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"על ערפל גופינו": היערכות צייני הגוף ביחידות 
 פרוזודיות פועליות בעברית המדוברת — 

ממצאים ראשוניים

סמדר כהן

לזכר הפרופסור גדעון גולדנברג
שהיה האב הרוחני של המחקר הזה
ושנטע בי ביטחון ואמונה בצדקת הדרך והאינטואיציה 
דווקא כשהדרך הייתה רצופה מהמורות

מבוא*. 1

הקטגוריה הדקדוקית "גוף" )=”person“( מתקשרת בדרך כלל עם כינוי הגוף 
הפרוד )Siewierska 2005: preface(. ההתייחסות הכללית ביותר ל"גוף" בספרות 
המחקר היא "ההבחנה בין הדובר, הנמען, וגורם נוסף שעליו מדובר ]ושאינו הדובר 
או הנמען[. כך — הדובר נחשב גוף ראשון, הנמען — גוף שני, והגורם הנוסף — גוף 
שלישי" )שם: 1; התרגום שלי(. ממחקרי שפות רבות עולה הבדל בין התנהגות הגוף 

השלישי ומימושו לבין התנהגותם ומימושם של הגוף הראשון והשני.1 
החלוקה הבסיסית של צייני הגוף בשפות העולם מבחינה מורפופונולוגית היא 
ן לא־עצמאי. בעברית בחרתי להבחין בין ציין חיצוני לבין ציין  ן עצמאי ולַצּיָ לַצּיָ
פנימי.2 הציין החיצוני בעברית המדוברת בימינו יכול להיות עצמאי )מה שמכונה 

מאמר זה מבוסס גם על הרצאה שנשאתי בקונגרס השישה־עשר למדעי היהדות ביום   *
כ״ה באב תשע״ג, 01.08.2013. אני מבקשת להודות לקורא המעריך האנונימי, לאילאיל 
מליבר־יציב ולעינת גונן שקראו את המאמר בגרסותיו והעירו הערות מועילות, מדייקות 

ומחכימות.
ראו למשל שם: Lyons 1977: 638 ;preface ואחרים.  1

ראו לעניין זה גם Siewierska 2005: 16. בעברית צייני הגוף שאינם נומינטיביים )נושאיים(   2
מופיעים חבורים או משולבים ב"יחידת האם" )למשל: שלו, בו, אותו, אהבתיו(.
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"כינוי גוף פרוד"( או "קליטי" )ציין גוף עצמאי שעבר שינוי מורפולוגי או פונולוגי 
כלשהו(. במאמר זה אעסוק בצייני הגוף החיצוניים כולם, בלא הבחנה ביניהם. 

ציין הגוף החיצוני משמש נושא תחבירי במשפט פועלי; הציין הפנימי חבור 
לפועל, לשם העצם או למילות היחס, ומתפקידו התחבירי נגזרים מאפייניו הצורניים־
תחביריים.3 כינוי הגוף השלישי מתואר בספרי הדקדוק ובמחקר השפה ככינוי 
העשוי למלא גם תפקיד של אוגד תחבירי,4 ואולם בתפקידו האוגדי לא אדון כאן. 
במאמר זה אעסוק בניתוח המבנים הפועליים ביחידות הדיבור בלבד, ואציג את 
מערכת צייני הגוף הנושאיים בעברית המדוברת בישראל בראשית שנות האלפיים. 

הגדרת מונחים . 2

בעיסוק בחקר השפה המדוברת ראוי להשתמש במונחים נבדלים ושונים מן המונחים 
המוכרים והמשמשים בחקר השפה הכתובה. לפיכך גם בעיון זה בצייני הגוף ישמשו 
בעיקר מונחים מבניים־מורפולוגיים, שאינם מעידים על סמנטיקה או על תחביר 

ולא על אימפליקציות אחרות אפשריות של ציין הגוף עצמו.

2.1 יחידות הדיבור

היחידה הבסיסית בשפה המדוברת היא יחידה פרוזודית. צ'ייף ודנילוביץ' היו 
הראשונים שהשתמשו במונח "יחידות הנגנה" )="יחידות אינטונאציה"( לתיאור 
יחידות השפה המדוברת. הם הגדירו "יחידת הנגנה": "יחידה המבוססת על מתאר 
 Chafe &( "הנגנה יחיד וברור המלווה לעתים בהפסקה וכולל לכל היותר שש מילים
Danilovich 1987; התרגום שלי(.5 השימוש ב"פרוזודיה" בהגדרת היחידה הבסיסית 
בשפה המדוברת, יש בו ביטוי מובהק להיותה יחידה המתארת שפה המבוצעת 

במדיום המדובר, והפן השמיעתי בו בעל חשיבות רבה ומכרעת.

במאמר זה אדון רק בכינויים הנושאיים, ולכן לא תבורר כאן התאוריה הכוללת שלי כי   3
כל צייני הגוף בעברית הם למעשה מערכת אחת של אלומורפים תחביריים. על המערכת 

כולה אכתוב במקום אחר.  
על מהות הכינוי הזה — אם הוא אוגד תחבירי )copula( או רק ציין התאם, ואולי יש לו פונקצייה   4
 )Goldenberg 2005( תחבירית אחרת — לא ארחיב כאן. ראו מה שכתבו עליו גולדנברג
 .)Berman 1978: 141( וכן ראו דבריה של ברמן ,)Bar-Asher-Siegal 2007( ואליצור בר־אשר
 ,Chafe 1994 ,Du-Bois et al. 1993 לעניין ההגדרה ולשאלת טיבן של היחידות הללו ראו עוד  5
 Izre’el וכן עבודת המ"א שלי, שם כיניתי אותן "יחידות הנגנה" )כהן 2004(. עוד ראו

.2005
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2.2 צייני הגוף
כאמור, קבעתי שלושה מונחים עיקריים למחקר צייני הגוף בשפה המדוברת:6

שם "כינוי הגוף הפרוד", והוא  ציין גוף עצמאי — ציין המוכר בספרי הדקדוק ּבַ  .1
מילה מורפולוגית עצמאית.

ציין גוף נתמך )קליטי(. בעברית המדוברת נגזר הציין הזה מן הציין העצמאי,   .2
בדרך כלל בהשמטה של אחת ההברות, לא ההברה הנושאת את עיקר המשמעות, 

.)]ata[ במקום ]ta[ ויוצר מילה פונולוגית אחת עם המילה הסמוכה לו )למשל
ציין גוף פנימי — המוכר בספרי הדקדוק בשם "כינוי הגוף החבור", הוא חלק   .3
אינטגרלי מפועל, ממילת יחס או משם עצם נוטה, ולמעשה מצביע על היחסה 

שבה הוא נוטה )נומינטיב, אקוזטיב, גנטיב, דאטיב(.  

2.3 "זמני הפועל"

רבות דובר במערכת הזמנים של הפועל העברי לדורותיו. על מערכת הזמנים 
בעברית החדשה כתבה אורה שורצולד כי מדובר במערכת מורפולוגית המכילה 
שלוש קטגוריות — תחיליות, סופיות ובינוני, ומקבילה לתוכני הזמן — עבר, הווה, 
עתיד; אך ציינה כי למעשה, הצורות הללו משמשות גם להבעת תוכני זמן אחרים 
)שורצולד תשמ"א: 71 -72(.7 מלכה מוצ'ניק ציינה כי מדובר במערכת של אספקטים, 
כלומר כל צורה מורפולוגית יכולה להביע תוכני זמן מגוונים )מוצ'ניק תשמ"ט(.8

לפיכך, במחקר זה לא נעשה שימוש במונחי הזמנים המוכרים — עבר/עתיד 
או פרפקט/אימפרפקט, כדי שלא ייכרכו בהם משמעויות סמנטיות, אלא במונחים 

מורפולוגיים:9
נטיית תחיליות — פועל שיש בו תחילית המסמנת את הגוף הפועל )"עתיד" א. 

