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הערות לסדר המילים בעברית המדוברת

אסתר בורוכובסקי בר־אבא

מבעים רבים בלשון הדיבור הספונטני מופיעים בסדר מילים חופשי יותר מסדר 
המילים המוכר לנו בלשון מדוברת מתוכננת או בלשון כתובה. אחת הסיבות לכך היא 
שבדיבור ספונטני הזמן והיכולת לתכנן מראש את סדר המילים של המבע מוגבלים, 
ובניית המבע מתרחשת במקביל לזרם התודעה; לעתים רכיבי המבע מצטרפים זה לזה 
על פי היקרותם במחשבת הדובר ולא על פי סדר קבוע ומתוכנן. חלק מן המבעים 
המתקבלים אמנם אינו מתאים לסדר המילים הקלסי בעברית הכתובה הנורמטיבית 
או בעברית מדוברת מתוכננת, אך הוא רגיל בהחלט בשיחה ומתקבל בטבעיות על 
ידי השומעים.1 בסופו של דבר הדוברים מנצלים את החופש היחסי בסדר המילים 
למטרות שיחה מגוונות, כגון מתן קדימות לרכיב מסוים מטעמים שונים או הוספת 

נדבך למבע לאחר מחשבה שנייה, ועל כך ידובר במאמר זה. 
צריך אפוא להדגיש שגם ל"אי־הסדר" של הרכיבים במבע הדבור יש חוקיות משלו.
קודם כול, קיים במקרים רבים סדר קבוע שאין סטיות ממנו גם בלשון המדוברת: 
לא יקרה, למשל, שדובר יפיק מבע שבו שם התואר קודם לשם העצם שאותו הוא 
מתאר, כגון *יפה ילד )למעט הדגם הקלסי של "סמיכות מדומה", כגון ְיפה עיניים(. 
בנוסף לכך אפשר לראות שהדוברים שומרים על קשר קבוע בין המיקום של רכיב 
במבע לבין תפקיד שיח מסוים; לדוגמה, סוף המבע שמור להוספות, להבהרות, 

לתיקונים ולחידודים, ואילו ראש המבע שמור להכנסת נושא חדש.
כתוצאה מתהליכים אלו נוצרו מבנים תחביריים חדשים שחלקם התמסדו והפכו 

לדגמים מקובלים בשפה, כגון מבעי ייחוד ומבעים ממוקדים.2 

תודתי לקרן הלאומית למדע שבזכות תמיכתה נעשה מחקר זה, וכן אני מבקשת להודות    *
לעוזרת המחקר שלי רותי מגידס, שעזרה לי רבות בגיבוש החומר ובעריכתו.

על סדרי מילים שהם בגדר כשלים של הפקה ראו בורוכובסקי בר־אבא 2010: 80-77, וכן   1
בורוכובסקי בר־אבא תשס"ה: 91-87.

ברוח "הדקדוק המתהווה" של Hopper )ראו, למשל, Hopper 1987, 1998(. על מבנים   2
כאלו בעברית ראו, למשל, בר תשנ"ז ואזר תשנ"ג.
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אציג כאן שלוש תופעות מרכזיות בסדר המילים בעברית המדוברת: הצגת רכיב 
בראש המבע לשם הכנסת נושא שיח חדש; הקדמת רכיב לצורך הבלטתו; והוספת 

רכיב בסוף המבע, כעין "זנב", לצרכים מגוונים. 
המבנים הנידונים יוצגו על פי התפקיד שהם ממלאים בשיח.

