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מילות קישור

מבוא

שמתם לב שלמרות שהמילה "מילה" ברבים נקראת "מילים", בסמיכות היא הופכת ל"מילות"?! 
ממש כפי שהרבים של המילה "קבר" הוא "קברים", ואילו בסמיכות נאמר "בית קברות".

המילים המודגשות במשפט הנ"ל הן מילות קישור. אלו מילים המחברות בין חלקים במשפט, ומציינות את הקשר 
בין חלקים אלה. הכרות של מילות הקישור חשובה, כאשר אנו באים לפתור שאלות מסויימות, בעיקר בשאלות 

השלמת משפטים, ולעיתים בשאלות היגיון והבנת הנקרא. 
בדפים הבאים יפורטו חלק ממילות הקישור, ותפקידיהן במשפט. 

אין צורך לזכור בעל פה את התפקיד של כל מילת קישור! די לקרוא ולהבין. 
ניתן ליצור חלוקה גסה של מרבית מילות הקישור לקשרי ניגוד ולקשרי התאמה. יש לנו שני חלקים במשפט. קשר 

של התאמה יחבר שני חלקים מתאימים זה לזה, וקשר ניגוד יחבר שני חלקים הפוכים זה מזה. 

קשרי התאמה: 

חלק ב'חלק א'

שמשון זכה בלוטושמשון נמלא אושר 

 שני החלקים מתאימים זה לזה )J + J או L + L(, לכן נחבר אותם עם מילת קישור של התאמה. 
שימו לב שכל אחד מהקשרים הבאים )המילים המודגשות( מחבר בין שני חלקים מתאימים, אך בכל מקרה 

המשמעות 
קצת שונה:

 שמשון נמלא אושר משום שהוא זכה בלוטו.
 מאחר ששמשון זכה בלוטו, הוא נמלא אושר. 

 שמשון זכה בלוטו, אי לכך ובהתאם לזאת שמשון מאושר.
 שמשון מאושר כאילו הוא זכה בלוטו!

 אין ֵתַמה ששמשון נמלא אושר, הרי הוא זכה בלוטו.
 שמשון אמר שכדי שהוא יהיה מאושר, עליו לזכות בלוטו. 

שמשון אמר לי שהוא מאושר כמו אדם שזכה בלוטו. 

קשרי ניגוד:

חלק ב' 

שמשון ניצח בתחרותשמשון נמלא זעם

שני החלקים הפוכים זה מזה )L + J, או J + L(, לכן נחבר אותם עם מילת קישור של ניגוד:
 שמשון נמלא זעם למרות שהוא ניצח.

 שמשון אמנם ניצח בתחרות, אך עם זאת הוא נמלא זעם.
אפילו אם שמשון היה מנצח בתחרות, הוא עדיין היה זועם. 

 יש שלושה קשרים של ניגוד, המורכבים מכמה מילים, והם: לּוֵלא, אלמלא, אילולא. 
ייתכן שאת אילולא אתם מכירים מהשיר המפורסם "אילולא כד זה נשאר- מקדשנו לא הואר!" 

למעשה, המשפט אומר: אם הכד לא היה נשאר, אז המקדש לא היה מואר. 

• לולא= אם+לא. )לו+לא(
    הייתי מחבק אותך לולא האזיקים. בין ארבע קירות דמעותי קופאות.

   = הייתי מחבק אותך אם לא היו עלי אזיקים.

מילות קישור בעברית
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• אלמלא= אם+לא )אלא+אם+לא(
   היא כבר מזמן הייתה עוזבת אלמלא הייתה חושבת שהדבר ישתלם לה. 

  = היא מזמן הייתה עוזבת אם היא לא הייתה חושבת שהדבר ישתלם לה.

• אדרבא
    אדרבא היא מילה הבאה לומר כי ההפך הוא הנכון. 

   זכיתי בלוטו ולא הפכתי לאדם מאושר, אדרבא, נעשיתי אדם עצבני. 

ישנם תפקידים מגוונים של מילות קישור. לפניכם מספר טבלאות המסכמות אותם:

דוגמאהמשמעותמילות ניגוד

 אך
 לעומת זאת

 אבל
 למרות

 להפך
אלא
 ברם

 אדרבא
 אולם

 בניגוד ל…
מול

חרף העובדה
מחד...ומאידך

בכל זאת

מילים המציינות ניגודים 
בין שני חלקים במשפט. 

