
ה/ 'מבצע ל עו  דהאמצעי׳ המצב׳ 'מעורר הפ
 היחס צירופי באמצעות המתממשים

ב+צ'׳ש מן+צ"ש, על־ידי+צ"ש,

רפן חוה

מברא 1.0

 למשלימי כפתיחה וב על־ידי מן, היחס מילות של בהופעותיהן נדון זה' במאמר
 העיתונות, מן דוגמאות על היסמכות מתוך בת־ימינו הכתובה בעברית פועל

2עיוני. ומטקסט ספרותי מטקסט
— סמאנטיות הן תחביריות הן — שונות תכונות בין עימות באמצעות

 מן אחד שכל נטען ו־ב+צ״ש, על־ידי+צ״ש מן+צ״ש, הפועל משלימי של
 המסומן המאורע ובין בו המסומן בין שונה סמאנטי יחס מייצג הללו המשלימים
או ל) ע פו  כפתיחה הנדונות היחס ממילות אחת בכל ושהשימוש התואר( בשם ב

 היחס, למילת הצמוד העצם שם של הסמאנטי בטיבו אפוא כרוך אינו למשלים
ראשון. במבט להתרשם שניתן כפי

 היחס מילות של עתידי מדקדוק זעיר חלק להיות עשוי כזה מסוג תיאור
 היחס מילות של בהופעותיהן הדיון של לאורו ועוד: זאת בת־ימינו. בעברית

 לפי הזה העיון בתחום שנעשו קביעות על מהשגותינו כמה גם נעלה הללו,
הסמאנטיות. היחסות תאוריית

 הישראלי החוג חברי של 12ה־ בכנס שנשאתי הרצאה של מורחב עיבוד הוא זה מאמר 1
.1996 במאי 5 תשנ׳׳ו, באייר ט״ז ביום לבלשנות, האירופית החברה של

תשמ״ז. תל־אביב מולכו, יהושע, א.ב. — ספרותי טקסט 2
 הקיבוץ הוצאת הפועלים, ספריית בימינו, והחינוך אפלטון סימון, אריה — עיוני טקסט
תשמ״ה. הצעיר, השומר הארצי

.1988-1987 השנים מן אחרונות׳ ׳ידיעות — העיתונות מן



ש: 2.0 ש מן+צ״ הפעולה׳ ׳מבצע המצב׳: ׳מעודד — על־ידי+צ״

 ממש פעולה המסמנים לפעלים בהשוואה רגשי למצב( כניסה מצב)או פועלי 2.1
 ונעמת מן היחס במילת הפותחים רגשי מצב פועלי של משלימים תחילה נציג

על־ידי. היחס במילת הפותחים משלימים עם אותם
 אקטאנטים: שני בלוויית מופיעים רגשי מצב המציינים לא־מעטים פעלים

+חי׳ הסמאנטית התכונה בעל משלים הוא האחד  במצב הנתון את המסמן ,׳
 שנציג והאחר, 3המשפט, של הדקדוקי כנושא על־פי־רוב מופיע והוא הרגשי,

ב־מ)ן(. מוקדם והוא הפועל של כמשלימו מופיע בהמשך. אותו

מ)ן( פחד
(21.8.87 )ידיעות, לבד. מלמות פוחדת מהמוות. פוחדת .1
שפחה .2  (14.8.87 )ידיעות עצמה. של מהצל פוחדת המ

מ)ן( התלהב
,30 עמ׳ )מולכו, החדשים. המזרחיים הטעמים מן התלהב לא הבן .3

(5 שורה
)ידיעות מהשיר. התלהב כל־כך התוכנית, עורך סלמאן, שפיק .4

14.8.87)
מ)ן( הוטרד

 שורה ,42 עמ׳ )אפלטון, הפרופורציה. מחוסר המחנך מוטרד בימינו .5
6)
מ)ן( הופתע

 (4.9.87 )ידיעות מההתפרצות. לחלוטין הופתעה המשטרה .6
מ)ן( הושפע

(14.8.87 )ידיעות החינוכית. מהסביבה הושפע קורצ׳אק .7

 המשלימים בין המיוחד בקשר כמונו מכיר הללו, בהופעות הדן צדקה)תשמ״א(,
 ׳תיאור המשלימים את ומכנה הרגשי, המצב פועלי ובין ב־מן הפותחים האלה
תפיסתו. לפי ערכיים, משלימים אלו כלומר: פנימי׳, סיבה

שכיחות מופיעים הרגשי המצב מפועלי שרבים העובדה נוכח אך  גבוהה ב
שמטה ׳מועד׳ המשלים אחרות: במילים הזה, המשלים ללא גם  (,deletion) לה
 (,1977)שטרן אצל כך ערכי. במשלים מדובר המקרים בכל שלא הסבורים יש

התפעל, הפעלים ואילו עומדים, בפעלים מובאים נדהם נבהל, הפעלים למשל,

ת שהם מ־, ל־ נמאס דוגמת לפעלים פרט 3 ס דקדוקי. נושא ח



 של ׳משלים בין מבחין שהוא ההבחנה, על־פי יוצאים בפעלים נהנה התייאש,
 )שם, כרשות או כחובה ההופעה על הנסמכת פועל׳, של ׳מרחיב לבין פועל׳

7 עמ׳ -6.)
 של מעמדה קביעת לצורך כרשות או כחובה ההופעה על נסמכים איננו אנו

 משלימים בין (38-37 עמ׳ [,1982] הלביג )בעקבות מבחינים אלא ההשלמה,
=הכרחיים (notwendig,) ׳חובה׳ שהופעתם משלימים, לבין מותני־ערכיות שהם 

=(obligatorisch.) ,הופעתם אם גם ערכיים, כמשלימים אפוא מדובר לשיטתנו 
למעשה. מופיעים הם תמיד לא כלומר, ׳חובה׳, אינה

7 במשפטים ב־מ)ן( המוקדם המשלים  על או אובייקט על מוסב 1-
+חי׳ התכונה בעל על או הרגשי, המצב את המעוררים סיטואציה,  הקשור ׳

