
 דנה טאובה                                   העברית האוניברסיטה, אקדמית-הקדם המכינה – האקדמית הכתיבה מיומנויות

 תעל משמעויותיהן השונובין משפטים  הקישור מילות

הבאות לעתים לצד מילות בראשונה מופיעות אלו : מילות הקישור המובאות בזה מחולקות לשתי קבוצות
 .(למרות זאת אך; כתוצאה מכך-ו)קבוצה השנייה מן הקישור 

 'א קבוצה

 הוספה לציון – החיבור ו"ו

 (הנאמרים בדברים צפויה בלתי סטייה לציון) חדש מידע למיקוד – ברם/אולם/אך/אבל

__________________________________________________________________________ 

 'ב קבוצה

 כך על נוסף(ב); ועוד זאת; כן־כמו: הוספה לציון. א

 ...אלא... ש בלבד זו לא; מזו יתרה; כן על יתר: מדגישה הוספה לציון

 (?לצרינו אםהלנו אתה : בלשון מקראית)  ....או ש..... או ש: חלופה להצגת. ב

  אֹוֵמר ֱהֵוי; אחרות במילים; אומרת זאת; דהיינו; כלומר: ולפירוט לביאור. ג

 ... שהרי; ...שכן: הסבר הצגתל. ד
 
     :סיבתיים קשרים לציון. ה

 ; זאת בעקבות; כך עקב; מכך כתוצאה; כן על, כך מפני; כך בשל; כך משום: תוצאה-סיבה יחס ציון     
  ;...מן הטעם ש; כי יען; ...היות ש; ...ו הואיל;  ...ש מכיוון; ...ש משום; ...ש מפני; כי; לכן
 לאור כל זאת ; יוצא אפוא;  ...ש מכאן( נובע); וכך הואיל; (הילכך) לכך אי; לפיכך: מסקנה הצגת     
  ובזאת; כך ידי ועל; ובכך: תלות ציון     
 ...ש מנת על... ש כדי; כך לשם: תכלית ציון     

 
  ...כך... ש ככל:  תאםמ   ציוןל. ו
 
 ...הרי ש... אם;  ...אזי... אם   : שונות תנאי להבעות. ז

 אלמלא; לולא; אילולא; לּו; לויא                          
 אחרת; אלמלא כן; כן לא שאם; כן אם אלא                          
   שכן כל לא; וכמה כמה אחת על; וחומר קל - לציון מסקנה מותנית                          

; כי אף; ...ש למרות; ...ש פי על אף; כן פי על אף; זאת למרות: (משתמעת קנהסמ על) ויתור להבעת .ח
 אם גם; אפילו

 כי אם; זאת בכל; זאת עם: חלקיתהסתייגות      :הסתייגותלציון . ט
 עקא דא; ...  ש אלא: המרמזת על בעיה הסתייגות                             

 זאת לעומת; לכך בניגוד; ואילו: עימות/ניגוד לציון. י

 ...לכך בדומה; כך... ש כשם: דמיון לציון. א"י

 אופן בכל; מקום מכל; פנים כל על; ...ש ובין... ש בין: שלישית אפשרות לטובת חלופות לביטול .ב"י

 ובאמת; ואמנם; ואכן:  לאישור. ג"י

 :הערות

 עשויה, ארוכים - הכותב של לתחושתו - המחוברים בריםיכשהא, לעתים. הקישור מילת לפני פסיק יבוא כלל בדרך
 (.מתאימה לאינטונציה במקביל) הקישור מילת אחרי בא הפסיק לעתים כן כמו. הקישור לפני נקודה לבוא

 .מתיימרת להיות ממצהאינה רשימת מילות הקישור 


