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 רשימת מילות קישור
 

מילות קישור מאחות  –) והן נחלקות לשתי קבוצות מילות הקישור מציינות יחסים בין היגדים (פרופוזיציות

ומילות קישור משעבדות היוצרות מבני שעבוד. תפקידן של מילות הקישור הוא לקשר בין יחידות תחביריות 

ולרוב הן נושאות קשר לוגי מסוים. יש מקרים שבהם אותה מילת קישור תציין קשר לוגי שונה, כך למשל ו' 

 ).154: 1989; ניר, 1996, בורשטיין( ויתור, זמן ועוד, החיבור יכולה לציין הוספה

 

 טבלת מילות קישור 
 דוגמאות למשפטים מילות קישור לדוגמה הקשר הלוגי

המורה לנהיגה אשמים  אוהתלמיד (א)  , או שאו ברירה
 בתאונה.

ייאלץ ש או(ב) הוא יגיע בזמן למבחן, 
 לגשת למועד ב.

 הוא נראה.כפי שהוא לא עצלן ) (א כשם ש, כפי ש דמיון

ו, וכן, גם, אף, כמו כן, יתר על כן,  הוספה

 זאת ועוד, נוסף על כך, מעבר לכך

הזנחה,  על(א) תושבי השכונה התלוננו 
בחודשים האחרונים הולכת  נוסף על כך

וגוברת תופעה של נטישת מכוניות ברחבי 
  השכונה.

 קודמיו.לעומת המנהל החדש צנוע ) (א בעוד, , לעומתואילו, לעומת זאת השוואה ועימות
השקל שומר על  ואילוהדולר נחלש, (ב) 

 .יציבות
, גם למרות, חרף, אף על פי ש, אף ש ויתור

 אם

אף על פי  ,(א) אנשים לא מפסיקים לעשן
 הם ערים לנזקי העישון.ש

לא תקבלו את  גם אם(ב) ההחלטה תתקבל 
 כל סעיפיה.

העלייה במחירי הפירות צריכתם  חרף(ג) 
 לא ירדה.

 הקשיים. על אף(ד) נתגבר על האתגרים 
 

לא  אבל(א) המנהל ביקש שנגיע לפגישה,  אבל, אך, אולם, ברם, בניגוד לכך ניגוד 
 .הספקנו

הוא לא מתוק  אך(ב) התפוז טעים, 
 מספיק.

אנו מקווים שהעסק הכושל יתאושש ) (א , לאחר, לפניבשעה ש, כאשר, לפני ש זמן
 ייכנס שותף חדש.כש

 היה עצור.בעת ש(ב) הוא ברח 
 כךנשקיע יותר משאבים בחינוך, ככל ש(א)  עד כדי כך ש, ככל ש, במידה ש מידה

 יצטמצם הפער החברתי.
מפני ש, משום ש, מפאת, בגלל,  סיבה ותוצאה

לאור, בגין, היות ש, כיוון ש, בשל, 

 , , לנוכחבזכות, לרגלעקב, בעקבות, 

לנוכח המחירים מוסיפים לעלות ) א( 
הגידול באוכלוסייה וההאטה בקצב 

 הבנייה.
מחלתו של  מפאתפסק הדין נדחה ) ב(

 השופט.
 הספק.מחמת ) הנאשם זוכה ג(
 

כדי ש, כדי, לשם כך, על מנת, למען,  תכלית

 , בשבילפן, שמא, לבל

קבלת לשם (א) יש להביא אישור מרופא 
 מחלה. ימי

 תיפגע! שמאהיזהר ) (ב
אם, במקרה של, במקרה ש,  תנאי

, אילולא, אלמלא, אילו, לו, בתנאי ש

 אלא אם כן, ָולא

ניסית לכפות עליהם את  אילולא(א) 
 עמדתך, הם היו מסכימים איתך.

נאבקנו בתופעה היא לא הייתה  לולא(ב) 
 נבלמת.

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/pages/default.aspx


 אורנים, החוג ללשון העברית –המכללה האקדמית לחינוך 

המחירים תנאי ש(ג) נקנה מכונית חדשה ב
 לא יעלו.

 

 

 מילים הנושאות משמעות לוגית
מילים אלו אינן מילות קישור, אולם הן נושאות משמעות לוגית ומסייעות להבנת הקשר בין מילים, משפטים 

 ופסקות בטקסט.

 

 דוגמאות למשפטים לדוגמה מילים הקשר הלוגי

, מאז החלת החוק לא קוזז שכר כידוע כידוע, כאמור, כנזכר לעיל, כזכור אזכור
 העובדים במשק.

, לא כל שכןכלומר, זאת אומרת,  הבהרה 

 משמע, דהיינו

גידול אורך כארבעה חודשים, המחזור 
שלכל המוקדם יגיעו השתילים  משמע

 .2020לשוק במחצית הראשונה של 
, במילים למשל, כגון, לדוגמה, כמו ופירוט הדגמה

אחרות, פירושו של דבר, דהיינו, 

 משמע 

שיצאו ללימודי רפואה ישראלים רבים מה
ל בחרו ללמוד דווקא במדינות שאינן "בחו

רומניה, קרואטיה,  כגון, OECD-שייכות ל
 אוקראינה, מולדובה וארמניה.

אכן, אומנם, בייחוד, יש להדגיש,  הדגשה

 ללא ספק

יצא מהפסטיבל  אומנםהבמאי המפורסם 
בידיים ריקות, אך ניכר שהוא נהנה לצעוד 

 .על השטיח האדום
תחילה... א... ב..., ראשית... שנית,  סדר

 לבסוף, החל... דרך... וכלה 

 החלפעולות התכנון של השפה העברית 
 דרךמחידוש הדיבור וקביעת המבטא, 

קביעת המקורות להרחבת אוצר המילים 
בהסדרת כללים דקדוקיים  וכלההעברי, 

-שונים נבעו מאידיאולוגיה לאומית
 פוליטית.

כל אלו, לסיכום, לסיכומו של לאור  והיסק סיכום

 , משתמע מכךש עניין, נראה אפוא

שישנה משמעות מיוחדת  נראה אפוא
 לשימוש במושג הזיכרון במגילת אסתר.

 יתרה מזו, זאת ועוד, יתר על כן הוספה

 

אין מספיק טכנולוגיות להגנה מפני 
התגלו  ,יתר על כן. )(סייבר ֶסֶב"רתקיפות 

 חולשות רבות מדי בטכנולוגיות הקיימות.
, בתחילת, בסוף, בתום, -מרוצתב ביטויי זמן

בשלהי, בימי, בתקופת, בקרוב, 

מעולם, לעולם, לימים, בעוד, 

לאחר , באחרונה, עדיין, כבר, טרם

 מכן, אחר כך, לפני כן

 תתחיל החופשה. בקרוב
 לעולם לא נפתיע אתכם.

 שנה אסיים את התואר. בעוד
 נודע לנו שהיא ביקרה בארץ. באחרונה

על אחת כמה וכמה, כל שכן, קל  ביטויי היקש

 וחומר

ההשוואה הזאת שקרית, מזעזעת 
כשהיא נשמעת מפי  קל וחומרומקוממת, 

 ושדרנים בכירים.אלופים, שופטים, 
 

 מקורות

במכללה ). קשיי סטודנטים בפענוח משמעויותיהן של מילות קישור פוליסמיות ואחרות, 1996בורשטיין, ר' (
 .88–75 ,8. עיון ויצירה, מחקר –

 תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  .3–1סמאנטיקה עברית, ). 1989ניר, ר' (

 