4כזאת. בסיטואציה
:9ו־ 8 במשפטים נתבונן

מהרעמים. נבהל הילד .8
הגבוה. מהאיש נבהל הילד .9

 הנדון המשלים יופיע שבעקבותיו היפוך של גלגול המשפטים על להחיל ניתן
המשפט: כנושא

הילד. את הבהילו הרעמים .10
הילד. את הבהיל הגבוה האיש .11

+חי׳ על מוסב הנושא שבו ,11 משפט  עצמו המשפט באותו דו־משמעי. הוא ׳
הפעולה: על השפעה של שונים סוגים שני לציין ניתן

הרגשי. למצב שהביאה כלשהי, מכוונת פעולה ביצע האיש )א(
 עוררה בו הקשורה כלשהי סיטואציה אלא פעולה, כל ביצע לא האיש )ב(

הרגשי. המצב את
 בנושא והמסומן הפעולה׳ ׳מבצע יכונה )א( במשמעות בנושא המסומן

ת)ב( מעו ש מ המצב׳. ׳מעורר יכונה ב
( הנושא )שבו 10 משפט זאת, לעומת חי׳ -  הוא נושאו חד־משמעי, הוא ׳

המצב׳. ׳מעורר
המצב׳( ׳מעורר כנגד הפעולה׳ )׳מבצע הצבענו שעליה דו־המשמעות,

 הגורם את מממשים אינם הרגש פועלי של המשלימים ,7 ׳עמ רובינשטיין)תשמ״א(, לדברי 4
הלא־רצוני. לגורם נוגעת שבשלמותה פרופוזיציה, מתוך ארגומנט אלא הרגשי, למצב



 הדקדוקי כנושא המציב גלגול, המשפט על מחילים כאשר פורמאלית, מובחנת
לד על המשפיעים בתחום שאינו העצם, שם את הי ה) ל עו שפט הפ 5(.11 במ

הילד. את הבהיל הגבוה האיש .11

I
I

הגבוה. האיש על־ידי הובהל הילד .12 הגבוה. מהאיש נבהל הילד .9

:פורמאליים הבדלים שני גם יש המשפטים שני בין הסמאנטי להבדל במקביל
שפט )א( שפט נפעל בבניין פועל 9 במ הופעל; בבניין פועל 12 ובמ

(p היחס מילת המשלים את מקדימה 9 במשפט ,)שפט מ)ן  — 12 ובמ
על־ידי.
 ליתר התחבירית, בהתנהגות שוני על לעמוד ניתן הללו, ההבחנות על נוסף

 מסמן הובהל הפועל מסוימים: משלימים לקבל הפועל של כושרו על דיוק,
 את אלא טיבה, את במפורש מסמן הוא אין אמנם כלשהי. יזומה פעולה

 ניתן כזה לפועל ממש. בפעולה מדובר אך כלשהו, אדם על לה שיש ההשפעה
אמצעי: משלים לצרף

קל/ האיש על־ידי הובהל הילד .13 מ באיומים. ב

 אין כזה לפועל מצב. אלא יזומה, פעולה מציין אינו נבהל הפועל זאת, לעומת
האמצעי: משלים את לצרף

קל/ הגבוה מהאיש נבהל הילד ° .14 מ 6באיומים. ב

 הנסמך רגשי. מצב פועלי של אפיון מציגים ,365 ׳עמ (,1982) ומילר בראון
 וסוגי הפועל משלים את הפותחת היחס מילת דהיינו: דומים, קריטריונים על

 )כחלק הרגשי המצב פועלי את בהציגם הפועל. אל לצרף שניתן השלמות
 מגביר ציין לצרף האפשרות על מצביעים הם הנושא( בחירת כללי על מדיון

=(intensifier) כדוגמת פאסיבי פועל לדמויי excited ,שפטים  I am כגון: במ
excited at the prospect of Christmas. ,לדבריהם excited בהתנהגותו מזכיר 

מגביר ציין לו לצרף לאפשרות בנוסף אמיתי. סביל מאשר יותר תואר שם כאן

 רחב ניסוח ונוקטים הפאסיב׳ ׳טראנספורמאציית בניסוח משימוש נמנעים אנו במכוון 5
בהמשך. ועיין יותר,

 קבילות אינמ או מצויות שאינן לשון צורות לציון משתמשים אנו מוגבה( )אפס X בסימן 6
הסינכרוני. במישור



 הלב תשומת את ומילר בראון מפנים תואר( לשמות כזה צייץ לצרף שניתן )כפי
.by ולא at היא אחריו הבאה היחס שמילת לכך,

 הדקדוקי הנושא אינו המבצע שבהם המשפטים, סוגי שני בין להבחין כדי
 פועל המכילים משפטים, לציון ׳סביל־פעולה׳ או אמיתי׳ ב׳סביל נשתמש
נבהל. כדוגמת פועל המכילים משפטים לציון וב׳סביל־מצב׳ הובהל, כדוגמת

 — והפועל הפעולה׳ ׳מבצע את מייצג הפועל משלים שכאשר היא הנחתנו
 ׳גורם מייצג הוא וכאשר על־ידי, היחס מילת לפניו מופיעה אמיתי׳, ׳סביל

מ>ן(. היחס מילת לפניו מופיעה ׳סביל־מצב׳, והפועל מעורר׳
 שכן ביותר, צר הוא המשפטים סוגי שני בין לעימות הנתונים שבסים נדגיש,

־ השוררים מעטים הרגש, סימון של זה בתחום (dominates) , לסמן העשויים 
 אמיתי׳ ב׳סביל מקבילה מצויה אין רבים במקרים למצב. בהקבלה ממש פעולה

של: כלל, או: בנמצא ואין מן התייאש ייאש: למ ש)  ריגש: על־ידי, התייאש( יוא
או: בנמצא ואין מן התרגש ש) על־ידי. התרגש( רוג

 במקרים גם קיימות ׳סביל־פעולה׳ כנגד ב׳סביל־מצב׳ מקבילות זאת, ובכל
ת אחרים 7 המשפטים מן באחדים ולפחו נוספת: דוגמה ולהלן לעיל, 1-

על־ידי הוטרד מ)ן(: הוטרד הטריד:
תר טרד)לי , משלים עם רק מתועד נמצא מוטרד( דיוק: הו חי׳ -  הפותח ׳

