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גוני המשמעויות של נטיית התחיליות והסופיות של 
הפועל בעברית המדוברת

אילאיל מליבר־יציב

במאמר זה אבקש לדון בגוני המשמעויות הבולטים של נטיית התחיליות )צורות 
"עתיד"( ונטיית הסופיות )צורות "עבר"( של הפועל בעברית המדוברת, כפי שהם 
באים לידי ביטוי בקורפוס הסדנה ובמאגר מעמ"ד המורחב.1 תחיליות וסופיות 
הן חלק מפרדיגמת נטיית הפועל, והן מצטרפות לגזע הפועל )שילוב של שורש 
ותבנית(. נטיות אלו נושאות משמעויות שאפשר לשייכן לא רק לתחום הזמן אלא 
גם לתחום האספקט ולתחום המודוס )ובאנגלית Tense, Aspect, Mode ובקיצור 
TAM(. לפיכך בכותרתו של המאמר ניתן דגש לצורתה של הנטייה ולא לשמותיה 

המקובלים בספרות: עבר ועתיד. 
אף על פי שנהוג לתאר את מערכת הנטיות של הפועל כשלישנית, אדון רק 
בשתיים מן הנטיות משום שהן מייחדות את הפועל בכך שהן מבחינות בגוף, במין 
ובמספר. הנטייה השלישית — נטיית הבינוני — מבחינה רק במין ובמספר )כנטיית 

השמות(. 
את הקטגוריות הסמנטיות זמן, אספקט ומודוס אפשר להביע באמצעים לשוניים 
מגוונים: הן בנטיות הפועל, הן בצורות פועליות המורכבות מכמה פעלים נטויים 
)בוא נלך או הייתי הולכת( או מצירוף של פועל נטוי ושם הפועל )כמו נהגתי 
ללכת(, הן באמצעים לקסיקליים )באמצעות הוספת תוארי פועל כמו מחר, ביום 
ראשון, במשך חודש, אולי(. אפשר אף לייחס לפעלים מסוימים משמעויות של 

אספקט )כמו התקשקשנו(. 
במאמר זה אבחן את הבעות הזמן, האספקט והמודוס העולות רק מן הצורות 

הפועליות הנטויות. 

ברצוני להודות לפרופ' שלמה יזרעאל על תרומתו החשובה בחידוד ההבחנות בין הקטגוריות    *
השונות ובניסוחן. כמו כן ברצוני להודות לקורא אנונימי שהערותיו סייעו לניסוח מדויק 

יותר של ההגדרות.
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רוב המחקרים המתארים את מערכת הפועל בעברית ואת הוראותיה אינם עוסקים 
בעברית המדוברת באופן מיוחד אלא בעברית בת זמננו באופן כללי )ראו דורון 
תשנ״ו, Berman 1997, Boneh & Doron 2008, Hatav 2010(. מחקרים אחדים 
 ,)Berman & Dromi 1984 ,מתמקדים בעברית המדוברת בקרב ילדים )הנקין תשנ״ב
או בדוגמאות אקראיות שאינן לקוחות ממאגר מסודר, המיוחסות לשפה המדוברת 
)שורצולד תשנ״ד: 113-111(. העבודה היחידה המוקדשת למשמעויות נטיית הפועל 

אך ורק בעברית המדוברת היא עבודתה של Dekel )2010(, ובה אדון בהמשך. 
במאמר זה אציע תיאור סינכרוני2 של מערכת הפועל בעברית המדוברת. התיאור 
יהיה מבוסס קורפוס, כלומר הוא יבחן את גוני המשמעויות כפי שהם עולים מן 
הטקסטים. הדגש במחקר יושם על ניתוח צורות פועליות בתוך קטעים ארוכים, 
נרטיביים באופיים או נתונים בתוך שיחה, כלומר בתוך הקשר רחב ובהתייחסות 
לכל המבעים הקרובים. כך גם ינותחו תוארי פועל וכינויי גוף היכולים לסייע 
בחידוד המשמעות של צורת הפועל ובהבלטתה. יושם אף דגש על מקומן של 
הצורות הנטויות במשפטים עיקריים או במשפטים משועבדים. הניתוח יהיה ניתוח 

איכותני, הנושא משמעות מייצגת לנוהג בעברית המדוברת.

מצב המחקר על משמעויות הנטיות בעברית בת זמננו. 1

בסעיף זה אסקור כמה עבודות חשובות שדנו במשמעויות של אספקט, זמן ומודוס 
היכולות לבוא לידי ביטוי בעברית, לאו דווקא בנטיות הפועל. 

Glinert )1989( בוחן את המשמעויות של הצורות הפועליות באופן הדומה 
לשיטה שאני נוקטת במאמר זה, כלומר הוא מתבסס על הצורה כדי לעמוד על 
שימושיה. הוא מבחין בין שמות הזמנים הדקדוקיים ״עבר״, ״הווה״, ״עתיד״ לבין 
קשת משמעויותיהם בתחום הזמן והמודוס. כך למשל הוא טוען כי לנטיית ה״עבר״ 
יכולה להיות משמעות מודאלית בדוגמה: לו זכרתי עכשיו. הוא מוסיף וטוען 
שהבעות של מודאליות ואספקט אפשר לבטא באמצעים שאינם דקדוקיים, כלומר 
לא על ידי נטייה. באשר להבעות זמן, הוא מבחין בין הבעות זמן אבסולוטיות, 
המתייחסות לזמן הדיבור, והבעות זמן יחסיות, המתייחסות לזמן אחר המבוטא 
במשפט. לגבי האספקטים השונים: פרפקטיבי, אינקואטיבי )המציין כניסה למצב( 
ורפטטיבי — אלו מבוטאים, לטענתו, על ידי בניינים כמו הפעיל ובאמצעות שימוש 

בתיאור אחר של הפועל בעברית המדוברת, תיאור טיפולוגי סינכרוני, נתבקשתי לבחור   2
בתווית אחת לכל סוג של נטייה. לנטיית הסופיות בחרתי בתווית Perfective, ולנטיית 
התחיליות בחרתי בתווית Nonfactual. לפרטים נוספים ראו הפרויקט האפרו־אסייתי: 

.http://corpafroas.huma-num.fr
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בפעלים בעלי הוראה מיוחדת. כמו Glinert, גם שורצולד )תשנ״ד( טוענת לחוסר 
 .)time( לבין תוכן הזמן הרעיוני )tense( ההתאמה העקרוני בעברית בין הזמן הדקדוקי
לדעתה, בעברית בת זמננו משמשים שלושת ה״זמנים״ הדקדוקיים שבפועל להבעת 
ַעל מציינת בדרך כלל עבר  תוכני זמן, אספקט וגם מודוס. בתחום הזמנים צורת ּפָ
בלשון הכתובה, אך בלשון המדוברת היא יכולה גם להביע אספקט מוגמר בזמן 
הווה או עתיד וגם מודוס; צורת ִיפעל מביעה על פי רוב תכנים מודאליים בלשון 

הכתובה והמדוברת כאחד.
Boneh & Doron )2008( טוענות שאף על פי שבעברית פעלים אינם נוטים עם 
מוספיות המביעות אספקט פרפקטיבי או אימפרפקטיבי, קיים אספקט שהן מכנות 
אותו ״אספקט של נקודת מבט״, והוא מהווה את בררת המחדל בעברית. לעומת 
זאת המשמעות האספקטואלית של פעלים או צירופים פועליים המביעים אירועים 
תהיה פרפקטיבית. זמן ההתייחסות )Reference time( של פעלים אלו יכלול את זמן 
התרחשות האירוע )Event time(. המשמעות האספקטואלית של פעלים המביעים 
מצב תהיה אימפרפקטיבית, ובהם זמן ההתייחסות )Reference time( יחפוף את 
זמן התרחשות האירוע )Event time( ויוכל אף להיות כלול בו. כך במשפט הפשוט 
הבא:3 דני חצה את הכביש, לפועל משמעות פרפקטיבית. אם נוסיף למשפט זה 
משפט נוסף: פתאום הגיחה משאית מעבר לפינה ופגעה בו, לפועל חצה תהיה 

