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 פרויקט מעמ"ד, על הזכות להשתמש במאגר לצורך עבודה זו. 

אביב על המלגות השונות -אוניברסיטת תלול ולבלשנות שמית העברית ללשוןתודה לחוג שלישית, 

 שהוענקו לי במהלך לימודיי.

ר ניסן נצר על סיועו בפרק "לדו סק בפרוזודיה,ורוד על סיועה בפרק העו-ורד זילבר לד"רתודה 

לחברותיי היקרות, המורות ללשון בסמינר הקיבוצים, שסייעו מיוחדת תודה . העוסק בלקסיקון

על משמעה של מילה זו או אחרת, וכן לכל האינפורמנטים שניאותו לי להכריע בהתלבטויות שונות 

  לענות על השאלון שקיבלו מידיי.

לילדיי ובני משפחתי היקרה. תודה לאחי אלעזר שסייע לי בתרגום לאנגלית,  -ביבים ואחרונים ח

אם בספירת  שתרמו למלאכה זוהר, נועם וטליה,ויבדל"א עמיחי, מאור, יקיר ז"ל, : האהובים

 ועוד.על עניינים לשוניים "משעממים" ילים, אם בהאזנתם לדיונים מ

על העידוד, הסיוע והתמיכה  מסע זה, ל, שותפי העיקרי ומכולם תודה ענקית לאישי היקר אורי

 לאורך כל הדרך.    

 תודה מכל הלב, מיכל                                                                                                                         
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 מה בין השפה המדוברת בספרות לשפה המדוברת במציאות?

 עיון בלשונם של ארבעה סופרים צעירים והשוואתה ללשון המדוברת האותנטית

 תקציר

והן  3בספרות העכשווית )הן בשפת הדיבר 2המחקר מבקש לבדוק את תופעת חיקוי השפה המדוברת

בשפת הסיפר( ולעמוד על ההבדלים שבין החיקוי לבין השפה המדוברת האותנטית על ידי השוואת 

 טקסטים מדוברים לכאורה בספרות לטקסטים מדוברים אותנטיים. 

במסגרת המחקר ייבחר מדגם של תופעות המאפיינות את השפה המדוברת, כפי שעולה 

רת. התופעות לקוחות מתחומים שונים של  מתוך המחקרים השונים שנעשו על העברית המדוב

הלשון: פרוזודיה, לקסיקון ותחביר, וכולן נושקות גם לסמנטיקה ולפרגמטיקה. בתחום הפרוזודיה 

יבדוק המחקר את האמצעים החלופיים של הלשון הכתובה המחקה את הלשון המדוברת, להבעת 

המחקר את אוצר המילים הייחודי תופעות כמו אינטונציה, קצב וכדומה. בתחום הלקסיקון יבדוק 

בספרות. כמו כן יושם דגש על הקבוצה הייחודית של סמני  ואת גילוייו של העברית המדוברת

. בתחום התחביר תיסקרנה תחילה 4איזה-ו פשוט, אזהשיח, וייבחנו לעומק שלושה סמני שיח: 

ולאחר מכן ת, שהופיעו גם בספרו תופעות תחביריות שונות המאפיינות את השפה המדוברת,

-ים תחביריים: סדר המילים ושני עניינ (בצירוף ניתוח סטטיסטי) לעומקבכל הקורפוסים ייבדקו 

 .5נוכח-פסידו

                                                           
2
( של כינוי זה בהשוואה לכינויים אחרים, 2010לגבי המונח "עברית מדוברת", ישנה סקירה בספרה של בורוכובסקי ) 

וכדומה. לדבריה, המונח "מדוברת" שימש את חוקרי הלשון, כמו רוזן ובלנק, מאז שנות החמישים  עברית דבורהכמו 
( השתמש גם 1971הן לכינוי לשון שבדיבור פה בכלל והן לכינוי הרובד ה"נמוך" שלה, המכונה עד היום גם "סלנג". ספן )

". כיום משתמשים החוקרים במונח "דבורה" יומית-בכינויים "רובד דיבורי", "לשון דיבורית", ו"לשון השיחה היום
בצד המונח הישן "מדוברת", ללא הבחנה במשמעות. ש' יזרעאל )תשס"ב( מייחד את המונח "לשון דבורה" לסימון 

לשון דיבור ספונטנית וטבעית, לעומת המונח "לשון מדוברת" המתייחס לכל מבע לשוני המבוצע בדיבור פה גם כשהוא 
בעל פה וכיוצא באלה. אצל ר' ברמן וד' רביד משמש המונח "דבור" לציון האופנות. לפי משלר, נקרא מן הכתב, נלמד 

יומי של השפה -"עברית דבורה"  היא העברית המבוצעת בדיבור פה, לעומת "עברית מדוברת" שהיא הז'אנר היום
ורה, משתמשת משלר במונח יומי של העברית הדב-)העשוי להתבטא גם בכתב(, עם זאת בבואה לציין את הז'אנר היום

יומי דבור". מכיוון שאין אחידות בשימוש במונחים "דבור" ו"מדובר" במחקר, ומאחר שרוב התופעות -"שיח יום
המנותחות בספרה של בורוכובסקי, מאפיינות ממילא את רוב הסוגים של הדיבור, היא אינה מבחינה בין שני המונחים. 

  ותן סיבות.אני המונחים מבחנה בין שהגם בעבודה זו לא נעשתה 
פני הלשון שפת הדיבר=לשון הדיאלוג. בשם "לשון הדיבר" מכנה שוורצוולד את לשון הדיאלוג בספרות במאמרה  3

(. בן שחר )תשנ"ג( משתמשת במונח "לשון הדיאלוג". בעבודה זו אימצתי את השם "לשון 2005)שורצולד  כפני הדור
הדיבר" )או "שפת הדיבר"( אשר שווה במשקלו לכינוי "לשון הסיפר", ולכן מהווה כינוי הולם, לטעמי, ללשון הדיאלוג, 

 אך לעתים השתמשתי גם בכינוי הרווח "לשון הדיאלוג". 
איזה קטע", "איזה יופי" ועוד(. כמו כן ניתן " בצירופים רבים כחלק מסמן השיח )כמו תאלה "איזה" משמשהש מילת 4

 אף על פי שאינה בעבודה זו בקטגוריה של סמני השיח, הא הוכנסיכסמן שיח במשמעויות מסוימות , לכן ה הלראות
 .2.3.3סמן שיח מובהק. הרחבה על עניין זה מצויה בחלק ב' סעיף 

משלבת בתוכה לא רק תחביר, אלא גם מורפולוגיה )בנוסף לסמנטיקה ולפרגמטיקה המתלוות  נוכח-פסידופעת התו 5
 לכל אחת מן התופעות בפרק זה(.
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התופעות השונות שתיבחרנה בתחומים השונים תיבדקנה בקורפוס מוגדר הן בספרות והן 

 בדיבור האותנטי. 

יהיה לערוך בדיקה מקיפה ישתמש המחקר בקורפוס של ארבעה ספרים פרי עטם  אפשרעל מנת ש

של הסופרים: אתגר קרת, אורלי קסטל בלום, אשכול נבו וגפי אמיר. ספרים אלו פרצו לבימה 

הספרותית בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, ויש בהם ייצוג רב לשפת 

 . 6הדיבר לשוןהסיפר ו לשוןבנפרד  הדיבור. בכל אחד מן הספרים תיבדקנה

 .7כבסיס להשוואה לשפה המדוברת האותנטית ישמש מעמ"ד )מאגר העברית המדוברת(

שלושת הקורפוסים שהוזכרו לעיל: מעמ"ד, לשון הדיבר של הספרות הצעירה ולשון הסיפר שלה, 

 מילים.  26,000-ככל אחד יכללו 

שני ספרים מודרניים,  הראשי הקורפוסבנוסף לארבעת הספרים הנזכרים לעיל יכלול 

ששפת כתיבתם נחשבת לשפה קלאסית נורמטיבית: 'יונה ונער' של מאיר שלו ו'שליחותו של 

. זאת על מנת לעמוד על ייחודיותה של לשון הסופרים 8הממונה על משאבי אנוש' של א.ב. יהושע

ס של הספרות הצעירה ת. בדומה לקורפוקלאסיהצעירים בהשוואה ללשונם של סופרי הספרות ה

ת יחולק לשני קורפוסים משניים: לשון דיבר ולשון סיפר, וכל קלאסיגם הקורפוס של הספרות ה

 .9מילים 15.000-אחד מהם יכלול כ

: מעמ"ד, לשון הדיבר של הספרות משניים אפוא חמישה קורפוסיםהקורפוס הראשי יכלול 

 ת ולשון הסיפר שלה.לאסיקהצעירה, לשון הסיפר שלה, לשון הדיבר של הספרות ה

בסקירת ספרות המחקר יפורטו המאמרים העיקריים שנכתבו על הלשון המדוברת 

האותנטית, ואשר ישמשו לניתוח התופעות השונות שתיבדקנה במחקר. לאחר מכן יצוינו 

המחקרים המרכזיים על לשון הספרות בכלל ועל לשון הספרות הצעירה בפרט, ובהמשך ייסקרו 

תבו על סופרי המדגם. לבסוף ייסקרו המחקרים העוסקים בהשוואה בין הלשון המחקרים שנכ

                                                           
 לעיל. 2ראה הערה  6
 העוסק בקורפוס. 4ראה הרחבה על מעמ"ד להלן בסעיף  7
א.ב יהושע סופרים בעלי כתיבה קלאסית לעומת היותם של שניים מן הסופרים הצעירים  -על היותם של מאיר שלו ו 8

פני הלשון כפני בעלי כתיבה דיבורית יותר, כותבת שורצולד במאמרה  -שהוזכרו כאן: אורלי קסטל בלום ואתגר קרת
והם ממשיכים לכתוב באותן נורמות  ,סופרים שאינם נכנעים לתכתיבי הכתיבה הרזה ,כמובן ,יש(: "2005) הדור

המשקפות לדעתם את לשון הספרות הראויה )למשל, אהרן מגד, מאיר שלו, עמוס עוז, א"ב יהושע(, ולעומתם יש 
ות הקיימות סופרים שכתיבתם משקפת את לשון הדיבור )למשל אורלי קסטל בלום, אתגר קרת(. ברור הוא, מן המגמ

 ".היום, שלשון הספרות מתקרבת אל לשון הדיבור, וכך מיטשטשת תפיסת התרבות
חשוב לציין כי לא בכל התופעות נעשה שימוש בקורפוס המלא. ישנן תופעות שבגלל ריבוי ההיקרויות שלהן נעשה  9

ית הדיון על כל אחת מן המחקר רק על חלק מצומצם יותר של הקורפוס הנבחר. בכל מקרה היקף המילים צוין בראש
 התופעות. 
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המדוברת והכתובה. מחקרים אלה רלוונטיים לעבודה זו, היות שגם מה שקרוי בלשון הספרות 

 "לשון דיבור" הוא למעשה לשון כתובה.

 שאלות המחקר המרכזיות הן: 

וראים וציבור חוקרי הספרות האם השפה של הספרות הצעירה, הנתפסת בעיני ציבור הק .1

 כשפה מדוברת, אכן זהה לשפה המדוברת במציאות?

 בהנחה שישנם הבדלים, מה הם ההבדלים הללו?  .2

 מהם ההבדלים בין לשון הדיבר של הספרות ללשון הסיפר שלה?  .3

במה מיוחד השימוש בשפת הדיבור בספרות פרי עטם של הסופרים הצעירים בהשוואה  .4

 ת?קנונילספרות ה

  המאפיינים של כל אחד מן הסופרים הנבדקים באשר לשימושו בשפה המדוברת.מה  .5

 

תורם לחקר השפה המדוברת, היות שבדיקת ההיקרויות הרבות של התופעות השונות מחקר זה 

במעמ"ד ובספרות שופכת אור חדש על תופעות שכבר נחקרו. כמו כן בחירתם של הסופרים השונים 

בתופעות מסוימות של הלשון המדוברת על מנת לשוות לטקסט אופי דיבורי מעידה על תפיסת 

המחקר להכרת תכונותיה  תורםבנוסף לכך תר את לשון הדיבור. תופעות אלה כמאפיינות ביו

זאת . בתחום הפרוזודיה, בתחום הלקסיקון ובתחום התחביר הייחודיות של לשון הספרות הצעירה

ללמוד על ההבדלים בין לשון הספרות הצעירה ללשון הספרות הקלאסית.  ועוד, מן המחקר אפשר

אפשר המחקר מן של הסופרים בקורפוס, הווה אומר: תרומה נוספת של מחקר זה קשורה ללשונם 

על סגנונו הייחודי של כל אחד מן הסופרים ועל דרכו המיוחדת לרתום את הלשון לצרכיו  ללמוד

על מאפייני לשון הדיבר ולשון הסיפר של הספרות  אפשר ללמוד מן המחקר כמו כן הספרותיים.

המסקנות השונות בנושא עשויות  ותנטית.ללשון הא של כל אחת מהן ןדמיוההצעירה ועל מידת 

להשפיע על בחירת הקורפוס של חוקרי הלשון בבדיקתם תופעות שונות מן השפה המדוברת. 

של טקסטים ספרותיים כמייצגים את  םאת מידת מהימנותגם במילים אחרות, עבודה זו תבחן 

 .10השפה המדוברת האותנטית

 

 

                                                           
ובעקבות זאת את מידת מהימנותם של מחקרים המתבססים על לשון הספרות )בעיקר על לשון הדיאלוג שלה(  10

 כמייצגת את לשון הדיבור האותנטית.
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 מבואחלק א: 

 נושא המחקר .1

בספרות העכשווית הצעירה, הן בשפת המחקר מבקש לבדוק את תופעת חיקוי השפה המדוברת 

מאז הדיבר והן בשפת הסיפר, ולעמוד על ההבדלים שבין החיקוי לבין השפה המדוברת האותנטית. 

חלו התפתחויות גם בשפה הכתובה של  העברית והפיכתה לשפה חיה בארץ ישראלתחייתה של 

ההתפתחויות המרכזיות היא המעבר משפה גבוהה הנשענת על שפת  הספרות העברית. אחת

המקורות לשפה הכוללת גם אלמנטים מן השפה היומיומית ואף מן השיח היומיומי הדבור. בן שחר 

הדיבור  ( דנות בתופעה זו. בן שחר מראה כיצד באופן הדרגתי חדרה לשון2005)תשנ"ד( ושורצולד )

במאמרה לד ני גם לשפת הסיפר באופן חלקי. שורצולדיאלוגים ובשלב ש אל הספרות: בשלב ראשון

מציינת תופעה זו כאחד הגורמים להידלדלותה של השפה העברית:  (2005)"פני הלשון כפני הדור" 

"בכל חברה יש הבדל ברור בין לשון הספרות היפה לבין הלשון המדוברת. ביניהן מצויה לשון 

ולעתים גם המדוברת, שאינה ספרותית גבוהה ואינה לשון  הביניים, שהיא הלשון הכתובה,

מדוברת. זו לשון מכתבים יומיומיים, לשון העיתונות ולשון הספרות הלא אמנותית.]...[ הלשון 

הרזה בספרות של סוף שנות השמונים ושנות התשעים אינה רק בבואה של אוצר המלים העברי 

ות. יש כמובן סופרים שאינם נכנעים לתכתיבי המצטמצם אלא גם של התבניות התחביריות העברי

הכתיבה הרזה והם ממשיכים לכתוב באותן נורמות המשקפות לדעתם את לשון הספרות הראויה 

)למשל, אהרן מגד, מאיר שלו, עמוס עוז, א"ב יהושע(, ולעומתם יש סופרים שכתיבתם משקפת את 

הוא, מן המגמות הקיימות היום, לשון הדיבור )למשל, אורלי קסטל בלום, אתגר קרת(. ברור 

 (8עמ'  )שורצולד, שם ."שלשון הספרות מתקרבת אל לשון הדיבור ]...[

תופעת השתלבותה של לשון הדיבר )לשון הדיאלוג( בתוך לשון הסיפר הלכה והתרחבה 

. 11, ובאה לידי ביטוי גם מבחינה גרפיתבספרות של שנות התשעים וראשית המאה העשרים ואחת

לדוגמה, בספרו של אשכול נבו "משאלה אחת ימינה", לא נוכל להבחין כלל בהפרדה אם נעיין, 

אלא בהפרדה על ידי  ,גרפית על ידי מירכאות או על ידי שורות נפרדות בין לשון הסיפר ללשון הדיבר

, שלא כמו בספרים אחרים )כולל ספרים של סופרים צעירים שנכתבו לפניו, כמו 12פסיקים בלבד

                                                           
 בכך. )תשנ"ד( דנהבן שחר גם  11
12
על משאבי אנוש", אשר לשונו תידון  תופעה זו קיימת באופן חלקי גם בספרו של א.ב. יהושע "שליחותו של הממונה 

 (3.2.1)ראה להלן חלק א' סעיף  באופן נפרד בעבודה זו.
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א השימוש בפועלי קרת או של גפי אמיר(. אחד התחליפים לסימנים הגרפיים הואלו של אתגר 

 .13בחנה בין לשון הסיפר ללשון הדיברה, היוצרים מגוונים אמירה

מתבססים על ה אפשר למצוא מחקרי לשון רבים,שפת הדיבור לספרות  חדירתקב ע

וגמה לכך נוכל למצוא טקסטים מדוברים בספרות כדי לתאר תופעות בשפה המדוברת האותנטית. ד

אצל רוני הנקין הדנה בכינויי הרמז המשווים "כזה" ו"כאילו" וביסודות אחרים של הסתייגות 

(, ומדגימה חלק מן התופעות בציטוטים מתוך דיאלוגים הלקוחים  1999הנקין, בעברית המדוברת )

תשנ"ג(, מביא אזר, גם משה אזר הדן במשפט הממוקד בעברית בת זמננו ) .14מספריו של עמוס עוז

. אף רון כוזר העוסק בתבנית החג"ם הפשוטה 15דוגמאות מספרים של א.ב. יהושע ושל עמוס עוז

תשס"ב( מסתמך על דוגמאות מתוך הסיפור "חדר" של יובל שמעוני. כוזר, בעברית המדוברת )

פן חסר תקדים בסיפור זה, על פי כוזר, נותן שמעוני  ללשון המדוברת ייצוג רחב, מהימן וגמיש באו

 פעות רבות אחרות. עם זאת כוזר ערבספרות העברית, הן בתופעה המתוארת במאמרו, והן בתו

לבעייתיות הקיימת בשימוש בטקסט ספרותי מדובר במקום בטקסט מדובר אותנטי לתיאור תופעה 

המיוצגת של הלשון המדוברת, ולכן הוא קורא למאמרו "תבנית החג"ם הפשוטה בעברית 

. בגוף המאמר הוא אף מונה את הסתייגויותיו מהסתמכות על טקסט מסוג זה. הוא כמדוברת"

 מודה שבחירתו נובעת מחוסר ברירה, מאחר שאין עדיין מאגר של העברית המדוברת. 

מחקר זה מבקש להתייחס לבעייתיות שאותה מעלה כוזר במאמרו. על ידי השוואת 

האותנטיים ידון המחקר בסוגיית מהימנותה הטקסטים המדוברים בספרות לטקסטים המדוברים 

 של הלשון המדוברת בספרות כמייצגת את הלשון המדוברת במציאות.

 

 

 

                                                           
 . דוגמאות: , הבא ללא מירכאותעלי האמירה המציגים את הדיבור הישירובספרו של נבו בולט המגוון הרחב של פ 13

 [16, עמ' נבו...]צעקהאיזה רעיון נפלא! אילנה הבוכייה  .1
 [19, עמ' נבו...]הזדעקמה פתאום?! עמיחי  .2

אך לא תמיד ישנם פועלי אמירה המצביעים על הופעתו של הדיבור הישיר. לעיתים ישנם פעלים אחרים המתייחסים 
 דוגמה: דווקא לפעולות הנעשות במהלך הדיבור.

