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א 

        תוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן עניינים
  

                הקדמההקדמההקדמההקדמה        

        1111        …""""כואב ליכואב ליכואב ליכואב לי, , , , דוקטורדוקטורדוקטורדוקטור""""            1111יחידה יחידה יחידה יחידה 
� �בנטייה)�…אצל�,�אצלי('�אצל,��')…של�,�שלי('�של,��')…ל�,�לי('��ל'� �3333        

��תחביר� �)פשוטי�(משפטי�זמ��� �4444        
��רמזי�כתיב� �'האות�א� �5555        

� �� �        

        7777        סופרמרקט העתידסופרמרקט העתידסופרמרקט העתידסופרמרקט העתיד        2222יחידה יחידה יחידה יחידה 
����תחביר� �)מורכבי�(משפטי�זמ��� �9999        

� �שמות�עצ��ושמות�תואר� �10101010        
� �_________בעל�_________����חסר�� �13131313        

��פועל� �בניי��התפעל� �14141414        
� �� �        

        15151515        �איפה הצדק איפה הצדק איפה הצדק איפה הצדק         3333יחידה יחידה יחידה יחידה 
����תחביר� �)מחוברי�(משפטי�זמ��� �17171717        
����רמזי�כתיב� �'האות�ע� �18181818        

� �ידוע�הסמיכות,��סמיכות� �19191919        
� �בנטייה)�…אית�,�איתי('�ע�,��')…אות�,�אותי('�ֶאת'� �20202020        
� �� �        

        21212121        ולולולולהשמים אינם הגבהשמים אינם הגבהשמים אינם הגבהשמים אינם הגב        4444יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �)פשוטי�(משפטי�סיבה�� �23232323        
��רמזי�כתיב� �הפועל'�בפ'�או�ע'�האותיות�א� �24242424        
��קצת�סלנג� �דיאלוג,�ביטויי�סלנג� �25252525        

� �� �        

        27272727        סאדאת הגיע לישראלסאדאת הגיע לישראלסאדאת הגיע לישראלסאדאת הגיע לישראל        5555יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �)מורכבי�(משפטי�סיבה�� �31313131        
��רמזי�כתיב� �הפועל'�בל'�או�ה'�או�ע'�האותיות�א� �33333333        
��פועל� �)��נבדק,בדק(�נפעל� פעל�� �35353535        

� �� �        

        38383838        שער האריות וחלומו של הסולטן התורכישער האריות וחלומו של הסולטן התורכישער האריות וחלומו של הסולטן התורכישער האריות וחלומו של הסולטן התורכי        6666יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �משפטי�תכלית� �40404040        
��קצת�סלנג� �דיאלוג,�ביטויי�סלנג� �43434343        

� �בנטייה)��…אלי�,�אליי('�אל')��…ממ�,�ממני('�מ�'� �44444444        

��
��



ב 

        45454545        הגבר שהתחתן עם הנשים היפות בעולםהגבר שהתחתן עם הנשים היפות בעולםהגבר שהתחתן עם הנשים היפות בעולםהגבר שהתחתן עם הנשים היפות בעולם        7777יחידה יחידה יחידה יחידה 
����תחביר� �)ריאלי(משפטי�תנאי�קיי��� �47474747        
��פועל� �)שול�,��שיל�(�פועל� �פיעל�� �49494949        
��רמזי�כתיב� �'או�כ'�האותיות�ח� �51515151        

� �בנטייה)��…עלי�,�עליי('�על'� �53535353        
� �� �        

        54545454        �איך לטייל במזרח ולחזור בריא איך לטייל במזרח ולחזור בריא איך לטייל במזרח ולחזור בריא איך לטייל במזרח ולחזור בריא         8888יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �)לא�ריאלי(משפטי�תנאי�בטל�� �57575757        
��שיר� �יובב�כ#/�מלכות�החרמו��� �61616161        

� �בנטייה)��…ליד�,�לידי('�ְלַיד'� �62626262        
��מזי�כתיב�ר �'�או�ק'�האותיות���כ� �63636363        

            

        65656565         גדול בתורה גדול בתורה גדול בתורה גדול בתורה----רבי עקיבא רבי עקיבא רבי עקיבא רבי עקיבא         9999יחידה יחידה יחידה יחידה 
����תחביר� �משפטי�ויתור� �67676767        
��רמזי�כתיב� �'או��ו'�האותיות���ב� �69696969        

