סמוך  לזירה.הסכין  הושלך  על  ידי  הנאשם  ברצח  לאחד  מפחי   .א .5

 הנאשם  ברצח  השליך  אותו  לאחד  מפחי  האשפה  סמוך  לזירה.  -הסכין   .ב

 

   בגלל  הזרמת  מי  שפכים  לים.  אלאמצילים,  ה בגלל  שביתת   לאמספר  חופי  רחצה  נסגרו   .6

 

 כולל  מושא .א .7

 שינויים.  התנאי  לשינוי  זה  הוא  ברצון  לשנות  ובנכונות  לקבל .ב

 כולל  נשוא .ג

 

   השמועות  מופצות  לא  על  גבי  העיתונות  הכתובה,  אלא  על  גבי  האתרים  באינטרנט.  00-במאה  ה .8

 

 :  המחלקה  הוטרינרית  העירונית  מפקחת  על  הייצור  ועל  השיווק  של  מוצרי  מזון  מן  החי .א .9

   .בשר,  עופות,  דגים  ונקניקים

המחלקה  הוטרינרית  העירונית  מפקחת  על  הייצור  ועל  השיווק  של  מוצרי  מזון  מן  החי   .ב

 .ואמונה  על  מתן  שירותים  הן  לבעלי  החיים  והן  לסביבה

 

 בשל  חיבור  הבניין  לתשתית  מתאימה  לא  נוכל  לצפות  בערוצי  הלוויין  אלא  בערוצי  הכבלים. .11

 

 הדוחות  הכספיים  ממכירת  הציוד:  משאיות   יועצי  המס  דיווחו  לנציגי  הקיבוץ  על  .א .11

 וטרקטורים.

 ֻדַּוח  לנציגי  הקיבוץ  על  הדוחות  הכספיים  ממכירת  הציוד  על  ידי  יועצי  המס. .ב

הציוד:  משאיות  יועצי  המס  דיווחו  להם  על  הדוחות  הכספיים  ממכירת    -נציגי  הקיבוץ   .ג

 וטרקטורים.
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 מושא  כולל .א .12

חוסר  מנוחה,  :  תחושות  רבותכאשר  אדם  חווה  חרדה  ודאגה  רוב  הזמן  הוא  עלול  לחוות   .ב

 עייפות,  קשיים  בריכוז,  עצבנות,  מתח  בשרירים  והפרעות  שינה

 

 

  71  תרגיל

   שימוש  מופרז  בטלפון  הסלולרי  גורם  לגרדת  באזור  האוזניים.  לטענת  רופאי  עור  בריטים, .1

 לפי  טענת  רופאי  עור  בריטים...  או 

 

 כי  ההומור  מאפשר  לצאת  ממצבים  מביכים.  ידי  המומחים,-נטען  עלמשפט  מורכב:   .2

 המומחים  טוענים  כי...  או   

 

 רטף  החדשהמחשב  הוא  השמ  לטענת  אמהות  רבות, .3

 

 .אמשיך  לקבל  את  הטיפול  ללא  תשלוםהרופא  המטפל  החליט  ש .4

 ידי  הרופא  המטפל  כי...-הוחלט  על  או 

 

מתכון  בטוח    יאהכרת  אופן  פעולת  המכשירים  במקום  העבודה  ה  לפי  פרסום  משרד  העבודה, .5

 .העובדים לבטיחות   

 

 .על  השיר  הזוכה  חברי  הועדה  יכריזוודאי  ש .6

 

 .בתחילת  המשבר  הכלכלי  מצבו  של  המשק  הישראלי  היה  טוב  יחסית  אנו  זוכרים  כי .7

ֵמר  את  המשפט  במשפט  בעל     .מבנה  תחבירי  מסוג  אחרהָּ

 

 המחסור  במים  בעולם  יהפוך  לגורם  מרכזי  בליבוי  סכסוכים  ומלחמות      לפי  קביעת  מחקר  חדש, .8

 .בין  מדינות 

 

 .עדבריך  הסבו  את  תשומת  לבם  של  מארגני  האירוכי  נדמה  לי   .9

 

ִיםביטחוניים   מקורות לפי  דיווח   .11 רַּ  קהיר  מתקינה  מצלמות  וחיישני  תנועה  לאורך  הגבול   , בִמצְֹּ

 .עם  רצועת  עזה 
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 מהחשיפהליידע  את  הציבור  אודות  הסכנות  :  החוקרים  טוענים  כי  חובה  משפט  מורכב .א .11

 לשמש  ללא  אמצעי  הגנה.

 חשיפה  לשמשהע  את  הציבור  אודות  הסכנות  מלטענת  החוקרים,  חובה  לייד  :משפט  פשוט

 ללא אמצעי  הגנה.  

 אמצעי   ללא חשיפה  לשמש  הר  אודות  הסכנות  מחובה  ליידע  את  הציבולטענת  החוקרים,   .ב 

   .קרם  שיזוף,  כובע,  ושרוולים  ארוכים:  הגנה

 הציבור,  חובה  ליידע  אותו  אודות  הסכנות  מהחשיפה  לשמש  ללא  אמצעי  הגנה.   .ג 

 

  72  תרגיל

 העז  סבלה  מצליעה  ברגל  ימין. (1) .1

 הניתוח  בוצע  במרפאה. (2) 

 היתה  תקלה  במערכת  הקול  באולם. (1) .2

 .הנואם  עזב  את  הבמה (2) 

 .הצעיר  נפצע  באורח  קשה (1) .3

 .לבית  החוליםותו  צוות  מד"א  פינה  א (2) 

 מועצת  הביטחון  החליטה  החלטה. (1) .4

 .המנוגדת  להחלטהעברת  הנשק  מאיראן  לסוריה  על  גבי  ספינה   (2) 

 ירדו  שלגים  בחרמון  ביומיים  האחרונים. (1) .5

ַתח   (2)   לגלישה.האתר  ִיפָּ

 הנער  המתבגר  הורשע  בסדרת  פריצות  לבתים. (1) .6

 .בית  המשפט  גזר  עליו  מאסר  בפועל (2) 

 סגור.שני  עיתונאים  של  סוכנויות  ידיעות  זרות  נכנסו  לשטח  צבאי   (1) .7

 .לחקירהאותם  המשטרה  עיכבה   (2) 

 נמצאים  בשוק  מטבעות  מזויפים. .8

 .על  כך  בנק  ישראל  מזהיר  את  הציבור (2) 

 .החליטו  למקם  את  נמל  התעופה  הבינלאומי  החדש  בעמק  יזרעאל (1) .9

 ההחלטה  תסייע  ביצירת  מקומות  עבודה. (2) 
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 .נלחמוארבעה  ימים   (1) .11

 .המתווכים  המצריים  הצליחו  להביא  להפסקת  אש  ברצועה (2) 

 .מיליון  שקלים  00אינה  מטילה  מס  עיזבון  על  ירושות  ששוויין  מעל  ישראל   (1) .11

 חברת ה כנסת  טוענת  זאת. (2) 

 .האוויר  בחללים  פתוחים מאוורר  מפזר  טוב  יותר  את ה (1) .12

 .לרכוש  מאוורר  למרפסתהחלטנו   (2) 

 .המורה  לא  נתנה  ציון (1) .13

 .המורה  נתנה  הערכה  על  עבודתו  של  התלמיד (2) 

 

 

  73  תרגיל

 השוחט  שחט  פרה. (1) .1

 ידו  של  השוחט  נקטעה  בזמן  השחיטה. (2) 

 .השתילו  לו  יד  חדשה  .088בשנת   (3) 

  הביטוח.המבוטח  העלים  מידע  מסוכן   (1) .2

 בית  המשפט  קבע  קביעה. (2) 

 אינו  זכאי  לפיצויים  מחברת  הביטוח.  המבוטח (3) 

 קיימות  סכנות  במכשיר  החשמלי. (1) .3

 הסכנות  ידועות  לרשויות. (2) 

  .איש  אינו  טורח  ליידע  את  הציבור (3) 

 השן  רקובה. (1) .4

 רופא  השיניים  קבע  זאת  בוודאות. (2) 

 הפציינט  סרב  לעבור עקירה  בשל  החשש  מזריקת  ההרדמה. (3) 

 נמשך  שבועיים.בין  העובדים  לבין  המעסיקים    המו"מ (1) .5

 העובדים  קיבלו  את  מבוקשם. (2) 

 .הופסק  המו"מ (3) 
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 התקנה  מחייבת  להתקין  מערכת  בקרת  יציבות  בדגמי  המכוניות  החדשות. (1) .6

 התקנה  בוטלה. (2) 

 .ביטול  התקנה  מעורר  את  התנגדותם  של  איגוד  קציני  הבטיחות  בתעבורה (3) 

 ערך  סיור  רגלי.  ַחיָּלה (1) .7

 אלמונים  חדרו  לבסיס  והתנפלו  עליו. (2) 

 .נפצע  באורח  בינוני.  ַחיָּלה (3) 

 יש  נסיגה  חדה  במפלס  הכנרת. (1) .8

 מחנים  את  מכוניותיהם  על  קו  המים  החדש. נופשים  רבים  (2) 

 הנופשים  גורמים  להרס  קרקעית  האגם. (3) 

 מגנטית  מהמטענים  של  מכשירי  הטלפון  הניידים.-נפלטת  קרינה  אלקטרו (1) .9

 מומחים  במשרד  להגנת  הסביבה  מזהירים  מפניה. (2) 

 .מטרים  שניהמומחים  ממליצים  לשמור  ממכשירי  הטלפון  מרחק  של  לפחות   (3)

