
ומשמעויותיו ׳פרץ׳ הפועל
צדקה יצחק

 האירה הטובה שרוחו ונפש, בלב והחבר הידיד עירון, דב של לזכרו זה מאמר מקדיש הריני
 כתלמידים ובשמחות, במכאובות יחדיו הלכנו ארוכה דרך בדרך. הנקרה כל את חכם בחיוך

 בחיל־המודיעין השחרור, במלחמת בצה״ל כחיילים ,1944 משנת הצופים הר על
 וכמרצים והערבית, העברית ללשון תיכוניים בבתי־ספר כמורים ובמילואים,

ברוך. זכרך יהי תל־אביב. באוניברסיטת

בימינו* המשמעויות 1.0
בלשון 1ובימינו. במקרא סמנטיות תזוזות בו שחלו מקראי, פועל הוא ׳פרץ׳ הפועל

:זה במאמר המשמשים הקיצורים
 J. Anderson, The Grammar of Case, Cambridge 1971 = אנדרסון

 לשם עבודה ותחבירי, סמנטי עיון ימינו, של בעברית התנועה פועלי טרומר)האן(, פ׳ = טרומר
תשמ״ג. תל״אביב, אוניברסיטת דוקטור, תואר קבלת

 J. Lyons, Semantics, Cambridge 1977 = לאיונס
.1978 ירושלים המשפט, תחביר צדקה, י׳ = א( 1978) צדקה
ח/ הדרך ׳פתח צדקה, י׳ = ב( 1978) צדקה ב .86-72 עמ׳ (,1978) 26 הספרות, נ
תשל׳׳ו. רמת״גן המקרא, לשון בתחביר פרשיות קדרי, מ״צ = קדרי

B. Comrie, Aspects, Cambridge 1976 = קומרי
ה/ מימוש שנושאם ׳פעלים רובינשטיין, א׳ = רובינשטיין צי פוזי שמ״ג(, לשוננו, פרו  עמ׳ מז)ת

154-147.

 חלקית ׳הריסה היא המקרא מפסוקי משתקפת שהיא כפי ׳פרץ׳ הפועל של הבסיסית המשמעות .1
 ויפרץ )ב( לה(. ג, )נחמ׳ אבניהם חומת ופרץ )א( דרכו׳: לעבור שאפשר במידה מחסום של

יג(. ב, ויעברו)מיכה פרצו לפניהם הפורץ עלה )ג( כג(. ה, )מל״ב ירושלים בחומת
ב. דרך להיכנס כדי ב את פרץ x ימינו: בלשון להביעה אפשר המתקבלת הסיטואציה

 וממירה ׳נכנס׳ עם מתמזגת ׳פרץ׳ הפועל משמעות פריצה. באמצעות ב דרך נכנם x התוצאה:
 מפועלי לאחד ׳פרץ׳ הפועל הפך זו בדרך ב. דרך ׳פרץ׳ x -< ב דרך ׳פרץ׳״׳נכנס׳ x אותו:

 לו הקרוב ׳בקע/הבקיע׳ הפועל על המקרא בתקופת עוד עבר דומה תהליך הרגעיים. התנועה
 פלשתים במחנה הגבורים שלושת ויבקעו )ב( יא(. ט, לפניהם)נחמ׳ בקעת והים )א( במשמעות:

י(. ג, )מל״ב אדום מלך אל להבקיע חרב שולף איש מאות שבע ויקח )ג( יז(. כג, )שמ״ב
 לרמי הודיעו )א( העיקרי: הפועל את להמיר העשויים האמצעי׳ ׳פועלי הם רבים בימינו

 החוב. את לשלם לרמי צלצלו )ב( טלפון. בצלצול החוב את לשלם
משמעות ׳פרץ׳ הפועל קיבל כלשהו, מחסום דרך כניסה של רגעית תנועה של ממשמעות
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צדקה יצחק

 שהממצאים במידה העיקריים המשמעים על נעמוד משמעויות. מספר לו יש העיתונות
 יותר או אחת אליו מתלוות הוראותיו שבכל נקבע, ראשית ומלאים. נכונים הם שבידינו

ומהירות. כוח אי־צפיות, :האלה האדוורביאליות מהמשמעויות

ץ 1.1 פו את־׳ ׳
 או הכניסה דרכו. לצאת או להיכנס כדי מופשט( או )פיסי במחסום חלקי הרס גרימת .1

 במשמעות: לו קרובים פעלים הכרחית. אינה אך מההקשר משתמעת להיות עשויה היציאה
בקיר(. )למשל פתח פתח או בקע־הבקיע

 להיות עשויה הריסה חלקי. הרס באמצעות מופשט( או מחסום)פיסי דרך יצא או נכנם .2
הכרחית. לא אך משתמעת

 לפעמים המתגברת! היא המשמעויות משתי איזו קובעים המביע של כוונתו או ההקשר
 מוחשי שם־עצם להיות עשויים ו־׳המושא׳ ׳הנושא׳ :התחבירית המסגרת קיימות. שתיהן

 מופשט. או
לדוגמה משפטים

פיסי מחסום א(
לקורבנם. והמתינו הגדר את פרצו השודדים .1
הבית. עד והגיעו השער את פרצו הפליטים .2
 להיכנס חששו אך החנות, של האחורי הקיר את פרצו הגנבים .3

האלקטרוניים. המתקנים בגלל
תכשיטים. משם ונטלו הכספת את פרצו החשודים .4
ונמלטו. השער את פרצו האסירים .5
והותנעה. נפרצה המכונית .6

מופשט מחסום ב(
הטוב. הטעם גבולות את פרצו התלמידים .7
ומסגרות. ערכים לפרוץ העז אז של הנוער .8
הארץ. בכל השוק את פרץ החדש האופנתי השיגעון .9

גבול. כל פרצה הקיצונית קנאותו .10

 ל־ נכנס ל־/אל־׳: ׳פוץ 1.2
מן/את יצא מן/מ־׳: ׳פוץ

 הפועל, אל מצטרפות המוצא, ומשלים היעד משלים את המציינות היחס, מליות כאשר
אך בכלל, הכרחית אינה זה במקרה ההריסה יותר. שקופה היציאה או הכניסה משמעות

 נעשה כשהמחסום הכיוונים, לכל או מסוים בכיוון ופתאומית חזקה רגעית תנועה :מסוימת פחות
 בארץ פרץ ומקנהו )ב( יד(. כח, )בר׳ וקדמה ימה ופרצת )א( כלל: מוזכר הוא שאין או מופשט

י(. א, התפשט()איוב )=
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ומשמעויותיו ׳פרץ׳ הפועל

 באן להתחלף עשוי ׳פרץ׳ וכד׳(. הוראה איסור, )כגון מופשט מחסום כלל בדרך קייס
לדוגמה: ב־׳התפרץ׳.

