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 שורשים ממופתחים: 
על ייצוג השורשים במורפופונולוגיה של מערכת 

הפועל בעברית ישראלית

עזר ראסין

1. הקדמה

במאמר זה נבחן מחדש את המורפופונולוגיה של מערכת הפועל בעברית ישראלית 
על סמך מחקר קורפוס דבור וללא הטיות היסטוריות המושפעות מהכתב העברי. 
מטרת המחקר היא להבין את הייצוגים הבלתי־מודעים בדקדוקו של דובר השפה 

הילידי, אשר באמצעותם הוא מקודד את ההכללות המורפופונולוגיות בשפה.
העיצורים הגרוניים אשר היו חלק מהמורפופונולוגיה העברית, גרמו לתהליכים 
פונולוגיים רבים אשר שינו את התנועות ואת העיצורים בסביבתם בשפה בכלל 
ובמערכת הפועל בפרט. עם התהוותם של העברית הישראלית ושל המחקר הסינכרוני 
הראשוני של השפה, נתגלתה מערכת נטולת עיצורים גרוניים, עיצורים אשר נעלמו 
 Zadok מעל פני השטח, והותירו אחריהם מערכת פועל כאוטית ועמומה )ראו
2012(. חוקרי העברית הישראלית שמו לעצמם מטרה להבין את דפוסי המערכת 
החדשה על שורשיה ותבניותיה לצורך תיאור מיטבי של השפה. תיאוריהם נטו 
לכלול פונמות גרוניות אשר אינן באות לידי ביטוי, או ארכיפונמות ומורפופונמות 
מופשטות המבוססות על עיצורים גרוניים אלו, ומוטות על ידי ידע על אודות 
קיומם ההיסטורי, קיום הבא לידי ביטוי במערכת הכתב. תיאורים וניתוחים מסוג 
זה אפשרו להגיע לסדירויות במערכת הפועל על ידי "שחזור" מלא או חלקי של 
הסדירויות שאפיינו את העברית בתקופות מוקדמות יותר, מבלי להתייחס לשאלה 
הסינכרונית המרכזית: האם דובריה הילידיים של העברית הישראלית אכן מגלים 
סדירויות אלו בתהליך רכישת השפה? האם לייצוגים אלו ממשות כחלק מהידע 

:)Bolozky 1972: 62-63( הסינכרוני של הדוברים? כפי שהיטיב לתאר בולוצקי

השאלה היא: אם נשכח לרגע שיש מספר סיבות טובות לייצוג הגרוניים, 
האם אפשר לא להניח את קיומם כלל ו"להסתדר" בדרך כלשהי, באמצעות 
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ניתוח פחות אלגנטי ופחות כללי, אך כזה שיש יותר סיכוי לקיומו בראשו של 
הדובר? בסופו של דבר, מה שאנחנו מחפשים הוא לא הסדרה נקייה ומקיפה 
של הנתונים כמטרה בפני עצמה. הידע הבלתי־מודע הוא זה שאנחנו רוצים 
להסביר, ומאוד ייתכן שהדובר כלל לא מזהה את התבניות האלה. אין לי 

מספיק מידע כדי לענות על השאלה באופן משביע רצון...

במאמר זה ננסה להתמודד עם האתגר שהציב בולוצקי, ולצלול למערכת הפועל של 
העברית הישראלית תחת מגבלה על ייצוגי העיצורים בשפה: על הייצוגים להימנע 
מלכלול עיצורים גרוניים או ישויות מופשטות המבוססות עליהם. המטרה תהיה 
זיהוי דפוסים ומיפוי מחדש של היחידות המורפולוגיות המרכיבות את גזע הפועל, 
בהנחה כי מדובר בשורשים ובתבניות. בעוד עבודות קודמות התמקדו באפיונם 
של השורשים מתוך שאיפה להגיע לתיאור חסכוני ומיטבי של השפה, נראה כיצד 
בחינה של מערכת הפועל מנקודת מבט משולבת הכוללת גם את התבניות, מובילה 
לתובנות חדשות באשר לארגון המורפולוגי של הפעלים ולהבנת השתנותה של 
מערכת הפועל. נתמקד בפעלים שגזעם מורכב מפחות משלושה עיצורים, לרוב 

בשל היעלמותם של העיצורים הגרוניים אשר הרכיבו את שורשי הגזע. 
הנתונים שבהם נשתמש הם כ־200 פעלים שגזעם מורכב מפחות משלושה 
עיצורים, אשר תועתקו מתוך הקלטות של דיבור טבעי )ראו סעיף 2(. נטען כי הנתונים 
תומכים בגישה חדשה לייצוג השורשים, ולה נקרא גישת "השורשים הממופתחים"1 
)Indexed Roots(. לפי גישה זו, השורש מורכב מרצף בלתי מוגבל של עיצורים )אחד 
או יותר(, ולכל עיצור מצורף מפתח מספרי המכיל מידע על מיקומו של העיצור 
בגזע הפועל, הנוצר משילוב השורש והתבנית באופן מסורג. המאמר מסודר באופן 
הבא: בסעיף 2 נתאר את הקורפוס ואת הנתונים שנאספו; בסעיף 3 נציג את גישת 
השורשים הממופתחים, נסביר כיצד היא נגזרת מן הנתונים, נשווה אותה לגישות 
קודמות לייצוג השורש, ונראה כיצד היא מגשרת בין גישות אלו; בסעיף 4 ננתח 
כמה סוגיות ממערכת הפועל באמצעות גישת השורשים הממופתחים; ובסעיף 5 

נסכם את המאמר ונציע כיוונים להמשך המחקר.