 האיש  התגרש  מבת  זוגו. (1)  .11

 ם  חזקה  על  הילד.בית  המשפט  קבע  לאֵ  (2) 

 .האיש  לקח  את  הילד  לארה"ב (3) 

 נורתה  רקטת  קאסם  מצפון  רצועת  עזה. (1) .11

 במועצה  האזורית  אשכול.  הרקטה  נחתה  בשטח  פתוח (2) 

 .לא  דווח  על  נזק  או  על  נפגעים (3) 

 .ש  עליית  מחירים  במשקי (1) .12

 נוספים.  %.ספקית  הנייר  נאלצת  להעלות  את  מחירי  הנייר  המיובא  מחו"ל  בשיעור  של   (2) 

 .הודעהִפרסמה  ספקית  הנייר   (3) 
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  74  תרגיל

 .מאמין  במטרת  המטלהאני   (0) .1

 לאחר  ביצוע  המטרה  הודעתי  על  כך. (0) 

 יש  לשנות  את  שיטת  הבחירות. (0) .2

 .  הפרשנים  סוברים  זאת  לאחר  פרסום  תוצאות  הבחירות (0) 

 .שמות  החשודים  לא  יפורסמו (0) .3

 .באמצעי  התקשורת  בעקבות  הדרישה  לחשוף  את  פרטי  האירועזאת  היתה  ההחלטה   (0) 

 שלא  למטרות  מסחריות  הוא  חוקי.שיתוף  קבצים   (0) .4

 זאת.  בית  המשפט  הצרפתי  קבע (0) 

 .בעל  המאה  הוא  בעל  הדעה (0) .5

 האיש  ציטט  פתגם  זה. (0) 

 אנחנו  מתכננות  להרחיב  את  פעילותנו  אל  מול  חופי  חדרה. (0) .6

 ".0השותפות  לקידוח  "תמר  כך  הודיעו   (0) 

 אמנויות  בגיל  הרך  מפתחות  את  היצירתיות,  את  הדמיון,  את  העצמאות  המחשבתית   (0) .7

 ואת  הביקורתיות.

 .מחקרים  מראים  זאת (0) 
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  75  תרגיל

 המחאה  החברתית  צודקת.  ,  אף  על  פי  כן:  נתוני  האבטלה  נמוכיםמשפט  איחוי  )מחובר( .1

 נתוני  האבטלה  נמוכים.על  אף  ש:  המחאה  החברתית  צודקת  משפט  מורכב

 .ַאְנְטֶרקֹוטאכלתי  סטייק    ,  אף  על  פי  כןאסור  לאכול  שומנים  רווים:  משפט  איחוי  )מחובר( .2

 .לאכול  שומנים  רוויםאסור  ש  אף  על  פי  ַאְנְטֶרקֹוטאכלתי  סטייק  :  משפט  מורכב

יש  להקפיד  על  צריכת  מזונות   ,  לשם  כך יש  לחזק  את  העצמות  בגוף:  משפט  איחוי  )מחובר( .3

 .עשירים  בסידן

 .יש  להקפיד  על  צריכת  מזונות  עשירים  בסידן  כדי  שהעצמות  בגוף  תתחזקנה:  משפט  מורכב

חויבה  הלקוחה  עבור   ,  למרות  זאת ההגבלה  על  מספר  הטיפולים  הסירו  את:  משפט  איחוי  )מחובר( .4

 .טיפולים  נוספים

חויבה  הלקוחה  עבור  ,  הסירו  את  ההגבלה  על  מספר  הטיפוליםאף  על  פי  ש:  משפט  מורכב

 .טיפולים  נוספים

 .החלו  ההכנות  להפלגה ,  למרות  זאת מצור  ימי  יש:  משפט  איחוי  )מחובר( .5

 .החלו  ההכנות  להפלגה  מצור  ימי  ישאף  על  פי  ש:  משפט  מורכב

הוא  פונה  לבית  החולים  במצב   ,  לאחר  מכן :  רוכב  אופניים  קיבל  מכת  חוםמשפט  איחוי  )מחובר( .6

 קשה.

 .לבית  החולים  במצב  קשההוא  פונה    אופניים  קיבל  מכת  חוםהרוכב  לאחר  ש:  משפט  מורכב

 .מצבו  הבריאותי  הולך  ומדרדר  ,  משוך  כךהאסיר  אינו  רוצה  לשתף  פעולה:  משפט  איחוי  )מחובר( .7

רוצה  לשתף  הוא  לא  משום  ש/    כי  הולך  ומדרדרשל  האסיר  מצבו  הבריאותי  :  משפט  מורכב

 .פעולה

 .החיילים  נעמדו  לאחר  מכן  ,נכנס  לאולם  ההרצאותהמפקד  :  משפט  איחוי  )מחובר( .8

 המפקד  נכנס  לאולם  ההרצאות.לאחר  שהחיילים  נעמדו  :  משפט  מורכב

לפציינטית  יש  כאב  שיניים  חזק,  לכן  נאלץ  הרופא  לעקור  לה  את  שתי  :  משפט  איחוי  )מחובר( .9

 .השיניים  הקדמיות

יש  לה  כאב  משום  שהרופא  נאלץ  לעקור  לפציינטית  את  שתי  השיניים  הקדמיות,  :  משפט  מורכב

 שיניים  חזק.
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בעלי  הדירה  סרבו    ,  למרות  זאתהיא  ביקשה  להוזיל  את  שכר  הדירה:  משפט  איחוי  )מחובר( .11

 .לשנות  את  חוזה  השכירות

 בעלי  הדירה  סרבו  לשנות  ,  להוזיל  את  שכר  הדירההיא  ביקשה  אף  על  פי  ש:  משפט  מורכב

 .את  חוזה  השכירות

בג"ץ  עשוי  לאפשר  משפט  חוזר    לכןדנ"א,  היש  התפתחות  בבדיקות  :  משפט  איחוי  )מחובר( .11

 .למורשע  ברצח

חוזר  למורשע  יש  התפתחות  בבדיקות  הסנ"א  בג"ץ  עשוי  לאפשר  משפט  ש  משום:  משפט  מורכב

 ברצח.

 .ישקללו  את  בחירת  הקהל  והשופטים,  לאחר  מכן  תעשה  בחירת  הזוכה:  משפט  איחוי  )מחובר(  .12

   ישקללו  את  בחירת  הקהל  והשופטים  תעשה  בחירת  הזוכה.  ש  לאחר:  משפט  מורכב

 

 

  76  תרגיל

   .ִפרסם  משרד  הבריאות  מידע  על  המחלה  שפעת  העופות  כשהתפרצה .1

   .יש  מחסור  במקומות  חנייה  לדיירי  הבנייןמשום  שערכן  של  הדירות  בבניין  ירד   .2

 .  הצבאי  משום  שהוא  אוהב  את  שירותוהקצין  חזר  לבסיס  יום  לאחר  חתונתו   .3

 .  בצורת  שישאף  על  פי  ממשיכים  לשאוב  מים  מהכינרת   .4

 .  השניים  מסתדרים  נהדר  מריבות  ביניהםאף  על  פי  שיש   .5

ְלטּוש  כדיבשנים  הראשונות  להקמת  מדינת  ישראל  הוקמו  מעברות   .6  . העולים  החדשים  ִיקָּ

 .  מרכזי,  הוא  אינו  נוח  לגישה  ממוקם  במקוםהבניין  אף  על  פי  ש .7

 שהבניין  הוא  במקום  מרכזי.....אף  על  פי   

 .  מהומה  בחוץמפני  שיש  העובדים  אינם  יכולים  לצאת  מאולפן  ההקלטות   .8

קשיים  כלכליים  אף  על  פי  שיש  שכרה  משרדים  לחמש  שנים  בעשרים  אלף  שקלים,    החברה .9

   .חברהב

 .  באתר  האינטרנט  התפרסמההמודעה  בזמן  שאנשים  החלו  להתעניין  במכונית   .11

ְצאּו  בסכנת  קריסה   .11  .רעידת  אדמה  אם  תהיהבנייני  המגורים  ִימָּ
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  77  תרגיל

 .האש  בקומת  הקרקע  של  בניין  מגורים  לאחר  התלקחותצוותי  ההצלה  הגיעו   .1

מפני  התפשטות    בשל  החששמשרד  הבריאות  הלבנוני  פרסם  שורה  של  הנחיות  לאזרחי  המדינה   .2

 .שפעת  החזירים

 .מהקומה  השנייה  של  בניין  מגוריםלמרות  הנפילה  לחייה  מרגישה  טוב    08-אישה  בשנות  ה .3

 .סללשפר  את  אחוזי  הקליעה  לכדי  השחקן  מתאמן  מידי  יום   .4

 מביתו.  ובשל  היעדרות  08המשטרה  מבקשת  את  עזרת  הציבור  בחיפוש  אחר  קשיש  בן   .5

ְדרּות  קשיש  בן     או  .מביתו  מבקשת  המשטרה  את  עזרת  הציבור  בחיפוש  אחריו  08בשל  ֵהעָּ

 .  לחו"למצבו  הבריאותי  הוא  לא  הפחית  את  מספר  נסיעותיו  למרות  הידרדרות  ב .6

אוכלוסיית  יונקי  הכיס  באוסטרליה,  בעיקר  הקנגרו  ממשלת  אוסטרליה  הורתה  על  דילולה  של   .7

 .על  בעלי  החייםשלהם    בגלל  האיוםהאפור  המזרחי,  

בשל  האיום  של  אוכלוסיית  יונקי  הכיס  באוסטרליה,  בעיקר  הקנגרו  האפור  המזרחי  על  בעלי    או

 החיים,  הורתה  ממשלת  אוסטרליה  על  דילולה.