בספרי הדקדוק(;
נטיית סופיות — פועל שיש בו סופית המסמנת את הגוף הפועל )"עבר" בספרי ב. 

הדקדוק(;

אביא להלן את ממצאי המחקר בעניין צייני הגוף החיצוניים ביחידות פועליות בלבד, דהיינו   6
העצמאיים והקליטיים בלי הבחנה ביניהם.

ראו דבריו של קוטשר )Kutscher 1982( בעניין התגבשות מערכת הזמנים בלשון חז"ל.  7
ראו גם עבודותיה המקיפות של צבעוני )תש"ן, תשנ"ב( לעניין זה ועבודתה של 2010   8

 .Dekel
ראו דבריה של ברמן )Berman 1978: 173-179, ובמיוחד 178( על "זמני הפועל" בעברית   9

החדשה, וכן דבריהם של שורצולד )תשמ"א: 72-71( ושל אחרים.



סמדר כהן   320

"ציווי" — במשמעו המורפולוגי, כלומר הצורה בלא תחיליות המסמנת את ג. 
המשמעות המודאלית של הציווי בעברית )אין כלול כאן ה"ציווי" הסמנטי 

שבנטיית התחיליות ״תיכנס״(.
בינוני — במשמעו הפועלי. אינו מכיל ציין גוף מפורש אך מכיל מספר ומין.  ד. 

"Pro-drop phenomenon" 2.4 "שפה המאפשרת השמטה" או

בבלשנות המשווה )במחקר הטיפולוגי( מקובל לחלק את השפות לשני סוגים בחלוקה 
גסה: שפות המאפשרות השמטה של כינוי הגוף, ושפות שאינן מאפשרות זאת. יש 

גם מי שמציגים שפות המאפשרות השמטה חלקית של כינויי הגוף. 
 ,Pro-drop phenomenon :ובקיצור( Pronoun dropping phenomenon את המונח
'האפשרות להשמיט את ציין הגוף'( טבע חומסקי ב־10,1981 ובעקבותיו השתמשו 
בו בלשנים רבים. כנגד המונח הזה עומד "Pro-add phenomenon",11 ופירושו 
'האפשרות להוסיף את ציין הגוף' לפני פועל, הוספה שאינה הכרחית. רוב הבלשנים 
הגנרטיביסטים וחוקרי הבלשנות המשווה מגדירים את העברית 'שפה המאפשרת 

12."Pro-drop השמטה' — "שפת

על מחקר צייני הגוף בעברית. 3

בחקר העברית המקראית נהוג להגדיר את צייני הגוף הפרודים "כינויי גוף", והם 
מעמידים קטגוריה דקדוקית לעצמה; ואילו את צייני הגוף החבורים הנושאיים 

מגדירים "התאם דקדוקי של הפועל".13 
בלשון חז"ל כמעט לא נעשה שימוש בכינוי הגוף הפרוד לצד הפועל. הוא 
הופיע רק במקרים שהיה צורך פרגמטי בו )מורשת 1979: 126, 140-139(. חיים 
כהן )כהן 1989: 58-54( מראה שברוב מוחלט של המקרים מדובר בשימוש בכינוי 
הפרוד של הגוף הראשון, וכולם בהוראה מודאלית )שבועה, הבטחה, עדות וכיו"ב(.

 .Berman & Neeman 1994 וראו גם ,Chomsky 1981 ראו  10
את המונח הזה שאלתי מברמן ונאמן )Berman & Neeman 1994: 281(. אני מודה   11

לפרופסור רוני הנקין שסייעה לי בעניין זה.
הולמשטדט )Holmstedt( כתב את הערך "Pro-Drop" באנציקלופדיה המקוונת למונחי   12
הבלשנות )EHLL(. הוא מציין שם כי העברית המקראית והעברית החדשה הן שפות 
"המאפשרות השמטה" )אם כי בהמשך הוא מסייג את דבריו, ולמעשה מעיד בעקיפין כי 

הן "מאפשרות השמטה חלקית"(, וראו המקורות הנוספים שהוא מביא שם.
 )Joüon & Muraoka 1996: 170-179( למשל בלאו 1972: 118. וראו דבריהם של ז'ואון ומוראוקה  13
ושל גזניוס )Cowley 1910: 105(, הרואים בציין החיצוני תוספת המוספת לצורך פרגמטי.
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גם חוקרי העברית החדשה14 הבחינו בשתי מערכות של צייני גוף: "הכינויים 
הפרודים" )=הנושאיים( ו"הכינויים החבורים" )אל הפועל ואל שם העצם(.15 
גולדנברג מגדיר את הפועל כקומפלקס פרדיקטיבי המכיל את הגוף, את התוכן 
הפרדיקטיבי ואת היחס ביניהם )גולדנברג תשמ"ה: 323-316(. הוא מציין כי היחס 
הבסיסי בכל משפט הוא ַהֶקשר נושא )S( ~ פרדיקציה )P(,16 וגורס כי אם הפועל 
ממלא תפקיד של נשוא, הרי אי־אפשר שציין הגוף יהיה הן חלק מן הנשוא הן ביטוי 
הנושא. גולדנברג טוען כי יש לראות בציין הגוף )הפנימי( בפועל נושא הפועל, 
שראוי להבינו ככינוי גוף. אל המשפטים שבהם מּוָצא הכינוי מן הפועל, מתייחס 
גולדנברג כאל משפטי ייחוד, אקסטרפוזיציה, אף אם נשחקה בהם המשמעות 

האקספרסיבית )שם: 315-314(.
אריאל תופסת את כינויי הגוף הפרודים בעברית כמתנהגים לפי נוהג השפות 
המאפשרות השמטת נושא כינויי, וטוענת כי השימוש בהם ייעשה רק במקרים 
שפוחתת בהם מידת הנגישות של האלמנט שאליו הם מתייחסים. לפי אריאל, 
השימוש בכינוי הגוף הפרוד מושפע מן ההקשר ומן הנדון: אם ממשיכים שיחה על 
רפרנט ידוע — יימשך השיח בלי תוספת הכינוי הפרוד, ואולם כאשר יוחלף הנושא 

.)Ariel 1990: 17-18( יוסף כינוי פרוד
גוטמן טוענת כי השימוש בכינוי הגוף הפרוד תלוי בשקיפות תחבירית ושיחית. 
כך לשיטתה, "בעבר" ו"בעתיד" )כלשונה( אפשר לזהות את כינוי הגוף באמצעות 
ציין הגוף שבפועל, שלא כבצורות האחרות, ולכן צפוי שבצורות פועל שאין בהן 
 17.)Gutman 1999: 143-174( כינוי גוף יימצאו יותר שימושים בכינויי הגוף הפרודים
בורוכובסקי גורסת כי אף שכינויי הגוף הפרודים מיותרים מבחינה אינפורמטיבית, 
יהיה שימוש רב בהם בשפה הדבורה18 בשל אופייה של שפה זו — מהירות הביצוע 

העברית החדשה מכונה "Modern Hebrew" במחקר, וכלולה בה העברית שמתחיית השפה   14
)ויש המגדירים "עברית חדשה" את השפה שמאז המאה התשע־עשרה( ואילך. משתמשים 
במונח הזה לתיאור השפה הכתובה בלבד או לציון השפה הכתובה והדבורה )המדוברת( 

גם יחד. 
ראו רוזן תשי"ח, אורנן 1972: 111-109; 195, שורצולד 2003: 78-75.  15

 .Goldenberg 2005: 7-12 ראו גם  16
 .Berman 1978: 173-178 ראו גם  17

לשיטתה של בורוכובסקי, "שפה דבורה" הוא המונח המשמש לציון השפה הספונטנית   18
בהקשרה הרחב, היינו כל שפה המבוצעת בדיבור פה ואינה מתוכננת ומשוננת על־פה או 
מוקראת מן הכתב )למשל, הרצאה או תכניות אקטואליה שבהן השיחה אינה מוקראת מן 
הכתב, לרבות מקרים שבהם השפה הננקטת מוקפדת יותר מאשר בשיחה יום־יומית, כגון 

שיעור אקדמי וכיו"ב(. 
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וקוצר הקשב של המאזינים. לשיטתה השימוש בכינויים הפרודים הופך את המסר 
לברור ולנגיש יותר )בורוכובסקי בר־אבא תש״ע: 156(.  