2. איסוף הנתונים

הנתונים שנאספו במאמר זה נלקחו מקטעי שמע מוקלטים מתוך מאגר העברית 
המדוברת )מעמ"ד(. נבחרו עשרים וארבעה קטעי שמע שאורכם 3:00:33 שעות, 

מפתוח הוא החלופה העברית ל־indexing. רשימה תיקרא ממופתחת )indexed( אם לאיבריה   1
נלווים אינדקסים )מראי מקום(, או בעברית: מפתחות. בהשאלה, שורש ממופתח הוא שורש 

שלעיצוריו נלווים מראי מקום. 
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שהקליטו שבעה דוברים שונים.2 מתוך קטעים אלו תועתקו בתעתיק פונטי רחב 
פעלים שגזעם מורכב מפחות משלושה עיצורים. אלו חולקו לשתי קבוצות: קבוצת 
פעלים שלהם גזע בעל עיצור אחד )61(, להלן "פעלים חד־עיצוריים", וקבוצת 
פעלים שלהם גזע בעל שני עיצורים )135(, להלן "פעלים דו־עיצוריים". בסך הכול 
תועתקו 196 פעלים שגזעם מורכב מפחות משלושה עיצורים. כל הטיה של פועל 
תועתקה רק פעם אחת, למעט מקרים שבהם ניכר הבדל שעשוי להיות משמעותי 
יותר מגיוון פונטי קל, והוא נחשד כהבדל פונולוגי. כלומר, הובאו בחשבון מאות 
מופעי נטיות של פעלים כאלה, מהם 196 שונים זה מזה. מבין מאות מופעים אלו, 
העיצור h נהגה פעם אחת והעיצור ʔ נהגה שמונה פעמים, מהן שש פעמים במקום 
שבו הופיע רכיב השורש ʔ ההיסטורי ושלוש פעמים במהלך שיחת טלפון רשמית 
של דוברת בודדת. לא נדון בתשעת המופעים האלה בניתוח הנתונים, והם אינם 
נמנים עם שתי הקבוצות הראשונות, אלא עם קבוצה שלישית נפרדת. נוסף על 
כך תועתקו 16 פעלים שונים שלהם גזע בן שלושה עיצורים ויותר, אשר נתפסו 
כרלוונטיים להבנת מבנה התבניות, וגם הם שויכו לקבוצה השלישית. נציג חלק 

מפעלים אלו בהמשך. לסיכום אופן ארגון הנתונים, ישנן שלוש קבוצות:
פעלים חד־עיצוריים )61(. 1
פעלים דו־עיצוריים )135(. 2
פעלים אחרים )25(. 3

קבוצות הפעלים מובאות במלואן בנספחים א-ג בתעתיק ובתמליל. לעתים יידונו 
בעבודה גם פעלים אחרים בעברית ישראלית או נטיות של פעלים שלא נזדמנו 
בנתונים. חלקם מופיעים בתעתיקים של הקלטות אחרות מפרויקט מעמ"ד, וחלקם 
מובאים בצורתם המשוערת על סמך הנתונים שנמצאו. כל פועל או נטייה שיוצגו 
בעבודה בצורה משוערת שאינה מתבססת על עדות ממעמ"ד, יצוינו כך במפורש 

או יסומנו בכוכבית.

)Indexed Roots( 3. גישת השורשים הממופתחים

הבחנה ראשונה בנוגע ליחסי הגומלין בין השורשים והתבניות בניתוח מערכת הפועל 
מגיעה מהתבוננות בקבוצת "השורשים הכפולים" — פעלים שבהם, סינכרונית, 
שני עיצורים זהים בגזע מתממשים לאורך כל נטיית הפועל. לדוגמה, הפועל הזיז 

 C514_1, C413, C412, C212_2, C212_1, C211_3, C211_2, C211_1, :רשימת הקטעים  2
 C711_3, C711_2, C711_1, C711_0, C612_4, C612_3, C612_2, C523, C514_2,
cosih.com/audio-and- ראו( C1111, C842, C714, C712_2, C712_1, C711a, C711_4

.)data.html
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הופיע בנתונים בשלוש נטיות שונות: iziz, izazt, maziza. פעלים כאלה, בבניין 
הפעיל, דומים מאוד בצורתם לפעלים מגזרת השלמים באותו בניין. להשוואה, 
הנטיות המקבילות של הפועל התחיל הן itxil, itxalt, matxila. בחינה של הנטייה 
כולה תגלה כי למעשה התבנית זהה לחלוטין בשני המקרים. להלן חלק מן הנטיות:

סופיות

 itxalt itxilu itxila itxil itxalti

 izazt* izizu iziza iziz* izazti

בינוניתחיליותמקור

 leatxil tatxil natxil matxila matxil

* leaziz* taziz* naziz maziza maziz

גישות שונות ניסו להתמודד עם הסוגיה בדרכים שונות. על פי שורצולד )תשל"ז(, 
השורש של הפועל תזוז הוא זז zz√, אך היא אינה מתייחסת לתבנית המשלימה. 
לעומת זאת, לטענתו של סאסאקי )Sasaki 2000(, השורש כולל שלושה רכיבים, 
והרכיב השני הוא רכיב 'אפס' zøz√. בכך שומר סאסאקי על אותה התבנית עבור 
הפעלים התחיל והזיז באמצעות שורשים תלת־עיצוריים שלהם רכיבים מופשטים 
ללא מימוש על פני השטח. גונן )תשס"ט( טוען כי אין להציב כרכיבי שורש ישויות 
שאינן באות לידי ביטוי באף לא אחת מנטיות הפועל. בדומה לשורצולד, הוא מציע 
כי השורש במקרה זה הוא דו־עיצורי )zz√(, ומגיע בדרך זו לייצוג קצר יותר של 
השורש, נטול ישויות מופשטות חסרות מימוש. אך בתמורה לייצוג השורש באופן 
שנראה חסכוני יותר, נוצר צורך לשכפל את תבניות הפועל ולהציג חלופות מקוצרות 
 ,hiCiC גונן מציע כי ישנה תבנית מקוצרת hiCCiCשל אותן תבניות. כך, בנוסף ל־
שבה משתבץ השורש zz√, וכן כי לשורש מצורף מידע אידיוסינקרטי המורה לו באיזו 
חלופה להתממש. ניתוחו של גונן, בעודו נמנע מישויות מופשטות חסרות מימוש, 
אינו מתייחס לעובדה כי התבניות של הפעלים הכפולים והפעלים השלמים הן זהות. 
כתוצאה מכך מתקבלת מערכת הכוללת תבניות משוכפלות ומידע אידיוסינקרטי 

אשר אפשר להימנע מהם. 
גישת השורשים הממופתחים נועדה לפשר בין הגישות המוקדמות המקפידות 
על שורשים תלת־רכיביים כדי לשמור על מספר מצומצם של תבניות, ובין גישתו 
החדשה יותר של גונן, אשר נפטרת מישויות מופשטות חסרות מימוש, אך מותירה 
שאלות פתוחות בנוגע לייצוג התבניות. לפי גישתנו, השורש מורכב ממספר בלתי 
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מוגבל של עיצורים )אחד או יותר(, ולכל עיצור מצורף מפתח )index( — מספר 
המציין באיזו עמדה בתבנית על העיצור להשתבץ.

