
קישוריות ומאזכרים
ח"תשע–ם"תלבשבילי 



:קישוריות

בין  : בין חלקי הטקסט השונים" דבק"ה, קישוריות היא החיבור
. המשפטים ובין הפסקות

. בלי הקישוריות חלקי הטקסט מנותקים זה מזה
.  טקסט תקין צריך להיות טקסט מקושר

לא אמור , תרשימים, רשימות, טבלות: כגון, טקסט לא רציף
.להיות טקסט מקושר 

-קשרים : וביניהם, הקישוריות נוצרת באמצעים לשוניים שונים
.  שלה וחזרות על מילים, הם-מאזכרים , זאת אומרת, עם זאת

כדי להבהיר  , גם בין חלקי משפטים משתמשים בביטויי קישור
...אף על פי ש, למרות-את הקשר ביניהם 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiCijPBX3aE8puZkmNalak_MQVPo8yDY&disable_polymer=true


טבלת 
מילות  

:הקישור



ביטויי הקישור  

בין חלקי  : תפקידם של ביטויי הקישור לחבר בין חלקי הטקסט השונים•
,  אמנם בלי ביטויי הקישור התוכן יהיה דומה. בין משפטים ובין פסקות, משפטים

. אך הדברים יהיו מנותקים זה מזה

:  ביטויי הקישור מציינים סוגי קשר שונים•

. ציון סיבה או ניגוד וכדומה, הוספה על הקיים•

.  כי הם חשובים להבנתו, שימו לב לביטויי הקישור, כאשר אתם קוראים טקסט•

בעזרת ביטויי הקישור שבין הפסקות הקוראים יכולים לקבל רמזים עוד לפני  •
או , בבעיה ופתרון, אם הוא עוסק בהשוואה-הקריאה על נושא הטקסט 

. או בתהליך וכדומה, בסיבות ותוצאות

חשוב לחבר את חלקיו בביטויי קישור מתאימים , כאשר כותבים טקסט•
.  ומדויקים



תרגול

מעניקים להם הוריהם  , כאשר נולדים במזל טוב ילד או ילדה, בימינו•
או  , קרן וארז, טל ומיטל, גל וסיגל, רן ורז: כגון, שמות קצרים ומקובלים

את השמות לבנים ולבנות שזה עתה  : פעם זה היה אחרת. מירי ושירי
,  ך או מהמסורת היהודית"מן התנ, בדרך כלל, נולדו היו ההורים נוטלים

כך עברו . ולרוב הנציחו בעזרתם את שמותיהם של הסבים והסבתות
;  לאה ומרדכי, אליהו, משה, שרה, יעקב, מדור לדור שמות כמו אברהם
בת שבע או  , ירחמיאל, כגון שאלתיאל, שלא לדבר על שמות ארוכים

. שלומציון



מאזכרים  

מזכירים "אלה הם כינויים ש. דרך נוספת ליצור קישוריות היא המאזכרים•
".מילים

הוריהם מעניקים להם  . נולדים ילדים במזל טוב, בימינו: שימו לב למשפט•
-הוריהם : כינויים מאזכרים2במשפט זה יש . שמות קצרים ומקובלים

.  כלומר לילדים-להם ; ההורים של הילדים

המאזכר מחליף מילה או רומז למילה שכבר הוזכרה במשפט או בטקסט  •
במקום לחזור על המילים פעמים רבות  ).ולפעמים לידע מחוץ לטקסט)

.  בקטע משתמשים במאזכרים

השימוש במאזכרים גורם לקישוריות בפסקה•



חזרות  

מילים אלה  , בדרך כלל. לעתים נמצא בטקסט חזרות על אותן המילים•
.  אלה מילות המפתח-הן המושגים המרכזיים שהטקסט עוסק בהם 

המטרה של החזרות היא להדגיש מילים אלה וליצור קישוריות בטקסט  
כולו



מקורות

ארבן-שרה ליפקין ושרון שני: ים/מחבר•

ספר ז-הבעה ולשון , הבנה: מילה טובה מאוד : שם הספר•

תל אביב: מקום ההוצאה•

המרכז לטכנולוגיה חינוכית : מטח : שם ההוצאה•

2012-ב "תשע: שנת ההוצאה•