משמעות אימפרפקטיבית. 
מוצ'ניק )תשנ״ט( חקרה את הבעות הזמן, המודוס והאספקט בעברית הכתובה 
ברומן שש כנפיים לאחד של חנוך ברטוב. טענתה היא שהבעות אלו עשויות לבוא 
לידי ביטוי לא רק על ידי פועל אלא אף על ידי יסודות לשוניים אחרים בתוך משפט. 
כמו כן היא הניחה שלפחות אחת מן ההבעות הללו )זמן, אספקט או מודוס( חייבת 
להימצא בכל משפט או מבע. ממחקרה עולה שאף לא אחת מן ההבעות אינה רווחת 
יותר מן האחרות, כלומר לטענתה, הבעת הזמן אינה ההוראה השכיחה ביותר של 
צורות הפועל. צבעוני )תשנ״א( הראתה שהעברית הכתובה בת זמננו משתמשת 

בעיקר בתוארי פועל כדי להביע אספקט. 
עבודת עומק בנושא, הנשענת על הלשון הדבורה, היא עבודת הדוקטור של 
Dekel )2010(, שהתבססה על כמה טקסטים מתוך מעמ"ד ועל דוגמאות דבורות 
אחרות שאינן מופיעות במאגר. היא קובעת בצורה גורפת שבעברית המדוברת נטיית 
הסופיות אינה מביעה זמן אלא אספקט, להוציא מבעים שבהם הפועל להיות נוטה 
בנטיית הסופיות בבניין קל. במקרים אלו בלבד הפועל מביע את זמן העבר, כמו 
במשפט: זה היה קסת עם דיו; בשאר ההיקרויות נטיית הסופיות מביעה אספקט 

.2a דוגמה ,Boneh & Doron 2008: 323  3
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פרפקטיבי. גם נטיית התחיליות אינה מביעה לדידה את זמן העתיד, אלא מודוסים 
 Dekel מסוגים שונים כמו ציווי ספקולטיבי וקומיסיבי. לסיכום, חידושה הגדול של
הוא הטענה כי הבעת הזמן היא הקטגוריה הבולטת פחות בנטיית הפועל בעברית 

המדוברת. 
מסקירה זאת עולה ששמן של הנטיות ״עבר״ ו״עתיד״ עלול להשפיע על האופן 
שבו אנו מפרשים את הצורות הנטויות. בהמשך המאמר )סעיפים 3 ו־4( אבקש 
להציע פירושים שונים לצורות הנטויות בעברית המדוברת, אך לפני כן אגדיר זמן, 

אספקט ומודוס, כפי ששימשו אותי במחקר זה. 

זמן דקדוקי וזמן רעיוני, אספקט ומודוס. 2

רבות הן ההגדרות של זמן, אספקט ומודוס בספרות הבלשנות הכללית, והחוקרים 
חלוקים בדעותיהם בנוגע להגדרתם של המונחים הללו. כדי לתאר את הקיים 
בעברית המדוברת בצורה המדויקת ביותר, שילבתי לעתים הגדרות של כמה חוקרים, 

המשלימות זו את זו. 
כדי להגדיר את מושג הזמן יש להבחין תחילה בין זמן דקדוקי וזמן רעיוני. 
על פי Comrie )1985: 9(, זמן דקדוקי )tense( הוא דרך דקדוקית לעגן סיטואציה 
מסוימת בנקודת זמן ספציפית או לייחס אותה לנקודת זמן ספציפית. נקודת הזמן 
הרעיוני )דהיינו הלא דקדוקי — time( יכולה להיות זמן הדיבור, ואז הזמן המצוין 
במבע ייקרא זמן מוחלט, או שהיא יכולה להיות מיוחסת לנקודת זמן אחרת, ואז 
הזמן ייקרא זמן יחסי. לזמן רעיוני אין התחלה ואין סוף, לכן כדי לנתח כל פעולה 
המתוארת באמצעות זמן דקדוקי יש להתייחס תמיד לנקודת זמן רעיוני השונה 
מנקודת הזמן הדקדוקי, תהיה זאת נקודת זמן הדיבור או זמן פעולה אחרת שכבר 
נזכרה. Comrie )1985: 13( מיטיב להבחין בין פעולות המצוינות בזמן עבר שהתרחשו 
לפני שהמשפט המדווח עליהן בוטא, לבין פעולות שיתרחשו בזמן עתיד — אחרי 
שידווחו עליהן בזמן הדיבור. עוד הוא טוען ששפות המביעות זמן דקדוקי מביעות 
אותו באמצעים מורפולוגיים, ועל פי הצורה של הפועל אפשר כביכול לדעת מהו 

זמן הפעולה. אי־אפשר להשתמש באותה צורה כדי להביע זמנים אחרים. 
Bhat )1999( מחזיק בדעה כי זמן דקדוקי מציין את המיקום של אירוע על 
גבי ציר זמן. מיקום טמפוראלי זה יכול להיות של אירוע המתואר במשפט או של 
פעולת הדיווח על האירוע — הקודמת לאירוע המדווח, מתרחשת בעת ובעונה 

אחת אתו או מאוחרת לו. 
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לצורך המחקר הנוכחי אגדיר את הזמן כאופן דקדוקי המאפשר לסמן באיזו 
נקודה על ציר הזמן )לפני התרחשות פעולת הדיבור, אחריה או במקביל אליה( 

התרחשו או יתרחשו הפעולה, האירוע או המצב המתוארים. 
בהגדרה שתשמש אותי לקביעת מושג האספקט משולבות גם כן הגדרות של 
 Hopper 1981(, של( Comrie של ,)1999: 94( Bhat כמה חוקרים: הגדרותיהם של

 .)1982( Rafferty ואף של )1982(
על פי Bhat )1999: 94(, האספקט מציין את המבנה הטמפוראלי של אירוע, 
דהיינו איך אירוע מופיע בזמן )שוטף, מושלם, מתחיל, שואף לסיום, בעיצומו, חד־
פעמי או חוזר על עצמו(. כמו כן Bhat מיטיב להעמיד את ההבחנה בין האספקט 
הפרפקטיבי לאספקט האימפרפקטיבי. לדעתו, בבסיס ההבחנה בין פרפקטיבי 
לאימפרפקטיבי עומדות שתי דרכים להתבונן על אירוע נתון. האספקט הפרפקטיבי 
מספק מבט מבחוץ על אירוע כשלם, בעוד האספקט האימפרפקטיבי מספק מבט 
מבפנים, מתוך האירוע. האספקט הפרפקטיבי מאפשר לצפות באירוע כיישות אחת 

אחידה, בעוד האימפרפקטיבי רואה את המצב כשוטף או כהרגל.
לדעת Comrie )1981(, האספקטים הם הדרכים המגוונות והסובייקטיביות 

לראיית הזמן הפנימי של מצב, של אירוע או של פעולה מסוימים. 
Hopper )1982( מגדיר את האספקט בעיקר מנקודת מבט מורפולוגית, כקטגוריה 
פועלית המגדירה את הפרספקטיבה אשר ממנה רואה הדובר מצב, אירוע או פעולה. 
לדעתו, האספקט הוא מונח אוניברסלי, ואינו מאפיין רק את השפות שבהן קיימת 
הבחנה דקדוקית לאספקט )כמו השפות הסלביות(. את האוניברסליות הוא מוצא 
בכך שהאספקט המושלם משמש לתיאור אירועים שהתרחשו, והאספקט הבלתי 

מושלם מוסיף מידע הקשור להתקדמות ההתרחשות ולרקע שלה. 
נקודת המבט של Rafferty )1982: 67-66( מעניינת במיוחד לצורך ניתוח 
של צורות בתוך שיח. כמו Hopper גם היא מגדירה אספקט כקטגוריה פועלית 
המגדירה את הפרספקטיבה שבעדה הדובר רואה אירוע, מצב או פעילות. היא 
מחדשת בכך שהיא מאפיינת את הפונקצייה הדיסקורסיבית של אספקט ככזאת 
המושכת את תשומת לבו של המאזין לנקודות חשובות בסיפור או בשיחה. כמו כן 
היא זאת המאפשרת לאירועים, למצבים ולפעילויות להתייחס לאירועים אחרים 
בתוך יחידת שיח, בעודה מדגישה פעולות מסוימות ומעמידה אותן בחזית, ומשאירה 
אחרות ברקע. בתוך הקשר משמעויות אספקטואליות אינן רפרנציאליות — הן אינן 
משקפות בהכרח את המשך האובייקטיבי של פעולה במציאות, אלא הן משקפות 
את הערכתו של הדובר בנוגע ליחסים בין אירועים בשיח. אספקט במשמעותו זו 
הוא דאיקטי לדעתה, משום שהוא מגדיר את הפרספקטיבה של הדובר, כלומר את 

