
 באמרה כוונתה הייתה ׳מה
פשוטד עניין הוא העברי שהתחביר

 הישראלית העברית בתחביר היחסים הכרת לעידון

רוזן חיים

 בהבנתו. ספק להיות יכול לא ולאיש לחלוטין, ומובן ברור כותרת לנו המשמש המשפט
 אור הפצנו שכבר תחביריות, תופעות משתי המשפט קונה זו בהירותו את דווקא אולם

 הנזכר המשפט מניתוח מפתיעה כמעט בצורה מתבררות האלה היחסים השלכות אך עליהן,
זו. את זו ומאירות בו מתאחדות בהן עניין לנו שיש התופעות שתי שכן לו, ודומים

 הכינוי את לה שנתנו הפועל, של השמנית בצורה השימוש אופן היא האחת התופעה
 הקשור הנסמך)הנטוי( שם־הפועל אלא איננה היא ההיסטורי מוצאה ומבחינת גרונדיום,

 הצורות כל לא כי דרושה, לנו נראתה זו הגדרה הגבלת כינויי. ובסומך בבי״ת־היחם
 עברו המקראית המורפולוגיה לפי האפשריות שם־הפועל של הנסמכות או הנטויות
 דברים לאמדן מצפה °אני )למשל: כיום הנוהגת הממוצעת הלשון של הרווח לשימוש

 פחות מעט ורק תקופתנו, של ׳רם׳ ספרותי בסגנון אפילו לגמרי מוזר יהיה 1כאלה
 כל מעיני ייעלם לא אמנם ל־״.(. התכוון אלה דברים הנואם באמור :יהיה בלתי־רגיל

 חלות לא קל בניין של נסמך שם־פועל של צורות שבכמה הלשון, בתופעות בעיון הצופה
 הקיץ בבוא הביטויים: הסגנונית: לרמה בהתייחסות האמורות המורפולוגיות ההגבלות

 מצפים אנחנו לעיתונות, הודעה מסר לוועידה שר־החוץ בצאת לחוץ־לארץ, נצא
 הנטויים בשמות־הפועל מדובר אן5 סטנדרדית. ישראלית עברית הם האורח של( לבו^)ו
 ממלאת הנסמך שם־הפועל צורת שבהם הלא־שלמים, בגזרות פעלים כמה של קל בבניין

 מובנים קיבלו ביאה סמאנטית)קימה, בהבדלה הצורך מכוח בעיקר הפעולה שם מקום את
 הראשונה בתקופה נקבע יציאה לבוא: לקום, הפעלים תחום את חופפים שאינם ספציפיים,

 ברמה מתייצבות בשובו כגון צורות בקונקרטיזציה: לשימוש מדאי יותר העברית חיי של
 ׳נתפס׳ ששיבה משום בין לשוב, הפועל צורות שאר של מזו נמוכה יותר הרבה סגנונית

 של שמ־הפעולה מבניית מסוימת רתיעה שקיימת משום בין מיוחד רגשי־לאומי לערך
בתואר־הפועל ]מלבד מוגבלת חזרה הצורה בהיות שוב, חזירה! - הסדיר במשקל לחזור

 ׳אי :אמור אי־מציאותו)רצונך, את מסמן לביטוי, הקודם ׳אפסיות׳(, סמל המוגבה)כעין העיגול .1
פסול. זו, למטרה בכוכבית אחדים שעושים השימוש, ובעינינו אפשרותו׳(,
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2על(. שבמלת־היחס זו דהיינו לחזור, הפועל של מסוימת לערכיות בחזוה[
 הגבלה :הגבלה)ושוב היא הישראלית בעברית הגרונדיום של הבולטות מתכונותיו אחת
 המשפטים של לאי־תקינותם הסיבה התחבירי. ביישומו המקרא( בלשון מצויה שאינה

 להצלחה קיוויתם הקהל לפני בהופיעי0 אלו, דבוים בשמעך מאוד השתוממנו0
 משפט, מבניית הרתיעה היא להצלחה( קיוויתם להופיע בבואנו של הקבילות )לעומת

 בו, השורר שבפועל הכינויי ליסוד זהה־גוף־מספר אינו לגרונדיום החבור הכינוי שבו
 דקדוקי יהיה מאוד השתוממנו אלו דבוים לו)בשמענו קודם השורר הפועל כאשר בפרט