� �בנטייה)��…בלעדי�,�בלעדיי('�בלעדי'� �72727272        
� �� �        

        73737373        1976197619761976מבצע יונתן מבצע יונתן מבצע יונתן מבצע יונתן         10101010יחידה יחידה יחידה יחידה 
���פועל� �)הלביש,�לבש(�הפעיל� פעל�� �75757575        
��שיר� �אריק�איינשטיי�/�תה�אני�וא� �77777777        
��רמזי�כתיב� �'או��ת'�האותיות���ט� �78787878        

� �� �        

        81818181        �איך להצליח בריאיון עבודה איך להצליח בריאיון עבודה איך להצליח בריאיון עבודה איך להצליח בריאיון עבודה         11111111יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �משפטי�ניגוד� �83838383        

� �משקלי��של�בעלי�מקצוע� �85858585        
� �מספרי��בזכר�ובנקבה� �87878787        

                        

        89898989        �איך לכתוב קורות חיים איך לכתוב קורות חיים איך לכתוב קורות חיים איך לכתוב קורות חיים         12121212יחידה יחידה יחידה יחידה 
� �הפועלש���+��…מומל#�ל,��ש��הפועל�+��…נית��ל� �91919191        
� �שאלו��וקורות�חיי�� �93939393        

��רמזי�כתיב� �'האות�ה� �96969696        
���פועל� �)הוזמ�,�הזמי�(�הופעל� �הפעיל�� �98989898        
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��
��
��
� �

� �        



ג 

        100100100100        �איך מכינים חדשות בטלוויזיה איך מכינים חדשות בטלוויזיה איך מכינים חדשות בטלוויזיה איך מכינים חדשות בטלוויזיה         13131313יחידה יחידה יחידה יחידה 
� �בנטייה)��…בעצמ�,�בעצמי('�בעצמי,��')…לבד�,�לבדי('�לבד'� �103103103103        

��תרגיל� �מילות�יחס� �104104104104        
��תחביר� �משפטי�תוצאה� �101010105555        

        
        108108108108         גאון הדור גאון הדור גאון הדור גאון הדור----אלברט איינשטיין אלברט איינשטיין אלברט איינשטיין אלברט איינשטיין         14141414יחידה יחידה יחידה יחידה 

��שיר� �)עפרו�(זאב� חמוטל�ב�/�לתת�� �110110110110        
� �)סגור(בינוני�ָ(ע'ל�� �111111111111        
� �� �        

        112112112112        מה אמר אלברט איינשטייןמה אמר אלברט איינשטייןמה אמר אלברט איינשטייןמה אמר אלברט איינשטיין        15151515יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �משפטי�השוואה� �114114114114        

� �…*עלת�ה�/�…*על�ה� �115115115115        
� �� �        

        116116116116        האינטרנטהאינטרנטהאינטרנטהאינטרנט        16161616יחידה יחידה יחידה יחידה 
� �גברים ונשים באינטרנטגברים ונשים באינטרנטגברים ונשים באינטרנטגברים ונשים באינטרנט� �120120120120        

��תחביר� �משפטי�השוואה� �123123123123        
� �)מסודר(בינוני�פ'על�כש��תואר�� �124124124124        

��קצת�סלנג� �דיאלוג�,�ביטויי�סלנג� �125125125125        
            

        126126126126        יומנה של אנה פרנקיומנה של אנה פרנקיומנה של אנה פרנקיומנה של אנה פרנק        17171717יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �'אלא'השימוש�במילה�� �130130130130        

� �בנטייה)�…*�,�*י('��*'� �132132132132        
� �� �        

        133133133133         סופר גדול ואיש צנוע סופר גדול ואיש צנוע סופר גדול ואיש צנוע סופר גדול ואיש צנוע----י עגנון י עגנון י עגנון י עגנון """"שששש        18181818יחידה יחידה יחידה יחידה 

  
��הש��ביחיד�וביחידהנטיית �136136136136        

�בנטייה)��…אינ�,�איני('�אי�'   �138138138138        
        139139139139  'ק'��צ'��האותיות�ט  �רמזי�כתיב�

            