מן: היחס במילת
הפרופורציה. מחוסר לעתים המחנך מוטרד בימינו : 5 משפט

+חי׳ משלים בלוויית להופיע עשוי הוטרד הפועל אך  של בתיווכה ׳
ומכוונת. יזומה פעולה יסמן הוא זו ובהופעתו על־ידי, היחס מילת

להלן: 16ו־ 15 במשפטים נתבונן

המחנך. את מטרידים החדשים התלמידים .15
דקות. שתי כל המחנך את מטרידים החדשים התלמידים .16

דו־משמעי: הוא לעיל( 11 )כמו 15 משפט
כלשהי; פעולה מבצעים התלמידים )א(
רגשי. מצב המחנך אצל מעורר בתלמידים הקשור משהו )ב(

שפט בבירור עולה )א( משמעות ה׳מאותת׳ התדירות משלים מכוח 16 במ
 את שיציב מבני, גלגול מצב. של סימון על ולא ממש, פעולה של סימון על

שפט את אפוא יניב הנושא בעמדת מחנך המילה : 17 מ

דקות. שתי כל החדשים התלמידים על־ידי מוטרד המחנך .17



ב( 15 משפט על שיוחל מבני גלגול אותו ת) מעו ש מ : 18 משפט את יניב ב

החדשים. מהתלמידים מוטרד המחנך .18

 ישנו ו־על־ידי. מן השונות היחס ממילות חוץ שבה הקודמת, לדוגמה בניגוד
 של הופעתה האחרונה בדוגמה הובהל(, כנגד )נבהל הפועל בבניין גם שוני

טרד )מוטרד הפועל בבניין בשוני מלווה אינה זו או זו יחם מילת מו  מן/
 אפוא כרוכה אינה היחס מילות של שהופעתן מכאן להסיק וניתן על־ידי(,

 התבוננות על־פי לפחות לשער שניתן כפי הפועל(, )בניין פורמאלי בגורם
הדוגמאות. מן בכמה

 שוררים עם מן מצריכי שוררים לעמת שתהיה( ככל )מצומצמת האפשרות
 כרוכה על־ידי ושל מן של שהופעתן לקבוע אותנו מובילה על־ידי מצריכי

 את פותחת מן היחס מילת מצב, מסומן כאשר בפועל: המסומן המאורע בסוג
 היחס מילת ממש, פעולה מסומנת וכאשר ,,מצב ׳מעורר בגדר שהוא המשלים,

תחת על־ידי הפעולה׳. ׳מבצע בגדר והוא המשלים, את פו

 ממש פעולה לפועלי בהשוואה למצב כניסה או מצב פועלי 2.2
 לאושש רוצים אנו על־ידי ושל מן של להופעתן שקבענו ההתניות תקפות את

 בכלל למצב כניסה או מצב המסמנים פעלים, של בהופעותיהם עיון על־ידי
 פעולה. המסמנים פעלים, של הופעותיהם עם ועימותם רגשי( מצב דווקא )ולאו

:פעלים קבוצות שלוש נציג העימות, לצורך
א במשלים המושלמים פעלים )א( ל ש)ו צ״ +  על־ידי+צ״ש, במשלים מן

(;21.2 )סעיף ממחלה נפטר למשל:
ש, מושלמים להיות שעשויים פעלים )ב(  ב־על־ידי+צ״ש, או ב־מן+צ׳׳

ף על־ידי נהרג מאבן/ נהרג למשל: (;22.2 אסיר)סעי
ש)ולא המושלמים פעלים )ג( ש(, ב־על־ידי+צ״  נרצח :למשל ב־מן+צ״

(.23.2 אסיר)סעיף על־ידי

שלמה בעלי פעלים 2.12 מן היחס במילת הפותחת ה
 או מכוונת׳, ׳יד ללא למצב כניסה או מצב המציינים ו־מת נפטר כדוגמת פעלים

 בלוויית להופיע עשויים הפעולה׳ ׳מבצע ללא הקודם בסעיף שקבענו במונחים
מן. היחס במילת הפותח משלים

.אחיו .19 . (8.7.87 )ידיעות לב. מהתקף נפטר .
(21.8.87 )ידיעות ההיא. מהמחלה נפטר אחד .20



(28.8.87 )ידיעות, חמצן. מהרעלת למות עלול ג׳קסון .21

ש, המשלים  כבעל יישקל נפטר כדוגמת הפועל בלוויית המופיע מ)ן(+צ׳׳
 המצב פועלי של ב־מ)ן( המוקדמים המקבילים המשלימים של לזה זהה מעמד

שפט המשלים את נראה כלומר: 7הקודם, בסעיף שנדונו הרגשי,  אחיו : 19 במ
מהרעמים. נבהל הילד :8 במשפט למשלים באנאלוגיה לב. מהתקף נפטר

 אינו שהמשלים )כשם המשלים ללא גם מופיעים נפטר כדוגמת פעלים אכן,
 לצפות ניתן — זה משלים אך הרגשי(, המצב פועלי של לצדם כחובה מופיע

 של ממעמדם שונה מעמדו אופן ובכל נפטר, של מסוגו הפעלים לצד להופעתו
 שאינם שונים, לפעלים המצטרפים ב־מ)ן(, מוקדמים חופשיים סיבה משלימי

:לדוגמה כלשהו, משותף מכנה בעלי דווקא

 תקציבים. מחוסר האחרונות בשנים שנדחו מעשים, לעשות צריך .22
(1.8.88 )ידיעות,

׳עמ )מולכו, העייפות. מעוצם חזרה צנח אבל בבהלה קפץ מיד .23
מלמטה( 11 שורה ,158

 המשפט, של מהיר לסיום להביא מונירה של פרקליטיה ביקשו .24
(128.88 )ידיעות למות. עלול שאלדובי מחשש

24 במשפטים ב־מ)ן( הפותחים המשלימים את שפט להמיר ניתן 22-  טפל, במ
 מתאפשר אינו שהדבר שעה חופשיים,® משלימים שהם כך, על מצביע והדבר

 במשפטים כן, כמו נבהל. וכדוגמת נפטר כדוגמת הפעלים של במשלימים
של: כך ׳וזאת׳, באמצעות הפועל ובין המשלים בין לחצוץ ניתן האחרונים למ

 מחוסר וזאת האחרונות, בשנים שנדחו מעשים לעשות א.צריך22
תקציבים.

