קוסיפה יללפ
תוירקיעה תורטמה תחאכ היונמ קוסיפ ינמיסב דיחא שומישל םיללכ תעיבק

יכ .ד ףיעס  11,ןמיס "ןושלה דעו תודובע תודוסי"ב ותזרכהב ןושלה דעו לש
לע דסוימו ביקעו דיחא תויהמ אוה קוחר םויה וננושלב קוסיפיינמיסב שומישה
ורדחש תונוש תומגמ היבוברעב הב תושמשמ .ונתפש הנבמל םימיאתמה תונורקע
ינפל םאו .טפשמה קוסיפ יכרדב םינוש םינוויכ תולעב ,תורז תונושלמ וננושל ךותל
'תודחאל לוכיבכ הכילומה ,וננושלב העודי תוחתפתה תוארל רשפא היה המחלמה

ןניא ןהב קוסיפה יכרדש ,תיזכרמהו תיחרזמה הפוריא לש תופשה תעפשהב המ
ןושלה תעפשה ץראב הרבגו הכלה המחלמה ירחא הנה ,ולאמ ולא ךכ לכ תוקוחר

הלכשהה תפוקתמ תירבעה תורפסה תקידב םנמאו .התטישב ןהמ הנושה ,תילגנאה
.תוביקעו תודחא ןיאו ,םינוש םימרז םירכינ הב םגש החיכומ ךליאו

תודחא םינש ינפל — םימדוק תונויסנ ירחא — ןושלה דעו הנימ ךכיפל
תודובע ץחל טרפבו ,תונוש תוביס .קוסיפה יללכ דוביעל ביבאילתמ תדחוימ הדעו

הבכרוה ז"צרת תנש ףוסבו .התכאלמ תא רומגלמ הדעוה תא וענמ ,תורחא
ותאצרהב החתפנ התדובעש ,וז הדעו .קוסיפה יללכ תעיבקל השדח הדעו םילשוריב

בורק הלפיט  127 132,ימע ,ט ךרכ "וננושל"ב המסרפתנש ,רנזולק יפורפ לש
תונושלל םיחמומ םע תושיגפבו םיבתכמ ףוליחב ,תובישיב קוסיפה תיעבב םייתנשל

ל/ו .ץראב תוברתו ךוניח תודסומ םעו דעוה ירבח ראש םע ידימת עגמב ,ךוניחלו
.ןאכ םיעצומה םיללכה תא הדעוה החסינ הז ףיקמ ןויד דוסי

תבתכנה ,רפס יתבב תדמלנה וז ,הליגרה ןושלל םינווכמ ולא םיללכ
תא םצמצל ןבומכ הדעוה הנווכתה אל .הזב אצויכו םינותעב ,עדמו דומיל ירפסב

וניתורוקמ ןושל תנתינ דימת אלש הל ררבתנ ןכ ומכ .ותריציב ררושמה שפוח

.םיינרדומ םיללכ יפל קוסיפל םיקיתעה
תויפוריאה תונושלה ךותמ בר רמוח םע הדעוה הבשחתה םיללכה תעיבקב
הדעוה .השדחה תיברעה ןושלב םישידח קוסיפ ינמיס תסנכהל ושענש תונויסנה םע םגו

؛הפוריא תונושלב הנוש הדימב תרכינ םתעפשהש םינושה תונורקעה לע םג הדמע

םלובג יפ לע טפשמה יקלחו םיטפשמה תא דירפמה ,יריבחתה ןויגהה תעפשה
תופשב הבר הדימבו תינמרגבו תויבלסה תופשב תטלשה העפשה ,יטקטגיסה
241
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עו המישנה יפ לע הקולחה לש ןודקעה תעפשהו — תוינמורה

הלמה לא הקיזה טפשמ תקיבד לשמל ומכ( יניגעה םרשק יפכ

חיב .ילגנאה קוסיפב טילשה אוהש )'ודכו "ךלה דשא שיאה"

