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 יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: 
פרוזודיה, שיח ותחביר

שלמה יזרעאל

מבוא. 1

הלשון המדוברת — ביטוייה הוא הקול. הצלילים המופקים מפי הדובר הם רצף אקוסטי 
שעל בני השיח לפענחו. מערכת הצלילים מתפענחת כיסודות האגודים יחדיו, ואשר 
רק בצירופם זה לזה יוכלו לשמש במערכת הלשון. כך הפונמות, כך המורפמות, כך 
המילים והצירופים, כך המשפטים והפסקאות. כל אלה הם היסודות הסגמנטליים 
של הלשון. כמוהם גם היסודות הפרוזודיים, המצטרפים אל היסודות הסגמנטליים 
של הלשון להבעה משותפת ]ראו מאמרן של זילבר־ורוד וגרין )תשע״ו(, "מבוא 
לפרוזודיה בדיבור", בספר זה[, שכן — וזאת יש להדגיש — המערכת הפרוזודית 
המבנית1 היא יסוד פורמאלי של הלשון המדוברת, ומעמדה אינו פחּות ממעמדן 

של מערכות היסודות הסגמנטליים.
הפונמות, שאינן נושאות משמעות הן לעצמן אלא מבחינות בין משמעויות, 
חוברות יחדיו ליצירת מורפמות ומילים, ואלה חוברות יחד ליצירת מבנים גדולים 
יותר. גם יסודות פרוזודיים אפשר שיבחינו בין משמעויות. בעברית הטעם הוא 
פונמי,2 ומשמש, לפיכך, מאפיין העשוי להבחין בין משמעויות של מילים אשר 
 ,Schwarzwald 2001: § 1.2.4 ,297 :הרצף הסגמנטלי שלהן זהה ]חן תשל"ב
Coffin & Bolozky 2005: § 2.7 ,Becker 2003; ראו גם הדיון במילה פונולוגית 

במאמר "כמה מילים על 'מילה'" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]2[([.
ברמה שמעל המילה, הפרוזודיה משמשת כאמצעי העיקרי לחלוקת רצף הטקסט 
ליחידות נושאות משמעות, יחידות שיח ואף יחידות תחביר. מחקר ראשוני כבר 

הפרוזודיה משמשת גם בתפקידים לא מבניים )כגון הבעת רגשות(; ראו מאמרן הנ"ל של   1
זילבר־ורוד וגרין.

בשפות רבות משמש גם טון לקסיקלי להבחנה בין משמעויות בין רצפים סגמנטליים זהים   2
על ידי שינוי בגובה הטון או בכיוונו. לטון לקסיקלי, המשמש בלשונות רבות, ראו, למשל, 

 .Fox 2000: ch. 4, Yip 2006
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הראה כי חלוקה תחבירית — אם על פי גבולות של משפט ואם על פי מבני תחביר 
אחרים — משיקה לחלוקה ליחידות פרוזודיות )יזרעאל תש"ע, יזרעאל וזילבר־ורוד 

תשס"ט(. שלוש הדוגמאות הבאות ימחישו:3

הלכתי להציג את זה פעם ראשונה שום דבר לא עבד עכשיו מסתבר  )1א(  
מה הם עשו עד וינדוז אלפיים המקרואים התוכנה לא קוראת אה 

]C612_4_sp1_018-024[ מקרו של זה

מכרנו מכרנו בבוליביה ברזיל מכרנו מכרנו באורוגווי קוסטה ריקה  )2א(  
]C612_4_sp1_121-127[ מכרנו מקסיקו יחסית הרבה

צריך להדליק מזגן בבית כן קר חם מה מצבכם  )3א(  
]C711_2_sp4_13-17[

בדוגמה 1א אין יודעים אם הגבול בין המשפט הראשון והשני יבוא לפני הצירוף 
האדוורביאלי פעם ראשונה או אחריו. אין יודעים אם הגבול בין המשפט השני 
והשלישי יבוא לפני האדוורב עכשיו או אחריו; אף ייתכן שיבוא האדוורב הזה — 
שאולי מתפקד כסמן שיח — כיחידה נפרדת. גם בהמשך מיקום הגבולות לא יהיה 
נהיר אם יבוא הרצף הזה בלא חלוקה כלשהי, וזו אמנם ניתנת על ידי הפרוזודיה. 

תמליל עם סימון היסודות הפרוזודיים ינהיר את משמעות הרצף הזה:4

הלכתי להציג את זה פעם ראשונה | שום דבר לא עבד || עכשיו  )1ב(  
מסתבר | מה הם עשו || עד וינדוז אלפיים | המקרואים | התוכנה 

לא קוראת אה | מקרו של זה ||

כך גם בקטע שבדוגמה 2א, שחלוקה פרוזודית מנהירה את היחסים בין המילים בו:

מכרנו || מכרנו בבוליביה | ברזיל מכרנו | מכרנו באורוגווי | קוסטה  )2ב(  
ריקה | מכרנו מקסיקו | יחסית הרבה |

כל הדוגמאות במאמר זה לקוחות ממאגר העברית המדוברת בישראל )מעמ"ד(. ההפניות   3
כוללות את סימון הטקסט )למשל: C612_4(, לאחריו סימון הדובר )למשל: sp1( ולאחריו 

.cosih.com מספריהן של הקבוצות הפרוזודיות המצוטטות. למעמ"ד ראו
סימנים המשמשים כאן: | גבול פרוזודי משני )טון ממשיך(; || גבול פרוזודי ראשי )טון   4
מפסיק(; \ גבול פרוזודי ראשי המסמן פנייה )בדרך כלל לשאלות כן/לא ובתנאים מסוימים 
גם בשאלות תוכן; ראו כהן תשס"ט(; — קבוצה פרוזודית קטועה; - מילה קטועה; )( תמליל 
משוער; >< יסודות לא מילוליים בדיבור. ראו עוד יזרעאל תשס"ב: 291-290 . לעקרונות 
תמליל עם סימונים פרוזודיים ראו יזרעאל תש"ע. השוו גם המאמר "ייצוג בכתב של עברית 

מדוברת: תמליל ותעתיק" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]1[(. 
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בקטע שבדוגמה 3ב, הפרוזודיה מסמנת — בנוסף על החלוקה — גם את היות 
ארבעת המבעים הראשונים מבעי שאלה, משמעות המסומנת לקסיקלית — אולם 

לא פרוזודית — במבע האחרון )השוו כהן תשס"ט(:

צריך להדליק מזגן בבית \ ...5 כן \ קר \ חם \ מה מצבכם || )3ב(  

הנה כי כן, הפרוזודיה היא הכלי שבאמצעותו אנו מחלקים את רצף הדיבור כדי 
ליצור יחידות משמעות, והיא הכלי שבאמצעותו אנחנו יכולים להבין את היחסים 
בין היחידות, לבסס את משמעותן ולעגן את מעמדן בשיח. תחביר הלשון המדוברת 
נשען, אם כן, על הפרוזודיה באשר לחלוקת רצף הדיבור ליחידות נושאות משמעות.6

ראשית לכל דיון במבנה הלשון המדוברת, מן הראוי שאאזכר כמה מהנחות הקדם 
העומדות כנר לרגליי בבואי לדון במבנה הלשון המדוברת ]יזרעאל תשע"ג, וראו גם 
המאמר "משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]3[([:

הלשון היא, בראש ובראשונה, אמצעי הבעה ותקשורת בין בני האדם. שימוש 	 
הלשון כאמצעי תקשורת הוא שימושה הגלוי הנפוץ ביותר.

מבין מערכות הלשון, מערכות הלשון המשמשות בדיבור — ודאי לשון דיבור 	 
היומיום — הן התדירות ביותר בשימוש. משום כך, מערכות הלשון שבדיבור 
מטביעות את רושמן הבלתי אמצעי על מערכות הלשון האחרות ועל התפתחות 

הלשון בכלל.
לפיכך ראויות מערכות הלשון הללו להתייחסות בלשנית ראויה, אף מרכזית.	 
את הלשון המדוברת עלינו לנתח על פי מאפייניה שלה. עלינו להתנתק מכל 	 

דעה קדומה הנובעת מניתוחינו את מבנה הלשון הכתובה על מכלול הופעותיה.
ניתוח הלשון על פי נתונים במאגרי לשון אפשר שייעשה אך ורק מתוך נקודת 	 

המוצא של השומע, לא מתוך נקודת המוצא של הדובר. במילים אחרות, הלשון 
כפי שאנו לומדים אותה מנתוני המאגר היא תמיד הרצף הלשוני הנשמע ונתפס 
על ידי השומע, שכן אין לנו גישה ישירה למערכת הלשונית שהפיקה את הרצף 

המדובר.7

לאחר המשפט הראשון, שנאמר כשאלה, יש תשובה מפי אחת מן הנוכחות, "כן ||", אולם   5
הדוברת ממשיכה בלא התייחסות לתשובה זו.