 מאוד השתומם השורר)יעקב הפועל של לנושאו כוח־רמיזה בעל הוא לפחות או לגמרי(
 אין )שוב, אלו(. דברים בשמעה מאוד השתומם °... לא: אך אלו, דברים בשמעו
 שמחו הביתה בבואו שס־פעולה: כממלא־מקום המתפקד הגרונדיום על חלה זו הגבלה
על3׳שיווימ־הנושא׳ בתכונת כאן צופים אנחנו הבול.(  עוד זה מונח של הצידוק מידת )
 במהותן( לו דומות צורות של )או הגרונדיום של הטיפוסיות מהתכונות שהוא ידובר(,

 (,׳תקינים לאי־קבילותו)בסגנונות למשל, אחראית,* והיא כזאת, צורה להן שיש בלשונות
 Crossing the street while reading a newspaper, a bus ran הנודע האנגלי המשפט של

him over, רואים אנחנו אותו. דרס אוטובוס עיתון בקראו בעברית: אמרת כאילו 
 של ובקטיגוריה והשני הראשון בגופים דקדוקית מהות בעלת היא שיוויון־הנושא שתכונת

 משפטים של האי־דקדוקיות או הדקדוקיות בשאלת המכרעת היא זו תכונה שהרי מספר,
 אינטרפראטאטיווית, מהות בעלת היא השלישי בגוף ואילו כדוגמאות, שהבאנו אלה מסוג
 גורם הוא שוויון־הנושא תכונת שמכוח אלא דקדוקי, הוא לאוטובוס בנוגע המשפט שכן

 תוכן לבעל נהפך הוא ממנו שכתוצאה אוטובוס(, = )־ו)ב־קראו( כזה פירוש להעדפת
 בכל יודעים אינם הלשוני בניתוח ׳המתקדמים׳ מבין טובים כך כל ולא )רבים בלתי־סביר.

 לפיכך, אינטרפראטאטיווית(. אי־קבילות לבין דקדוקית אי־קבילות בין להבדיל מקרה
 האורחים מסרו לארץ אתמול בהגיעם כגון: מהחיים, הלקוחים ׳נורמאליים׳ משפטים
 )בדוגמה לגרונדיום החבור שהכינוי באופן היסוס ללא מתפרשים לעיתונות, הודעה
 מן אז אף האורחים, תשמיט ואם בו)האורחים(, השורר הפועל נושא את מסמן זו:־ם(
 שב־בהגיעם. ל*ם שווה־סימון יהא ב־מסדו■ ש־ו• הכורח

הייתה מה שבמשפט מהעובדה נובעת הנוכחי, בעיון ענייננו שבה השנייה, התופעה

 כפועל שימושו לפי פריצה לעומת עומד כפועל בשימושו לפרוץ מהפועל בפרוץ גם השווה .2
הפילוסופיה. לשימוש שמור הוויה כי כשם־פעולה, אם כי כגרונדיום, לא מתפקד - היות יוצא.

 מבחינת קבילות לחלוטין לא תצורות של מקרים גם נולדים העיקרון אותו פי על
ת שדעה, שעה כגרונדיום, מתפקד בידעו רק :לשידהמורשה  הסמאנטית מהבחינה ׳תפוסות׳ דע

 בהלכו גם השווה שם־עצם. כבמעמד שלא בדעתו בצורה להשתמש האפשרות מניעת כדי עד
 )להלן: H.B. Rosen, Contemporary Hebrew, The Hague 1977 ראה בלכתו, ליד

Contemporary Hebrew,) 105 עמ׳.
 נראה זאת מלבד הצורך. די מדויק אינו ,105 עט׳ ,Contemporary Hebrew-2 הדברים ניסוח .3

מובא  בקונקרטיזציות רבה במידה מתפקד הליכה כי שס־פעולה, מקום ממלא שם( שנלכתו)ה
.2 הערה השווה הליכה׳(. )׳צורת

רוזן חיים
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בתחביר היחסים הכרת לעידון

 ספק שום אין שכן תקף, הזה העיקרון אין לכאורה הכותרת( )ראה ש־... באמרה כוונתה
 דעה שום הביעה לא ׳כוונתה׳ ואילו כוונתה, שם־העצם הוא הייתה הפועל ש׳נושא׳ בכך