 (21, עמ' נבו. אין לך מושג איזה מזל זה ש...)הוא טפח לי על הכתף בעיניים נוצצותתודה, בן אדם,                 
14
 .(1983( ו"פה ושם בארץ ישראל" )1977"ארצות התן" ) 
15
(. אזר שם לב כי המשפטים 1983( ו"פה שם בארץ ישראל" של עמוס עוז )1982"גירושים מאוחרים" של א.ב. יהושע ) 

במשפטים הממוקדים מושמים בפי הגיבורים, ואינם מוצגים בלשונו של המספר. מכך הוא לומד שהשימוש המרובה 
 ממוקדים נתפס, לפחות בעיני הסופרים הנזכרים, כלשון דיבורית, עממית או ריגושית.
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 המחקר ותרומתו המשוערת תיאור .2

במסגרת מחקר זה ייבחר מדגם של תופעות המאפיינות את השפה המדוברת, כפי שעולה מתוך 

בקורפוס הדבור הנבחר )ראה להלן(.  המחקרים השונים שנעשו על העברית המדוברת, וכפי שייבדק

הבדיקה תכלול השוואה בין טקסטים דבורים אותנטיים לטקסטים ספרותיים. מטרת המחקר היא 

לבדוק תופעות המייחדות את הלשון המדוברת מתחומים שונים של  הלשון: פרוזודיה, לקסיקון, 

יבדוק  בתחום הפרוזודיהואת גילוייהן בספרות.  16ותחביר )בשילוב עם סמנטיקה ופרגמטיקה(

המחקר את האמצעים החלופיים של לשון הספרות הצעירה להביע תופעות פרוזודיות שונות 

הקיימות בדיבור. בפרק זה ייסקרו האמצעים השונים, שבהם נוקטים הסופרים בספרים הנחקרים, 

יטוַים בטקסט, דרך בכדי להעביר לנו את הפרוזודיה שבטקסט. הגילויים הפרוזודיים ימוינו על פי 

( ו/או נטויה, שימוש boldאמצעים גרפיים שונים )כמו כתיבה בצורה מודגשת ) כמפורט להלן:

מבעים אקספלטיביים , בקווים מפרידים בין האותיות, חזרה על אחת האותיות מספר פעמים ועוד(

פרדיקט לי עלי אמירה בעופ ,תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן האמירה ,)צלילים בעלי מסר(

  ועוד. ינם דיבורפעלים המבטאים קולות של בני אנוש שא, פרוזודיאדוורביאלי 

   מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי .אתיבדקנה מילים בשלוש קטגוריות:  בתחום הלקסיקון

 חידושים מורפולוגיים. ג.  מילים מן הלועזית ובהשפעתה ב.

אשר נכללה איזה,  וכן המילהופשוט  אזכמו כן ייבדקו בהרחבה בתחום הלקסיקון סמני השיח:  

איזה יופי  אף היא עם סמני השיח, מאחר שצירופים רבים המכילים אותה, מהווים סמני שיח, כמו

 וכדומה.

 תופעות תחביריות המאפיינות את הלשון המדוברתמבחר אחרי הצגה כללית של  בתחום התחביר 

סדר נושא שלוש תופעות מרכזיות בל סעיףייוחד  האותנטית והדגמתן ממעמ"ד ומהספרות

המילים: הצגת רכיב בראש המבע לשם הכנסת נושא שיח חדש, הקדמת רכיב לצורך הבלטתו 

ביר . בנוסף לכך במסגרת הדיון בתופעות מתחום התח17והוספת רכיב בסוף המבע לצרכים מגוונים

נוכח -נוכח: פסידו-ייבדקו שלושה שימושים של  פסידו נוכח.-בפסידוייבדק בהרחבה השימוש 

                                                           
עניינים פונולוגיים ומורפולוגיים יידונו אף הם בקצרה במסגרת הדיון בתופעות מתחומים אחרים, לדוגמה בדיון  16

ייוחד סעיף לחידושי צורה,  בתופעות מתחום הלקסיקון, שבו תיבדקנה מילים המאפיינות את העברית המדוברת,
 דהיינו לחידושים בתחום המורפולוגיה.

 .(תשע"ו) הערות לסדר המילים בעברית המדוברתאבא במאמרה: -החלוקה מתבססת על חלוקתה של בורוכובקי בר 17
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נוכח בהוראת "אני" צרוף לריגושיות -נוכח בהוראת הסתמי ופסידו-י, פסידוהסולידר-לציון האני

 18.מאופקת

השפה המדוברת  העל של עבודה זו היא השוואה בין חשוב לציין שאף על פי שמטרת

תיבדק לעומק כל אחת מן התופעות הלשוניות, שתהוונה בספרות לשפה המדוברת האותנטית, 

בסיס להשוואה, וזאת על מנת לדייק באבחנות בין כל התת קורפוסים. כך לדוגמה ייסקרו בהרחבה 

 וכדומה. פשוט ,אזמקורותיהם ושימושיהם של סמני השיח 

המדוברת, היות שבדיקת ההיקרויות הרבות של התופעות  שפהלחקר ה תורםמחקר זה 

כן בחירתם של הסופרים אור חדש על תופעות שכבר נחקרו. כמו  שופכתהשונות במעמ"ד ובספרות 

על  מעידהשל הלשון המדוברת על מנת לשוות לטקסט אופי דיבורי  מסוימותבתופעות  השונים

המחקר להכרת  תורםבנוסף לכך  .בורתפיסת תופעות אלה כמאפיינות ביותר את לשון הדי

בתחום הפרוזודיה, בתחום הלקסיקון ובתחום  תכונותיה הייחודיות של לשון הספרות הצעירה

ללמוד על ההבדלים בין לשון הספרות הצעירה ללשון  אפשרמן המחקר  זאת ועוד,. התחביר

ת. תרומה נוספת של מחקר זה קשורה ללשונם של הסופרים בקורפוס, הווה קלאסיהספרות ה

על סגנונו הייחודי של כל אחד מן הסופרים ועל דרכו המיוחדת  ללמוד אפשרהמחקר מן אומר: 

על מאפייני לשון הדיבר  ללמוד מן המחקר אפשר כמו כן רתום את הלשון לצרכיו הספרותיים.ל

המסקנות  ללשון האותנטית. ה של כל אחת מהןועל מידת דמיונ ולשון הסיפר של הספרות הצעירה

השונות בנושא עשויות להשפיע על בחירת הקורפוס של חוקרי הלשון בבדיקתם תופעות שונות מן 

של טקסטים ספרותיים  םהשפה המדוברת. במילים אחרות, עבודה זו תבחן את מידת מהימנות

 .19כמייצגים את השפה המדוברת האותנטית

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1999מאמרה )מבוססים על חלוקה של מ' הורביץ בשלושה שימושים אלה  18
מחקרים המתבססים על לשון הספרות )בעיקר על לשון הדיאלוג שלה( ובעקבות זאת את מידת מהימנותם של  19

 כמייצגת את לשון הדיבור האותנטית.
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 .  רקע תאורטי וספרות המחקר3

  כזיים על הלשון המדוברת האותנטיתמחקרים מר 3.1

להלן אזכיר את המחקרים העיקריים בתחומי הלשון השונים הרלוונטיים לתופעות שתיבדקנה 

 בעבודה זו.

מחקריו של א' לאופר, אשר היה הראשון לציין את  ראויקה והפרוזודיה בתחום הפונטי

על ההנגנה ועל שחקר את העברית המדוברת מן הבחינה האקוסטית. לאופר כתב על הטעם, 

עתוק של יוכן עסק בפונטיקה של התנועות ובת( 1987, 1986, 1974האינטונציה בעברית המדוברת )

 הדיבור )תשס"ד(. 

-יון במחקריו של ש' יזרעאל )תשס"גהפרוזודיה של טקסטים מדוברים תיבחן גם מתוך ע

(, העוסק ביחידות הפרוזודיות המרכיבות את הלשון הדבורה. במאמרו על רישום 2005 -ו תשס"ד,

תשס"ד( הוא דן בהעברת טקסטים מדוברים אל ערוץ הכתב. דיון -הדיבור לצורכי מחקר )תשס"ג

רה לכתב של אמצעים זה חשוב למחקר הנוכחי, היות שגם בשפה המדוברת בספרות ישנה העב

פרוזודיים האופייניים לדיבור האותנטי, כמו הנגנה וקצב, ויוכלו להיבדק ההבדלים בין ביטוָים 

 בתמלול המדעי לבין ביטוָים בטקסט הספרותי. 

פרוזודי של הדיבור.  היא מזכירה -ו' זילבר ורוד )תשס"ה( כתבה על הארגון התחבירי

(: פרוזודיה Monard Krohn ,1963ל פי מ' קרוהן )בעבודתה את ארבעת סוגי הפרוזודיה ע

אנטריזית המאפיינת משפטי חיווי, שאלה, ציווי וכדומה, פרוזודיה אינטלקטואלית שבעזרתה 

מביע הדובר את עמדתו )אירוניה, ספק, הסכמה וכדומה(, פרוזודיה אמוציונאלית שמייצגת את 

ארטיקולרית -וכדומה( ופרוזודיה אשיבוץ הרגשות בדיבור )ביטויי צער, כעס, פחד, הנאה 

המאופיינת על ידי מבעים קוליים לא מילוליים, אך בעלי תפקיד קומוניקטיבי )אנחה, קריאות 

שונות כגון 'אהה', 'אה', 'אוי' וכדומה(. בעבודה זו ייבדק ביטוָים של סוגי פרוזודיה אלה בטקסט 

 הספרותי.

בספרות ישמשו מחקרים מרכזיים שיוזכרו  לפרק העוסק בלקסיקון העברית המדוברת וגילוייו

 להלן.

על הלקסיקון המיוחד ללשון המדוברת המכונה לרוב "סלנג" נכתבו מילונים שונים, כמו 

(, 'לקסיקון הסלנג העברי 1982-ו 1972ב' )-יהודה, כרכים א' ו-אמוץ ונ' בן-מילון הסלנג של ד' בן
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(, 'לקסיקון שוטרים 1994אי' של מ' אלדר )הצבאי' בעריכת אחיאסף ועמיתים )תשנ"ג(, 'סלנג צב

(, סלנג והומור של 2002(, 'מדברים בקלישאות' של מ' פרוכטמן )1997וגנבים' של ר' שפירא ונ' רועי )

 (, 'הלקסיקון של החיים'2005(, מילוניו של ר' רוזנטל: 'מילון הסלנג המקיף' )2003מ' יהלום )

בשנות התשעים החלו להיכלל ערכי הסלנג גם במילונים הכלליים,  .(2009ומילון הצירופים ) (2007)

( וכיו"ב.  ראוי לציין 2003(, במילון החדש של אבן שושן )1997כמו במילון 'רב מילים' של י' שויקה )

תופעת הסלנג, בהגדרתו,  (, העוסק בהרחבה בניתוח2008"עברית בג'ינס" ) גם את ספרו של  נ' נצר

. השונים, ברכיבים השונים של אוצר מילותיו, בתהליכי הלשון הפועלים בו ועודבסוגיו, במאפייניו 

(, המשרטט תמונת מצב 2005גם מאמרים אחרים נכתבו על נושא זה, כמו מאמרה של מ' פרוכטמן )

כללית של לשון הדיבור העברית, ובכללה הסלנג, כפי שהיא נראית במחצית העשור הראשון של 

ה בגורמי התפתחותו של הסלנג, במאפייניו ובדרכי תצורתו. אחת מדרכי . פרוכטמן דנ21-המאה ה

תצורת הסלנג שהיא מזכירה, היא תוספת משמעות מיוחדת למילים קיימות. בנושא זה עסק גם 

תשס"ד( אשר חקר את השינויים החלים בערכים פועליים כתוצאה מהיסודות -שתיל )תשס"ג

ה שימוש בעבודה זו בדיון באוצר המילים הייחודי המשלימים המצטרפים אליהם. בכל אלו ייעש

בפרק  השל העברית המדוברת. אחת התופעות הרווחות בשפה המדוברת, שמחקר זה יתייחס אלי

של הלקסיקון, היא תזוזה קטגוריאלית של מילים, כלומר מעבר של מילים מחלק דיבר אחד 

(. תשס"ד, תשס"ד-תשס"א, תשס"ג-סלמשנהו.  על נושא זה כתבו נ' ברי )תשל"ח( ופ' טרומר )תש"

ברי מתייחס בעיקר לתופעה של העצמת התואר, המאפשרת לו, למעשה, לעמוד לבד ללא שם עצם. 

תשס"ד( דנה במעבר של מילים מחלק דיבר אחד לאחר לשם הבעת ריגושיות. -טרומר )תשס"ג

דוברת. היא במאמר אחר )תשס"ד( היא דנה בשימושים הלא שואלים של מילות השאלה בשפה המ

מציינת את השאלות המשמשות כצייני שיח לפתיחת שיחה )כמו "מה נשמע?"( ועוד. מאמר נוסף 

( יצא 2016שלה )תשס"ה( דן בתזוזות קטגוריאליות בשם התואר בעברית הישראלית. לאחרונה )

ספר של טרומר, שעוסק כולו בנושא התזוזות הקטגוריאליות ומאגד בתוכו את מאמריה השונים 

 .ושאבנ

בפרק העוסק בלקסיקון יידונו בהרחבה סמני השיח, שנכתבו עליהם מאמרים רבים בדור 

 האחרון, ואשר משתייכים בעת ובעונה אחת גם  לתחומי הלשון: תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה.

ייעשה שימוש במחקרה של הבלשנית האמריקאית שיפרין  בסמני השיחבסעיפים העוסקים 

(Schiffrin ,1987 ) אשר הציגה אותם לראשונה. היא דנה בספרה במבנה השיח המדובר, ביחידות

הבונות אותו ובארגון ההיררכי שלהן. היא מציגה מספר תנאים להגדרתו של ביטוי מסוים כסמן 
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. חוקרת נוספת של סמני השיח באנגלית היא טראוגוט 20שיח, כמו מקומו במשפט ומשמעותו

(Traugott 1995הדנה בתהליך הג ,) .רמטיזציה שלהם ובמעבר שלהם מתוארי פועל לסמני שיח

 .21היא מראה כיצד מתלווה לתהליך זה גם שינוי מקומם לתחילת המבע או לסופו

משלר )תשס"ט(. ' י השיח בעברית הדבורה הוא של ימאמר חשוב ובסיסי על מערכת סמנ 

לא רק בתכונה ים בדומה לשיפרין, מבחינה משלר במחקרה בכך שרוב סמני השיח מאופיינ

על , לשוניות, אלא גם בתכונות מבניות מסוימות. לדבריה, מבחינה סמנטית-הסמנטית של מטא

מה לא במישור העולם החוץ לשוני, אלא במישור -מנת שמבע ייחשב כסמן שיח, עליו לאזכר דבר

אישי( או -הטקסט )סמן שיח טקסטואלי(, במישור האינטראקציה בין משתתפיו )סמן שיח בין

שיח קוגניטיבי(,  מישור התהליכים הקוגניטיביים המתרחשים במוחותיהם בזמן הדיבור )סמןב

על המבע להופיע בתחילתה של יחידת הנגנה בנקודת חילופי דוברים, וכשמדובר , ומבחינה מבנית

. בהתאם לכך 22בשיח של אותו דובר, היא תופיע מיד לאחר כל מתאר הנגנה מלבד הנגנה ממשיכה

קבוצת טיבית. ביאישית, אזכורית, מבנית וקוגנ -קטגוריות: בין 4-את סמני השיח ל היא ממיינת

י תפיסה מצויים סמני שיח העוסקים בקשר בין הדוברים, כמו פועל יםאישי-הביןסמני השיח 

 יםהאזכורי קבוצת סמני השיחב סכמה, מבעי פליאה, התלהבות ועוד.ה-ואמירה, מבעי הסכמה ואי

לתוצאה  – אזלניגוד,  -אבל( ומילות הקישור )כמו אחר כך, עכשיוקטיים )כמו מצויים הסמנים הדיי

מצויים סמנים  יםהמבני קבוצת סמני השיחלשוני. ב-את העולם החוץ ועוד(, אשר מתארים

 טובהמספקים מידע על האופן שבו מחוברות הפעולות השיחתיות מבחינת הסדר וההיררכיה: )כמו 

 יםמרכיב יםהמבניסמני השיח ו יםהאזכוריסמני השיח לציון סיום פעולה(.  זהולהצגת פעולה או  -

מטפלים ביחסים בין חלקי הטקסט  שהם, מכיוון יםהטקסטואלי קבוצת סמני השיחיחד את 

מצויים הסמנים המספקים מידע על התהליכים  יםהקוגנטיבי קבוצת סמני השיחהשונים. ב

(, הכרה במידע חדש ם-א   ,ה-א   -תיהלוך מידע )כמו המתרחשים במוח הדובר בעת חילוף המסגרת:

(. משלר דנה גם באופן ספציפי בסמן ז'תומרת, כלומר -( והכרה בצורך לניסוח מחודש )כמוָאה -)כמו

מן  כאילו-מן התחום הטקסטואלי ו - בקיצוראישי, -מהתחום הבין - נושיח אחד מכל תחום: 

אישי וגם לתחום -השייך גם לתחום הבין טוביח התחום הקוגניטיבי. כמו כן היא דנה בסמן הש

 הטקסטואלי.

                                                           
 .העוסק בסמני השיח 2.3הרחבה בנושא זה בסעיף  20
 תלוי בתכונות הטיפולוגיות של השפה. 21
שיח אחר בצרור המבע יכול להופיע לאחר הנגנה ממשיכה  או שלא בתחילת יחידת הנגנה רק אם הוא עוקב סמן  22

 סמני  שיח.
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(, 1998מחקרים נוספים על סמני השיח הם: קובץ מאמרים שנערך על ידי א"ה יוקר וי' זיו ) 

שעוסק כולו בסמני שיח בשפות שונות. קובץ זה מבוסס על ההרצאות שנישאו בוועידה החמישית 

, ובו כמה מאמרים על סמני שיח בעברית, 1996של איגוד הפרגמאטיקה הבינלאומי במקסיקו בקיץ 

ת מ' אריאל על 'הרי'. ז' לבנ-כמו מאמרה של י' משלר על מגוון סמני שיח, ש' שלוש על 'בקיצור' ו

כתבה על סמני השיח במסגרת עבודת הדוקטור שלה )תשנ"ה(, העוסקת בתיאורי המשפט 

 )בתשס"ט(המוסגרים בעברית החדשה, ובכללם רבים המכונים היום 'סמני שיח'. מאוחר יותר 

 הופיע מאמר כללי שלה על סמני השיח בעברית של ימינו.

(, י' 1999הורביץ )תשנ"ו(, ר' הנקין )חוקרים שונים דנו בסמני השיח 'כזה' ו'כאילו', כמו מ' 

( על 'פשוט', של 2001שיח נוספים הם של זיו )(. מאמרים על סמני 2006וי' זיו )( 2001-2002משלר )

פועלי אמירה וכן על  )תשס"ב( על סימני הפיסוק שהפכו להיות סמני שיח אבא-בורוכובסקי ברא' 

( ודורי הכהן 2003על סמן השיח 'נו' כתבו משלר ) .)תשע"ד(ותפיסה שהפכו להיות סמני שיח בדיבור 

( כתבו על 2006( ומילר שפירו )תשע"ב(. יציב ולבנת )ו(. על  'נכון' כתבו זיו )תשס"2013עם משלר )

בורוכובסקי ( ו2004יצחקי )-סמני השיח בכלל ועל סמן השיח 'אז' בפרט. על כינויי הגוף כתבו פולק

סמני השיח הם של דובנוב על 'כבר' )תשס"ח(, של לבנת על  מאמרים נוספים על .)תש"ע( אבא-בר

 ( ועוד.2013) של גבורה ומנור על 'בעצם' ,"מה שנקרא" )תשס"ט( ועל 'עכשיו' )תשע"ב(

המאפיינות את השפה המדוברת, אך לא  אחדותבתחום התחביר תיבדקנה תופעות 

דקדוק ולקסיקון בעברית תיבדקנה תופעות של הפקה. ההבחנה בין תופעות הפקה לתופעות של 

(. 2010-תשס"ד, תשס"ה ו-)למשל תשס"ג אבא-בורוכובסקי ברמופיעה לראשונה אצל המדוברת 

)תופעות הנובעות מאופן הפקת הדיבור( בעיקר  'תופעות של הפקה'במאמרה )תשס"ה( מוצגות 

בתחום התחביר. היא ממיינת מבחר גדול של מבעים דבורים, שיש בהם תופעות של הפקה לשלושה 

סוגים: שיבושים )שיבושי התאם, שיבושי יידוע, אי עקיבויות תחביריות ועוד(, תיקונים עצמיים 

ף חזרות  וביטויים ממלאי חללים, הנובעים הנובעים מניסיונו של הדובר לשפר את דבריו, ולבסו

מניסיונו של הדובר להתגבר על קשיי ההפקה. עבודה זו לא תדון בתופעות של הפקה כאמור, היות 

אינם נאמרים בעל פה שבספרות תופעות מסוג זה הן נדירות, מכיוון שהטקסטים הספרותיים 

 . 23, וכל מה שנמצא בהם הוא מכווןבאמת

                                                           
אמנם ישנם מקרים שבהם שם הסופר בפי הדוברים ואפילו בפי המספר מבעים שיש בהם תופעות של הפקה, אך אלו  23

 מעטים ומלאכותיים. להלן שתי דוגמאות:
 :בדוגמה הבאה דוברת א' )דדה( שואלת את דוברת ב' )המספרת( שיושבת שבעה על מות אמה, אם היא זקוקה למשהו

 "את צריכה עוד משהו?
 .(18"לא. כן. סיגריות." )אמיר, עמ' 
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בבדיקת התופעות התחביריות השונות המאפיינות את השפה המדוברת, יעשה המחקר 

, אשר כתבה על עניינים תחביריים שונים של אבא-בורוכובסקי ברשימוש בספרה ובמאמריה של 

הערות לגבי הצורה, המשמעות והשימוש, על שמות  - (1997על התמורה ) העברית המדוברת, כמו

על  כתב לשמש בדיבור )תשס"ב(, על המבעים המקוצרים )תשס"ח(,סימני הפיסוק שעברו מן ה

על לשון המסרונים  רו משימוש ליטרלי לשימוש פרגמטי,פועלי אמירה ותפיסה בדיבור, שעב

ועוד. רבים מן  )בפרסום(על סדר המילים  ,(2010)יחד עם י' קדמי,  24בהשוואה ללשון הדיבור

פרקים במחקרה, בתחבירה ובדרכי הבעתה"  –הנושאים מופיעים בספרה "העברית המדוברת

(2010 .) 