הפרוזודיה משתתפת, בין היתר, בסימון מודאליות או מיקוד, שהם בין הקריטרינים המגדירים   6
פרדיקט ]ראו המאמר "משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]3[(; 
לפרוזודיה כמסמנת יסודות מסר בעברית ראו כוזר תש"ן, אוזרוב תש"ע[. מאמר זה לא 
יעסוק בשימושים אלה של הפרוזודיה אלא בתפקידיה בחלוקת הטקסט ליחידות ובארגונן.
אין בהבחנה זו משום שלילת האפשרות להניח הנחות קוגניטיביות המתבססות על נתוני   7

.)Kibrik 2011 והמתודולוגיה הנקוטה בידי Givón 1992 קורפוס )וראו ההערות אצל
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ניתוח הלשון ראוי לו להיעשות מתוך ראיית הלשון כמערכת בפני עצמה, על 	 
אף המודעות לקשרי המערכת הזאת עם יסודות חוץ־לשוניים או עם יסודות 

די. שמעבר להקשר השיח הִמּיָ
תחביר, מבנה המסר ופרוזודיה משולבים זה בזה בלשון המדוברת ליצירת מבעים 	 

קוהרנטיים.
מנקודת המוצא של השומע, פרוזודיה היא הכלי הראשוני לפיענוח המבנה 	 

התחבירי, המשמש בסיס להבנת המסר המובע בשיח.

בהתאם להנחות יסוד אלה אשער כי יחידה פרוזודית אוצרת יחידת שיח, אשר היא 
מצדה חופפת או משיקה ליחידה תחבירית. היות שענייננו במאמר זה הוא יחסי 
הגומלין בין פרוזודיה, שיח ותחביר, אנו נתמקד באותן יחידות של הלשון המדוברת 
אשר בהן מתממשים יחסי הגומלין בין כל שלושת ההיבטים הללו: מצד הפרוזודיה 
הקבוצה הפרוזודית והפאראטון, מצד השיח הדיבר והמבע, ומצד התחביר — המשפט.8

קבוצה פרוזודית ודיבר. 2

הקבוצה הפרוזודית מוגדרת ברגיל על פי מימושה כתוואי הנגנה קוהרנטי. יחידה 
פרוזודית זו, המכונה כאן קבוצה פרוזודית, מקובלת באסכולות רחבות במחקר 
הפרוזודי, אף כי המינוח הנקוט לעתים שונה, והיבטים שונים של המושג באים 
 intonation( "לידי ביטוי בתיאורו. מונח רווח בספרות היום הוא "יחידת הנגנה
unit(, מונח שאף אני נקטתי אותו עד לאחרונה )למשל, יזרעאל תש"ע(. דא עקא, 
שהמונח "יחידה" עשוי לשמש גם כמונח כללי ליחידות בכל רמה של ההייררכייה 
הפרוזודית, והמונח "הנגנה" מצומצם מדי, שכן הוא מתייחס אך ורק לגובה הקול ולא 
ליסודות אחרים, עוצמה וקצב )כולל פסקים( התומכים בתפיסת היחידה הזו ]השוו 
גם הערתה הדומה של Barth-Weingarten 2011: 2 #2,9 זילבר־ורוד וגרין )תשע״ו( 
במאמרן בספר זה נוקטות את המונח "יחידה פרוזודית"[. עוד יש להעיר כי הגדרת 
הקבוצה הפרוזודית מכלילה ברגיל גם את הרצף הסגמנטלי הבא עמה. למשל, דו 
בואה ועמיתיו מגדירים את יחידת ההנגנה, היא הקבוצה הפרוזודית, כ"רצף דיבור 
הנהגה תחת תוואי הנגנה קוהרנטי יחיד" )Du Bois et al. 1992: 17(. משום כך אין 
החוקרים מבחינים בדרך כלל בין יחידת הרצף הפרוזודי או ההנגנתי לבין יחידת 
הרצף הסגמנטלי. דומני שהבחנה בין היסודות הללו ראוי שתיעשה הן בתיאור הן 

המונח "יחסי גומלין" לעניין זה אינו אומר בהכרח חפיפה. יחסי הגומלין בין היחידות   8
יפורטו בהמשך.

משום היות המונח Intonation Unit כה נהוג, לא שינתה Barth-Weingarten מן הנוהג,   9
.IU וממשיכה לנקוט את המונח הזה ואת קיצורו
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בניתוח, ולפיכך נבחין בין יחידות פרוזודיות לבין יחידות שיח, ונניח שהקבוצה 
ר.10 הפרוזודית אוצרת יחידה מבנית של הלשון המשמשת במערך השיח, היא הדיּבֵ
ר, הלוא הוא הרצף הסגמנטלי החופף לקבוצה פרוזודית, יוגדר כיחידה  דיּבֵ
המזערית של רצף השיח. הדיבר, כיחידת שיח, נושא עמו מסר. דיבר יכול להכיל 
כל יסוד לשוני שהוא, החל בכזה המורכב מהברה יחידה. כפי שיובן מהמשך העיון, 

המסר המובע על ידי דיבר יחיד יכול להיות שלם או חלקי.
קבוצות פרוזודיות מובחנות על פי גבולותיהן — יותר מאשר על פי מאפייניהן 
הפנימיים )יזרעאל תש"ע: Izre’el & Mettouchi 2015: § 3.2 ,603-596, זילבר־ורוד 
וגרין תשע״ו בספר זה(. תמלילי מעמ"ד מבחינים בין שני סוגי גבול עיקריים: גבול 
ראשי )המאפיין סיום( וגבול משני )המאפיין המשכיות(. עוד מבחינים התמלילים 
בין גבול ראשי שאיננו מסומן, ומאופיין בדרך כלל בטון יורד )סימונו הגראפי ||(, 
 Du Bois ראו ;appeal( לבין גבול ראשי המסומן על ידי טון עולה ומכונה פנייה
et al. 1992: § 6.3(, והוא טון המאפיין בדרך כלל שאלות כן/לא )סימונו הגראפי 
\; לעברית ראו כהן תשס"ט(. סימון משולש זה הונהג במעמ"ד על פי שיטתם של 
דו בואה ועמיתיו )Du Bois et al. 1992, 1993(. גבולות ממשיכים המאופיינים 
על ידי טונים שונים, אשר לא הובחנו במעמ"ד )כל גבול ממשיך סומן גראפית 
על ידי | (, אופיינו על ידי ורד זילבר־ורוד )Silber-Varod 2011, זילבר־ורוד וגרין 

תשע״ו בספר זה(.

פאראטון ומבע. 3

היחידה הבאה בהייררכייה הפרוזודית אחרי הקבוצה הפרוזודית היא פאראטון 
)paratone(.11 פאראטון יוגדר כיחידה פרוזודית אשר — בהיעדר תנאים מגבילים — 
גבולה הסופי הוא גבול ראשי. פאראטון עשוי לכלול — בנוסף על הקבוצה הפרוזודית 
המסתיימת בגבול ראשי — גם קבוצה פרוזודית אחת או יותר המסתיימות בגבול 
פרוזודי משני. על פי הגישה שהוסברה לעיל, יחידות פרוזודיות אוצרות יחידות 
שיח ומגדירות את גבולותיהן. הקבוצה הפרוזודית אוצרת יחידת שיח שכינינו 
 Cresti השוו ;utterance( אותה דיבר. הפאראטון אוצר יחידת שיח שנכנהו מבע

.)& Moneglia 2005: 210

.speech unit שהציע את המושג ,)Tao 1996: 175( השוו הערותיו של טאו  10
.Izre’el & Mettouchi 2015: § 3.3 למונח זה ראו  11
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גם המבע, כמו הדיבר, נושא עמו מסר. כמו הדיבר, יכול גם המבע לכלול כל 
יסוד לשוני שהוא. אולם בעוד שהדיבר יכול להביע מסר חלקי שיש להשלימו, 

המבע נושא עמו גם את השלמת המסר המובע בו.12
דוגמה 4 מציגה פאראטון הכולל שלוש קבוצות פרוזודיות: השתיים הראשונות 
מסתיימות בגבול פרוזודי משני, האחרונה בגבול ראשי.13 במונחים של יחידות שיח, 

רים. 14 דוגמה זו מציגה מבע שלם המורכב משלושה דיּבֵ

)4(

שלושה   =( פרוטוטיפיות  פרוזודיות  קבוצות  משלוש  המורכב  )=מבע(  פאראטון  דוגמה 4: 
 דיברים(: "חשוב שהוא יבין | שמאותו רגע שהוא הלך | הקבוצה נראית טוב יותר ||" 

15]OM_sp2: 1350"-1354"[

ניתן את דעתנו לעובדה שרבים הפאראטונים הבנויים רק מקבוצה פרוזודית אחת, 
וכך רבים הדיברים המהווים כל דיבר מבע בפני עצמו.16

אין להבין מכאן שמבע נושא עמו מסר נטול הקשר: אין שיח בלא הקשר ]ראו מאמרי   12
"משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת" )יזרעאל תשע״ו]3[( בספר זה[, ומכאן שכל 

יחידת שיח — קטנה כגדולה — הריהי בהכרח תלוית הקשר.
העקומה מייצגת את תוואי גובה הטון.  13

ים. העדפתי את צורת הריבוי בתוספת –ים ולא –ות  ׁשִ ּלֵ לצורת ריבוי זו השוו צורות כגון ׁשִ  14
כדי להבדילה מצורת הריבוי )עשרת ה(דיברות.