קופין ובולוצקי טוענים כי שימוש ב"כינוי הגוף הפרוד" הכרחי בגוף השלישי 
בפועל מפורש, שכן אין בצורת הפועל ציון גוף, בעוד בגוף הראשון ובגוף השני 
השימוש בכינוי הגוף הפרוד הוא רשות בלבד, שכן הפועל מכיל את ציין הגוף 
בתוכו. לדידם, השימוש ה"ָיֵתר" בכינוי הגוף הפרוד בגוף הראשון ובגוף השני 
 .)Coffin & Bolozky 2005: 158-164( הוא תוצאה של שיקולים פרגמטיים בלבד
פולק־יצחקי חקרה את כינויי הגוף הנושאיים בעברית המדוברת בעבודת המ"א 
שלה. היא קובעת שהעברית היא שפה המאפשרת את השמטתו של כינוי גוף פרוד 
המשמש בתפקיד נושא תחבירי במשפט בגופים ראשון ושני בעבר ובעתיד )וכמובן 
אף בצורת הציווי( )פולק יצחקי תשס"ו-תשס"ז: 163(.19 גם פולק־יצחקי מציעה 
אפוא שמדובר באפשרות להשמיט את הכינוי, ולכן למעשה משייכת את העברית 

  ."Pro-drop לקבוצה המוגדרת "שפות
בבסיס תאוריית הפועל העברי של גולדנברג )תשמ"ה( עומדת ההנחה שהעברית 
היא שפה המאפשרת הוספה של ציין גוף )Pro-add( לפועל, אך למעשה אינה 
מחייבת את הופעתו. לפיכך כל הוספה שלו תהיה בעלת משמעות מוספת שאינה 

קיימת בלעדיו. את המשמעות המוספת יהיה צריך להסביר. 
 במאמר זה אמשיך את הנחתו היסודית של גולדנברג. בעקבותיו אני מבקשת 
להוכיח שהעברית המדוברת היא שפה המאפשרת הוספה של ציין גוף חיצוני לפועל 
ולפיכך היא "שפת Pro-add", ולא שפה המאפשרת את השמטתו )Pro-drop(, כפי 
שמקובל להתייחס אליה בבלשנות הטיפולוגית העולמית. כמו כן אבסס תאוריה, 
ולפיה לצייני הגוף החיצוניים יש תפקיד ברור, יש היערכות קבועה והתניות מובהקות, 

ואין הם מופיעים באופן מקרי ובלתי־שיטתי בלבד בעברית המדוברת.

על המחקר. 4

המחקר המתואר כאן הוא חלק ממחקר מקיף שמטרתו לתאר את כלל צייני הגוף 
בעברית המדוברת בישראל ואת התנהגויותיהם. מן הממצאים שעלו מן הניתוח 
המדוקדק של מאגר הנתונים )ראו להלן סעיף 4.1( אעמיד את מערכת צייני הגוף 
החיצוניים המשמשת בעברית המדוברת, ואציג את תכונותיה המורפולוגיות, 

התחביריות, הפרוזודיות והפרגמטיות.
שתי שאלות מרכזיות יידונו במאמר זה:

ראו שם גם הפניותיה לחוקרים אחרים שעליהם השתיתה את גישתה.   19
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 )Pro-add האם העברית היא שפה המאפשרת הוספת ציין גוף )כלומר היא שפת  .1
או שפה המאפשרת להשמיטו )כלומר שפת Pro-drop(? אם מדובר בשפה 
המאפשרת הוספת ציין חיצוני, הרי הוא אינו הכרחי ביחידות שיש בהן פועל 

מפורש, ולכן הופעתו של ציין גוף חיצוני ביחידות כאלה — טעונה הסבר.
האם מערכת צייני הגוף העצמאיים המונה עשרה גופים )או שנים־עשר( והמתוארת   .2
בספרי הדקדוק היא המערכת המשמשת היום בעברית המדוברת? אם לא — מהי 

המערכת החדשה?

4.1 מאגר הנתונים

זהו מחקר קורפוס המושתת על מאגר נתונים מוקלט של 60,000 מילה בקירוב, 
ובו מקצת הקלטות מעמ"ד )חלקן שימשו בסיס לעבודת הסדנה( ומקצת הקלטות 
שהקלטתי בעצמי.20 במאגר הנתונים שלי מתועדים 24 מידענים, שהוקלטו בשנים 
2002-1999, והם תויגו על פי גיל, השכלה, מין, מוצא )אשכנזי/מזרחי( ומעמד 
דתי )חילוני/מסורתי/דתי/חרדי(. כל הקבוצות היו שוות בגודלן ובמאפייניהן. כל 
אחד מהמידענים הראשיים נשא על גופו מכשיר הקלטה במשך 24 עד 48 שעות 
ברציפות. בהקלטות יש גם דבריהם של מידעני משנה שהיו שותפי שיח של המידען 
הראשי. גם פרטי הרקע שלהם ידועים ומסווגים לפי אותם מדדים. לצורך תמלול 
וניתוח הדיבור של המידענים נבחרו ִמְקְטעי שיחה בני שמונה עד עשרים דקות כל 

אחד, ובסך הכול כ־2,500 מילה מכל הקלטה. 
את ההקלטות שנבחרו למחקר תמללתי, תעתקתי, חילקתי ליחידות פרוזודיות, 
וקבעתי בהן את הטון הסופי שלהן. כמו כן קודדתי וניתחתי אותן בעצמי. מקצת 

התמלילים יובאו כאן, כאמור, וכל פגמיהם עליי. 

הממצאים. 5

המאגר מחזיק 8,303 יחידות פרוזודיות. 430 מהן לא נותחו מאחר שהיו יחידות 
קטועות. לכן סך היחידות הקובע לניתוח הוא 7,873. 

ראו cosih.com; וכן יזרעאל, הרי ורהב תשס"ב. כל ההקלטות ממעמ"ד שתמללתי בעצמי   20
וההקלטות מהאוסף הפרטי שלי אפנה אליהן באותיות SC, אחר כך יובאו מספר האינפורמנט 
במאגר שלי ומספר השורה בתמליל )למשל SC12000 375(. הדובר יצוין בשם בדוי )במקרים 
ששם הדובר ידוע מן ההקלטה( או באות עברית. הקלטות אחדות שהובאו ממעמ"ד ושימשו 
בבסיס הסדנה, אך לא היו במאגר הנתונים של המחקר הכולל שלי, יובאו על פי ההצגה 

האחידה של הקלטות מעמ"ד בספר זה.
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ב־2,643 מהיחידות, שהן 33.5% מההיקרויות, יש פועל, משמע מרבית היחידות 
הפרוזודיות בקורפוס הנחקר )כ־66%( הן יחידות שאינן פועליות.21 

מכלל היחידות הפועליות נדון ב־2,421 היחידות שהופיע בהן ציין גוף חיצוני 
פורמלי מוכר או שלא הופיע בהן ציין גוף כלל. ב־222 היחידות הפועליות האחרות 
הופיעו מורפמות אחרות, שאינן ציין גוף פורמלי, בעמדת ציין הגוף או הנושא 
התחבירי. יחידות אלו והתנהגותן יידונו במאמר נפרד. ב־1,313 מקרים )כ־54.2%( 
לא נמצא ציין גוף חיצוני. ב־1,108 יחידות היה ציין גוף חיצוני )כ־45.8%(. מאחר 
שיותר מחצי מהיחידות אינן מכילות ציין גוף חיצוני, נראה שהעברית אינה מחייבת 
הימצאותו של ציין כזה, ושהופעתו היא שצריכה הסבר מבחינה בלשנית ולא היעדרו.
משהנחת היסוד הזאת מונחת לפנינו לאור הממצא הראשוני, יש להתבונן עתה 
ביתר 45% מן היחידות, שבהן יש ציין גוף עודף, לשיטתי, ולברר את פשר הופעתו.