 .מספר  תקלותעל  אף    הצליחשיגורה  של  המעבורת  אטלנטיס  אל  עבר  טלסקופ  החלל  "האבל"   .8

 מרעש  הזיקוקים  מומלץ  להשאירם  בבית  בעת  מופע  הזיקוקים.עקב  פחדם  של  הכלבים   .9

     .מומלץ  להשאיר  את  הכלבים  בבית  בעת  מופע  הזיקוקים  בשל  פחדם  מרעש  הזיקוקים  או

     .שלוש  הדירות  לאנטנה  סלולרית  ערכן  אינו  נפגעלמרות  קירבתן  של   .11

התרעות  על  פיגועים  בנציגויות  במזרח    בשלסגורה  לקבלת  קהל    שגרירות  ארה"ב  בישראל  תהיה .11

 .   וןהתיכ

 .המנכ"ל  התנגדות  על  אףמנהל  התפעול  חתם  על  הסכם  ההתקשרות  עם  שתי  חברות  זרות  מחו"ל   .12

 מסע  הפרסום  המוצלח  לסרט. כתוצאה  מהכרטיסים  להקרנת  הבכורה  אזלו   .13

 הקרשים  מאבק  בעזרת  מטלית  לחה  הם  שויפו  בנייר  זכוכית.   ניקוילאחר   .14

 נחיל  מדוזות  גדול  לחופי  ישראל  הדייגים  אינם  יכולים  לבצע  את  עבודתם.   עקב  הגעת .15
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  78  תרגיל

 .בו  את  ִזכרונוַתי  לכתובקניתי  יומן  כדי   .1

 .החנות  נכנסו  הלקוחות  ומדדו  את  הבגדים  עם  פתיחת .2

 .דומעהוא  חיבק  אותו   .3

 .פניית  פרסה  בעת  ביצוענהגת  המכונית  נפגעה   .4

 .חייהלהצלת  הילדה  זקוקה  לתרומת  מוח  עצם   .5

 .של  דרכי  הגישה  לבנייןלקוי  תכנון  בשל  הוגשה  תביעה  נגד  הקבלן   .6

 .מכונת  הכביסה  הכלב  מתחיל  לנבוח בעת  הפעלת  .7

 הלימודים  בתיכון.  לאחר  סיוםרוב  התלמידים  מתלבטים  בבחירת  מקצוע  לעתיד   .8

 הְראּות  הלקויה. בגלל שתי  תאונות  הדרכים  נגרמו   .9

 החולה  מדקירת  המחט  הוא  קיבל  עירוי.למרות  חשש   .11

התושבים  מהשפעות  שינויי  האקלים  על  ייצור  בשל  דאגת  אחת  הערים  בבלגיה  תהפוך  לצמחונית   .11

 .הבשר

 

 

  79  תרגיל

 .שלושה  צוותי  כיבוי  אש  הגיעו  לשם  לאחר  מכןפרצה  באזור  שריפת  קוצים  גדולה,   .1

מספר  התאונות  אינו  למרות  זאת  משרד  התחבורה  משקיע  כסף  רב  במלחמה  בתאונות  הדרכים,   .2

 .פוחת

 .התבקש  הזמר  לשיר  שיר  נוסף  לאחר  מכןההופעה  הסתיימה,   .3

 .המשכורתאת  להם  המעביד  שילם    זאת  למרותהעובדים  לא  הגיעו  לעבודה,   .4

 .ערכו  הקלורי  גבוהלפיכך  /  לכן  מכיל  קקאו,  סוכר  ושומנים,    דהשוקול .5

 .שרירי  הירך  התכווצו  אף  על  פי  כן  /  למרות  זאתהקפדתי  על  פעילות  גופנית  מתונה,   .6

 .יהוא  הפך  לסלבריטא  לכןהאיש  קיבל  חשיפה  תקשורתית  בכל  אמצעי  התקשורת,   .7

 .ִמקומה  של  השמש  הוא  מדד  לזמן  לכןהשמש  נעה  במהירות  קבועה  סביב  כדור  הארץ,   .8
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   היא  מסמלת  עונה  זו.  לכן,  סתיוהציפור  נחליאלי  מגיעה  לארצנו  ב .9

 .לא  יסגרו  לתנועה  הרחובות  מסביב  למרות  זאתבכיכר  מלכי  ישראל  תתקיים  הפגנה  גדולה,   .11

 .צוות  מד"א  פינה  אותם  לבית  החולים  לאחר  מכןרסיסי  סלע  פגעו  בשני  עובדים,   .11

 .הוא  לא  השתתף  בהלווייתולמרות  זאת  האיש  כאב  את  מותו  של  חברו  הטוב,   .12

 

 

  81  תרגיל

 .הדלק  התייקר  בחצות  הורידו  את  המע"מאף  על  פי  ש .1

 .ידי  תנין-ננשך  עללאחר  שנכרתה    00ידו  של  ילד  בן   .2

 .היתה  הפסקת  חשמל  באצטדיוןמפני  ש / משום  ששידור  משחק  הכדורגל  בטלוויזיה  הופסק   .3

חבילות  של  גומי  לעיסה  נשדדו  מהמכולה  באשדוד,  לא  צפוי  מחסור  מיליון  אף  על  פי  ש .4

 .החנויות  ברחבי  הארץבמסטיקים  בכל  

 .שחקן  ירד  מהבמהלאחר  שההקהל  מחא  כפיים   .5

 .יוכל  להעשיר  את  אוצר  המילים  שבפיוכדי  שהוא  קורא  ספרות  עברית   .6

התראת  צבע  אדום  נשמעה  באזור  המועצה  האזורית,  שער  הנגב,  לא  אותרה  נפילה  אף  על  פי  ש .7

 .של  רקטת  קסאם

 .במושבת  הנמלים  אין  כלל  מנהיג,  חיי  הנמלים  מאורגנים  היטבאף  על  פי  ש .8

 .יש  לו  חובות  כבדיםמשום  שרכושו  יעוקל   .9

הן  נערכות  משום  שבעקבות  המשבר  הכלכלי  מפסיקות  החברות  הגדולות  לגייס  עובדים  חדשים,   .11

 .לירידה  בביקושים  לסחורות  ולשירותים

 .נצליח  בבחינת  הבגרות  בלשוןכדי  שנלמד  ונתרגל  את  החומר   .11

 .לא  ציית  לתמרור  עצורמשום  שנהג  מכונית  פגע  בארבעה  עוברי  אורח  ופצע  אותם  באורח  קל   .12
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  81  תרגיל

ַבל  על  הפרת  החוזה  לאחר  שתנאי  השכר  שֻ  (2) .1  ידי  המעביד.-על  ּונהעובד  קָּ

 .חשוב  לחזק  את  המערכת  החיסונית  בגוף,  לשם  כך  אנו  מקפידים  על  תזונה  בריאה (2) .2

 שהסתיים  משפטו  של  הרוצח.  יאחרתם  הכיסוי  התקשורתי   (0) .3

 .יהלהיתר  בנבקשה    לוועדה  המקומיתגיש  וצה  לבנות  חדר  על  הגג,  לשם  כך  הוא  ההקבלן  ר (2) .4

 מטוס  פרטי  ביצע  נחיתת  חירום  כי  היתה  תקלה  במערכת  התדלוק  של  המטוס. (0) .5

 .  אם  יש  עומס  במוקד  הטלפוני  ניתן  להשאיר  פרטים  באתר  האינטרנט  של  החברה (0) .6

 

 .המפעליםתושבי  העיר  נקראו  להסתגר  בבתיהם  בשל  דליפת  גז  רעיל  מאחד   (2) .7

 ראש  צוות  המו"מ  הגרעיני  של  אירן  ישתתף  בשיחות  על  פרויקט  הגרעין  האירני  חרף   (0) .8

 .התפטרותו

 

היא  משמשת  מקור  אושר    לכןישראל  שוכנת  על  אחד  מצירי  נדידת  הציפורים  הגדולים  בעולם,   .9

 גדול  לחובבי  ציפורים.  

 

 מתשלומי  ועד  הבית  תקבל  קנס  מאגודה  לתרבות  הדיור.אם  תתחמק   .11
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  82  תרגיל

 .סולקה  הפסולת  מהנחל  ,  בעקבות  כךהמשרד  להגנת  הסביבה  התערב .א .1

 .המשרד  להגנת  הסביבה  התערבמשום  שהפסולת  מהנחל  סולקה   .ב

 

 היירוט  המוצלח  בצה"ל  מודאגים  שיגור  הקרטה  ומהאיומים.  למרות .א .2

 היירוט  היה  מוצלח  בצה"ל  מודאגים  משיגור  הרקטה  ומהאיומים.אף  על  פי  ש .ב

 

     שקלים.  2.0-ירד  הדולר  אל  מתחת  ל ,  לאחר  מכן בנק  ישראל  התערב .3

 

 .   המקצועי  ולא  הועלו  תהיות  לגבי  קידומ ,  אף  על  פי  כן הפרשייה  היתה  מביכה .4

 

 רצוי  להימנע  משהייה  מיותרת  מחוץ  לבית.    ,  לכן יש  עומסי  חום  כבדים .5

 . עומסי  החום  כבדים,  לכן  רצוי  להימנע  משהייה  מיותרת  מחוץ  לבית    או

 

 ההחלטה  ,  למרות  זאת  צוננתהפגישה  בין  נציגי  המפעל  לבין  איש  העסקים  היתה   .6

 .   על  רכישת  המפעל  התקבלה  פה  אחד

 