ייעשה שימוש גם במאמרים שונים הדנים בדגמי מבעים  העוסק בתחבירזאת ועוד, בפרק  

מיוחדים כמו מאמרו של מ' אזר )תשנ"ג( הדן במשפט הממוקד ובדרכים התחביריות העיקריות 

משמשות בעברית בת זמננו להבלטה ולהדגשה של מוקד המידע. מחקרים נוספים בנושא זה הם ה

( דנה במבנה של משפטים 1995אלו של י' זיו )תשנ"ה(, ט' בר )תשנ"ז( וי' אלטמן )תשנ"ט(. י' זיו )

כדוגמת המשפטים "מעניין הספר הזה", "עובד קשה  VS)הפותחים ברכיב פרדיקטיבי )מבנה של 

לך" וכדומה. בר מציינת משפטי ייחוד האופייניים ללשון המדוברת, כמו משפטים שבהם החבר ש

אני הרכבתי אותו". אלטמן  –מופיעה מילת היחס לפני חלק הייחוד כדוגמת "את התפריט הזה 

)תשנ''ט( עוסק במבעים שמוקד המידע המובלט בהם הוא מילת השלילה 'לא', כמו 'תמימה אני 

 לא'.

נושאים שונים ומגוונים בעברית המדוברת בעיקר בתחום התחביר, הוא י' קר , שחחוקר נוסף

( וכן במבע החד איברי ומקומו 1' כדוגמת 'יש לו את הספר' )תשנ"חYאת  X-צדקה, הדן בדגם 'יש ל

מילים שאינן  -(. צדקה עסק גם בנושא ה"מילים המחוסרות" 2בתוך כלל סוגי המשפטים. )תשנ"ח

                                                                                                                                                                        
כתגובה לשאלת דודתה )דדה( אם היא צריכה משהו, עונה המספרת בתחילה באופן אינסטינקטיבי "לא", אך מיד 
מתקנת ל"כן". זוהי דוגמה לתיקון עצמי, אחת מתופעות ההפקה. גם בדוגמה הבאה יש תיקון עצמי מסוג דומה. 

תארת את הגעתה לבית הוריה לאחר היוודע לה על מות אמה. הפרמדיק אומר שמישהו צריך לנסוע איתם הדוברת מ
באמבולנס ללוות את האם השוכבת מכוסה באלונקה. הדוברת נענית בתחילה להצעת בן זוגה לנסוע, אך מיד מתחרטת 

 ומחליטה לנסוע בעצמה. 
 (22כן, תיסע, מאמי. אמרתי, רגע, לא. חכה רגע. )אמיר, עמ' נתן שאל מזועזע: "את רוצה שאני אסע איתם? אמרתי, 

בשתי הדוגמאות לעיל קיימים תיקונים עצמיים, אך הם אינם מקריים. הסופרת משתמשת בהם לצרכים ספרותיים 
)אפיון הדמויות והעברת הסיטואציה(. בדוגמה הראשונה הסירוב האינסטינקטיבי של הדוברת מראה על כבודה העצמי 

צונה לא להיעזר באף אחד, אך ההיענות בסופו של דבר מעידה על היזקקותה לעזרה למרות הכול ועל הצורך העז ועל ר
 שלה בסיגריות, שדוחק הצידה כל דבר אחר.

בדוגמה השנייה התיקון העצמי מעביר לנו את תחושת הבלבול שקיימת אצל הדוברת לנוכח הסיטואציה הקשה, 
. התשובה "כן" מראה על רצונה לקבל את עזרתו של נתן, אך מיד לאחר מכן היא מתעשתת שאיתה היא מתמודדת

 -ומבקשת לבצע את המשימה בעצמה כדי ללוות את אמה ולהיות במחיצתה עוד מעט, ולכן מתקנת את תשובתה ל
 "רגע, לא. חכה רגע". 

 .רובעל לשון הכתב בהשוואה ללשון הדיבפרק זה  3.3ראה פירוט להלן בסעיף  24
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 ם, מילות היחס וכד', שהופכות להיות עצמאיות והשלמתן נשמטת )תשנ"חעצמאיות, כמו הנסמכי

3 .) 

ים בעבודה זו הוא של נצר, המייחד בספרו יבחקר העניינים התחביר שישמשמחקר נוסף 

( פרק לחידושים התחביריים המאפיינים את הסלנג העברי, כמו פעלים 2008"עברית בג'ינס" )

 תחביר עילג מכוון, משפטי "סנדוויץ" ועוד. בהצרכות שונות, צירופים ייחודיים,

ייחודי בצורת ( על השימוש ה1999נוכח ייעשה שימוש במחקרה של מ' הורביץ )-בחקר הפסידו

על הנושא במסגרת ספרה על העברית  אבא-בורוכובסקי ברוכן  בדבריה של  25הנוכח בלשון הדיבור

 (.162: 2010המדוברת )

 

 מחקרים על לשון הספרות הישראלית  3.2     

 מחקרים על לשון הספרות הישראלית הקנונית 3.2.1     

נונית בכלל, ולאחר מכן יוצגו ל לשון הספרות הישראלית הקמחקרים שנכתבו עיוצגו להלן 

נונית את הכתיבה הק ספריהם מייצגיםשא.ב. יהושע, -על לשונם של מאיר שלו ושנכתבו מחקרים 

 הנידונה במחקר זה.  הספרות הצעירהן מקור השוואה ללשו יםבעבודה זו ומהוו

הסיבה לכך  .בתחום הפונטיקה והפרוזודיה מאמרים בודדים נכתבו לשון המדוברת בספרות על ה

מציינת זאת  (1990) נעוצה בעובדה שהחיקוי הפונטי של לשון הדיבור בספרות הוא מועט. בן שחר

במאמרה הדן בייצוג האספקט הפונטי של לשון הדיבור בסיפורת העברית ובדרמה העברית בשנות 

המדינה. לדבריה, בגלל גורמים תרבותיים ולשוניים נזנח בספרות ובדרמה הישראליות במידה רבה 

ענת כי האספקט הפונטי של הלשון החיה, והועדפו על פניו אספקטים אחרים שלה. כמו כן היא טו

אופן החיקוי הפונטי של לשון הדיבור בז'אנרים האלה מעיד בבירור, שהסופר או המחזאי אינם 

-נוטלים את החומרים הלשוניים ישירות מהלשון החיה, אלא מושפעים מנורמות תרבותיות

לשוניות, שמכתיבות להם את הסלקציה של החומרים מתוך המציאות הזאת ואת אופן השימוש 

 בהם.

כמו ויות לתחום הפונטיקה והפרוזודיה, קרים נוספים שפזורות בהם התייחסישנם מח

ספרה של פרוכטמן על לשון הספרות )תש"ן(, המייחד סעיף לסימני הפיסוק והשימוש בהם ומראה 

                                                           
נוכח'. זהו 'יציר כלאיים' כלשונה, מפני -הורביץ מכנה את הנוכח המציין את המדבר או את הסתמי המכליל כ'פסבדו 25

 שמבחינת המורפולוגיה זהו גוף שני )יחיד(, ומבחינת הסמנטיקה זהו גוף ראשון או סתמי מכליל. 
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כיצד סימני הפיסוק השונים מלמדים על סגנונו של המחבר. סימנים אלו הם ביטוי לחלק 

עניינים פרוזודיים ופונטיים עשויים להיות מסומנים בטקסט  מההיבטים הפרוזודיים של הדיבור.

 בלשונה שללמצוא התייחסות למבעים מטא לשוניים  אפשרגם על ידי מבעים מטא לשוניים. 

 . 26(2003אצל בן שחר ) בלום-קסטל

בלשון הספרות. מ'  נוספיםבשורות הבאות אסקור מאמרים אחדים הנוגעים לתחומי לשון 

ועוד(. בספרה "לשונה  1990,  1987, 1970פרוכטמן כתבה מספר מחקרים העוסקים בלשון הספרות )

של ספרות: עיוני סגנון ותחביר בספרות העברית" )תש"נ( היא מציעה כלים בלשניים לניתוח לשון 

של צורות לשון הספרות בכלל ולשון הסיפורת בפרט. היא דנה בהרחבה בתפקידיהם הסגנוניים 

במשפטים , סדר המילים, שימוש במשפטי ייחודומבנים תחביריים שונים ומראה כיצד שינויים ב

בשל היותן מאפיינות את לשון הדיבור(, במחקר זה  גםשתיבדקנה )תופעות נוספות כן מקוטעים ו

ופר או של (, דהיינו מלמדים על סגנונו הייחודי של הסstylistic markerמהווים סוגל סגנוני )

 הטקסט.  

ר' בן שחר כתבה מספר מאמרים וספרים העוסקים בלשונה של הספרות העברית 

(, 1990וכן חקרה את לשונם של סופרים שונים כמו יורם קניוק ) ,ובתהפוכות שעברה במהלך השנים

(. 2003( ואורלי קסטל בלום )2003(, א"ב יהושע )2000(, ס' יזהר )2001, 1990יעקוב שבתאי )

תשנ"ג( היא מתארת את היחס בין לשון דיבור ללשון כתב בסיפורת המקורית  ,בן שחרבמאמרה )

רומאנים יות המכתיבות את אופייה, כפי שהן משתקפות בעל רקע נורמות סגנונ 80-של שנות ה

מתארת את התחנות העיקריות היא תשנ"ד(  ,בן שחר) אחר הבולטים של העשור. במאמר

של המאה  80-ועד לשנות ה 40-החל משנות הבסיפורת הישראלית  לוגלשון הדיאבהתפתחות 

הספרותית, בתחילה אל לשון הדיבר העשרים ומראה כיצד חדרה לשון הדיבור בהדרגה אל היצירה 

( מתארת את אופן עיצוב לשונן של דמויות מזרחיות 2004בלבד ובהמשך גם ללשון הסיפר. בן שחר )

בספרות העברית מראשיתה ועד ימינו, עיצוב המתאפיין בשכיחות יסודות לשוניים מומצאים 

הדיבור עם לשון משובשת ועם ובגודש שיבושי לשון. עיצוב זה משקף, לדעתה, את זיהויה של לשון 

 דוברים ממעמד סוציו אקונומי נמוך.

לשון וחברה, דנה במסגרת עיסוק במשלבים בשפה )תשס"ב( בלשון  מ' מוצ'ניק, חוקרת

הדבורה המיוצגת בספרות ובהבדלי המשלבים בין לשון הסיפר ולשון הדיבר. כמו כן היא עוסקת 

                                                           
( ו"שתהיי לי  1994של גרוסמן "יש ילדים זגזג )( עסקה בתחדישים המטא לשוניים בשני ספרים 2006א' שטיין )גם  26

 . , אך לא בהקשרים פרוזודיים(1998הסכין" )
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בוסי. במאמרה "סטריאוטיפים מגדריים בלשונו של  בלשונם של סופרים אחדים כמו ד' גרוסמן וד'

תשס"ז(, היא בוחנת את ההבדלים בין לשונם של הגברים ללשונן של הנשים -דוד גרוסמן" )תשס"ו

בספר "שתהיי לי הסכין", ומגלה שלא רק הדמויות מתוארות באופן סטריאוטיפי, אלא גם הלשון 

תשס"ד( עוסק בסוציולקט -לה )תשס"גששם בפיהן המחבר מעוצבת לפי מינן. מאמר נוסף ש

האופייני לתושבי דרום ת"א המכונים "דרומים", המשתקף בספרו של ד' בוסי "הירח ירוק 

 . 70-בוואדי", המתאר את שכונת התקווה בשנות ה

( דנו במסירת דיבור אותנטית בספרות עברית ובספרות 1981א' אבן זוהר וח' שמרוק )

 אירופה עודדו הרומנטיקה והריאליזם כניסת אלמנטים של "לשוןב 19-לדבריהם, במאה היידיש. 

כלומר לשון המשקפת את תכונות הדיבור "האותנטיות" של הדמויות המוצגות במחזה או  ,טבעית"

אך היות  נתפסה כהכרחית לספרות, בסיפור, אל תוך הספרות. בהדרגה "אותנטיות" לשונית זו

הסופרים העבריים, כדוגמת יל"ג ומנדלי מו"ס, ליצור לשון העברית לא דוברה בתקופה זו, נאלצו ש

דיבור אותנטית מדומה, שנשענה בעיקר על תרגומי שאילה. אבן זוהר ושמרוק טוענים שתהליך 

דומה חל מאוחר יותר גם ביידיש, אשר פסקה להיות לשונם של יהודים רבים, ולכן סופרים שכתבו 

( דנה 2007ר' בליבוים ) .27יבה בלשון דיבור אותנטיתביידיש, נאלצו למצוא תחליפים שונים לכת

בדרכים למסירת דיבור ולייצוג עגה בספר מתורגם )"הקלברי פין"( ובספר מקור )"שום גמדים לא 

יבואו"(, ומשווה בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בספרים אלו. גם ת' סוברן )תשס"ב( העוסקת 

המתאימים גם ללשון הפרוזה. היא מציינת שתי  בחדירת לשון הדיבור אל השירה, מעלה טיעונים

סיבות לחדירת לשון הדיבור אל השירה, האחת היא התבססות הדיבור העברי כדיבור ילידי בעל 

מאפיינים משלו, והשנייה היא הנורמה החברתית הרווחת כיום גם בעולם, המתרחקת מהאליטיזם 

ודוגלת בלשון דיבורית, פשוטה  ,עברומוותרת על מחסומים וצנזורות שאפיינו יצירות אמנות ב

 ועממית. 

שלו, שספריהם נבחרו מאיר יהושע וא.ב. ם שנכתבו על לשונם של להלן אציג את המחקרי

 לייצג בעבודה זו את הספרות הקנונית.

"הכלה המשחררת" וביצירות ן (. מחקרה דן ברומ2003בה בן שחר )בתו של יהושע כתעל כתי

דבריה מוצגים להלן בהרחבה, על רקע הסגנונות הקיימים בסיפורת הישראלית.  של יהושע אחרות

היות שרוב התופעות הלשוניות המוזכרות במאמרה, מופיעות גם בספרו "שליחותו של הממונה על 

 משאבי אנוש" שנמצא בקורפוס של מחקר זה. 

                                                           
 הם נאלצו להפחית את כמות הדיאלוגים וכן להימנע מתיאור דמויות או סיטואציות המחייבות דיבור אותנטי. 27
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בהשוואה ליצירות רה( )בעל לשון עשי'שמן'  'הכלה המשחררת' סגנונו של הרומאן ,בן שחר לדברי

 של סופרים ישראלים רבים בתקופה זו.  28)בעלות הלשון הדלה(הכתיבה 'הרזה' 

תיבתו של יעקוב ( לכ'מולכו'מצביעה על הדמיון התחבירי שבין כתיבתו של יהושע )מאז  היא

באופן (. דמיון זה בא לידי ביטוי 1984( ו'סוף דבר' )1977'זכרון דברים' )נים שבתאי, מחבר הרומ

השימוש בפסוקיות הזיקה. יהושע בדומה לשבתאי משתמש בשרשרות של פסוקיות זיקה זו בתוך 

לדברי בן שחר, קישור עניינים שונים באמצעות פסוקית זיקה )במקום פתיחה במשפט חדש(, . 29זו

. גלישה "בנשימה אחת" מעניין לעניין ומזמן אחד לזמן אחר מהדק את הקשר בין המשפטים ויוצר

 תוספות והרחבות מסוגים שונים העמסת פיינים נוספים בלשונו של יהושע שהיא מציינת, הם:מא

שימוש בבינומים )מבנים וכן  חסי סמיכות ועוד,: שמות תואר, שמות עצם ביעל היסוד הלשוני

 30.סימטריים של צמדי מילים(

ההווה, המשמשת לאו ן היא לשון שחר מוצאת כי הלשון השליטה ברומ מבחינת הזמן בסיפור, בן

ם לתיאור אירועים דווקא בסיפור אירועים מתמשכים או אירועים חוזרים שגרתיים, אלא ג

עמיים. לדבריה, הסיפור בזמן הווה מקנה לטקסט זרימה של מעין משפט מצב פ-דרמטיים או חד

רצף מתמשך, שבו האירועים זורמים זה מזה בלי גבולות חדים של אירועים נקודתיים מסודרים ב

 כרונולוגי. 

בן שחר דנה במאמרה גם ברמת הלשון הכללית של לשון הסיפר ולשון הדיאלוגים אצל יהושע. 

תקנית, השונה -ן "הכלה המשחררת" היא לשון הומוגנית תקנית עד עלסיפר ברומלטענתה, לשון ה

יאלוג מלשון הדיאלוגים, המעוצבים על פי רוב כלשון דיבור תקנית אותנטית. עם זאת כאשר הד

ארוך, ניכרת בו לשונו העמוסה של יהושע. בן שחר טוענת כי הבידול הסגנוני בין לשון הסיפר 

נים האחרונים של יהושע, הוא נורמה , כפי שהוא מעוצב ברומהעשירה ללשון הדיאלוג ה"מדוברת"

הסיפר בכתיבתו  לשוןהעושר של  סגנונית רווחת בסיפורת הישראלית הריאליסטית. לדבריה,

כפי  ,וכדומה ולאו דווקא במילים נדירות או ארכאיות ,קישורי-מתבטא בעיקר בעומס התחבירי

שהיה מקובל בלשון הספרות העברית עד שנות השבעים. עוד טוענת בן שחר כי למרות נטייתו של 

ות ישראלי אותנטי, מתגנבים לדיאלוגים שלו פה ושם יסוד לחקות בדיאלוגים דיבור יהושע

יוצרים עירוב  לשוניים גבוהים, "ספרותיים", פרי המסורת הארוכה של השימוש בלשון היפה, ואלה

סגנוני של גבוה ונמוך, הפוגע בדמיון של שפת הדיאלוג לשפה המדוברת האותנטית. לדברי בן שחר, 

                                                           
 .3.2.2' להלן בסעיף רזה'ראה הרחבה על הלשון ה 28
כמקדמת עלילה, אשר מוסרת פעולות עוקבות בעלילה: "הפטרון, שהקול הרך של דוגמה לפסוקית המשמשת  29

 (.102אנפילאותיו המשתרכות בא עכשיו מן החדר הפנימי." )שם, עמ' 
, לכבוד האורחת האהובה." )שם, עמ' עשיר ונדיב, חגיגי וצבעוניל הנקי והמסודרלדוגמה: "על מנת להפוך את הבית  30
40.) 
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נתה, הלשון המעורבת בולטת ברומן "מולכו" לא רק בלשון הדיאלוגים, אלא גם בלשון הסיפר. לטע

ב המצוי בדיאלוגים תקניים מלשון הכת-בין סגנונות עלהסגנוני בין יסודות מלשון הדיבור ל העירוב

(. לעומת זאת העירוב הסגנוני בסיפר 1992נגרם מהיעדר ניסיון במסירה אמינה של דיבור )בן שחר, 

טייה חיפוש מודע אחר דרכים סגנוניות חדשות. בן שחר סוברת כי הס נעשה, לדבריה, מתוך

מההומוגניות של העברית היפה בסיפר הסתמנה בבירור בעיקר מאז שנות השמונים אצל סופרים 

וכי בכתיבה של חלק מהסופרים הצעירים בעלי  ן שבתאי, קנז, יהושע, קניוק ועוד,ישראלים כגו

, כגון אורלי קסטל בלום ועוזי וייל, העירוב הסגנוני בסיפר הפך לאחת התכונות 'רזה'הכתיבה ה

בן שחר מייחדת במאמרה סעיף למסירת הדיבור ברומן, כלומר לאופני ייצוג דברי הבולטות. 