סימון הפניה על פי יחידות זמן מובא מקטעי הקלטות מעמ"ד אשר בשלב זה לא הועמדו   15
לרשות הציבור.

כאן עשויה לעלות שאלת הקבוצות הפרוזודיות הקטועות או המושעות והתייחסותן   16
 Izre’el & Mettouchi לפאראטון. שאלה זו מצריכה מחקר נוסף. להערות ראשוניות ראו

 .2015: § 3.3



159 יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר    

בדוגמה 5 שלושה פאראטונים: )1( הקבוצות הפרוזודיות ]1[-]4[, אשר האחרונה 
שבהן מסתיימת בטון ראשי; )2( הקבוצה הפרוזודית ]5[, המהווה פאראטון שלם 
משום שאף היא מסתיימת בטון ראשי; )3( הקבוצה הפרוזודית ]6[, המסתיימת בטון 

ראשי המסומן כטון של פנייה.

]1[ בסדר | ]2[ אבל את זוכרת | ]3[ אנחנו ֶאה | ]4[ את ת- תיידעי    )5(
 את ההורים שלי || ]5[ יש לך את הטלפון שלהם || ]6[ נכון \ 

 ]Y32_sp2_018-023[

אם כן, בדוגמה 5 שלושה מבעים: בראשון ארבעה דיברים ובשניים הנוספים דיבר 
יחיד בכל מבע.

כפי שמראות היחידות האחרונות בדוגמה 5, גבול ראשי לא בהכרח מסמן 
לבן־השיח שהדובר אכן סיים את תורו בשיחה ושעל בן־השיח להתחיל בדברים, 
 .)Liddicoat 2007: 61-63 אלא אך ורק כי בנקודה זו אפשר להיכנס לשיחה )השוו
בקטע שיח זה, הדוברת מוסיפה שני מבעים לשיחּה לאחר הגבול הראשי שביחידה 

]4[: המבע שביחידה ]5[ והמבע שביחידה ]6[.
גם הדיבר האחרון )=הקבוצה הפרוזודית האחרונה( בדוגמה 6 ממחיש את הדברים:

]1[ סוס סוס | ]3[ רק יותר נמוך || ]4[ רגליים מקוצרות כאלה ||     )6( 
 ]OCh_sp1_286-288[

אלו אך שתי דוגמאות מני רבות שבהן הדוברים ממשיכים את דבריהם אחרי גבול 
ראשי.

.Izre’el & Mettouchi 2015: § 3.2 עוד למושג הפאראטון ראו

משפט. 4

 Crystal 2010: מקובל לראות במשפט את היחידה התחבירית המקסימלית )ראו למשל
98(. אולם הגדרת המשפט אינה פשוטה, ודאי לא בלשון המדוברת.17 בדומה ליחידות 
השיח, גם המשפט הוא יחידה סגמנטלית הנושאת עמה מסר. משום כך — ומשום 
הנחות הבסיס לעיון בלשני זה אשר על פיהן הלשון היא, בראש ובראשונה, אמצעי 
הבעה ותקשורת בין בני האדם וכי אין הלשון מנותקת מהקשר השיח18 — גם הגדרת 

משום הקשיים המתגלעים בתפיסת מבנה המשפט לשם הגדרתו אף בלשון הכתובה, ָראו   17
אחדים להגדיר את המשפט כרצף שאחריו נקודה )ראו Crystal, שם(.

ראו גם במאמרי "משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]3[(   18
וכן יזרעאל תשע"ג.
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המשפט כיחידה מבנית אינה יכולה להיות מנותקת מהקשר השיח. במבנה הבסיסי 
של המשפט בעברית המדוברת עסקתי במאמר אחר )יזרעאל תשע"ג(. במאמר ההוא 
הצעתי להגדיר משפט כיחידה תחבירית המכילה — בצורתה המינימלית — פרדיקט. 
הפרדיקט הוא גרעין המשפט, ומוגדר כיסוד החדש ברצף השיח, כיסוד האינפורמטיבי 
שבו, כרכיב הנושא את המטען המודאלי של המשפט ואשר עליו המיקוד.19 בתחום 
הפרדיקט ייתכן שיבואו משלימים או הרחבות מסוגים שונים. עוד הצעתי להבחין בין 
שני סוגי משפטים עיקריים: )1( משפט חד־איברי, הכולל פרדיקט בלי סובייקט ]ראו 
 המאמר "משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]3[([; 
)2( משפט דו־איברי, שבו, בייצוגו המינימלי, פרדיקט וסובייקט. עוד הצעתי להבחין 
בין סוגי משפטים דו־איבריים על פי מבניהם ההייררכיים: משפט בעל פרדיקציה 
ברמה ראשונה, משפט בעל פרדיקציה ברמה שנייה ומשפט בעל פרדיקציה ברמה 
שלישית. הפרדיקטים של המשפטים ברמה השנייה או השלישית כוללים פרדיקטים 
שהם עצמם משפטים המכילים זה את זה. עוד הוצע, שסובייקט אפשר שיהיה משפט.

השערות המחקר. 5

מבע הוא תחום המשפט. בהיעדר תנאים מיוחדים, מבע יכיל משפט יחיד.– 
חּום על ידי המבע; היות שמבע הוא יחידת השיח האצורה על ידי –  המשפט ּתָ

הפאראטון, גבולו הסופי של פאראטון מציין גם את סיומו של משפט.
מבע הוא יחידת השיח הגדולה ביותר אשר יכולה להכיל משפט. משפט אינו – 

יכול להתפרס על יותר מאשר מבע יחיד. במילים אחרות, גבול פרוזודי ראשי 
הוא גם גבול סופי של משפט, ומכאן שיסמן גם את תחילתו של משפט חדש.

מבע אפשר שיכיל גם ְצִביר משפטים.– 
תחום המשפט עשוי להיות גם הדיבר. או אז יתוחם המשפט על ידי גבולות – 

הקבוצה הפרוזודית האוצרת את אותו הדיבר.
משפט, או, כנזכר, משפט שלם. לעתים –  דיבר יכול להכיל מילה או צירוף כרכיב ּבְ

נדירות יכיל דיבר יחיד יותר מאשר משפט.

בדומה לאבחנה כי יסוד לשוני המכיל הברה יחידה יכול להוות דיבר או מבע, כך גם יסוד   19
כזה יוכל לשמש כפרדיקט, ומכאן גם כמשפט. אולם יש לתת את הדעת להבחנה בין 
יחידות השיח לבין יחידות התחביר לעניין זה: יחידת שיח יכולה להיות מורכבת מיסודות 
נושאי מסר כגון כגון ֶאה או ֶאם, שתפקידם להעביר, למשל, מסר פרוצדוראלי של שמירת 
תור בשיח. לעומת זאת, יחידה לשונית כגון ָאה || )כלומר: 'הבנתי )סוף סוף(!'( או ָאה \ 
)כלומר: 'מה?'( נושאת עמה מסר שהוא חדש בשיח ומטען מודאלי, וכמובן גם את המיקוד. 
אם כן, יחידה מסוג זה תואמת את אמות המידה המגדירות פרדיקט, והיא יכולה להוות 

משפט בפני עצמה.
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הממשק בין יחידות פרוזודיות לבין יחידות סגמנטליות יהיה כפי שמציגה טבלה – 
מס' 1:

טבלה 1: הממשק בין יחידות פרוזודיות, יחידות שיח ויחידות תחביר

יחידות תחביריחידות שיחיחידות פרוזודיות
 קבוצה פרוזודית

)אחת מתוך שתיים או יותר 
בפאראטון(

ר  דיּבֵ
)אחד מתוך שניים או יותר 

במבע(

 מילה / צירוף / משפט 
)/ צביר משפטים(

משפט / צביר משפטיםמבעפאראטון

דוגמה 7 מציגה מבע )פאראטון( יחיד, הכולל חמישה דיברים )קבוצות פרוזודיות( 
ושני משפטים כדלקמן:

)7(

משפטיםדיבריםמבע
היא |]1[היא |

]1[

היא |
התפקיד שלה זה 

התפקיד שלה זה ]2[לראות ֶאה |
לראות ֶאה |

התפקיד שלה זה 
לראות ֶאה |

טלנובלות |טלנובלות |]3[טלנובלות |
והיא |]4[והיא |

]2[
והיא |

לא יודע מה היא עושה 
לא יודע מה היא ]5[שם ||

עושה שם ||
לא יודע מה היא עושה 

שם ||

]C842_sp1_270-274[ דוגמה 7: יחידות שיח ופרוזודיה והממשק עם יחידות תחביר

ארבע הקבוצות הפרוזודיות הראשונות מסתיימות בגבול משני והחמישית בגבול 
ראשי. על פי ההגדרה, חמש הקבוצות הללו מהוות פאראטון. כאמור, היחידות 
הפרוזודיות הללו אוצרות יחידות שיח: כל קבוצה פרוזודית אוצרת דיבר; הפאראטון 
אוצר מבע, המורכב כאן מחמישה דיברים. מבע יחיד זה מכיל שני משפטים: המשפט 
הראשון מובע בשלושה דיברים: היא | התפקיד שלה זה לראות ֶאה | טלנובלות |; 

המשפט השני מובע בשני דיברים: והיא | לא יודע מה היא עושה שם ||.

דיבר ומבע כתחומים אפשריים של המשפט. 6

מחקר הממשק שבין תחביר לבין פרוזודיה ושיח נוטה להניח שהדיבר — ולא המבע 
— הוא יחידת השיח הבסיסית, ובהתאם לראות בדיבר את תחום המשפט )ראו למשל 
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Chafe 1994: 65-66, Kibrik & Podlesskaya 2006(.20 אולם בד בבד עם הטענה 
הזו מובאות במחקר הבלשני השוואות כמותיות של החפיפה בין משפט לבין דיבר, 
השוואות המעלות ספק בדבר תקפות הטענה. טבלה 2 מציגה כמה דוגמאות לאחוזי 

חפיפה בין משפטים לבין דיברים בשפות שונות:21 

טבלה 2: היחס בין משפטים לדיברים בשפות אחדות22

היחס בין משפטים שפה
לדיברים

אנגלית

54%Iwasaki & Tao 1993: 3
60% )מתוך דיברים 

Chafe 1994: 65-66מהותיים בלבד(22

48%Croft 1995: 849

יפנית
45%~42%

Iwasaki 1993: 41,  
Iwasaki & Tao 1993: 3

68%Matsumoto 2003: 58
68%~50%Den et al. 2010

70%Kibrik & Podlesskaya 2006: § 8רוסית
40%Iwasaki & Tao 1993: 3, Tao 1996: 72~47%סינית מנדרינית

50%Croft 2007: 11-12וארדאמאן )אוסטרליה(
32%Wouk 2008: 150, 158~52%סאסאק )אינדונזיה(

42%Izre’el 2005: § 6.1~47%עברית

הרושם הכללי המתקבל הוא שכמחצית מן הדיברים אינם כוללים משפט )יותר 
ממחצית או פחות ממנה על פי השפה, על פי הקורפוס הנבדק ועל פי התאוריה 
העומדת בבסיס הבדיקה(. אם אכן כך — מן הראוי לבדוק את ההנחה שהדיבר הוא 

תחום המשפט היסודי.

משפט )clause( נתפס ברגיל כיחידה תחבירית המכילה הן פרדיקט והן סובייקט, גם אם   20
לא יוגדר כך במפורש על ידי החוקרים העוסקים בממשק פרוזודיה־תחביר.

הקורפוסים שנספרו מוגבלים בהיקפם, אף לא כולם מתעדים שיח יומיומי אלא גם נרטיבים   21
או סוגות אחרות; מבני השפות המיוצגות שונים, הגישות התאורטיות מגוונות, ובכל זאת 

התמונה המתקבלת משמעותית.
צ'ייף )Chafe 1994: 63-64( מבחין בין יחידות מהותיות )substantive(, שבהן מובע המסר   22

המהותי של השיח, לבין יחידות מסדירות )regulatory(, המשמשות לארגון השיח.
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הבה נבדוק את הנתונים לגבי העברית כפי שהם משתקפים במעמ"ד. מבט 
חטוף בנתונים אינו מאפשר הכרעה חד־משמעית. למשל, הטקסטים בדוגמאות 8 

ו־9 מייצגים יחסים כמותיים מנוגדים בין תחומי המשפט.

]1[ המצב קשה בבית || ב:   )8(
]2[ תבדוק את הקציצות הם ב | ]3[ פריזר || ג:   

]4[ בפריזר \ ]5[ במיקרו || ב:   
]6[ מה || ]7[ זה קיבלתם ֵמַה | ]8[ ֶחְבֶרה \ ]9[ >כחכוח< ממי זה  א:   

אבא \
]10[ הם הביאו ביחד || ]11[ לא יודע || ב:   

]12[ ָאה || ]13[ באמת \ א:   
]14[ למה || ]15[ מי הגיע אתמול חוץ מבהט || ד:   

]16[ אלי וליזה || ]17[ למה זה לא נפתח לי \ א:    
]C711_1_sp2_001-005; sp3_001-002; sp1_001-008; sp4_001-002[

]1[ אני שמה בקערה | ]2[ מערבבת | ]3[ גור- גוזרת את העיתון ל |  ד:   )9( 
]4[ קורעת אותו || ]5[ אבל שיהיה | ]6[ ארוכים | ]7[ מרובעים |

]8[ ואז את מין | ]9[ מד- מדביקה כזה מפסלת \ א:   
]10[ אני קודם שמה | ]11[ מקווצ'צ'ת נייר | ]12[ כדי שיהיה לזה |  ד:    
מדביקה   ]15 [  | אני  כאילו  עומק   ]14 [  | רוחב   ]13 [
 קודם | ]16[ קיווצ'וצ'ים של נייר כאילו | ]17[ ועל זה עושה || 

]C714_sp4_008-022; sp1_022-023[

בשתי הדוגמאות מספר דיברים זהה — 17, אולם בעוד שבדוגמה 8 יש 15 מבעים 
ו־16 משפטים,23 בדוגמה 9 )שהיא קטע משיחה בין שתיים מן הדוברות של דוגמה 
8( יש 4 מבעים ו־10 משפטים.24 בבדיקה כמותית של כ־10,000 קבוצות פרוזודיות 
מתוך מעמ"ד נמצא שכ־40% מן המבעים כוללים דיבר יחיד.25 היבט כמותי זה 
מצדיק הוא בפני עצמו התבוננות מחודשת בשאלת היחידה הבסיסית של הלשון 
המדוברת, אולם אין הוא מפריך כשלעצמו את התזה המעמידה את הדיבר )או 

יחידות ]2[-]3[ הן מבע יחיד, אולם שני המשפטים שבו אינם מחולקים באופן שווה בין שני   23
הדיברים הנכללים במבע זה. במבע שביחידות ]7[-]8[ משפט יחיד המתפרס על פני שני 

דיברים.
ניתוח תחבירי שונה ייתכן שיעלה מספר אחר של משפטים.  24

בספירה מדויקת: 2069 מתוך 5269 מבעים בקורפוס בן 9900 קבוצות פרוזודיות )=דיברים(,   25
אשר 498 מביניהן הן קבוצות פרוזודיות קטועות.
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הקבוצה הפרוזודית( כתחומו היסודי של המשפט. ובכל זאת אני מציע לשנות מן 
הדרך המקובלת ולראות במבע ולא בדיבר את תחומו של המשפט. מדוע?