אותה. והתניעו לתוכה פרצו הילדים נעולה! הייתה לא המכונית •דלת .1
רשות. ללא מהכיתה פרצו התלמידים .2
ונדרס. לכביש פרץ הכלב .3
ונמלטו. מכלאם פרצו האסירים .4
מהבקבוק. pפ היין .5
שלנו. המחנה עד והגיעו מהם פרצו השמחה קולות .6
אותו. ושיתק באישיותו נוספים לתחומים פרץ אי־בטחונו .7

 לקבל עשוי ׳פרץ׳ הפועל מסויים, ובלתי כללי הוא היעד משלים או הכיוון כאשר
׳התרחש/קרה׳: של לוואי משמעות עם ׳התפשט׳ של משמעות

בארץ. אזור בכל pפ הזה השיגעון .8
האיזור. בכל פרצה המחלה/המגפה .9

להתרחש/לקוות התחיל ׳פרץ׳: 1.3
 זמן. ו/או מקום והמשלים: אירוע, המציין מופשט ש׳׳ע ׳הנושא׳: התחבירית: המסגרת
:לדוגמה

יומיים. לפני פרצה המלחמה .1
2כספי. למשבר כשנכנסנו בינינו פרץ הריב .2

התחיל ב": ׳פוץ 1.4
 מופשט. ש׳׳ע ו׳המשלים׳ ׳חי/ ש׳׳ע ׳הנושא׳ התחבירית: המסגרת

כגון: בלבד. שמות למספר מוגבלת קולוקציה מהווה הפועלי הצירוף

בבכי/בצחוק/בצעקה/בקריאה)*ות(.• פרץ הוא .1

תנועה כפועל ׳פוץ׳ הפועל 2.0
 זה סעיף ותוכן הפעלים חלוקת קבוצות. לשתי נחלקים הפיסית התנועה פועלי 2.1

(:23-17 )עמ׳ טרומר של עבודתה על בעיקר מתבססים
 ומגיעה א מוצא מנקודת היוצאת x ישות של תנועתה המציינים נמשכים, תנועה פועלי א(

3׳נע׳. הפועל הוא אלה פעלים מייצג ב. יעד לנקודת
היא הנעה הישות של תנועתה אך במרחב, שינוי המציינים רגעיים, תנועה פועלי ב(

זה. בעניין 3.0 סעיף וראה (,153-152 רובינשטיין)עמ׳ לאחרונה דן זו במשמעות .2
.19 עמ׳ טרומר, !224 ׳עמ א(, 1978) צדקה !121-119 עמ׳ אנדרסון, ראה .3
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צדקה יצחק

 המוצא בנקודת מתמקד במרחב השינוי זו מקבוצה בחלק משתמעת. קדמ־הנחה בבחינת
 הוא ומייצגם היעד בנקודת השינוי מתמקד אחר ובחלק ׳יצא׳! הפועל ומייצגם

4׳נכנס׳/׳הגיע׳.
 היעד. אל המוצא מן כיוונית אוריינטציה משמעותם מעצם קיימת התנועה פועלי בכל

 הנמשכים שבפעלים לקבוע אפשר אוריינטציה. אותה של מיקוד מציינים גם הם מזאת לבד
 בפעלים ואילו מאוזן, הוא היעד לבין המוצא בין הכיוונית האוריינטציה מיקוד א( )קבוצה

 בנקודת מתרכז המיקוד ׳יצא׳ קבוצת בפועלי מאוזן. אינו האוריינטציה מיקוד הרגעיים
היעד. בנקודת - ׳הגיע׳ קבוצת ובפועלי המוצא,

 התדרדר, טס, עף, עבר, הפעלים: נמנים ׳נע׳, קבוצת הראשונה, הקבוצה פועלי עם
5נסע. התגלגל,

 חמק, נעלם, הסתלק, נטש, עזב, :נמנים ׳יצא/ התת־קבוצה השנייה, הקבוצה פועלי עם
 נמנים: התת־־קבוצה־השנייה ועם 6ירד)מהארץ(, היגר, גלה, ערק, נמלט, נם, ברח, נפלט,
 השיג, שב/חזר, נחת, נקלע, הופיע, בא, הגיע, ניגש, פרץ, פלש, הסתנן, חדר, סר, נכנס,

7הדביק.
 בסיסית משמעות קיבל והוא יותר, דומיננטי ונעשה הלך ׳פרץ׳ בפועל התנועה מרכיב

 מלא: או חלקי באופן אליה המצטרפות לוואי, משמעויות עם ב( רגעית)קבוצה תנועה של
מופשטים. או ממשיים מחסומים על והתגברות עוצמה מהירות, אי־^פיות,
 תיאור עם מתחברים אינם כאלו, אינם שהם ובין תנועה פועלי שהם בין רגעיים, פעלים

הזמן: ברצף נקודה המציין ׳רגעי/ זמן תיאור עם רק אלא נמשך, זמן

תנועה(. מציין שאינו נמשך, דקות)פועל עשר במשך ארוחתו את אכל האורח .1
רגעי(. )פועל דקות עשר במשך הדלת את טרק *התלמיד .2
נמשך(. תנועה עשר)פועל שעה עד שמונה משעה הסוער בים הפליגה האנייה .3
רגעי(. תנועה עשר)פועל שעה עד שמונה משעה החוף אל פלשה *האנייה .4

רגעי: זמן תיאור עם רק קביל משפט מפיק רגעי תנועה כפועל ׳פרץ׳ הפועל כך

בבוקר. שמונה בשעה המצור החוף/את אל פרצה האנייה .5
בבוקר. תשע שעה עד שמונה משעה המצור החוף/את אל פרצה *האנייה .6

 ממזג הוא שבו. הדדמיקודית באוריינטציה הוא רגעי כפועל ׳פרץ׳ בפועל המיוחד 2.2
בפירוט: נבהיר ׳נכנס׳. של וגם ׳יצא׳ של המשמעות את גם בתוכו

 קבוצת את מחלקת שהיא מאחר קבוצות, לשלוש התנועה פועלי את מחלקת )שם(, טרומר .4
הראשונה. לקבוצה ערך שוות מהן אחת שכל נפרדות, קבוצות לשתי הרגעיים הפעלים

.224 ׳עמ א(, 1978) צדקה ראה .5
.168-150 עמ׳ טרומר, על־פי הפעלים דשימת .6
.215-196 עמ׳ טרומר, על־פי .7
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אומרים: וכשאנו בי, אל נכנס ש־׳א מכך, משתמע ב/ אל א מן יצא x׳ אומרים: כשאנו
א ,מכך משתמע ב/ מן א אל נכנם x׳ ^  א מן פרץ x׳ אומרים כשאנו אולם ב/ מן ש־׳