הדמויות בטקסט. היא מראה דרכים שונות למסירת דיבור בכתיבתו של יהושע לאורך יצירותיו 

דרך נוספת לגיוון במבנה  ועוד. 31צדדי(-ומונודיאלוג )דיאלוג חד נולוגמו ,דיאלוג , כמוהשונות

הדיאלוג ב"הכלה המשחררת", לדבריה, היא על ידי הבאת דברי המשוחחים ברצף ולא בשורות 

 ב"מולכו" טשטושעוד מציינת בן שחר כי . 32נפרדות. כך מיטשטש הגבול בין דברי המשוחחים

אלוג נובע גם משינוי פתאומי בגוף הסיפור. ישנו מעבר מגוף לשון הסיפר ללשון הדיבין  הגבולות

-השימוש בפסידו כמו כן היא סוברת כיראשון ושני האופייניים לדיאלוג, לגוף שלישי של המספר. 

-במשמעות אני אתהנוכח אצל יהושע אינו לאחת המטרות המצוינות במאמרה של הורביץ )

 אלא ,(33אני' צרוף להבעת ריגושיות מאופקתבמשמעות ' אתהבמשמעות הסתמי ו אתהסולידרי, 

בן שחר בהבדל בין לשונו של יהושע  כתחליף וגיוון לשמם ללשון 'אני'. בסיכום מאמרה דנה

של הסופרים הצעירים. היא טוענת כי יהושע דבק בז'אנר  'רזה'ב"הכלה המשחררת" ללשונם ה

הריאליסטי ומעצב עולם באמצעות עושר לשוני וסגנוני, הבא לידי ביטוי ב"הכלה המשחררת" 

במגוון תחבולות פואטיות ששימשו אותו בתחנות קודמות של יצירתו. הסופרים הצעירים בעלי 

לשון לעצב מציאות קוהרנטית, והם יורדים הכתיבה 'הרזה', לעומת זאת, נואשו מיכולתה של ה

קישורי -. לדבריה, בשונה מהעומס התחביריחשדנותבבהי הלשון ומתבוננים בה בריחוק וומג

בכתיבתו של יהושע, הם מצטמצמים לעתים קרובות במבנים תחביריים בסיסיים, מעין משפטי 

יצירתם את הלשון עצמה,  יסוד. כמו כן, לטענתה, חלק מסופרי הכתיבה ה'רזה' מעמידים במרכז

                                                           
 ירת דבריו של אחד המשוחחים בלבד, תוך השתלת רמזים לדברי בן שיחו בקול היחיד הנמסר.מונודיאלוג  = מס 31
בשיחת ריבלין ומוכרת הבגדים נמסרים רק דבריו של ריבלין, ומתוך דבריו משלים הקורא את דברי דוגמה:    

 המוכרת:
 "סליחה את חדשה פה?   
 כי הייתה תמיד המוכרת הרגילה... -

 ן אחותה, גיסתי...אשתי קבעה אתה בעניי -

 .(87דובר שהיא תראה כאן כמה בגדים, שנוכל לקחת ולהחזיר בערב..." )הכלה המשחררת, עמ'  -
דוגמה: "יאללה, בוא ונחזור הביתה. הביתה? עכשיו? אלא מתי? כמה נישאר פה עוד? אבל עוד מוקדם, פרופסור.  32

 .(223-224מ' איך מוקדם? מוקדם, אדוני, הפועלים עוד לא התעוררו...)שם, ע
  .3.2.2ראה להלן חלק ב' סעיף על נושא זה  33
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שתייך ולהרגיש. ביחסם ם, שחוסמות את יכולתו של האדם להובכלל מערכות של סמלים שחוקי

-האירוני לנורמות סגנוניות מוסכמות הם יוצרים במכוון עירוב פרוע של סגנונות )אורלי קסטל

על נביבות לשונית, בלום בולטת במגמה זו(. לדברי בן שחר, אופן טיפולם בלשון יותר משהוא מעיד 

לשונית, בעוד כתיבתו -הוא אמצעי לחשיפת נביבותה של המציאות. יצירתם היא במידה רבה מטא

 מתמקדת בעולם החוץ לשוני.  -העשירה של יהושע היא רפרנציאלית בעיקרה

 עשירים שלו מבחינה לשונית הטקסטים של (. לדבריה,2007שיפמן ) הכתב של שלוכתיבתו על 

 מבחינת עשירים שהם משום 'רזה' לספרות מובהקת תיזה-להוות אנטי יכולים והם, ועמוסים

 מורמחקרים נוספים על כתיבתו של שלו הם של . 34חריג שלהם הלשוני והעושר, והעלילה הדמויות

( היא משווה בין לשונו של דוד פוגל ללשונו של 2003)מור,  אחד ממאמריהב .(2004, 2003, 1999)

 היא( 2004)מור,  אחרמאיר שלו על ידי בחינת השימוש שהם עושים בבניין נפעל וחלופותיו. במאמר 

בספרו "רומן  בוחנת את השימוש שעושה שלו בפעלים גזורי בניין פיעל ובחלופותיהם האפשריות

בניין פיעל )אינטנסיביות, עוצמה, חזרה על עויות העבר של , שלו מחזק את משמלדבריה. רוסי"

 . הפעולה ועוד(, אשר התערערו עם הזמן

ן "שתיים לשון ברומ-(. המאמר דן בלשון ומטא2014על כתיבתו של שלו הוא של בוזמן ) נוסףמאמר 

רבים מדבריו של בוזמן על הלשון בספר "שתיים דובים" באים לידי ביטוי גם בספרו "יונה  .דובים"

, ברומנים של שלו מרבות הדמויות, כמו רותה בוזמןלדברי ונער" המצוי בקורפוס של עבודה זו. 

ת המקורות בשפה הדבורה או ברומן הנוכחי, לספר סיפורים, לצטט מן המקורות ולשבץ את שפ

להעשרת תורמים  , אשרלשוניים-טוען כי לשונו של שלו רוויה מבעים מטא הוא עוד. הכתובה

כמו כן באמצעות  לעיצוב הדמויות, להבלטת עמדת הכותב עליהן ועמדתו בסוגיות מגדר.השפה, 

 לשוניים של גיבוריו מעביר הסופר ביקורת על החברה, ביחוד לנוכח הלכי רוח-ההיגדים המטא

לשונית אצל שלו -הכתיבה המטאעל פי בוזמן, . זאת ועוד, 35מודרניים-חדשניים ומונחים פוסט

לשונית -הכתיבה המטא לדבריו,משמשת כלי בידי הסופר ליצירת אירוניה, הומור וסאטירה. 

 אופיינית מאוד למאיר שלו בפרוזה, בספרות הילדים ובכתיבתו הפובליציסטית. 

                                                           
 שונה( יהושע של כתיבתו גם כמו) שלו של שכתיבתו -זו  עבודה מתבססת גם שעליה הסברה את מחזקים אלה דברים 34

 .זו בעבודה הנידונה, הצעירה הספרות סופרי של מכתיבתם
דוגמה: "אמנם היועצת בבית הספר שלנו אומרת 'ילדי', לא 'ילדותי', אבל אני אומרת 'ילדותי' כמו שאמרו פעם. את  35

 (. 242ה'ילדי' אני משאירה לבחורות שיש להן שני שמות משפחה, ובמקום שכל ישר יש להן אינטליגנציה רגשית." )עמ' 
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, מטרת . לדבריו36וניים של שלו בסיפורי הילדים המצויים בספרבוזמן דן גם בחידושיו הלש

ש פיגורטיבי או חידושיו של שלו אינה העשרת אוצר המילים של השפה, אלא יצירת אפקט של חידו

, שלו יוצר באמצעות חידושי הלשון המרובים הומור מילולי מיוחד וגם לדבריו .אירוני-הומוריסטי

 אירוניה דקה. 

 על לשון הספרות הישראלית הצעירהמחקרים   3.2.2

אזכיר מחקרים העוסקים באופן ספציפי בספרות הישראלית העכשווית ובלשונה. על ספרות  להלן

( ועוד במסגרת דיונם 2007(, ס' שיפמן )1997ג' טאוב ) (,1997(, ד' גורביץ' )1995זו כתבו א' בלבן )

  ,37וכן חוקרים נוספיםמוזכרים לעיל היות שרוב החוקרים ה בספרות הפוסט מודרנית הישראלית.

רואים את הסופרים הצעירים הנידונים בעבודה זו כסופרים פוסטמודרניים, מובאת להלן הרחבה 

  על מאפייניה של הספרות הפוסטמודרנית ועל לשונה הייחודית.

תחילתו של הפוסט מודרניזם בעולם היא, ככל הנראה, אחרי מלחמת העולם השנייה, 

ביותר בתולדות האנושות. מלחמה זו גרמה לאדם להטיל ספק בכל  ותהקש ותהמלחממן שהייתה 

סוג של אידיאולוגיה או תורה רוחנית או מדעית. ספקנות זו באה לידי ביטוי בספרות הפוסט 

מודרנית, אשר מנפצת מיתוסים תרבותיים, חברתיים, דתיים ופוליטיים. על פי חוקרים שונים 

( ואחרים מאופיינת הספרות הפוסט מודרנית בלשון נמוכה 2002מ' שלגי ) (,1995כדוגמת א' בלבן )

ריאליסטית, כלומר לשון המנסה לשקף את המציאות בצורה של חיקוי -ופשוטה. זוהי לשון היפר

( מציג שתי גישות שונות של הפוסט מודרניזם כלפי השפה. האחת דוגלת 1997מדויק. ג' טאוב )

ות לתאר את המציאות באופן אובייקטיבי ובצורה מהימנה בניגוד בשימוש במילים פשוטות שיכול

למטאפורות ולהפשטות אשר אינן משקפות את העולם באופן אובייקטיבי. גישה זו מדגימים, 

לדבריו, הסופרים עוזי וייל וגפי אמיר. הגישה השנייה מביעה אי אימון גדול הרבה יותר כלפי 

לשקף את המציאות. המילים אינן קשורות לעולם, הן  השפה. לפי גישה זו, הלשון אינה יכולה

נוצרות מחוצה לו, ומסיבה זו קלישאות, מטבעות לשון וכיוצא בהם משמשות אצל הנוקטים בגישה 

. לגישה זו שייכים, לדברי טאוב, הסופרים עופרה רייזנפלד, אתגר קרת ואורלי 38זו כחומרי עבודה

                                                           
 )מלאך המוות( מלכמוותוכן את הלחם הבסיסים  לימתימבורדס, מחורמש, גדוגמאות: הוא יוצר שמות תואר:  36
 ( ועוד.2004(, בן שחר )2002כמו שלגי וסטפק ) 37
לקחת כדוגמה את סיפורה של קסטל בלום "האישה שרצתה להרוג מישהו". על  אפשרעל מנת להמחיש את דבריו,  38

ליטול את החוק לידיים": " אסור ליטול (, הסיפור כולו מתפתח במידה רבה מתוך הצירוף הכבול " תשס"דפי בן שחר )
את החוק לידיים. אסור להתכופף, להרים את החוק ולחבקו. אם החוק נופל או מועד, אסור בתכלית האיסור לקחת 
אותו ולהתקרב אליו יותר מדי. האישה שרצתה להרוג בן אדם חשבה שהיא תוכל לקחת את החוק לידיים, לחבקו, ואם 

בדוגמה זו מומחשים דבריו של  -(42גם להחליף לו חיתול ולעשות לו אמבטיה טובה...." )עמ'  -הוא יהיה במצב רוח טוב
טאוב: אין קשר בין המילים למציאות. הסיפור כולו מבוסס על משחק מילים. הלשון היא העיקר. היא אינה משקפת 

 את המציאות.
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ילות אל מה שהוא מכנה 'כתיבה בלשון רזה' מפני קסטל בלום. בסופו של דבר שתי הגישות מוב

שנקודת המוצא שלהן היא חשד עמוק בדגמים הספרותיים המסוגננים, שאינם מתארים את העולם 

 . כפי שהוא, אלא כופים עליו איזו שלמות שאינה קיימת בו

על פי טאוב, חוסר האמון בלשון המסוגננת מתחיל מחוסר האמון במציאות. בדומה למה 

מודרנית העולמית, גם בארץ צמחה ספרות כזו מתוך משברים -אר לעיל לגבי הספרות הפוסטשתו

שונים, כמו מלחמת לבנון והאינתיפאדה. הוא רואה חפיפה בין הבחירה בשפה הרזה לסיומו של 

העידן האידיאולוגי בארץ, העידן שבו שלטה תחושת הקולקטיביות העזה. לדור סופרי הספרות 

ותיה, אשר אינם רואים עצמם כשליחים המדברים וסביב 1967הרזה שייכים, לדבריו, ילידי שנת 

בשם הכלל דברים נשגבים, אלא מדברים בשם עצמם, ולכן גם לשונם אינה גבוהה ועשירה, אלא 

פשוטה ולא יומרנית. סופרים צעירים רבים בשונה מקודמיהם אינם מנסים לכתוב בלשון השונה 

ל ולא לייפות אותה. כמו כן הם אינם מלשון הדיבור, היות שכוונתם היא לחקות את המציאות בכו

מתיימרים לדבר בלשון גבוהה יותר מגיבורי יצירתם, ולכן גם שפת הסיפר אצלם אינה שונה על פי 

מודרנית  -ם על מאפייני לשון הספרות הפוסט( כותבי2002גם שלגי וסטפק )רוב משפת הדיבר. 

, היצירות 80-, במיוחד משנות הוכותביה באופן דומה לטאוב. להלן דבריהם: "בשנים האחרונות

ברובן הגדול נכתבות בלשון פשוטה. אין לסופר ביטחון כי סגנון גבוה מסוגל לתאר את המציאות 

המורכבת, הסוערת והדינמית. לכן הוא בוחר דווקא לשון נמוכה, פשוטה, הנראית לו מתאימה 

לשקף את המציאות רבת  ריאליסטית, כלומר לשון המנסה-ותר. הלשון הופכת אפוא להיות היפרי

התמורות בצורה של חיקוי מדויק. החיקוי מתבטא בדברים הבאים: לשון רזה )דהיינו לשון דלה, 

ריאליסטי הוא -בושי תחביר וסלנג. הסגנון ההיפרללא עומק קונוטטיבי כלשהו(, שיבושי לשון, שי

מעין מרד בסגנון  אפשר לראות בסגנון הזה ... אחד המאפיינים העיקריים של הפוסטמודרניזם

... לסגנון הפוסטמודרני פנים רבות. לעתים הוא משתמש בסגנון חריף,  הגבוה של הדורות הקודמים

מחוספס ובוטה, לעתים הוא מערב סגנון גבוה בסגנון נמוך, סגנון עבר בסגנון הווה, ולעתים משבץ 

 (35עמ' קריאת אתגר, מתוך שלגי וסטפק, מלים מלשון זרה... בעיקר מאנגלית." )

להלן אפרט את המחקרים השונים, שנכתבו על הסופרים של ספרי הספרות הצעירה, 

(, ע' 2003(, ר' בן שחר )2001שנידונו בעבודה זו: לשונה של קסטל בלום נידונה אצל ר' רוזנטל )

המאמר המקיף והמפורט ביותר מבחינת העיסוק בלשונה ואחרים.  (2007ס' שיפמן ) (,2006עבאדי )

 .(2003)בן שחר  שלאטיקה של אורלי קסטל בלום" על הפו - "'חבל על הטרנד' בלום הוא-טלשל קס

בסגנונה הייחודי של קסטל בלום המעמידה במרכז יצירתה את הלשון. במאמר זה דנה בן שחר 
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המאמר דן במאפיינים שונים של הלשון בספריה, כמו משחקי לשון , עירוב  של לשון נמוכה וגבוהה 

מגלה מודעות גבוהה  לשונית, אשר-היא במידה רבה סופרת מטאקסטל בלום לדבריה,  ועוד.

מודרני. בגלל הרגישות הגבוהה לשימושים הלאמצעי ההבעה המתרוקנים מתוכן בעולם התקשורתי 

לשוניים שחוקים בתחומי חיים שונים, כמו פרסומות, שיח פוליטיקאים, תכניות טלוויזיה, יצירות 

בודקת את ההיגיון של מבעים אלו, מפרקת אותם ולעתים קרובות אף יוצרת  ספרות ועוד, היא

על מנת להחיות מבעים שחוקים היא מממשת את האידיום, אך לדבריה, מהם אבסורד ונונסנס. 

לא מסתפקת בפירוש מילולי של רכיביו, אלא גם מפתחת אותו עד כדי כך שהוא מוביל את 

 . 39המתרחש בסיפור

בלום משתמשת בגוונים השונים של לשון הדיבור כולל -קסטלעל פי שאף  לדעת בן שחר,

רזה'. יש בה סגנונות ומשלבים מגוונים, לעתים 'לשון לשונה אינה  ,תקניים שלה-הווריאנטים התת

קרובות מתוך חיקוי אירוני: לשון התקשורת, לשון הפוליטיקאים, לשון הספרות, לשון הפזמונים 

סגנונה של קסטל בלום עבר לדבריה, . ן המאצ'ו הישראלי ולשון הפרחהוגם הלשון השינקינאית, לשו

שינויים ניכרים מסיפוריה הראשונים שנכתבו ברובם בלשון רפרנציאלית שטוחה, ועד לספריה 

, המגוונים יותר מבחינה סגנונית, שבהם מיקדה את התבוננותה יותר ויותר בלשון םהמאוחרי

יוצרת במודע עירוב חריף של חומרים לשוניים גבוהים  קסטל בלוםעוד היא טוענת כי עצמה. 

בלום  -בן שחר משווה בין המודעות הלשונית של קסטל. 40ונמוכים. תופעה זו רווחת מאוד ביצירתה

, בעוד שאלו שיחקו ברכיבי השפה כדי להוכיח טענתהלזו של סופרי הלשון העשירה דוגמת יזהר. ל

בעיה השחוקים מרוב הוכיח את נביבותה ואת מבלום בשפה כדי ל-את עושרה, משחקת קסטל

 .  שימוש

לן מובא (. לה2003( מתייחס גם הוא לתופעת עירוב המשלבים שמוזכרת אצל בן שחר )2001רוזנטל )

"לצד שפת שינקין מהדהדת שפת בית הספר, שפת התרבות, השפה קטע מדבריו על תופעה זו: 

מייסדים שלא נותר ממנה דבר אלא ארכאיזמים הקנונית, שפת חלומות ילדותנו, חלומות האבות ה

: "מן מוסיף אהו(, ובהמשך 140)שם, עמוד " וקלישאות, אבל גם היא יכולה להיות מעין 'טרנד'...