 .√t1x2l3 מיוצג כ־ txl בעוד השורש ,√z1z3 מיוצג כ־ zz בדוגמה שלעיל השורש
באופן זה אפשר לשבץ את שני השורשים באותה תבנית, אף על פי שהם מורכבים 
ממספר שונה של עיצורים. כדי לגזור את הפעלים izazt ו־itxalt, יש לשבץ את 

:i12a3t בתבנית עם המוספית √t1x2l3ו־ √z1z3 השורשים

z3z1

↓↓
izazt→t3a21i

l3x2t1

↓↓↓
itxalt→t3a21i

יש לציין כי במקרה זה אין הבדל בין ניתוח השורש הכפול כ־ z1z3√ לבין ניתוחו 
.√z2z3 כ־

ראוי לעמוד על ההבדל בין גישת השורשים הממופתחים לגישה הכוללת רכיבים 
ריקים: כשמספר רכיבי השורש תואם את מספר המשבצות בתבנית, אפשר לעבור 
על הרכיבים בזה אחר זה ולשבץ אותם במשבצות לפי הסדר; אך כאשר אחת מן 
המשבצות נותרת ריקה, אי־אפשר לעבור על הרכיבים באופן זה, ויש למצוא דרך 
לדעת את מיקומו של כל רכיב בתבנית. הוספת רכיבים ריקים מתגברת על בעיה 
זו בכך שהיא מאפשרת לעבור על הרכיבים בזה אחר זה, למלא חלק מן המשבצות 
ב"כלום" ולהשאיר אותן ריקות. לעומת זאת בגישת השורשים הממופתחים אין 
משבצים את הרכיבים לפי סדר המשבצות, אלא משבצים כל רכיב במשבצת המתאימה 
למפתח שלו. כך נחסך הצורך באחסון רכיבים ריקים בזיכרון. חשיבות ההבדל 

תתבהר בסעיף 4, כשנפנה לניתוח שורשים שידרשו רכיבים ריקים רבים.
שימוש בשורשים ממופתחים מאפשר לגשר בין הגישות שנסקרו לעיל ובין גישה 
 .)Bolozky 2004 נוספת המרחיבה את ייצוג השורשים: גישת השורשנים )ראו למשל
גישה זו נועדה להתמודד עם ההכללה שעל פיה שורשים הכוללים יותר משלושה 
עיצורים משתבצים באותן תבניות שבהן משתבצים שורשים תלת־עיצוריים, וכן 
להסביר תופעות של שימור צרורות עיצורים. גם לפי גישה זו, השורש מורכב משלוש 
יחידות, אך יחידות אלו אינן עיצורים אלא תת־יחידות של השורש — שורשנים 
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 *xintreʃ אשר יכולות לכלול יותר מעיצור אחד. כך, למשל, הפועל ִחנטרש —
המוטה בבניין פיעל, מורכב מהשורש התלת־רכיבי x-ntr-ʃ, והתבנית היא התבנית 
השלמה של בניין פיעל: - i - e -. כל רכיב משתבץ באחת מהמשבצות בתבנית, כך 
שהרכיב ntr משתבץ בשלמותו במשבצת השנייה של התבנית. לפי גישה זו, שורשים 
תלת־עיצוריים הם מקרה פרטי שבו כל אחד מהשורשנים מונה עיצור אחד בלבד.

לפי גישתנו, השורש מורכב מרצף של עיצורים, ואין בו יחידות משנה קטנות 
יותר מהשורש וגדולות יותר מהעיצור. כך, הרצף העיצורי בעל ששת העיצורים 
של הפועל איבסטרקט ibstrekt* מיוצג עם מפתחות מתאימים, המורים על שיבוץ 

העיצורים בתבנית הרגילה: b2s2t2r2k3t3√, והשיבוץ:

t3k3r2t2s2b2

↓↓↓↓↓↓
ibstrekt→3e2i1

 ,√d1b2r3 מיוצג כ־ dbr השורש *diber לעומת זאת, בפועל תלת־עיצורי כמו דיבר
ומשובץ באופן הרגיל:

r3b2d1

↓↓↓
diber→3e2i1

מבנה השורש של ibstrekt* בהשוואה לגישות קודמות:

גישות קודמותגישת השורשים הממופתחים

√b2s2t2r2k3t3

√°°°
l i m

   ø        bstr         kt   

בדוגמה של בניין הפעיל שלעיל, שורש בעל ארבעה עיצורים כגון השורש של 
הפועל iʃpract* ישובץ באופן דומה בתבנית הפעיל הרגילה. כך, פעלים בעלי שניים, 
שלושה או ארבעה עיצורים — itxalt ,izazt ו־iʃpract*, מתאימים לתבנית יחידה.

לסיכום, ראינו עד כה כי גישת השורשים הממופתחים מגשרת בין כמה גישות 
שונות: גישתה של שורצולד, גישת הרכיבים הריקים של סאסאקי, גישתו של גונן 
וגישת השורשנים. ראוי לעמוד על כמה נקודות מוצא ומאפיינים חשובים של 

הגישה, חלקם כבר נידונו ובחלקם נדון בהמשך:
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השורש הוא רצף בלתי מוגבל של עיצורים )אחד או יותר(. נסיק כי השורש . 1
מורכב מ־6-1 עיצורים, וכי אין סיבה מורפולוגית עקרונית להגביל את מספר 

העיצורים בשורש.
לכל עיצור מצורף מפתח — מספר המורה על העמדה בתבנית שבה העיצור . 2

משתבץ. ראינו כי תכונה זו מאפשרת לשורשים בעלי מספר עיצורים שונה 
)קטן או גדול מ־3( להשתבץ בתבניות זהות, ונראה בהמשך כי ידע על מיקום 

העיצור המשובץ הוא דרישה מינימלית מהתאוריה.
השורש אינו כולל תנועות. . 3
היעדר מבנה פנימי: השורש אינו כולל תת־יחידות מסוג כלשהו, כמו שורשנים.. 4
היעדר רכיבים ריקים: השיבוץ במקומות המתאימים בתבנית מתקבל על ידי . 5

המפתחות. רכיבים ריקים אינם מאוחסנים בזיכרון.
היעדר רמת ייצוג מורפופונולוגית נפרדת: היעדר רמה נפרדת מאפשר חיסכון . 6

תיאורי רב.