ש במשלימי אפשרית אינה כזאת חציצה  הם שלטענתנו הנדונים, מן+צ״
ערכיים. משלימים

 של המקביל המשלים ביסוד סיבתית׳ ׳ארגטיבית יחסה כאמור, מציין, )תשמ׳׳א( צדקה 7
 רק מופיעה סיבתית הארגטיבית היחסה כי לשכוח, אין ׳ וטוען: הרגשי, המצב פועלי
 ׳ארגטיבית יחסה לקבוע מקום יש אכן אם (.65 >עמ׳ בלבד׳ נפשי מצב מציין הפועל כאשר

 מצב בפועלי רק ולא כאן, הנדונים הפעלים ביסוד גם להניחה מקום יש הרי סיבתית׳,
רגשי.

 )ובמקרים טפל כמשפט המשלים הופעת של זו אפשרות מציג ,27 עמ׳ (,1982)הלביג 8
 למשלימים אקטאנטים בין להבחנה הקריטריונים כאחד עצמאי( כמשפט מסוימים

חופשיים.



שלמה בעלי פעלים 2.22 שלמה או מן היחס במילת הפותחת ה חת ה ת  במילת הפו

על־ידי היחס
 הן להופיע עשויים שלהלן הפעלים הקודם, בסעיף שהוצגו הפעלים מן בשונה

ב־על־ידי. המוקדם משלים בלוויית והן ב־מ)ן( המוקדם משלים בלוויית
 של לזה דומה מעמד בעל אחד מצד להיות עשוי למשל, נהרג, הפועל

 ומצד פעולה׳, ׳מבצע על להיסוב בלי מצב או תהליך לציין כלומר, נפטר,
 אגנטיביות, בעלת פעולה לציין דהיינו, נרצח, של זה כמו מעמד בעל — אחר

 מן אחת בכל הפעולה׳. ׳מבצע את המייצג משלים בעל בפועל המצוינת
 ובאחרונה ב־מ)ן(, בראשונה אחרת: יחם במילת המשלים מוקדם הללו ההופעות

ב־על־ידי.

נהרג
(19.8.87 )ידיעות, .48ב־ ערבי צלף מפגיעת נהרג כשאבי .25
)ידיעות, הספינה. ממדחפי או ורסיסים מקליעים במקום נהרגו ששה .26

12.8.87)
נפצע

(10.7.88 )ידיעות מאבן. בכתפו קל באורח נפצע צה״ל חייל .27
ת .28 ת 3 מירי, 11 — נפצעו 31 ולפחו )ידיעות, מדמיע. מגז 17ו־ ממכו

10.7.88)
נפגע

(19.7.88 )ידיעות גומי. ומכדורי אלות ממכות נפגעו האחרים ארבעת .29
שטחים. מהאירועים אחד תייר אף נפגע לא היום עד .30 )ידיעות ב

8.18.88)

 או תהליך, או מצב מציין ב־מ)ן( מוקדם משלים בעל הפועל לעיל, כאמור
המצב׳. ׳מעורר את מייצג והמשלים ׳אגנטיביות׳, חסר פועל אחרות, במילים
 שהיא לתכונה, הכוונה — ׳אגנטיביות׳ שבאמרנו להדגיש, המקום כאן
שפט החוץ־לשוניות. העובדות של לתכונה ולא הלשוני, הסימון בתחום  31 מ

 המצוינות החוץ־לשוניות העובדות לאותן שונה לשוני סימון להיות עשוי להלן
שפט : 25 במ

.48ב־ ערבי צלף על־ידי נהרג כשאבי .31
.48ב־ ערבי צלף מפגיעת נהרג כשאבי .25

שפט מוקדם שמייצגו שהצ״ש פעולה׳, ׳מבצע בעלת פעולה מצוינת 31 במ



 שונה לשוני סימון מקבלת חוץ־לשונית התרחשות אותה כלומר: ב־על־ידי,
שפט  בעמדת מוצג והמבצע פעולה שם הוא המשלים גרעין כאשר ,25 במ

משהו. ומוצנעת נחותה תחבירית בעמדה כלומר, לוואי,
 כדוגמת משפטים ליצור ניתן 30-26 כדוגמת למשפטים בהקבלה גם

 כגון ב־על־ידי, הפותחים ׳+חי׳, התכונה בעלי משלימים שבהם 31 משפט
 מנועה כזאת שאפשרות כאן, לציין ראוי וכדומה. על־ידי נפגע על־ידי. נפצע

השורשים: אותם של פעול בינוני הוא השורר שבהם במשפטים

מ הרוג
(10.7.88 )ידיעות, מירי. ההרוג על במחאה ... .32

מ פצוע
(10.7.88 )ידיעות מגז. פצועים 17 על מדווחים ערביים מקורות .33
(10.7.88 )ידיעות מירי. בבטנו קשה פצוע כשהוא .34

ש משלים הופעת  פעול, בינוני שורר של לצדו אפוא מנועה על־ידי+צ״
אירוע. ולא מצב, מסמן שחד־משמעית

 (9ב־מן ב־על־ידי)ולא הפותחת השלמה בעלי פעלים 2.23
 הסעיפים בשני שנדונו מ)ן(+צ״ש, משלימי המקבלים השוררים, שהיסודות שעה

 למצב כניסה או פיזי מצב ציון — משותפת סמאנטית תכונה בעלי היו הקודמים
 על־ידי+צ״ש, משלימי המקבלים השוררים, ביסודות העיון אותנו מלמד פיזי,
 פעולה בהכרח מציינים הם אלא מוגבלת, סמאנטית קבוצה מהווים אינם שהם

 לאו כלומר, כלשהי, סמאנטית לקבוצה הדיון אפוא יוגבל לא ולפיכך ממש,
פיזית. לפעולה דווקא

+חי׳ הוא ב־על־ידי הפותח המשלים 2.231 ׳
 התכונה בעל שהוא משלים, לפני על־ידי מופיעה היקרויותיה של ניכר בחלק

+חי׳ הסמאנטית  לדוגמה: )ראה, אנשים של וקבוצות ארגונים זה ובכלל ׳
42 המשפטים להלן(: 47 ,38,

 בידי של הופעתה אך על־ידי, תמורת מדי היחס מילת גם לשמש עשויה רבים במקרים 9
 עמ׳ רפן)תשנ׳׳ה(, ועיין: על־ידי, של הופעתה אפשרית שבהם אחדים, במקרים מנועה

217-215.