1. הצגת נושא השיח בראש המבע

ידוע וברור ששיחות מוסטות מנושא לנושא כל העת, בהתאם לאסוציאציות העולות 
במוחם של הדוברים. במקרים רבים הדובר "מכריז" על הנושא החדש בתחילת דבריו, 
וכך הוא מניע את השיחה לכיוון אחר. מיד לאחר מכן הוא מנסה לארגן את המבע 
כך שהפתיח יתחבר למבנה התחבירי של המבע השלם. כלומר, הדובר "שולף" את 
הנושא שעליו הוא מבקש לדבר, ללא תכנון, ובכך מפנה לעצמו זמן לתכנון של 
המשך המבע.3 המבנים האופייניים במקרה זה הם כאלה שבראש המבע מוצב נושא 
השיח, ויתר המבע חובר אליו באופן כלשהו. מעמדו התחבירי של הפתיח אינו חד־

משמעי.4 רוב המבעים הללו הם מה שמכונה בתחביר "משפטי ייחוד" מסוגים שונים. 
נושא השיח עשוי להילקח מן הקו־טקסט )קרי הטקסט המילולי שמופיע לפני 
המבע או אחריו(, הוא עשוי להיות מוחדר לשיח מתוך הנסיבות החוץ־לשוניות, או 
הוא עשוי להיות חדש לחלוטין, בלא אחיזה קודמת בשיחה שקדמה לו או באירועים 

המתרחשים במרחב שבו מתנהלת השיחה.

1.1 נושא חדש מן הקו־טקסט

בפתיחת נושא חדש מתוך הקו־טקסט, הדובר מסיט את השיחה לכיוון אחר בכך 
שהוא פותח אמירה באיבר הקיים בהקשר הטקסטואלי הקודם, וכך הוא מסמן אותו 
נושא הרעיוני החדש; מעין חוליה בשרשרת השיחה, שהמילה החוזרת מהווה בה  ּכַ

דבק המחבר לחוליה הקודמת. 
דוגמאות:

א: אנחנו עשינו אתמול לזניה מה זה טובה |   .1

דברים דומים אצל Biber על ביטויים המהווים פתיחה למבע, "משגרי מבעים", המסמנים   3
את לקיחת התור: "ביטויים אלה משמשים לא רק כמניעים את השיחה לכיוון חדש, אלא 
הם מספקים לדובר הפוגה מתוכננת שבמהלכה הוא יכול להכין ולתכנן את שאר המבע 

להוצאתו לפועל" )Biber et al. 1999: 1073, סעיף 14.3.2.1(. 
בספרות הבלשנית הכללית מעמדו של פתיח זה נע בין מעמד של רכיב מבודד המוצב   4
מחוץ למשפט לבין מעמד של נושא המשפט, כשכל המשפט שלידו הוא פסוקית הנשוא 

של הפתיח־הנושא. דיון מפורט ראו אצל בר תשנ"ז: 301-297.
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ב: אוי לזניה | מלא זמן לא אכלתי ||    
5]C711_0_ sp1_036-037; sp2_018[

א: יש שם גלידריה סיציליאנית גדולה | יש שם גלידות מסויה גם |   .2
וסורבאים | מעולה ||  

ב: סורבה אני לא נוגע | בחייך ||     
]C711_3_sp1_041-044; sp2_064-065[

היעדר מילת היחס ב־2ב ְמַכוון לכך שהדובר הפיק את המילה "סורבה" לפני 
שבחר דגם תחבירי קלסי. לכאורה אפשר לטעון כאן שמדובר בתופעת הפקה שבה 
נשמטה מילת היחס היחס ב־2ב )השוו: "בסורבה אני לא נוגע"(, אבל המחשבה 
הזאת מעמידה כצורת בסיס את הדגמים המוכרים מן העברית הקלסית ולא את 
העברית המדוברת כישות חיה ודינמית. אם נטה אוזן לעברית המדוברת המהלכת, 
נראה שמדובר למעשה בדגם חדש שבו מוצב הנושא החדש בראש המשפט בלא 
צורך להשתמש במילות יחס המשמשות בעברית הקלסית, ומגדירות ומסדירות את 
מערכות היחסים הפנימיות בתוך המבע. מכל מקום, ברי שאין במבע הזה כל מוזרות 

תחבירית, שכן הדוברים רגילים להתבטא כך ולשמוע מבנים כאלה.