אופן ראייתו את האירוע או המצב. 
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לצורך המחקר הנוכחי שילבתי את ארבע ההגדרות של האספקט שהוצגו לעיל. 
לתפיסתי, הבולטת בתכונות של האספקט היא שהוא מתאר את האירוע או את המצב 
מנקודת המבט של הדובר, ומעניק לו פונקצייה בתוך השיח. קיימים כמה סוגים 
של מערכות אספקטואליות בשפות העולם, הנפוצה שבהן היא מערכת המחולקת 
לאספקט פרפקטיבי )מושלם( ולאספקט אימפרפקטיבי )בלתי מושלם(. אספקט 
ֵלָמה מנקודת  פרפקטיבי הוא התייחסותו של הדובר לפעולה שהוא מתאר כפעולה ְשׁ
מבט חיצונית; הדובר אינו "נכנס" לתוך הפעולה, ואינו מפרק אותה לרכיבי תוכן 
בזמן הדיבור. אספקט אימפרפקטיבי הוא התייחסותו של הדובר לפרטי הפעולה 
שהוא מתאר מנקודת מבט פנימית; הדובר כאילו "נכנס" לתוך הפעולה, והוא מפרק 
אותה לרכיבי תוכן. כך הוא מתאר בדרך דקדוקית את תכונותיה של הפעולה, כגון: 

ך שלה, החזרתיות שלה ותכונות דומות אחרות.  ֶשׁ ַהֶמּ
מעיון בשפות רבות עולה שבמקרים רבים האספקט הפרפקטיבי )מושלם( נקשר 
לזמן עבר ומיוחס לו. נשאלת השאלה כיצד אפשר אפוא להבחין בין המשמעות 
 Comrie האספקטואלית של פעולה לבין המיקום שלה על גבי ציר הזמן. על פי
)1981(, זמן דקדוקי ואספקט אינם מתייחסים למושג הזמן באותו אופן: הזמן הדקדוקי 
הוא דאיקטי, כלומר ממקם מצב בזמן מסוים, ואילו האספקט אינו קשור לנקודת 
זמן אלא להרכב הזמן הפנימי של המצב הנתון. גם Dahl )1985: 23, 81-79( דן 
בנטייה החזקה בהגבלת הקטגוריה של פרפקטיביות לזמן עבר. לטענתו, ההגבלה 
הטמפוראלית של הפרפקטיביות היא משנית. במילים אחרות, נקודת ההתייחסות 

לעבר משתמעת מן השימוש הפרפקטיבי שהוא הוא השימוש הפרוטוטיפי. 
על פי Palmer )2001: 2, 16(, מודוס )או מודאליות( הוא דרך דקדוקית לתאר 
את יחסו של הדובר כלפי מצב מסוים או את דעתו עליו. Bhat )1999( קושר את 
המודוס למידת האקטואליות של אירוע, כלומר במסגרת קטגוריית המודוס הדובר 
מביע את דעתו על אקטואליות של אירוע או שופט אותו. לעתים הדובר אף מציג 
הוכחה לשיפוט זה. עוד במסגרת קטגוריה זו מובעים צורך או דרישה המחייבים 
את הדובר או מישהו אחר לגלות מעורבות באירוע או לבצע פעולה הקשורה אליו. 
מוצ'ניק )תשנ״ט : 39( מבחינה בין הבעות מודאליות היוצאות מן הדובר לבין 
הבעות מודאליות הנובעות מן המצב. הראשונות מבטאות את רצונותיו של הדובר 
עבור עצמו או את מערכת הדרישות בינו לבין זולתו, ואילו באחרות מובע מצב 

קיים או משוער, אשר אינו תלוי בדובר. 
על בסיס ההגדרות שהוצגו לעיל, אעבור כעת לניתוח המשמעויות של נטיית 
התחיליות ואחר כך לניתוחן של המשמעויות של נטיית הסופיות במערכת הפועל 

בעברית המדוברת.  
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נטיית התחיליות. 3

נטיית התחיליות נקראת גם נטיית ה"עתיד״, והיא כוללת את תחיליות אית״ן וסופיות 
אחדות המובחנות בגוף, במין ובמספר הנוספות לגזע הפועל. נטיית התחיליות נקראת 
בדקדוק המסורתי ובספרי הלימוד ״זמן עתיד״. מונח זה היטה, ועדיין מטה, את 
פירוש הנטייה להבעת זמן בלבד, אולם בספרות המחקרית על העברית לא מעטים 
הם החוקרים שעמדו על המשמעויות הנוספות והבולטות יותר של הנטייה הזאת. 
כבר רוזן בספריו Contemporay Hebrew ו־A textbook of Israeli Hebrew רואה 
בצורת יפעל צורה המתארת אירועים פוטנציאליים העתידים להתרחש או לפחות 
אפשר שיתרחשו )לדברי רוזן ראו דורון תשנ"ו(. Tobin )1990( מציין שימושים 
אחדים של צורת העתיד שאינם מביעים זמן. שימושים אלו כוללים הבעות של 
שאיפה, כוונה, הכרח, מחויבות, הרגל, אמת כללית, התנהגות מאפיינת, הוראה, 
בקשה מנומסת והצעה. הוא מבחין אפוא בין הצורה שניתן לה השם ״עתיד״ לבין 

השימושים הסמנטיים והפרגמטיים שלה. 
שורצולד )תשנ״ד: 111( טוענת שלעתים קרובות משמשות צורות העתיד 
להבעת מודאליות. Glinert )1989( מבחין בין המשמעות של חיזוי )פרדיְקצייה( 
בנטיית העתיד ובין המשמעות של בקשה. כך המבע: תפסיק בשש יכול להתפרש 
הן כחיזוי, כלומר עובדה שעשויה להתקיים, הן כבקשה. אותה משמעות של בקשה 
מתקבלת גם בצירוף כגון: בוא + נטיית ״עתיד״ )בוא נעשה(. Glinert )שם( מציין 
גם משמעות שלישית של סוביונקטיב, המופיעה במשפטים מורכבים אחרי פעלים 

כמו ציפה או קיווה בנטיית התחיליות.
Dekel )2010( דוחה מכול וכול את האפשרות שנטיית התחיליות תביע זמן. 
נטיית התחיליות לדידה מביעה תמיד אחד משבעה מודוסים, ובעיקר את מודוס 
הציווי. המודוסים השכיחים הנוספים שאותם היא מציינת הם המודוס הקומיסיבי 
)התחייבות של הדובר לכך שהפעולה עתידה להתרחש, כמו במבע: אני עכשיו 
יתחיל לדבר רק יפה( והמודוס הספקולטיבי )מצביע על כך שהמבע מבוסס על 
ספקולציה של הדובר, ואינו מבוסס בהכרח על האמת, כמו בדוגמה: גם אם הוא 

יעמוד על יד אה אב עם בנו והאב ינסה לדקור אותו או הבן... הוא לא יגיב(. 
Comrie )1985: 48-43( מגדיר את העתיד כזמן הממקם סיטואציה בזמן הנמצא 
אחרי זמן ההווה. לדעתו, אי־אפשר להתייחס לעבר ולעתיד כאל זמנים הנמצאים 
משני צדיה של נקודת הדיבור )ההווה( באופן סימטרי, משום שהעבר מציין פעולות 
שכבר התרחשו, ואנו יכולים להעיד על כך בבטחה מנקודת ההווה, ואילו העתיד 
נותר ספקולטיבי. אנו חוזים מעשים באמצעות זמן ה"עתיד״, אך תחזית זאת יכולה 
להשתנות. העבר וההווה יהיו תמיד אפוא זמנים מוגדרים יותר מזמן העתיד. למרות 
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אי־הסימטרייה בין זמן העבר וזמן העתיד כאשר דנים במושג הזמן מבחינה תאורטית, 
יש חשיבות לשמירה על קיומו של המונח זמן ״עתיד״, גם אם קטגוריה זאת נעדרת 