10פועל בבניין
 חומיני. על־ידי חוסלו השאח של השבעים האיראנים הקצינים .35

(19.7.88 )ידיעות
(15.7.88 )ידיעות, כהן. אלי עו״ד על־ידי ויוצג ... .36
טופל .37 (26.7.88 )ידיעות, צה״ל. חיילי על־ידי ו
)ידיעות, מקצועיים. איגודים שלושה על־ידי שאורגן זה, בקונצרט .38

19.7.88)

הופעל
שפחתו. בני על־ידי שהותקף ... חייל .39 (10.7.88 )ידיעות מ
(1.8.88 )ידיעות, עמית. אורית עו״ד על־ידי שהוגשה בתביעה, .40
.הבריטי המדינה שר .41 . רה״מ, על־ידי אחר לתפקיד אתמול הועבר .

(26.7.88 )ידיעות, ת׳אצ׳ר. מרגרט
)ידיעות, השלום. משפט בית על־ידי כאבי של מעצרו הוארך אתמול .42

12.7.88)
נפעל

(10.7.88 )ידיעות, צה״ל. חיילי על־ידי נורה הוא .43
(12.7.88 )ידיעות, עצמו. גאון יהורם על־ידי שנכתב התסריט .44
מולכו .45 )מולכו( על־ידה. נבחר מה שום על תהה ו
(9 שורה ,149 ׳עמ )מולכו, הסוכנות. על־ידי נבנה שהמקום מסתבר .46
)ידיעות ישראל. משטרת על־ידי נתפס 19 בן ערבי משאית נהג .47

12.7.88)
התפעל

 אזרח אינו כי ... הפנים משרד פקיד על־ידי להפתעתו התבשר .48
(17.7.88 )ידיעות, ישראלי.

(12.7.88 )ידיעות, תחקירנים. על־ידי שנתגלתה לאחר .49
 הסיעות על־ידי אלה בימים המתנהלת הסוערת הבחירות מערכת .50

.השונות . (12.7.88 )ידיעות, .

 לשאר בניגוד וזאת מן+צ״ש, במשלימי המושלמים פעלים נמצאו לא כלל פועל בבניין 10
 נראה, ב־מן+צ״ש. המושלמים פעלים גם ניטים שבהם בהמשך, המוצגים הבניינים,

 משלים מקבל אינו ולפיכך מצב, ולא ממש, פעולה מסמן בהכרח פועל בבניין שפועל
למצב. כניסה או מצב פועל של



ם 2.232 לי ש מ ח ה ת פו די ה ־י ל ע ־ א ב ׳ הו י ח - ׳
 בעלי הם גרעינם את המהווים שהשמות משלימים, נמצאו מעטים במשפטים

/ התכונה י ח -  שהוצגו המשלימים, כשל לשיטתנו, הוא, התחבירי מעמדם אך ׳
 ב־על־ידי, הפותחים אחרים משלימים של למעמדם בניגוד וזאת הקודם, בסעיף
 עשוי הפעולה׳ ׳מבצע האם השאלה, אפוא עולה (.2.3 )סעיף בהמשך שיוצגו
? הסמאנטית התכונה בעל להיות חי׳ - ׳

 מעדיף האגנטיב יחסת את בהגדירו ,31 הערה ,24 עמ׳ (,1968) פילמור
 שבהם אחדים, מקרים מונה שהוא אף־על־פי ׳+חי׳. התכונה עם אותה לכרוך
שמות ‘inanimate nouns’ על־ידי נתפסת האגנטיב עמדת  התכונה בעלי ]=
, ] חי להסבירם. דרך מוצא אינו עתה שלעת מציין, הוא -

+חי׳ שהתכונה מעיר 1 הערה ,40 עמ׳ (,1971) אנדרסון  טיפוסית היא ׳
 ‘I would prefer to say that the ergative11 N]= הכרחית אינה אך זו, ליחסה

’.is typically rather necessarily animate.]
 על־ידי של הופעותיה הן שמעטות מסתבר, שבידינו הממצא מן גם אכן

הפעולה׳: ׳מבצע של מייצג לכאורה( — עתה )לעת שהוא משלים, לפני

(1.8.88 )ידיעות, אוטובוס. על־ידי למוות נדרסה פאלמר, אלן האם, .51
)ידיעות, אביו. שהפעיל דחפור, על־ידי למוות נמחץ חמש בן ילד .52

17.7.88)
(17.7.88 )ידיעות המצרי. הים חיל של ספינה על־ידי נעצרו הם .53
.דיג סירות שלוש .54 . (17.7.88 )ידיעות מצרי. מסוק על־ידי הותקפו .
(8.8.88 )ידיעות גל. על־ידי הילד לעבר הושלכתי .55

5) משפטים בארבעה 4  אדם. בידי המופעל כלי־תחבורה, מייצג המשלים (51-
 אנושית מהות מייצג אינו מסוק( ספינה, דחפור, )אוטובוס, שהמשלים למרות

 זהה הללו במשפטים שמעמדו סבורים אנו זאת בכל החוץ־לשונית, במציאות
חי/ התכונה בעל המשלים של לזה + הפעולה׳: מבצע ׳ ׳

האקטיבי; המשפט של הדקדוקי לנושא הופך הוא )א(
 שמקבילתו ׳אגנטיביות׳)כזה, בעלת פעולה המסמן פועל, אל מצטרף הוא )ב(

12?׳;X עשה ׳מה שאלה והצגת ציווי מאפשרת האקטיבית
 שאותם שעה על־ידי, היחס מילת — זהה פורמאלי סימון לו יש )ג(

של לצדו אמצעי משלים במעמד בהופיעם לעיל, שבמשפטים המשלימים

פילמור. של ל׳אגנטיב׳ מקבילה אנדרסון אצל ש׳ארגאטיב׳ נציין 11
הארגאטיב. יחסת של נוכחותה את ,42-41 ׳עמ (,1971)אנדרסון מאפיין אלו באמצעים 12