התפלגות צייני הגוף ב"זמנים" המורפולוגיים  5.1

בטבלה 1 להלן מובאת התפלגות היחידות הפרוזודיות הפועליות ליחידות שיש בהן 
ציין גוף חיצוני ולאלו שהוא נעדר מהן בחלוקה לקבוצות הנטייה המורפולוגית.

טבלה 1: הימצאות צייני גוף חיצוניים ביחידות פרוזודיות פועליות

סה"כ ציווי  בינוני סופיות תחיליות

1,313
)54.2%(

128
)100%(

272
)26.2%(

510
)74.7%(

403
)69.9%(

אין ציין 
גוף חיצוני

1,108
)45.8%(

0 763
)73.8%(

172
)24.3%(

173
)30.1%(

יש ציין גוף 
חיצוני

2,421 128
)5.3%(

1,035
)42.7%(

682
)28.1%(

576
)23.8%( סה"כ

מן הממצא עולה כי יש הבדלים מהותיים בין הצורות המורפולוגיות הנבחרות לשמש 
בדיבור וכן באופן השימוש בצייני הגוף ב"זמנים". מכלל 2,421 היחידות ב־1,035 
יחידות )~43%( נמצאה צורת בינוני המשמשת במשמעות פועלית, כלומר פעולה 

מן הממצא מתברר שבשפה המדוברת אין מדובר רק בשני סוגים של מבנים תחביריים   21
)פועלי ושמני, כמקובל בתיאור העברית לכל רבדיה(. הרוב המכריע של היחידות בקורפוס 
הנוכחי הוא יחידות קצרות מאוד, המחזיקות לא יותר מחמש מילים כל אחת. לא בכולן יש 
פרדיקציה. לעתים יש בהן חידוש או מהות, אך אין בהן המבנה הרגיל והמוכר, ובו נושא 

ונשוא פורמליים, ואפשר להגדירן ״צירופים״.
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המתבצעת בידי מבצע פעולה, ולא במשמעות תוארית; 682 יחידות )~28%( שבהן 
פועל בנטיית הסופיות; 576 יחידות )23.8%( שבהן פועל בנטיית תחיליות ו־128 

יחידות )~5%( שבהן נטיית ציווי.  
מן הממצא הזה אנו למדים שצורת הפועל הרווחת ביותר והמשמשת ביותר 
בדיבור היא צורת הבינוני. אציין כי מניתוח ממצאיה של דקל עולה ממצא דומה — 

 22.)Dekel 2010( 44.7% מכלל צורות הפועל שמצאה הן צורות בינוני
ממצא זה מחזק את תיאוריהם של שורצולד, מוצ'ניק ואחרים, ומוסיף עליהם 
כי הבינוני הוא הצורה המשמשת לציון אספקטים רבים ביותר בעברית המדוברת, 
יותר מכל צורת פועל אחרת, ובכך למעשה היא הפכה להיות מעין צורה "בלתי 

מסומנת" של הפועל.   
עוד עולה מן הממצא המובא בטבלה 1 כי יש מעין תפוצה משלימה בשימוש 
בצייני הגוף בפועל מפורש לעומת פועל לא־מפורש. כך בכ־70% מהיחידות 
הפרוזודיות שיש בהן פועל בנטיית תחיליות או סופיות )פועל מפורש( אין ציין 
גוף חיצוני לצד הפועל, ובכ־30% מהיחידות בעלות הפועל המפורש מופיע ציין 

גוף חיצוני לצד הפועל. 
לעומת זה, בצורת הבינוני, שאינה צורת פועל מפורש )אין בה סימון גוף, כאמור, 
אלא רק מין ומספר( — הממצא כמעט הפוך: בכ־74% מהיחידות נמצא ציין חיצוני 

לצד צורת הבינוני, ואילו ב־26% הוא נעדר.
בכל היחידות שיש בהן נטיית ציווי, צורה מודאלית במשמעה, לא נמצא ציין 

גוף חיצוני לצד הפועל.  
הממצאים הללו תואמים בעיקרם את הנחת היסוד, ומסייעים להוכחת הטענה 
כי העברית אינה שפה המאפשרת השמטה של ציין הגוף, אלא אין נחוצה בה 
הוספתו לכתחילה. שפה המאפשרת השמטה היא כזאת שציין הגוף החיצוני בה 
הכרחי, ואולם במקרים שהוא מובן מן ההקשר, אפשר להשמיט אותו. אילו הייתה 
העברית כזאת, היה צפוי לראות ציין גוף מופיע בלא חוקיות, ולכל היותר לפי צורך 
סמנטי — כשהגוף אינו מובן מן ההקשר. אולם הממצא הזה מוכיח שבררת המחדל 
של העברית בפועל מפורש היא שלא להוסיף ציין גוף, שכן ציין הגוף הפנימי 
האינהרנטי לפועל הוא המחויב. רק במקרים שאין בהם ציין גוף מובחן ומפורש, 
וכשהדובר חש שיש חובה להוסיף מידע )למשל מסיבות פרגמטיות(, מצטרף ציין 
הגוף החיצוני לפועל, ולכן השפה "מאפשרת הוספה". נציין עוד כי הבינוני נוצר 
לכתחילה כצורה שמנית, וייתכן כי המעבר שלו לשמש פועל בעברית המדוברת 

שיעור זה דומה מאוד לשיעור שמצאתי בקורפוס שלי. יצוין כי כמחצית מהקורפוס של   22
דקל ושלי — זהה. 
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)בשימוש הולך ומתרחב, כעולה גם מן הממצא לעיל( ִחייב את התאמתו למערכת 
הפועל המפורש בעברית, שבו ציין גוף אינהרנטי. בשל היעדרו של זה חש הדובר 

שעליו להשלים את הצורה בציין גוף חיצוני.23 
ואולם למרות הממצא הראשוני, יש שיעור לא נמוך של מקרים שבהם יש ציין 
גוף חיצוני גם בפועל המפורש )כ־30%(, וכן שיעור דומה של מקרים שבהם אין 

ציין גוף חיצוני בפועל שאינו מפורש )בבינוני(. מקרים אלו צריכים הסבר. 
טבלה 2 להלן סוקרת את התפלגות הגופים בכל אחת מהנטיות המורפולוגיות 

— פועל מפורש ובלתי־מפורש. 

טבלה 2: התפלגות צייני הגוף החיצוניים ביחידות פרוזודיות פועליות

סה"כ לגוףסה"כבינוניציוויתחיליותסופיותציין גוףהגוף

אני
2044-40248בלי ציין חיצוני

702
40125-289454ציין חיצוני

אנחנו
2551-884בלי ציין חיצוני

111
24-2127ציין חיצוני

אתה
521503912253בלי ציין חיצוני

431
950164178ציין חיצוני

את
441317618269בלי ציין חיצוני

385
580103116ציין חיצוני

אתם
1398535בלי ציין חיצוני

41
10056ציין חיצוני

הוא
7931-132242בלי ציין חיצוני

406
6214-88164ציין חיצוני

היא
3616-2476בלי ציין חיצוני

191
3612-67115ציין חיצוני

הם
245-2857בלי ציין חיצוני

110
166-3153ציין חיצוני

ואולם בשנים האחרונות, עם התפתחות הכתיבה באמצעים דיגיטליים — מרשתת ומסרונים,   23
נראית נסיגה בשימוש בציין הגוף בצורות הבינוני, וכך נשלמת למעשה מערכת הפועל 

העברי שאין צורך להוסיף בה ציין גוף חיצוני )וראו גם הערה 32 להלן(.
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בפרקים הבאים נעמוד על טיבן ועל התנהגותן של הצורות שאינן נוהגות כצפוי 
מנטייתן המורפולוגית.