1.2 נושא חדש מן ההקשר הנסיבתי

1.2.1 הנושא הוא הדוברים עצמם — "אני" ו"אתה" 

מטבע הדברים, הדוברים עצמם הם נושאי השיח המתחלפים והמתחדשים בשיחתם. 
לעתים קרובות הדוברים פותחים מבע בגוף ראשון באופן אינסטינקטיבי כמעט, 
וכך נוצר מבע שהכינוי בו נותר כעין פתיח בראש המבע, והמבע השלם בא אחריו. 

דוגמאות:
אני | יש לי בעיה עם המכונת כביסה בבית |  .3 

]C711_0_sp2_107-108[

ב: סיפרתי לך על בעל של אה חברה שלי מהקיבוץ ||  .4 
 א: כן || אני אמ- אמרת לי || זה אולי זה לא הזמן לספר |

]Y33_sp2_240; sp1_187-190[

כמחצית מן הדוגמאות המובאות במאמר זה )5, 9-7, 14-12, 23-21, 25, 26, 32, 39-34,   5
43, 45, 47, 48, 53-50( לקוחות מן הקורפוס המשותף לכל הכותבים בכרך זה, וכמחצית 
מהן לקוחות מתוך הרחבה לקורפוס הנ"ל )המכילה כשעה נוספת של דיבור ספונטני 
המתומלל אף הוא מן ההקלטות של מעמ"ד(. סימני הפיסוק בדוגמאות זהים לסימני סוף 

היחידות הפרוזודיות שבמעמ"ד. 
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אתה | אני לא יודע אם אכלת שם את ה | פירות ים שלהם טובים   .5
]C612_2_sp1_116-118[ ||מאוד

 ]Y33_sp1_051-052[  || תראי | ז- לי זה שני דברים שאין לי  .6

בצד המקרה הרגיל יותר שהפתיח, נושא השיח, הוא כינוי פרוד )דוגמאות 5-3(, 
רווחים גם מקרים שבהם הפתיח הוא צירוף יחס )דוגמה 6(.

הנושא הוא אובייקט שמצביעים עליו או שנמצא בסביבה הפיזית   1.2.2
של הדוברים 

]C711_1_sp2_055-056[  | זה | מי הביא  .7

]C714_sp1_083[  \ זה היא שרה בהופעה  .8

בדוגמה 7 הדובר מצביע על חפץ הנמצא בסביבתו, ואילו בדוגמה 8 הדוברת מדברת 
על השיר הנשמע ברקע.

הכינוי הדאיקטי המובא בפתיחת המבע על ידי הדובר, משמש בדגם זה כנושא 
השיח. במקרים הרבים שבהם האובייקט שמצביעים עליו נוגע למושא של הפועל, 
משמש אותו כינוי גם כמושא, שכן הדובר בוחר שלא לחזור עליו )דוגמאות 7 ו־8(.6

דוגמה 9 דומה, אך הפועל )משהו כמו "קיבלתם"( נשמט:

]C711_1_sp1_009[  \ זה ממי  .9

ובדוגמה הבאה נושא השיח הוא גם הנושא הדקדוקי )ייחוד הנושא(. מעניין לציין 
את סמן השיח "תראה" הקודם לנושא השיח )חלק הייחוד(, המאפשר גם הוא זמן 
מחשבה לדובר ומתאים להצעתנו לראות בחלק הייחוד הצגת נושא השיח תוך כדי 

חשיבה על הדגם התחבירי המתאים להצגת הרעיון:

תראה- הכחול הזה | אני לא יודעת אם הוא | הוא עובד | אבל בכל   .10
]P311_2_sp4_005-011[  || מקרה | תשימו אותו על הלמעלה

1.3 נושא חדש שלא מתוך ההקשר

נושא שיח חדש שהדובר רוצה להעלות, ואשר לא נזכר קודם בשיח או בנסיבות 
החוץ־לשוניות, עשוי להתממש בצירוף שמני המוצב אף הוא בראש המבע )נוסף 