ב .תירבעה ןיבו תויזעולה תופשה ןיב טפשמה ךרואבש לדבהל

תירבעב שגרומ 'טפשמכ ןהב שגרומש המו !תרצקמ תירבעה

ונורקעב םירבחה ובשחתהש דבלב וז אלו .דחא יוטיבכ וא תחא

ק םהבש ,םיירוטסיהה םירשקה לש םכרע תא םג ולקש אלא

ליעפ ולא תונורקע ןהב רשא תונושלה

סנ המכ הדעוה התסינ ולא םידגנתמו םינוש םימרוג דוסי לע

ללכה תא החסינו הרזחו הקדב היתועצה לע הבוגתה דוסי

עוב וררועתנ ןויד ידכ ךותו — קוסיפבש תויעבה ןה תובר םנמא

ש הנבהל תונתינ תויריבחת תורוצ המכו — תושדח תויקודקד

כו םינינועמה לכ לש םתעד תא חינהל הלכי אל ולא םיאנתבש

לכ תא דימ רותפי אל ,תופקשהו תועפשה ,תויטנ המכ ןיב הרשפ

לכה םנוויכבו םדוסיב ןאכ םיעצומה םיקוחה םימיאתמש הל

כורמה וננושל תוריהב םשל םהב ךרוצש םוקמל קספהה

ומישה קד יכ .םייחב שומישל הדעוה תונקסמ תואצוי התעו

םיללכה וכלי ןויסנה דוסי לעו .םישורדה םינוקיתה לע תורוהל
.הרודהמל

:ויה הדעוה ירבח

)ןושלה דעו( רנישטרוט .ה .נ 'סורפ
ןילי .ד 'פו-ופ

רנזולק .י 'פורפ
תור .ל .ח 'פודפ

)ימואלה דעוה לש ךוניחה תקלחמ( רגיר .א ר"ד
.םייחיןב .ז ד"ד :הדעוה ריכזמ

רייד ,יקסבוזרג .י 'טעמ .צ .ד ר"ד :ה"ה ןושלה דעו ירבח הדותב םירוכז
תקלחמ ירבח ,ץיבונועמש דודו ראלק ןימינב רייד 'ץולס .נ 'טורפ ,יקסבוחינרשט .ש

'ץיוטנב .י 'םולב .ל .י •םינודאהו ,הלש םיחקפמה דרשמו לארשי תסנכ לש ךוניחה
תנכהב הדעול ושיגהש הרזעה לע ),תיתלשממה ךוניחה תקלחממ(ןיטיוג .ד .ש ד'יד
.קוסיפה יללכ
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םיללכה
קיספ

:וירחאלו ) (parentketic clauseרגסומ טפשמ לכ ינפל אב קיספ .א
:תואמגוד

.ןידה תא לטבמ ,םדא-ינב םירמוא ,גהנמה )1

כ המחלמב ףתתשה ,םילשורי יבשותמ זא היה אוה ,ינולפ )2

רתוי םהב שי םא םירגסומ םייוטיב םג םיאב םיקיספ ינש ןיב .ב

 1, 2, 3).תואמגוד( .תחא הלממ
ורגסוי אל ,תובית ישארב םיבותכ םירגסומה םייוטיבה םא :הרעה
 4, 5).תואמגוד( .םיקיספב
:תואמגוד

ובוט תורושב ונל רשבי ,בוטל רוכז ,איבנה והילא )1
.היחתה יררושמ לודג היה ,ןדע וחונ ,קילאיב )2
.שדקמה תיב תא בירחה ,ומש חמי ,םוטיט )3

:לבא
.היחתה יררושמ לודג היה ע"נ קילאיב )4

.ורמא ל"ז וניתובר )5
.בוט שיא אוה לשמל ןבואר )6

.ןאכ היה אל הארנכ ןועמש )7
.لإ ותלודג תא אופא וריכה )8

ונוקית וא ותלבגה םשל טפשמל תפסונ הרעהכ םיאבה םייוטיבו םילמ .ג
םילמה רדסל םאתהב אלש טפשמב םיבלושמ םהשכ דוחיבו (after_11t),
.םיקיספ ינש ןיב םיאב  3),המגוד( גוהנה
:תואמגוד