בשפות רבות או אינה מובעת באמצעים דקדוקיים. 
כפי שאפשר לצפות מהתיאורים בספרות המחקר, משמעות הזמן לא תהיה 
המשמעות הבולטת ביותר של נטיית התחיליות. את המשמעות המודאלית של 
נטייה זו אפשר להסביר בכך שהאפשרות המצוינת על ידי הפועל הנוטה טרם 
התממשה, ויש סיכוי שהיא לא תתממש. כבר Lyons )1977( טען שהצורה המכונה 
עתיד אינה מביעה זמן, אלא היא אחת הצורות המביעות מודאליות ברוב השפות 
האירופיות. גם Palmer )2001( תמך בעמדתו של Lyons, ואף שלל את קיומו של 

העתיד כקטגוריה של זמן בשפה האנגלית. 
אעמוד כעת על המשמעויות המודאליות השונות של נטיית התחיליות, ואציע 

מונח רחב שיכול להכיל את רוב ההבעות המודאליות הללו. 

א. הבעות הוראה, בקשה או הצעה 

מהממצאים העולים מהניתוח שלי של מבעים במאגר מעמ"ד נראה כי נטיית התחיליות 
בגוף שני משמשת ברוב המקרים להבעות של מודאליות ֵדאֹוְנטית ]תת־קטגוריה 
שמוצ'ניק )תשנ״ט( מכנה "מן הדובר"[. הן כוללות בקשות מנומסות והצעות וכן 
מתן הוראות כחלופה לנטייה המורפולוגית המסורתית של הציווי )לעתים הציווי 
המסורתי וחלופתו מופיעים זה לצד זה באותו מקטע, כפי שנראה בדוגמה הראשונה 

מבין שתי הדוגמאות הבאות(: 

 ]OCD_2[  || סעי || @ @ מורו | תרביצי || הכביש הזה פתוח   .1

 ]C714[ || בשמת || תשלחי את הבן שלנו הביתה   .2

בעוד בדוגמה השנייה אפשר לפרש את הפועל הנטוי כבקשה ולא כהוראה ישירה 
)עוזרת לכך גם הפרוזודיה של היחידה המסתיימת בטון יורד(, בדוגמה הראשונה 
עצם נוכחותו של פועל הנוטה בציווי משפיע על פירוש שתי הצורות כהוראות 

)מבחינה פרוזודית היחידה מסתיימת בטון עולה(. 
בפעלים רבים בשפה המדוברת נטיית התחיליות אינה עוד חלופה לנטיית הציווי, 
אלא היא האפשרות היחידה להבעת מודוס הציווי. כך למשל בדוגמה 3 ובה הפועל 
לחשוב )ראו גם שורצולד תשנ״ד: 86, הטוענת שדוברים רבים מרגישים שהציווי 

הוא חסר אדיבות ומעדיפים את העתיד על פניו(:

]ֹOCD_1[ | גם תחשוב על זה שאתה נוסע לתל־אביב פעמיים בשבוע   .3
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ב. הבעת עידוד או זירוז לעשייה )מודאליות קוהורטטיבית(

בגוף ראשון רבים לנטיית התחיליות משמעות קוהורטטיבית של עידוד לעשייה. 
בדוגמה 4 הפעלים נסתכל ונתחיל — משמעותם: הבה נסתכל, הבה נתחיל. אגב, 

גם נטיית הסופיות יכולה לשאת משמעות זאת )ראו דוגמאות 48-47(: 

 ]D142[  | אוקיי || נסתכל |  נתחיל   .4

במקטע הבא העידוד לעשייה במבע אז ניסע מופיע כמענה להצעה )רציתי שתקחי(. 
המבע מורכב מסמן השיח אז ומפועל הנוטה בנטיית התחיליות: 

רציתי שתקחי פה ימינה || לצאת דרך אה |  ב:    .5

]OCD_1ֹ[  || לא משנה || אז ניסע דרך אחרת ג:    

נמצאה אפוא תפוצה משלימה בין המשמעויות של נטיית התחיליות בגוף ראשון 
רבים ובגוף שני. 

ג. נטיית התחיליות מחויבת אחרי פעלים המביעים ציפייה או כוונה

כמו שכבר ידוע מהממצאים בשפה הכתובה, נטיית התחיליות מחויבת בסוגים שונים 
של פסוקיות משועבדות. היא מחויבת אחרי פעלים מודאליים המביעים ציפייה, 
כוונה ותקווה, ואף אחרי מילות שעבוד המביעות תכלית כמו כדי ש )דוגמאות 6 
ו־7(. אחרי פעלים אלו ומילות שעבוד אלו נטיית התחיליות אינה מביעה זמן, אלא 

את מודוס הסוביונקטיב המתייחס להבעת רצון, אפשרות או משאלה. 

שאולי הוא א- כ- -- ציפה שתעצור | ולא עצרת || הוא היה צריך    .6
]C714[  \ לעמוד כדי שאתה תעבור

]P931_3[ | אתה רוצה שאני אעזור בדברים   .7

ד. הגדרה רחבה של אי־פקטואליות

בהיקרויות רבות של פעלים בנטיית התחיליות נמצאה משמעות מודאלית המתארת 
אפשרויות שהן בעלות פוטנציאל למימוש, אך לעת עתה הן עדיין אינן יכולות להיות 
מאופיינות כעובדה מוגמרת.4 משמעות זו כוללת בחובה גם את אפשרות הבעת 
ההיפותזה, את הבעת התנאי הֵראלי, את המודאליות האפיסטמית, שתפקידה המרכזי 
 ,)Lyons 1977( הוא להביע את דרגת המחויבות של הדובר לאמת של הפרופוזיציה
ואפילו את האיחולים למיניהם )הבעת איווי(. המונח הרחב שיכול להקיף את כל 

המשמעויות הללו הוא אי־פקטואליות. 

.Fleischman 1982 וראו גם  4
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כך בדוגמה 8 קיימת אפשרות שהדובר יגור במקום שהוא מזכיר, אך המילה 
המודאלית אולי, כמו גם ההנגנה העולה, מבליטות את הפוטנציאל הטמון בהתגשמות 

אפשרות זו: 

]C842[ \ אז אולי רק אני אגור שם   .8

בדוגמה 9 כמה פעלים הנטויים בנטיית התחיליות. כולם מביעים אפשרות שעשויה 
להתממש, אך אין ביטחון בכך שהדבר המצופה יקרה. המילה המודאלית אולי 
בתחילת הקטע והנגנת השאלה בסוף המבע של דובר א' מכוונות לפירוש הצירוף 
כאפשרות. דוברת ב' משתמשת בביטוי נראה, שגם הוא תומך בפירוש הספקולטיבי 
של הנטייה. לבסוף דובר א' בוחר בתיאור מקרה היפותטי באמצעות אם... ואז. כל 

הקטע כולו מביע את הרעיון של אי־פקטואליות. 

למה || אבל אולי תגידי לאימא שלך ש | זהו \ א:   .9

נראה מה היא תגיד || לא יודעת || לא | לא נראה לי | לא רוצה להתווכח  ב:   
אתה עכשיו ||

אם היא לא תגיד לך כלום | אז תוכלי לישון אה | אתי || כאילו || אבל  א:   
]C842[ || אם היא תגיד לך משהו | אז תישני בחדר אחר

בדוגמה 10 הדוברות טוענות כי רנצ'וק לא יבוא, כלומר האירוע לא יתרחש, ואף 
חוזרות על השלילה ועל הפועל פעמיים. את קביעתן זאת הן מבססות על כך שהן 
יודעות שהוא הלך למסיבת שחרור. מילת השלילה לא המצטרפת לנטיית התחיליות, 
מחזקת את המשמעות האי־פקטואלית של המבע. המודאליות המובעת כאן באמצעות 

נטיית התחיליות ובאמצעות מילת השלילה היא אפיסטמית. 