 אך כאמוו... כוונתו הייתה זאת לומר: ׳ניתן׳ לפיכך העברית. השפה קשיי על )׳באמרה׳(
 בבואו כוונה השם באמוו. כוונתה הייתה °זאת או: באמרה, כוונתו הייתה °זאת לא:
 של לקבוצה שייך היה( האוגד הוא שפועלו )או חסר־פועל במשפט לפניו מלת־יחס בלא

 מאוד דומה אליהם המתקשר החבור שהכינוי משום 4׳דמויי־פועל/ להם שקראנו ביטויים,
 חמד( נקראת שלי החכרה = תמר שמה שלי נטוי)החברה פועל של לצורךהגוף בערכו
 באופן משפט־ייחוד בניית 5ממוצע( ישראלי בסגנון בלבד )ובהם בהם שמועדפת ומשום

 פועלי משפט של הדקדוקי כנושא הצורה אותה מקבל כזה משפט של המקדים שהחלק
 משפט תמר, שלי החברה של השם במשפט כאילו שלי, החברה של ולא שלי )החברה

 בעל שהמבנה הוכר לכך בנוסף תחילה(. המצוטט של מזו פחותה ספק בלי שקבילותו
 = פרוד)כוונתה כינוי בעל שווה־מרכיבים למבנה שווה־מובן אינו בהחלט החבור הכינוי

 הכוונה לתכלית׳, לעצמה ׳שמה = מתכוונת׳ ׳היא כהמשך שם־פועל ועם לומר׳, רוצה ׳היא
 רק = שלו הפירוש שלו׳, ׳ההסבר או שלו׳ ׳המובן = פירושו כמו ׳תכליתה׳! רק = שלה

(.6בנושא בדיונינו שהבאנו דוגמאות ושאר שלו׳ ׳ההסבר
 כאחד ׳דמויי־הפועל׳ את להנהיג צורך שמצאתי ששעה להודות המקום כאן

 בהשראת מאוד רבה במידה כך עשיתי 7הישראלית, העברית של מחלקי־הדיבר
 שם* ׳,have׳ ל־ )יש הלועזיות שבלשונות־הרקע הפועליים הסימאנטיים האקוויוולנטים

 ‘it is ...,s של ל־הכומה בניגוד ׳mean(s׳) כוונת־ וכאן וכיו׳׳ב, ׳means׳ פירוש־ ׳,heissen׳
’intention, יש)ל־( של את הצרכת פנימיים)מסוג עבריים קריטריונים לאור פחות והרבה 

 החירות המובן, על שמירה תוך של בצירוף הסמיכות המרת אי־אפשרות או אין)ל־(, או
 ואחד אחד כל לגבי לא כאשר אלו(, בביטויים משפט־הייחוד מבנה בשימוש היחסית

 זוכים אנחנו הנוכחית בבדיקתנו כאלה. קריטריונים לרשותי עמדו מדמויי־הפועל
 עברי בקריטיריון כלומר לועזי, ביטוי בכל או לועזית לשון בכל תלוי שאינו בקריטריון

 של ה׳לוואי׳ בהתנהגות היינו המתודולוגית(, מהבחינה חשובה זכייה לחלוטין)וזוהי פנימי
 דבר פועלי, משפט של נושא כהתנהג גרעינו, ולא החבור(, כינוי־הגוף דמוי־הפועל)כגון

׳שוויוךהנושא׳. של המיכאניזם בדיקת תוך להוכיחו יכולנו אשר
שנפתח לפני אולם הבלשנית! בתיאוריה במינה מיוחדת בעיה מהווה זו עובדה דווקא אך

4. verboids ראה( Contemporary Hebrew, תל־אביב ,2טובה עברית רוזן, ח׳ ואילך! 107 ׳עמ 
ואילך. 214 עט׳ טובה[, עברית ]להלן: 1966

5. Contemporary Hebrew, ואילך. 293 עט׳ טובה, עברית ואילך! 109 עט׳
שקפה במשפטים מחיר־ מקור־, כן: .6 ת, מקורה 1ז ה ם מחירו כרטיס בטעו ם מאתיי  שקלי

(Contemporary Hebrew, 108 עט׳.) שס־פועל ידי על המשכו אפשרות חלה כוונת־)נסמך( על 
 לנסוע )כוונתי כוונת־ של מהסומך שלו מובן־הגוף־מספר את הנוטל צורן־גוף־מספר חסר