 .נשרטים  או  ננשכים  מחיית  בית  יש  לפנות  לרופא  המשפחה  אם .א .7

 .כי  במקרה  של  שריטה  או  נשיכה  מחיית  בית  יש  לפנות  לרופא  המשפחה  ידוע  לכל .ב

 

 .החלה  חקירת  זיוף  הדרכונים  מכן  לאחרהתלונה  במשטרה  הוגשה,   .א .8

 .הוגשה  התלונה  במשטרהלאחר  שחקירת  זיוף  הדרכונים  החלה   .ב

 

אלף  בני  אדם  לא  פונו    00הר  הגעש  "סינאבונג"  שבאי  סומטרה  באינדונזיה    למרות  התפרצות .9

 .   מבתיהם

 

 .ידי  הפועלים  ניתזו  חלקי  מתכת  על  רצפת  הפרקט  וגרמו  לנזק-המעקה  על  כתוצאה  מהשחזת .11

 

 .   מחסום  הרכבת  נהג  רכב  פרטי  ניסה  לחצות  את  פסי  הרכבת  לאחר  ירידת .11

 

 )משפט  מורכב(. במכירות  08%המוצר  התייקר  בעשרות  אחוזים,  נרשמה  עליה  של  אף  על  פי  ש .12

 פט  פשוט(  שבמכירות.  )מ  08%התייקרות  המוצר  בעשרות  אחוזים  נרשמה  עליה  של    למרות או
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 )משפט  איחוי  )מחובר(  .נמעןה  לאהמסמך  נשלח    למרות  זאתהיתה  טעות  בהקלדה,   .13

 פט  פשוט(  ש.  )מטעות  בהקלדה  המסמך  נשלח  אל  הנמען  למרות או

 

 .החוקרים  עזבו  את  חדר  החקירות  לאחר  מכןהנאשם  הודה  במעשה,   .14

 

 .הוא  יקליט  את  השיחות  של  חבריו  הם  ינתקו  עמו  את  הקשר  אם .15

 

 .הוא  הולך  ומתקרבמשום  שהמועמדים  מתרגשים  לקראת  יום  הבוחר,   .16

 

 .אין  האומץ  לפעול  לאיש  אבלרבים  רואים  את  הכתובת  שעל  הקיר,   .17

 

ֵשף  פרטיותו  של  האדם  אם .18  .האמצעים  הטכנולוגיים  ישתכללו  ֵתחָּ

 

  83  תרגיל

 .רנותו  של  נהג  האוטובוסע  בזכותנמנעה  תאונת  דרכים  :  פשוטמשפט   .1

 .נמנעה  תאונת  דרכים  לכן  ,נהג  האוטובוס  היה  עירני:  משפט  איחוי  )מחובר(

 .נהג  האוטובוס  היה  עירנימשום  שנמנעה  תאונת  דרכים  :  מורכבמשפט  

 

 .הפסדיה  הרבים  למרותהחברה  אינה  מפטרת  עובדים  :  פשוטמשפט   .2

 .היא  אינה  מפטרת  עובדים  למרות  זאת  ,לחברה  יש  הפסדים  רבים:  משפט  איחוי  )מחובר(

 הפסדים  רבים  היא  אינה  מפטרת  עובדים.לחברה  יש  אף  על  פי  ש:  משפט  מורכב

 

 תושבי  רמת  הגולן  התעוררו  לבוקר  מושלג,  לעומת  זאת  בירושלים  לא  ירד  שלג,  אלא  גשם  חזק. .3

 

 רשות  המים  מאפשרת  לרשויות  המקומיות    ,  אף  על  פי  כןישראל  מתייבשת:  משפט  איחוי  )מחובר( .4

 .הגינות  הציבוריות להשקות  את       

 ישראל  מתייבשת  רשות  המים  מאפשרת  לרשויות  המקומיות  להשקות  אף  על  פי  ש:  משפט  מורכב

 את  הגינות  הציבוריות.

 הקהל  יצא  מרוצה.והסרט  היה  מרתק,   .5

 

 הוא  זוכה  לסיקור  עיתונאי    ,  משום  כךהנושא  מרתק  אנשים  רבים:  משפט  איחוי  )מחובר( .א .6

 .נרחב  בישראל  ובארצות  אירופה      

 הוא  משום  שהנושא  זוכה  לסיקור  עיתונאי  נרחב  בישראל  ובארצות  אירופה  :  משפט  מורכב

 .מרתק  אנשים  רבים

 ה.זוכה  לסיקור  עיתונאי  נרחב  בישראל  ובארצות  אירופ  מרתק  אנשים  רביםשהנושא   .ב
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 המפעל  הקים    כך  לשם,  כדי  לשווק  את  תוצרת  המפעל  נדרשה  הובלה  באמצעות  משאיות .7

 .חברת  הובלה  פרטית

 

   ,  בעקבות  כךהמועדון  פעל  בשעות  הלילה  המאוחרות  והפריע  לשכנים:  משפט  איחוי  )מחובר( .א .8

 .המשטרה  הוציאה  צו  סגירה  נגדו      

 הוא  פעל  בשעות  הלילה  משום  שהמשטרה  הוציאה  צו  סגירה  נגד  המועדון  :  מורכבמשפט  

 המאוחרות  והפריע  לשכנים.

 .פעל  בשעות  הלילה  המאוחרות  והפריע  לשכניםשהמשטרה  הוציאה  צו  סגירה  נגד  המועדון   .ב

 

 .ממשיכה  לחייב  אותי  עבור  השירות  החברה  ,  אבל  /  אולםהתנתקתי  מחברת  הכבלים .9

 

 

  84  תרגיל

 לעובדים  כי  תיתכן  דחייה  במועד  סיום  העבודה.  מסרו .1

מנהל  ההנדסה  יגבש  בתוך  חודש  תכנית  שיפור  הנדסית  לתכנית  הוספת  ש  החליטובסיום  הישיבה   .2

 המעלית  בבניין.

 הועברו  למחלקה  כבר  ביום  ראשון  בשבוע  שעבר. לסטודנטים  לכלכלה  שהציונים   אמרו .3

 .כי  המנהל  אינו  מרוצה  מהתנהלותה  של  העובדת  גורמים  בכירים  במשרד   סיפרו .4

 כי  החברה  נאלצה  לסגור  שלוש  מחלקות  ולפטר  את  מרבית    הזכירובפגישה  בין  בעלי  השליטה   .5

 עובדיה  עקב  הפסדיה.

 .הם  יחזרו  למו"מ  בעוד  יומייםש  הסכימו  הצדדים .6

 כי  בעקבות  שיבושים  בתנועת  הרכבות  ִתגברה  חברת  האוטובוסים    דיווחובאמצעי  התקשורת   .7

 .את  קווי  האוטובוס
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  85  תרגיל

 שאנו  נמשיך  לדבר  עד  סוף  השבוע  במטרה  להגיע  להבנה.  סוכם .1

 בישיבת  ההנהלה  כי  תכניות  הלימודים  תשלבנה  סיורים  וסדנאות.  הוצע .2

 .לשכנים  שאסור  לכרות  את  העץ  שבחזית  הבניין  הוסבר .3

 .ראו  עב"מים  מעל  אחד  הנהרות  בדלוור  שבארה"ברבים  בחדשות  כי    ֻדווח .4

שעות  ולדווח  לשירות    00ללקוח  כי  הוא  צריך  לבדוק  את  הסחורה  בתוך    הוסברבחנות  הרהיטים   .5

 .הלקוחות  על  כל  פגם  או  שבר

 כי  ממחקרם  ניתן  ללמוד  על  התקשורת  של  הדולפינים  בינם  לבין  עצמם.  החוקרים  סּופר  על  ידי .6

 של  הדולפינים  בינם  לבין  עצמם  הם  החוקרים.  מי  שסיפר  כי  ממחקרם  ניתן  ללמוד  על  התקשורת  או

  .לא  יכניסו  אוכל  לספריהתלמידי  בית  הספר  ש  ההנהלהנדרש  על  ידי   .7

 מי  שדרש  כי  תלמידי  בית  הספר  לא  יכניסו  אוכל  לספריה  היא  ההנהלה. או

 

 

  86  תרגיל

1. I. פסוקית  נושא 

 II. רך  טיול  אופנייםכי  לתלמידים    הוסבר  .במסגרת  הטיול  השנתי  ֵיעָּ

 

 2. I. פסוקית  נושא  

 II.   כי  יש  לסגור  את  ברז  המים  בזמן  סיבון  הכלים  במטבח  לכולםידוע. 

 

3. I. פסוקית  מושא 

 II. כי  שני  שוטרים  מקומיים  נהרגו  מירי  של  אלמוני  מסרו  רשמיים  גורמים. 

 

4. I.   נושאפסוקית   

 II. מדוע  הריבית  במשק  ֵתרד  בחצי  אחוזנגיד  בנק  ישראל    הוסבר  על  ידי. 

 

5. I. פסוקית  מושא 

 II. כי  נהג  הרכבת  מסרב  להשיב  בחקירתו  לשאלות  החוקרים  גורמי  אכיפת  החוק  הבהירו. 
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  87  תרגיל

 פתק  החלפה.  תקבלאת  המוצר  לחנות    תחזיר  אם .1

 החזרת  את  המוצר.משום  שאתה  תקבל  פתק  החלפה   או

 לא  גילית  את  מזימותיהם  של  אחרים.משום  שאתה  עלול  להיות  מובל  בדרכים  עקלקלות   .2

 עלול  להיות  מובל  בדרכים  עקלקלות.  ,  אתהאת  מזימותיהם  של  אחריםאם  אל  תגלה   או