        141141141141        סיפור מצדהסיפור מצדהסיפור מצדהסיפור מצדה        19191919יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �הפלגה�ודמיו�,�יתרו�,�משפטי�השוואה� �144144144144        

  
�נטיית�הש��ברבי��וברבות �146146146146        

  
�)מוזמ�(בינוני�הופעל�כש��תואר� �147147147147        

                        

        148148148148        נווה צדקנווה צדקנווה צדקנווה צדק        20202020יחידה יחידה יחידה יחידה 
��שיר� �איל��גולדהירש/�שלו��ל��אר#�נהדרת�� �151151151151        
��תרגיל� �מילות�יחס�בנטייה� �154154154154        

  ��

� �

        



ד 

�21212121יחידה יחידה יחידה יחידה  �הישראלי הממוצעהישראלי הממוצעהישראלי הממוצעהישראלי הממוצע� �155155155155        
��תחביר� �מילות�מידה�למתקדמי�� �159159159159        
��רמזי�כתיב� �"רטובות"במילי��'�האות�ט� �160160160160        

  
�)ישראלי(ש��תואר�גזור�מש��עצ�� �161161161161        

��
�22222222יחידה יחידה יחידה יחידה  �עקדת יצחקעקדת יצחקעקדת יצחקעקדת יצחק� �163163163163        

� �בנטייה)��…כמוָ�,�כמוני('�כמו'� �166166166166        
� �)ראשו�(מספרי��סודרי��� �167167167167        
� �� �        

        168168168168        אפריים קישוןאפריים קישוןאפריים קישוןאפריים קישון/ / / / חבלי קליטה חבלי קליטה חבלי קליטה חבלי קליטה         23232323יחידה יחידה יחידה יחידה 
��תחביר� �מילות�פירוט�והסבר� �171171171171        
��רמזי�כתיב� �'או�,'�האותיות�ס� �172172172172� �

  � �� �
�24242424יחידה יחידה יחידה יחידה  �המלחמה ששינתה את המזרח התיכוןהמלחמה ששינתה את המזרח התיכוןהמלחמה ששינתה את המזרח התיכוןהמלחמה ששינתה את המזרח התיכון� �174174174174        

� �חזרה�על�מילות�יחס�בנטייה� �176176176176� �
� �� �� �

�177177177177        �מה אפשר לעשות בפקק תנועה מה אפשר לעשות בפקק תנועה מה אפשר לעשות בפקק תנועה מה אפשר לעשות בפקק תנועה         25252525יחידה יחידה יחידה יחידה  �
� �…פי�שניי�,��…�חצי�מ מספרי��� �180180180180        

��תחביר� �תרגילי�חזרה� �181181181181        
� �� �� �

�183183183183        המלחמה בעישוןהמלחמה בעישוןהמלחמה בעישוןהמלחמה בעישון        26262626יחידה יחידה יחידה יחידה  �
��פועל� ��מגילת�רות תרגיל�� �186186186186� �

� �� �� �

�27272727יחידה יחידה יחידה יחידה  �187187187187        האלימות בבתי הספרהאלימות בבתי הספרהאלימות בבתי הספרהאלימות בבתי הספר� �
� �190190190190        �האם אפשר לקנות אושר האם אפשר לקנות אושר האם אפשר לקנות אושר האם אפשר לקנות אושר � �
� �        � �

�28282828יחידה יחידה יחידה יחידה  �ח מבקר המדינהח מבקר המדינהח מבקר המדינהח מבקר המדינה""""דודודודו� �193193193193� �
� �ראשי תיבות וקיצוריםראשי תיבות וקיצוריםראשי תיבות וקיצוריםראשי תיבות וקיצורים� �196196196196� �
� �        � �

�         201201201201        נספח למורה נספח למורה נספח למורה נספח למורה �
� �        � �

� �        � �
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        הקדמההקדמההקדמההקדמה
        

��
�:��מיועד�ל"למתקדמי�'�להצליח�בעברית�ב"הספר� �

�.תלמידי�רמת�הביניי��באולפני� ���� �

�).'או�ברמה�ג'�ברמה�ב(תלמידי��באולפני�המש�� ���� �

�.תלמידי��באולפני��של�עובדי�מדינה�וקורסי��של�משרד�העבודה ���� �

�.י�סטודנטי��עול ���� �

� �

�שונות �ליחידות �מחולק �הספר �קריאה. �בקטע �פותחת �יחידה �כל �באי��, ואחריו

�הנקרא �בהבנת �ומענייני� �מגווני� �תרגילי� ,� �המשפט(בתחביר �)מבנה �נכו�, ,�בכתיב