ת של השפה המעוכלת הזו מתברר שהפרחה ונערת שינקין קרובות לזו לזו ומזינות זו את זו. הגסו

רעותה כדי ליצור שפה גסה ומתוחכמת  נאית מחפשות אחת אתהפרחה והשבריריות של השינקי

 (142כאחת, משכילה ונבערת, אירופית ואוריינטלית, הטרנד של הטרנדים." ]שם, עמ' 

                                                           
 לעיל.  37 דוגמה לסיפור, שמתפתח במידה רבה מתוך צירוף כבול, נמצאת בהערה 39
 אנשים". 2( 97' עמ, אישיו." )באה אני אנה ידעתי ולא, ההוא ולטרנד הזה לטרנד נסחב שלי הראש". 1:דוגמאות 40

 (.93' עמ, החדש הספר, מיתוסים" )להם נשבר. הקיצים כל כלו. בעצמם שלהם הנפש את הורגים
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דבריה של צור תשנ"ו(.  -( ומ' מוצ'ניק )תשנ"ה2001) ש' צורעל לשונה של גפי אמיר כתבו 

ם. צור דנה בלשונה על כתיבתה של אמיר מזכירים את דבריה של בן שחר על כתיבתה של קסטל בלו

של אמיר בספר "ד"ש מנעורייך", הנמצא בקורפוס של עבודה זו. לדבריה, במרכז יצירתה של אמיר 

 האחרון הסיפורים קובץ של כוחו"עומדת השפה וקלישאותיה. להלן ציטוטים אחדים ממאמרה: 

 ברגישות אלא בהם עוסק שהוא בנושאים או סיפורית שלמות באיזו אינו אמיר גפי של

 המרכזית שהגיבורה נדמה, לגיבורותיה חיבתה כל עם. לשפה, שלו המטלטלת, יסמוגרפיתהס

 גם אלא, מתות מטאפורות מפרקת רק לא אמיר .[...] העברית דווקא היא אמיר על והחביבה

 או חיה שפה של מרקם ליצור מנת על רק איננו שונים במשלבים שלה השימוש. מחדש אותן מרכיבה

 רגשות, קיומי מצב במדויק ממפה הוא בראשונה: מרכזיות רמות בשתי פועל אלא, מקורית

 חוסר של מצב מצמרר באופן מתאר הוא, המרכזית ואולי, השנייה וברמה אישית והיסטוריה

מקשיבה לדרך  41היא: "צור ובהמשך מוסיפה]...[.",  משלהם מלים להם שאין אנשים בין תקשורת

ר משלהם, נאחזים בקלישאות, דב שבה אנשים מדברים, או נכון יותר לא מדברים, לא אומרים

פסיכולוגיסטי או בדיבור מחויט ולא מצליחים לומר. הם  מדברים כמו במקומון, בז'רגון ,בסלנג

ונותרים דהויים כמו האמירות  ]...[ תשאלי" הארוכה של הטרור", "אל שבים ואומרים: "ידו

 (. 2001)מתוך ש' צור "השפה המזוגגת הזאת", "  .שלהם

, תשנ"ו(-)תשנ"ה העוסק בענייני לשון אצל אמיר, הוא של מוצ'ניקהמאמר המקיף ביותר 

אביביים -מוצ'ניק רואה את לשונה של אמיר כלשון המאפיינת את הצעירים התלועיקרו מוצג להלן. 

שלה גם במאמר אחר (. 1992בימינו. את מחקרה היא מבססת על ספרה של אמיר "טווסים על הגג" )

אביבי. היא -מדור רכילות במקומון תלבהמופיעה  ,בלשונה של אמירמוצ'ניק )תשנ"ד( עוסקת 

גם  נמצאים במדור הרכילות,אשר מצוינים  השינקינאיתם של הלשון ינרבים מן המאפיימוצאת כי 

, אמיר מודעת ללשונה הייחודית ומשתמשת בה בצורה טענתהל. 42בלשון הספרות של אמיר

, למרות הסתייגותה של אמיר מן הלשון הרשמית, היא אינה מהססת להעביר זאת ועוד. 43מכוונת

                                                           
 .היא = המספרת 41
אינה מתכוונת לקיומו של דיאלקט אזורי, אלא לניב חברתי מיוחד אביבית" היא -לדברי מוצ'ניק, באומרה "לשון תל 42

 )סוציולקט(, המדובר בפי קבוצת אנשים בעלי אפיון חברתי משותף.
 בירושלים הקריינים: "דוגמה. הרשמית הלשון על ובביקורתה לשוניות-מטא באמירות גם ביטוי לידי בא זה עניין 43

." השנונות מהערותיו מתעלמים, החוף לשפלת מההרים מדברים בו הטון, ותמציתי יבש בטון החדשות את קראו
 לשונה ואילו, מתנשאת היא הרשמית הלשון כי, הכותבת של דעתה את מבטא זה תיאור(. 12' עמ, הגג על טווסים)

 .ושנונה ישירה היא, החוף מישור תושבי את המייצגת
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. מוצ'ניק טוענת כי לשונה של 44השימוש במילה 'כאילו'ביקורת גם על שימושים אופנתיים, כמו 

תקניים, סלנג ולעז, ובמקרים -אמיר קרובה במידה רבה ללשון הדיבור, שופעת ביטויים תת

את יש בה גם מאפיינים של הלשון . למרות ז45מסוימים משקפת בכתיב את ההגייה הרווחת

בלשונה של יש בנוסף לכך אירוניה.  ב של הלשון הנמוכה והגבוהה יוצרהעירולדבריה, גבוהה. ה

 בשימוש רב בתוארי פועלו 46וצירופים מפתיעיםה לידי ביטוי ביצירת מילים יצירתיות הבא אמיר

מאפיינים נוספים של הלשון המדוברת המופיעים . 47ובביטויים אחרים, המשמשים כמאייכי עוצמה

 אי התאמה במין ובמספר, 48יכותהם יידוע הנסמך בצירופי סמעל פי מוצ'ניק, בכתיבתה של אמיר, 

אני השימוש במשפטי ייחוד הפותחים בכינוי גוף, כמו  בתחום התחביר מציינת מוצ'ניק את . ועוד

בספרה של אמיר משולבים יסודות רבים מן  לדבריה, וכדומה.יש לי מאהב, הוא מה אכפת לו 

המחשבה שלה ושל ון הלשון המדוברת לא רק בלשון הדיאלוג, אלא גם בלשון המספרת ובלש

לשונה הכתובה של אמיר קרובה מאוד ללשון המדוברת באופן מכוון. על לדעתה,  .הדמויות ברומן

כה דרזו אולי גם ו ,והינתקות מכבלי נורמות כתיבה מאולצות יוצרת תחושת אותנטיותהיא ידי כך 

בין כתיבתה של אמיר בספר  על אף הדמיון שהיא מוצאתלמשוך את לב הקוראים הצעירים. 

ברומן לשונה  כימוצ'ניק אביבי, סוברת -טווסים על הגג" לכתיבתה במדור הרכילות במקומון התל"

  מתחכמת פחות וקרובה יותר ללשון הדיבור.ל אמיר אחידה יותר, ש

בספר ( במסגרת הדיון ביצירותיו. 2002כתבו מ' שלגי ור' סטפק )על לשונו של קרת 

עשר מסיפוריו של קרת, והוא כולל סיכום מורחב של מאפייני כתיבתו. על פי שלגי  מנותחים שישה

התכנים והן מבחינת הלשון הן מבחינת  וסטפק, כתיבתו של קרת מאופיינת ביסודות פוסטמודרניים

יתית, פשוטה ובלתי אמצעית עם מאפייני לשונו של קרת, לפי שלגי וסטפק, הם: לשון תכל .והסגנון

מודרנית. -אינו מכיל מילים גבוהות. זוהי לשון רזה, המאפיינת את הכתיבה הפוסטשמילים אוצר 

-ר מספר סיפור בעל פה בסגנון יוםהמשפטים אינם ארוכים או מורכבים. לעתים נראה כאילו הסופ

מאפיין נוסף שמציינים . 49ל שיבושי לשון וביטויי סלנג רבים, המכיבוטה(קרובות גם לעתים ו) יומי

                                                           
שלא בשימוש כמילה שנועדה להסביר מה היה קורה אם, : "ואני הרהרתי נוגות שאם אשמע שוב את המושג 'כאילו'  44

יש כאן סוג של אירוניה עצמית, משום שגם , על פי מוצ'ניק (.129אלא כלוואי מסורבל, אני אמות על המקום" )שם, עמ' 
 היא עצמה משתמשת במילה זו פעמים רבות.

 ועוד. ני יגידאני ילך, אתחילית י' לגוף מדבר, כמו כן וצלח לי, ביצפר, ליסוע כמו  45
, סופסוףצירופים שהפכו להלחמים, כמו גבוס, התפעמותי, , שמות התואר: מתיירת, פירצפתיכמו הפעלים  46

האריק ריבוי של שמות פרטיים, כמו  ,אחרי צהריימים , צירופים שבהם הסומך נוטה ברבים, כמומיצתפוחים
  ועוד. איינשטיינים

 ועוד.הזוועתי הלאק , איומהברצינות  :כמו 47
  .סיום-התרגיל, ספר-הביתכמו  48
נהניתי  זה-מה, להתחפף, עשה בלגן, סבבהלדוגמה, בסיפור "סיפור אחרון וזהו" מצויים ביטויי הסלנג הבאים:  49

 .ועוד
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היית מגיע לאיזה בית  ככה שלא משנה , כמו50שיבושי תחביר , הואכתיבתו של קרתב שלגי וסטפק

, התעודות משלוחיידוע של הנסמך, כמו בכתיבתו  הם מצייניםכן  .51)מתוך "האיש על הירח"(

שלגי וסטפק, הוא  על פימאפיין נוסף הנמצא בחלק מן הסיפורים,  .ממש כמו, שיחשימוש בסמני ו

בנוסף לכך  .53הסגנון הילדותי משלב בתוכו גם ביטויי סלנגלדבריהם, . 52משפטים בלשון ילדותית

 וכן מימוש של ובמטאפורות מציגים בניתוח יצירותיו של קרת גם שימוש רב בדימויים הם

  .54במסגרת הסיפור הפנטסטי מטאפורות וניבים

לכתיבתו בספרה "דברים שרואים . שיפמן מתייחסת חקרה באופן מקיףלשונו של נבו לא נ

הסופרים העיקריים שבהם היא דנה בספרה הם: גרוסמן, קסטל בלום ושלו, אולם (. 2007מכאן" )

ישנה גם התייחסות לכתיבתו של נבו, המתבססת על ספרו "ארבעה בתים וגעגוע". לטענתה של 

. שיפמן 55מודרניזם-יזם לפוסטהמודרנשיפמן, בדומה לשלו גם נבו משחק על קו התפר שבין 

ציון , פרט לאינה מתייחסת בדבריה ללשונו, אך מבחינה ספרותית מנתחת בספרה את ספרו של נבו

לטענתה, החריזה מקלה על קטעים טעונים  עובדה שקטעים שלמים בספר כתובים בחריזה.ה

' הרציג כותבת על ח בטקסט ואף מעניקה ממד אירוני מסוים למערכות היחסים המתוארות בו.

הספר היא "כאילו", שבלט לעיני  המלה הממצה את" לשונו של הרומאן "משאלה אחת ימינה":

קודם כל בסגנון הלשוני: קצב שכמו אינו יכול להדביק את התכנים הדחוסים, משפטים מורכבים 

של יעקב  המיתולוגיהרי זה כאילו הנוסח  -יהמתחברים לפסקות אינסופיות,  דיבור  פרוזאי ולאקונ

 "אני אמרתי, מה פתאום. והיא אמרה, אז למה אתה לא מפגיששבתאי )אבל בכך נבו אינו  היחיד(. 

. ..א אמרה, אני כבר מתה להכיר אותם סתם, לא יצא. והי ,יאותי עם החברים שלך? ואני אמרת

את היומרה  ףמשק הוא .ל החיקוי הסגנוני אינה רק לשונית(. משמעותו ש22)עמוד  …"ואני אמרתי

 .(2011הרציג, מתוך ) לאמירה חברתית וספרותית החורגת מגבולותיו הצרים מאוד של הספר."

 האותנטית הלשון על שנכתבו פי על אף) זו בעבודה כעזר לשמש העשויים נוספים מחקרים

תופעה המאפיינת , הדבור בשיח המשלבים עירוב בתופעת הספרות( הם אלו הדנים לשון על ולא

                                                           
( איני רואה בשימושים אלה שיבושי תחביר, אלא תופעות 2010אבא )-כהגדרתם. אני בעקבות בורוכובסקי בר 50

 יריים, המאפיינים את הלשון המדוברת ומעמידים חלק מן התחביר שלה.תחביריות ומבנים תחב
תמיד זה  ... )שם, צורת פתיחת משפט, שחוזרת פעמים רבות בסיפור(,רק ש...)שם(, שלא לדבר על זה ש וכן: 51

 )מתוך "נעליים"(רוב החברות של הטלוויזיה זה מגרמניה )מתוך "סיפור אחרון וזהו"(, הנחמדים 
)מתוך שתגיד מצדי למי שהיא רוצה, אפילו למנהלת, לא אכפת לי. זה סבא שלי ואני אגע בו כמה שאני רוצה. , כמו  52

 ."נעליים"(
 ועוד. )מתוך "נעליים"( לקחת במכות, שמתי גולכמו  53
המקובל בשפה המדוברת, כאשר בא שד  ",לדוגמה: בסיפור "סיפור אחרון וזהו" מתממש הצירוף "כישרון של שד 54

 לקחת מסופר צעיר את כשרונו. 
 העולם לספרות רומז וכשהוא, מודרניסטי הוא(, בראשית לסיפורי בעיקר) ך"לתנ רומז מאיר שלו כאשר, לדבריה 55
מודרניים, -הפוסטבעבודה זו לא נכלל שלו עם הסופרים . מודרניסט-פוסט הופך הוא האנגלית(, דובר העולם בעיקר)

( המציינת את לשונו 2007מודרנית על פי החוקרים השונים, כמו שיפמן עצמה )-היות שלשונו אינה נחשבת לשון פוסט
 ( ועוד.2005העשירה של שלו וכן שורצולד )
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בלום ואמיר, כפי שהוזכר לעיל במאמריהן של בן שחר )תשנ"ד( -במיוחד את לשונן של קסטל

 בשימושה היא דנה במאמר. עוסקת בתופעה זו (ד"תשס-ג"תשס)תשנ"ו(. זיו -ומוצ'ניק )תשנ"ה

 משלבית בין גלישה' בשם זאת מכנה היא. שלו הטבעי המשלב מן השונה במשלב הדובר של מודע

דנה בתופעת עירוב המשלבים. להלן מובאים דבריה ( 2010) אבא-בורוכובסקי בר גם '.מודעת

 למשלב האופיינית ביטוי שדרך ויש, גבוה במשלב בדיבור ישולב נמוך ממשלב שביטוי יש: "בנושא

 לרוב למשלב ממשלב המעבר נעשה אלה במקרים. לחלוטין פורמלי בלתי בדיבור תשולב גבוה

 או לדברים מיוחד חן להקנות מבקש הדובר כאשר למשל, מסוימות פרגמטיות ולמטרות במודע

 (.  25' עמ ,שם." )הנמען בעיני חן למצוא כדי בהומור להתבטא

במחקר זה איעזר במאמרים שצוינו לעיל הן כדי לאפיין את כתיבתם של בני דור זה והן 

להרחיב את המידע על כמו כן אנסה  כדי לעמוד על ייחודה של לשון כל אחד מהסופרים הנחקרים.

 לשונם בעזרת הגילויים של מחקר זה.

 דיבורבהשוואה ללשון ה כתבמחקרים על לשון ה 3.3

)גם לשון  כתובההיות שעבודה זו עוסקת בהשוואה בין הלשון המדוברת בספרות, שהיא לשון 

 הדיבר וגם לשון הסיפר שלה( לבין הלשון המדוברת האותנטית, איעזר גם במאמרים העוסקים

(, 2006-)תשס"ב ו אבא-בורוכובסקי ברמאמריה של ובעיקר בבהשוואת טקסט דבור לטקסט כתוב, 

המשווים לשון מדוברת וכתובה בתקשורת, בהליכים משפטיים ובטלוויזיה )דיבור לעומת 

היא מייחדת פרק לנושא זה בשם "בין העברית  (2010גם בספרה על העברית המדוברת ) כתוביות(.

עיון בטקסטים מקבילים  –במאמרה "'דברים שאין הנייר סובל' . 56המדוברת" הכתובה לעברית

להגדיר מאפיינים של הלשון הדבורה  אבא-בורוכובסקי ברדבורים וכתובים" )תשס"ב( מנסה 

. מסקנתה היא כי הלשון הדבורה לכתבבאמצעות זיהוי השינויים הנעשים בה בתהליך העברתה 

מצעים שונים, כמו חזרות, דוגמאות, הסברים וכדומה, אשר מעבירה את המסר בהרחבה על ידי א

מתמתנים או מושמטים במעבר לטקסט הכתוב. מלבד זאת היא מוצאת כי הלשון הפורמלית 

הכתובה מצייתת יותר לכללי הדקדוק הנורמטיבי; כמו כן מנסה לשון זו להיות "יפה" יותר, ולכן 

למשלב גבוה יותר. במאמר "מן הדיבור אל  נעשות בה המרות של מילים וביטויים ממשלב נמוך

( המסקנה דומה. במאמר זה נעשה שימוש בהקלטות של 2006עיון בטקסטים מקבילים" )  - העיתון

טקסטים מדוברים שנאמרו בנסיבות שונות )כגון מסיבות עיתונאים, ריאיונות של פוליטיקאים 

גם כאן באמצעות זיהוי השינויים שצוטטו מסיבות שונות בעיתונות.  באמצעי התקשורת וכדומה(

                                                           
 .211-270פרק שלישי, עמ'  56
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שנעשו בטקסטים המדוברים בתהליך העברתם לעיתון מתגלים מאפייניה של הלשון המדוברת בד 

עולה כי בעיתונות ישנה השמטה של כל וחד של לשון העיתונות. מן המאמר בבד עם אופייה המי

וחזרות. כמו כן תופעות ההפקה המאפיינות את הטקסט המדובר, כמו התחלות נפל, שיבושים 

מתבצעים שינויים בדקדוק ובלקסיקון בהעברתם מן הדיבור אל הכתב. בתחום הדקדוק ישנם 

(, של קרוונים חמישהמתוקן לקרוונים  חמשתיקונים של התאם מין ומספר )לדוגמה: הצירוף 

( ועוד. כמו כן מתבצעת הזמןליכולת השקעת מתוקן  זמן ההשקעתיכולת יידוע  )לדוגמה: הצירוף 

העלאה במשלב הלשוני במעבר מן הדיבור אל הכתב  בייחוד כשיש שימוש בלשון נמוכה )לדוגמה: 

-בורוכובסקי בר(. עם זאת מגלה בצורה שונהמסתכלים מתוקן ל בראש אחרמסתכלים הצירוף 

קסט כי באופן מפתיע נערכים לעיתים שינויים להורדת המשלב על מנת להתאים את הט אבא

(. במאמר מוצגים שינויים בפרץ בגלל שעמדתימשונה ל  עומדי בפרץבגלל המדובר לעיתון )דוגמה: 

רבים נוספים החלים במעבר של הטקסט הדבור לטקסט העיתונאי הכתוב, כמו נטרול המימד 

ריגושי של הלשון המדוברת בגלל אופיו הרשמי והאובייקטיבי של העיתון, קיצור של -הסובייקטיבי

 סט המדובר והבהרתו בפורמט הכתוב על ידי השלמת מידע וכדומה. הטק

עבודות נוספות העוסקות בהשוואת לשון הדיבור ללשון הכתובה, הוא מאמרן של   

וכן עבודת הדוקטור  ,( המשווה בין לשון המסרונים ללשון הדיבור2010קדמי )ו אבא-בורוכובסקי בר

לשון המסרונים מזכירה את העוסקת בהרחבה בנושא.  (2012)של קדמי "אפיוני לשון המסרונים" 

 הלשון המדוברת בספרות הנידונה בעבודה זו, היות שגם היא מעין לשון דיבור כתובה. 

תופעות לשון המשותפות ללשון  אבא-בורוכובסקי ברבמאמר על לשון המסרונים מציגות קדמי ו

. המחקר מגלה כי כמו וללשון הכתובה תפות ללשון זוהמסרונים וללשון הדבורה, וכן תופעות המשו

 עם זאתבלשון המדוברת גם בלשון המסרונים אוצר המילים דל יחסית לזה של הלשון הכתובה, אך 

פריטים לקסיקליים ממשלב גבוה, המאפיינים יותר את הלשון הכתובה,  משלבתלשון המסרונים 

לים של לשון המסרונים עשיר שעשוע או התחכמות. התוצאה היא שאוצר המיקיצור, בעיקר לצורך 

הטכניים  על פי המחקר, התנאיםמזה של הלשון הדבורה אך פחות מגוון מזה של הלשון הכתובה. 