 תאטום  את  האוזניים  לא  תשמע  את  הצעקות.  אם .3

 את  הצעקות.  תמעהאוזניים  שאף  על  פי  שאטמת   או

 אטמת  את  האוזניים.משום  שלא  שמעת  את  הצעקות   או

 אתה  מתעניין  ברכישת  דירת  יד  שנייה  או  דירה  חדשה  פנה  אל  מתווך  הדירות.  אם .4

 על  דעת  עצמך  תסכן  את  חייך.תפסיק  ִלֹטל  תרופות    אם .5

 הפסקת  לטל  תרופות  על  דעת  עצמך.משום  שסיכנת  את  חייך    או

 הוא  הפסיק  לטל  תרופות  על  דעת  עצמו.משום  שהוא  מסכן  את  חייו   או

 
 

  88  תרגיל

 מקבל  הצעות  מחיר  ממספר  ספקים  יכול  לבחור  את  העסקה  הטובה  ביותר. מי  ש .1

ֵתר  לבקשת  מנהל  העבודה  לדחות  את  הישיבה  ַיְתֶנה  זאת  בקביעת  מועד  חדשמי  ש .2  .ֵיעָּ

 .מחמיץ  את  העיקרש  לקרוא  את  הדברים  כפשוטם  מתעקמי  ש .3

 .ת  תדמיתו  האישיתנתפס  משקר  מתקשה  לתקן  אמי  ש .4

 רוצה  לעסוק  בפעילות  גופנית  ולהתאמן  בחדר  כושר  חייב  להביא  אישור  רפואי.מי  ש .5

 
 

  89  תרגיל

 .החלו  בעבודת  המחקרקיבלו  את  אישור  המנחה  מי  ש .1

 לשלם  אגרה  למשרד  הרישוי.    רכב  חדש  מהיבואן  חייב  רוכשש  מי .2

   מהתערבות  נוקט  משנה  זהירות.נמנע  מי  ש .3

 .  חושש  לחייו  יפנה  למשטרהמי  ש .4

 אינו  מסוגל  לקחת  אחריות  מלאה  על  מעשיו  פועל  בניגוד  למצפונו.מי  ש .5

 .  פועל  בניגוד  למצפונו  אינו  מסוגל  לקחת  אחריות  מלאה  על  מעשיומי  ש   או

 . האשראי  נוטה  לבזבזנותקונה  באמצעות  כרטיס  מי  ש .6

 .  שוקל  התערבות  צבאית  בסוריה  נמנע  מלהתערבמי  ש .7

 .  ראש  בדברי  המנהל  מצא  עצמו  מחוסר  עבודה  לֵק הֵ מי  ש .8
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  91  תרגיל

 פסוקית  מושא .1

 )פסוקית  נושא(  .סרט  החתונההוסבר  על  ידי  הצלם  מדוע  הוא  לא  ערך  את   

 

 לוואיפסוקית   .2

 )פסוקית  מושא(  המורים  מתווכחים  ביניהם  איזה  מאמר  יופיע  בבחינת  המגן. 

 

 מושאפסוקית   .3

 ושא(נ.  )פסוקית  ידוע  כי  בוקי  בן  יגלי  הוא  שם  העט  של  הסופר  יהודה  לייב  קצנלסון 

 

 לוואיפסוקית   .4

 )פסוקית  מושא(סוברים  כי  מקורו  של  האדם  מהקוף.   

 

 מושאפסוקית   .5

 ושא(נ.  )פסוקית  הודגש  בשעורי  התיאוריה  מדגישים  כי  אין  לחנות  ליד  ברז  כיבוי  אש 

 

 מושאפסוקית   .6

 נמסר  על  ידי  גורמים  בממשלה  שאש  נפתחה  לעבר  שגרירות  ארה"ב  בתימן.  )פסוקית  נושא( 

 

 מושאפסוקית   .7

 ידי  הטיס  שציפור  נשאבה  לאחד  ממנועי  המטוס.  )פסוקית  נושא(סּופר  על   

 

 ושאנפסוקית   .8

.  צבא  ארה"ב  דיווח  כי  ארבעה  חיילים  אמריקאים  נהרגו  בהתרסקות  כלי  טיס  בצפון  עירק

 )פסוקית  נושא(

 

 לוואיפסוקית   .9

 ושא(מ.  )פסוקית  החברה מנהל  כוח  האדם  החליט  מי  יהיה  מועמד  לתפקיד  חשב  

 

 לוואיפסוקית   .11

הקונגרס  היהודי  העולמי  הסכים  עם  ועידת  הרבנים  האירופים  שהועדה  בראשות  נשיא  הנציבות  

 האירופית  תוחרם  בשל  הזמנת  מנהיגים  מארגונים  איסלאמים.  )פסוקית  מושא(

 

 לוואיפסוקית   .11

 (תיאור.  )פסוקית  כבדים  באזור  משום  שארעה  תאונת  דרכים  בצומתמורגשים  עומסי  תנועה   
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 מושאפסוקית   .12

 (נושא.  )פסוקית  נטען  במערב  כי  הראיות  לשימוש  בנשק  כימי  טושטשו 

 

 

  91  תרגיל

 פסוקית  לוואי .א .1

 פסוקית  נושא .ב 

   .מתעניינת  ברכישת  דירה  חדשהמשום  שהיא  ווך  הדירות  תהאישה  פנתה  אל  מ .ג 

 (פסוקית  תיאור)

 

 פסוקית  נושא .א .2

 פסוקית  לוואי .ב 

 (פסוקית  לוואי)  אוטם  את  האוזניים.  הצעקות שאינו  שומע  את האיש   .ג 

 (פסוקית  לוואיאינו  שומע  את  הצעקות.  )  יםשאוטם  את  האוזניהאיש   או  

 

 תיאורפסוקית   .א 3

 פסוקית  נושא .ב 

 (פסוקית  לוואיוא  עצמו  מושעה  מהלימודים.  )עלול  למצ  שאינו  מכין  שיעורי  ביתתלמיד   .ג 
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  92  תרגיל

 :  משפט  מורכבIמשפט   .א .1

 :  משפט  פשוט  IIמשפט   

 עלולה  להתפרש  =  נשוא  מורחב  :  בדיחה  =  נושאIמשפט   .ב

 להצחיק  =  נושא + נשוא  מורחבאמורה  

 :  מיהו  =  נושא  סתמי,    סיפר  =  נשוא  IIמשפט   

 .בדיחה  שאמורה  להצחיק  עלולה  להתפרש  בצורה  לא  נכונה:  Iמשפט   .ג

 .מישהו  מהנוכחים  בחדר  סיפר  אי  פעם  בדיחה  אל  מוצלחת: IIמשפט    

 

 לעורר  סקרנות  אצל  הקורא,  לערב  אותו,  להציג  בפניו  דבר  מה  ולעיתים  לשכנע   (1) .א .2

 אותו  בנכונות  הדברים  /  בטענה

 .מערכת  הכלכלה  תלויה  במערכת  היחסים  בין  בני  האדם (2)

 ספק  רב  אם  מערכת  הכלכלה  תלויה  במערכת  היחסים  בין  בני  האדם. (1) .ב

  נושא (2)

 

 ?האם  יציאה  לחו"ל  ללא  ביטוח  רפואי  היא  חוסר  אחריות  מוחלטת .א .3

 לטענת  סוכנת  הביטוח,  יציאה  לחו"ל  ללא  ביטוח  רפואי היא  חוסר  אחריות  מוחלטת.   .ב 

 יציאה  לחו"ל  ללא  ביטוח  רפואי  היא  חוסר  אחריות  מוחלטת.  כיסוכנת  הביטוח  טוענת   .ג 

 
 

  93  תרגיל

 לצרכים  מסחריים.  בהםלהשתמש  ומהספר  תרגילים  אין  להעתיק   .1

  לכל  פועל  השלמה  אחרת 

 .יש  לפנות  ימינה  הגדולבצומת   .2

 התאמה במין, צומת  = זכר 

 )משפט  מורכב(   שלא  נספיק  להגיע  בזמן  להופעה.  נראה .3

 כנראה,  לא  נפסיק  להגיע  בזמן  להופעה.  =  משפט  פשוט(  או) 

 אחרי  הסגר  אין  מילת  שיעבוד

   .קשיםולנזקי  עור    ותשיזוף  מוגזם  עלול  לגרום  לכוויות  קש .4

 שם  תואר  שלם  עצם   –התאם 

 .)משום  ש  /  מפני  ש...(  יורד  גשם.כיוון  שלא  אצא  החוצה   .5

 .לפני  החתונה  ואחריהצריך  להתחשב  בבן  הזוג   .6
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 .לרגל  שבוע  האופנה  שהגיעובאנשי  תעשיית  האופנה    התמלאההעיר   .7

 .ברווחיות  של  המפעל  ותפוגעשביתת  העובדים  והפסקת  העבודה   .8

 .אליהםומתגעגע  את  ילדיו  כל  הורה  אוהב   .9

 .ומתחתיה  מיטהההבגדים  מפוזרים  מעל   .11

 .ידי  התמדה-ידי  כוח,  אלא  על-על  מבוצעותעבודות  גדולות  אינן  חכם  אחד  אמר  כי   .11