רנצ'וק איננ- -- לא פה אורלי \  ג:   .10

לא || הוא לא יבוא ||   ב:   

לא יבוא \  ג:   

]D142[ | הוא הלך למסיבת שחרור של גל ב:   

בדוגמה 11 פעלים הנוטים בנטיית התחיליות משמשים לתיאור מצב מדומיין, שבו 
לאחד מהמשתתפים תהיה מכונית:

אתה כשיהיה לך אוטו | כשאתה לא תדפוק חשבון לדלק | אתה תעשה    .11
]OCD_1[ || קילומטרז'ים | אחי | חבל לך על הזמן

בדוגמה 12 אחד המשתתפים בשיחה מציע לזוג אחר להצטרף לבילוי סוף שבוע 
במלון. לצורך התשלום יש להשתמש בכרטיס אשראי של חברת ישראכרט: הפועל 
אשלם, הנוטה בנטיית התחיליות ונזכר כמה פעמים על ידי דוברים שונים, מציין 
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אפשרות של מימוש הפעולה שאותה מציע בכל פעם דובר אחר. הטון הכללי של 
הפסקה הוא של היסוס, אי־ודאות והתלבטות. כך גם מתפרשים הפעלים הרבים 
האחרים הנוטים בנטיית התחיליות. יש לשים לב לכך שפעלים הנוטים בנטיית 
התחיליות בגוף ראשון יחיד מלווים לרוב בכינוי הגוף הפרוד, שאינו מחויב, אני. 

אז צריך ישראכרט ||  ב:   .12

למה \  א:   

בסדר || יש לי || אני אשלם עליך || ג:   

כי זה מבצע של ישראכרט ||  ב:   

מה הבעיה ||  ג:   

אני אשלם עם הוויזה של ס- ישראכרט של סבתא שלי || מה הבעיה ||  א:   

לא | באמת || אה יש לי גם ישראכרט של אה | לא משנה של מי || רק  ב:   
שתדע שזה מבצע של ישראכרט || 

נו אז אה | סיגלי תשלם עליי | אני אחזיר לה אחר כך||   א:   

בסדר ||  ג:   

חכו || קודם כול אני אלך | אני אגיד לך איך המלון || אבל שמעתי | יש  ב:   
עליו פרסומות ברדיו |  

]OCD_2[  | נקבע גם עם שגיא ורינתי נרד איתם || קודם כול א:   

בדוגמה 13, במעין מונולוג, מפקד )דובר ב'( מדבר אל חייל )דובר א'( המבקש 
להשתחרר מהצבא בשל קשיים אישיים: הדובר מגדיר בעצמו את אופי השיחה 
כרצון לא להפיח בחיילו תקוות שווא בדבר שחרור מוקדם )אני לא רוצה לתת לך 
עוד פעם תקוות שווא... קיימת סבירות גבוהה, נראה(. הרקע המודאלי לשימוש 
בנטיית התחיליות הוא טיפוח תקוות: ייתכן שתקוות אלו יתגשמו, אך הן עדיין 
אינן יכולות להיות מוגדרות כעובדות, שכן הן בעלות סיכויי התממשות מוגבלים. 

כמו שאני רואה את זה | אני לא רוצה | לתת לך עוד פעם | תקוות |  ב:   .13
שווא | אבל | קיימת סבירות גבוהה | שאתה | תצא | 

אני יודע ||  א:   

על סמך פרופיל רפואי ||  ב:   

נראה || אני אדבר עם ה | פסיכולוגית ||  א:   

]P931_3[  || זו דעתי האישית אל ת- -- זאת אומרת | חיווי דעה שלי ב:   
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באותו טקסט המפקד והחייל חוברים יחד לתאר שני מצבים )יש שתי אפשרויות( שבהם 
החייל )דובר א'( יכול להימצא. רק אחד מהמצבים יתממש לבסוף, אך כשמוצגות 

כמה אפשרויות נטיית התחיליות תביע כאמור מודאליות של אי־פקטואליות: 

יש שתי אפשרויות || כמו שאני רואה אותם | והם | אני לא רוצה |  ב:   .14
שאתה תמשיך | להיות | מצוברח | ו אה | להיות במתח |

כן || או שתיתן לי דברים לעשות | לא יודע אם אני אעשה אותם אני  א:   
חושב שזה יעבור ||

ו | או שאני אתן לך מטלות להתמודד איתם | ובצורה כזאת או אחרת |  ב:   
אולי זה לא ישכיח את הכול | אבל |חלק מהזמן | וחלק מהדברים |  

]P931_3[

אפילו נוכחותם של תוארי הפועל המביעים זמן אינה מסייעת תמיד בהבלטת 
משמעות הזמן, כפי שהיה אפשר להניח. בדוגמאות רבות המשמעות המודאלית הלא 
פקטואלית נשמרה גם בנוכחותם של ביטויי זמן. כך בדוגמה הבאה, שבה לפועל 
בנטיית התחיליות המלּווה בביטוי תכף משמעות של פעולה העשויה להתרחש 

קרוב לוודאי בעתיד הקרוב לזמן הדיבור: 

]C612_4[  | תכף אני אזכור   .15

ה. הבעת זמן עתיד 

בחלק קטן מאוד של הדוגמאות נטיית התחיליות שימשה לציון זמן ההתרחשות 
העתידי של פעולות, של מצבים ושל אירועים, כלומר אחרי זמן פעולת הדיבור. 

כך למשל בדוגמה 16, אין ספק שהאירוע אכן יתרחש ביום ראשון. השימוש 
בתואר הפועל ביום ראשון, כמו גם ההנגנה של המבע, תומכים בפירוש המשמעות 

הטמפוראלית של הנטייה: 

ביום ראשון אתה תישן אצלי | ועוד פעם אבל | אני אישן בחדר אחר ||  ב:   .16

כן \  א:   

 ]C842[  || צוחקת> למה < ב:   

כאשר במבע נמצא הפועל להיות בנטיית התחיליות בבניין קל, הוא מציין את זמן 
.)Dekel 2010 ההתרחשות אחרי פעולת הדיבור )ראו גם

כך בדוגמאות 17 ו־18 הפועל הנטוי מביע את נוכחותו העתידית של הדובר 
במקום מסוים או את הימצאותו העתידית בתפקיד מסוים, התרחשות המאוחרת 

לפעולת הדיבור: 
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]C712_2[  || אני מחר אהיה במשתלה   .17

]P423_2[  || אני גם אהיה מפקד   .18

בדוגמה 19 נטיית התחיליות היא אחת החלופות להבעת פעולה שקרוב לוודאי 
תתרחש בקרוב; ההתרחשות הקרובה מצוינת באמצעות תואר הפועל עכשיו. הן 
צורת הבינוני נוסע והן הפועל הולך, שהוא חלק מצירוף פועלי מורכב — פועל נטוי 
בנטיית הבינוני מלווה בשם הפועל, שווים במשמעותם. זאת ראיה לכך שבכל הקשור 
להבעת מודאליות של אי־פקטואליות בשפה המדוברת, הגבולות בין המשמעויות 

של הנטיות השונות מטושטשים, והדוברים אינם מבחינים ביניהן: 

כמה  עם  בקשר  אהיה שם  אני   | לברזיל  נוסע  אני   | אה  עכשיו    .19
]C612_4[  || אוניברסיטאות | אני הולך לעניין אותם שם

ו. שימושים מיוחדים בצירופים שבהם מופיעה נטיית התחיליות 

צירוף של המילית ש' ונטיית התחיליות להבעת הוראה, איסור והצעה 

צירוף המילית ש' אל פועל הנטוי בנטיית התחיליות מביע הוראה ישירה )דוגמה 
20(, איסור )בצירוף מילת השלילה לא, דוגמה 21(, הצעה תחת מסווה של שאלה 

)דוגמה 22( ומשאלה )מודאליות אופטטיבית, דוגמה 23(: 

רק שתדע שזה מבצע של ישראכרט || )= אל תשכח, זהו מבצע של    .20
]OCD_2[ )ישראכארט

]OCD_1[  )!שלא תקיא לי באוטו || )= אל תעז להקיא   .21

בדוגמה 22 המבנה כולו הוא של הצעה, אך הוא מנוסח כשאלה ואף מלווה בהנגנה 
של שאלה: 