ה תרזעל בצייתהל בייח ,אירב םדא רמולכ ,םדא לכ )1

.ןיעב תמייק יהירה ,התוריעצ לכב ,וז תרוסמ )2

ךכל הרשכ העשה ,יתעד תוינע יפל ,התע ןיא )3

:לבא
.ךכל הרשכ העשה התע ןיא יתעד תוינע יפל )4

אובי ,תילילש וא תיבויח הבוגת תעבומ רבכ דבלב םהבש ,יוטיב וא הלמ רחא .ד
.קיספ
:תואמגוד

!תקדצ ,ןכ )1
הרושקה תמלשה תלמ אלא )תילגנאב  indeedומכ( תרגסומ הלמ םצעב הנניא 'אופא^הלמה 1
.הז-ימ،ט،אוםא-ימ :תמדוקה הלמל
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.הזה רבדה תא תושעל אנ הסנ ,הברדא )2

ליעומ איה ,ךפהל ؛תרתוימ תאזה הכאלמהש רמאת לא )3

.תקחצ יכ ,אל )4
).ךרדה וז אל :תמועל( .ךרדה וז ,אל )5

(חפס שמשמה ראותה ןיבו םשה ןיב אב קיספ ןיאש םשכ .ה

אטובמה הרומתה ןיבו םשה ןיב קיספ אובי אל ךכ ),לודגה

פס יגשב הוולמ טפשמבש תומשה ןמ םש םא ).רלדגסה ןגחוי(
חפס ןיב קיספהל ךירצ ,םהיגיב רוביח תלמ ןיאו

םיבסומ -םיפסונה םיחפטה וא — ףסונה חפסה םא  1:הדעה

א )דחא רבד םיווהמ םהש( ןושארה וחפסו םשה ייא אלא דבלב

 (3, 4).םהיניב םיקיספמ

תשא .תב ,שיא ,לעב ,ןכ" ןמ םיבכרומ םייוטיב  2:הרעה

השכ )א תחא הלמכ הז ןינעב םיבשחנ ןהיי תכמסנ תרחא

אות םיעיבמ םהשכ )ב ),םהרבא-ןב( יטרפ םש )ןמ קלח(

ח-תשא שולש תב ,םיהלאשיא ,ןקז-ייעב הנש ןב :ומכ( ליגר
 5, 6).המגוד(

רחא רבד תווהמ ןהו ,רתוי וא םילמ יתשמ בכרומ חפסה םא  3:הרעה
 8).המגוד( ןהירחא אב קיספ ןיא
.ריעה יתבב הפיה אוה ,ןבא יונבה ,לודגה תיבה )1
.הרותל שוריפ בתכ ,לודגה קדקדמה ,ארזע ןב םהרבא )2
.םירפס רביח םכחה ימירה רסיקה )3
.תורענו םירענ םיכנחתמ ירבעה ילאירה רפסה תיבב )4
.םילשורי דילי אוה ןקזה-לעב ןבואר )5

.םידלי ןגב רקבמ שולש ןב קונית )6
).דרפס יאצאצמ היה ",לולכמ"ה לעב ,קיית :לבא( )7
.ונבר השמ לש ויחא היה לודגה ןהכה ןרהא )8

אובי ,היגפב טפשמה םייתסי םא( .הירחאלו )(mvocationהינפ יגפל אב קיספ
).האירק ןמיס הירחא אובי
:תואמגוד

!ילע םימחר ושקב ,םימש )1
).םיבתכמ יחסונב ליגרכ( ,דבכנה ינודא )2
!ונתמחנ ,אביקע )3
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לכ תארקל ,ידוד ,הכל )4

!לארשי ,עמש )5

שאר טפשמ יגפל אבה 1,לפט טפשמ

ל ,השפתל הילע םחלהל םיבר םימי ריע לא רוצת יכ )1

יל ימ ,יל ינא ןיא םא )2

מתנ ,הילגנאב תירבה תוצרא ריצ היהש ימ )3

לכאי ,תבש ברעב חרטש ימ )4

מה וענמנ אל ,תרחא הרירב ןיאש םוקמב קר ا5

םדא לש וראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפא )6

בי ,רחא טפשמ !-ותב אבה ,לפט טפשמ
דחיב תירבעב םישגרומ ב"ויבו "'ש העשב" '",ש םוימ ומכ םיוטיב :הרעה