התפלגות ציין הגוף החיצוני לגוף הראשון ביחידות פועליות 5.1.1

ציין הגוף החיצוני לגוף ראשון יחיד 5.1.1.1
לפי הנחת היסוד, היה צפוי שביחידות שיש בהן פועל בגוף ראשון יחיד — בצורת 
התחיליות ובצורת הסופיות — לא יופיע ציין גוף חיצוני לצד הפועל, ואילו בצורות 
בינוני — יימצא ציין חיצוני לצד הפועל. הממצא — מפתיע. להלן אביא את פירוט 

התנהגותו של ציין הגוף החיצוני לגוף ראשון יחיד בנטיות הפועל למיניהן.

בנטיית התחיליות 5.1.1.1.1
ב־93% מן היחידות שהיה בהן פועל בגוף ראשון יחיד בנטיית התחיליות הופיע 
ציין גוף חיצוני לצדו. היו מי שהצביעו על התופעה הזאת בעבר והסבירו אותה 
בכמה דרכים, מי בהסבר מורפופונולוגי ומי בהסברים אחרים.24 נראה שהחידוש 
העיקרי שתורם המחקר הזה לתופעה הוא השיעור הגבוה מאוד של היקרות ציין הגוף 
החיצוני "אני" לצד פועל מפורש בנטיית תחיליות. אני תולה את המגמה הזאת בשני 
גורמים: 1. סיבה מורפופונולוגית — מאחר שתחילית הגוף המדבר מסומנת באל"ף 
)אכתוב( והיטשטשה הגייתה לכדי ]j[ )יכתוב(,25 ומאחר שבזה נוצרת זהות בינה 
לבין צורת הגוף השלישי יחיד )]הוא[ יכתוב(, הדובר מבקש ליצור הבחנה מובהקת 
ולכן מקדים "אני" לפועל.26 הכינוי כאן למעשה אינו עוד ָיתר, אלא הוא כמעט 
חלק אינטגרלי מן הצורה, שכן ציין הגוף הפנימי — נשחק כוחו הסמנטי, והכינוי 
החיצוני ממלא את מקום השחוק; 2. אפשרות אחרת, לא פחות סבירה, נעוצה בהיבט 
סוציו־לינגוויסטי. כבר הצביעו רבים על שינוי שפת השירה העברית "מ'אנחנו' 
ל'אני'".27 מי שהצביעו על המגמה הזאת בשירה העברית־הישראלית הצביעו על 
שינוי באתוס הציוני ועל שינוי בתפיסת הצבר את מקומו. נדמה לי שאפשר לייחס 

.Bolozky 1981: 15-19, Bolozky 1984: 128 ראו  24
ראו הסברה המפורט של שורצולד )תשס"ט: 194-193( על היווצרות הצורה הזאת. וראו   25

גם הצעתו של אסלנוב )בדפוס(.
ראוי לציין כי בעברית המדוברת יש להבחין בין צורות שהתנועה שלאחר התחילית היא   26
]a[ לאלו שבהן היא ]i[ או ]e[. בשני האחרונים אין מדובר עוד בהגה המעבר ]j[ אלא בתנועה 
]i[ המשמשת במקום העיצור ]ˀ[, ולמעשה זו אולי נשילה של ממש של העיצור הפותח את 

.iχtov או ismaχ לבין אני jargia צורת המדבר; כך ההבדל בין אני
ראו דבריה של טלילה אלירם )אלירם 2007, 2013(. דברים דומים שמעתי מפי חוקרי הֶזמר   27

אליהו הכהן ונחומי הרציון בשיחות אישיות, וכן דיבר על כך אהוד מנור לא אחת.
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גם את השימוש המרובה ב"אני" לפני צורת הפועל בנטיית התחיליות להעמדת 
ה"אני" במרכז השיח, במרכז הבמה. 

 ]i[ממצא נוסף הוא שצורת הפועל בגוף ראשון יחיד בנטיית התחיליות פותחת ב־
או ב]j[ ב־99% מן המקרים, גם כאשר אין "אני" לפניה.28 נראה כי השימוש בסותם 

הסדקי ]ˀ[ בהגייה — כמעט אין עדות לו בעברית המדוברת, למשל:

]C514_2_sp1_193[ || אנשים )jargia( אני ארגיע  .1
]C514_2_sp1_28[ || את זה עליי )jasim( הם רוצים שאני אשים  .2

]C612_4_sp2_34[ )izkor( תיכף אני אזכור  .3

דוגמה יפה לשימוש בנטיית התחיליות בגוף ראשון יחיד היא למשל דברי המפקד 
לפקודו )האינפורמנט הראשי(:

מפקד: ואני עדיין / המפקד שלך / ועדיין ממשיך לעזור לך / ואמשיך   .4
   29]40-36  SC1000[ || לעזור לך / בכל מה שנדרש )ve-jamʃiχ(

בנטיית הסופיות 5.1.1.1.2
ב־83.4% מן היחידות שהיה בהן פועל בגוף ראשון יחיד בנטיית הסופיות לא בא 
ציין גוף חיצוני לצד הפועל. הממצא הזה מאשש את הנחת היסוד, שלפיה הפועל 
בנטיית הסופיות מכיל ציין גוף אינהרנטי, ולכן אין צורך להוסיף לו ציין גוף חיצוני, 

שיהיה למעשה טאוטולוגיה. 
במקרים אחדים בכל זאת נמצאו צייני גוף חיצוניים לצד הפועל. המקרים האלה 
צריכים הסבר. נדמה כי יש ארבעה תנאים מרכזיים שבהם מוצאים ציין גוף חיצוני 

ליד פועל מפורש בנטיית הסופיות:

מיקוד )פוקוס( בציין הגוף ליצירת ניגוד או הבלטה של "אני" לעומת "אחר",   .1
או להבלטת "אני" בכלל, לעתים גם באמצעות מילת הדגשה או מילה החוצצת 

בין ציין הגוף לפועל כך למשל:

]C612_3_sp3_17[ ואני עוד הייתי ערה  .5
]7661 SC17000[ זה גם מה שאני אמרתי  .6

הבאת אתך חומר \ / סיגריות \ / למה אני | / השארתי את שלי בבית ||   .7
 ]5932-5930  SC13000[

הוא כבר יצא / מהבית || / אני פשוט מאוד התעכבתי ||   .8 
]1025-1023  SC2000[

ראו לעניין זה עוד אצל שורצולד )שם(.  28
.]P931_1_sp2_24[ ראו דוגמה זו גם במעמ"ד  29
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לפני פעלים מודאליים. ברוב מכריע של צורות הפועל המפורש שיש ציין גוף   .2
חיצוני לפניהן מדובר בפעלים מודאליים — המביעים את עמדת הדובר כלפי 

המדובר, רגש, תחושה, משאלה, שבועה, הבטחה.