נראה כי הדובר מציג את נושא הדיון בכינוי "זה", ורק לאחר שהפיק את הפועל נוסף ל"זה"   6
תפקיד תחבירי של מושא, ועל כן אין הוא חוזר עליו. על כך ראו גם אצל בורוכובסקי 

בר־אבא 2010: 191.
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מקום וַבסדר ה"ראויים" לו מן הבחינה התחבירית(, והתוצאה  על מימושו האפשרי ּבַ
— מבע ייחוד:

אצל המוסלמים יש יותר הרבה >ילדים< |  נכון \ ג:   .11 
לא |  זה לא קשור || זה תלוי || משפחות דתיות בדרך כלל יש   א: 

להם הרבה ילדים ||  ]...[ אנשים יותר מודרניים |  יש להם    
 ]C612_sp3_066-067; sp1_167-176[  7|| פחות  

כי למעשה בית חולים עשר היה | הפנה אותך | ולכן הרופא שמפנה   .12
]P931_3_sp2_126-129[ || ה | תשובה צריכה לחזור אליו

אומרת שזה  היא   | אכול שם  ל..   | היא הלכה   | המזכירה שלי   .13
]C612_2_sp2_006-010[ | משהו

בדוגמה 13 חלק הייחוד הוא הנושא הדקדוקי של המבע.

רגיל בדיבור גם דגם ייחוד ללא כינוי מוסב. גם כאן הדובר מעלה את נושא השיח 
החדש מתוך עולמו הפנימי ולא מן ההקשר הטקסטואלי או הנסיבתי:

כל סיר שאני לוקח | וזה | אני מעביר | שוטף |  .14 
]C612_3_sp1_061-064[

)= כל סיר שאני לוקח, וזה, אני מעביר ]בו מים[, שוטף ]אותו[(

2. הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו 

אחת האפשרויות העומדות לרשות הדובר כאשר הוא מעוניין להדגיש אובייקט מסוים, 
היא לקדם את הצירוף השמני המממש אותו לראש המבע או לראש חלק החידוש. 
האיבר המקודם והמודגש נושא בדרך כלל את ההטעמה הראשית של המבע. יש 
להדגיש שאין מדובר בנושא חדש, בנתון, כפי שראינו עד כה, אלא להפך: מדובר 

חידוש שקודם לשם הדגשתו.  ּבַ

רבים ממבעי הייחוד הם מבעי יש/אין הבנויים נורמטיבית הפוך לסדר הרווח בדרך כלל   7
)מבעים רמטיים(. הקדמת התמה במקרה זה מחזירה את המצב למוכר והרגיל, שבו נושא 

השיח ממוקם בראש המבע.
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2.1 הקדמה לראש המבע

ההקדמה באה לעתים להדגשת רכיב מסוים ולעתים להבלטת הקשרים הלוגיים בין 
מבעים. כזה הוא הדגם שהתמסד, המבליט קשר של ניגוד באמצעות קידומו של 

רכיב המנוגד לרכיב מקביל במבע הקודם:8
בכל אה | ממסד ממשלתי | צריך להיות עשרים אחוז אה | פועלים אה |   .15

]C1624_sp1_485-486[  || ערבים ||  ואין ||  הרבה פחות מזה יש
9]Y34_sp1_199[  || אבל גם עשרים אלף אין לה  .16

כזה הוא גם מבנה המציג קבוצה של פסוקיות המביעות רעיון דומה, והנושאים 
המתחלפים בכל פסוקית באים בראשה ומוטעמים:

דור | לפעמים עושים לו המבורגר | אבא שלי | לפעמים עושים לו   .17
דג | ולי | פסטה | אני יודעת | לפעמים עושים סיני מוקפץ כזה ||  

]C711_0_sp1_027-033[

בדוגמה 18 הדוברת חוזרת על אותו מבע שלוש פעמים, והאיבר המובלט בא בכולם 
בהתחלה:

בואי איתי | תגידי לי | זה אני לא רוצה | זה אני לא רוצה | זה אני לא   .18
]Y34_sp1_031-036[  || רוצה | ואני אורזת

בדוגמאות הבאות מובלט החידוש לשם הדגשתו או העצמתו, ללא קשר למבע 
הקודם. בדוגמה 19 מובלטים שני רכיבים כאלה )רק צירוף היחס הראשון מקודם 

לראש המבע(:
לי נראה | שכשאני יחזור | בגלל שהדירה תישאר ריקה |   .19 

]Y34_sp1_185-188[  || היא לא תרצה להמשיך כאן

]Y111_sp1_123-124[  || יפה מאוד ה | תליון  .20

זה עבר לך לאט או מהר \ אם אתה - - ]עכשיו שאתה[ מסתכל  ב:   .21 
אחורה ||  

]לאט[ א:   
עבר לך לאט \ ב:   

בדוגמאות 15 ו־16 האיבר המקודם הוא גם הנושא הדקדוקי של המבע, והקדמתו מעמידה   8
את סדר המילים הרגיל בעברית בכלל; סדר אשר איננו מתקיים באופן יוצא דופן ב"משפטי 

קיום" )ראו כוזר תשס"ח(.
כאן המילית "גם" מוסיפה אף היא להבלטת החידוש.  9
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באמת שכן ||  א:   
ממש לאט עבר לך \ באמת \   ב:    

10]P931_2_sp2_026-030; sp1_040-041[

לא הצלחתי להתרכז | בכלום || כאילו | לראות סרט בטלוויזיה   .22
לא הצלחתי להתמקד ||  מרוב זה ש- | מרוב, מחשבות מציקות ||  

]P931_1_sp1_093-099[

2.2 הקדמה שלא לראש המבע

קידום הרכיב בדוגמאות הבאות הוא אל העמדה הראשונה בתוך צירוף הֵרמה 
)טופיקליזציה בגבולות הרמה(. הדובר מדגיש את הרכיב המחדש ביותר )בדרך כלל 
משלים פועל( בכך שממקם אותו בראש החלק המחדש של המשפט במקום במקומו 

הטבעי — בסוף. ברוב המבעים מודגש הרכיב גם על ידי ההטעמה.

כי אנחנו לזה הזמנו וביטלנו ||  ]D142_sp1_040[ )= למלון הזה(  .23

]P311_2_sp2_105[  || אין לי כוח עד לשמה ללכת  .24

]C714_sp5_007-008[  || אני הראשון לוקח את ה- צ'יפס  .25

ובהתחלה | וההורים שלי היו לחוצים | מה את תהיי לבד בתאילנד |   .26
אמרתי להם || מה זה לבד || אני כבר בטוח במטוס מוצאת מישהו |  

]Y32_sp2_232-237[
]Y111_sp2_084[  || אנחנו ארוחת ערב לא אוכלים  .27

הוא לא יכול ||  בגלל הגב || לעשות אה טיפולי שיאצו ||  .28 
]Y33_sp2_255-258[

לא בכל המקרים מורגשת באופן בולט גם ההבלטה באינטונציה. לעתים שתי 
הטכניקות — גם הקדמת הרכיב וגם הדגשתו — משמשות בד בבד ובעצמה שווה 
)כגון: "כי אנחנו לזה >=למלון הזה< הזמנו וביטלנו" ]D142[; "לזה" מודגש מאוד( 
ולעתים רק אחת מהן )כגון: "אנחנו ארוחת ערב לא אוכלים" ]Y111[ "ארוחת ערב" 
אינה מודגשת באופן בולט(, ולעתים ההדגשה משמשת להבלטה ללא שינוי סדר 

.)]C714[ "?כגון: "אז תרוויח עוד דקה של כדורגל. מה קרה, יהיה גול(

אינני מחשיבה את סמן השיח כתופס "מקום" בראש המבע, ולכן הובאה דוגמה זו כהקדמה   10
של "לאט" לראש המבע. 
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3. השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו

לעתים הדובר מוסיף רכיב אחד או יותר בסוף המבע כדי להבהיר את דבריו, לאפיין 
אותם, לפרט אותם, לתקן אותם או לשנות את מידת תקפותם. מעמדן התחבירי 
של התוספות האלה, כמו מעמדן התחבירי של התוספות בראש המבע, אינו ברור 

לגמרי.11 נפרט את התוספות על פי תפקידיהן בשיח:

3.1 תמורה להבהרה מאוחרת של רכיב שהוזכר במבע 

3.1.1 תמורה מפרשת או מפרטת

הצורך של הדובר לשלוף במהירות את המילים גורם לעתים קרובות לכך שהוא 
משתמש במילה כללית — כינוי רמז, כינוי גוף, שם כולל או מילת תוכן. רק לאחר 
שהפיק את המבע הוא נוכח לדעת שכדי להיות חד־משמעי וברור די צורכו, כדאי 
להציג את האובייקט בצירוף שמני מפורש, ובינתיים, אגב הפקת המבע, ניתנת לו 
גם שהות לדלות מזיכרונו את אותו שם עצם מפורש.12 התוספת המאוחרת היא 
סוגים שונים של תמורה לרכיב שהופיע קודם במבע: תמורה מפרשת או מפרטת.13

דוגמאות:

]C711_3_sp3_057-058[  | הכול ממש טוב || כל הבדיקות שלי  .29

]D142_sp2_001-002[  || זה בערוץ שתיים הג'יימס בונד  .30

]C711_0_sp1_210[  || זה שמור לצופי ים הלאכול מהרצפה  .31

מלכתחילה התמורה, אף זו הצמודה לגרעינּה, משמשת לצרכים פרגמטיים, והיא בבחינת   11
תוספת למבע הקשורה בנסיבות הפקתו, ואין היא חלק אינטגרלי שלו )בורוכבסקי תשנ"ז: 

358(, קל וחומר תמורה מאוחרת המופקת לאחר המבע. 
Biber et al. 1999: לפעמים המוען מקבל, תוך כדי דבריו, תשדורת לא־מילולית מן הנמען,   12
שמאותת לו שלא הבין למה או למי מכוון הכינוי, ולכן המוען מוסיף פרשנות בסוף המבע. 
הלוי )תשס"ו: 290( מציינת באשר ל"זה" המצביע על הנושא הלוגי: "הדובר בוחר בצורת   13
עריכה זו של דבריו כדי למקד את המסר ולהביע את עמדתו כלפיו". אשר למבנים כמו "הוא 
בחור מוכשר, אחיך" ו"פגשתי אותה אתמול, את רותי", שהכינוי בהם קודם לראש המבע 
במבנה )RD, right dislocation(, זיו )תשנ"ה: 32( טוענת: "מבנים כמו אלו ]...[ נשפטים 
לעתים בטעות כמשפטי ׳מחשבה מאוחרת׳ ]...[ ואולם עיון מעמיק יותר בתכונות משפטים 
אלו מגלה כי הם מהווים חלק בלתי נפרד מהמיומנות הלשונית ]...[". לדעתי, הכינוי הוא 
הנושא הדקדוקי והלוגי שהדובר הצליח להפיק בנסיבות השיח, ואחר כך, לאחר מחשבה 
נוספת, הוא מפזר את עמימותו. זהו מבנה שתחילתו תופעת הפקה וסופו שנתמסד והפך 

למבנה מקובל בשפה. 
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]OCD_1_sp1_019[  \ היא לוקחת חופש אורית  .32

]Y33_sp2_151-152[  || ויש לו פריצת דיסק || לאבא שלי  .33

תמורה מתקנת:   3.1.2

בדוגמאות להלן תמורה מאוחרת המתקנת או משלימה רכיב מן המבע. 