'שב תחתופה הלמה יגפל קיספ אובי אלו ,רושיק תולמב
 5,4).תואמגוד(
:תואמגוד

ו הנומא דחאל ועדי אל ,םינשב תואמ ם"במרהל ומדקש ,םימכחה )1

י ינידב קודבו אצ ,וילע תואב תובר תורצש ,רוד תיאר םא )2

ול שיש הז ",ןכומה" ןמ אצמנש ,ןושלה רמוח יכ ,וילאמ ןבומו )3

יגולונימרטה יכרצ לכ תא לכלכלמ אוה לדו טעמ ,םינושאר תורוקמב
.םישדחה

שלו תוקוניתל האובנה הרסמנ ,שדקמה תיב ברחש םוימ )4
.םינטקה וקחיש ,ודמל םילודגהש תעב )5

:לבא
.רכו ףצפצ אל ףוע ,יניס דה לע לארשי ודמעש ,העש התוא )6

.וינפל קיספ םימש ןיא ,ישאד טפשמ רחא אבה ,לפט טפשמ .ט
:תואמגוד

.סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא )1

מ רסחש דע םלועה ןמ אצוי וניא ןידה תא הטמו ןוממ לטונה לכ )2

תאו ומצע תא רכומה: ,،ומכ יוטיב םג קוסיפה יבגל בשחנ לפט טפשמכ 1

קוספ( םייוטיב ",ומצע תא םדא רוכמי םא ,،םוקמב אבה ")ותוא ץדופ ןיא(
.םיטפשמכ םיבשחנ םניא "האמצה תא הורה
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.טילולכשלו םינוקיתל םוקמ םתדובעב תנוה יכ םה םיריכמ ,הברדא )3
.הז תא הז ןיאור ויהיש ידכ הלוגע ןרוג יצחכ .דתיה ןירדהנס )4

.ויניעב םכח היהי ןפ ותלואכ ליסכ הנע )5
.םימשג ודרי אל )ב"ויכו 'ש ןוויכ ,יש ינפמ ,יש םושמ(יכ ץראב בער איהה הנשב היהו )4

.וירחאל אלו וינפל אל קיספ םימש ןיא !תחא הלמ ן؛נ לפט טפשמ
؛תואמגוד

.םיבוסמה לכ ומק סנכנשכ )1
.המחלמה רחאל םתדלומל ובש ובשנש םילייחה )2

:תאז תמועל
.םיבוסמה לכ ומק ,סנכנ רשאכ )3
.המחלמה דחאל םתדלומל ובש ,המחלמב ובשנש ,םילייחה )4

.קיספ אובי טפשמ תוחתופה דוגינה תולמ ינפל .אי
؛תואמגוד

.תיבב ונחנא םיתש יתלוז ,תיבב ונתא רז ןיא )1

שבוכ ה"בקה )ב"ויכו "םלוא ,ךא" ןכו( לבא ,ותשבוכ המחה םדו רשב )2
.רומש ושפנ תא ךא ,ךדיב וגה )3

.ארונ ארפ טבש )אלא :ןכו( םא יכ הז ןיא )4

םיטפשמ תרבחמ איה םא קר קיספ אובי רוביחה ו"יו ינפל .בי
).םידחוימ םיאושנו םיאשונ

אמ םירצק םהשכ ,בצמה יטפשמב רוביחה ו"יו ינפל ؛הרעה
 5,4).תואמגוד( קיספ

לכ שפנ האשנתה הרמזה יפנכ לעו ,חורב העמשנ םיפרש יפנכ תימה )1
.םדאה ינב בל לא רדוח השדח הריש דהו

ינולסכ לכ חקל םהמו ,העשת ןולסכ הלטנ תוזע ןיבק הרשעמ )2

.ותמהב שפנ עדוי קידצו ,דיסח שיא ושפנ למוג יכ )3
,ודיב סנפו ךשוחב ךלה )4

.ושאר לע לסו לכורה סנכנ )5

למהש ם"עא ",ךלהשמ ,רמאשכ* לשמל ומכ ,תחא הלמב בתכנה :הנווכה 1
.תודחא תוביתמ
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א ,ף( רוביח תלמ ילב םירבד טוריפב .גי
.רבדל רבד