 .לא  תגיע  לפגישה  נאלץ  לדחותה  למועד  אחר  אם .12

 .המוצץ  לרצפהאת  התינוק  זרק  את  הבקבוק  ו .13

 .משפחתועם  הרופא  דיבר  עם  החולה  ו .14

 .המרכזיתהמפגינים  מילאו  את  הכיכר   .15

 .עליהולדווח    תקינות  הווישרים  במכוניתאת  יש  לבדוק   .16

 .כסף  אהבהבלא  קונים   .17

 .עליוהמאמר  וצחק  את  העיתונאי  כתב   .18

 .בדבר  גניבת  טופס  הבחינה  יםחמורהועלו  חשדות   .19

 כמובן,  נעזור  לך.  =  משפט  פשוט(  או) )משפט  מורכב(    שנעזור  לך.  מובן .21

 .  וואחרי   השיעור  לפנייכול  לדבר  איתי    אתה .21

 .בטמפרטורה  וייעשה  חם  מהרגיל  לעונה  נכרתמחר  תחול  עלייה   .22

 .בהם  לקנן  כדימקומות  מסתור    מחפשותיונים   .23

 .מטרה  נעלה  הואחינוך  הנוער  לערכים   .24

 .בסרט  שצילמנו  משולביםקטעים  מזיכרונות  הילדות   .25

 .  יש  לנו  תכנית  אסטרטגית  טובה  המכירות  עלו  בתקופה  האחרונהשהיות   .26
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 .  סיפורי  חיים  של  אישים  מפורסמים  מתעדותשתי  ההצגות   .27

 .לושל  השחקן  או  דואג  בתדמיתו  קשה  להבין  אם  האמרגן  פוגע   .28

 .את  עבודתו  של  השוטר  מאפיינותה  תכונות  הןנחישות  ודביקות  במטרה   .29

 .עליהןומדבר  בנורמות  החברה  המתבגר  מורד   .31

 .)מורידים  את  המילה  "אולם"(  הם  הסתערו  לכיוון  הקופות,  אבל  המוצר  אזל  מהמלאי. .31

  .אותםהאזרחים  ומפחידים    על  מאיימיםהמורדים   .32

 

  94  תרגיל

 :  הן,   מכילותשגיאות  בהתאם (1) .1

 :  מתי  ש,   במידה  ושגיאות  במילות  קישור / שיעבוד

 בחלק  כולל  המילית  חוזרת  על  עצמה.  -:  חסרות  שתי  מילות  יחס  "ב"  שגיאות  במילות  יחס

 הקטע  מתוקן: (2)

שומן  באחד  הגורמים  להשמנה.  צריכת  מזון  עשיר  בקלוריות,    הםמשקאות  ממתוקים  

קלוריות  ריקות    מכיליםשותים  משקאות  ממותקים.  משקאות  ממותקים  כש  עולהסוכרים  בו

 שותים  בצורה  מוגזמת  הסיכון  לחלות  בסרטן  הלבלב  גדל.  אםערך  תזונתי.    להןשאין  

 
     

 
2. I.   אותן  וטיפחופינות  ירוקות  למען  רווחת  התושבים    הקימוחניכי  הצופים  . 

 II.   סגולה  לאריכות  חמים.  הואקוימה  של  הבטחה 

 

 להלן  התיקונים  במשפטים  שבהם  חל  שיבוש.:  א+בסעיפים   .3

 I.   רזבייםלרבים  יש  צרור  מפתחות. 

 II.   לפני  נושא  לא  תבוא  מילית  יחס(   -)בלי  המילית  את   להשתתף  באירוע.  הכבודיש  לי 

 IV.   ֵאחרתי  לישיבה.והואיל  ננזפתי  על  ידי  המנהל 

 V.   לא  תקין  למען  ש(  יאריכון  ימיך...".  למעןאימך    אתובספר  שמות  כתוב:  "כבד  את  אביך( 

 VI. שהוא  איש  בעל  מידות  טובות  ידוע. 

 :  מורכבIIIמשפט   .ג 

 :  פשוטVIIמשפט    
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 תרגיל  מסכם
  95  תרגיל

 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  )לוואי( .1

 (""הדנטלי  :החוט  הדנטלי  =  נשוא  )+לוואי  חניכיים  =  לוואי  על  היגיינת  =  לוואי

 לשמירה  ולמניעת:  לוואי  כולל

 :  עששת  ומחלת  חניכייםלוואי  כולל

 משפט  מורכב .2

 פשוט   -פסוקית  תיאור   

מצלמות  אבטחה,  הצבתן  ברחובות  העיר  
 מעוררת  את  התנגדותם  של  פעילי  זכויות  אזרח

הן  שוללות  את  פרטיותו  של  האזרח    כי
 הקטן.

  
 את  התנגדותם  =  מושא  לוואיהעיר  =    מצלמות  אבטחה  =  חלק  ייחוד  לוואי

 האזרח  הקטן  =  לוואים

 מצלמות  אבטחה:  חלק  ייחוד

 (שלהן)ההצבה    ןהצבת:  כינוי  מוסב

 (,  לוואינושאמשפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  ) .3

 )+ לוואים:  "האיחוד  האירופי"(  למדינות  האיחוד  האירופי  =  מושא  לתשומת  לבכם  =  הסגר

 לסחור  =  חלק  מנושא  כולל

 לייבא,  לייצא  או  לסחור:  כולל  נושא

 של  חתולים  או  של  כלבים:  לוואי  כולל

 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים  )נושא,  לוואי( .4

 המעשה  =  לוואי  מרחק  =  נושא  הגילויים  החדשים  =  חלק  מתיאור  כולל

 הרצון  לשינוי  החדשים  ולמרות למרות  הגילויים :  כולל  תיאור

 משפט  איחוי  )מחובר(    .5

  בעל  חלק  כולל  )תמורה(פשוט   -  איבר  ב'   בעל  חלק  כולל  )תמורה(פשוט  - איבר  א'

היתה  שנת  צמיחה  במכירות  מוצרי    0880שנת  
 מותרות,  במיוחד  חטיפים  ומזון  אורגני,

 בגלל  המיתון  אנשים  חוזרים  לקנות  מוצרי   אולם
 מזון  בסיסיים:  אורז  וקמח.

 

 במיוחד  חטיפים  ומזון  אורגני  =  תמורה  כוללת  שנת  צמיחה  =  נשוא  )+לוואי:  "צמיחה"(

 מוצרי  מזון  בסיסיים:  ביטוי  מכליל  בתפקיד  מושא

 במיוחד  חטיפים  ומזון  אורגני:  תכולל  תמורה

 אורז  וקמח:  תכולל  תמורה
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 משפט  פשוט   .6

 =  לוואי  האחרונותבמהלך  השנתיים    התנודות  =  נושא

 משפט  מורכב .7

  פסוקית  תיאור  מורכבת

   פשוט -מושא פסוקית                                                         

 .יש  לנהוג  לפי  הוראות  הרופא  לידינועומד  את  מי  ש לא  נדביק  בשפעת   כדי  ש
  

 הרופא  =  לוואי  לנהוג  =  נושא  נדביק  =  נושא + נשוא

 משפט  מורכב .8

 פשוט  -  תיאורפסוקית    פשוט  -  נושאפסוקית  

 .בבית  המשפט  אשמתולא  הוכחה  עד  ש זכאי נאשם  בעבירה  פליליתמי  ש
  

 בבית  המשפט  =  תיאור    נושאאשמתו  =    זכאי  =  נשוא

 משפט  איחוי  )מחובר(   .9

 פשוט בעל  חלק  כולל  )תיאור(   -  איבר  ב'  פשוט  - איבר  א'

פורום  תגובה  חד  פעמי    מהווההטוקבט  
 לכתבות  עיתונאיות  במרחב  הווירטואלי,

 ,  בסופה  של  הכתבה  או  על  פי  רובהוא  מופיע,   ו
 .בסמוך  לה

 

 על  פי  רוב  =  הסגר  מהווה  =  אוגד

 בסופה  או  בסמוך:  כולל  תיאור

 משפט  איחוי  )מחובר(   .11

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט  - איבר  א'

רבע  שעה  של  הליכה  ביום  מאריכה  את  
 החיים  בשלוש  שנים,

 .עצלנות  מקצרת  אותם לעומת  זאת

 

 עצלנות  =  נושא  שנים  =  תיאור  )+לוואי:  "שלוש"(בשלוש    מאריכה  =  נשוא
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 משפט מורכב    .11

 פס'  =  פסוקית

בעלת  חלק  עיקרי    מושא  מורכבתפסוקית    
 כולל  )לוואי(

  

  פשוט  -פס'  לוואי   פשוט    -פס'  לוואי    
מחקר  

 חדש  קובע
   כלבים  בעליכי  

 וחתולים
נוהגים  לנשק  את  ה

 ההולכים  על  ארבע
   בהידבקות  מסתכנים

 עוברת  דרך  הפה.ה במחלה  זיהומית  קשה
 

 

 

   קשה  =  לוואי  את  ההולכים  =  מושא  כלבים  =  חלק  מלוואי  כולל

 דרך  הפה  =  תיאור

 :  כלבים  וחתוליםלוואי  כולל

 משפט  פשוט  בעל  חלק  ייחוד  )מושא( .12

 אותם  =  כינוי  מוסב  מושא  במכללה  =  לוואי

 שירים,  סיפורים  ומחזות:  חלק  ייחוד

 אותם  :  כינוי  מוסב

 משפט  פשוט  בעל  חלק  כולל  )נשוא  מורחב( .13

 תיאור=    המשבר  הכלכלי  =  לוואי  בישראל

 החליטו  לא  לפטר,  אלא  לקצר:  נשוא  מורחב  כולל

 משפט  מורכב .14

  מורכבתפסוקית  תיאור   

  פשוט  -  מושאפסוקית    

מנהל  מחלקת  מחשבים  
 של  החברה  פוטר

בית  הדין  לאחר  ש
 לעבודה  קבע

שימוש  באינטרנט  לצרכים  פרטיים  כי  
 בשעות  העבודה  הוא  עבירת  משמעת.