כעת אנו מוכנים ליישם את גישת השורשים הממופתחים על הפעלים שגזעם מורכב 
מפחות משלושה עיצורים. חלק ממקרים אלו מסובכים יותר, ודורשים תבניות 

נוספות ומידע אידיוסינקרטי כחלק מייצוג השורשים.

4. ניתוח הנתונים

כפי שצוין בסעיף 2, המחקר מבוסס־הקורפוס הניב תוצאות מעניינות בנוגע לפעלים 
שבהם עיצור בודד מתממש לכל אורך הנטייה. כשלושים אחוזים מבין תבניות 
הפעלים שנמצאו )61/196( היו כאלה — כלומר, מבין הפעלים שהתגלו בהם פחות 
משלושה עיצורים לאורך הנטייה, כמעט כשליש היו פעלים חד־עיצוריים וכשני 
שלישים היו פעלים דו־עיצוריים. בפרק זה נטען כי פעלים אלו מורכבים משורש 

חד־עיצורי, וננתח אותם באמצעות גישת השורשים הממופתחים.
 ,j ,g ,d ,c ,b :הפעלים החד־עיצוריים שנמצאו כללו עשרה עיצורים שונים, והם
v ,s ,r ,n ,l. בטבלה שלהלן הפעלים החד־עיצוריים המופיעים בקורפוס מחולקים 
לפי עיצורים. הפעלים מוצגים בצורת גוף שלישי יחיד בנטיית הסופיות )צורת 
"עבר"(; אם נטייה זו לא הופיעה בנתונים, היא סומנה בכוכבית, ולצדה צוינו 

בסוגריים הצורות שנמצאו בקורפוס.
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bab בא
oci (leoci)c *הוציאecia (mecia)*הציע

odiad הודיע
egiag הגיע
ajaj היה
ala (alu)l *עלה
neena (nenet)n *נהנה
raa (rau, raata)r *ראה
asas עשה

evi (eveti)v* הביאaav (oevet)*אהב

בכל הנטיות של פעלים אלו שנמצאו התממש אותו עיצור בודד. 

4.1 בניין קל

נתחיל בהשוואה בין מערכת הנטייה של הפועל ראה )raa( ובין זו של הפועל היה 
)aja(, שניהם נוטים בבניין קל:

סופיות
 raita rau raata* raa rainu

 ajita aju ajta aja ajinu

תחיליותמקור
 lijot tiji* nije iju ije

 lirot tiri nire* iru* ire

התבוננות בשתי המערכות מגלה כי אם נסיר את העיצור r ואת העיצור j, תתקבל 
נטייה זהה לחלוטין עבור שני הפעלים.3 לפי גישת השורשים הממופתחים, הפועל 
raa ינותח כמורכב משורש חד־עיצורי r1√, והפועל aja ינותח כמורכב מהשורש 
החד־עיצורי j2√. שני השורשים משובצים באותה תבנית לאורך כל הנטייה, וההבדל 

למעט נקבה בגוף שלישי בנטיית הסופיות, שאותה נגזור באמצעות חוק. נקודה זו תתבהר   3
בהמשך. כמו כן, מאחר שאין הבדל אקוסטי בין צורות כמו ajinu ו־ainu, הוספנו את העיצור 

j לתעתיק הפונטי הרחב, אך במקרים אלו אפשר לראותו גם כתעתיק פונולוגי.
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בפעלים המתקבלים הוא העיצור ומיקומו בתבנית, מיקום אשר נקבע לפי המפתח 
המתאים. הטענה היא כי גם לומד השפה הנחשף לנתונים אלו יסיק כי מדובר 
בתבניות זהות, ויקודד את מיקומו של העיצור בתבנית כשורש ממופתח. למעשה, 
בהינתן זהות תאורטית בין התבניות, הדרישה לדעת היכן יתממש העיצור היא 
 ,iדרישה מינימלית להסבר ההבדל בין הפעלים. נכנה את התבנית הזאת תבנית קל־
על שם התנועה i הבאה בנטיית הסופיות, ומבדילה את התבנית מתבנית בניין קל 
הרגילה. נציין כי גם פעלים דו־עיצוריים כמו קנה )kana( ינותחו כמורכבים משורש 

 .iדו־עיצורי הנוטה בתבנית קל־
-----

בניגוד לשורש j2√, מרבית השורשים המאופיינים בהיעדר עיצור הנושא את המפתח 
1 נוטים באופן שונה בנטיית התחיליות ובצורת המקור. כאלה הם הפעלים החד־

 ,)*azav( ועזב )*afax( והפעלים הדו־עיצוריים הפך )ala( ועלה )asa( עיצוריים עשה
:aa אשר התבנית המתאימה להם מתחילה בשתי התנועות הזהות

 asa taase עשה
 ala laalot עלה
* afax taafxi הפך
* azav laazov עזב

נטייה זו חלה במרבית הפעלים חסרי־המפתח 1, כמעט ללא יוצא מהכלל. לכן נסיק 
כי זהו הכלל, וכי קיים חוק המשנה את צורת התבנית. כדי לספק דוגמה למבנהו 
של חוק הנגזר מגישתנו, ננסחו בדרך בלתי־פורמלית, לצורך המחשה, באופן הבא:

חוק 1. בבניין קל: בשורשים חסרי־המפתח 1, התנועה הראשונה של 
.aaהתבנית בנטיית התחיליות ובצורת המקור מוחלפת ב־

נשים לב כי ניסוחו של החוק באופן זה יתאים גם לשורשים חסרי־המפתח 1 בבניין 
הפעיל, ושם גם לצורות הבינוני )למשל, maavir(. שורשים אשר אינם מקיימים 
את החוק )כמו j2√( יישאו מידע אידיוסינקרטי החוסם את הפעלת החוק )למשל, 