  • רציתי ללכת לים, אך נמלכתי בדעתי בשל מזג האוויר. 
  • למרות הבלאגן והחסרונות זו מדינתנו לדורי דורות. 

  • כוחותיו הרבים של האוייב לא הרתיעו את החיילים. אדרבא,  
     הם יצאו לקרב מלאי עוז.

  • מחד גיסא הוא אמר לי שאין לו כסף לגמור את החודש, 
     ומאידך גיסא ראיתיו סועד במסעדת יוקרה!

  • בכל זאת יש בה משהו. 
  • רציתי לבוא אליך אמש, ברם לבסוף נבצר ממני הדבר. 

דוגמאהמשמעות מילות התאמה

 כי
 בגלל

 מפני ש…
 כיוון ש…
 היות ש…

 משום ש…
 עקב
 לרגל

הואיל ו…

מילים המקשרות בין 
משהו שקרה לבין מה 

שגרם לו להתרחש.

  • לא ידעתי היכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ 
     ניתק בתחילת הקרב. 

  • פוגל השומר דרך את נשקו ועקב הויברציה בידיו 
     נפלט לו צרור. 
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דוגמאהמשמעותמילות תוצאה

 לכן
 משום כך

 לפיכך
 כתוצאה מ…

 בעקבות…
על כן

הודות ל..
בזכות 

מאחר ו..

מילים המציינות שפעולה 
מסויימת הביאה    
לתוצאה מסויימת

  • הוא הושעה מבית הספר כתוצאה ממעשיו הרעים. 
  • שלומית בונה סוכה על כן היא עסוקה כיום. 

דוגמאהמשמעותמילות ויתור

 על אף
 למרות

 אף על פי
 אם כי

בכל אופן

מילים אלה מציינות 
שדבר מסויים קרה למרות 
הציפיות )בניגוד לציפיות(. 

   • אותך אני אוהב ודאי לאורך כל הדרך
    למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר.

  • יצאתי מוקדם מביתי ואף על פי כן פיספסתי את האוטובוס. 

דוגמאהמשמעותמילות השוואה

 בדומה ל…
 כמו

 במקביל ל…
 בהשוואה ל…

 כשם ש…
 כפי ש…

 במידה ש…
כך

מילים המציינות את 
הדמיון והמשותף של    

שני דברים. 

 • הוא כבר לא כל כך יפה כפי שהיה בצעירותו. 
 • למרות שהביע חרטה, הוא התנהג באותו אופן כשם שנהג   

   בעבר.

דוגמאהמשמעותמילות זמן

 בזמן
 לפני

 אחרי
 מאז.. ועד
 לאחרונה
 בינתיים

 בטרם
 לפי שעה
בו בזמן

מילים המציינות את 
הקשר מבחינת זמן בין   

שני אירועים. 

  • כוחותינו נכנסו לגיזרה המרכזית ולפי שעה לא נתקלו 
     בהתנגדות משמעותית.

  • המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר, 
     שנראה לאחרונה בלונה פארק, מחופש לפלוטו. 
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דוגמאהמשמעותמילות תכלית

 כדי
 על מנת

 לשם
 למען

 במטרה ל…
בשביל

לבל, פן- מילים 
שבאות על מנת 

למנוע משהו       

מילים המציינות את 
המטרה של פעולה 

מסויימת. כדי לגרום או 
לא לגרום למשהו. 

  • "בשביל מה אתה חי?" שאל אותי הזקן. הדלקתי 
     סיגריה ואמרתי: "בשביל לעשן".

  • ובכל ביצה, הס פן תעיר! ישן לו אפרוח, אפרוח זעיר. 
  • הוא עשה הכל במטרה למשוך את תשומת ליבה.

דוגמאהמשמעותמילות הפחתה

 חוץ מ…
 פרט ל…

 רק
 מלבד
למעט

מילים המוציאות משהו 
מהכלל. 

  • לא חסר לי שום דבר מלבד קצת אהבה. 
  • פרט לאחי, כל משפחתי גרה בעכו.