 

  
 הוא  =  אוגד  לצרכים  פרטיים  =  לוואים  לוואיבאינטרנט  =  

 משפט  מורכב .15

  פשוט  -פסוקית  נושא 

 מיני  צמחים:  דוחנן  קפח  ובת  אורז  משושה.שני    ואה אותר  באזור  הנחלמה  ש
 

 תמורה  כוללתדוחנן  קפח  ובת  אורז  משושה  =   
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 משפט  מורכב .16

 פשוט -פסוקית  לוואי  

ההצלחה  של  האדם  נובעת  מיכולת  
 ההתחדשות

 .רגע  מחדש  את  העשייה  מאפשרת  לו  לבחון  בכלה

 

   ההתחדשות  =  לוואי  ההצלחה  =  נושא     

 משפט  איחוי  )מחובר(   .17

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט  - איבר  א'

העיירה  טיבולי  שוכנת  שלושים  
 קילומטר  מזרחית  לעיר  רומא,

 בשנים  האחרונות  היא  הפכה  לאתר  ְמֻתיָּר. ו

 

 הפכה  )ל(  =  אוגד  רומא  =  תמורה  תמורהטיבולי  =  

 משפט  מורכב .18

 פשוט -פסוקית  מושא   פשוט -פסוקית  לוואי  

חל  שינוי  בהתנהגותם  של  בעלי  החיים    כי מצביע נערך  לאחרונה  ש מחקר  חדש
 בשל  התחממות  כדור  הארץ.

 

 לוואיכדור  הארץ  =    שינוי  =  נושא  לאחרונה  =  תיאור

 משפט  מורכב .19

 פשוט -פסוקית  לוואי   פשוט -פסוקית  לוואי  

עבודות  ההרחבה  
 בקניון

הופסקו  בעקבות  צו   נמצא  במרכז  העירה
 הפסקת  עבודה  מנהלי

 הוצא  להנהלת  הקניון.ש

 

   העיר  =  לוואי  בקניון  =  לוואי

 משפט  איחוי  )מחובר(   .21

 פשוט   -  איבר  ב'  פשוט  - איבר  א'

פיצוץ  בשמש  גרם  לפיזור  חלקיקים  
 מסוכנים  בחלל,

 .נאלצו  האסטרונאוטים  לתפוס  מחסה   כך  משום

 

 האסטרונאוטים  =  נושא  תיאורבחלל  =    חלקיקים  =  לוואי  בשמש  =  לוואי

 מחסה  =  מושא
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 משפט  איחוי  )מחובר(   .21

 פשוט   -  ב'איבר    פשוט  - איבר  א'

משרד  הבריאות  הזמין  חיסונים  נגד  
 נגיף  הפוליו,

 נגיף   מועד  ההזמנה  הוקדם  בעקבות  גילוי   אולם
 .הפוליו  במערכת  הביוב

 

 במערכת  הביוב  =  לוואי  מועד ההזמנה  =  נושא  חיסונים  =  מושא

 

  96  תרגיל

 הסגר (1) .א .1

 הבעת  דעה,  הערת  אגב (2)

   פורץ  חטף  את  אקדחו  וירה  בוש (1) .ב 

 אנו  זקוקים  לעזרהכש   

 פחדנו  לאחרכי     

 יש  פסוקית  לוואי(  Iפסוקית  תיאור.  )במשפט    -  II  ,IIIמשפטים   (2)  

 הגענו  למקום  מוקדם.  לכןפחדנו  לאחר,  למעשה,   (3)  

 

 משפט  פשוט=    הדואר בסניפי  בנק .....  חוק  "בנק  הדואר"   .א .2

 משפט  מורכב=    .הפרושים  בכל  רחבי  המדינהלמעשה,  בנקים  קטנים  ....  

 משפט  פשוט=    .כל  פעולה....  כתוצאה  ממהלך  זה  הדואר  

 

 (  נושא0)  (  לוואי0) .ב

 
   סיבה  ותוצאה  -כתוצאה  מ   .ג

 
 אםלא  תקין.  תקין:    -במידה  ו   (1) .ד

 מושא (2)  

 

 =  פסוקית  מושא  מה  הוא  התפקיד  הרטורי  של  התמורה .א .3

 =  פסוקית  לוואי  מה  מרגיז  אותך

 =  פסוקית  נושא  מה  קרה  באירוע

   :  מה  =  נושאIIIמשפט    :  מה  =  מושאIIמשפט    :  מה  =  נשואIמשפט   .ב 

 פסוקית  מושא  - גורמי  הביטחון  מסרו  מה  קרה  באירוע.  .ג 

 

 =  משפט  מורכב  ניסוח  שלה  מעט  בעייתי.משום  שלא  עניתי  על  השאלה   (1) .4

 =  משפט  מורכב  הפסדנו  במשחק  אל  לנו  להתייאש.אף  על  פי  ש  

 =  משפט  פשוט  ניסוחה  המעט  בעייתי.  בשללא  עניתי  על  השאלה   (2) 

 =   משפט  פשוט ההפסד  במשחק  אל  לנו  להתייאש.  למרות  
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  נענש  והסתגר  =  נשוא  כולל (1) .א .5

 נשוא  מורחב (2)

 .להרטיבות  ממושכת  בקירות  הבית  עלולה  לגרום    -התקלפות  הסיד  והטיח   .ב

 עלולה  לגרום  להתקלפות  הסיד  והטיח.  בהםרטיבות  ממושכת    -קירות  הבית   או

 

 

6. I. נשוא 

 II. אוגד 

 III. אוגד 

 

 
  ויתור,  הסתייגות (1) .א .7

מתפתחת  הדדיות    למרות  זאתאין  קשר  ישיר  בין  כותבי  המאמרים  לבין  הקוראים,   (2)

 ביחסי  הגומלין  בין  הכותבים  לבין  קוראי  המאמרים.

 המאמרים  =  לוואיוראי  ק (3)

  כגון  שימוש  מוגבר  בסימני  פיסוק  =  תמורה   

 
 הכללה  ופירוט .ב

 

 
,  מבוססת  על  אינטראקטיביות  ורפרוף  מהיר  של  העין  על  הכתובהלקריאה  האקראית  באינטרנט   .8

 משפט  מורכב  ובו  פסוקית  לוואי=    אין  נקודת  מוצא  או  נקודת  סיום.

 

 :אפשרות  נוספת

   רפרוף  מהיר  של  העין  אלאנקודת  מוצא  או  נקודת  סיום,    איןלקריאה  האינטראקטיביות  באינטרנט  

 משפט  פשוט  בעל  חלקים  כוללים=    על  הכתוב.

 

 
 איחוי  )מחובר( .א .9

 .ב 
1

  רבות  =  לוואי  
2

 רבות  =  תיאור  

 ניגוד  =  אולם .ג 

 
 

11. I.   נושא 

 II. מושא 

 III. נשוא 

 IV. לוואי 
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 לוואיפסוקית   .א .11

 מנהלי  החברה  ממשיכים  להתווכח  אם  פיטורי  העובדים  נעשו  תוך  שמירה  על  כללי   (1) .ב

 אתיקה  בסיסיים.

 מושא  פסוקית (2)  

 

 בשמחה  בקרב  העובדים.היא  התקבלה  וכבר  לפני  שלושה  חודשים  קבע  המנהל  החלטה,   .א .12

החלטת  המנהל  התקבלה    לכןנמדדות  לפי  חשבון  הבנק,    ידן  הנוכחי  איכות  החיים  ורמתםבע .ב

 בשמחה  בקרב  העובדים.

 

 

 לחבר  בין  חלקים  כוללים:  Iמשפט   .א .13

 לחבר  בין  חלקים  כוללים:  IIמשפט    

 במשפטלחבר  בין  איברים  :  IIIמשפט    

בה,  ולא  לערוך  פיקניקים  ליד  בינימנע  מעקיצת  יתוש  חשוב  לשמור  על  ניקיון  הסעל  מנת  ש .ב

 מקווי  מים  עומדים,  כמו  אגמים  ונחלים.

  (לעומת  זאתהשוואה  ) .ג 

 רוצות  לגרום  לצרכן  לרכוש  אותם.  מפרסמות  את  מוצריהןהחברות   .ד 

 

 

בהשאף  על  פי  :  Iמשפט   .א .14  מראש  המקלחת  המים  ממשיכים  לטפטף.נזילה  ה  אתתיקן    ְשַרְברָּ

 בכביש.  עובדיםמשום שועת  כלי  רכב  ייחסם  לתנ  ר:  הגשIIמשפט    

 

 .  החברה  פרסמה  הודעה.0 .ב 

   .  המסחר  בבורסה  הופסק.0  

 

   .שכדי  להצליח  צריך  להתאמץ  אני  חושבת .ג 

 

 

 פסוקית  נושא=    ....מדריך  את  אמצעי  התקשורת  מה  ש .א .15

בו  הפרסום  חודר  אל  ש....      לוואיפסוקית  =    ....נקראים  ביותר  בעיתונות  הכללית  ה  ...

 פסוקית  לוואי  בעלת  חלק  כולל  )נשוא(=    תחום  הפרט  ומחטט  בו  בלי  רֵחם

  .אותואמצעי  התקשורת  מספקים    -מידע  עדכני  על  החדשות  בארץ  ובעולם   .ב 

 נחרצות  וחד  משמעיות .ג 

 ניגוד (1) .ד

 אבל (2)
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 .הפרסום  חודר  אליו  ומחטט  בו  בלי  רחם  -תחום  הפרט   .ה

 חלק  הייחוד:  תחום  הפרט  =  חלק  ייחוד  בתפקיד  מושא 

 

 

 היה  בשירות  מילואים .   הסטודנט 0 .א .16

 .    הסטודנט  נעדר  במהלך  הסמסטר.0  

 הסטודנט  זכאי  להיבחן  במועד  מיוחד. .2

,  הסטודנט  זכאי  להיבחן  במועד  מיוחד  מפני  שהוא  נעדר  במהלך  לפי  קביעת  הנהלה  החוג .ב

 הסמסטר  עקב  שירות  מילואים.