 .)taaje ולא נקבל את הצורה ,tije החוק לא יופעל על

4.2 שינוי מורפולוגי בבניין קל

היעדר רמה מורפופונולוגית נפרדת והטלת המטען המורפופונולוגי על התבניות 
במקום על עיצורי השורש הופכים את המערכת לסדורה יותר — שורשים חסרי־
המפתח 1 מאוחדים יחדיו, ללא תלות במקורם ההיסטורי, והחוק המסדיר את 
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החילופים המורפופונולוגיים בנטייתם הוא חוק יחיד. הבחנה זו מאפשרת להבין 
תהליכי שינוי מורפולוגי כמו "אנלוגיה" או "יישור פרדיגמה" בצורה מפורשת 
ולצפות אותם. למשל, השינוי המורפולוגי בנטיית התחיליות ובצורת המקור הנטוי 

של הפועל אסף )asaf, צורות משוחזרות(:

taasof>teesof

laasof>leesof

s2√ הוא שורש חסר־ f3 השינוי צפוי לחלוטין על פי הניתוח שלנו, מפני שהשורש
המפתח 1, והחוק הסדיר שתואר לעיל אמור לפעול עליו בהיעדר מידע אידיוסינקרטי 
החוסם את פעילותו. בהתאם להבחנות מתחום המורפולוגיה הדיאכרונית, פעלים 
שתדירותם נמוכה יותר צפויים להתיישר עם מערכת החוקים הסדירה, בניגוד לפעלים 
שתדירותם גבוהה ואינם צפויים לעבור שינוי כזה )למשל, Mańczak 1980(. ואכן, 
הפעלים היה )aja( ואכל )axal( אשר נמצאו בנתונים בתדירות גבוהה, חוסמים את 
פעילות החוק, ואין צפי כי יעברו שינוי בצורת התחיליות )ije, joxal( או בצורת 

המקור )lijot, leexol( בניגוד לפועל asaf, שתדירותו נמוכה יותר. 
נשווה את גישתנו לגישתו של גונן למורפופונולוגיה של הפועל. לפי גישתו של 
גונן, המטען המורפופונולוגי מוטל על המורפופונמות ועל מימושן השונה ברצפי 
פונמות בסביבות מורפופונולוגיות שונות. כך, אין מקום בתאוריה לחוק סדיר כמו 
חוק 1, והופעת הרצף aa המשותפת לפעלים taafxi ,taale ו־taasof נתפסת כיד 
המקרה — מימוש של שלוש מורפופונמות שונות, G, A ו־H בפונמה a בתבניות 
מיוחדות השונות מתבנית הנטייה הרגילה. המורפופונמה A עשויה להתממש בפונמה 
a או בפונמה e, והשינוי teesof > taasof נתפס כבלבול בין שתי מורפופונמות 
דומות, A ו־G. לגישתנו, ביטול המורפופונמות, איחוד התבניות והסדרת מערכת 
החוקים מאפשרים תיאור עדיף של המערכת מבחינה סינכרונית, וכפועל יוצא מכך, 
הבנת תהליכים דיאכרוניים כמו "אנלוגיה". תהליכים כאלה מצוינים לעתים ללא 
כל נימוק, אך אנלוגיה אין היא אלא החלת חוק סדיר מהדקדוק הסינכרוני על צורה 

:)Anderson 1992: 367( חדשה. כפי שכותב אנדרסון

באופן עקרוני, הנקודה החשובה היא שאנלוגיות צריכות להתבסס על המבנה 
הדקדוקי של השפה, ולא על דמיון )כנראה מקרי( בין צורות ממשיות )בין 
שמדובר בצורות שטח ובין שבייצוגים מופשטים(. הגבול של האנלוגיות 

האפשריות משתנה בהתאם לאופן שבו אנחנו תופסים את המבנה הזה.
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כפי שנטען לעיל, רק הבנה של חוקי הדקדוק הסינכרוני ותיאור מהימן שלהם יאפשרו 
להסביר תהליכי שינוי דיאכרוניים. כל גישה המתארת את המורפופונולוגיה של 
הפועל בעברית ישראלית חייבת לכלול בתיאור הדקדוק שלה חוקים המשקפים 
את השינויים הנצפים בשפה. במקרה זה ראינו כי יציאה מנקודת מבט על התבניות 
במקום על השורשים אפשרה לזהות את המשותף בין התבניות ללא תלות במקורן 
ההיסטורי, ולזהות את החוק הסדיר המשנה את התבנית הרגילה לתבנית הנצפית.

4.3 בניין הפעיל

לשיטתנו, תבנית בניין הפעיל מיוצגת כתבנית המורכבת משלוש משבצות, ובהן 
ישובצו עיצורי השורש: i12i3 או e12if. במרבית הנתונים שנאספו התנועה הראשונה 
בתבנית התממשה כ־e )למשל, exanti(, אך בחלקם היא התממשה גם כ־i )למשל, 
iziz( או כתנועת ביניים בין i ל־e. סוגיה זו ראויה לבחינה פונטית מדוקדקת, אך 
מאחר שהיא אינה במוקד ענייננו בעבודה זו, התנועה הראשונה של התבנית תסומן 

ב־i או ב־e לחלופין, בהתאם לנתון הרלוונטי.
כפי שראינו בסעיף 3, גישת השורשים הממופתחים מאפשרת לשורשים בעלי 

מספר שונה של עיצורים להשתבץ בתבנית זו. דוגמאות:

* tair* earti* eir√r31

* tarim* eramti erim √r1m32

 tatxil  itxalti  itxil √t1x2l33

* taʃpric* iʃpracti* iʃpric√f1p1r1c34

בדומה לניתוח הפעלים בבניין קל, הטענה היא כי לומד השפה מבחין בזהות בין 
תבניות מערכת הנטייה של הפעלים הללו )למעט הבינוני, שבו נדון בהמשך(, ומקודד 
את מיקומם של העיצורים בתבנית באמצעות שורשים ממופתחים. יש לציין כי 
במקרה זה אפשר לנתח את תבנית הפעיל גם כתבנית המורכבת משתי משבצות: 
i. השיקול במקרה זה הוא לאפשר לחלק מהשורשים לשמור על המפתחות  l i2
 g1n2v3√ דורש שלושה מפתחות שונים בבניין 