נעמיד זו מול זו את שתי האפשרויות העומדות לפני התאורטיקן: )1( להניח 
שהדיבר הוא תחום המשפט ולנסות ולהסביר את המקרים שאינם עולים בקנה אחד 
עם ההנחה הזו; )2( להניח שהמבע הוא תחום המשפט ולנסות ולהסביר את המקרים 

שאינם עולים בקנה אחד עם ההנחה הזו.
הבה נבדוק תחילה את האפשרות הראשונה, כלומר את ההנחה המקובלת 
במחקר שתחום המשפט הוא הדיבר, וננסה לבדוק אם נוכל להסביר את המקרים 
שאינם עולים בקנה אחד עם ההנחה הזו, כלומר מקרים שבהם משפט מתפרס על 
פני מבע הכולל יותר מדיבר אחד. ואמנם, אפשר להבחין באמות מידה אחדות אשר 
על פיהן יאובחנו מקרים החורגים מן הכלל, למשל: הפרדה פרוזודית של הסובייקט 
מן הפרדיקט )דוגמה 10(; טופיקליזציה )דוגמה 11(; הפרדת משלים מושאי )דוגמה 

12( או אדוורביאלי )דוגמה 13(:

 ]OCh_sp1_899-900[ || מגיעים ]1[ צעירים | ]2[   )10(
]1[ אתם | ]2[ אין לכם מה לדבר על לפטר אותה ואותה ||     )11( 

 ]C714_sp4_095-096[
]1[ אז הכי חשוב שתפתחו | ]2[ את העיניים ||    )12( 

 ]P423_1_sp7_044-045[
]1[ והוא עשה את היישומים | ]2[ מבחינת ספירות | ]3[ והכול והכול ||     )13( 

 ]C612_4_sp2_115-117[

אולם לצד אלה יש מקרים רבים מאוד אשר אין נראית בהם חוקיות ברורה באשר 
לפיצול המשפט בין דיברים של אותו המבע, כפי שמדגימים המבעים שבדוגמאות 

14, 15 ו־16:

]1[ זאת אומרת | ]2[ זה לא זמן סביר שבו | ]3[ באמת יהיה לי    )14(
פידבק אמיתי | ]4[ כולל | ]5[ ראייה נכונה | ]6[ על המנהל 

 ]OM_sp6_031-035[  || שלי
]1[ את פשוט מורחת על ה | ]2[ עיתון | ]3[ דבק \   )15( 

 ]C714_sp1_020-022[
 ]P423_1_sp5_022[ || עד הצוואר ]1[ ֵמַה | ]2[ בטן | ]3[   )16(

לפיכך עלינו למצוא אלטרנטיבה לאפשרות הראשונה מבין השתיים, ותהא זו 
האפשרות השנייה שהובאה לעיל: להניח שהמבע הוא תחום המשפט ולנסות 

ולהסביר את המקרים שאינם עולים בקנה אחד עם ההנחה הזו.
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מבע הוא תחום המשפט. 7

ראשית יש לחזור ולהזכיר כי מבע עשוי לכלול דיבר אחד )ראו מבעים מסוג זה 
בדוגמה 8 לעיל(, וגם את הממצא שכ־40% מן הדיברים בקורפוס הנבדק מהווים הם 
כשלעצמם מבע שלם. במקרים אלה ממילא תהיה זהות בין דיבר לבין מבע באשר 
ליחסי הגומלין בין יחידות השיח האלה לבין משפט. מכאן שאין מניעה להגדיר את 
תחום המשפט כמבע, גם אם הוא כולל דיבר יחיד. לצד אלה נראה כי הרבה משפטים 
המיוצגים במעמ"ד ואשר מתפרסים על פני יותר מאשר דיבר אחד )כפי שראינו 
בחלק גדול מן הדוגמאות שהובאו לעיל(, הם משפטים )פשוטים( הנתחמים על ידי 
מבע ולא על ידי דיבר )למשל דוגמה 8 יחידות ]2[-]3[ ויחידות ]7[-]8[, דוגמאות 10, 
12, 13, 15, 16(. כל אלה עולים בקנה אחד עם ההנחה שתחום המשפט הוא המבע. 
עלינו לבחון אפוא את אותם מקרים שבהם מבע כולל יותר מאשר משפט )פשוט(. 
להלן תובא סקירה חטופה של מבעים אלה, סקירה שתאפשר תובנות ראשוניות אל 

עברית היומיום. מבנה המבע ואל יחסי פרוזודיה, שיח ותחביר ּבְ
ובכן, מבע, שהוא תחומו הבסיסי של המשפט, עשוי להכיל גם ְצִביר משפטים 
שאוגדו יחדיו כדי לאפשר הבעת מסר מהודק. יחסי המשמעות בין המשפטים 
המובעים במבע יחיד מקבילים, ככל הנראה, למכלול היחסים הקיימים בין יסודות 
בלשון )השוו Halliday 2014: ch. 7(.26 אם אכן כך, קיבוץ משפטים במבע מעמיד 
את המבע לא רק כיחידת השיח שהיא התחום היסודי של המשפט, אלא אף כיחידה 
אשר בה מתמקדים יחסי הצורה ויחסי המשמעות היכולים להתממש בין משפטים. 

המשמעות הכוללת של המסר מובעת באמצעים צורניים מגוונים. 
סיווג על פי מילות תפקיד לא יהלום את הממצא המגוון, שכן משמעויות דומות 
מבוטאות בדרכי תצורה שונות. גם סיווג על פי הקטגוריות המקובלות לא ימצה 
את הממצא, ואנו נראה בדוגמאות דלהלן שקטגוריות של משמעות כגון "תנאי", 
"זמן", "תוצאה" וכיו"ב אינן בהירות דיין ואינן תחומות על ידי גבולות חדים. השוו, 

למשל, דוגמאות 17 ו־18 להלן, שנאמרו כמעט ברצף:

ר יחידה ||  ]1[ אם זה בקורס | ]2[ אני מו- מוכר ּפֶ   )17( 
]C612_4_sp1_133-134[

בדוגמה 17, המשפט שביחידה ]2[ מתייחס אל המשפט שביחידה ]1[, וההתייחסות 
הזו מסומנת על ידי מילת התפקוד ִאם הפותחת את המשפט הראשון. המבע 
שבדוגמה 18, שנאמר כמעט מיד אחרי המבע שבדוגמה 17, נושא מסר מקביל: 

 )Systemic-Functional Grammar( המושג המשמש את תורת הדקדוק הסיסטמי־פונקציונלי  26
.logico-semantic relations מיסודו של הלידיי הוא
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מספר הפריטים הנמכרים או מחיריהם בהזדמנויות שונות. אולם כאן ההתייחסות 
של המשפט שביחידה האחרונה ]4[ אל הרצף הקודם לו מסומנת על ידי הצירוף 

ׁשֶ בראשית הדיבר הפותח:27 ּכְ

]1[ כשהחבר'ה עניים | ]2[ וזה | ]3[ ויש איזה חמישים חבר'ה |    )18( 
]C612_4_sp1_137-140[ || אנחנו מוכרים בשלושים ]4[

מפי ג'ון סינקליר )Sinclair 2002: 357( אביא את התובנה החשובה, שלשון היומיום 
אינה הולמת את "כלי הקיבול המקובלים )received receptacles("; כלומר: המסורת 
הדקדוקית המוקנית לנו אינה הולמת את ניתוח הלשון המדוברת, ועלינו למצוא 

כלים חדשים לניתוחה.
 Halliday 1994: chs. 6-7, Matthiessen 2002,( בעקבות הלידיי ומאטיסן
Halliday 2014: ch. 7( אנו נבחין בין שיבוץ משפטים לבין שרשור משפטים.28 
משפט אפשר שישובץ במשפט־על )matrix clause או matrix sentence( במקום 
רכיב בסיסי במשפט. משפט־על — כמוהו כמשפט ראשוני — ימצא את תחומו 
הטבעי והבסיסי במבע. לעומת שיבוץ משפטים, שרשור משפטים הוא צירוף שני 
משפטים או יותר להבעת מסר משותף זה בהמשך לזה. שרשור משפטים יתגלה 
בעיקר בתחום המבע, אולם אפשר )במקרים נדירים( שיתגלה בקבוצה פרוזודית 

יחידה או מעבר לגבולות המבע )ִפסקה(.29 

שיבוץ משפטים 7.1

שיבוץ משפטים נראה בעיקר בתוך ליבת המשפט.30 ליבת המשפט מכילה את 
הפרדיקט, שהוא גרעין המשפט ואשר בלעדיו לא יתקיים משפט. עוד יכולה להכיל 
ליבת המשפט סובייקט. לשני רכיבים אלה אפשר שיצטרפו רכיבים נלווים. שתי 
הדוגמאות הבאות מציגות שיבוץ משפטים במתחם זה: דוגמה 19 מציגה שיבוץ 
משפטים בתחום הפרדיקט ודוגמה 20 מציגה שיבוץ משפט בתחום הסובייקט. 