מובילים לתופעות של לשון המסרונים, כמו הקושי בהקלדה וכמות התווים המוגבלת, המיוחדים 

בכינויים שימוש  יוצריםכן ו ומילות יחס מילות שעבוד ,השמטת מילות חיבורייחודיות כמו 

  .פרודיםגוף שבה מרבים להשתמש בכינויי מקובלים בשפה המדוברת,  חבורים, שאינם

מכיוון שבמחקרים על לשון הספרות לא נעשתה השוואה סיסטמתית בין לשון הדיבור           

האותנטית ללשון הדיבור בספרות, אלא נסקרו על פי רוב תופעות מובהקות של לשון הדיבור 

שהופיעו בספרות )בעיקר בקטעי הדיאלוג(, תישען עבודה זו במידה רבה על מחקרים שנעשו על 
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ותיבדקנה היקרויותיהן בספריהם , 3.1אשר צוינו לעיל בסעיף ותנטית, תופעות בשפה המדוברת הא

 )הן בשפת הדיבר והן בשפת הסיפר(. 57סופרי המדגם ששתשל 

 שיטת המחקרו . הקורפוס4

שפרצו לבימה  ,יהיה לערוך בדיקה מקיפה אשתמש בקורפוס של ארבעה ספרים אפשרעל מנת ש

פרי עטם של הסופרים: אתגר   ,הספרותית בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת

 דיברקרת, אורלי קסטל בלום, אשכול נבו וגפי אמיר. בכל אחד מן הספרים תיבדקנה בנפרד שפת ה

יקט מעמ"ד הוא פרו. כבסיס להשוואה לשפה המדוברת האותנטית ישמש מעמ"ד. סיפרושפת ה

וכנן על ידי צוות מלומדים מישראל ומחוצה לה, שמטרתו להציג מדגם מייצג של העברית שת

 אביב.-בראש התכנית הוא פרופסור שלמה יזרעאל מאוניברסיטת תל המדוברת בישראל. העומד

להכיל חמישה היה  אמוראיש, ובסך הכול הוא  950המאגר תוכנן לכלול הקלטות ספונטניות של 

קבצים פרי  21 כיום מכיל הקורפוס יזם גדול זה עדיין מחכה למימוש.ממיליון מילים, אך 

מתועד בו דיבורם של ודקות הקלטה,  200-הקלטותיהם של תשעה מתנדבים. אורכו הכולל הוא כ

, מתעדות 2002לבין אוקטובר  2000. ההקלטות, שהוקלטו בין אוגוסט אנשים לכל הפחות 40-כ

הטקסטים במאגר תומללו  .58מקליטיהן עם בני שיח שוניםשיחות הלקוחות מחיי היומיום של 

קורפוס של העברית המדוברת האותנטית לוהותאמו לניתוח, והם אלו אשר משמשים בסיס 

 בעבודה זו. 

ממעמ"ד וכן כל אחד מן התת קורפוסים  כוללים הטקסטים ,מבחינת אורך הקורפוסים

בקורפוס זה נשענת על מחקרים שונים שנעשו מילים. הבחירה בספרים  26,000-, כ59שהוזכרו לעיל

 2007, שיפמן, 2003, בן שחר, 2002, שלגי, 1997על הספרות החדשה שהוזכרו לעיל )כגון טאוב, 

ועוד(, המתייחסים בין השאר ללשונם של סופרים אלו. בחרתי להתמקד בארבעה ספרים  שבהם יש 

  60ייצוג רב לשפת הדיבור.
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 .ע ומאיר שלובלום, א.ב. יהוש-, אורלי קסטלי אמיר, אשכול נבו, אתגר קרתשמות הסופרים: גפ 
כל  במהלך ההקלטה נשא מינם, מוצאם, רמת השכלתם, גילם ועוד. מגוונים מבחינתהאינפורמנטים המוקלטים  58

כך  ,עביר את כבל המיקרופון מתחת לבגדיוהו, בתיק ייעודי שנחגר סביב מותניוההקלטה מתנדב את ציוד 
 4-ל 2. כל מתנדב הקליט בין הוקלטששמע המתנדב מצויים בקרבת האוזניים. בצורה זו, כל מה  היו שהמיקרופונים

קלטות. הקלטות גובו אחר כך בתקליטורים, ואלה שימשו להעברה למחשב, שבו התבצעה מלאכת התמלול. מודעות 
. בתום פרק זמן ההקלטה , ולכן לא השפיעה על דיבורםאחרי זמן קצר שככהבדרך כלל  המקליטים להיותם מוקלטים

שיועד לכל מתנדב, נערך עמו ראיון סוציולינגוויסטי, אשר בו נשאל על רקעו החברתי והלשוני, לצד שאלות רלבנטיות 
 עומדים לרשות משתמשי מעמ"ד.אחרות. הנתונים שהתקבלו מן התשאול הסוציולינגויסטי הזה 

 בכל אחד מן הספרים. לשון הסיפר קורפוסים" נקראים לשון הדיבר ו-בשם "תת 59
הסופרים שנבחרו בקורפוס זה מזוהים אצל חלק מן החוקרים המוזכרים כאן כמייצגים זרם הקרוי "ספרות פוסט  60

)ראה  ישראלית" בפרט שנויים במחלוקת "פוסט מודרניזם" בכלל ו"ספרות פוסטמודרנית יםמודרנית". המושג
 . ים על לשון הספרות הישראלית הצעירההמחקרהסוקר את  3.2.2 בסעיףעיל (. הרחבה בעניין זה מובאת ל2007שיפמן,
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ספרותי שנבחר גיוון מבחינת מין הסופרים: שני גברים ושתי עוד אוסיף כי יש בקורפוס ה

של אורלי קסטל בלום ושל אשכול -נשים, וכן מבחינת הסוג הספרותי: שני רומאנים באורך מלא 

של גפי אמיר ושל אתגר קרת. בחירה זו מנסה להציג  - נבו, לעומת שני קובצי סיפורים קצרים

 הסופרים והן מבחינת הסוג הספרותי. כתיבה מגוונת ככל האפשר הן מבחינת מין

נמנעתי במחקר זה מלהשתמש בספרים המייצגים דיאלקטים מסוימים, כמו ספרה של 

שרה שילה "שום גמדים לא יבואו" או ספרו של דודו בוסי "הירח ירוק בוואדי", ששפתם מנסה 

העבודה היא אקונומית נמוכה. זאת מכיוון שמטרת -לאפיין דיבור של אוכלוסייה ברמה סוציו

 61האוכלוסייה, ולא בקרב פלח אוכלוסייה מסוים. רובלבדוק את השפה הרווחת בפי 

בני אותה שני ספרים הראשי בנוסף לארבעת הספרים הנזכרים לעיל כולל הקורפוס 

)'יונה ונער' של מאיר שלו וגבוהה , ששפת כתיבתם נחשבת לשפה קלאסית נורמטיבית תקופה

-משאבי אנוש' של א"ב יהושע(. גם קורפוס זה מחולק לשני תתו'שליחותו של הממונה על 

בחרתי בספרים אלה  מילים. 15,000-קורפוסים: לשון דיבר ולשון סיפר, אשר כל אחד מהם מכיל כ

מפני שהם כתובים בלשון קלאסית עשירה ולא בשפה 'רזה'. כמו כן הקפדתי לבחור ספרים 

 עברית ילידית על פי רוב.  שהדמויות בהן הן בנות תקופתנו, ולשונן היא

 יש לציין כי בבדיקת תופעות רווחות מאוד, ייבדק חלק מצומצם יותר של הקורפוס.  

ת, אינה קנוניההבחנה בין סופרים הכותבים בלשון הדיבור, לבין אלה הכותבים בלשון הכתב ה

י' קניוק ואחרים ים, כמו א"ב יהושע, י' קנז, קנוניתמיד חדה, מכיוון שגם בכתיבתם של הסופרים ה

חלו שינויים והתפתחויות, ומה שנכון לגבי רומן אחד אינו נכון בהכרח לגבי רומן אחר. דוגמה 

להתפתחות מרכזית שחלה בכתיבתם היא שילוב יסודות מלשון הדיבור גם בלשון הסיפר )בן שחר, 

 תשנ"ג, תשנ"ד, תשס"ג(.

אינם עשויים מקשה אחת, ויש הצעירים ראוי לציין כי ארבעת סופרי המדגם בנוסף לכך 

בהם הנוטים יותר לשפת דיבור, ואחרים המקפידים יותר על שפה פורמלית ונורמטיבית, בעיקר 

 3.2.2בסעיף  לעילהבדלים אלו נדונו בקטעי הסיפר, ואף משלבים בלשונם לשון על תקנית עשירה. 

                                                           
61
תשס"ד( סוברת כי דווקא לשונן של ג' אמיר וא' קסטל בלום אינה לשון טבעית, אלא מאפיינת את -מוצ'ניק )תשס"ג 

לשון  אני סבורה כי יש מידה של אמת בדבריה, והיא באה לידי ביטוי בעיקר בשילוב הלשון התל אביבית, ה'צפונית'.
גבוהה עם לשון דיבור )נושא שאינו מורחב בעבודה זו מפאת קוצר היריעה(, וכן בריבוי השימוש במילים לועזיות. עם 
זאת, לדעתי, לשונן ככלל משקפת את לשון הדיבור הרווחת, ואינה מהווה עגה, כמו זו הקיימת בלשון הספרים של 

 שילה ובוסי, שהוזכרו לעיל.

 



33 
 

רים על סופרי המדגם. העוסק במחקרים על הספרות הצעירה, שבו הוצגו גם באופן ספציפי המחק

. כמו גם בהמשך העבודה יידונו ההבדלים בין הסופרים השונים במסגרת בדיקת התופעות השונות

הייחודיים של כל סופר הלשוניים יוצגו המאפיינים  סיכום ומסקנות המחקרמסגרת הבבחלק ג' כן 

 שהתגלו בעבודה זו.

 אפשרנראה לי כי  הספרות הצעירה במדגם סופריארבעת למרות ההבדליים הסגנוניים בין 

ומגמה  בקורפוס, נונייםקההסופרים  נם של שניבהשוואה ללשולשונם המשותפת ללהבחין במגמה 

זו ברצוני לבחון. לכן השתדלתי להתמקד בסופרים הבולטים והטיפוסיים משני הסוגים, אך 

הקנונית ללשון ן הכתב אתייחס גם למצבי הביניים ואבדוק את השילובים השונים שבין לשו

 . משני הסוגים ספריםהדיבור ב

בראשית כל תופעה מוצגים רקע והסברים על התופעה מבחינת שיטת המחקר,  

התופעות שנידונו אחת מן כל בעבודה זו.  חקירת התופעהועל  על ספרות המחקרהמתבססים 

קורפוסים תופעה בהכל ההיקרויות של ונספרו מוינו  נאספו, ראשית באופן הבא: הבעבודה זו נבדק

חלק זה של  .62קורפוסשל כל אחד מששת ספרי ה לשון הסיפרן הדיבר ולשוהשונים: מעמ"ד, 

העבודה מהווה את עיקר המחקר, שכן כל מופע של תופעה נידונה נחקר ונשקל תוך עיון בהקשר 

ויק של הביטוי הלשוני שבו הוא מופיע וניסיון להבין לעומק את כוונת הכותב ואת תפקידו המד

צגים . הנתונים הסטטיסטיים המובטבלאותהנתונים קובצו כל לאחר מכן  בהקשר הנתון.

ת הצעירה וללשון הספרות הקלאסית. ובין מעמ"ד ללשון הספר בטבלאות מהווים בסיס להשוואה

כל אחד מסוגי הספרות. של  בין לשון הדיבר ללשון הסיפר הם מהווים בסיס להשוואה כמו כן

להתרשם  אפשרהסופרים השונים, וכך  ישנן טבלאות המציגות את תפוצת התופעה אצלבנוסף לכך 

הטבלאות מוצגים הממצאים העיקריים העולים מספירת אחרי  .ביניהם מהבדלי הסגנונות

בגוף העבודה הובאו רק  מוסקות מסקנות.בעקבותיהם ו ,ההיקרויות של התופעות השונות

דוגמאות לתופעות הנידונות, ואולם כל המופעים של כל התופעות מפורטים בנספח של העבודה, 

 כשהם מסודרים על פי פרקי העבודה לנוחות המעיין.

 

 

 

                                                           
 הצעירה ושני ספרי הספרות הקלאסית.ארבעת ספרי הספרות  62
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בספרות הישראלית תופעות מן העברית ה"מדוברת"  :בחלק 

 הצעירה

 מבוא

. נצר  63המדוברת בטרם אסקור את הפרקים בחלק זה אייחד כמה מילים להגדרתה של העברית

בחנה בין עברית ה. הוא מציין את הקושי ב(2007) מתחבט בסוגיה זו במבוא לספרו "עברית בג'ינס"

( דנה 2010בספרה ) אבא-בורוכובסקי בר. "עברית עממית"מדוברת לסלנג, לכן מציע את הכינוי 

המדוברת  בקושי לראות את העברית המדוברת כמקשה אחת. לדבריה, השונות הלשונית בעברית

. גוני הלשון למשלבים )דיאלקטים, סוציולקטים ואידיולקטים( היא תוצאה של שילוב בין גוני לשון

תלויים בטיבם של הדוברים, כמו השתייכותם החברתית, השכלתם, מינם ועוד. לעומתם המשלבים 

, רמליותהם סוגי לשון התלויים בנסיבות השימוש בלשון: מועד הדיבור, מקום הדיבור, מידת הפו

בחנה בין השפה הכתובה ה( גם ה26)שם, עמ'  אבא-בורוכובסקי ברוכדומה. לדברי  נושא השיח

למצוא בטקסטים כתובים, בייחוד  אפשרלשפה המדוברת אינה תמיד חד משמעית, משום ש

 אפשר - נים רבים של שפה מדוברת, ומנגדבטקסטים ספרותיים או אישיים אינטימיים, גם מאפיי

ים מדוברים הזהים כמעט למשלבים כתובים מסוימים, כמו טקסטים הנקראים מן למצוא טקסט

, לא תהיה אבא-בורוכובסקי ברבעבודה זו, בדומה למצוי בספרה של הכתב או משוננים בעל פה. 

, אלא יובאו תופעות של העברית המדוברת חלוקה לתופעות לשון על פי המשלבים השונים

 .רובםלהמשותפות 

המאפיינות את העברית  מסוימותעות יעסוק בתופ עבודה זו,בשהוא החלק המרכזי  ,בחלק 

כל פרוזודיה, לקסיקון ותחביר. וגילוייהן בספרות בשלושה תחומי לשון עיקריים:  המדוברת

  .סמנטיקה ופרגמטיקהם: תחומיהתופעות אשר תידונה בתחומים אלה, נוגעות גם ב

, ויוצגו בו תחילה תפקידיה של הפרוזודיה בשיח הדבור 64הפרק הראשון יעסוק בפרוזודיה

ותחליפיה בכתיבה. לאחר מכן יוצגו גילויי הפרוזודיה בספרי הקורפוס. גילויים אלה ימוינו על פי 

                                                           
 .)בתקציר( 1לגבי המונח "עברית מדוברת" ראה הערה  63
 לשון לבין( ד"מעמ) האותנטית הדיבור לשון בין השוואה בו, כמובן, תיערך לא, זו בעבודה האחרים לפרקים בניגוד 64

 הכתוב. )הספרותי( קסטבט הפרוזודיה של השפה הדבורה ביטוי בדרכי שהרי הבדיקה כולה עוסקת, הספרות
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, תוארי 65מבעים אקספלטיבייםגרפיים, דרכי הביטוי העיקריות של הפרוזודיה בכתיבה: אמצעים 

בעלי  ה וכן פעלים מסוגים שונים, כמו פועלי אמירהפועל ומבעים המציינים את אופן האמיר

 פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי, פועלי השמעת קול ועוד.

בפרק השני יוצגו הלקסיקון הייחודי של העברית המדוברת וגילוייו בספרות. הסעיף 

הראשון יעסוק בתהליכי התהוותן של המילים בעברית המדוברת. הוא יתמקד בשלושה תהליכים 

מילים קיימות שעברו מעתק  :שייבדקו בעבודה זו שיהוו בסיס לשלוש קבוצות מילים, םעיקריי

ימוינו ההיקרויות  אחת מן הקבוצותסמנטי, מילים מן הלועזית וחידושים מורפולוגיים. בתוך כל 

לפי חלקי הדיבר המקובלים, וכן ייוחדו קבוצות לסמני השיח ולמשפטים דיבוריים שלמים. בסעיף 

בספרות מול גילוייו במעמ"ד. כמו כן תיערך השוואה הדבור  פרק יוצגו גילויי הלקסיקון השני של ה

בין הסופרים השונים בתחום הלקסיקון. הסעיף השלישי של הפרק יעסוק בסמני השיח, שהם 

לשון הדיבור. בסעיף זה יידונו בהרחבה שלושה סמני שיח:  לקסיקון מהמאפיינים הראשיים של

 .66איזה-ו, פשוט אז

הפרק השלישי יעסוק בתחביר הייחודי של העברית המדוברת וגילוייו בספרות. חלקו 

הראשון יסקור תופעות תחביריות המאפיינות את העברית המדוברת, תוך הדגמת גילוייהן 

-סדר המילים ופסידו ים תחביריים:במעמ"ד ובספרות. בחלק השני ייערך עיון מורחב בשני עניינ

 נוכח.

יוצגו טבלאות עם  על ידי דוגמאות מתוך הקורפוסים, גמו התופעותבכל הפרקים יוד

חשוב לציין כי הטבלאות המוצגות בכל  הנתונים שהתגלו, ויובאו המסקנות שהוסקו בעקבותיהם.

 ,שנבדקו בקורפוסים השונים ,הפרקים של חלק זה הם פרי עבודת איסוף של כל מופעי התופעות

ומיונם על פי הקריטריונים המוצגים בתחילת כל סעיף. על מנת לסווג את המופעים השונים 

 בקטגוריות השונות נדרש ניתוח של כל מופע ומופע של המילה או של המבע. 

 

 

 

                                                           
בעלי תפקיד קומוניקטיבי, כגון: אנחות,  מילוליים-מבעים קוליים לאהם  expletives)מבעים אקספלטיביים ) 65

 ."ארטיקולרית-מכנה סוג זה בשם "פרוזודיה א (1963קרוהן )-מונרדועוד. קריאות שונות 
 לעיל. 3עם סמני השיח ראה הערה  איזהלגבי היכללותה של  66
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 . הפרוזודיה של השפה המדוברת וגילוייה בספרות1

  תפקידיה של הפרוזודיה בשיח הדבור ותחליפיה בכתיבה 1.1  

ורוד )תשס"ט( כך: "ללשון -קידם של היסודות הפרוזודיים בדיבור מתארים יזרעאל וזילבראת תפ

המדוברת אין פסיקים ואין נקודות. וכיצד נדע מתי מסתיים דיבורו של בן שיחנו או מתי הוא מפנה 

אלינו שאלה? לזאת משמשים בלשון המדוברת יסודות שמצטרפים אל הרצף הסגמנטלי )דהיינו 

: קצב ההברות, גובה הטון 67(, הלא הם היסודות הפרוזודיים, או הסופראסגמנטלייםרצף ההגאים

ועצמת הדיבור. בלעדי היסודות הפרוזודיים תקשה עלינו הבנת המדובר ]...[ הפרוזודיה מסמנת את 

בפי דובר יחיד או בחילופין בין הדוברים.  ח ליחידות ואת הקשר בין היחידותחלוקת השי

הפרוזודיה היא הכלי העיקרי שבעזרתו אנו מחלקים את רצף הדיבור ליחידות בעלות משמעות. 

 היא היא היסוד הבונה את תחביר הלשון המדוברת" )יזרעאל וזילבר ורוד, תשס"ט(. 

במחקר  ( מוסברים מושגי היסוד המשמשים2016גרין )ובמאמרן של זילבר ורוד 

הפרוזודיה, ומוצגים הידע וההבנות הקיימים כיום בתחום חקר הפרוזודיה של הדיבור בכלל ושל 

ופרוזודיה.  68העברית המדוברת בפרט. ראשית הן מבחינות בין המונחים אינטונציה )הנגנה(

( בעוד הפרוזודיה מתייחסת אל מכלול מאפיינים. pitchהאינטונציה מתייחסת לגובה הטון )

ם פרוזודיים מתפרסים על פני קטעי מבע גדולים יותר מן הצליל הבודד, כלומר על פני רצף דפוסי

 של פונמות עוקבות. 