 של)׳התכלית הכוונה ואילו לאמריקה(, אסע[ שאני ]כלומר: לנסוע מתכוון ׳אני = לאמריקה
הדרך. באותה תחבירית מבחינה נמשך אינו של׳(

g, 10 (1965) ראה .7 l e c s, 4 בהערה הנרמזים למקומות והשווה ואילך, 78 ׳עמ.
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רוזן חיים

 ׳לוואי׳ שבהם כלומר עליהם, חל שהאמור אחרים ביטויים בכמה נעיין עליה, ונעמוד אותה
 לבי הביטוי את לראות ניתן אלה כדוגמת 8ראשוני. כמרכיב־משפט מתפקד ׳גרעין׳ ולא

 הביטוי הקבלת תוך כדלהלן, מתייצבת ובמספרים במינים בגופים שנטייתו נשכו,
מאוד: מצטער אני כמעט שווה־המובן

 מאוד מצטער אני = נשכר לב-י
אתה = ■ף
־ת את = ־ך
מאוד מצטער־ים הם נשכר לב־ם

 במקום )הבאה ה׳׳א־הידיעה של ערכה שוויון הוא זה טיפוס של ההיכר מסימני אחד
 man ,on) :9)הסתמי הגוף של )ה׳אפס׳( 0 לצורן החבורים( כינויי־הגוף

מאוד מצטערים 0 = נשבר ה-לב
:גם וכך

 לומרז רוצה אתה מה = כוונתן־ז מה
 הוא = -וז
•ים הם = •סז

לומדו רוצים 0 מה = ה־כוונהז מה
היא, זה, מסוג לביטויים בקשר לפנינו המתייצבת למדאי, החשובה התיאורטית, השאלה

 כפי שוויון־׳נושא׳, של המיכאניזם במסגרת המתפקד שהוא שבהם, ׳הלוואי׳ מרכיב אם
 המקום כאן שוב ׳נושא׳. המושג את להגדרתנו או לתפיסתנו עונה אכן לעיל, שהראינו
 תפיסה לטובת שטענו אלה ידי על הבהירה הבלשנית למחשבה נעשה עוול איזה להזכיר,

 על ופעם כזה קריטריון על פעם להתבסם שיוכל מושג ׳הנושא׳, מושג של למדאי מעורפלת
 לכל המתאים מרכיב המשפטים מן במשפט מתגלה שאם באופן אחר, קריטריון

 - דבר׳ לכל ׳נושא מין זה מרכיב יהיה הגדרות־׳נושא׳, של ביחד האפשריים הקריטריונים
 ושלמה' מלאה תהיה (subjecthood)׳נושאותו׳

 ממין חשיבה ואופני מחשבה דרכי על לחתום יכולנו לא מעולם מדוע כאן לפרט צורך אין
 הפרדה קווי לתחום בעינינו, יותר היציבות אחרות, מדעיות מסורות על־פי השתדלנו, זה.

 אחת כל בתוך גם ואם שונים, קריטריונים פי על המוגדרות ישויות בין למדאי ברורים
 מאשר ׳נושא׳ יותר שהוא אחד במרכיב־משפט להבחין יכולנו האנאליטית הבחינה מדרכי
 כל על ׳נושא׳ והמטשטש האחיד המונח בהטלת הסתפקנו לא זאת בכל המרכיבים, שאר
 ההגדרתית המסגרת לפי כינוי כינוי שונים, בשמות לכנותם השתדלנו אלא מאלה, אחד
לפיכך: המדובר. המרכיב את זיהינו יסודה שעל

 יש )אם הפעילה הישות את המסמן כשם־העצם ניכר המבצע׳)אמס( ׳)הנושא( א
 )׳הפונקציה אירוע המציגה הבעה כיחידת משפט נתפס אם באירוע, כזאת!(

הביצועית׳(! התחבירית
דווקא כחלק־משפט)לאו ניכר (theme, topic)הלוגי׳ ׳הנושא או ׳הנושא־של־תוכן׳ ב

Journal o, 81 (1961) ראה .8 f the American Oriental Society ואילך. 25 עמ׳
.26 ׳עמ שם, ראה .9
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בתחביר היחסים הכרת לעידון