]OCD_2[ )?שאני אפרסס \ )= את רוצה שאני אפרסס   .22

אז את יודעת מה || שלא ייתנו לנו אלף שקל || שייתנו מילה טובה ||    .23 
)= את יודעת מה, לא ציפיתי שהם יעניקו מענק של אלף שקל. ציפיתי 

]OCD_2[  )שהם יחמיאו לנו על העבודה

צירוף של הפועל לבוא בנטיית הציווי ופועל בנטיית התחיליות 

לעתים הפועל לבוא הנוטה בציווי מקדים את הפועל הנוטה בנטיית התחיליות. 
לצירוף כולו משמעות של עידוד לעשייה )וראו גם דוגמאות 4 ו־5(, של הצעה או 

של בדיקת אפשרות:

]C714[  || בוא תאכל פתיתים   .24

]D932[  | בואו נחשוב ביחד   .25
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המשמעויות הבולטות של נטיית התחיליות בעברית המדוברת אינן קשורות אפוא 
לזמן. נטייה זו מביעה ברוב המקרים ניואנסים שונים של מודאליות, שאפשר 
להגדירם כאי־פקטואליות.5 המשמעות המודאלית נובעת מכך שהפעולות והמצבים 
המתוארים עדיין לא התרחשו, ואולי לא יתרחשו אף פעם. כל המשמעויות הללו 
ניכרות באמצעים לשוניים מצומצמים יותר מאלו המוכרים מן העברית הכתובה, 
וברוב המקרים כדי לפרש את אותם פעלים נוטים נחוצה השוואה לצורות אחרות 
המופיעות בהקשר הקרוב בתוך הטקסט. בנוסף, נמצאה תפוצה משלימה של נטייה 
בגופים מסוימים: פועל הנוטה בגוף ראשון רבים מביע מודאליות של עידוד לעשייה 
)ראו דוגמאות 4 ו־5(, פועל הנוטה בגוף שני יביע בקשה או הוראה )ראו דוגמאות 
3-1(, ואילו לפועל הנוטה בגוף ראשון יחיד משמעות של התחייבות הדובר לכך 
שהפעולה תתרחש )דוגמאות 12 ו־14(. לבסוף, אין לשכוח את תפקידה של ההנגנה 
בפירוש הצורות )דוגמה 1 שכוונתה הוראה ישירה, דוגמה 2 שכוונתה בקשה, ודוגמה 
21 — שאלה שכוונתה הצעה(. הניתוח של הצורות המופיעות בשיח דבור מחזק 
את הפרשנות המודאלית של נטיית התחיליות. המשמעות השולית של נטייה זאת 
היא משמעות של זמן עתיד, וזאת כאשר הפועל להיות הוא זה הנוטה, או כאשר 
תואר הפועל או ההנגנה או שניהם אינם משאירים מקום לספק. נמצאו שימושים 
מיוחדים של נטיית התחיליות עם המילית ש' או בצירוף הפועל לבוא בנטיית הציווי. 

נטיית הסופיות . 4

נטיית הסופיות, הנקראת גם נטיית ה"עבר״, כוללת את הסופיות המובחנות בגוף, 
במין ובמספר הנוספות לגזעים השונים של הפועל. 

בניתוח שאציג העדפתי לנתח צורות נטויות כשהן נתונות בהקשר רחב, וזאת 
משום שכאשר מנתחים מקטע שלם, אפשר להיווכח שחלק מהמשמעויות של 

הצורות הנטויות נובעות מהתייחסות הצורות זו לזו. 

א. אספקט פרפקטיבי בעבר 

נתבונן בקטע הבא, שבו משוחחים כמה דוברים ודוברות על אירוע שהתרחש במקום 
עבודתם: ציוד חשוב התקלקל, ונדרש מאמץ רב לתקנו. העובדים שהיו אחראים 

לתיקונו )הטינפילים(, קיבלו בעקבות התיקון מענק של חמשת אלפים שקלים. 
הפועל הנטוי קיבלו מציין פעולה המתוארת כפעולה שלמה בעיניו של הדובר, 
פעולה שאינה מפורקת ליחידות תוכן, והוא מדווח עליה משום חשיבותה. נטיית 

הסופיות משמשת בדוגמה זאת להבעת אספקט פרפקטיבי של הפעולה. 

.Malibert-Yatziv 2009 וראו גם  5
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אתם שמעתם | שטינפילים | קיבלו כל אחד אלף שקל \ א:   .26

]...[  

זה חוצפה לדעתי ||  ג:   

למה על מה \  ב:   

על זה שהם שיקמו כאילו את ה | איי־מט || ג:   

נכון ||  א:   

נו מה החוצפה לא הבנתי ||  ב:   

אני אגיד לך למה זה חוצפה \  ג:   

)מגיע להם ||( א:   

כי כש | כש- -- למשל אצלנו | כשהנייטרד היה בדאון | לא עשו  ג:   
אפילו סטארט בגללנו || שבועיים ||

סיגלי | ה ה | המפעל היה ב | קרש רציני בגלל האיי־מט| )הם הם  ב:   
ניס-(--

]OCD_2[  || אז מה || גם בגלל הנייטרד הם היו בקרש ג:   

המרה של הפועל הנטוי בנטיית הסופיות באותו פועל בצורת הבינוני מאפשרת 
לעמוד על המשמעות הפרפקטיבית של הפועל הנטוי: 

אתם שמעתם | שטינפילים מקבלים כל אחד אלף שקל   :'26

מהשימוש בצורת הבינוני עולה משמעות של פעולה שגבולותיה טרם הוגדרו. היא 
מתרחשת בימים אלו, אך היא אינה מתוחמת. השימוש בנטיית הסופיות מבליט 

את המבנה השלם של הפעולה. 
בהמשך אחת הדוברות )ג'( מתרעמת על המענק הזה, וטוענת שזאת חוצפה 
מצדו של המעביד. דוברת אחרת )ב'( מבקשת ראשית לדעת את הסיבה לקבלת 
המענק. התשובה שניתנת לה היא שהעובדים קיבלו את המענק משום שהצליחו 
בשיקום אחד המכשירים החשובים במפעל )האיי מט(. גם לפועל שיקמו, הנטוי 
אף הוא בנטיית הסופיות, משמעות אספקטואלית פרפקטיבית של פעולה שלמה 
בעלת חשיבות מבחינת השיח הנרטיבי. הדוברת שהתרעמה קודם לכן, ממשיכה 
בתיאור מקרה דומה שאירע לפני האירוע המצוין כדי להצדיק את תחושותיה. 
למרות האירוע שהתרחש, ושאף דרש מאמץ רב יותר מצד המתקנים )לא עשו 
אפילו סטארט בגללנו שבועיים(, לא הוענק אז שום פיצוי לעובדים. הדוברת 
משתמשת בצורות היה ועשו סטארט. הפועל להיות הנוטה בנטיית הסופיות, הוא 
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זה המעגן את האירועים שהתרחשו בזמן עבר. לצירוף הפועלי עשו סטארט משמעות 
אספקטואלית פרפקטיבית, כמו לשאר הפעלים הנוטים בנטיית הסופיות בקטע זה. 
הפעולות המתוארות נתפסות כפעולות אחידות שאינן ניתנות לפירוק. הדוברים 
אף תופסים אותן כמשמעותיות לסיפור, וזאת היא המשמעות המסומנת שלהן. עצם 
התרחשותן של הפעולות בזמן עבר הוא פועל יוצא או השתמעות. פועל שאפשר 
לייחס לו משמעות פרפקטיבית מורה על אירוע יחיד בעל תוצאה או נקודת סיום 
מוגדרות הממוקמות בעבר, שנתפס כאירוע שלם שאינו ניתן לפירוק לתת־פעולות. 
ברוב הפעמים האירוע יהיה חד־פעמי, ומשך הפעולה המתוארת אינו משמעותי 

 .)Dahl 1985: 78 וראו(
בקטע הבא )27( הדובר משתמש בצורות פועליות כמו: לקחנו )בשימושו בשיח: 
נסענו בכלי תחבורה(, התקשקשנו )בשימושו בשיח: הסתובבנו בלא תכלית עניינית(. 
זוהי סדרת פעולות המביעות אספקט פרפקטיבי של פעולה הנתפסת על ידי הדובר 
כהומוגנית ואינה מפורקת לתת־פעולות. לפעולה המובעת בפועל התקשקשנו אפשר 
אף לייחס אספקט אימפרפקטיבי של התמשכות, משום שהוא נוטה בבניין התפעל. 
זאת דוגמה לכך שצורה נטויה יכולה להביע שני אספקטים שונים המובעים על ידי 
הנטייה ועל ידי הבניין. ביטוי הזמן יומיים מחדד את המשמעות האימפרקטיבית 

של הפועל התקשקשנו. 