; אל  כשאנו ולהיפך, ב׳. אל נכנס x־׳w גם אלא א׳, מן יצא x®״ רק לא משתמע ב
; מן א אל פרץ x׳:אומרים בי. מן יצא x~׳v גם אלא א/ אל נכנם x^׳ רק לא משתמע ב

 בעלי ההמשכיים, התהליך לפועלי הראשונה, הקבוצה לפועלי בזה דומה ׳פדן׳ הפועל
הדו־מיקודית. האוריינטציה
 בלעדיו או ׳את׳ באמצעות ישיר למושא מתמשא המקום משלים כאשר מכאן: פועל־יוצא

 ׳נכנס׳, וגם ׳יצא׳ גם לציין עשוי ׳פרץ׳ והפועל דו־משמעות, נוצרת ׳אל׳(, ובלא ׳מן׳ )בלא
כך: הדו־משמעות. את להתיר עשוי ההקשר ורק

1. x הארץ. גבולות את פרץ

:וכן הארץ. אל החוץ מן נכנס x ב( החוצה. הארץ מן יצא x א( :דו־משמעי הוא זה משפט

2. x פp לצאתז(. או להיכנס החלון)כדי את
3. x הדירה. את פרץ

 x ויחידה. הכרחית אינה זו משמעות אך ׳חדירה׳, של היא המקובלת המשמעות
 עשויים הסיטואציה או ההקשר כיצד לב, לשים יש הדירה. מן לצאת גם עשוי

הדו־משמעות: את להתיר

הכלוב)ונמלטה(. את פרצה הציפור .4
הציפור(. את )וטרף הכלוב את פרץ החתול .5

 אך ישיר, במושא מתמשא ׳יצא׳ הפועל גם ׳יצא׳: לבין ׳p׳פ בין להבדל נוספת והוכחה
 ׳עבר׳ הפועל זה לעומת החדר. מן יצא = החדר את יצא דו־משמעות: יוצר אינו הוא

 גבולות את עבר ׳הוא :דו־משמעות ליצור עשוי הדו־מיקודיים התהליך לפועלי המשתייך
הגבול׳. את בגנבה עבר ׳הוא הארץ׳!

 לא אך נפח או שטח להיות עשוי כניסה של במשמעות ׳פרץ׳ הפועל של היעד משלים 2.3
אנכי. שטח או גבול או קו

לשטח(. )נכנסו העתיקה לעיר פרצו החיילים .1
)כנ׳׳ל(. ונדרס לכביש פרץ הכלב .2
לנפח(. )נכנס לבקבוק פרץ הדחוס האוויר .3

:זה לעומת אולם

לשער(. נכנם לא )... לשער פרץ הכדורגל שחקן .4
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אפשר: וכך

נכנם(. לא הוא אנכי? שטח או )קו לגבול/לקיר פרץ הוא .5

 מסויימת מנקודה התפרצות או פריצה של אלא כניסה של משמעות 5-4 במשפטים אין
 היעד. כיוון אל היעד לקו מחוץ
׳לתור׳: היחס במלית להשתמש נהוג אנכי שטח או גבול קו לתוך כניסה לציין כדי

השער/הגבול/הקיר. לתוך פרץ הוא .6

 לתוך מהירה ׳פריצה לבין לשער׳ מהירה ׳פריצה בין במשמעות הבדל יש כך, אם
השער׳.

'קרה׳ במשמעות 'מרץ' 3.0
 תנועה פועלי נמשכתי ובין רגעית בין בזמן, כתנועה בתודעתנו נתפשת ׳התרחשות׳ 3.1

 של משמעות מקבלים והם להפשטה, סמנטית תזוזה בהם מתרחשת שונות בלשונות רבים
ק׳ הפועל וכך ׳אירע׳. ׳התרחש׳, ׳קרה/ פ  לקבל מתאים להיות עשוי תנועה כפועל ׳

 המשמשים תנועה, פועלי מספר לשונות מכמה נביא התרחשות. המציין פועל של משמעות
׳קרה׳. ׳התרחש/ של במשמע

ח: געבוי
ג(. נ, לי)תה׳ יבוא יגרתי אשר .1
נחרצת. הכרעה/החלטה נפלה .2
בחג. בגליל לטייל לנו יצא .3
קשים. נסיונות עליו עברו .4
עלינו. באה צרורה צרה .5

ת: כי עו ג
 בא. = > u קרה; נפל, = קרה; זרם, רץ, =

ot_<u3^,1 o= 3 בחירות; )=התרחשו( רצו/זרמוj£נפל צ 1 ־ =(
הדבר. התרחש(

באנגלית:
׳התרחש׳: של במשמעות המשמשים התנועה פועלי רבים

come, come to pass, come about, fall, befall
הבאים: במשפטים נדגים

He observes what passes.
It came that you quarrelled.

. ׳רץ׳ הוא המקורי ופירושו בלטינית מקורו  occur המצוי הפועל אף

96



ומשמעויותיו ׳פרץ׳ הפועל

בצרפתית:
,survenir = בא ׳התרחש׳: של במשמעות בצרפתית משמשים בלבד תנועה פועלי
 = Un miracle / un malheur est arrive :כך ,arriver = הגיע ,se passer = עבר

הגיע. נס/אסון

 להתרחשות מתנועה הסמנטית התזוזה תנועה. כפועל ׳פרץ׳ הפועל לגבי הדין הוא 3.2
 או מופשט בשם־עצם התחלף ׳אנושי/חי׳ הסמנטי המאפיין בעל הנושא כאשר החלה

שם*אירוע:

שנה. לפני פרצה מלחמה/מהפכה... .6

 קו, מגפה׳)תה׳ בם ׳ותפרץ המקראי בפסוק במקרא עוד ניכרו זו סמנטית תזוזה ניצני
כ־׳התרחש/קרה׳. גם אלא כ־׳התפשט׳ רק לא להתפרש העשוי כט(,

 )הרשימה ׳p׳פ לפועל להצטרף המסוגלים אירוע שמות או פעולה שמות באים להלן
מלאה(: אינה

 מחלוקת, חילוקי־דעות, סכסוך, ריב, , מהפכה פלישה, התקפה, קרב, מאבק, מלחמה,
 אש, התלקחות, שרפה, דלקה, סערה, בהלה, תסיסה, משבר, מהומה, שערורייה,

שגעון... מגפה, מחלה, רוגז...; כעם, שמחה, סערת־רגשות,

:העיתונות( כגון)מן ׳החוצה׳, המקום תיאור את מצרפים הכותבים קרובות לעתים

החוצה. פרצה הסרטים ועורכי הכתבים בין השקטה והתסיסה .1
החוצה. פרץ הסורית בהנהגה הירושה על הקרב .2

העולם. לאור ויצא התרחש ׳האירוע׳ כלומר

 יוכל נמשך שאירוע כדי הנדרשים, הסמנטיים המאפיינים את האפשר במידת לסכם ראוי
 גם או עצמה לפעולה להתייחס עשויים המאפיינים ׳פרץ׳. הפועל של נושאו לשמש

 להיות עשויים מאחד יותר או המאפיינים אחד הפעולה. מתרחשת שבה הכללית לסיטואציה
^ בפועל לשימוש מספקת סיבה פ 8המאפיינים: הם ואלה ׳

 שרפה, אש, הר־געש, מהומה, סופה, סערה, עליו: שליטה שאין לא־יזום אירוע א(
רגשות... דלקה,

 מאבק, מלחמה, כבלתי־צפוי: כפתאומי, אליו שמתייחסים )אג׳נטיבי(, יזום אירוע ב(
ריב... סכסוך־עבודה, שביתה,

 טפשות, כוחות־יצירה, מחלה, במפתיע: והופיעה עצורה או לטנטית שהיתה תופעה ג(
שיגעון...