]222 SC1000[ | חייל: אני רציתי לדעת  .9
]326 SC1000[ || חייל: כי אני הרגשתי ממש נבוך  .10

]3907 SC9000[ || חיליק: אני לא הרגשתי שום דבר  .11

לפני פועלי "תפיסה מנטאלית"30 — מסר ותוכן, ידע, הבנה, אמירה, ובעיקר לפני   .3
הפועל "אמר". נראה שבמקרים שמשתמשים בהם בפועל "אמר" כפועל מסר 
)כהוראתו המקורית( יש סיבה טכנית־פרגמטית להוספת ציין הגוף החיצוני — 

הדגשת המעבר מדובר אחד לאחר, משחקן אחד בשיח לאחר.31 

]1665 SC4000[ || ]ב: אני ידעתי ]שהבדיקה עולה לה כפול  .12
]5986 SC13000[ ]ב: אני ידעתי שזה גן ]החתונה בגן אירועים  .13

ב: אני אמרתי לאחים שלו / לכו תבדקו מה קורה שמה   .14 
]6476-6475  SC14000[

]4954 SC11000[ || א: אני אמרתי לו תמכור לי רק את הגדולה  .15
]P931_3_sp2_82[ ]"ב: וכך אני ראיתי את זה ]המשך של "ככה אני רואה את זה  .16

מעניין לציין כי "אמר" משמש גם במשמעות מטפורית, שאין בה אמירה פיזית, אלא 
מעין "חשב", ציון של מחשבה או הרהור לב. במקרים שהוא מסמן את המשמעות 
הזאת מופיעים כל הפעלים בגוף ראשון בסופיות בלא ציין הגוף, וכך נוצרה למעשה 
תפוצה משלימה של שימוש בפועל מבחינה סמנטית, למשל: "אמרתי נזמין פיצה" 

— כלומר 'התכוונתי להזמין פיצה'.

בנטיית הבינוני 5.1.1.1.3
ב־88% מן המקרים ביחידות שיש בהן צורת בינוני הופיע ציין גוף חיצוני לצד 
הפועל, כצפוי, בהיות הצורה נטולת ציין גוף אינהרנטי. יש להסביר אפוא את 

המקרים שלא הופיעו בהם צייני הגוף החיצוניים ליד הפועל.32 

את המונח "פועלי תפיסה מנטאלית" טבעה ורד סיידון. וראו על כך סיידון תשס"ז, תשס"ט.   30
בשפות סימנים יש שינוי פיזי של ממש לציון החילוף הזה: מוסיפים תנועה )="ג'סטה"( של   31
הפניית גוף כדי להראות מיהו הדובר. "אני אמרתי לו" יסומן בכיוון אחד של גוף הדובר, 
וכשיאמרו "הוא אמר לי", יפנו את הגו ואת הגוף לצד השני, כמעין סמן טכני לחילופי 

הדוברים.
אולי יש לציין כי מן התיעוד שאני מתעדת בימים אלו בהקלטות של רפרנטים למחקר עתידי   32
עולה כי השימוש בצורות בינוני בלי ציין גוף לצדן הולך ומתרחב, ונראה כי לאמצעים 
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שני סוגים עיקריים לצורות בינוני שאין ציין גוף חיצוני לצדן.

לפני פעלים מודאליים:  .1

]2344 SC6000[ לא מתלהב מערבה בוכייה ]א: ]אני  .17
]7124 SC15000[ רעבים רוצים לאכול ]ד: ]אנחנו  .18

לפני פועלי תפיסה מנטאלית:  .2

]4489 SC10000[ ]א: ]אני[ לא חושבת ]שהם טסים לפורטוגל להישאר שם  .19
]4647 SC10000[ לא יודעת איפה המפתחות ]א: ]אני  .20

מן הממצא הזה עולה שיש סוג של תפוצה משלימה, אלומורפיות, בין צורות הפועל 
להתנהגותן התחבירית: אם בצורת הסופיות ראינו הוספה של ציין גוף חיצוני במקום 
שיש בו ציין גוף אינהרנטי בפעלים מודאליים ובפועלי תפיסה מנטאלית, הרי בצורת 
הבינוני — קורה בדיוק להפך: למרות חסרון ציין הגוף הפנימי, הדוברים משתמשים 

דווקא בצורות הגרודות, בלי להוסיף להן ציין חיצוני, בפעלים המודאליים.

ציין הגוף החיצוני לגוף ראשון רבים 5.1.2

בנטיית התחיליות והסופיות 5.1.2.1
מניתוח היחידות הפרוזודיות המכילות צורת פועל בגוף ראשון רבים בתחיליות 
ובסופיות עולה כי ב־93% מן המקרים אין ציין גוף חיצוני לצד הפועל בנטיות אלו 
)ראו טבלה 2 לעיל(. במקרים שמופיע ציין גוף חיצוני בגוף ראשון רבים, הדובר 
רוצה להדגיש או להבליט את "אנחנו" לעומת אחרים. נציין שבמקרים הללו יש 

תוספת של הנגנה מיוחדת המדגישה את ניגודו של "אנחנו" לאיבר האחר. 

ד: שאם לא תעשי אימונים יותר קלים | / אנחנו נדאג שיפטרו אותך ||   .21
]C714_sp4_111-112[

א: אתה לא מוכ- מסוגל לבצע שירות צבאי || / אנחנו נעזור לך במקרים   .22
]P931_2_sp1_163-165[ || כאלה וכאלה

האלקטרוניים )כתיבה במרשתת ובמסרונים( יש תפקיד מרכזי בשינוי הזה. השינוי נובע 
במקורו מרצון לקצר את המסר בידיעה שהמידע עובר ישירות לנמען המיועד, ולכן אין חשים 
המשתתפים בשיח כל צורך להוסיף ציין גוף, המובן מאליו )וראו גם הערה 23 לעיל ולידה(.
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התפלגות ציין הגוף החיצוני לגוף השני ביחידות פועליות 5.2

 מהתבוננות בממצאים בגוף השני )ראו טבלה 2 לעיל( עולה כי באופן כללי הגוף 
הזה נוהג ממש לפי הצפוי מהנחת היסוד. ברוב מכריע של הצורות שיש בהן צייני 
גוף פנימיים )סופיות, תחיליות, ציווי( אין מוסיפים הדוברים ציין חיצוני לצד 
הפועל, ואילו ברוב מכריע של הצורות בנטיית הבינוני, שאין בה ציין גוף פנימי, 

מופיע ציין חיצוני לצד הפועל.

בנטיית הסופיות 5.2.1
ב־93% מהמקרים בממוצע לא הוסיפו הדוברים ציין גוף חיצוני לצורות פועל בגוף 
השני. במעט המקרים שהדוברים מצאו לנכון להוסיף בהם ציין גוף חיצוני, הדבר 
נעשה מסיבות פרגמטיות: להדגיש, לתת פוקוס, ולעתים כדי לנגד את הגוף השני 

לגורם אחר בשיחה. הנה שתי דוגמות מייצגות:

]7780 SC17000[ סיגל: את לא ראית הכול  .23

ביחידה הקודמת לזאת הדוברת אומרת שלא מצא חן בעיניה מה שראתה באולם 
החתונות. ביחידה הזאת חברתה ממהרת להעמיד אותה על טעותה: "את לא ראית 
הכול". כך היא אומרת לה למעשה, שהיא עצמה )החברה( דווקא ראתה הכול 

ומצאה שם דברים לטעמה. 
אחד המקרים הייחודיים )המשמש גם בגופים האחרים אבל בולט במיוחד בגוף 
השני( הוא השימוש בציין הגוף החיצוני כדי "לתלות" עליו הדגשה של הפועל, 

מעין פוקוס פסיכולוגי, שלא מתאפשר בלי הציין החיצוני. כך למשל:

]195 SC1000[ מפקד: אתה עבדת טוב כמו | כמו תמיד  .24

בדוגמה זו מפקד בצבא מדבר עם פקוד שלו. בשיחה מסביר לו הפקוד כי היה 
בתקופה קשה בחייו, וכי היה אפשר לראות זאת עליו. המפקד מתנגד לדברים, 
ומשתמש ב"אתה" כדי להדגיש: )אבל( אתה עבדת טוב. ההדגשה מבחינת ההנגנה 
כאן היא דווקא על "עבדת". רק הוספת "אתה" לפני הפועל מאפשרת להדגיש 
את הפעולה, למעשה. נדמה שזו התליה פונקציונלית שיש לה סמנים תחביריים־