�.ועוד)�מילות�יחס�בנטייה,�פועל(במורפולוגיה� �

� �

��.קטעי�קריאה.�1 �

�ובעול� �באר# �באירועי� �עוסקי� �הקריאה �קטעי �מאנצ. �נלקחו ,�יקלופדיותה�

�.כתבי�עת�ועוד,�עיתוני� �

�שוני� �מתחומי� �ה� �הקטעי� �ספרות: �גיאוגרפיה, �היסטוריה, �חברה, �מדע, יהדות�,

�.וציונות �

�הטקסטי� �קריאת �של �המטרות ,� �הנקראהיא �של�הבנת �המילי� �אוצר �והעשרת

�הלומד �שאלות�להבנת�הנקרא�ומשימות�לשוניות. �ישנ� �טקסט �כל �אחרי המסייעות�,

�.את�הקטע�וליהנות�ממנוללומד�להבי�� �

� �

��.�הכרת�מבנה�המשפט��תחביר�.�2

�המשפטי� �סוגי �בכל �עוסקי� �התחביר �תרגילי �כגו�, �זמ�: �משפטי �סיבה�, משפטי

�.ומשפטי�תכלית �

�בספר �יחידות�הלימוד �פני �על �והדרגתי �שיטתי .�המשפטי��לסוגיה��מפוזרי��באופ�

�.ָההמורה�יוכל�לבחור�את�החומר�הנלמד�על�פי�רמת�הכיתה�וצרכי �

�התחביר�רבי��ומגווני� �תרגילי �כגו�, �מילת�קישור�מתאימה�בטקסט: �זיהוי השלמת�,

�.משפטי��וכתיבת�משפטי� �

� �

��.�כתיב�נכו ��רמזי�כתיב�.�3 �

שנועדו�לסייע�ללומד�,�ביחידות�השונות�ישנ��פרקי�כתיב�הכוללי��כללי��ותרגילי�

�.לשפר�את�הכתיבה�הנכונה �

� �

� �



ו 

��.ול�מילות�יחס�בנטייה�הוראת�הפועל�ותרג��מורפולוגיה�.�4

,��תרגול�פעלי��מתו��הטקסטי��שנקראו �האחת�:�הוראת�הפועל�נעשית�בשני�דרכי�

� �והקשרי��שביניה� �והשנייה �הסבילי� �והבנייני� ��הכרת�הבנייני��הפעילי� :�כגו�,

�.�הופעל���הפעיל�,�פועל���פיעל�,�נפעל��פעל� �

�בנטייה�נעשה�בהשלמת�מילת�היחס �השימוש�במילות�יחס �המתאימה�בתו��תרגול

�.משפטי��או�בתו��טקסט �

� �
�.שונות�.5 �

�.�ישראלי�מופיעי��בספר�ומשלבי��בתוכ��הומור�ולימוד�חוויתיקטעי�סלנג �

�.ומלווה�בתרגילי�,��מופיעה�בסו/�הספרראשי�תיבותרשימת� �

�למורה �הספרנספח �בסו/ ��מופיע �פי�, �על �בספר �חומר �למצוא �למורה �מסייע הוא

�.סוגי�משפטי��וכתיב�נכו�,��יחסמילות:�כגו�,�נושאי��לשוניי� �

� �

� �

� �

,�תודות�מקרב�לב�לחתניי�ולבנותיי�הדר�קרופניק�ואירית�טויטו�שעודדו�אותי,�ולסיו�

�.וסייעו�לי�בהוצאת�הספר �

�.והעירה�הערות�חשובות,�חוה�יערי�שקראה�את�החומר'�תודה�מיוחדת��לגב �

�החומר �את �שהקלידה �הולצשטיי� �לסימה �הלב �מעומק �תודה �אותו, �בטוב�ועיצבה

�.טע� �

� �

  
��������2009ע"תש ��� �� �� �� ��  ��������������מאירה�מעדיה�
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