כך או ׳מוציא־הקול׳ מצד שליטה ללא במפתיע ש׳אירעו׳ אג׳נטיביים, ׳פעולות־קול׳ ד(

זה. בעניין (153-152 ׳רובינשטיין)עמ של הנכוחים דבריו וראה .8

97



צדקה יצחק

קולות... צחוק, שאגה, בכי, (:6.4 סעיף )ראה השומע באוזני הקול ׳נשמע׳

התחיל של במשמעות 'פוץ׳ 4.0
ך 4.1 לי ה ת  תנועה)פיסית המציינת פעולה היא בין נמשכת, דינמית( פעולה)± כל הוא 9׳׳
 בהכרתנו נתפש הנמשך הפעולה זמן תנועה. מציינת שאינה פעולה היא ובין מופשטת( או

יעד. או סוף סיום, נקודת לו ויש מוצא, התחלה, נקודת לו שיש מסלול, של קו או כדרך

-נ - - - - - -,—e
 בו ממשיכים הזמן, מסלול אל נכנסים שדרכו כ׳פתח׳ מטאפורית נתפשת ההתחלה נקודת

 סגירה, ,מעין בו יש אלא המשך, אין שאחריו אטום, כפתח נתפש זה וסוף לסוף! ומגיעים
 כמציינים ׳ננעל׳( )או ו־׳נחתם׳ ב־׳נפתח׳ המטאפורי השימוש מכאן חתימה. או נעילה

 ב—א המסלול דרך ממשיכה א, מקום/זמן במרחב בנקודה נפתחת הפעולה וסיום. התחלה
 את 1 מס׳ משפט במקום לנסח אפשר כן ועל ב. מקום/זמן במרחב בנקודה ונחתמת/נסגרת

:2 מס׳ משפט

ב־ב. ונסתיימה ב־א התחילה הפעולה .1
לא־אג׳נטיבית(. )במשמעות ב־ב. ונחתמה ב־א נפתחה הפעולה .2

:3 מס׳ משפט את נפיק אג׳נטיבית במשמעות

ב־ב. ונעל/חתם ב־א הפעולה את פתח הוא .3

׳פתח׳ מתון ׳התחיל׳ 4.2
 נוספות(, משמעויות־לוואי עם ׳פתח׳)כמובן גם היא ׳פרץ׳ של המשמעויות שאחת מאחר
מסוימים: בהקשרים ׳פתח׳ הפועל במקום לבוא עשוי ׳פרץ׳ הפועל

פתח/דלת/חלון/גדר/חומה/דרך/קופה... פרץ .1

׳התחיל׳: של במשמעות ׳פתח/נפתח׳ במקום לבוא עשוי ׳פרץ׳ וכך

א׳)אג׳נטיבי(. ביום במאבק פתחו המדינות שתי )א( .2
א׳)אג׳נטיבי(. ביום במאבק ׳פרצו׳ המדינות •שתי )ב(

The two countries opened the campaign on Sunday )ג(
אג׳נטיבי(. ולא א׳)אג׳נטיבי ביום נפתח המאבק )א( .3

אג׳נטיבי(. )לא The campaign opened/broke out on Sunday )ב(
אג׳נטיבי(. ולא א׳)אג׳נטיבי ביום נפרץ •המאבק )ג(

9. process! 483 עמ׳ לאיונס, ראה.
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 כדי )ג(.3 ההיפותיטי למשפט ייהפך )ב(2 האג׳נטיבי ההיפותיטי שהמשפט הכרח אין
 ללא הצורה את לקיים עשויה הלשון )ב(,3 הלא־אג׳נטיבי האנגלי המשפט למשמעות להגיע
וכך: ׳)ב(3 האנגלי במשפט כמו שינוי

הנייר. את הצהיב דני )א( .4
הצהיב. הנייר )ב(

האדמה. את בקע הגשם )א( .5
,0בגשם. בקעה האדמה )ב(

 להיפך עשוי ,במאבק... ,׳פרצו המדינות ׳שתי )ב(2 מם׳ ההיפותיטי המשפט אופן ובאותו
הבא: הקביל למשפט אלא ׳נפרץ׳...׳ ׳המאבק )ג(3 מם׳ ההיפותיטי להיפוכו לא

א׳. ביום פרץ המאבק .6

מתוך'נכנס' ׳התחיל׳ 4.3
 להגיע אפשר ל־׳התחיל׳. מ־׳פרץ׳ הסמנטית התזוזה להעברת שנייה אפשרות גם קיימת

 של המשמעויות אחת שהרי ׳פרץ/ הפועל של ׳נכנס׳ משמעות מתוך גם זה משמעות לשינוי
 מטאפורית נתפשת נמשכת פעולה של ההתחלה נקודת (.1 סעיף ׳נכנס׳)ראה גם היא ׳פרץ׳

 בלשון מוצאים אנו כן ועל ממנו. כיציאה נתפשת הסיום ונקודת הזמן, למסלול כ־׳כניסה׳
׳התחיל׳: במשמעות ׳נכנס׳ אחרות ובלשונות העברית

חריף. למאבק נכנסו העובדים )א( .1
העשירי. מכריע/ליומו לשלב נכנם החריף המאבק )ב(

The workers enter into negotiations )א( .2
The negotiations enter into a decisive phase )ב(

:ב־׳פרץ׳ ׳נכנס׳ להמיר אפשר מתאימים תפוצה שינויי עם אופן, ובאותו

חריף. למאבק נכנסו/״פרצו העובדים )א( .3

 משלים עם רק אלא ׳מאבק׳( )כמו מופשט משלים עם מיתחבר ׳פרץ׳ הפועל אין עדיין
 בלתי־אפשרית ואינה קיימת זו היפותיטית אפשרות אך לאולם׳. פרצו ׳העובדים פיסי:

 ללא מהופכת בתבנית קיים משפט להפיק אפשר זאת היפותיטית אפשרות ומתוך להלכה.
 זהה יהיה ׳פרץ׳ זה במקרה מתאים(. אינו הוא שגם ׳נפרץ׳ ׳פרץ׳)לא בפועל צורני שינוי

^ במשמעותו פ נ ״׳  הלא־אג׳נטיבי ׳נכנם׳ במשמעות אלא ׳נפתח׳ במשמעות לא והפעם ל
ואז: הקודם. בסעיף זה בעניין וראה )ב(,2 מס׳ האנגלי במשפט כמו

א׳. ביום התחיל( הזמן, למסלול )נכנס פרץ חריף מאבק )ב( .3

.247-246 ,145 עט׳ א(, 1978) צדקה !89-88 עמ׳ קדרי, זה בעגיין ראה .10
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פיצוץ׳ לא-'פרץ מדוע 4.4
 בדרך ׳התחיל׳ גם אלא ׳קרה׳ רק לא היא ׳פרץ׳ משמעות כי עקיפה בדרך להוכיח אפשר

ץ/ כמו רגעי אירוע הוא שנושאם משפטים להפיק אי־אפשר מדוע נשאל אם עקיפה, צו פי  ׳
׳התנקשות׳...

בבוקר. עשר בשעה פרץ •הפיצוץ )א( .1
מביתה. הרחק לא פרצה גנדי באינדירה *ההתנקשות )ב(

 רגעי, פועל בעצמו הוא ׳פרץ׳ הפועל שהרי מאוד, תמוהה לכאורה היא זו אי־אפשרות
 במשמעות ׳פרץ׳ שהפועל מסתבר רגעי? אירוע עם רגעי פועל ייתחבר לא למה כך ואם

(:3.1 סעיף )ראה פרוצס תהליך, שהוא אירוע נמשך, מאפיין בעל נושא מחייב ׳קרה׳

פרצה. המלחמה/השביתה/המחלה .2

 משך־זמן. חסר הוא (event באנגלית שמכונה הרגעי)מה האירוע כי היא לכך הסיבה
 מקום/זמן. של בנקודה קורה מתרחש, רק הוא להסתיים, יכול ואינו להתחיל יכול אינו הוא
 למושג נחשבת ההנדסה בתורת שנקודה כשם 11בכלל. זמן חסרת כאילו היא זו נקודה אך

 גם כך שלה, הקואורדינטות את רק לציין ואפשר ונפח, שטח אורך, של ממדים חסר מופשט
 זמן נקודת מועדה, את לציין ואפשר חסר־זמן, מופשט מושג היא הזמן נקודת כאן,

 יש התחלה. גם אלא התרחשות רק לא כאן שיש המסקנה מכאן משך. כל ללא מסויימת,
לומר: שאי־אפשר כשם שניהם. בין לקסיקלי מיזוג

בבוקר. עשר בשעה התחיל •הפיצוץ .3

לומר: אי־אפשר כך

12בבוקר. עשר בשעה פרץ *הפיצוץ .4

.43 עפו׳ קומרי, ראה .11
׳פרץ׳: עם מלהתחבר מנוע הוא אין בריבוי, בא הרגעי האירוע אם .12

גנדי. אינדירה רצח אחרי בהודו דמים התנגשויות פרצו .1
 בין והשווה איטרטיבית(, זו)פעולה אחרי זו המתרחשות רגעיות פעולות של המשכיות כאן יש

הבאים: המשפטים
דקות. חמש במשך אחת ירייה ירה •הצייד .2
דקות. חמש במשך רבות יריות ירה הצייד .3
אחת. ירייה לירות התחיל •הצייד .4
רבות. יריות לירות התחיל הצייד .5
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 וכנעני( אבן־שושן של גמילוניהם שמפורש ׳התרחש׳)כפי רק הייתה ׳פרץ׳ משמעות לו
:5 מם׳ משפט של ומקבילותו במשמעותו שונה היה ולא קביל 4 מם׳ משפט היה

בבוקר. עשר בשעה קרה/התרחש הפיצוץ .5

 משמעות כי לקבוע, אפילו אפשר ׳התחיל׳. של משמעות גם בתוכו מגלם ש׳פרץ׳ מכאן
 דינאמי פועל של התחלה המציין כפועל, ש׳התחיל׳ מאחר יותר, השלטת היא ׳התחיל׳

 בתוכו מגלם אינו בלבד ׳קרה׳ להיפך! ולא ׳קרה׳ של משמעות בתוכו מגלם נמשך,
: 7 למס׳ 6 מם׳ משפט השווה ׳התחיל׳. של משמעות

א׳. ביום התרחש/קרה הריב .6
א׳. ביום pפ הריב .7

 הריב א׳, יום באותו התרחש/קרה/ כולו הריב משך זו: במשמעות מתפרש 6 מס׳ משפט
יום. באותו והסתיים התחיל

פסוקית' + ׳פוץ 5.0
 דן שהוא ההתרחשות, פועלי ושאר ׳פרץ׳ הפועל כי סבור ג( סעיף ,153 ׳רובינשטיין)עמ

 רק אלא לפסוקית-נושא מצטרפים אינם ו׳נערך׳, ׳קרה׳ ׳התרחש׳, במאמרו, בהם
:הבאים המשפטים בשני זאת מדגים והוא לשם־עצם,

זה. את זה היכו שהאנשים ״פרץ .1
האנשים. בין ריב פרץ .2

:להוסיף יכולים ואנו
אתמול. שבתו שהפועלים *התרחש .3
אתמול. הפגנה התרחשה/פרצה/נערכה .4

 לדעת היא פסוקית־נושא של תבנית בעלי משפטים של לאי־קיומם הכללי הרקע
 והוא שלם׳ למשפט מצטרף פועל שבו ממבנה להימנע בלשון נטייה ש׳יש רובינשטיין)שם(

 נימוקים מביא הוא התופעה של המלא להסבר לתופעה׳. המלא ההסבר זה לא ׳אך מוסיף:
בהמשך. אחרים
 כה זו נטייה שאין לטעון, אפשר נושא מפסוקית להימנעות נטייה שקיימת הטענה לגבי

 מפסוקיות אולי פחות לא בלשון רבות נושא פסוקיות מוצאים אנו מוצגת. שהיא כפי חזקה
 ודאי ש־, ידוע ש*, התברר במלים: הפותחות הפסוקיות כגון אחרות, מפסוקיות או מושא

 ש־... ל־ נאמר ש־, חבל ש*, ל־ נמאס ש־, מבהיל ש־, די לא ש*, לו מגיע ש*,
:פסוקית־נושא לקבל עשוי עצמו ׳קרה׳ הפועל אף מזו, יתרה
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זה. את זה היכו שהאנשים קרה .5
בדרך. נתקלקלה שמכוניתנו קרה .6