לקחנו את הרכבת הטראנס אה | סיבירית | שנסעה ביג'ין אה | מוסקווה    .27
\ לקחנו אותה עד אולן באטור | זה בירת מונגוליה | פה הסתו- 

]OCh[  | התקשקשנו איזה יומיים | לקחנו אוטובוס

כך גם אצל אותו הדובר בקטע 28, כאשר הוא מתאר מסלול מעגלי שערך במהלך 
המסע. את המסלול הוא מתאר באמצעות הביטוי עשינו את הלופ )במשמעות של 
הקפנו. עשה הוא פועל תחליפי כללי( ובאמצעות הפועל חיפשנו )חיפוש ממושך 

במהלך כל המסלול המעגלי(.

עכשיו עשינו את הלופ | כזה || ככה || עשינו את הסיבוב | חיפשנו    .28
]OCh[  | את הצבים וזה מדליק

תיאורי הזמן עשויים להבליט או לחדד את המשמעות של הצורה הפועלית, או 
להפך, להוסיף לה משמעות שונה. כך למשל בדוגמה 29 תיאור הזמן היום מדגיש 
את המשמעות הפרפקטיבית של הפועל עשית. הפעולה המתוארת נתפסת כבעלת 
התחלה וסוף. מתשובתה של דוברת ד': עשיתי בצירוף תיאור הזמן בחופש הגדול 
ואחר כך בצירוף תיאור הזמן המפורט יותר בשבוע חוגים, מתחזקת המשמעות 

הפרפקטיבית:
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זה עשית היום \ א:   .29

]C714[  || עשיתי בחופש הגדול || בשבוע חוגים @ ד: 

בקטע הבא )30(, שכבר נותח במסגרת דוגמה 26, לצירוף הפועלי עשו סטארט גון 
משמעות של אספקט פרפקטיבי. רק תיאור הזמן שבועיים מעניק גוון אימרפקטיבי 

של חזרה על הפעולה: 

כי כש | כש- -- למשל אצלנו | כשהנייטרד היה בדאון | לא עשו    .30
]OCD_2[ || אפילו סטארט בגללנו || שבועיים

בדוגמה 31, שכבר הוזכרה גם כן )ראו דוגמה 27 לעיל(, ביטוי הזמן יומיים מחדד 
את המשמעות האימפרפקטיבית של הפועל התקשקשנו.  

]OCh[  | פה הסתו- התקשקשנו איזה יומיים   .31

בדוגמה 32 השימוש בתיאור הזמן אתמול מציין את זמן הפעולה. לפעולה עשיתי 
טיפול משמעות פרפקטיבית: 

]OCD_1[  | אתמול עשיתי טיפול לאוטו   .32

בתיאורה את הנעשה בעברית המדוברת Dekel )2010( טוענת שנטיית הסופיות 
אינה מביעה בעברית זו זמן, שכן קיימים מקרים שבהם אפשר להשתמש בפעלים 
הנוטים בנטיית הסופיות כדי לבטא פעולות בזמן שאינו עבר. לדבריה, נטיית 
הסופיות מביעה תמיד אספקט, להוציא צורה אחת המציינת זמן במערכת הפועל 
הישראלית, והיא מהווה כ־8% מן הפעלים שבהם אנו משתמשים בדיבור הספונטני: 
צורות נטייה של השורש היה בבניין קל בלבד. היא טוענת שכשאנו משתמשים 
בצורות כמו "הייתי", אנחנו יודעים באמת מה הזמן שבו קרה האירוע — זמן עבר.
לאישוש טענתה באשר למשמעות האספקטואלית של נטיית הסופיות היא 
מביאה כמה דוגמאות, שבהן הפועל הנוטה מביע אספקט פרפקטיבי של פעולה 
שעדיין לא התרחשה, כלומר אי־אפשר לטעון שהיא התרחשה לפני זמן הדיבור או 
בעבר בכלל. בדוגמה הבאה המצוטטת אצל Dekel )2010: 110, דוגמה 4( הדוברת 

מתארת מצב שיקרה, אם היא תיאלץ לעזוב את העיר שבה היא מתגוררת כעת. 

).( אנ- אני חושבת שלמדתי המון כבר ב- בניו יורק | אם אם החוויה   .33
הזאת תיגמר עכשיו | בסדר | יצאתי מזה | עם הרב- עם הרבה דברים |  

]C413[

Dekel ממשיכה וטוענת שאם נטיית הסופיות מביעה במקרים חריגים ביותר את 
זמן העבר, הזמן המצוין במקרים אלו אינו ספציפי. תוארי הפועל המציינים זמן הם 
אלו הבאים לעזרת השומע בהענקת משמעות מדויקת יותר של זמן. לטענתי, תוארי 
הפועל יכולים לחדד לא רק את משמעות הזמן של הנטייה אלא אף את המשמעות 
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האספקטואלית של הפועל )ראו דוגמה 29(. במקרים אחדים תואר הפועל מביע 
אספקט אחר מזה המובע על ידי הנטייה. 

ב. חלופה להווה כללי או מתמשך 

במקרים רבים נטיית הסופיות יכולה להוות חלופה להבעה של הווה מתמשך או 
הווה כללי. בדוגמאות הבאות כשאחד הדוברים מביע את דעתו באמצעות הפעלים 
לומר, להבין או לחשוב, צורת הפועל יכולה להתחלף עם מקבילתה בהווה מבלי 
שהחילוף יפגע במשמעות המבע. בדוגמה 34 הדובר מביע את דעתו על אפשרות 
נסיעה של חבריו באמצעות פעלים הנוטים בנטיית הסופיות. פעלים אלו יכלו 
להיות מומרים בפעלים הנוטים בצורת הבינוני )חושב במקום חשבתי( מבלי לפגוע 

במשמעות של המבע. 

א: יש להם עשרים יום ||   .34

]OCD_1[  || זה גם מה שאני חשבתי ג:    

בדוגמה 35 הדוברת משתמשת בצורת הפועל לא הבנתי. צורת הפועל הזאת יכולה 
להתחלף עם מקבילתה בנטיית הבינוני — אני לא מבינה — מבלי שהחילוף יפגע 
במשמעות המבע. אפשר לומר אפוא שצורה זו מביעה אימפרפקטיביות, אך היא 

אינה מביעה כאמור זמן ספציפי:

]OCD_2[  ||  נו מה החוצפה לא הבנתי   .35

שורצולד )תשנ״ד: 111( טוענת שנטיית הסופיות בפעלים כמו להבין, לחשוב 
ולומר, כמו גם בפעלים נוספים, מביעה את אספקט ההמשכיות וההתמדה )בדומה 

למה שמצוי במקרא(: הצחקת אותי? הגזמת הפעם! השתגעת?! 

ג. הבעות זמן של עבר או עתיד

פועל הנוטה בנטיית הסופיות יכול לציין דרגות שונות של זמן: זמן עבר מרוחק 
מפעולת הדיבור )כפועל יוצא של המשמעות הפרפקטיבית שלו או כמשמעות 
עיקרית( או זמן קרוב לפעולת הדיבור. הוא אף יכול להביע עתיד קרוב לזמן הדיבור. 
בדוגמה 36 הדוברת מתרעמת, בזמן נסיעה, על הטעויות שמבצעת הנהגת, 
כלומר על פעולה שהתרחשה זה עתה, תוך כדי פעולת הדיבור: הפועל יכול היה 
להיות מנוסח גם בהווה, משום שהפעולה שהתחילה בעבר )כנראה הקרוב( עדיין 

נמשכת, והמבע הבא של אותה דוברת מנוסח בזמן הווה.