שלהם במעבר בין בניינים )לדוגמה,
קל(, אך נראה כי גם האפשרות לשתי משבצות קבילה. דרושה בדיקה מקיפה יותר 
של השורשים בבניינים השונים כדי לבחור אחת מבין שתי האפשרויות. כמו כן, 
אין מניעה כי שורשים מסוימים ישנו את מפתחותיהם בין הבניינים השונים. שורשי 
הפעלים זז והזיז, למשל, צריכים להיות שונים בגישה שבה תבנית בניין הפעיל 
כוללת שלוש משבצות נפרדות, כדי שיהיה אפשר לדעת היכן לשבץ את העיצורים.
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-----
קבוצה ראשונה של פעלים שנטייתם חורגת מהתבנית הסדירה היא קבוצת פעלים 
המסתיימים בתנועה a, כמו egia, odia ו־maftia( *eftia(. המשותף ביניהם הוא 
היעדר מפתח 3, אך ישנם שורשים חסרי־מפתח 3 שלא מתווספת a לפועל הנוצר 
 ,irviax כמו ,x3 כמו כן, נמצאו שורשים תלת־עיצוריים בעלי .evi מהם, כמו הפועל
שבהם התנועה a מתווספת למשבצת 3 כאשר הם משובצים בתבנית. נאמר כי חוק 
החל רק על שורשים חסרי־מפתח 3 מוסיף את התנועה a לתחילת משבצת 3 של 

התבנית )להלן: חוק 2(. 

חוק 2. בנטיית הפעיל, סופיות )צורת "עבר"(, גוף שלישי יחיד: אם 
.aמשבצת 3 ריקה, היא ממולאת ב־

גזירה לדוגמה:

g1

↓חוק 2

egia→3i2eg→3i21e

נשים לב כי הגדרת הכללה זו כחוק סינכרוני מאפשרת להחיל את החוק על פעלים 
חדשים העונים על תנאי החלת החוק. ואכן, דוגמאות משפת ילדים מעידות כי 
במקרים מסוימים התנועה a מתווספת לסופם של פעלים בעלי שורשים חסרי־
מפתח 3 אשר לא היו אמורים להסתיים בה: רביד )Ravid 1995: 108( מדווחת 
על צורות כמו liroa במקום לירות. הנחתנו היא שהילד הלומד את השפה מזהה 
תחילה את השורש והתבנית על סמך נטיות אחרות של הפועל שנתקל בהן )במקרה 
זה, למשל, השורש j1r2√ נלמד מצורה כלשהי, כמו צורת העבר jara(. לאחר מכן, 
בבואו להטות את הפועל בצורת המקור, הוא מחיל את חוק 2 ומחדיר את התנועה 
a, מפני שהשורש הוא חסר־מפתח 4.3 גישות שלפיהן מקורה של תנועה זו ביסוד 
שורש )שורצולד תשל"ז, גונן תשס"ט( יתקשו להסביר מקרים אלו, מכיוון שקיום 
התנועה a בחלק מהפעלים אינו מופיע כחוק סינכרוני בדקדוק, ולכן אי־אפשר 
להחיל אותו על פעלים חדשים. הסבר מתאים בגישות מסוג זה יהיה חייב לכלול 
חוק סינכרוני אחר: על סמך צורות כמו jara או אחרות שבהן אין מתממשת תנועת 
 a נוספת, על הילד לזהות בדרך כלשהי ובו בזמן הן שורש הכולל את התנועה a
או רכיב מופשט כזה או אחר והן חוק מיוחד הדואג להשמטתם. לאחר מכן רכיב 

חוק 2 נוסח רק עבור בניין הפעיל לצורך ההדגמה, אך יש להרחיב אותו גם לבניינים אחרים.  4
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זה יצוף בצורת המקור ויתממש בתנועה a. בשתי השיטות ה"אנלוגיה" מתאפשרת 
בזכות המבנה הדקדוקי של השפה, ולשיטתנו, בפרט בזכות חוק 2 שלעיל.

-----
 ,i במקום a תבנית הפעיל הרגילה בגוף ראשון ושני בצורת הסופיות נוטה בתנועה
 *eraו־ evi לעומת זאת, פעלים כמו .itxaltiו־ exanti כפי שאפשר לראות בפעלים
)mare( נוטים בתנועה e ולא a בגוף ראשון ושני )eveti, ereti(. המשותף לפעלים 
אלו הוא שהם חסרי־מפתח 3, ושחוק 2 אינו חל בהם. ננסח הכללה זו באמצעות 

חוק חדש, ונניח כי חוק 2 פועל לפני חוק זה:

חוק 3. בנטיית הפעיל, סופיות )צורת "עבר"(, גוף ראשון ושני: אם משבצת 
.e3 ריקה, התנועה השנייה של התבנית מוחלפת ב־

גזירה: 

r1חוק 2 )אינו פועל(

↓חוק 3

ereti→ti3i2er→ti3i21e

נשים לב כי השימוש בשורשים ממופתחים הוא שמאפשר הכללה זו, אף על פי 
ששורשי הפעלים הביא ו־הראה אינם שייכים לאותה גזרה בניתוח המסורתי.

-----
קבוצת פעלים נוספת בבניין הפעיל היא קבוצת הפעלים שבהם התנועה הראשונה 
בתבנית היא o ולא i. פעלים אלו מקבילים בנטייתם באופן מוחלט לפעלים הנוטים 