 נתפס אם המשפט, של המסר נמסר שלגביו העניין או המושג את המציג שמני(
 או המיןעית התחבירית )׳הפונקציה מסר המוסרת הבעה כיחידת משפט

התקשורתית׳(!
 הישות תהא אשר )תהא שהוא כשם־העצם ניכר )סובייקט( הדקדוקי׳ ׳הנושא ג

 הנושא של הופעתו )כגון המשפט של הדקדוקיים ביחסים המשתלב בו( המסומנת
 מורפולוגית שמנית צורה המועידות בלשונות הנומינאטיווס ביחסת הדקדוקי
 או פורמאליים יחסים כמערכת המשפט נתפס אם הדקדוקי׳(, ל׳נושא מסוימת

,0הדקדוקית׳(. התחבירית כ׳דגם׳)׳הפונקציה

 יכולה היא ורק פורמאלית, היא בלבד האחרונה בעצם הנזכרות הפונקציות משלוש
 את בחשבון להביא יש אליה ובנוגע לשנייה, אחת מלשון שונה באופן להתממש

 מערכת־קאסוסים יש הלשונות בכל לא מספקות. שהלשונות הפורמאליות האפשרויות
 המלים אוצר כל על האופן באותו חולשת זו מערכת אין בהן, שיש באלה ואף פורמאלית,

 היחסות של בקטיגוריה לא הדקדוקי הנושא בהגדרת להתחשב מאוד חשוב לכן כולו.
 שבהם כחשובים במשפט. השוררים אחרים פורמאליים־דקדוקיים ביחסים גם אלא בלבד,
 הדקדוקי הנושא של ומספרו מינו )למשל, ההתאם ובייחוד המשפט, מרכיבי מיקום הוכרו

 ולמעשה אליו(, ו׳בהתאם׳ מתייחס הוא שאליו הפועל של ומספרו מינו עם יחד משתנה
 זו, מורפולוגיות יחסות בעלת בשפה ׳נומינאטיווס׳ של ביותר הטובה ההגדרה תהיה

בלבד. אחר לחלק־משפט בהתאם המתפקדת הצורה היא שנומינאטיווס האומרת
 היוולדה שלפני ובתקופה נושנה, תורה אינה התחביריות הפונקציות שילוש של זו תורה
 משפט שחלקי כך, על עמדו כאשר בפרט התחבירי, בניתוח מסוימים קשיים הורגשו
 הנומינאטיווס. ביחסת מופיעים אינם הדקדוקי( לנושא ל׳נושא׳)הכוונה הדומים מסוימים
 מבנה - בית׳ לו ׳יש המבנה הוא לזה בקשר אליו לב שהושם הראשון הטיפוס )בוודאי
 על מסומנים ה׳בעלים׳ שבהן מאלה מקום מכל במספרן פחותות לא רבות, בלשונות המצוי

 ךווח כאלה מרכיבי־משפט עבור (.He has a home :הנומינאטיווס ביחסת שם־עצם ידי
 ניתן זה מונח פסיכולוגי׳. ׳נושא המונח היום( עד מקובל אחדים )ואצל ״19ה* במאה

 פסיכולוגי׳, ׳נושא קיים שבהם טיפוסי־ביטוי, שבהרבה העובדה יסוד על אולי להבינו
 במשפט המוצג המצב את עליו ה׳נושא׳ לבעל״חיים( דיוק ביתר )או לישות ציון כלומר
 אירועים דווקא )ולאו מצבים על מדובר בו(, משתתף או בו מעורב שהוא מצב )אותו

 כדאי לי, קו לי, מח לי, צו נפשית־רגשית־אישית: מהות בעלי ׳ביצועים׳( לא ובוודאי
 שכן בעברית, אלה טיפוסים להדגים ומספיק היא, כוונתי :וגם ועת, ועוד לי, נמאס לי,

 לבנות מעדיפות אחרות לשונות ואילו מעטות, לא בשפות מצויות המדויקות מקבילותיהם
 am 1)הדקדוקי הנושא באמצעות כדומה( בעל־החיים)או ציון בעזרת דווקא כאלה משפטים

cold, I am comfortable, J’ai froid, ,faedeo.)