 )או ב אחרות יחס במילות פותחים +חי׳,׳ התכונה בעל הפעולה׳ ׳מבצע
.3.0 סעיף להלן, עיין באמצעות(,
 של קשר על להצביע ניתן לא )כלומר, גל הוא המשלים 55 במשפט
 שהמשלים לנו, נראה זאת, בכל הקודמים(. במקרים כמו אדם אל האובייקט

 של תכונותיו את נושא שהוא משום הפעולה׳, ׳מבצע של מעמד בעל הוא
לעיל. כמצוין כזה משלים

שלך)כסביל הפועל  הופעתו את המכתיב הוא אגנטיבי בהיותו השליך( של הו
 כזה אגנטיבי פועל כאשר ב־על־ידי. המוקדם הפעולה׳, ׳מבצע משלים של

 של מעמדו משתנה לא — אדם שאינו גורם, של פעולתו לציון גם משמש
יחם. מילת באמצעות בסימון ולא התחבירית, בהתנהגות לא — המשלים

 פעולה׳ ׳מבצע כמציינת על־ידי היחס שמילת לקבוע, אפוא היא כוונתנו
+חי׳, בלעדית אינה  לצ״ש, פועל בין קבועים יחסים מציינת היא אלא ל׳

 משפטים שבארבעה העובדה, אגנטיבי. כפועל הפועל של באופיו הכרוכים
 אופן על להעיד כדי בה יש — כלי־תחבורה הוא המשלים חמישה( )מתוך

 ׳מבצע שבהם למשפטים האופייניים סימן, או מבנה הלשון. בסימני השימוש
שפטים, גם משמשים ׳+חי׳, הסמאנטית התכונה בעל הוא פעולה׳  שבהם במ
 ואין אדם, בידי המופעל כלי־תחבורה, הוא במשלים המיוצג הפעולה׳, ׳מבצע

13הכלי. ובין המפעיל בין הלשוני בסימון הפרדה עוד
׳ שהם , המשלימים בקרב חי -  זיקה של שונות דרגות על להצביע ניתן ׳

אנושית: לישות ללשון( )מחוץ

 אנושית לישות ישירות נוגעים אינם המשלימים העצם שמות )א(
 גם לציין העשויים מהם ויש אנשים, לקבוצת אלא מסוימת,
 המשטרה בית־המשפט, מקצועיים, איגודים אנושי: שאינו אובייקט,

הקודם(; בסעיף 47 ,42 ,38 )במשפטים
 אדם בידי המופעל כלי־תחבורה, הם המשלימים העצם שמות )ב(

(;54-51 )משפטים
ל כלשהי זיקה בעלי אינם המשלימים העצם שמות )ג( ם)ג ד א שפט ל  במ

 בדרך מציין, והוא ׳אגנטיביות׳ בעל בהכרח הוא הפועל אך (,55
אדם. פעולת כלל,

יכולה אינה הפעולה׳ כ׳מבצע המשלים של מעמדו קביעת תפיסתנו, לפי

 למקרים, מתאימה אינה זו דרך אך כלי־הרכב, של בהאנשה השימוש את לתאר אולי ניתן 13
.55 משפט כדוגמת אדם, שמפעיל בכלי מדובר לא שבהם



 המשלים. גרעין שהוא העצם, שם של הסמאנטי תחומו על רק אפוא להישען
 פעולה לציון האופייני מסוימים, יחסים של לשוני סימון לדעת, שנוכחנו כפי
, מבצע של פעולה לציון גם מופיע ׳+חי׳, מבצע של חי׳ -  שמבחינת ומשלים ׳

שפט מופיע הסמאנטי אפיונו שפט להופיע עשוי ׳אמצעי׳ כמייצג מסוים במ  במ
פעולה׳. ׳מבצע במעמד אחר

בממצאים עיון 2.24
 המסמנים השוררים שבלוויית מלמד לעיל הפעלים קבוצות בשלוש עיון

 סמאנטית מסביבה משלימים מופיעים לעיל( א׳ )קבוצה למצב מצב/כניסה
 פעולה המסמנים הפעלים בלוויית ב־מן, מוקדמים אלו ומשלימים מסוימת

 מוקדמים אלו ומשלימים אחרת סמאנטית מסביבה משלימים מופיעים ממש,
צה לעיל(. ג׳ ב־על־ידי)קבו

 משלים בלוויית הן להופיע עשוי השורר אותו שבה ב׳ בקבוצה מדובר כאשר
 בלוויית שבהופעתם נאמר ב־על־ידי, הפותח משלים בלוויית והן ב־מן הפותח

 ובהופעתם מ)ן(, נפטר דוגמת הראשונה, הקבוצה פועלי בקרב יסווגו הם מן
 על־ידי. הותקף דוגמת השלישית, הקבוצה פועלי בקרב — על־ידי בלוויית

 הללו, הפעלים בלוויית להופיע עשויים המשלימים סוגי ששני אף־על־פי שכן
הדדית: מנועים הם הרי

מאבן. בכתפו( קל )באורח נפצע צה״ל חייל .27
אורח. עובדי על־ידי בכתפו( קל )באורח נפצע צה״ל חייל .56
אורח. עובדי על־ידי מאבן נפצע צה״ל חייל ° .57

 הדקדוקי, הנושא בעמדת מתממש שאינו הביצוע, שתחום אפוא קובעים אנו
מן, באמצעות מסומן  השורר: של בטיבו מותנית אחת כל שהופעת על־ידי/
 הוא וכאשר על־ידי, היחס מילת מופיעה עצמה, הפעולה את מסמן הוא כאשר
מן. היחס מילת מופיעה למצב, כניסה או מצב מסמן

ש 3.0 ׳האמצעי׳ של חופשי כמשלים ב+צ״

השפעה׳ ׳גורם הם גם מהווים יחס במילות המוקדמים חופשיים אמצעי משלימי
 כניסה או מצב ולא ממש, פעולה מסמן הפועל כאשר רק אך המאורע, על