דוגמאהמשמעותמילת ברירה

או
מילה המציינת ברירה בין 

שתי אפשרויות. 
  • זה או אני או היא!

  • מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק?

דוגמאהמשמעותמילות תנאי

 אם
 לו

 אילולא
 בתנאי

אלמלא
אם רק

לו רק

מילים האומרות שמשהו אחד 
יקרה רק אם יקרה דבר אחר. 

  • לו הייתי רוטשילד )לה × 15( היה לי את כל הכסף 
     בעולם.

  • לו רק היה חשבון פתוח, הייתי שורף לילות ליד 
     הבר!

  • אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח!
  • אם לא תאכל לא תגדל ולא תהיה חייל!

)וסתם עוד משהו נחמד- האות ה, שמשמעה האם. "הגם יוסף בנביאים?"- האם גם יוסף נביא?(
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תרגילים

לפניכם משפטים ובהם מילה חסרה. בסוגריים יש מספר מילים, 
שחלקן לא יכול לבוא במקום המילה החסרה. מחקו את המילה או המילים שאינן מתאימות.

1.  הסופות העזות, הטיסה תתעכב. )למרות, חרף, בגלל, בשל(.

2.  מאמצים בין לאומיים הושגה לבסוף הפשרה המיוחלת בין הניצים. )בזכות, חרף, הודות ל, בעקבות(.

3. חיכיתי לך ארוכות, אך  בוששת לבוא, חזרתי הביתה בלעדיך. )מאחר ש, היות ו, אף על פי ש, הואיל ו(.

4. התכוננתי היטב לבחינה ו השגתי את הציון שרציתי. )כתוצאה מכך, בעקבות זאת, לכן, מתמיהה כי(.

5.  אירועי החג, יהיו הרחובות הראשיים סגורים. )הודות ל, בשל, בעקבות, לרגל(.

6.  שמעתי לעצתך הרעה, לא הייתי מוצא עצמי היום במצב העגום. )לולא, לו רק, אלמלא, מאחר ו (.

7.  ערנות החיילים נמנע פיגוע קשה. )בעקבות, לרגל, בשל, הודות ל(.

8. החשוד זוכה מכל אשמה  הספק. )בשל, למעט, מחמת(.

9. אוכלוסיית הצבאים הדלדלה באיזור,  נאסר הצייד בשטחים אלה. )על כן, ולפיכך, וזאת כי, יחד עם זאת(.

10. היזהר  תיפול לבור! )לולא, פן, לבל, שמא(. 
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פתרונות

11.  כל הציפיות, גבר המתאגרף האלמוני על אלוף העולם לשעבר. )בניגוד ל, חרף, מלבד, אבל(.

12. איני שונא אותך כלל.  אני מאוהביך המושבעים! )נהפוך הוא, אדרבא, עם זאת, לפי שעה(.

13. ידעתי כי הוא אמר את דבריו מבלי כוונה,  לא הקדשתי להם תשומת לב. )ולכן, עקב זאת, הגם ש, ובכל זאת(.

14. עלי ללכת לישון  אוכל להיות ערני למבחן מחר בבוקר. )על מנת ש, אלמלא, מאחר ו, בכדי ש(. 

15.  התחלתי לפתח רגישות למוסיקה רועשת. כנראה שאני מזדקן. )לראשונה, לפי שעה, עד כה, לאחרונה(.

)המילים שהיה צריך למחוק מכל תשובה(:
1. למרות, חרף.

2. חרף.
3. אף על פי ש.
4. מתמיהה כי.

5. הודות ל )פשוט לא ישתמשו בקשר הזה במשפט מסוג זה(. 
6. לו רק, מאחר ו.

7. לרגל.
8. למעט )למרות שזה ביטוי, ויגידו תמיד מחמת הספק, אבל ניתן לומר בשל הספק(. 

9. וזאת כי, יחד עם זאת.
10. לולא.

11. מלבד, אבל.
12.עם זאת, לפי שעה. 
13. הגם ש, ובכל זאת.
14. אלמלא, מאחר ו.