]OCD_2[  || מזל שאני לא פה לבד ]...[ || ל-ל-ל-לאן לקחת אותי   .36



313 גוני המשמעויות של נטיית התחיליות והסופיות של הפועל בעברית המדוברת   

כאשר הפועל להיות נוטה בנטיית הסופיות, משמעות הנטייה היא טמפוראלית 
בלבד )כפי שטוענת גם Dekel 2010(. כך בהיקרויות השונות בדוגמה 37: 

והיא אף פעם לא היתה בהודו || ואמרתי לה | שממש כדאי לה להיות    .37
במקומות מסוימים בהודו | כמו | טאג' מהאל | כמו ורנאסי | בגנגס 
שם | שאני כבר הייתי שם || ואני לא אסע לשם שוב פעם | כי זה לא 
ב- טיול בלתי מוגבל || בזמן || ואין לי טעם לנסוע עוד פעם לטאג' 

]Y32[  | מהאל | או לגנגס

Hatav )2010: 34( מצטטת דוגמה של שימוש בפועל הנוטה בנטיית הסופיות, 
הלקוחה משידורי טלוויזיה שבהם הקריין מודיע שאחרי הפרסומות ימשיך השידור. 

לדעתה, משמעות הפועל הנוטה היא של עתיד קרוב: 

שלוש פרסומות וחזרנו.  .38

ד. משמעות מקובעת לפעלים מסוימים 

פעלים מסוימים בשפה המדוברת מביעים אספקט, אף על פי שהוראתם המקורית 
אינה קשורה לביטוי זמן או לאספקט מסוים. כך למשל בביטויים שבהם מופיע 
הפועל לקחת כשהוא נוטה בנטיית הסופיות בגוף שלישי יחיד או בנטיית הסתמי, 
הוא מאבד את משמעות ה"לקיחה" ומביע אורך של פעולה, כלומר הוא מעניק 

משמעות של אספקט מתמשך לפעולה המתוארת. 

הנסיעה הזאתי | מפה לפה | לקח משהו סדר גודל של אה | ארבעים    .39
]OCh[  || ושתיים שעות

]OCD_1[  || לקח לנו איזה חמש דקות עד שהגענו   .40

לשם השוואה, להלן דוגמה אחרת )41( שבה הפועל לקחת נוטה בנטיית הסופיות, 
ובה יש לפועל משמעות של פעולת "לקיחה" שהתרחשה בזמן עבר: 

]OCD_2[  || היא לקחה חופש יומיים   .41

תופעה אחרת של התקבעות נוגעת לפועלי תפיסה ותחושה כמו לראות ולשמוע 
הנוטים בנטיית הסופיות או בנטיית התחיליות בגוף שני )משפטי פנייה(. פעלים 
אלו הופכים לסמני שיח המבקשים ללכוד את תשומת לבם של המשתתפים בשיחה: 

]OCD_1[  \ ראית איזה או- -- איזה יונדאי יפה יש לו   .42

השוו דוגמה זאת לדוגמה הבאה: 

]OCh[ || אבל תראה איזה מרחק   .43
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וכן:

]OCD_2[  \ אתם שמעתם |שטינפילים | קיבלו כל אחד אלף שקל   .44

והשוו לדוגמה 45, שבה הפועל לשמוע הפך לסמן שיח: 

 ]P931_1[  | תשמע || אנחנו | אני חושב מאז ומתמיד | תמיד היינו גלויים   .45

משמעותם של פעלים מסוימים הנוטים בנטיית הסופיות בגוף ראשון רבים כבר 
נתקבעה. כך למשל בדוגמה 46 המצוטטת אצל Dekel )2010: 109, דוגמה 3(,6 

הפועל גמרנו מציין את המקבילה של סמן השיח ״ודי״, "וזהו״.

 ]C212_2[  | שתקנה בד | ותתפור לו | עם גומי כזה | וגמרנו )..(   .46

ה. משמעות מודאלית 

נטיית הסופיות יכולה להביע מודאליות קוהורטטיבית. שורצולד )תשנ״ד : 111( 
מצטטת דוגמאות כמו: 

שרנו ?   .47

בדוגמה זו הדובר פונה לבן שיחו ומציע לו לשיר בעתיד הקרוב, או מעודד אותו לכך. 

רצת?   .48

הוראת הפועל בדוגמה זו: הבה נראה אותך רץ. 

לדעתי, גם לדוגמה 47 אפשר לייחס משמעות מודאלית קוהורטטיבית במשמעות 
של הבה נשיר )משמעות זאת קיימת גם בנטיית התחיליות, ראו דוגמאות 4 ו־5(. 
בחלק זה של המאמר סקרתי את המשמעויות הבולטות של נטיות הסופיות 
בעברית המדוברת. עולה מן הסקירה כי המשמעות הרווחת של נטיית הסופיות היא 
משמעות של אספקט פרפקטיבי שהשתמעותו היא של זמן עבר )דוגמאות 28-26(. 
כאשר הפועל הנוטה הוא הפועל להיות לנטייה משמעות טמפוראלית )דוגמה 37(. 
הנטייה יכולה אף להיות חלופה להווה סיפורי או כללי ואף להביע עתיד קרוב 
)דוגמאות 36-34 ו־38(. נטיית הסופיות מביעה גם מודאליות של עידוד עצמי 
)48-47(. בקטגוריות מסוימות משמעותם של פעלים בנטיית הסופיות התקבעה 
להבעת אספקט )הפועל לקחת בדוגמאות 40-39 או הפועל לגמור בדוגמה 46( 
או שתפקודם נתקבע כסמני שיח )דוגמאות 44-42(. כל המשמעויות הללו עולות 
מהשוואה לצורות האחרות הבאות בהקשר הקרוב בתוך הטקסט. אם מופיעים 

Dekel מצטטת דוגמה זאת כדי להדגים משמעות של אספקט פרפקטיבי לפעולה שטרם   6
התרחשה. 
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בסמוך לפעלים הנטויים ביטויי זמן, הם יכולים להדגיש את ההיבט האספקטואלי 
של הנטייה או את משמעות הזמן שלה. כמו כן הם יכולים להוסיף ממד אספקטואלי 

שונה מזה המצוין על ידי הפועל )דוגמה 30(. 

סיכום. 5

ניתוח המשמעויות של נטיית הסופיות ונטיית התחיליות של הפועל בעברית 
המדוברת על בסיס ניתוח דוגמאות אותנטיות לא העלה ברוב המקרים ממצאים 
שונים מאלו המתוארים בהוראת נטיות הפועל בשפה הכתובה. בנטיית התחיליות 
רוב משמעויות הפועל שייכות לתחום המודוס של בקשה, הצעה, ציווי ועידוד. 
את המשמעויות האלה כללתי תחת תווית אחת: אי־פקטואליות, המביעה אפשרות 
למימוש. במעט מאוד מן הדוגמאות נמצאה לפועל משמעות בלעדית של זמן עתיד. 
בנטיית הסופיות המשמעות העיקרית של הפועל היא אספקטואלית פרפקטיבית, 
שהשתמעותה היא לזמן עבר. לחלק מהפעלים הנטויים משמעות של הווה סיפורי או 
כללי. לכמה פעלים נטויים התקבעו משמעות מיוחדת או תפקיד מיוחד. היתרונות 
בשימוש במאגר שפה מדוברת טמונים באפשרות להתבונן בהתנהגות הפעלים 
הנטויים במקטעים רחבים, כפי שעשיתי במאמר זה; באפשרות להתבונן בהשפעות 
הגומלין ביניהם; וכן ביכולת לבחון את התפקיד הדיסקורסיבי שמעניקה לפעלים 
משמעות אספקטואלית או מודאלית. מגוון המשמעויות של הנטיות הוא הוכחה 
לכך שהמינוח נטיית הסופיות ונטיית התחיליות הולם את התיאור של הנטיות, 

משום שאין משתמעות ממנו רק משמעויות של זמן. 
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