:החלופית בתבנית או

זה. את זה היכו שהאנשים הוא שקרה מה .7
בדרך. נתקלקלה שמכוניתנו הוא שקרה מה .8

 לשם אחד: כולל בנימוק לסכמם שאפשר נימוקים, ארבעה רובינשטיין מביא בהמשך 5.1
 מאשר בשם־עצם מסויימים במקרים להשתמש העדפה קיימת כלשהו אירוע תיאור

נ3)ב(: תבנית על )א( בתבנית משפטים מעדיפים אנו הפועלי. במקבילו

בטוחה. מטביעה ניצלה הסירה )ב( .)+(0נ התרחש )א( .1
התרוצצו, צרחו, רעשו, רבו, הילדים )ב( מהומה. פרצה )א( .2

קפצו...
רעדה.)+( האדמה )ב( אדמה.)+( רעידת התרחשה )א( .3
שם.)+( הופגן שם/ הפגין מישהו )ב( הפגנה.)+( נערכה )א( .4

 משפטים לאי־הפקת נימוק אינו וזה )ב(, מבנה על )א( מבנה של העדפה על מדובר כאן
 בלשון)ראה קיים אכן זה שמבנה צוין כבר והרי פסוקית/ + ׳קרה פסוקית של במבנה

 (.5.0 בסעיף 8-5 מס׳ משפטים
:6 מס׳ בתבנית ולא 5 מס׳ בתבנית משפטים קיימים מדוע להסביר נותר אף־על־פי־כן

בדרך. נתקלקלה שהמכונית קרה/אירע .5
בזה. בזה נלחמו שהאויבים •התרחש/פרץ .6

 של בסיסית משמעות להם יש ו־׳התרחש׳ ׳פרץ׳ ׳אירע/ ׳קרה/ ההתרחשות פועלי 5.2
 נוספת משמעות גם לעתים יש הראשונים הפעלים לשלושת מקום/זמן׳. במרחב ׳נמצאות

 של הצטרפותם את להסביר עשויה לי, נדמה זו, לוואי משמעות 14ואי־צפיות. מקריות של
 המשפט משמעות. מוסיפים שהם מאחר נושא, לפסוקית ו־׳אירע׳ ׳קרה׳ הפעלים שני

׳:S׳ למשפט משמעות שווה אינו ׳s + ׳קרה/אירע

ש...(. מקרה )=קרה לארץ לחח נסעה שידידתי קרה/אירע .1

למשפט: משמעות שווה אינו הנ״ל המשפט

רובינשטיין. של הם ב)+( המסומנים המשפטים .13
קרה/ הפועל על 150-149 ׳עמ רובינשטיין, ראה .14  במילון happen, occur הערכים וראה ׳

השלם. ׳ובסטר׳
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לארץ. לחח נסעה ידידתי .2

 אין ועל־כן נוספת, לווי משמעות שום כאמור מוסיף אינו ׳התרחש׳ הפועל זה לעומת
לפסוקית: התרחש הפועל את להוסיף טעם

 לארץ. לחוץ נסעה שידידתי •התרחש .3

הנ״ל. 2 מם׳ למשפט משמעות שווה הוא זה משפט
 ש־׳פרץ׳ מאחר ,4 מס׳ משפט כמו משפט של אי־קיומו את להסביר נותר אף־על־פי־כן

:משמעות להוסיף עשוי

לארץ. לחוץ נסעה שידידתי *פרץ .4

תשובות. כמה לתת לנסות אפשר חד־משמעית. תשובה אין שלכך להודות יש
 המקרים ברוב זהה שם־הפועל( )או שם־פעולה באמצעות שימוי בו שנעשה משפט א(

 השר. על־ידי המכתב כתיבת = מכתב כתב השר המקורי: למשפט במשמעותו
 שמני צירוף לפנינו כאן שהרי זהה, להיות חייבת אינה התחבירית תפוצתם אף־על־פי־כן

נדגים: משפט. וכן

ראשון. ביום התחיל זה / ראשון ביום התחילה השביתה .5
ראשון. ביום שבתו שהם *התחיל .6

:8 מס׳ משפט ולא 7 מם׳ משפט ייתכן ועל־כן

ראשון. ביום שביתה פרצה .7
ראשון. ביום שבתו שהם p*פ .8

 אפשרויותיה כל את מממשת אינה שהלשון ידוע ייחודית. סיבה שקיימת הנמנע מן לא
 לחפש ואין המצוי, לבין האפשרויות בין ממומש בלתי עצום פער יש הפוטנציאליות.

 ׳קרה׳ הפעלים אי־לכך כלשהן. תבניות של לאי־קיומן ׳הגיונית׳ סיבה רבים במקרים
 מכלל להוציא אין זאת. מממש אינו ׳פרץ׳ הפזעל ואילו הפסוקית, מבנה מממשים ו׳אירע׳

עליהן. עמדנו לא שעדיין תחביריות או סמנטיות סיבות שקיימות אפשרות

כבכי פוץ הוא 6.0
 בתחילה להבהיר יש לו והדומים הנ׳׳ל המשפט של הסמנטי־תחבירי המבנה על לעמוד כדי

 ׳פרץ׳ הפועל זו בתבנית האג׳נטיביות. היעלמות ב( התנושאות: א( בתחביר: תופעות כמה
ב׳התפרץ׳. להתחלף עשוי
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התנושאות 6.1
 מסוגי אחד 15ולהיפך. למשלים הופך הנושא היפוכים: של כללית תופעה בלשון קיימת

 במקרים ליהפך עשוי משליס־המוצא התנועה: בפועלי ההיפוך הוא הללו ההיפוכים
16למשלים: - והנושא המשפט, לנושא מסויימים

מרגלו. שתת רב דם )א( .1
דם. שתתה רגלו )ב(

הבאים: המשפטים שני לגבי הדין הוא

ממנו. פרץ הבכי )א( .2
בבכי. פרץ הוא )ב(

 משפטי־תשתית גם שקיימים נראה )ב(.2 המשפט של מקורו לחשיפת אחת דרך רק זוהי
 .,פרצה ׳המלחמה לבין ממנו׳ פרץ ׳הבכי בין הקשר מה לשאול הראוי מן לכך, נוסף אחרים.