אני אגיד לך | הבעיה שלי - - הבעיה שלי הרבה יותר קשה | תהיה ||   .34 
]OM_sp2_038-048[

בדוגמה הזאת )34( מדובר בתמורה המתקנת את הזמן הרצוי במבע. 

| אחד העובדים  | הוא  לא חבר   || שעובד איתי   | חבר  זה   | לא   .35
 ]C612_2_sp2_016-021[ || שלי

3.2 השלמת התוכן על ידי תוספת מאוחרת של לוואי:

איזה מזל שמצאת לך את העבודה הזאת || הזמנית ||  .36 
]Y32_sp2_087-088[

3.3. שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו

3.3.1 הפחתת התוקף

הפחתת תוקף באמצעות תוספת מאוחרת של סמני שיח מעוררי ספק  3.3.1.1

הדובר מאותת לנמען שאין הוא מתחייב לערך האמת של הדברים, שייקח את דבריו 
בעירבון מוגבל. ההסתייגות נעשית על ידי פירוט מקור האמירה או על ידי ציון 

העובדה שהתוכן הוא סובייקטיבי לדובר וכיו"ב.

אז ניסע בשנה הבאה לקנות איזה יין אחד || אני מניח || לא יודע ||    .37
 ]C711_1_sp2_068-070[

שתי התוספות מפחיתות את תוקף האמירה בהדרגה.

]C612_2_sp2_002[  | פאפאגיו דרך אגב יש בקסטרה אמרו לי  .38

]C714_sp1_111[  || הוא בן שלושים נראה לי  .39
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הפחתת תוקף באמצעות הוספת שאלה או בקשת אישור לאחר מבע   3.3.1.2
קביעה

מבנה ממוסד מאוד הוא תוספת "נכון?", "לא?", "אה?" בסופו של מבע קביעה או 
לאחריו. תוספת זו, מלבד תפקידה הפרגמטי, נושאת גם אופי רטרוספקטיבי; ובכך 
שהופכת את הקביעה לשאלה, היא מעמידה אותה בספק ומפחיתה את תוקף הדברים.14 

]C712_2_sp1_052-053[  \ אפשר לשים אותו במים אבל || נכון  .40

]C711_0_sp2_255-256[  \ אפריל או מאי זה ים טוב || לא  .41

]C711_4_sp1_054-055[  \ לא מעניין אותה || אה  .42

שחלקם  מבעים  של  מאוחרת  תוספת  באמצעות  התוקף  חיזוק   3.3.2
הגדול סמני שיח

]C612_3_sp1_028-029[  || זה דבר נהדר || שתדע לך  .43

אבל אם תכפילי שבע כפול שלוש | בעצם גם תגיעי לאותו דבר ||   .44
]Y34_sp1_302-305[  || עכשיו שאני חושבת על זה

]Y32_sp1_063-065[  \ זה הכול ֶאה מכוון || את לא יודעת  .45

הבהרת הקשר הלוגי של המבע אל השיח שקדם או לידע משותף   3.4
קודם )"אבל", ״בעצם", "הרי" בסוף משפט(15

פוטוס \ אפשר לשים אותו במים אבל | נכון \  .46 
]C712_2_sp1_051-053[

ב: ושמה | אני אקבע אתך | בתאריך שאני באה לתאילנד | את תראי |    .47 
]Y32_sp2_043-046; sp1_039[  || א: אני אגיע לפנייך אבל

ב: אולי היא מתרגמת ||    .48
]C842_sp2_247; sp1_278-280[  || א: כן || היא מדברת ספרדית הרי  

]Y34_sp1_083[  || למה זה בעיה בשבילך בעצם  .49

Biber et al. 1999: 1080, סעיף 14.3.2.4: "הדובר קובע קביעה, ולאחר שחושב על דבריו,   14
הוא מוריד את מידת תוקפם לזו של שאלה". 