פרוזודיים הנובעים מהצורך הסמנטי־פסיכולוגי של הדובר.33

נדמה שדבר זה דומה להוספת מושא פנימי כדי לתלות עליו לוואי, שבלעדי המושא הפנימי   33
לא יוכל לבוא במשפט.
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בנטיית התחיליות 5.2.2
גם בנטיית התחיליות נמצא שב־93% מן המקרים אין הדובר משתמש בציין גוף 
חיצוני ליד הפועל. בשני סוגים של מקרים נמצא שהדובר מוסיף ציין גוף חיצוני 

לפועל בתחיליות:

כשהוא מבקש לתת פוקוס לעושה הפעולה בגוף השני לשם ניגודו למשתתף  א. 
אחר בשיח. למשל:

מפקד: אני מוכנה להתמודד ו / זה / העיקר שאתה תצליח / ואתה תעבור   .25
 ]530-527  SC1000[ / את זה ואת זה ואת זה

המפקד מסביר לחייל שהוא משוחח עמו שעל בת זוגו של החייל להיות סבלנית 
יותר כלפיו ולא לגרום לו לעזוב את הצבא. המפקד מסביר לחייל מה היה מצפה 
שתאמר בת הזוג, בדיבור ישיר, "מפיה", כאן נוספת גם הדגשה של ציין הגוף בהנגנה.

במשמעות של מעין עבר נבואי, לציון עובדה מוגמרת. שלא כמו בלשון  ב. 
המקורות, שם הייתה קטגוריה סמנטית זו מובעת באמצעות פועל בנטיית 
סופיות שכוונתו לציין דבר עתידי שיקרה באופן ודאי, בעברית המדוברת 
משמש להבעת משמעות זו פועל בנטיית תחיליות שציין גוף חיצוני נוסף 

עליו, כאמור. הנה כמה דוגמאות:

 ]4424 SC10000[ א: את תיסעי אחרי העבודה בלילה כשתסיימי בפאב  .26
]OCD_1_sp3_26[ ג: אתה תעשה קילומטרז'ים  .27
]C842_sp2_3[ ב: ביום ראשון אתה תישן אצלי  .28

הצורות הללו, שיש בהן ציין גוף לפני הפועל, מציינות עובדה )indicative(, מין 
עבר נבואי. דבר שברור לדובר שיקרה, אף שלא קרה עדיין. 

שלא כמו צורות אלו, הצורה הבלתי־מסומנת, בלא תוספת ציין הגוף, מציינת 
משמעות אחרת של נטיית התחיליות, משמעות מודאלית מעיקרה — בקשה או 

ציווי.34 כך למשל: 

]1841 SC40000[ ב: הוא אמר לי תתחילי לחפש עבודה  .29
]C842_sp1_126[ || א: תשאלי את פרח  .30

]C842_sp2_195[ || ב: אז תלך עם זה  .31

אני מודה לפרופ' שלמה יזרעאל על ששיחה עמו חיזקה את תחושתי זו שיש הבדל בין   34
השתיים, ועל שסייע לי להגדירו במילים מדויקות. יש לציין עוד את ההבדל בין "סעי" 
ל"תסעי", אולם הוא כבר עניין סמנטי של שימוש בנטיית הפועל ולא דווקא בצייני הגוף.
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ציין הגוף השני רבות 5.2.3
ממצא מעניין שיש לציין כאן באשר לגוף השני הוא אי־קיומה של מורפמה נבדלת 
של ציין פנימי או חיצוני לציון הנוכחות. אמנם בספרי הדקדוק ובלימודי הלשון 
מלמדים שיש ציין חיצוני לנוכחות — "אתן", וכן שיש נטיית פועל בציין פנימי, 
למשל "תכתובנה", ואולם בקורפוס כולו לא נמצא ולו פעם אחת שימוש בצייני 
הנקבה לנוכחות, אלא נעשה שימוש במורפמה "אתם" לשני הגופים.35 מכאן אפשר 

ללמוד שבעברית המדוברת יש ציין אחד בלבד לציון הרבים בגוף השני. 

ציין הגוף החיצוני לגוף השלישי ביחידות פועליות 5.3

התנהגות הפועל בגוף השלישי היא המעניינת ביותר במערכת הפועל בעברית 
המדוברת, והיא שונה מאוד מהתנהגותם של הגוף הראשון והשני. סיבירסקה 
)Siewierska 2005( תיארה את מערכת צייני הגוף ביותר מחמישים שפות. היא 
מראה שכמעט בכל השפות שבדקה יש הבדל בין הגוף הראשון והשני לבין הגוף 
השלישי בהתנהגות התחבירית והדקדוקית שלהם.36 הבחנה זו מקובלת מאוד 
בבלשנות הטיפולוגית. חוקרים רבים תולים את ההבדל בכך שהגוף הראשון והשני 
הם המשתתפים בשיחה, ולכן שקופים, ואילו הגוף השלישי אינו משתתף בשיחה, 

ולכן צריך להנגיש אותו בצורה מפורשת.

התנהגות ציין הגוף השלישי יחיד  5.3.1
הממצא בגוף השלישי יחיד שונה מאוד מהממצא עד עתה. בכל היחידות שהיה בהן 
פועל בגוף שלישי היה נושא מפורש חיצוני — ציין גוף חיצוני במעמד נושא או נושא 
מפורש אחר )שם עצם בדרך כלל(. בנטיית הסופיות נמצא שיעור גבוה יותר של 
יחידות שצירוף שמני תופס בהן את עמדת הנושא התחבירי, ואילו בנטיית הבינוני 
דווקא ציין הגוף החיצוני הוא התופס את עמדת הנושא התחבירי ברוב המקרים. 

מבחינת היחידות עצמן עולה כי צייני הגוף החיצוניים הם בדרך כלל אנפוריים, 
ונדמה כי זה מסביר את ההתפלגות של צייני הגוף והצירופים השמניים — כמעט 

50% מכל סוג. 

יצוין כי באשר לציין הגוף הפנימי בגוף זה, מעין "תכתובנה", כבר ניסחה האקדמיה ללשון   35
העברית הערת המזכירות המדעית בזו הלשון: "האקדמיה לא ראתה לקבוע כלל המתיר 
את השימוש בלשון זכר לנוכחות ולנסתרות בעתיד ובציווי, באשר שימוש זה הוא דרך 
המלך בלשון חכמים ויש לו יסודות אף בלשון המקרא, וממילא שימוש זה מותר. למשל: 

ְגרּו; ּבֹואּו הבנות". וראו לעניין זה גם דבריה של שורצולד תשע״ו, בספר זה. הדלתות ִיּסָ
ראו גם המחקרים האחרים שהיא מפנה אליהם.  36
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בתודעת הדובר ובתודעת הנמען הגוף השלישי אינו מפורש ואינו ידוע, ואין 
בצורות אלו לשמש פועל מפורש בנטיית התחיליות והסופיות. לכן מוסף להן 
באופן מוחלט וגורף ציין גוף חיצוני או נושא מפורש אחר, והם תופסים את עמדת 
הנושא התחבירי. למעשה, בפרדיגמת הגוף השלישי )יחיד ויחידה( הצורה הבלתי־
מסומנת היא "נושא תחבירי+פועל". אחד המימושים של הנושא התחבירי הוא 

ציין הגוף החיצוני. 
להלן כמה דוגמאות של יחידות בעלות נושא מפורש שהוא שם עצם או שם פרטי:

]2677 SC7000[ אימא: אבל אמרְת שאח שלך מגיע היום  .32
 \ במקררים  גם  כביסה מתעסק  המכונות  הזה של  הטכנאי  אה  גילי:   .33 

]4158 SC9000[
]848 SC2000[ | א: דנית הביאה לי  .34

]5745 SC13000[ ב: אבל מי מנסה להחיות אותה  .35
]2306-2305  SC6000[ א: רובי | קונה במקום למשתלה שלו  .36

]3176 SC7000[ אימא: גולן לא אוהב חולצות בחוץ  .37
]1653 SC4000[ | ב: לא כי דיליה ביקשה ממני  .38

]2105 SC5000[ א: אז מלאני תחסוך לעצמה נסיעה באוטובוס וברכבת  .39

והנה כמה דוגמות למימוש נושא תחבירי מפורש בציין גוף חיצוני:

  ]P423_1_sp5_18[ | ה: אם הוא עדיין לא עוצר  .40
]903 SC2000[ || ב: והוא ראה אותי  .41

]1620 SC4000[ | ב: בעשר היא נסעה לבית חולים  .42
  ]1965 SC5000[ \ ג: היא תביא לנו את החולירע הזה לפה עכשיו  .43

למעשה לא נמצאה אף יחידה אחת שאין בה נושא מפורש לצד הפועל ביחיד 
וביחידה בכל הנטיות המורפולוגיות.