דומה. תשתית להם תהיה שלא ייתכן שלא היא השערתי

האג״נטיביות היעלמות 6.2
 סמנטית תזוזה ומתרחשת שלהם האג׳נטיבי המרכיב את מאבדים אג׳נטיביים פעלים לעתים

 .17הפרפראזיים במקביליהם ניכר וזה דו־משמעי נעשה האג׳נטיבי המשפט וכך במשמעותם,
:דברינו את נדגים

השלישית(. מהקומה או )מעצמה קילוגרמים מספר הורידה רחל )א( .1
רחל. על־ידי הורדו קילוגרמים מספר )ב(

 המשמעות קיימת בשניהם פסיבי. הוא והשני אקטיבי משפט הוא הראשון המשפט
 האג׳נטיבית המשמעות את יאבד הראשון המשפט אם לזה. זה פרפראזיים והם האג׳נטיבית,

אחרת: תבנית יקבל היפוכו מורפולוגי, או תחבירי שינוי כל ללא

)מעצמה(. קילוגרמים מספר הורידה רחל )א( .2
ממנה. ירדו קילוגרמים מספר )ב(

א. משפט של התנושאות הוא ב משפט
 בסעיף )א(2 מם׳ דומה: תבנית בעל משפט במאבק׳)ראה פתח ׳השר למשפט כעת נעבור

את היוזם הוא שהשר הוא המשפט ופירוש ׳פתח׳, בפועל האג׳נטיביות קיימת כאן (.4.2

.341 ,246 עט׳ א(, 1978) צדקה ראה .15
.61-53 עכו׳ טרומר, ראה .16
.169-168 7ענ א(, 1978) צדקה ראה .17
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 אינו אך היפותיטית, קיים שהוא משפט, נפיק ב־׳פרץ׳ ׳פתח׳ את נמיר אם המאבק. תחילת
:למעשה קיים

18במאבק. ׳פרץ׳ •השר .3

 להיאבק התחיל השר תהיה: משמעותו שלו, האג׳נטיביות תיעלם אם זה, אחרון במשפט
 המשפט התחיל/פרץ. המאבק המהופכת: בתבנית או הגלויה( האג׳נטיבית הקביעה )בלי

 קבילה, להיות עשויה זו תבניתו - במאבק׳ פרץ *׳האויב הנ׳׳ל הלא־אג׳נטיבי ההיפותיטי
 בבכי.׳ פרץ ׳השר ב־׳בכי׳: ׳מאבק׳ נמיר אם

 במשפטים התבנית של היפוכה היא בבכי׳ פרץ ׳הוא המשפט שתבנית המסקנה, מכאן
האלה:

,9מפיו. פרצה צעקה / האויבים( )בין פרצה מלחמה / ממנו פרץ בכי .4

 סעיף )ראה בכי/צעקה/שאגה... של הסמנטיים המאפיינים בין השוני בגלל אף־על־פי־כן
 לפועל המתלוות הלוואי במשמעויות שוני •יש מלחמה/מאבק/ריב... של אלו לבין (5.4

 של במשמעות יותר נתפש - פרץ׳ ׳המאבק בתבנית ׳פרץ׳ הפועל התבניות. בשתי ׳פרץ׳
 כך ועל מן־׳, ׳יצא תנועה כפועל גם נתפש הוא ממנו׳ פרץ ׳בכי במשפט ואילו ׳התחיל/קרה׳

בהמשך. נדון

ממנו׳ פוץ ׳הבכי 6.3
 את להסביר אפשר פיה שעל לוקליסטית, מערכת מסויים במובן קיימת תחבירי מבנה בכל

 נעות, וישויות נחות ישויות בו שיש הנדסי, כמבנה התחביריים התפקידים ואת התבניות
 הפעולה, יוצאת שממנו כמוצא כמקום, נתפש הנושא מסלול. ויש מרחב ויש שטח יש

:משפטים בשני זאת נדגים 20הפעולה. מגיעה שאליו כיעד, נתפש והמושא

אג׳נטיבית(. אהוד)פעולה את היכה דוד )א( .1
לאהוד. מכות נתן דוד )ב(
מדוד. מכות קיבל אהוד )ג(

 תבניות יפיקו (3.2 )סעיף האירוע שמות שכל סמנטית או תחבירית מניעה שום אין למעשה .18
בלשון, מומש לא זה תהליך אך במאבק/בריב/בויכוח..., פרץ •הוא בבכי׳: pפ ל׳הוא דומות
 פרץ יש: וכן שאגה... אנחה, צחוק, בכי, כמו בלבד שמות־קול למספר רק התייחד והוא

 תנועה לפועלי היא שההצטרפות לומר ניתן לשונית. קולוקציה כאן יש בסערה/בדהרה.
 פרץ הוא בדהרה/בריצה/בנסיעה... פרץ הוא תנועה(: גם יש ולפועלי־קול)שבבסיסם מרחביים

בבכי/בשירה/בקללות...
 פרץ •הוא )א( : (4.4 סעיף קביל)וראה לא משפט יופק כן לא שאם נמשך, להיות חייב ׳הקול׳ גם .19

ממנו. פרץ/התפרץ קולני •עיטוש קולני! בעיטוש
.219-169 ׳עמ אנדרסון, !496 ׳עמ לאיונס, ראה .20
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 זו ליציאה והגורפ״היוזם ל־׳מושא׳, וכמגיעה ׳הנושא׳ מן כיוצאת נתפשת ההכאה פעולת
׳דוד׳. הוא

אג׳נטיבי(. אהוד)לא על כעם דוד )א( .2
אג׳נטיבית(. לא אהוד)במשמעות על כעסו את הוציא דוד )ב(
אהוד. על יצא דוד של כעסו )ג(

 יש זה לבכי ׳הוא׳. ה׳נושא׳ מן ׳יצא׳ הבכי כלומר, - ממנו׳ pפ ׳הבכי לגבי הדין הוא
 חד־מקומי עומד פועל הוא ׳בכה׳ הפועל שהרי החוצה׳(, וגלוי)׳יצא ברור יעד אין אך מוצא
 אנו ממנו׳ יצא ׳הבכי אומרים אנו שכאשר לעובדה, לב לשים יש ליעד. זקוק ואינו

 המסומן מן מאליו יוצא ׳הבכי׳ כלומר המשפט, של לא־אג׳נטיבית למשמעות מתכוונים
2,הלוגי. הנושא על־ידי

כפועל־קול 'בבי׳ 6.4
 גער, צעק, קרא, אמר, :ובעלי־חיים בני־אדם של קולות המציינים פעלים קבוצת קיימת
 ילל, נער, צהל, שאג, ;זימר... שר, נאנח, צפצף, שרק, זעק, צרח, ילל, בכה, צחק, נחר,
22געה... קרקר, המה, קרא, צייץ,

 השומע: אל המקור מן היוצאת הקול תנועת הוא הקול בפועלי יסודי מאפיין
אל... הגיע השאגה קול שאג: צחוק...! ממנו יצא צחק: ממנו...! דברים יצאו אמר:

 תפישתנו וגם פועלי־קול של הממשית המציאות את תפישתנו גם חברו בפועלי־קול
 בלשון למצוא איפוא ייפלא לא הקודם(. הסעיף )ראה המשפטים תבניות את המופשטת