",דחא דחא" ؛ןוגכ לופכה יוטיבה ؛הרעה
 2,תואמגוד( קיטפב קפפוי

השמ ,בוקעי ,קחצי ,םהדבא )1

؛לבא
.רשבה לכמ םינש מינש הבתה לא ואוביו )2
.דחא דחא ונחבנ םידימלתה )3

.הז רבדב תלעותה הבר המ )יתעדיו :וא( יתעדי םג יתעדי )4

קיספו הדוקנ

דוקנ ואובי ,הזל הז הלבקה לש רשקב םיאבומה ,רתוי וא םיטפשמ ינש .די
.םהיניב קיספו
؛תואמגוד

רסוחל םרוג ילכלכה רבשמה ;ילכלכ רבשמל תמרוג ץראה ירעש תליענ )1

ה ילעב תא דיחפמ הז רבדו — הכירצה חוכ תא שילחמ הדובע רסוח
.ץראב עקתשהלמ

רוחו םינרתשחא תדע םהו ,התא הירא ؛םידבע ערז תוברת םהו ,התא ולמ ןב )2

תאשמו הזוע תניכש .,דמואה לש המלוע םורב הבגשנה תילכתה יהוז חישמ )3

.הל םולשו רשוא ,םימלוע קדצ ,הרואו םייח רוקמ ומע
זלארשיב וברי ותומכ ؛ךיצלחמ אצי הז ןבש ךירשא )4

םיתדוקנ
.טפשמ לש ינויער רוריב ינפלו טוריפ ינפל ,םירבד תאבה יגפל תואב םיתדוקג .וט
؛תואמגוד

גה לש ושא לכ תא הבכאו תומא יתמ" :רמואו רעטצמ דימת היה )1

..וישעמ ובר המ" :יבלב רהרהמו םהדנ דמוע ינאו )2

עבההו .רעבמהו רובהו דושה :ןיקיזנ תובא העברא )3

ב לע הכבמ לחר :םירורמת יכב ,יהנ ,עמשנ המרב לוק )4

הדוקנ
.טפשמ רמג לע הרומ הדוקנ .זט
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תודוקנ שולש
ארוקל זמרנו ומות דע )אבוה וא( עבוה אל ןויערהש תורומ תודוקנ שולש .זי
.וכישמהל

הדיש םג ול אהתש רשפא יא .םייח תולבוג אלא םירומג םייח ול ؛ןיאש םע )1
).תרחא שיגרמ :ךרעב םלשה( ...בלה לבא ,ןהיתולבונ אלא ,הרומג תוגמאו
).אזימרוכב איטשלו :םלשהו ...אזימרב אמיבחל )2

דירפמ וק

הלודג הקספה תשגרומשכ )א ت קיספ םוקמב אובל לוכי דירפמ וק .חי

ינש לש — לוקש סחי דוהיב — סחיה תא טילבהל הנווכהשכ )ב
.הזמ הז םידרפומה

.הרות יתדמל אל — בר היהא רמאת )1

.יתפש לאו יפ לא אב אל ךא — יתאצמ שבד יכנא ףא )2

םהשכ דוהיב ،םירגסומ םייוטיב וא םיטפשמ ןייצל םידירפמ םיוקב םישמתשמ .טי
.םירביא-םירביאמ םיבכרומו םיכורא

דאמ הפי הלע — ןכ רמול ינא יאשרש יל המודמכ — הזה ןויסנה )3
אב אל — םירבדה תא עמש וינזאבו ,ויניעב השעמה תא הארש פ"עא — ינולפ )2
.ןידה תיב ינפב דיעהל

.טפשמב ) (ellipsisהטמשה שישכ דירפמ וקב שמתשהל הבוח .כ
ול ןת — תיברעב ؛ול ןת ,תירחשב ינע ךלצא אב םא )1
.הרוחס — ינומלאו ,הרות הצור ינולפ )2