למצב.
במשלימי )ולא ב היחס במילת הפותח אמצעי במשלים כאן נעסוק



 רלוואנטית להיות עשויה שהופעתו משום (14בשימוש שקיימים נוספים אמצעי
 את ולאושש הקודמים בסעיפים שנדונו למשלימים ביחס שהוצגו שאלות לבירור

היחס. מילות של להופעתן ההתניות לאופי הנוגעים הממצאים
 להיות עשויים ממש, פעולה פועלי של לצדם המופיעים ב+צ״ש, משלימי

 לעיל שנדונו מן, היחס במילת הפותחים למשלימים סמאנטית מבחינה זהים
 העיון ולפיכך שונה, יחס במילת פותחים הם זאת ובכל וכד׳(, מאבן )נפגע

 היחס. מילת של הופעתה מותנית במה השאלה לבירור להועיל עשוי בהם
 מאוששת המצב פועלי בסביבת ולא הפעולה פועלי בסביבת הופעתם ועוד:

המאורע. על ההשפעה בתחום שקבענו הקודמות הקטגוריות בין ההבחנה את

פועל בבניין
(16.8.88 )ידיעות, ובמכות. בגז פוזרו אחרים .58
(1.8.88 )ידיעות, בתרופות. שגרתי טיפול שטופלו חולים .59

הופעל בבניין
(17.7.88 )ידיעות באבנים. צה״ל סיור הותקף .60
(8.7.88 )ידיעות, באבנים. הותקף מצפת לנדא אוריאל .61
(10.7.88 )ידיעות, אבנים. במטחי הותקף .62
(10.7.88 )ידיעות קל. מנשק באש צה״ל של מוצב הותקף .63
(10.7.88 )ידיעות באבנים. שלשום הותקף אוטובוס .64

נפעל בבניין
(10.7.88 )ידיעות באבנים. צה״ל סיורי נרגמו בית־לחם בנפת .65
(10.7.88 )ידיעות באבנים. נרגם אמבולנס .66

ש משלימי כאמור,  סמאנטית שונים אינם 66-58 במשפטים המופיעים ב+צ״
ש ממשלימי  וכד׳ אבנים גז, כגון משלימים, לעיל. 2 בסעיף שהוצגו מ)ן(+צ״

15ב־ב. והן ב־»)ן( הן לפתוח עשויים
התחבירית: בהתנהגותם מ)ן( ממשלימי שונים כ משלימי אולם

 את שמציין ב־על־ידי. מוקדם משלים להוסיף ניתן הנדונים במשפטים )א(
:67 משפט למשל, כך ב־ב. המוקדם למשלים, נוסף הפעולה׳ ׳מבצע

.210 ׳עמ (,1995)רפן על־ידי+צ״ש האמצעי משלים על דיון ראה 14
 המצב/ ׳מעורר במעמד ב־מן המוקדמים המשלימים כל שלא לציין, יש הדיוק למען 15

 מחלה כגון משלימים, יש ב־ב. הפותח חופשי אמצעי משלים במעמד גם לבוא עשויים
 ׳מעורר במעמד רק מופיעים והללו מכות( )אבן, לאחרים ביחס ׳פנימיים׳ לכנותם שניתן
ב. היחס מילת עם ׳אמצעי׳ במעמד ולא מן, היחס מילת עם המצב׳



 58 משפט עם )השווה ובמכות. בגז השוטרים על־ידי פוזרו אחרים
לעיל(.
»)ן(, של לצדם זאת, לעומת מי שלי  אין הקודמים בסעיפים שנדונו מ
 על־ידי מאבן נפצע צה״ל חייל ° :68 משפט כזה: משלים להוסיף

(.27 משפט )השווה אורח. עוברי
(p במקבילה גם כמשלים להופיע עשוי ב־ב הפותח האמצעי משלים 

 המשלים ואילו נושא( בעמדת הפעולה׳ ׳מבצע של האקטיבית)לצדו
 במקבילה מלהופיע מנוע ב־מן הפותח המצב׳ ׳מעורר בעמדת

נושא: בעמדת אלא האקטיבית,
ובמכות. בגז האחרים את פיזרו השוטרים .69
מאבן. צה״ל חייל את פצעו אורח עוברי ° .70

 אינה ב, כנגד מ)ן( :זה במקרה היחס, מילת של שהופעתה ולומדים, שבים אנו
 הסמאנטיות בתכונות אלא מקדימה, שהיא המשלים של הסמאנטי בטיבו כרוכה

 וביחסים הצבענו שעליהם התחביריים בהבדלים ביטוי לידי הבאות השורר של
המשלים. ובין השורר בין הסמאנטיים

סיכום 4.0

 של סוגים שני בין הבחנה קיימת בת־ימינו שבעברית לקבוע רוצים אנו )א(
שפט פורמאלי גילוי לה יש זו והבחנה מאורע, על השפעה  )במובן הסביל במ
 כהשלמה ומתממש רגשי מצב או פיזי מצב המעורר גורם אחד, מצד הרחב(:

 פעולה המבצע גורם אחר, ומצד המצב׳, ׳מעורר 16מן, היחס במילת הפותחת
מכוון  הפעולה׳. ׳מבצע על־ידי, היחס במילת הפותחת כהשלמה ומתממש ב
האירוע, באופי כאמור, כרוכה, הללו ההשפעה מגורמי אחד כל של הופעתו

 יחס מילת אותה דהיינו, ל־מן, המקבילה היחס מילת אחרות בשפות שגם להעיר ראוי 16
 מצביע ,524 עמ׳ (,1986)גרויס הפעולה: עושה לציון גם מופיעה מוצא׳, ׳מקום המסמנת

 במקרים פאסיבי במשפט הפעולה עושה לסימון בצרפתית de היחס במילת שימוש על
 המבצע מסומן באיטלקית כן, על יתר רגשי(. מצב המציינים פעלים לצד גם מספר)ובהם

 הפועל כאשר גם לתנועה( המוצא נקודת את גם המסמנת )היחסה האבלאטיב ביחסת
 לפני מופיעה da היחס מילת (,1976)קאטרינוב־בוריוסי לפי כך, ממש. פעולה מסמן
סביל: במשפט הפעולה עושה

Luisa invita Carla > Carla e invitita da Luisa
קרלה[ את הזמינה ]־־לואיזה לואיזה[ על־ידי הוזמנה =קרלה ]



