
 09/11/17צבי" ק.אונו                           תחביר ושחבור                                            -תיכון "בן

 קצת על שחבור                                 
 
ִרים                        פשוטמשפט לשחבור *   המטרה: משפט בעל נושא ונשוא אחד בלבד, וללא ַקשָּ
 
 .     *לאחר השיחה עם אמי נרדמתי, נרדמתישוחחתי עם אמיש*לאחר השיחה, . ע"י השמטה 1ם עיקריות:  דרכי 3

 , זו טעות.  לטענת החוקריםזו טעות * כיטענו  החוקרים*)בד"כ במשפטי אמירה(. ע"י הפיכת העיקרי להסגר 2                          
                                                                                         

 חשכה.בוא לפני ה * .יחשיךלפני שבוא  שם/עולה. ע"י הפיכת פועל לשם פ3                                     
 

 )מחובר( מאוחהלמשפט  /()פירוקנפרדיםשחבור למשפטים *           
 

 .סדר הכרונולוגיהרעיון העומד מאחורי שחבור זה הוא "הליכה" עפ"י ה 
 היקרותם. סדרפיצול המשפט )בד"כ מורכב/ מסורבל וארוך( למספר משפטים עפ"י 

סדר את הפעולות, ונותן לכל אחד מהמשפטים מעמד ברור יותר ולעיתים זניח פחות )אם האינפורמציה בד"כ שחבור כזה מ
 העיקרית הייתה בפסוקית לוואי ,למשל!(

 יש  להקפיד גם על קשר לוגי הולם וכמובן על הסדר המתאים., מאוחהכאשר משחברים לחשוב! 
 בעיקר בקשר של סיבה ותוצאה ושל וויתור . 

ִרים   " לכן"-לתוצאה ואילו"""לעומת זאת"-השוואה" לאבל"-לניגוד  ְו""–המתאימים במאוחה: להוספה הַקשָּ
 "כלומר"-"  להסברלמרות זאת"-לוויתור

 שחבור למשפט כולל* 
 

, וצריך לדאוג למבנה של "מגרפה": "ידית" אחת )כלומר, חלק תחבירי פשוטצריך לזכור שהמשפט הכולל הוא קודם כל 
לעתים תתבקש להוסיף ביטוי מכליל/  מקושרים בהקבלה חלקי משפט חוזרים )נושא כולל, נשוא כולל וכו'(משותף(, שאליה 

או הוספת חלקים כוללים. *אני מתעניין במספר מקצועות. הפיכה לבעל חלקים כוללים: אני מתעניין במספר מקצועות: 
 !!!אנא הקפד לחזור על מילת היחסהיסטוריה.   במתמטיקה ובלשון, ב
 
 שחבור ממשפט פעיל למשפט סביל ולהפך*
 

 צריך לזכור : א. בניינים סבילים/פעילים.     ב. בד"כ התחלפות הנושא במושא ולהפך.
 * הספר הוחזר על ידיי לספרייההחזרתי את הספר לספרייה. 

 
 שחבור למרכב בעל פסוקיות בתפקיד תחבירי מסוים:*
 
 בעיקרי , ובד"כ יכול להיווצר דגם  לשם הפסוקית תתקשר                         לוואישחבור למרכב בעל פסוקית -
 מפוצל של עיקרי , פ. לוואי, המשך עיקרי. 
 ש...בעיקרי +פועל סביל +עיקרי   ב. מי ש.../מה ש...: שתי דרכים: א.  נושאשחבור למרכב בעל פסוקית -
 על מה ש.../במה ש...וכו' +העיקרי :שתי דרכים: א. את מי ש.../ מושאשחבור למרכב בעל פסוקית -
 ב. פועל פעיל + ש...)פ. מושא( 
 ירד במיקוד +ש... )פ. נשוא( אוגד: בעיקרי = נושא+ נשוא שחבור למרכב בעל פסוקית -
 "  פי ש-על-אף" -לפ.אופן )וויתור(מפני ש" "-שחבור למרכב בעל פסוקיות תיאור: לפ.סיבה -

 -" לפ.מצבש"/לפניש לאחר"/"בזמן ש" -לפ.זמןכשם ש" "-י בטל( לפ. אופן )השוואה()לתנאאם" /"לו" "-לפ. אופן )תנאי(
 וכו'... בהווהמתאים +פועל  גוף" +כינוי כש"
 
 שחבור מדיבור ישיר לדיבור עקיף ולהפך:*
 

 בדיבור ישיר יש לסמן מירכאות ובדיבור עקיף לבטל.-צריך לזכור שלעיתים הגוף משתנה וכמובן
 
 

 בהצלחה!!!                                                           

 

 נורית שהרבני                                                          

 

 

 