לש ןורחאה רביאב וא ) (perioJתרוזחמה לש ןורחאה רביאב אב דירפמ וק .אכ
.קיספו הדוקנב הזב הז םירושקה םיטפשמ תצובק
:המגוד

םייקנ-ימדב ץחרש ؛םדא ינב המכו המכ הנוהו המירש ,הז לקלוקמ םדא )1

דא — רקשו הלבנ םוש ינפב וירוחאל עתרנ אלש ؛םיקושע תועמד לא בל
'הביחב וינפ ומדקיו ותוא ודבכיש שרוד

ףקמ

רבד תווהמה רתויו םילמ יתש לש קדוהמ רשק לע הרומ ףקמ .בכ
.םילמיבכרה
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.סופד-ירבד ,סויךב ,תודימ-תיב ,שרדמ-תיב؛,תיבלעב )1
:תאז תמועל
.רפסה לעב אוה ינולפ .םייח םיהלא ירבד )2
טירגוס

ה ןיבו םהיניב רשקה םא ,טפשמ וא יוטיב ,הלמ ורגסוי םירגוסב יגב

ה ףוגל ךייש וניא רגסומה קלחה םא וא ,רתויב ףפור ,וילא םירבוחמ
 (1, 2).טפשמל רואיבכ וא הרעהכ אב אוהו

טב רבכ רגסומה ןמ קלח םירכ•,סב רוכסל ןיוחנש-י ؛הרעה
]  ١םיעבורמ ןוככ ,םימדוקה םירכוסה ןמ תונוש תורוצב םישמתשמ

םילוגע םירכומב שמתשהל םיגהונ עדמ ירפסב  <>.םיווזת וא
.הפסוהל  -םיעבורמבו הטמשה ןועטה דבדר
:תואמגוד

םישולשמ רתוי הכרא )הנשה םישולש תמחלמ( תאזה המחלמה )1

םיאודשו םיתושו םילכואש רבדו רבד לכ לע םיכרבמ םיקידצה לבא )2
).הכרבה תאזו ,אמוחנת(

ומ לכ היהו"( דוריפלו הביאל זמר — ודחי םיתשפו רמצ ,זנטעש רוסיא" )3

ה ידבוע ןיבו ,רמצה ישבול ,ןאצה יעור םיטבשה ןיבש )]די ,ד תישארב[
".םיתשפה ישבול

'.ההימתה וא הלאשה ירחא אב ي .דכ
?ךמולש המ )נ
.ואל רשפאו ,ןה רשפא ? עדוי ימ )2

.תושגרתהבש ההימתו יוויצ ,האירק ירחא אב האירקה ןמיס .הב
:תואמגוד

!ךב רוזח )1

!ךישעמ ובר המ )2

םישרגו תואכרימ

שי רוביד וא הטטיצ ןהב רגסומה םא )א ؛ תואכרימב םישמתשמ .וכ

מ תמגוד תאבהב לשמל ומכ ,םנכותל אלו אדירג םשל וא יוטיבל

אב ןוגכ( הליגר הניא רגסומה יוטיבה תועמשמשכ )ג ,המודכו

כרימב רבכ רגסומה ןמ קלח תואכרימב רוככל ןרחנשב 1:הדע,ד

 ٠٥.םינמיסב וא ': ,אכרימה םוקמב שרגב שמתשהל
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ףוצרמב עצרמה תא םינמוט ןיא" :רמא ןודרוג )1

עזעזמ המאופ איה קילאיב לש "הגירהה ריעב" )2

.תונושל הברהב תשמשמ "יכ" הלמה )3

.תורענ השעמ לכל רשכומ הז "טישכת" 4.

םילמ רוציקל םישר ג ؟הלמ רוציקל שמשמ שדג .זכ

ציקה לש הנורחאה תואה ינפל םיאב
:תואמגוד

ע='מע ;תכסמ='םמ ;רמולכ=ילכ ;ןייע=='יע .רמוגו=יוגו )1

חיה תושר=י"הר ;םולשה וילע וניבא םהרבא תירב=ה"עאא תירב )2
.ותלעמ דוה=מ"ה ;תולזמו םיבכוכ דבוע
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