:i בתנועה

orid הורידevin הבין

oci הוציא evi הביא

odia הודיעegia הגיע

oil *הועילeir *העיר

ora *הורהera (mare) *הראה

גישות אחרות מניחות כי מקורה של התנועה o בעיצור שורש, בין שמדובר בפונמה 
j בין שבארכיפונמה המבוססת עליה. אך ויתור על רכיבי שורש שאינם מתממשים 
מוביל להתבוננות בתבניות אלו במקביל. התבוננות זו מגלה כי למעט התנועה 
o הנותרת לאורך הנטייה, תבניות הנטייה של פעלים אלו, שלהם נקרא פועלי 
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הפעיל־o, מקבילות לחלוטין לפעלים הנוטים בתנועה e. התמונה המתקבלת היא 
של שתי מחלקות פעלים מקבילות, והחוקים שנוסחו לעיל עבור פועלי הפעיל 
חלים גם על פועלי הפעיל־o. כלומר, לשיטתנו, התנועה o היא חלק בלתי נפרד 
מהתבנית, והעובדה כי פועלי הפעיל־o לעולם לא יכילו שלושה עיצורים היא רק 
מקרה ללא חשיבות סינכרונית. אמנם חלק מהפעלים )כמו odia ו־oci( משויכים 
סמנטית לפעלים בבניינים אחרים שבהם מופיע העיצור j, אך אצל חלקם קשר זה 
אינו ברור )oil, ora(. לכן ננתח את השורשים d2√ ו־c2√ כאלומורפים של השורשים 

.oהמקבילים בבניין קל, ואלו יופיעו בנטיית הפעיל־ √j1c2ו־ √j1d2

4.4 שינוי מורפולוגי בבניין הפעיל

גישתנו למבנה הפועל מאפשרת להסביר באופן מפורש תהליך שינוי מורפולוגי 
החל בצורת הבינוני של בניין הפעיל. השינוי הרלוונטי הוא שינוי התנועה הראשונה 
של התבנית, a, לתנועה e בפעלים מסוימים אצל דוברים מסוימים )הנתונים מתוך 

שורצולד תשל"ז(:

mepil>mapil

mekir>makir

התהליך הוא תהליך "אנלוגיה" של פעלים אלו לפעלים אחרים בצורת הבינוני, 
כמו mevin. זאת בניגוד לפעלים הסדירים בצורת הבינוני בבניין הפעיל, שבהם 
התנועה היא a )למשל, mardim, maftia וכיו"ב(. כפי שצוין בסעיף 4.2, תהליכי 
"אנלוגיה" כאלו נוצרים בעקבות החלה של חוק סדיר על צורות קיימות שהחוק לא 
פעל עליהן לפני כן. היסטורית, רק בגזרות שבהן מתממשים שני עיצורים הופיעה 
התנועה e. טענתנו היא כי הכללה זו נכנסה לדקדוק הסינכרוני בדמות החוק הבא:

חוק 4. בבניין הפעיל, צורת הבינוני: התנועה a הופכת לתנועה e בהברה 
פתוחה.

בעוד פעלים כמו makir ו־mevin משתייכים בדקדוק המסורתי לגזרות שונות, 
סינכרונית ההבדל ביניהם היטשטש. חוסר היציבות בתנועה הראשונה של התבנית 
בפעלים שלהם פחות משני עיצורים אחריה נובע מיחסי גומלין בין חוק בררת המחדל 

הקובע כי בצורת הבינוני של בניין הפעיל תופיע התנועה a, ובין החוק שלעיל.
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5. סיכום ומסקנות

בחינה מחדש של מערכת הפועל בניסיון להיענות לאתגר שהציג בולוצקי, הניבה 
הבחנות חדשות באשר למערכת המורפופונולוגית של הפועל בעברית ישראלית. 
התנתקות מידע היסטורי על השפה וכן מחקר מבוסס־קורפוס אפשרו להתבונן בפועל 
מבלי להתמקד בשורש אלא בתבנית. התבוננות זו העלתה הבחנות שאפשרו להבין 
את המערכת באופן שונה, תוך ניסוח חוקים וסדירויות שלטענתנו משקפים את הידע 
של דובר העברית הישראלית. חוסר הסדר במערכת הפועל נובע מיחסי גומלין בין 
חוקים אלו, אשר אינם סדירים לחלוטין, ובין חוקי המערכת הסדירה. הבחנות אלו 
נתמכו על ידי דוגמאות משני מקורות: שינויים מורפולוגיים דיאכרוניים ו"טעויות" 
משפת ילדים, שיש בהם עדות להכללות שמגיעים אליהן הדוברים בתהליך רכישת 
השפה. בעוד במאמר זה הוצגו דוגמאות יחידות בלבד, עדויות נוספות מסוג זה 
יאפשרו להבין את מבנה העומק של השפה, ולהפך — הבנת המבנה תאפשר להסביר 

עדויות נוספות ולצפות אותן. 
הגישה שהצגנו כאן לייצוג שורשי הפעלים היא גישת השורשים הממופתחים, 
שלפיה השורש מורכב מעיצור אחד או יותר — אותם עיצורים אשר חוזרים לכל 
אורך הנטייה — ולכל עיצור מצורף מפתח המכיל מידע על שיבוצו בתבנית. הראינו 
דוגמאות לתבניות זהות שבהן משובצים שורשים בעלי מספר שונה של עיצורים 
)כגון iziz לעומת ibstrekt ,itxil לעומת diber(, וכן דוגמאות לתבניות זהות שבהן 
 aja משובצים שורשים בעלי מספר זהה של עיצורים אך במקומות שונים )כגון
לעומת raa(. דוגמאות אלו מעידות על כך שיש לקודד את מיקומם של עיצורי 
השורש בתבנית בדרך כלשהי. טענו כי גישה זו עדיפה על גישות אחרות המשלבות 
רכיבים ריקים או יחידות־שורש פנימיות כדי להשיג מטרה זו. תחת הניתוח שהצענו, 
שורשים רבים אשר ניתחנו כחד־עיצוריים, כמו r3√ לפועל העיר )eir( ו־j2√ לפועל 
היה )aja(, תומכים בייצוג עם מפתחות, מפני שבלעדיהם יידרש מילוי של שאר 
רכיבי השורש בישויות מופשטות. גישות קודמות יצאו מנקודת הנחה כי השורש 
הוא תלת־עיצורי ונאלצו לסבך את המבנה שלו, אך לטענתנו, התבוננות מחודשת 

בנתונים אינה מספקת עדות להנחה זו.
מפאת קוצר היריעה סופק ניתוח חלקי ביותר של מערכת הפועל באמצעות 
גישתנו. טיפלנו רק במספר מצומצם של בניינים, ובהם לא נותחו כל התבניות, 
התופעות והאתגרים הקיימים. תקוותנו היא כי הסוגיות שבהן טיפלנו אפשרו 
להבין את דרך הניתוח לפי הגישה המוצעת, כך שיהיה אפשר ליישם אותה במקרים 
אחרים ולהשוות אותה לגישות אחרות. ראוי להדגיש כי הניתוח המורפופונולוגי 
שהצענו וגישת השורשים הממופתחים לייצוג השורש אינם תלויים זה בזה באופן 