 ׳בכי/צחוק נפיק: ב-׳פרץ׳ ׳יצא׳ נחליף ואם ממנו׳. יצא ׳בכי המשפט: במתכונת תבניות
ממנו׳. פרץ

ץ׳ 6.5 פו אדוווביאלי כפועל ׳
 כפועל לשמש אותו מכשירה תנועה כפועל ׳פרץ׳ הפועל של הבסיסית המשמעות

 זה במאמר 23במרחב. תנועה של במושגים בהכרתנו נתפשת האספקטואליות אספקטואלי.
(.4.3f ׳התחיל׳)סעיף במשמעות ׳פרץ׳/׳נכנס׳ בפועל לכך דוגמא הובאה

 עשויות ופתאומיות מהירות עצמה, כמו ׳פרץ׳ הפועל של הברורות משמעויות־־הלוואי
 משפטים תבניות שתי קיימות התבניות שאר בין אחרות. לפעולות אדוורביאלים לשמש

 ׳התחיל׳ בפעלים נדגים האדוורביאליות. או האספקטואליות לציון לשמש העשויות
ו׳מיהר׳:

 מאליה פורצת ושוב (:23.11.84 מיום )׳מעריב׳ הבא המשפט את להביא הראוי מן זה בהקשר .21
 אל השואל מן ׳יוצאת/פורצת׳ בקול הנאמרת ׳השאלה׳ - ישראלז שומר וישן נם מדוע השאלה:
השומע.

.73 עמ׳ ׳ב( 1978) צדקה ראה .22
.98 עמ׳ קומרי, ;719 ׳עמ לאיונס, ראה .23
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בדיבור יזר מ

 לראות נוכל בדיבור׳ התחיל/מיהר ׳הוא שמ־הפעולה: של התבנית את לדוגמא ניטול אם
 דיבר ׳הוא פירושו בדיבור׳ מיהר ש׳הוא כשם ומכאן בבכי׳. פרץ ל׳הוא זהה תבנית בה

 דהיינו ב׳׳פריצה״׳ בכה ׳הוא פירושו: יהיה בבכי׳ פרץ ׳הוא כאן, גם כן במהירות׳
ב׳התפרצות/

 מביא כנעני כי לבכות׳)אם pפ ׳הוא כלומר ׳פועל+שם־הפועל׳ של מבנה אין עדיין
ל*(. לצאת התפרץ לכך: קרובה אחת דוגמא

דדמשמעות 7.0
 צירוף־היחס ,6.0 בפרק שנדונה כפי בבכי/ פרץ ׳הוא המשפט של המקובלת בתבנית
 כה היא זו מצויה משמעות בבכי׳. פתח ׳הוא למשפט בדומה עקיף כמושא משמש ׳בבכי׳
 ממומשת להיות העשויה אחרת, ומשמעות אחרת תבנית מעינינו מסתירה היא כי עד חזקה

 נכנם ׳הוא המשפט: כמו כתיאור־אופן לנתח אפשר ׳בבכי׳ צירוף־היחס את הזה. במבנה
מלא: במשפט הזה החדש המבנה את נדגים בבכי׳.

ומשמעויותיו ׳פרץ׳ הפועל

בבכי/בוכה. לחדר־האורחים pפ המאוכזב הילד .1

 פרץ הוא האלה: המקובלים למשפטים גם להיות עשוי פירוש ואותו מבנה אותו
מבנים: שלושה להסתיר עשוי בסערה׳ פרץ ׳הוא המקובל הביטוי בצחוק/בצעקה.

 - עקיף( מושא - ׳בבכי׳ ׳פתח׳: במשמעות )׳פרץ׳ (6.2 בבכי׳)סעיף פרץ ׳הוא :כתבנית א(
להסתער. התחיל הוא והמשמעות:

 הוא המשמעות: - אדברביאלי( כפועל )׳פרץ׳ (6.5 בדיבור)סעיף מיהר הוא כתבנית: ב(
בהתפרצות. הסתער

 )אל פרץ הוא המשמעות: - אדברביאלית( כהרחבה בבכי)׳בבכי׳ נכנם הוא כתבנית: ג(
(.1 משפט למעלה, )ראה בהסתערות העמדה(

 ו׳הסתער אל" ׳פרץ הפעלים ששני מאחר במשמעותן זהות למעשה הן ו־ג׳ ב׳ התבניות
:בהוראתן מאת קרובים אל"

בהסתערות. פרץ הוא = בהתפרצות הסתער הוא .2

 ו־׳פריצות/ ׳פורצים׳ מרוב ׳פרץ׳. הפועל של שם־הפעולה בקביעת זו רשימה נסיים 8.0
 הולך הוא במדוברת, ובעיקר החיה, ובלשון ׳פריצה/ שם־הפעולה במשמעות פיחות חל

 ׳התפרצות/ בשם־הפעולה המשתמשים רבים מוצא אתה וכך 24הפשע. לתחום ומתייחד
׳התפרצותו הסכסוך/השביתה.../ ׳התפרצות רבים: בהקשרים במשמעות לו הזהה

 כל אחת, פעם פרץ אדם (:21.9.84 מיום טוב׳ ׳שבוע מוסף לעיתונאי)׳מעריב/ חשוד אומר וכך .24
אליו. תגיע המשטרה פריצה
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צדקה יצחק

 מהאולם...׳ הקהל ׳התפרצות בבכי/בצחוק.../
 :דו־משמעיים הרכבים ליצור עשוי ׳פריצה׳ שמ־הפעולה תחבירית. סיבה גם שיש ייתכן

 הגבולות׳ ׳פריצת החומה/ ׳פריצת כמבנה להשתמע עשוי סכםון־׳ ׳פריצת כמו מבנה
 ׳התפרצות )לוואי־נושא(, הסכסיר ׳התפרצות מעדיפים ועל־כן )לוואי־מושא(,

וכד׳. רגשות׳ ׳התפרצות האינפלציה/
 ׳פרוץ/ הכבול בשם־הפועל להשתמש הוא ׳פריצה׳ שם־הפעולה את לעקוף שנייה דרך

 פרוץ ׳ערב הסכםוך/השביתה/ ׳בפרח :העומק בתשתית למושא( )ולא לנושא המצטרף
וכד. הקרבות/המאורעות׳

 אינו התרחשות, או ופתאומית חזקה תנועה המציין ׳פריצה/ ששמ־הפעולה יוסק נא אל
 מותיר שאינו מתאים, בלוואי מלווה הוא כאשר ובייחוד חיוביים בהקשרים בעיתונות שגור
 אל ׳הפריצה המדעית/ ׳הפריצה העתיד/ לקראת הטכנולוגית ׳הפריצה לספק: מקום

וכיו״ב. מלחמה׳ של ׳פריצתה אויב/ כוחות פריצת מפני ׳הגנה האירופיים/ השווקים
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