לדבריהן, הדפוסים האקוסטיים של התכונות הפרוזודיות מתגלים בווריאציות קבועות של 

 ( ודפוסיfundamental frequency( ותדירות יסודית )intensity(, עוצמה )durationמשך )

ספקטרום של הצלילים הבודדים. לאלה מצטרף הָגֶון, כלומר שינויים שונים באיכות הקול. גם 

המעברים החוזרים ונשנים מדיבור להפסקות בדיבור נחשבים כמאפיין פרוזודי, ולעתים גם חילופי 

  69דובר.

ל לזהותן ע אפשרורוד וגרין, השפה המדוברת מחולקת ליחידות פרוזודיות, ש-על פי זילבר

( המלווה את הדיבור, ועל ידי השהיות שהדובר מבצע בעת intonation contourידי מתאר הנגנה )

הדיבור. בשפה הכתובה מקובל לחלק ליחידות תחביריות כמו צירוף, פסוקית, משפט וכדומה, 

                                                           
. פני קטעי מבע גדולים יותר מן הצליל הבודד-צלילי הדיבור מתפרסים עלהפרוזודיה היא סופראסגמנטלית, דהיינו  67

 .(2016)על פי זילבר ורוד וגרין, 
 .הנגנה( טבע את המושג 1987לאופר ) 68
 .Chafe ,:1994  56-58( עפ"י 2016ורוד וגרין )–זילבר  69



37 
 

המסומנים על ידי סימני פיסוק. בדיבור לעומת זאת, המעברים משטף דיבור להפסקות בדיבור הם 

 70שר מסמנים בעיקר את החלוקה ליחידות.אלו א

 אפשרלמדוד את המאפיינים הפרוזודיים בעזרת מדדים פיזיקליים, דהיינו את גובה הטון  אפשר

למדוד  אפשר( ואת המשך dBלמדוד בדציבלים ) אפשר(, את עוצמת הקול Hzלמדוד בהרץ )

 ביחידות זמן. 

לשונית, אשר אינה מובנת רק -הפראלטענתן, הפרוזודיה מסייעת בהעברת האינפורמציה 

מתוך המלל. השיא והשפל של גובה הטון בצירוף ההטעמה של המילה וההבלטה של המילה 

 .71כל אלו מסייעים בפיענוח המסר -החשובה במבע

להבחין בין פרוזודיה המוכתבת  אפשרוכיצד מובעת הפרוזודיה בכתיבה? בטקסט הכתוב   

על ידי סימני הפיסוק וסימנים גרפיים אחרים, פרוזודיה המוכתבת על ידי פועלי אמירה הנושאים 

פרוזודיה המשתמעת מתיאור דרך  ועוד, לחש, צעקכגון:  במשמעם פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי,

כים לביטוי הפרוזודיה. כמו כן ועוד. לעתים יש מיזוג של מספר דר בקול רם ,בשקט, כגון האמירה

, שעליה נעשו מספר מחקרים, כמו מחקרה של מסוימיםישנה פרוזודיה המאפיינת סוגי מבעים 

על  של ס' כהן, ו(2012, 2011, 2008) ועוד  ורוד על המאמרים המוסגרים, על ההיסוסים-זילבר

  (2009, 2004) 72תהשאלו

מילים בלשון  4000-הספרות הצעירה ומילים בלשון הדיבר של  4000בפרק זה נבדקו 

הדיבר של הספרות הקלאסית. בניגוד לפרקים האחרים בעבודה זו, לא נערכה כאן השוואה בין 

בדרכי כולה הבדיקה כאן עוסקת ד( לבין לשון הספרות, מכיוון שלשון הדיבור האותנטית )מעמ"

                                                           
(מיפתה את סוגי הגבולות הפרוזודיים. היא מציינת שני סוגים עיקריים של גבולות בסיום  2011; 2012ורוד )-זילבר 70

; באמצעות הטון הסתיים רעיוןיחידת אינטונציה: טון מסיים וטון ממשיך. באמצעות הטון המסיים הדובר מסמן ש
 .מסמן הדובר שהוא עדיין לא סיים את דבריו הממשיך

( דן בתבניות אינטונציה בשפה הגרמנית. התבניות מבוססות על מודל אוטומטי המאפשר לאתר את 1997ורף )מיקסד 71
גובה הטון ואת העוצמה באלמנט הלשוני המובלט ביותר במבע. הוא מחלק את האינפורמציה המועברת על ידי 

ציה התורמת למשמעות המבע. ואינפורמ ,הפרוזודיה לשתי קטגוריות: אינפורמציה שאינה תורמת למשמעות המבע
דובר ילידי, דיאלקט, סוציולקט( ומצב רגשי רוזודיה הנובעת מגיל, מין, רקע )בתוך הקטגוריה הראשונה הוא כולל פ

)כעס, שמחה וכדומה(. את הקטגוריה השנייה מחלק מיקסדורף לשניים: אינפורמציה לשונית )לקסיקאלית, תחבירית 
הכוללת את כוונת הדובר וגישתו )=משמעות פרגמטית(. על פי מיקסדורף,  ,יתלשונ-וסמנטית( ואינפורמציה פרא

לשונית  -המשמעות האמיתית של המסר אינה יכולה להתפענח תמיד ללא אינטרפרטציה של האינפורמציה הפרא
בל שיכולה להתפרש כרצון גרידא  מצד הדובר לקכדוגמה את השאלה: "אתה עייף?"  העולה מבין השורות. הוא נותן

אינפורמציה על מצבו הפיזי או הנפשי של הנמען. עם זאת, אם השאלה נשאלת בטון מתחשב ומודאג, המסר יכול 
לעומת זאת אם המשפט נאמר בטון אירוני, הוא עשוי  .להיות: יקירי, עליך לישון מעט לאחר שעבדת כה קשה"

על  ,של גילויי הפרוזודיה בספרות חלקיכתי מיון בעבודה זו ער .להתפרש כ: עצלן, ישנת כל היום, ואתה עדיין עייף?!"
תורמת למשמעות האינפורמציה הם מסוג המספק וגיליתי כי רוב הגילויים הפרוזודיים  ,פי חלוקתו של מיקסדורף

לשונית הכוללת את כוונת הדובר -אינפורמציה פרא שייכים לקבוצת הגילויים המספקיםרובם  סוג זההמבע, ובתוך 
לרוב הגילויים הייתה משמעות פרגמטית. מכיוון שהבדיקה לא נעשתה על כל הקורפוס שנבדק כאן, לא  וגישתו, דהיינו

 .)פרוזודיה( 1לפרק  המלאה נמצאת בנספחמוצגות תוצאותיה בגוף העבודה. הטבלה 
 ה. בחנה את הטון הסופי של מבעי השאלה בעברית הדבור (2009, 2004) כהן ס' 72
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שבשפה האותנטית הפרוזודיה מכיוון במילים אחרות: . הכתובביטוי הפרוזודיה בטקסט הספרותי 

, אין מקום להשוואה 73ממומשת בדיבור עצמו, ופרק זה עוסק בדרכי הבעת הפרוזודיה בכתיבה

בפרק זה בין לשון הספרות ללשון האותנטית המיוצגת במעמ"ד, לכן בדיקת ההיקרויות ומיונן 

ון הספרות נעשתה רק בטקסטים הספרותיים, וההשוואה נערכה בין לשון הספרות הצעירה ללש

של מעמ"ד  תמלילעם זאת מעניין לציין הבדלים אחדים בין דרכי ביטוי הפרוזודיה בהקלאסית. 

לבין דרכי ביטוי הפרוזודיה בספרות. ראשית, במעמ"ד קיימים סימנים גרפיים מיוחדים לציון 

לציון גבול  הפרוזודיה, כמו שני קווים אנכיים לציון גבול פרוזודי הניכר בטון מפסיק, קו אנכי אחד

פרוזודי הניכר בטון ממשיך, קו מפריד לציון מילה קטועה ועוד. לא נמצאים בתמליל סימני שאלה, 

שנית, לעתים ישנן . המופיעים בטקסטים כתובים רגיליםסימני קריאה וסימני פיסוק אחרים, 

ם, שאיפת צחוק, שיעול, רעשי רקע, דיבורי רקע, אנחה, המהוהערות המציינות קולות שונים כמו 

וכדומה. למעשה כל אלו הם תיאורים אובייקטיביים, אשר בספרות אוויר, נשיפה, דיבור לא ברור 

 .74מבעים המתארים את אופן הדיבורבמוחלפים לרוב בפועלי השמעת קול או בתוארי פועל ו

שונים, כמו  אמצעים גרפיים בעבודה זו מוינו ונספרו גילויי הפרוזודיה הבאים: 

(, חזרה על אותיות במילה, כמו ת-ק-ת-ר-מהדגשות של מילים, קווים מפרידים בין האותיות )כמו 

וכדומה(, תוארי פועל ומבעים  וואו, אוי, פחחחח)כמו  75(, מבעים אקספלטיבייםקיייייי-או

ונים ועוד( וכן פעלים מסוגים ש בלחישה, בתמיהה, בקול רםהמציינים את אופן האמירה )כמו 

 צעק, שאל, לחש,פועלי אמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי )כגון הקשורים לפרוזודיה, כמו 

המשמשים כפועלי אמירה ובאים בסביבת דיבור ישיר )כמו  ופועלי השמעת קולוכדומה( התלונן 

 .76כאשר הם מחליפים פועלי אמירה( -ועוד  ייבב, גיחך, גנח

שינויים בפרוזודיה  :הוכנסו למיון ולספירה במחקר זה בשל קוצר היריעה הם לאאמצעים ש

, פעלים המבטאים קולות של בני אנוש שאינם 77הנגרמים מתופעות שאין להן ביטוי מיוחד בכתיבה

משמשים כפועלי אמירה, דהיינו כשאינם באים  אינםכאשר הם  -צחק, נאנח, גנח ובכה)כמו  דיבור

                                                           
 בדיבור אמתי, הכתיבה 'נאלצת' לתאר אותה בצורה עקיפה על ידי אמצעים שונים. רקהיות שהפרוזודיה קיימת  73

 דוגמאות מן הספרות: 74 
 )יהושע(לא ירפה.  . זה נחש אמיתי. מרגע שהוא נכרך סביבנו. הואאנחאבל הממונה נ. 1
 , בן זונה, איזה בן זונה ]...[ ]נבו[בקול רםובדרך אמרתי לעצמי  .2

בעלי תפקיד קומוניקטיבי, כגון: אנחות,  מילוליים-מבעים קוליים לאהם  expletives))ם מבעים אקספלטיביי 75
 ."ארטיקולרית-מכנה סוג זה בשם "פרוזודיה א (1963קרוהן )-מונרדועוד. קריאות שונות 

 העוסק בפעלים שונים, התורמים לפיענוח הפרוזודיה של הטקסט. 1.2.4הרחבה על פעלים אלו מובאת בסעיף  76
כמו משפטי ייחוד ושינויים אחרים בסדר המילים העשויים להשפיע על הפרוזודיה, וכן שימוש במילים בעלות  77

אינטונציה מסוימת, כמו מילות סלנג, צירופים שונים, חזרות ועוד. כל אלו עשויים להשפיע על הפרוזודיה של הטקסט 
 .יק, העשויים להופיע במשפטי ייחוד(הדבור, אך אין להם ביטוי בלשון הכתב )להוציא קו מפריד או פס
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כל  - 78, קולות שאינם של בני אנוש, כמו קולות של חפצים, בעלי חיים וכדומהבסביבת דיבור ישיר(

נספרו כאן מפאת קוצר היריעה. בנוסף לכך לא נידונו ולא הוכנסו לספירה כאן לא אלו לא מוינו ו

 . 80, אשר אינם ממומשים בלשון הדיבר79תיאורים של פרוזודיה בלשון הסיפר

 חקר זה סימני הפיסוק בגלל קוצר היריעה. עם זאת בשלכמו כן לא הוכנסו למיון ולספירה במ

באופן כללי, וניתנו דוגמאות  נסקרוהם  תרומתם החשובה לפיענוח הפרוזודיה של הטקסט

  .בטקסט הספרותיסימני פיסוק שימושים אחדים של ל

מספר שימושים של סימני  וצגובכלל ולאחר מכן י סימני הפיסוק עללהלן תובא סקירה קצרה 

 :הפיסוק בטקסט הספרותי

 בהקדמה לכללי הפיסוק החדשים המוצגים ב"לשוננו לעם" )תשנ"ג( נכתב:

"סימני הפיסוק מסייעים בידי הקורא לקרוא דברים שבכתב על דרך אמירתם בפה. הם מורים 

אפוא על הפסקה בדיבור, על הרמת קול והשפלתו ועל הטעמת המשפט בכללו. מאחר שלפעמים 

יבור במקום שיש תפנית במבנה המשפט, ממילא משמשים סימני הפיסוק נעשית הפסקה בד

במקרים כאלה גם כמרמזים על המבנה. .... מאחר שהפסקה בדיבור עשויה לשמש כלי סגנוני 

)בייחוד להדגשה...(, תלוי השימוש בסימני הפיסוק גם בסגנונו של הכותב..." )"לשוננו לעם", 

 תשנ"ג(. 

תשנ"ג( דן ביסודות שלפיהם נקבעים כללי פיסוק ה, תחביר וקצב" )נן במאמרו "נשימעוזי אור

כלשהם. הוא מונה שלושה יסודות: יכולת הנשימה, תביעות המבנה התחבירי והשאיפה לקצב. 

לדבריו, אילו סימני הפיסוק היו תלויים רק ביכולת הנשימה של הדובר, היינו מוצאים סימני פיסוק 

הדבר אינו כך, היות שהפיסוק נקבע גם על ידי המבנה  במרחקים שווים בערך זה מזה. אך

                                                           
לפני שהיא  ,קל-טריקי-טריקיליה במסדרון הצר והארוך ואז, דדשל  טפיפת הכפכפיםאני שומעת את ."1דוגמאות:   78

 צפירה. ]אמיר[. ּוּוּוו. ּוּוו . 2. ]אמיר[  ממש פותחת את הדלת
הגילויים הפרוזודיים: בעוד שבלשון הדיבר מנסה ישנה הבחנה מהותית בין לשון הדיבר ללשון הסיפר מבחינת  79

הכותב להעביר לקורא את פרוזודיית הדיבור של גיבוריו )וגילויים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי בקריאה קולית של 
לא ראיתי טעם להכניס בפרק  הטקסט, כפי שקיים במחזות(, הרי שבלשון הסיפר גילויים אלה הם עקיפים. מסיבה זו

 ן הסיפר. להלן מספר דוגמאות מספרה של ג' אמיר "ד"ש מנעורייך" לעניינים פרוזודיים בלשון הסיפר: זה את לשו

 ]אמיר[ על המלצרית ועל השירות.התלונן הוא  .1

 ]אמיר[. בקול רםלמה כולם מדברים  שאלהוא   .2

 הערב, המתוק של דדה ]אמיר[  בקולהנגינת המשפטים אני יכולה לשמוע פחות מילים ויותר את  .3
פרוזודיה, אך אין כל שינוי פרוזודי המיושם בקריאתם, בשונה מן הגילויים הפרוזודיים מתארים כל התיאורים לעיל 

בלשון הדיבר, אשר משפיעים על אופן קריאת הטקסט על ידי הקורא )גם אם אינה ממומשת בקול(, לכן היקרויות אלה 
זו תיאורים עקיפים של פרוזודיה, אלא רק "תרגום"  אינן נבדקות בפרק זה. במילים אחרות לא נידונים בעבודה

 פרוזודיה של טקסט דבור לטקסט כתוב.
הוא בלשון הדיבר, כלומר הם  ביטוָיםחשוב לציין כי פועלי אמירה ותאורי אופן רבים מופיעים בלשון הסיפר, אך   80

ת שכל מהותם היא לתאר את לשון סמוכים לדיבור הישיר ומתייחסים אליו. אלו כן הוכנסו לספירה בעבודה זו, היו
  הדיבר. דוגמאות:

 ]אמיר[ "בובה'לה, איך אבא, תגידי לי איך האבא שלך." לוחשתוהיא מתעכבת, נדבקת אלי, אוחזת לי בזרוע כשהיא . 1
 ]אמיר[ שאלה " ?. "יש לך כסף2
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התחבירי. לגבי פיסוק על פי הקצב, טוען אורנן שהוא קיים רק כאשר הקצב חשוב למחבר הטקסט. 

 הוא קיים בראש ובראשונה בטקסטים שיריים, ולעתים הוא אפילו מנוגד למבנה התחבירי. 

מזכיר את ההבחנה הקיימת  במערכת הפיסוק  תשנ"ג(,ם של סימני הפיסוק )שמעון וגה הדן במקור

פסיק, -המודרנית בין סימני ֶפֶסק לסימני מודאליות. סימני הפסק הם ארבעה: פסיק, נקודה

 . 81נקודתיים ונקודה. הסימנים המודאליים הם סימן השאלה, סימן הקריאה והסוגריים

ימוש בסימני הפיסוק השונים לסימני הפיסוק תפקיד חשוב גם בספרות. על פי פרוכטמן )תש"נ(, הש

 .82מלמד על סגנונו של המחבר ומסייע באפיון הדמויות

 להלן יודגמו מספר שימושים של סימני הפיסוק בטקסט הספרותי:

לעתים משתמש הכותב ברצף של נקודות על מנת להעביר קצב דיבור איטי או קטיעות, הנובעים 

 :היסוס, מבוכה וכיוצא באלו. דוגממה

  כזאת, והבת  ונה, פגוע מן האיום שנזרק בקלותהממ מתבלבלאבל... רגע... סליחה...  .1

 83שלי? מי יוכל להחליף אותי כאן? ]א.ב. יהושע[

להעביר את שטף השאלות הנובע מסערת רגשות לעתים נעשה שימוש מרובה בסימני שאלה על מנת 

 . דוגמה:של הדוברדומה וכ

ואת מי  ?במה היא נכשלה ?ואם פיטרו, למה ?אותהאו פיטרו ? מרצונה ?איך עזבה .2

 ]יהושע[ ?הביאו להחליף אותה

גם לסימני הקריאה תפקיד חשוב בהעברת הפרוזודיה של הטקסט. השימוש בהם מעיד לרוב על 

 :ות רגשית גבוהה של הדובר. דוגמאמעורב

                                                           
 סימן השאלה התפתח מן הנוהג של מפרשי הטקסטים ההומניסטים להוסיף את המילה על פי וגה )תשנ"ג(,  81

quaestio  כך סוברים  -סימן הקריאה  .תימהאו בתמיה, בתמיהה לשאלה, כדרך שרש"י מוסיף בראש הסברו לעתים- 
ט"ז, י"ד(, השתלשל מסימן השאלה, כשזו שימשה לציין שאלות רטוריות כמו "העיני האנשים ההם תנקר" )במדבר 

 והרחיב אחר כך את תחומו לסימון מילת הקריאה כמו בלשון הפניה והציווי. 
כרמון, שבו היא מרבה בקטיעות על ידי סימון נקודות המפסיקות את  -פרוכטמן מביאה דוגמה של סיפור מאת כהנא 82

ופיענוח מחדש של המסר,  רצף האמירה. לדבריה, החלוקה הבלתי צפויה למשפטים קצרים ברצף הדיבור דורשת עיכוב
כמו כן היא אומרת כי הקטיעות מאפשרות ל התלבטות הדובר ועיכוב במחשבתו. ועל ידי כך גם יוצרת תחושה ש
 הדגשת פרטים ותשומת לב ללשון.