הלידיי )Halliday 2014: § 7.4.3( איחד את הקטגוריות האדוורביאליות השונות יחד עם   27
.)enhancement( "הרחבות משפט אחרות תחת הכותרת "תגבור

הלידיי ומאטיסן מבחינים בין embedding מצד אחד לבין hypotaxis ו־parataxis מצד   28
 .Butler 2003: § 3.4.1.7 אחר. לביקורת על גישה זו ראו

פסקה היא רצף מבעים הכלולים ביחידה פרוזודית שתכונה פריודה )period; להערות   29
ראשוניות לנושא זה ראו Izre’el & Mettouchi 2015: § 3.4(. התנאים להבחנתה של 
יחידה זו דורשים מחקר ופיתוח. מאמר זה לא יעסוק בקשר בין משפטים שלא בגבולות 

מבע יחיד.
שיבוץ משפטים מחוץ לליבת המשפט ראוי למחקר נוסף, ולא יידון במאמר זה.  30
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הרכיבים המציגים שיבוץ — הפרדיקטים בדוגמה 19 והסובייקט בדוגמה 20 — 
מסומנים בסוגריים מסולסלים; המשפטים המשובצים מסומנים באות מודגשת.

]1[ זאת ֶאה | ]2[ }מישהי אחרת שהיא לא נמצאת כאן בימי    )19(
 שישי{ || ]3[ זה | ]4[ }מי שהיא אחראית על משכורות{ || 

 ]Y111_sp1_135-138[

]1[ }מה ש | ]2[ שבר אותי | ]3[ ואותנו | { ]4[ זה השיווק ||    )20( 
 ]C612_4_sp1_081-084[

על פי התזה שפרסתי במאמרי על מבנה המשפט בעברית המדוברת )יזרעאל תשע"ג(, 
המשפט שבדוגמה 20 כולל פרדיקציה בדרגה שנייה כדלקמן:

פרדיקטסובייקט
פרדיקטסובייקט

השיווקזהמה ששבר אותי ואותנו

אם כך, גם הפרדיקט במשפט זה הוא משפט בפני עצמו המשובץ במשפט־העל. 
עוד הראיתי במאמר ההוא משפטים המשובצים במשפט־העל כסובייקט, כפי 
שמציגה דוגמה 21 )הפרדיקטים במשפטים שבדוגמה זו מסומנים באות מודגשת; 

הסובייקטים מסומנים בקו תחתי(. 

]1[ א: פיאט ְלמה ||   )21(

]2[ ב: לסבתא ||   

]3[ א: אנחנו נוסעים מתי ||   

 ]C712_1ND: 198-201[ || ב: ביום שלישי ]4[   
במשפטי השאלה שבדוגמה זו )יחידות ]1[ ו־]3[( מילות השאלה הן הפרדיקטים, 
והרכיבים הנוספים אליהן הם הסובייקטים, שכן הם ידועים ונתונים מתוך ההקשר. 
המשפט אנחנו נוסעים שבדיבר ]3[ משובץ כסובייקט במשפט־העל / אנחנו נוסעים 

מתי || /. לדוגמה זו ולניתוח משפטי סובייקט ראו יזרעאל תשע"ג: 413-412.
על פי גישה זו, העברית — והעברית המדוברת בפרט — רוויה במשפטים 

משובצים בליבת המשפט.
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שרשור משפטים במבע יחיד 7.2

הסיבות לשרשור משפטים במבע יחיד מגּוונות, אולם כולן מַכוונות למטרה שצוינה 
קודם: העברת מסר מהודק. סוגות שיח שונות נבדלות בדחיסות המשפטים במבע. 
בעוד שבלשון היומיום תדירים מבעים בני דיבר יחיד, בסוגות אחרות נוכל למצוא 
מבעים הכוללים משפטים רבים, לעתים בדחיסות רבה ביותר. דוגמה מעניינת 
 Silber-Varod &( לסוגה אשר בה מבעים ארוכים במיוחד היא תחזית מזג האוויר
Kessous 2008(. במעמ"ד מבעים רבי־משפטים ניכרים בתדרוכי עליית משמר 
בצה"ל )P423_1 אצל המפקדים — דובר מס' 3 ודובר מס' 7(, וכן — אף כי במידה 
פחותה מכך — בשיחת חייל עם מפקדו )P931( ובקטעי נאראטיב ותיאורים בטקסט 
אשר בו מספר בן לאביו על טיול בסין ובמונגוליה )OCh(. בסעיפים הבאים יודגמו 
היחסים בין משפטים המשולבים במבע יחיד מחוץ לתחום הפרדיקציה בעיקר 
מתוך טקסטים מעברית היומיום, הלוא היא לשון השיחה הטבעית והספונטנית 

בשימושה היומיומי.
היחסים בין משפטים המשולבים במבע יחיד מחוץ לליבתו יוצרים רצף שאפשר 
לכנותו רצף השרשור )taxis continuum(, הנע בין סימון הדדי באמצעים סגמנטליים 
 )parataxis( לבין שוויון )hypotaxis( לבין צימוד פרוזודי, בין תלות )correlative(
)השוו Halliday 2014: ch. 7(.31 הדוגמאות הבאות מראות דרכים שונות לשרשור 

זוג משפטים להבעה משותפת במבע יחיד:

 ]Y33_sp2_111[ || אבל אם היא טובה אז כדאי   )22(

]1[ אם היו משתמשים כל יום | ]2[ אז אין בעיה ||    )23( 
 ]C612_3_sp2_045-046[

 ]Y32_sp2_200-201[ || סבבה ]1[ אם היא תרצה לעבור איתי | ]2[   )24(

]1[ כלומר יש מישהו בדרך עוצר | ]2[ אז הם עוצרים לו ||    )25( 
 ]OCh_sp1_156-157[

]1[ )היית( אומרת לי | ]2[ הייתי מ- — ]3[ חופפת את השיער על    )26(
]C514_1_sp2_006-007[ || הבוקר

הייתי נותנת לך את המפתחות של הבית שלי היית ישן אצלי ||   )27( 
 ]OCD_3_sp2_057[

משמעותו המקורית של המונח taxis היא "סדר", "ארגון", "היערכות". הלידיי משתמש במונח   31
 degree of interdependency;( זה כדי לציין את דרגת ההדדיות או את דרגת התלות ההדדית
Halliday 2014: 438(. אני העדפתי את המונח העברי שרשור על פני סדר, ארגון או 

היערכות, שהם מונחים כלליים מדי ואינם משקפים נאמנה את המבנים שבהם עסקינן.
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בדוגמה 22 שני המשפטים מסומנים אהדדי כרישא )על ידי אם( וכסיפא )על ידי אז(. 
הן הרישא הן הסיפא מצויים באותו דיבר, כלומר באותה קבוצה פרוזודית. הקשר 
ההדוק בין המשפטים מסומן אם כן הן על ידי הימצאותם בקבוצה פרוזודית אחת 
הן על ידי סמנים סגמנטליים. גם בדוגמה 23 הסימון כפול: הן על ידי המיליות הן 
על ידי הגבול הפרוזודי המשני, המסמן המשכיות ומכאן קשר בין הדיברים ובין 
המשפטים התחומים על ידי הדיברים האלה. בדוגמה 24 הרישא מסומנת סימון 
כפול, פרוזודי וסגמנטלי, אולם הסיפא ניכרת רק על ידי הפרוזודיה, שכן היא באה 
אחרי גבול פרוזודי משני. דוגמה 25 מציגה מקרה הפוך, אשר בו דווקא הסיפא 
מסומנת גם סימון פרוזודי וגם סימון סגמנטלי, בעוד שהרישא מסומנת רק סימון 
פרוזודי על ידי הגבול המשני שבסוף הקבוצה הפרוזודית. בדוגמה 26 רק הפרוזודיה 
מסמנת את החלוקה בין רישא ובין סיפא ומכאן גם את היחס ביניהן. דוגמה 27 
מציגה סימון על ידי צימודם של שני המשפטים המביעים מסר משותף בתוך קבוצה 
פרוזודית יחידה ובלא סימון סגמנטלי. קבוצה פרוזודית זו מסתיימת בגבול ראשי, 

ומהווה משום כך מבע שלם.
קטגוריה בפני עצמה היא זו הכוללת מבעי הצגת דיבור, חשיבה וכו'. בתורה 
הסיסטמית־פונקציונלית מיסודו של הלידיי מכונה הקטגוריה הזו במונח "השלכה" 
)projection; ראו Halliday 2014: § 7.5(. בדוגמה 28 מבע בן שתי מילים כשהשנייה 

שבהן, אמרתי, משליכה את המסר העיקרי המובע על ידי המשפט העלתה:

 ]OM_sp2_012[ || העלתה אמרתי   )28(

בדוגמה זו המבע כולל רק דיבר יחיד. היסוד המסמן את משפט המסר הוא הבלטה 
פרוזודית:

בדוגמה 29 המסר העיקרי מובע על ידי המשפט תשכחי מזה, והוא מסומן פרוזודית 
על ידי חלוקת המבע לשני דיברים:

 ]Y33_sp1_123-124[  || תשכחי מזה ]1[ אבל הוא אמר לי | ]2[   )29(



שלמה יזרעאל   170

בדוגמה 30 המסר העיקרי, המובע על ידי המשפט הם לא יגידו מה התוצאות, 
מוקדם על ידי מילת התפקוד ש ונראה לכאורה כמשלים של המשפט הם אמרו:

 ]C714_sp3_073[ || הם גם אמרו שהם לא יגידו מה התוצאות   )30(

תומפסון )Thompson 2002(, במחקר המבוסס על קורפוס של שיחות באנגלית 
אמריקאית, הציעה לראות מבנים מסוג זה לא כמשפטי־על המושתתים על פרדיקט 
ומשלים, אלא כמשפטי תוכן העומדים לצד משפטים )לגבי דידה של תומפסון: 
פרגמנטים( פורמולריים של הבעת עמדה כלפי התוכן המובע במשפט. יהיה מעניין 

לבדוק את הנושא הזה גם בעברית המדוברת.32
כל הדוגמאות שהובאו עד הנה מראות את רצף השרשור, ועמו את התובנה 
שמושגי השיעבוד והאיחוי הנוהגים בניתוח הלשון הכתובה אינם הולמים את מבנה 

הלשון המדוברת. חיזוק לכך יינתן על ידי משפטים כגון זה המובא בדוגמה 31:

]1[ לאן אנחנו \ ד:    )31(

]2[ אם ניסע || ]3[ ל | ]4[ איטליה ||  ג:     
 ]D142_sp4_014; sp3_110-111[  

דובר ד', ילד צעיר הנוכח בשיחת בני משפחה על נסיעה קרובה, שואל את אמו 
)דוברת ג'( "לאן אנחנו?" והתשובה שהוא מקבל — לפני המענה שאליו כיוון השואל 
— היא "אם ניסע". רק אחרי השלמת המבע הזה באה התשובה "לאיטליה". המבנה 
התחבירי של המשפט הנתחם במבע שביחידה ]2[ אינו כולל רישא וסיפא אלא משפט 
יחיד המסומן על ידי מילת התנאי אם. משפטים מסוג זה, הנתחמים בידי מבע 
שלם ואינם מסומנים מן הבחינה הפרוזודית כמומשכים )או כממשיכים( — הריהם 
ראיה לכך שאין כאן שיעבוד תחבירי. המסקנה הנובעת מכאן היא כי אין הסימון 
הסגמנטלי מחייב ניתוח משפטים המסומנים בסימון דומה כמשפטים משועבדים, 
וכי עלינו למצוא דרכים אחרות להסביר ולנתח את המבנים הללו. בדוגמה 32 דוברת 

: ׁשֶ א' מגיבה לדבריו של דובר ג' במבע בן דיבר יחיד הפותח בצירוף ּכְ

]1[ ג: זה צריך להיות פה בסלון על השולחן ||   )32(

 ]C714_sp3_004; sp1_009[ || א: כשיהיה שולחן ]2[   

צירוף זה מקובל לראותו כצירוף משעבד, אולם ברי לנו ששיעבוד אין כאן, ודאי 
לא שיעבוד תחבירי. אם כן — ראוי לבדוק מחדש את הקריטריונים שעל פיהם אנו 

השוו את מאמרה של יעל זיו, "ביטויי עמדה נבחרים מקורפוס מעמ"ד — תפוצה, תפקידים   32
ואתגרים בניתוח" בספר זה )תשע״ו(.
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קובעים את היחסים התחביריים בלשון המדוברת. גם מילת התפקוד אם במשפט 
הבא אינה משעבדת משפט במשפט־על:

 ]D142_sp1_060[ || אם את מדברת על זה ]1[   )33(

בשיחה זו מדברים בני השיח על אפשרויות שהייה בנסיעה לחו"ל, ומנסים לברר 
אפשרויות שהייה במלון, מן הסתם מתוך רשימת מלונות המונחת לפניהם. משפט זה 
משמש מעין כותרת או פתיח לקטע השיח שאחריה כדלקמן )כינוי הרמז זה שבסוף 

המשפט מובלט ומתפקד ככינוי דאיקטי המצביע על מלון אחד מתוך הרשימה(:

]1[ נסתכל | ]2[ נתחיל | ג:  )33א( 

]3[ תעשי חשבון || ]4[ אם את מדברת על זה || ]5[ נגיד שזה |  א:     
]6[ הף בורד33 || ]7[ אם אם בואי | ]8[ כ- נ- נגיד שמונים | ]9[ אמרנו    
כמה | ]10[ שבעים וח- אפילו נגיד | ]11[ שבעים וחמש ||    

]D142_sp2_033-034; sp1_059-067[  
גם הטקסט הבא — והוא הדוגמה האחרונה שלנו לעניין זה — ימחיש את הקשיים 
שיש בניתוח על פי הכלים המקובלים כשאנחנו עוסקים בלשון המדוברת. שני 
הדוברים משוחחים על האפשרות לשכור חדר בדירת חברים, ומנסים לשחזר את 

מבנה הדירה. דובר א' אומר:

]1[ זה הולך ככה || ]2[ איך שנכנסים | ]3[ כן \ ]4[ יש מסדרון || ]5[    )34(
נכון \ ]6[ נכנסים למסדרון ||

דוברת ב' מאשרת:

]7[ כן ||   

דובר א' ממשיך:

]8[ בצד ימין | ]9[ זה החדר הגדול של ברוך |   

דוברת ב' מאשרת:

]10[ כן ||   

דובר א' ממשיך:

]11[ בסדר \   

דוברת ב' מתקנת:

]12[ מצד שמאל ||   

.half board  33
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דובר א' נראה תחילה כמסכים, אולם מיד עומד על דעתו, חוזר על הכיוון ומחזק 
את דבריו על ידי חזרה על המיקום המדויק:

- — ]14[ ימין || ]15[ כשנכנסים בדלת || ]13[ מצד ׂשְ  

[C842_sp1_141-152; sp2_146-148]  

לענייננו נשווה את הדיבר איך שנכנסים )יחידה ]2[( לדיבר כשנכנסים בדלת 
)יחידה ]15[(. הדיבר הראשון מסומן כרישא מן הבחינה הפרוזודית, שכן אחריו באה 
סיפא: יש מסדרון )יחידה ]4[(.34 לעומתו, הדיבר שביחידה ]15[ מהווה מבע שלם 
ומשפט שלם. על אף ההבדל בין שני המשפטים, שניהם מסומנים על ידי צירופים 
המקובלים בספרות המקצועית כצירופים משעבדים. המשפט שביחידה ]15[ מלמד 
שיש להרהר על התאמתם של ההגדרות והמושגים המקובלים לניתוח הלשון, ודאי 

על התאמתם לניתוח הלשון המדוברת.
אף כי אין זה מעניינו של מאמר זה לעסוק בחקר הלשון הכתובה, בכל זאת אעיר 
כי משפטים דומים בעברית הכתובה אף הם אינם מקלים על התפיסה התחבירית 
המקובלת, ומן הראוי לבדוק את הכלים הנתונים לנו לא רק כאשר אנו עוסקים בלשון 
המדוברת, אלא אף לחקר הלשון בכללה. ראו, לדוגמה, את נוסח השלט שנתלה ליד 

מכונת צילום מסמכים בבניין רוזנברג שבאוניברסיטת תל־אביב:

יש תקלה במכונות הצילום
לפנות ישירות ל"מפעיל"

טלפון פנימי 4111

תלמיד )לשון?( מתַחכם הוסיף את המילה אם לפני המשפט הראשון. אולם לא 
"שגיאה" היא, כפי שוודאי הניח אותו מתקן לשון. יוכיחו ניסוחים דומים, מוכרים 
ומושרשים היטב, בעברית הכתובה, למשל הנוסח המקובל בשלטים בחנויות 
המציגות חפצים שבירים על המדפים "שברת שילמת". אגב, אותו תלמיד גם הוסיף 

את המילה נא לפני צורת המקור לפנות...