15. לראשונה, לפי שעה, עד כה.
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השלמת משפטים

מבוא

פרק: חשיבה מילולית

מספר שאלות בפרק: כ-5 

זמן פתרון מומלץ: בין 40 ש' ל-1.5 דק'

זמן במבחן ממוחשב: בין 3 ל-4 דק'

הוראות כמו במבחן-

בכל שאלה יש משפט שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמתו. עליכם 

להשלים כל משפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר.

בשיחות שלנו עם אנשים, אנחנו משתמשים בהמון קישורים לוגיים )יוצרי הגיון(, בכדי שיבינו 

אותנו. אנחנו משתמשים במילות קישור של הסבר כאשר אנחנו רוצים להסביר, במילות קישור 

של שלילה בכדי לשלול ובמילות קישור של פירוט כשנרצה לפרט וכו'. גם כאשר נקרא מאמרים 

באוניברסיטה נצטרך להבין ע"פ הפיסוק, או מילות הקישור מה הכוונה של כותב המאמר. 

בשאלות הללו בודקים את יכולת ההבנה שלנו הנבחנים. עלינו בעצם למצוא את התשובה, 

שההשלמות בה יצרו היגיון פנימי בתוך המשפט. שימו לב שאין מדובר בהיגיון בכלל, המשפט 

יכול להיות מלא בעובדות שאינן  נכונות, אבל חייב שיהיה בו היגיון פנימי. כלומר, שכשנקרא 

אותו לא יווצרו סתירות פנימיות.

נשמע קצת מסובך, אבל אם תעבדו מסודר ועל פי הכללים הרשומים למטה, הכל יבוא על 

מקומו בשלום... 

כללי עבודה:

למי שלא ראה עדיין את הסרטון, צפו ב-  

1- נקרא את השאלה יחד עם התשובה הראשונה

אם ננסה לקרוא את המשפט עם החלקים החסרים, נקבל משהו לא מובן בעליל...  לכן נתחיל 

לקרוא בעזרת התשובה הראשונה

2- דבר שכונה!

אם פשוט נקרא את המשפט עם ההשלמה, נקבל משהו מסורבל, לא מובן ובלשון גבוהה שאף 

אחד לא מדבר בה. לכן אנו נתרגם את מה שאנחנו קוראים לשפה מובנת יותר. 

א. נעיף מה שמיותר )תיאורים ארוכים, שמות מורכבים, חפירות מיותרות(

ב. בלי מילים פלצניות! )במקום "החלק הארי" נאמר-הרוב(. 

http://www.znk.cc/ezra/123
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3- נשים לב למילות קישור

מילים של התאמה, או של ניגוד 

נסמן אותן ונבדוק האם החלקים של המשפט מתאימים )עם המילה לכן, בגלל, משום( או 

מנוגדים/הפוכים )עם המילה למרות, חרף, אף על פי, או הפתעה(. 

תרגול של מילות קישור תוכלו למצוא בסוף  ההסבר על השלמת משפטים.

4- שלילה כפולה

שתי מילים שליליות מבטלות אחת את השנייה. 

את אינך לא יפה, ואני לא מתנגד להצעתך שלא לצאת מהבית היום. 

)את יפה,  אני בעד שנישאר בבית(. 

כמו כן תמיד נבדוק את הצד החיובי )ההבנה של ניסוחים חיוביים היא קלה יותר(-

אני לא חושב שצריך לנקות את הבית= אני חושב שצריך להשאיר את הבית מטונף. 

ואת הרוב )מה שחשוב זה תמיד הרוב, כי הולכים על פיהם(-

מיעוט הצביע בעד השימוש בסמים= הרוב הצביע נגד השימוש בסמים.

5- נזהר מסימפטומים מעצבנים

א.  תוכי-  אחרי שבודקים את התשובה הראשונה אין צורך לחזור ולקרוא שוב הכל עם    

      התשובה השנייה והשלישית... את העיקרון עצמו כבר הבנו. 

ב.  רובוט - לא להקריא כמו מישהו בלי נשמה!  לתת טעם בקריאה, כמו שמקריאים סיפור 

     לילדים קטנים. כך יותר קל לעקוב אחרי המשמעות של המשפט. הרי לכל מילת קישור יש 

     הנגנה )אינטונציה( משלה.

ג.  לשים לב למילה "לא"  שנמצאת לפני הקו של ההשלמה החסרה. 

     הרבה פעמים שוכחים אותה.