 

 

 .א .17

 פשוט -פסוקית  מושא   פשוט  בעלת  חלק  כולל  )נשוא( –פסוקית  נושא 

וחפר  בורות  בחול    ארמונותבנה  פעם  מי  ש
 שליד  הים,

 .של  שברי  צדפים  שכבהמתחת  לחול  יש  ש יודע  

 

 ארמונות  =  מושא,    שכבה  =  נושא .ב 

 

 

  .א .18

  מורכבת  מושאפסוקית   

  פשוט  -  לוואיפסוקית    

 .היה  נגוע  בכלבת תקף  תושבים  ברמת  הגולןש תן  כי משרד  הבריאות  מדווח
 

 תן  נגוע  בכלבת  תקף  תושבים  ברמת  הגולן. (1) .ב

 .  תן  נגוע  בכלבת  תקף  תושבים  ברמת  הגולן  ,משרד  הבריאותלפי  דיווח   (2)  

 

 

 תמורה .א  .19

 לא.  התפקיד  כאן  הוא  נשוא .ב 

 

 

 מושא (1) .א .21

 לוואי (2)  

 נשוא (3)  

 נושא (4)  

 תמורה (5)  
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 הסגר   (1) .ב

 לוואי (2)  

 תיאור (3)  

 מושא (4)  

 

 דקות  ביום  או    00לפעילות  גופנית  בעצימות  נמוכה,  כמו  הליכה  מהירה  במשך    כי .א .21

 פסוקית  מושא=    דקות  בשבוע  98במשך  

 פסוקית  לוואי=    בסיכון  מוגבר  לתחלואה מצויים ה   :או

 רבים  חושבים  =  צורת  בינוני .ב

 דקות  בשבוע  98דקות  ביום  או  במשך    00כמו  הליכה  מהירה  במשך   (1) .ג

 הרחבה  /  הוספת  מידענוהגים  להשתמש  בחלק  תחבירי  זה  ל (2) 

 של  פעילות  גופנית  =  לוואי (1) .ד 

  מושא (2)

 

 .השפעתן  של  הרשתות  החברתיות  בולטת  בתחומי  השיווק  והפרסום .א .22

 :  ההשפעה  של  הרשתות  החברתיות  בולטת  בתחומי  השיווק  והפרסום.או

  השיווק  והפרסום  =  לוואי  כולל .ב

 

 עצר  על  ידי  השומר.אינו  משלם  עבור  המוצר  יֵ מי  ש (1) .23

 השומר. עצר  על  ידי יֵ   הואמשלם  עבור  המוצר    הלקוח  אינו  םא (2)

 עבור  המוצר.  הוא  לא  שילםמשום  שעל  ידי  השומר    הלקוח  נעצר (3)

 

 אינה  קשורה  לעבודתו  ולתפקידיו  בשירות  המדינה,  כגון  פעילות  עסקית,  חברתית,  ש  ... .א .24

 פסוקית  לוואי.  =  ציבורית,  פוליטית,  פרטית  או  מפלגתית

 לעובד  מדינה  אסור  לעסוק  בשעות  עבודתו  בכל  פעילות.:  משפט  חדש  ללא  הפסוקית .ב 

הפסוקית  מרחיבה  אודות  הפעילות  שאסור  לעסוק  בה  בשעות    -  של הפסוקית  תרומתה

 העבודה  ומפרטת.

 

 .Iמשפט   (1) .א .25

   נושאהיא  =  

   אוגד (2)  

 .Iמשפט   .ב

 

   .המעסיקים  אינם  מתחשבים  ברצונותיהם  בזמן  סידור  המשמרות  לצערם  של  העובדים, .26
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 אודות  תאריך  פרסום  המיקוד  על  ידי  משרד  החינוך. התלמידה  עסקה  בשאלה  .27

 התלמידה.השאלה  לגבי  תאריך  פרסום  המיקוד  על  ידי  משרד  החינוך  העסיקה  את   :או

 

 

 נשוא  =  חשוב,    לדאוג  =  נושא .א .28

 .להחשוב  לדאוג    -תחזוקת  המעליות  בבנייני  מגורים  .  0 (1) .ב 

 .ןחשוב  לדאוג  לתחזוקת  -  המעליות  בבנייני  מגורים.  0 :או

 .שםחשוב  לדאוג  לתחזוקת  המעליות    -בנייני  המגורים  .  2 :או

   :  לוואי  2-ו 0אפשרות    מושא  :0אפשרות   (2)  

 ,  חשוב  לדאוג  לתחזוקת  המעליות  בבנייני  מגורים.לדעתי .ג 

 .חשובהלתחזוקת  המעליות  בבנייני  מגורים    הדאגה .ד 

 

 

 הכללה  ופירוט  (0) .א .29

 מתאימים  לבטא  את  הקשר  הלוגי  שבקטע  נקודתייםה .ב

  .אותוות  גופנית  מתאימה  מפחיתה  פעיל,  שונותהסיכון  לחלות  במחלות   .ג

 

 

 :  ידועות  ומוכרות  =  לוואי  כוללIמשפט   .א .31

  :  כמו  ריצה,  הליכה  ושחייה  =  תמורה  כוללת.IIIמשפט   

   נושא .ב

 .יש  תכונות  שאינן  תורשתיות (1) .ג

 ."יש  תכונות  שאינן  תורשתיות:  "החוקר  מסביר (2)

 ידועות  ומוכרות.  שלוהתכונות  הבריאותיות    -הכורכום   (1) .ד

 הבריאותיות  ידועות  ומוכרות.  יותכונות  -הכורכום   :או

   .לוואיבשתי  האפשרויות  התפקיד  של  חלק  הייחוד  הוא   (2)  

 

 

 )חזרה  על  מילית  יחס(  עלמתגברים  )התאמה(  ו .31

 פחד  טיסה  באמצעות  דמיון  מודרך.  ועל  פחד  קהל  עלמתגברים    רביםהמשפט  בצורה  מתוקנת:   

 

   פסוקית  לוואי  בעזרתם  הוא  ניזון  ומתפתח  =  אשר:  ....  II  משפט .א .32

   פסוקית  לוואי  נשא  נשיא  צרפת  מול  שגרירים  זרים  =ש:  ....  III  משפט

   מושאפסוקית    להשקיע  בהצלחת  ילדיהם  =הם  מוכנים  עד  כמה  :  ....  IV  משפט
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 ניזון  ומתפתח  )נשוא  כולל( (1) .ב

 נשוא  מורחב (2)

יום  על  עבירות  תעבורה  חמורות:  חציית    98רישיון  נהיגה  למשך    פסולכול  ליקצין  משטרה   .ג

 רכבת,  עקיפה  מסוכנת  וִשְכרּות.  פסי

 

 פסוקית  לוואי .א .33

 פסוקית  נושא .ב 

 =  פסוקית  תיאור  הוא  משפיע. אם  הוא  מצביע  .ג 

 

 הם  תובעים  את  בעל  הדירה.  לכןנגרמה  לשוכרי  הדירה  עוגמת  נפש  כתוצאה  מהרטיבות  בדירה,   .34

 

 איחוי  )מחובר(המשפט  הוא  משפט   .א .35

 היום  -:  בעבר  ניגודיות  בתוכן .ב 

 מילת  הקישור  אולם.  :ניגודיות  במבנה  

  הטכנולוגיה  התפתחה.משום  שהתקשורת  הבינאישית  הפכה  לתקשורת  אלקטרונית   .ג 

 

 .I  ,IVמשפטים:   א. .36

 הסגרהתפקיד  התחבירי  הזהה:    

   .IIמשפט   (1) .ב 

 נושאפסוקית     

 מושא :  פסוקית  תיאור  ופסוקית IIמשפט    :  פסוקית  מושאIמשפט   (2)  

 =  פסוקית  נושא  .דש  לנו  דבריחיבר  הרבה  לא  די  שמ .ג

 

   שפרידה  אמיתית  היא  היכולת  להניח  לעבר./  מפנימים    הפנימו .37

 

 "יו  החיבור(ו)  הוספה .א .38

 .ב 
1

היא  =  אוגד,    
2

,      היא  =  נושא
3

   היא  =  אוגד  

 תוצאה.מהחרד  יותר    מעשיו מודע  יותר  להשלכות  של האדם   .ג 

 החלקים  הכוללים: (1) .ד 

 תיאור  כולל=    כתוצאה  מאתגרים  וכתוצאה  ממצב  של  אי  וודאות

 נשוא  כוללותלויה  =    משתנה

מושא  =    בסביבתו  של  האדם,  במשפחתו,  ברמת  הציפיות,  במבנה  אישיותו  וביכולתו

 כולל

 .בחלקים  כוללים  בקטע  זה  כדי  להסביר,  להוסיף  מידע,  לפרט  השתמשהכותב  מרבה  ל (2)  

 מנגנוני  הגנה  מסייעים  להפחתת  החרדה. .ה 
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 הקשר  אם  מציין  קשר  של  תנאי,  בניגוד  לשני  המשפטים  האחרים.  I  במשפט .39

 

 תמורה (1) .41

 חג  פורים  =  לוואי  -   IIIבמשפט    חג  הפורים:  תיאור  -   II  משפט (2)

 .אותוהשיר  "ליצן  קטן  שלי",  בחג  הפורים  שרים   (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