כבר אצל Blakemore )1987( אפשר לראות שסמני שיח )וביניהם after all( עשויים להופיע   15
במקומות שונים במשפט, וגם בסופו. ראו גם Ariel 1985 על התפקידים השונים של "הרי" 

וכן על ניידותה. ראו על "דווקא" בסוף המשפט אצל אלון 1988.
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3.5 חיזוק רכיב מן המבע והדגשתו כהבעה ריגושית באמצעות הדהודו

איזה מזל | באתי לזרוק את היין הזה || איזה מזל ||  .50 
]C711_1_sp2_015-016[

אסור   || לארץ אסור   || אסור לייבא בשר || אתה יודע   | עכשיו   .51
]C612_2_sp1_045-048[ || לייבא

3.6 התייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף המבע

כשהפנייה משנה את מיקומה אל סוף המבע, אין תפקידה למשוך את תשומת לבו 
של הנמען, כפי שהיא מתפקדת במקומה הרווח יותר לפני המבע, אלא היא משמשת 
את הדובר להוספת ִמטען ריגושי אל הנמען: אינטימיות, ידידות, נזיפה ועוד. אפשר 
לראות בה אף הבעה סמויה של סמכותיות כלפי הנמען. סוג הרגש מוכתב לעתים 

גם על ידי האינטונציה.
בדוגמה 52 נראה שההתייחסות אמפתית, מנחמת ובדוגמה 53 מחנכת:

א: אני לא רואה את האור בקצה המנהרה ||  ]שנה וחצי \[  .52 
 ב: ]האור קיים |[ שחר | זה קיים ||  

]P931_3_sp1_023-024; sp2_011-013[

ב: ואני חושב שזו טעות || לעשות דבר כזה ||  .53 
א: אולי || אבל זה מאוחר מדי ||  

ב: מאוחר מדי \ בוא תגיד לי למה מאוחר מדי שחר ||   
]P931_3_sp2_290-293; sp1_233-234[

3.7 הצגת תשובות עדיפות לשאלה

בדוגמאות הבאות הדובר מציע תשובה מועדפת לשאלה שהוא עצמו הציג, ובכך 
מצמצם את אפשרויות המענה. למעשה השאלה הופכת משאלה פתוחה לשאלה סגורה.

]C711_4_sp1_043-044[  \ למה הוא עשה את זה | סתם לכיף  .54
16]Y33_sp2_018-019[  \ בת כמה היא ||  בגילנו  .55

המקרה ההפוך הוא שהדובר מתחיל לשאול שאלה סגורה ופותח אותה:  16
הסרט הזה ממתי?  

המברשת הזו של מי?   
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4. סיכום

ראינו כיצד סדר המילים בשפה המדוברת הספונטנית מונע במקרים רבים על 
ידי התהליך העובר על הדובר בעת הפקת המבע, הן בהכריזו בראשית המבע על 
האיבר שעליו הוא רוצה לדבר או שאותו הוא רוצה להבליט, הן על ידי תוספות 
הבאות בסוף המבע לצרכים שונים. התוצאה היא שמבעים רבים בשפה המדוברת 
בנויים כשהמסר המועבר "עטוף" ברכיבים שונים בעלי תפקידים מוגדרים בשיח, 

הממוקמים לפניו או אחריו.
ההיערכויות התחביריות הללו התמסדו בחלקן והפכו לדגמים תחביריים 
 )Emergent grammar( מקובלים של העברית המדוברת ברוח הדקדוק המתהווה
של Hopper )למשל Hopper 1987, 1998(. לדוגמה מבעים כגון: "זה | מי הביא" 
 ;]D142_sp2_001-002[ "זה בערוץ שתיים | הג'יימס בונד" ;]C711_1_sp2_055-056[
"היא מדברת ספרדית הרי" ]C842_sp1_280[. הדוגמה הבולטת למבנים ממוסדים 
לצרכים פרגמטיים היא מבני הייחוד לסוגיהם, כגון הדגם הרווח גם בלשון הכתובה: 
"משפחות דתיות בדרך כלל יש להם הרבה ילדים" ]C1624_sp1_170[, והדגם 
 .]C842_sp1_040-041[ "הבא המיוחד ללשון המדוברת: "אני בכלל אין לי תריסים
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