עזר ראסין   290

בלתי נפרד: אפשר להתאים גישות אחרות לייצוג השורש לניתוח המורפופונולוגי 
שהוצע כאן. ייתכן כי לאחר בדיקה מקיפה יתגלה כי אכן יש תועלת בייצוג שורש 
תלת־רכיבי הכולל רכיבים ריקים או ישויות מורפולוגיות מופשטות המקבילות 
לעיצורים גרוניים היסטוריים, אך יש למצוא הצדקות לייצוגים כאלו — הצדקות 
אשר ניזונות מן הנתונים ונסמכות עליהם, ובה בעת מתחשבות בידע הסינכרוני 

של דובר העברית הישראלית.
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א. נספח: הפעלים החד־עיצוריים

ajaהיה1
ajinu (ainu)היינו2
ajita (aita)היית3
ajtaהייתה4
alinuעלינו5
aluעלו6
asaעשה7
asitiעליתי8
asuעשו9

baבא10
baimבאים11
egiaהגיע12
evetiהבאתי13
iceייצא14
igiuהגיעו15
ijeיהיה16
ijuיהיו17
jaaseיעשה18
jareיראה19
javiיביא20
javoיבוא21
javouיבואו22
laalotלעלות23
lasotלעשות24
latetלתת25
learotלהראות26
leociלהוציא27
lijotלהיות28
lirotלראות29
lisoaליסוע30
litraotלהתראות31

mareמראה32
meciaמציע33
nenetנהנית34
nereנראה35
niceנצא36
niraנראה37
nireנראה38
oavotאוהבות39
ocetiהוצאתי40
odiaהודיע41
oevetאוהבת42
oevtאוהבת43
olaעולה44
oleעולה45
osimעושים46
rainuראינו47
raitaראית48
rauראו49
roeרואה50
taaseתעשה51
taasiתעשי52
taseתעשה53
tasiתעשי54
taviתביא55
tavoתבוא56
tavoiתבואי57
tereתראה58
tijeתהיה59
tiriתראי60
tociתוציא61
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ב. נספח: הפעלים הדו־עיצוריים

amarאמר1
amruאמרו2
aragהרג3
avadעבד4
avadtiעבדתי5
avarעבר6
axaltאכלת7
axluאכלו8
boatimבועטים9

cipaציפה10
erimaהרימה11
evantaהבנת12
exantiהכנתי13
garaגרה14
ictaarnuהצטערנו15
ikaxייקח16
ikneיקנה17
ikreיקרה18
ikxuייקחו19
iʃaerיישאר20
iʃalישאל21
itateיטאטא22
itorerהתעורר23
izaztהזזת24
izizהזיז25
jaavodיעבוד26
jadatiידעתי27
jagiduיגידו28
jamutימות29
jasimישים30
jeduידעו31
jenaseינסה32
jenasuינסו33
jocimיוצאים34
jodaatיודעת35
jodeaיודע36
jodotיודעות37

joriduיורידו38
juxalיוכל39
kamקם40
kamuקמו41
kanitaקנית42
kanitemקניתם43
kanitiקניתי44
karatiקראתי45
konotקונות46
koreקורא47
koretקוראת48
lavodלעבוד49
laazovלעזוב50
lalextללכת51
lalexetללכת52
lavirלהעביר53
leacerלהצר54
leagidלהגיד55
leagiʃלהגיש56
learimלהרים57
leavinלהבין58
leexolלאכול59
lejaveלייבא60
lenakotלנקות61
letatotלטאטא62
lidogלדאוג63
liknotלקנות64
likroaלקרוע65
liʃolלשאול66
litamenלהתאמן67
maadifמעדיף68
maaminמאמין69
maavirמעביר70
macatiמצאתי71
madifמעדיף72
madigמדאיג73
maftiaמפתיע74
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magilמגעיל75
makirמכיר76
mazizaמזיזה77
menakaמנקה78
mitamnimמתאמנים79
mitorerimמתעוררים80
mkavaמקווה81
moridמוריד82
mtateמטאטא83
muarמואר84
mudegetמודאגת85
mvinמבין86
mvinaמבינה87
naavorנעבור88
nagaנגעה89
nagidנגיד90
nagurנגור91
nasaנסע92
nelexנלך93
nikaניקה94
nikuניקו95
nimasנמאס96
niʃarנשאר97
niʃaruנשארו98
niʃmaנשמע99

nitkaנתקע100
nosaatנוסעת101
noseaנוסע102
nosimנוסעים103
okecעוקץ104
olexהולך105

omedעומד106
omeretאומרת107
oridהוריד108
orximעורכים109
ovdotעובדות110
ovrimעוברים111
oxelאוכל112
pinuפינו113
racitiרציתי114
roceרוצה115
sonetשונאת116
ʃaaltשאלת117
ʃaaltiשאלתי118
ʃininuשינינו119
ʃoalimשואלים120
samשם121
samaשמה122
samimשמים123
samuשמו124
simiשימי125
taafxiתהפכי126
taguriתגורי127
tasimתשים128
telxiתלכי129
tenakeתנקה130
tidagתדאג131
tikneתקנה132
tiʃaliתשאלי133
txabuתתחבאו134
uxalאוכל135
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ג. נספח: פעלים אחרים

mesameaxמשמח14
meanjenמעניין15
meʃaamemמשעמם16
muʔarמואר17
nidʔagנדאג18
nitraʔeנתראה19
notenנותן20
raʔaראה21
tarviaxתרוויח22
timceʔiתמצאי23
titʔamתטעם24
ʔeadkenאעדכן25

esoxeaxאשוחח1
itacbantiהתעצבנתי2
iktonenuהתכוננו3
itxaltiהתחלתי4
ixlaʃtiהחלשתי5
laʔifלהעיף6
leadlikלהדליק7
leanjenלעניין8
ledaveaxלדווח9

likanesלהיכנס10
litkofefלהתכופף11
livroaxלברוח12
malhivמלהיב13


