
 

 מתי משתמשים? איך נראה? סימן פיסוק

 להפסקה מוחלטת בקריאה, מופיעה בסוף משפט. . נקודה

 , פסיק

 , מפריד משפט לשני חלקים. הפסקה קטנהל

 כללי שימוש בפסיק:

יש לשים פסיק )"אם כן, ניתן לראות  משפט חדשלאחר מילות קישור הפותחות  -

 כי..."(. 

 איןלאחר מילות קישור שמשובצות באמצע משפט ואשר לא פותחות משפט חדש,  -

לרפורמה. עם זאת, לשים פסיק כיוון שהוא קוטע את רצף המשפט )"אני מתנגד 

נותרתי נאמן למפלגה שהציעה אותה", לעומת: "אני מתנגד לרפורמה אך נותרתי נאמן 

 למפלגה שהציעה אותה"(. 

 ו' החיבור: -פסיק ו

כאשר מונים רשימת פריטים, הם יופרדו בפסיקים, פרט לאיבר האחרון שלא יופרד  -

 פרונות, עטים ומחקים"(. בפסיק ותיווסף לו ו' החיבור )"בקלמרי כלי כתיבה רבים:ע

אם ו' החיבור נמצאת באמצע משפט לא יהיה לפניה פסיק, אך אם היא מחברת בין שני  -

משפטים שונים )בכל משפט נושא ונשוא( יהיה לפניה פסיק, כמו לפני מילות קישור 

אחרות המחברות בין שני משפטים )"אני הולכת בכל יום למכולת, ורוכשת מוצרים 

 .ומת: "אני קונה במכולת תפוזים ותפוחים"(כאוות נפשי" לע

 אין להרבות שימוש בסימן שאלה בחיבור. .בא בסוף משפט שאלה או תמיהה ? סימן שאלה

 "טקסט" מירכאות

 ציטוט )החייל אמר: "המדים גדולים עליי"( .א

 שם פרטי של מקום, חברה, ספר... )הספר "פנג הלבן" הותיר עליי רושם רב(. .ב

 דים כינו אותו בלעג "משקפופר"(שימוש בסלנג )היל .ג

 שימוש במטאפורה / השאלה )הילדים "גנבו" את ההצגה(. .ד

 ציון ההיפך מהכתוב, כדי להצחיק או ללגלג )הוא פשוט "גאון"(. .ה

 ( ) סוגריים
אין להפריד מילה, צירוף או משפט מרצף הקטע לצורך הבהרה, הערת שוליים, ביאור וכדומה. 

 יבה.להרבות שימוש בסוגריים בכת

 ! סימן קריאה
אין להרבות שימוש בסימן קריאה להבעת התרגשות, ציווי או תמיהה. מופיע בסוף משפט. 

 בכתיבה.

 לפני ציטוט, לפני פירוט של מספר דברים, לפני דיבור ישיר הנמסר כלשונו. : נקודתיים

 קיצור למילה )וכו', עמ', מס'(. בא אחרי האות האחרונה. ' גרש

 " גרשיים
מומלץ לא להרבות בשימוש בראשי שי תיבות )בי"ס, בע"פ, כ"כ(. בא לפני האות האחרונה. לרא

 תיבות.

 כשעולה צורך להפריד הפרדה יתרה בין חלקי המשפט.  – קו מפריד

 ?! סימן תמיהה
אין לציון תמיהה כאשר התשובה ידועה. כלומר, כשהשאלה רטורית. )מה, גם אתה מעשן?!(. 

 ן תמיהה בכתיבה העיונית.להרבות שימוש בסימ