התנהגות ציין הגוף השלישי רבים  5.3.2
גם לציין הגוף השלישי רבים התנהגות ייחודית. ביותר מ־50% מהמקרים בכל 
צורות הנטייה )תחיליות, סופיות, בינוני( אין מוסף ציין גוף חיצוני לפועל בגוף 
זה. התנהגות צייני הגוף השלישי בריבוי שונה אפוא גם מהתנהגות גופי היחיד 

והיחידה בו.
מבחינת תוכן היחידות עולה כי ברוב המכריע של המקרים שאין בהם ציין גוף 
חיצוני לצד הפועל בגוף שלישי רבים )כ־70% מהמקרים( הנושא הוא נושא סתמי 
)impersonal(, כזה המוגדר בתחביר הפורמלי נושא שאין חשוב או אין ידוע מיהו 
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עושה הפעולה, אלא עיקר החשיבות בפעולה עצמה. בתפוצה משלימה להתנהגות 
הזאת נמצא רוב מוחלט של יחידות שבהן הופיעו צייני הגוף החיצוניים דווקא 
במקרים שבהם רצו הדוברים לזהות את הנושא של היחידה ו"להצביע" עליו. הנה 

כמה דוגמות לבידול הזה:37

יחידות בלא ציין גוף חיצוני לצד הפועל: א. 

]1533 SC4000[ | א: הגיעו אליי אתמול הביתה  .44
]2473 SC6000[ צילה: נתנו לנו גרביים ושרוכים ארוכים  .45

]3274 SC8000[ א: פנו אלינו ממוטורולה  .46
]7828 SC17000[ רינת: לא עשו אפילו סטארט בגללנו  .47

]8102 SC17000[ רינת: שינו פה את הכביש  .48

יחידות שבהן צייני גוף חיצוניים לצד הפועל )בדרך כלל אנפוריים(:  ב. 

]4726 SC10000[ 38 עשו מסיבה על הגג]א: אתמול הם ]השכנים  .49
]4733 SC10000[ עשו קפיריניה ]א: בטח הם ]השכנים  .50

]5455 SC12000[ אמרו לי את זה ]א: איך הם ]מי שמציעים לבחורה שידוך  .51
]6735 SC15000[ כיסו בול את החתונה ]דנית: הם ]החתן והכלה  .52

מן הממצא הזה עולה כי נוצרה הבחנה תחבירית־דקדוקית לציון הבדלים סמנטיים. 
כך, הצורה הבלתי־מסומנת והיסודית מציינת את הנושא הסתמי )אימפרסונלי(, 
והדובר אינו מוסיף ציין גוף חיצוני לצד הפועל בה, ואילו הצורה המסומנת היא 
צורת הפועל שלצדה נושא מפורש — ציין גוף חיצוני או צירוף שמני אחר — והיא 

מסמנת עושה פעולה מסוים. 
גם בגוף השלישי כמו בריבוי הגוף השני אין הבחנה בין צורת הזכר לנקבה 
מבחינה מורפולוגית. לא נמצאה ולו צורת ריבוי אחת מסתיימת נו"ן לציון נקבה.39  

סיכום ומסקנות. 6

הבאתי במאמר זה ממצאים ראשוניים של מחקר רחב היקף הבוחן את היערכות 
צייני הגוף בשפה המדוברת בראשית המילניום השני בישראל, והתמקדתי בצייני 

הגוף החיצוניים. להלן כמה מסקנות מערכתיות:

על הנושא הסתמי בעברית ראו נהיר תשכ"ח, Berman 1979, לבנת תשס"ז, בורשטיין   37
2014, וראו גם הערך "impersonal" ב־EHLL ואחרים. 

הוספתי בין סוגריים את הנושא המפורש שמדובר בו בשיחה למען הבנת ההקשר.  38
ראו על כך גם דבריה של שורצולד תשס"ט: 193.  39
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Pro-( העברית המדוברת בישראל אינה שפה המאפשרת השמטה של ציין גוף  .1
drop( אלא להפך: בפועל המפורש יש ממילא ציין גוף אינהרנטי, וכמו שהראה 
כבר גולדנברג, אין צורך בציין גוף חיצוני נוסף עליו. כל הופעה של ציין גוף 
חיצוני ליד הפועל היא תוספת )Pro-add( הנובעת ממניעים מורפו־פונולוגיים, 

תחביריים, סמנטיים, פרגמטיים או אחרים.
מן הממצאים עולה כי המניעים להוספת ציין גוף חיצוני לצד הפועל המפורש   .2

נחלקים לשלושה סוגים:
פרגמטיים א. 

הדגשה של X לעומת Y או הדגשת הפעולה ולא עושה הפעולה.
מבניים  ב. 

בגוף הראשון יחיד בנטיית התחיליות )יסודה של צורה זו פונולוגי   .1
וסמנטי — בידול מצורת גוף השלישי(; 

לפני פועל מודאלי )ואולם לפני בינוני דווקא להפך(;  .2
לפני פועלי תפיסה מנטאלית )כולל פועלי מסר(.   .3

סמנטיים  ג. 
בגוף שני — הבחנה צורנית בין הצורה הגרודה שמשמעה מודאלי   .1
לבין הצורה בתוספת ציין הגוף החיצוני המציינת עובדה, מעין "עבר 

נבואי" )אינדיקטיב(. 
בגוף שלישי רבים — הבחנה צורנית בין הצורה הגרודה המציינת   .2
נושא סתמי )impersonal( לצורה שמוסף לה ציין גוף חיצוני המציינת 

עושי פעולה ספציפיים.
התנהגות צייני הגוף היא התנהגות של אלומורפים, שכן לא ישמשו שתי הצורות   .3
)עם ובלי ציין חיצוני( באותן נסיבות בדיוק. לכל אלומורף תחבירי כזה יש 
התניה תחבירית, מורפו־תחבירית, פרגמטית או פרוזודית. יש יחס של תפוצה 

משלימה בין הצורות )עם או בלי ציין הגוף החיצוני( בנסיבות מגוונות.
במערכת הגופים המשמשת בדיבור רק שמונה מהגופים המתוארים בספרי   .4
הדקדוק )ולא עשרה(. צורות הריבוי בגוף הראשון והשני מיוצגות רק בצורות 
המסתיימות במ"ם — היא הצורה הבלתי־מסומנת. ייתכן שזו תוצאה של עניין 
סוציו־לינגוויסטי, ואולם ייתכן שהשינויים הללו הם תוצאה של השפעת שפות 
במגע )אנגלית?( שאין בהן הבחנה בין הזכר לנקבה בצורות הריבוי בגוף השני 

והשלישי.40 

ואולי זאת תוצאת תדירות השימוש וכללי השפה, שבה צורת הריבוי של הזכר היא המשמשת   40
בכל הקשר של אוכלוסיית נשים וגברים. כך מצאנו כבר בלשון חז"ל את נטרול הניגוד בין 

גופי הזכר והנקבה ברבים, וייתכן שזאת פשוט נטייתה של העברית מקדמת דנא. 
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