הדיבר כן \ הוא הסגר, ותפקידו אינו מהותי לתוכן השיחה אלא לארגונה.  34
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כמובן, שיח בלשון היומיום — או כל שיח אחר — אינו מורכב מדוגמאות פרוטוטיפיות 
כמו אלה שנדלו בעמל רב לשם הצגתן במאמר זה, ותרכובות מגוונות של צורה 
ושל משמעות הן המצאי הרגיל והתדיר במופעי הלשון. לסיכום ננתח קטע טקסט 
מורכב משהו, כדי להמחיש ולו אך במעט את עושר הלשון ואת גיוונה, וכן כדי 

להדגיש מה רבה עוד הדרך להבנת מבניה של העברית המדוברת.

)35(

יש שני נהגים ||]1[

יושבים על ההגה |]2[

הם לא מתחלפים ||]3[

עד שאחד נרדם |]4[

מתחלפים |]5[
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או שיש הפסקה |]6[

הם ֶאה |]7[

זה |]8[

בא פנצ׳ר |]9[

מתקנים את הפנצ׳ר |]10[

ממשיכים |]11[

זה משהו מדהים ||]12[

]OCh_sp1_161-172[
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בקטע זה שלושה מבעים. המבע הראשון כולל דיבר אחד, ובו המשפט יש שני 
נהגים, המציג את נושא מקטע השיח הזה. הדיבר הזה אצור על ידי קבוצה פרוזודית 
שהגבול הסופי שלה הוא גבול ראשי, הניכר בטון הנמוך היורד לקראת סוף תוואי 
ההנגנה. אחריו מבע המורכב משני דיברים, אשר כל אחד מהם כולל משפט אחד. 
המשפט הראשון והמשפט השני מקושרים על ידי הגבול המשני שבא בסוף הקבוצה 
הפרוזודית הראשונה, האוצרת את הדיבר הראשון מבין השניים )יחידה ]2[(. הגבול 
המשני הזה ניכר בעלייה ניכרת של הטון בסוף הקבוצה הפרוזודית. גבול המבע, 
כגבול המבע הראשון, ניכר בטון היורד שבסוף הקבוצה הפרוזודית השנייה )יחידה 
]3[(. המבע האחרון בפסקה זו כולל שמונה משפטים המובעים על ידי תשעה דיברים: 
מלבד משפט אחד המתפרס על שני דיברים )יחידות ]7[-]8[(,35 כל משפט במבע 
זה חופף דיבר יחיד. הקשר בין כל המשפטים מובע על ידי הגבולות הפרוזודיים 
המשניים, אולם יש גם שני סמנים סגמנטליים: )1( עד ש )יחידה ]4[(, ללמד על היות 
 המשפט שבדיבר זה רישא לסיפא שאינה מסומנת בסימון סגמנטלי )יחידה ]5[(; 
)2( או )יחידה ]6[(. אמנם המבע מורכב מ־12 דיברים, אולם הקשר בין הדיברים 
אינו אחיד, וניכרים קשרים הדוקים יותר או פחות בין הדיברים הנכללים במבע, 
קשרים הניכרים בעיקר על ידי הפרוזודיה. אם נבדוק את עליית הטון הסופי בגבולות 
המשניים בקבוצות הפרוזודיות המרכיבות את הפאראטון האוצר את המבע הזה, 
נראה שבגבולות הקבוצות ]5[, ]8[ ו־]11[ הטון עולה גבוה יותר מאשר בקבוצות ]4[, 
]6[, ]7[, ]9[ ו־]10[, וכך נוצרות הקבצות של קבוצות פרוזודיות, המאוחדות על ידי 
טונים סופיים נמוכים יותר מאשר בקצותיהן. קטע שיח זה מהווה אך דוגמה לאשר 
נחוץ עוד להיעשות במחקר הפרוזודי של העברית המדוברת. כיוונים למחקר מסוג 
Silber-( זה הציבה ורד זילבר־ורוד בעבודותיה, ובעיקר בעבודת הדוקטור שלה
Varod 2011; וכן זילבר־ורוד תשע"ב(, אשר בה הראתה כי יש יחס ישר בין גבול 
משני הניכר בטון מישורי ובהברה מוארכת לבין זיקה תחבירית הדוקה בפרט, ויחס 
ישר בין סוג הטון בגבולות משניים לבין זיקה תחבירית בכלל )בדוגמה שלנו מציגה 
יחידה ]7[ גבול משני הניכר בטון מישורי ובהברה מוארכת, כאן על ידי ההברה 
הפרוזודית ֶאה(. יהיה מעניין להמשיך ולהעמיק בסוגיה זו. באשר למבע השלישי 
של דוגמה 35, דומה כי הזיקה התחבירית בין יחידות שביניהן גבול משני הניכר 
בטון גבוה הדוקה פחות מאשר בין היחידות שביניהן גבול משני הניכר בטון נמוך 

יותר. במבע זה הגבולות הפרוזודיים יוצרים את ההקבצות כדלקמן:

גרעין המשפט הזה הוא מילת התחליף )pro-form( ֶזה, הממלאת את מקומו של הפרדיקט   35
ויוצרת עם הסובייקט משפט מן הבחינה הצורנית, ונושאת עמה מסר מסדיר.
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עד שאחד נרדם |]4[

מתחלפים |]5[

או שיש הפסקה |]6[

הם ֶאה |]7[

זה |]8[

בא פנצ׳ר |]9[

מתקנים את הפנצ׳ר |]10[

ממשיכים |]11[

זה משהו מדהים ||]12[
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במקום סיכום. 8

מאגר העברית המדוברת בישראל — על אף ממדיו המצומצמים — מאפשר לראשונה 
נגישות בלתי אמצעית אל העברית כפי שהיא מדוברת באורח ספונטני בחיי היומיום. 
במאמר זה ביקשתי להציג הצצה ראשונה אל יחידות הלשון המדוברת, הן היחידות 
הפרוזודיות, הן יחידות השיח, הן יחידות התחביר. מתוך ההנחות שהלשון היא, בראש 
ובראשונה, אמצעי הבעה ותקשורת בין בני האדם וכי מערכות הלשון המשמשות 
בדיבור — ודאי לשון דיבור היומיום — הן התדירות ביותר בשימוש, נדמה שאפשר 
להניח שמערכות הלשון שבדיבור מטביעות את רושמן הבלתי אמצעי על מערכות 
הלשון האחרות ועל התפתחות הלשון בכלל, ומתוך כך ראויות מערכות הלשון 

הללו להתייחסות בלשנית מרכזית.
את זאת השתדלתי להאיר במאמרי זה, מתוך ההנחה הנוספת כי את הלשון 
המדוברת עלינו לנתח על פי מאפייניה שלה, וכי עלינו להתנתק מכל דעה קדומה 
הנובעת מניתוחינו את מבנה הלשון הכתובה על מכלול הופעותיה. משום כך ראוי 

לשוב ולהעמיד את דבריו של ג'ון סינקליר, שכתב:

עבורי, מאגר לשון בכל גודל שהוא הריהו שלט נאון מהבהב, האומר חשֹוב 
שּוב. יש קושי עצום להתאים את נתוני המאגר לכלי הניתוח המסורתיים 
]...[ הלשון מסרבת בעיקשות לרבד עצמה לרבדים על פי קטגוריות מוכנות 

.)Sinclair 2002: 357( ...מראש

ובכן, העיון במבנה השיח הספונטני של העברית הביאני לידי שקילתה מחדש של 
ההסכמה הכללית בדבר תאימות בין הקבוצה הפרוזודית — או הדיבר, הלוא הוא 
יחידת השיח האצורה בקבוצה הפרוזודית — לבין משפט. במקום להציג את הדיבר 
כתחומו היסודי של המשפט, הצעתי להעמיד במעמד זה את המבע, יחידת השיח 
האצורה בפאראטון. עוד הצעתי כי מבע עשוי להכיל גם ְצִביר משפטים, דהיינו 
משפטים שאוגדו יחדיו כדי לאפשר הבעת מסר מהודק. הצעתי להבחין בין שיבוץ 
משפטים לבין שרשור משפטים, והראיתי כי שרשור משפטים עשוי להיות מסומן 
בדרכים שונות, החל בצימוד בגבולות קבוצה פרוזודית יחידה, דרך צימוד בקבוצות 

פרוזודיות שגבולן גבול פרוזודי משני, וכלה בסימון פרוזודי וקורלאטיבי כאחד.
אסיים בלא סיום בפרפראזה מתוך דבריה של החוקרת הדגולה של הצרפתית 
 Blanche-Benveniste & Jeanjean 1987: המדוברת, קליר בלאנש־בנבניסט )השוו

90(, כדלקמן:

אין זה ראוי להשתמש בעברית המדוברת כדי להמחיש תאוריה, אלא יש 
לפתח תאוריה שתאפשר גישה אל נתוני העברית המדוברת...
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