 לב, כרך העברית, שבאנציקלופדיה ׳תחביר׳ בערך זו בשעה ידיעותינו מצב לפי סוכם זה עניין .10
והעמקה. פירוט יתר למצוא ניתן שם ואילך, 757 ׳עמ

(.6 רקPrinzipien der Sprachgeschichte, 9 )ראה Hermann Paul ידי על הדבר הונהג בגראה .11

89



רוזן חיים

 כנבדל בפירוש הוגדר המושג שיבוש: חל פסיכולוגי׳ ׳נושא המונח הנהגת עם מיד אולם
 ה׳נושא׳ אל להתייחם האפשרות מלכתחילה אפוא ונוצרה לו, וכמנוגד דקדוקי׳ מ׳נושא
 זה, מונח יצא לכן 12׳פסיכולוגי׳. נושא כאל ׳דקדוקי׳ אינו הוא שאף לוגי, בפינו הנקרא
המקצועי. מהשימוש בהדרגה ובצדק,

 זכאי פסיכולוגי׳, ׳נושא המונח את בידו לקיים שרוצה שמי להודות מוכנים שאנחנו עם
 זאת בכל אנו חייבים באמרה, כוונתה שבביטוי החבור בכינוי או בסומן־ כזה לראות

 תחבירית פונקציה מזה, גרוע או, רביעי ׳סובייקט׳ הנהגת מתחייבת בכך אם לשאול,
 הפונקציות משלוש באחת הפסיכולוגי הסובייקט את לשבץ ניתן אם או 13רביעית,

14בת־ימינו. התחבירית בתיאוריה הממוסדות
 על־פי הדקדוקי הנושא מהות מתפיסת משתחררים אנחנו אם הדבר, שכך לנו נראה
 הנושא כך, אם ההתאם. תופעת על )ובעיקר!( גם אותה ומבססים בלבד, היחסות

 שהראינו כפי שכן הנומינאטיווס, ביחסת שאינו דקדוקי נושא אלא אינו הפסיכולוגי
 של לאי־דקדוקיותו או לדקדוקיותו המכריע הגורם ההתאם, מכוח הוא, דברינו, בתחילת
 או ש* באמרה כוונתי הייתה °מה דקדוקי, הוא ש־ באמרה כוונתה הייתה מה משפט:

 על המוצרך שם־הפועל אם דומה, באופן דקדוקיים. אינם ש־ באמרי כוונתה הייתה °מה
 רוצה )אני השורר הפועל של הדקדוקי מהנושא המבצע סימן את ׳נוטל׳ שורר פועל ידי

 כגון ביטויים של הפסיכולוגי׳ מה׳נושא נוטלו הוא כן ב־אני(, מסומן השנה ׳מבצע׳ לישון:
 דעתי על להעלות יכול איני שהביטויים כשם :ראיה לישון. לי נמאס לישון״ שאיפתי

 הם ש־, דעתי על להעלות ביכולתי אין ש־, דעתי על להעלות לי אי־אפשר ש*,
 )כלומר: ש־ דעתן על להעלות יכול °איני מסוג צירופי כן דקדוקיים, משפטים

ש דעתו על להעלות ביכולתה °אין ש־, דעתי על להעלות לך אי־אפשד0 באי־התאם(,
בלתי־דקדוקיים. הם

 האחרונים שהמשפטים כיום(, בלתי־צפויה לגמרי לא הצער למרבה )שהיא טענה
 הדקדוק מהות את להחטיא עשויה שטותיים, אך דקדוקיים, איכשהו אמנם הם שהובאו

כאחת. והסמאנטיקה

שם. ראה .12
 או אנלרסן( נוסח זה היחסות׳)בעיקר ׳דקדוק מסוג התיאורטיות במסגרות שקורה מה בעצם זה .13

של צורה של עניין הוא ׳סובייקט׳ שבהן מסגרות היחסים/ ׳דקדוק  בעיקר: מורפולוגיה בלבד)ו
׳נומינאטיווס׳(.

 אנו אין שכן בלבד, העברית לגבי זה בשלב להלן לאמור תוקף נותנים שאנו בפירוש נאמר־נא .14
 מוצג שהוא כפי ראייה, שאופן מלמד הניסיון אולם חסר־יסוד. באוניגורסאליזם להסתכן רוצים
 להבהרת רבה תועלת בעל )ולפיכך לאמת מאוד כקרוב נראה זה, דיוננו את המסיים בקטע

זה. בשטח תצפיות לעשות יכולנו שבהן מעטות, לא בלשונות התחביריות( התופעות

90