 כניסה או מצב המסמנים פעלים של לצדם להופיע עשוי האחד בפועל. המסומן
17ממש. פעולה המציינים פעלים של לצדם — והאחר למצב,

ש. חופשי כמשלים מתממש ׳האמצעי׳, נוסף, השפעה גורם  משלים ב+צ״
 באותה דהיינו, ממש, פעולה המציינים פעלים של לצדם רק להופיע עשוי זה

ש מופיע שבה סביבה  לצדו להופיע עשוי והוא הפעולה׳, כ׳מבצע על־ידי+צ״
 הללו המשלימים כלומר: לעיל(, 67 משפט הדדית)ראה בסובלנות האחרון של

שונות. לקטגוריות שייכים
 תכונות אותן בעל להיות עשוי האמצעי משלים הסמאנטי, האפיון מבחינת
ש המשלים של סמאנטיות  אך פעולה(, חומר, )עצם, מעורר׳ כ׳גורם מן+צ״

ש, המשלים מופיע שבה בסביבה, יופיע לא הוא כאמור,  לצדו דהיינו: מן+צ׳׳
שם של  הזהות למרות כלומר: למצב. כניסה או מצב המציין תואר, פועל/

תחבירית. מבחינה נבדלים הם הרי המשלימים, של הסמאנטי באפיון

שוב אותנו מביא לעיל שהוצגו כפי היחס, מילות של בהופעותיהן העיון )ב(  ל
 את ולהעלות היחסות, בדקדוק הדיון במסגרת שנעשו אחדות בקביעות ולעיין

־ יחסות מצאי לקבוע ניתן האם השאלה (case relations) ,וכיצד אוניברסאלי 
שפה? של היחסות מערכת מהי לקבוע ניתן

 תפיסות של מערכת מכילים היחסות מושגי ,24 עמ׳ (,1968) פילמור לפי
 השתנה. מה קרה, זה למי עשה, מי כגון מלידה, טבועות כנראה, אוניברסאליות,

+חי׳ agentives יחסת את מציג פילמור האירוע על ההשפעה בתחום  היוזם ל־׳
 המעורב לא־חי לאובייקט או לכוח instrumentals יחסת ואת הפעולה, את

בפעולה.
 שניתן לנו נראה לעיל, שהוצגו וב־ב ב־על־ידי ב־מן, השימושים נוכח
ת שבעברית משום שונות, יחסות שלוש כאן שייקבעו לצפות,  כאן, יש לפחו

 שתיארנו כפי באירוע, ומשתתף אירוע בין יחסים של סוגים שלושה לטענתנו,
לעיל,

שמ״א(,  (61 מציין)עמ׳ בעברית, היחסות תאוריית של יישום המציג צדקה)ת
 אנדרסון )בעקבות ארגטיב בשם אצלו המופיע השפעה, גורמי של זה בתחום

 אמצעי׳ ׳ארגטיב סיבה׳, ׳ארגטיב יוזם׳, ׳ארגטיב תת־קטגוריות: ארבע [(,1971]
׳גורם שלנו: לקטגוריות מקבילות הראשונות הקטגוריות שלוש כוח׳. ו׳ארגטיב

 טאובה דנה גם מצביעה ב׳תעודה׳ לפרסום זה מאמרי קבלת לאחר אור שראה במאמר 17
 (,116 עמ׳ )ראה בפועל המסומנת הפעולה לסוג היחס מילות בין הקשר על (1996)

 של להשלמות כפתיחה אחרות יחם מילות של הופעות מן היחס למילת נוסף ומציגה
יזומה. פעולה מסמנים שאינם פעלים



 המעורר׳ ש׳הגורם קבענו שאנו שעה אולם ו׳אמצעי׳. מעורר׳, ׳גורם מבצע׳,
 בכלל, למצב מצב/כניסה פועלי בלוויית והן רגשי מצב פועלי בלוויית הן מופיע

 וקובע, רגשי, מצב לפועלי סיבה׳ ׳ארגטיב המקבילה הקטגוריה את מגביל הוא
:מביא שהוא בדוגמה נתבונן כוח׳. ׳ארגטיב נוספת תת־קטגוריה כאמור,

הבית. את הרסה הסערה

(:64 >עמ׳ הזה ההסבר ובא כוח׳ ׳ארגטיב יחסת כנושאת מוצגת הסערה

 מעצם מסוגלת שהסערה מאחר ארגטיבית־כוח, יחסה נושאת הסערה
.׳יוזמת׳ אינה אמנם היא הבית. להרס לגרום כוחה .  להפעיל מסוגלת אך .

לתוצאות. לגרום כדי ׳רצון׳( בלי )גם כוח

 ובלי חוץ־לשוניים מושגים של מיון על התבססות מתוך נעשות זה מסוג קביעות
ה למשל, אינדיקאציה, כל אין עצמה בלשון הלשון. בעובדות אחיזה  להבחנ

 הוא לייסודן והאישוש סיבה׳ ו׳ארגטיב כוח׳ ׳ארגטיב שונות קטגוריות שתי בין
בהן. המיוצג החוץ־לשוני האובייקט של תכונות פירוט

 הישענות מתוך לשוניות קטגוריות של קיומן דבר את להסיק אין לשיטתנו,
 וכל הלשון שכן עצמה, בלשון אינדיקאציות על־פי אלא העולם, ידיעת על

 ; 1965)יספרסן מדברי אביא לסיום הקטגוריות. את היוצרת היא בדרכה, לשון
:49 ׳עמ (,1924

In dealing with the grammar of a particular language it is important 
to inquire as carefully as possible into the distinctions actually 
made by that language, without establishing any single category 
that is not shown by actual linguistic facts to be recognized by the 
speech-instinct of that community or nation.

ק סו עי  ככל רבה בזהירות לחקור חשוב מסוימת שפה של בדקדוק ]־ב
 לייסד מבלי השפה אותה על־ידי נעשות שבפועל ההבחנות את האפשר

 שניתן בלשניות עובדות באמצעות מתגלה שאינה אחת, קטגוריה ולו
הדוברת.[ האומה או החברה של הדיבור באינסטינקט בהן להבחין
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