שלוש הנקודות המופיעות שלוש פעמים בין המילים מכתיבות את קצב הדיבור, דהיינו את ההפסקות שבין המילים.  83
 ות את תחושת הבלבול.הן  מעביר
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א פעם ל-אבא שלנו התאהב ברבנית, וטוען שאף !תאר לך, היא הולכת להיות רבנית .3

-]קסטל !אושר כזה !שה, ושהוא חייב למצות את המצב החדשיהרגיש ככה כלפי א

  84בלום[

גו גילויי ודה זו בשל קוצר היריעה. להלן יוצבנספרו בעמוינו וכפי שהוזכר לעיל, סימני הפיסוק לא 

 נספרו בעבודה זו.הפרוזודיה, אשר מוינו ו

 גילויי הפרוזודיה שנבדקו בספרי הקורפוס  1.2

דרכי הביטוי של הפרוזודיה בטקסט רבות ומגוונות. כמו כן הן משתנות מסופר לסופר כאמור, 

ומיצירה ליצירה. בסעיף זה אנסה לעמוד על ההבדלים בין הספרות הצעירה לספרות הקלאסית 

מבחינת אופן השימוש בגילויים הפרוזודיים הן מבחינה כמותית והן מבחינת אופיים. כמו כן אנסה 

לאחר הצגת  ס על פי גילויי הפרוזודיה בספרו.הייחוד של כל אחד מסופרי הקורפולעמוד על קווי 

יובאו טבלאות המציגות את הנתונים, שהתקבלו  85בספרות דרכי הביטוי השונות להבעת הפרוזודיה

ניתוח של  וממיון ההיקרויות השונות בספרות הצעירה והקלאסית וספירתן. אחרי כל טבלה יובא

 העולות ממנו.מסקנות וההממצאים העיקריים שהתגלו 

 86אמצעים גרפיים 1.2.1

אחת הדרכים להבעת הפרוזודיה בטקסט היא על ידי אמצעים גרפיים שונים, כמו הבלטת המילה 

( ו/או נטויה, או על ידי קווים מפרידים בין אותיותיה. דרך boldעל ידי כתיבתה בצורה מודגשת )

על ידי חזרה על אחת מאותיות המילה מספר פעמים. הבלטת המילה מסמנת  נוספת להדגשה היא

מוטעמת  היא כלומרלקורא שהמילה המודגשת הגויה בדיבור בקול רם יותר מיתר המילים במבע, 

ביחס לאחרות. הטעמה זו עשויה להשפיע על משמעות המשפט. בדוגמאות הבאות מודגשות 

 : 87( או בשתיהן גם יחדboldהמילים על ידי כתיבתן בצורה נטויה או מודגשת )

                                                           
שר כזה" נאמרות בשילוב בדוגמה זו הדוברת נסערת מהחדשות על אביה. דבריה נאמרים בזעזוע )אם כי המילים "או 84

 .(של ציניות
כדוגמה  להופיע המשפט עשוי זה במקרה. אחדים פרוזודיים גילויים מופיעים אחד במשפט שלעתים לציין יש 85

 .שונים בסעיפים
 יידונו, כאמור, סימני הפיסוק, משום שהם לא הוכנסו לספירה. בסעיף זה לא 86
( הדגשות המילים קיימות במקור. לעומת זאת בסעיפים הבאים ההדגשות הן שלי ואינן 1.2.1יש לציין כי בסעיף זה ) 87

 מופיעות במקור.
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  ממאן הממונה לקבל את העובדה, לא ייתכן. הייתי יודע. זאת טעות.  88?שלנועובדת  .4

 ]יהושע[

  לעלות צפונה למשך ימי האשפוז שלה  89הפעםמנדי אמרה ללירית שהיא מוכרחה גם   .5

 בלום[   -ולהחליף אותה ]קסטל

לשלומה. הן לא  אינן רואות אותה, או לגשת לשאולהן לא ידעו אם להעמיד פנים ש  .6

 בלום[ -לעשות במקרה כזה. ]קסטלנכון ידעו מה  

. הטעמת המילה פשוטו בהבנת משמעות המילה מסייעת לנ יודעבדוגמה הבאה הטעמת המילה 

 מסומנת על ידי כתיבתה בצורה נטויה ומודגשת.

שאין לי דרך אחרת להתגבר על מות  יודע"אני לא חושב שיש לי זכות. אני פשוט  .7

 בלום[-אשתי..." ]קסטל

)נחרצות(,  ללא ספקשהיא פשוט מבהירה את המשמעות של יודע בדוגמה זו הדגשת המילה 

 90 = יודע בוודאות/ללא ספק. דהיינו: פשוט יודע

 לטיבייםמבעים אקספ 1.2.2

בדיבור קיימים מבעים אקספלטיביים, שאינם מילים אלא צלילים, הבאים לבטא מסר מסוים. 

 צלילים אלה מבוטאים בכתיבה על ידי צירופי אותיות. דוגמאות:  

 בלום[-]קסטל בזלזול... השמיע עירד גרובר  חחחח  .8

בדוגמה זו המספרת מוסיפה את המילים "השמיע בזלזול" על מנת למנוע הבנה מוטעית של המבע, 

 אשר עשוי להתפרש גם כצחוק.

עמיחי עקץ והוסיף בנחת, טוב זה מה שקורה  הא?דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה,  .9

 כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[

                                                           
 ישהו אחר.ולא של מ שלנועל ידי כתיבתה בצורה אלכסונית מדגישה את המשמעות:  שלנוהדגשת המילה  88
תצטרך  כןבאה אולי לציין שבניגוד למצופה, שהפעם לא תצטרך לירית לעלות צפונה, היא  הפעםהדגשת המילה  89

 לעשות זאת, בדומה ליתר הפעמים שאמה עברה ניתוח.
התלבטתי  (2.3.2סעיף  -)ראה להלןבמסגרת הפרק העוסק בסמני השיח  פשוטבבדיקת משמעויותיו השונות של  90

יודע הדגשת המילה בהיקרות זו או אחרת. בדוגמה שמובאת לעיל,  פשוטפעמים רבות בין המשמעויות השונות של 
 המשמשת כאן להבעת נחרצות.פשוט מבהירה את המשמעות של 
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שמופיע פחחחחחחח יש לציין שחלק מהמבעים האקספלטיביים הפכו ממולנים במשך הזמן, כמו 

 . 91במילון הסלנג המקיף של רוביק רוזנטל

  92לעיל, נמצא אצל רוזנטל. 38המופיע בדוגמה  הא? )ָהה?!(גם המבע 

 תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן האמירה 1.2.3

האמירה באמצעות שימוש בתואר  אופןלעתים מביע הכותב את הפרוזודיה של המבע על ידי ציון 

הפועל או באמצעות פועל המתאר את הקול, ולעתים אפילו על ידי משפט שלם המעביר לקורא 

 משהו מהפרוזודיה של הנאמר. 

 תוארי פועל )תיאורי אופן( 1.2.3.1

א לא הצלחתי ללבות בתוכי כעס. למען האמת, התחנונים שלהם היו מיותרים. במיל  .10

לילה אחד אפילו נסעתי אליו לדירה, בתקווה שהדרמטיות של המעשה תשלהב אותי, 

 , בן זונה, איזה בן זונה... ]נבו[בקול רםובדרך אמרתי לעצמי 

11.  Revelation  נבו[בסמכותיותזה גילוי, חשיפה, עניתי[ . 

   , טוב זה מה שקורה בנחתדחיית סיפוקים זה לא ממש אתה, הא? עמיחי עקץ והוסיף  .12

 כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[

במשפט הבא מרומזת הפרוזודיה על ידי התיאור "בשפת הזקנים". תיאור זה מכוון ליידיש, דהיינו 

 הדברים נאמרו בהגייה יידישאית, המשפיעה גם על האינטונציה.

  דדה והבעל שלה, פרויקה, באים במוצאי שבת... כשהוא מתקדם לגינה המוארת,  .13

 ]אמיר[ 93...בשפת הזקנים שלהםמכריז כבר בפטיו החשוך "שולם עליכם!" 

 

 

 

                                                           
בדוגמה  לדעתי, המבע מעיד בעיקר על זלזול או לגלוג, כפי שמופיע ביטוי תיעוב. [, משמעותו:299מ' ע] עפ"י רוזנטל 91

 )שם גם נאמר במפורש "השמיע בזלזול"(.בלום -של קסטללעיל מתוך "טקסטיל" 
(. לדעתי, 88לדברי רוזנטל, משמעותו היא: תגובת הפתעה ובוז: "אתה ממש מכור לפורום הזה, הה?!" )שם עמ'  92

 האדם. עם זאת שהוא סמן שיח בעל משמעות של בקשת אישור לנאמר קו -נכון?משמעות המבע דומה למשמעות של 
 האמנם?-יכול לבוא גם במשמעות של פליאה גרידא בדומה ל)ָהה?!( 

 .המופיע כאן תורם להבנת הפרוזודיה מכריזגם הפועל  93
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 המציינים את אופן ההגייה או את האינטונציה מבעים 1.2.3.2

בתוך בקבוצה זו נכללים מבעים ומשפטים שלמים המתארים את אופן ההגייה או את האינטונציה. 

אינם משמשים כפועלי  1.2.4בשונה מהפעלים בסעיף המבעים והמשפטים כלולים גם פעלים, אשר 

כמו הפעלים המתייחסים  ,אופן ההגייה את יםהמתאר יםהם מהווים חלק מהמבעאמירה, אלא 

 לקול המוצגים להלן: 

 ]נבו[ צנחשל עמיחי   הקולאז מה, סתם עבדת עלינו?  .14

 []נבו היססשלה  הקולעושה רושם של בן אדם חכם,  .15

 בדוגמאות הבאות מופיעים משפטים שלמים לתיאור הפרוזודיה:

 ומהטון שלו כבר אפשר היה לנחש מה יעלה בגורלה של דווקא ביטלס? צ'רצ'יל תהה,   .16

 ]נבו[  94היוזמה החדשה

היא המשיכה לדבר על המוסיקה בהצגה ועל זה שהיה אפשר להוציא מהשחקנים  .17

את האות הא יותר, אם הבמאי היה עושה את העבודה שלו מתוך אהבה אמיתית למקצוע, 

יחה תוך כדי כך כף יד פתוחה על והנ שבבטן המילה אהבה היא ביטאה חזק , עם כל הלב,

 החולצה ...]נבו[

 ומה אתה רשמת? יערה שאלה. .18

 ]נבו[ ניסיתי לשמור על אכזריות מסוימת בקוליזה סוד,        

לדעת את אופן האמירה על פי תיאור עקיף, דהיינו לא על פי תיאור ישיר של אופן  אפשרלעתים 

 הדובר בשעת דיבורו. דוגמה:האמירה, אלא על פי תיאור מזגו או רגשותיו של 

 .רותחתשל הממונה רוחו   .19

 נשכח. ולפני שאתה מתגלה בסוף כלאאלף, מה שנדמה כנשכח במדינה הזאת,  -

 שופט, ומחלק פקודות מה לעשות, תסביר לי איך בכלל נכנסת לעניין הזה? ]יהושע[ 

 לדעת שהדברים נאמרים ברתחה ובכעס. אפשרמן המשפט המקדים את הדיבור הישיר כאן 

 כך גם: 

                                                           
 והמשפט המתאר את הטון. תההכאן ישנם שלושה אמצעים המסייעים להעברת הפרוזודיה: סימן השאלה, הפועל  94
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 , מה זה שאריות? מי יכולמתלהטות פניו של המפקחשאריות?  .20

 95אחרי פיגוע כזה? ]יהושע[ לקבוע מה זה שאריות               

 דוגמה נוספת:

 האינסופית שלו ]אניהו[ בסבלנותאביחי  חייך"מזל טוב,"   .21

 להבין כי הדברים נאמרו בנחת. אפשרמתיאור החיוך הסבלני 

ִמְגוון התיאורים העומד לרשותו של הסופר הוא רחב מאוד, ומאפשר לו לעשות אבחנות מדויקות 

 לראות בדוגמאות הבאות: אפשרבאשר לפרוזודיה המלווה את הדיבור, כפי ש

 הלכתי. מצויד במתנה המפתיעה שנתנה לי אמי, ברצון להשביע את רצונה, במצוותה, .22

: "קח, יאיר. לך תמצא לך בית. מנוח לכף הרגל. שצליל של חרטה נשזר בין מילותיה

 שיהיה לך מקום משלך."  ]שלו[ 

אלא עכשיו. הערב. הלילה.  - ובצלילות רבה, נאמרת ההוראה לאט -לא מחר בבוקר  .23

אין זמן. הסיפור השלם צריך להיות ברור עם שחר, כדי שבבוקר יהיה אפשר לשלוח 

 גובה ממשית. ]יהושע[לעיתון ת

מבעים המציינים את אופן האמירה מתאים לאופיו התיאורי של הטקסט בהשימוש בתוארי פועל ו

הספרותי ובעיקר מרמז על היחסים בין הדמויות השותפות בדיאלוג, ומסייע לקורא להבין את 

ודי. לפענח את הפרוזודיה למרות התיאור הפרוז אפשרהסיטואציה הנתונה. למעשה לא תמיד 

לעתים תיאור זה הוא רק אמצעי של הסופר להעברת הרגשתה של הדמות, רצונה וכדומה. 

 בדוגמאות המובאות להלן דומה כי הפרוזודיה היא רק דרך להעברת מסרים מעין אלו מצד הסופר:  

אפשר   , אבל בטון שלו כבר למה לא? הם ארבעה ואנחנו ארבעה, עמיחי ניסה לשכנע  .24

 ]נבו[ מבין שרוב הסיכויים שגם היוזמה הזאת כקודמותיה לא תקום.היה להרגיש שהוא 

  שליש ובסופו של דבר מי שקצה בכל הדחיות האלה היתה יערה עצמה, שאמרה לי,  .25

 , אני מתחילה לחשוד שאתה מתבייש בי. ]נבו[שליש ברצינות-בצחוק ושני

                                                           
לדעת שהדברים נאמרים מתוך סערת רגשות לפי תיאור התלהטות פניו של  אפשרלמעשה, התיאור כאן הוא עקיף.  95

 המפקח. 
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תסיע אותך בשביל השקט הנפשי של אמא, וגם שלי, זה טוב ונכון שהאשה הזאת  .26

הוא מושך בטון מתחטא  -ריקוד וגם תחזיר אותך משם. אין ברירה. אין ברירה -לחוג

, בתקווה לפייס בטלפון את הבת המאוכזבת המפעל,-משהו מנעימת קולו של בעל

 שחיכתה לא לנהג אלא לאב. ]יהושע[

 פעלים 1.2.4

בקול שהטקסט יישמע )שבה מתכוון הסופר הפרוזודיה  את בהירהשימוש בפעלים שונים עשוי לה

. פעלים אלו נעים בסקלה מפועלי אמירה מובהקים, שמשמעותם כוללת פרדיקט "בלב"(או 

ועד פעלים מטפוריים משדות סמנטיים שונים, שאינם  ,צעק-ולחש אדוורביאלי פרוזודי, כמו 

רה הם מחליפים פועלי אמי אך בהיותם בסביבה של דיבור ישיר השמעת קול,לקשורים לאמירה או 

וכדומה. בין שתי קבוצות אלה מצויות קבוצות  קפץ ירה,ועשויים להשפיע על הפרוזודיה, כמו 

נוספות, כמו פועלי השמעת קול, המתארים קולות שאינם דיבור, אך יכולים לשמש כפועלי אמירה 

גם פעלים המתארים קולות בעלי  ים כאןנכללו ,גנח, בכה, צחקבבואם בסביבת דיבור ישיר, כמו 

, אשר בשמשם התלהב-ו התרגז. קבוצה נוספת היא קבוצת פועלי הרגש, כמו יילל-ונהם ים כמו חי

כפועלי אמירה הם עשויים לרמז על הפרוזודיה של הנאמר. קבוצה אחרת היא קבוצת פועלי העברת 

בשמשם כפועלי אמירה הם ו, דרבן, עודד, הרגיעמסר, שתפקידם להעביר מסר לא מילולי, כמו 

לרמז גם על הפרוזודיה של הטקסט. בסעיף זה יידונו קבוצות הפעלים שהוזכרו לעיל, עשויים 

 .96ותינתנה דוגמאות מן הקורפוס הספרותי של עבודה זו

 97פועלי אמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי 1.2.4.1

על הפרוזודיה של המבע, בין על האינטונציה ובין על  המצביעיםעלי אמירה ובקבוצה זו נכללו פ

 . דוגמאות:99ועוד, מלמל, תהה, שאל, הכריז 98צעק, לחש עוצמת הקול וכדומה, כמו

עליו, כאילו הרמת הקול  כמעט צעקתיתכם, אמרתי לו, אני בוחר לא להיות א  .27

 עצמה תהפוך את  ההחלטה שלי להגיונית. ]נבו[

                                                           
דהיינו מאלו שהמרכיב הפרוזודי שלהם דומיננטי יותר ועד  -סדר הצגת קבוצות הפעלים הוא לפי הסדר שתואר לעיל 96

 ה של הטקסט.אלו שאין להם כל מרכיב פרוזודי, אך בהחליפם פועלי אמירה, הם יכולים להשפיע על הפרוזודי
מדובר כאן על המשמעות הייחודית של הפעלים להבדיל מן המשמעות היסודית, כפי שמוסבר אצל בורוכובסקי  97
(2001.) 

להלן(, אך היות שהם נפוצים  1.2.4.2הפעלים "צעק ו"לחש" יכולים להיכלל גם בפועלי השמעת קול )ראה סעיף  98
 כפועלי אמירה סיווגתי אותם כאן.

, אך מכיוון שהמרכיב הפרוזודי שאל-ו הכריזכי חלק מן הפעלים אפשר לסווג כפועלי העברת מסר, כמו יש לציין  99
משמעותי בהם, בחרתי לסווגם כפועלי אמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי )למרות שלא לכל השאלות, למשל,  

 יש אפיון פרוזודי בהכרח(.
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,"בובה'לה, איך לוחשתאוחזת לי בזרוע כשהיא והיא מתעכבת, נדבקת אלי,   .28

 ]אמיר[ אבא, תגידי לי איך האבא שלך."

, ומהטון שלו כבר אפשר היה לנחש מה יעלה 100תההדווקא ביטלס? צרצ'יל   .29

 בגורלה של היוזמה החדשה ]נבו[

  , ככה כל ההפתעה תלך ]נבו[102הזדעק עמיחי 101מה פתאום?!  .30

״נכון שהעוגות שלי יותר טובות, מויש׳ה?״  ,התחנחנהעכשיו והיא נגעה ביד שלו ו  .31

 ]אמיר[

דדה והבעל שלה, פרויקה, באים במוצאי שבת .. כשהוא מתקדם לגינה המוארת,   .32

103כבר בפטיו החשוך "שולם עליכם!" בשפת הזקנים שלהם.. ]אמיר[ מכריז
 

בכוונה מלאה: זה  ממלמלתכעת נותר לו רק לדמיין את עצמו מספר לה, ואותה    .33

 בלום[-]קסטל !זה לא ייאמן, דעאל !זה מזעזע, דעאל !איום

 :104המטאפורי עשוי לרמז על הטון הסרקסטי המתלווה לנאמר עקץגם הפועל 

והוסיף בנחת, טוב זה מה עקץ דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה, הא? עמיחי  .34

 שקורה כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[

 105דבר מעליב ופוגע" אמרלשון הדיבור היא: "שייך לפועלי אמירה, משום שמשמעותו ב עקץהפועל 

 אפשר הא? -. בדוגמה זו יש קנטור, ובצירוף האמצעי האקספלטיבי עם סימן השאלה 106או קנטר

 .הסופר מבקש לייחס לדבריםלשער את הפרוזודיה ש

יכול להתייחס הן לתנועות והן לקול. בבואו בסביבת דיבור ישיר משמעותו היא: הציג חיקה הפועל 

. בדוגמה הבאה החיקוי בא לשם 107אחרים את הקול של אדם כלשהו, בדרך כלל כדי להצחיק לפני

                                                           
 מעידים על הפרוזודיה. לאלו מצטרף גם תיאור הטון. תההבצירוף הפועל  סימן השאלה 100
 .מעידים על האינטונציה -של סימן שאלה בתוספת סימן קריאה -יש לציין שגם הפיסוק כאן 101
 . )ספרותית( השמיע זעקה או זעקות, פרץ בזעקה.1שתי משמעויות, על פי שוויקה:  הזדעקלפועל  102
(. נראה לי כי בהיקרות זו מתאימה המשמעות השנייה. 402ז, עמ' -. התקומם בחריפות נגד משהו. )רב מילים, ד2

אולם לבסוף החלטתי להכניסו התקומם, -התלבטתי כאן אם לשייך את הפועל לקבוצת פועלי העברת מסר בדומה ל
, דהיינו הוא נושא בתוכו גם התקומם-בקבוצה זו, כי הוא נושא, לדעתי, פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי בשונה מ

 טים מהמשמעות הראשונה שמציין כאן שוויקה.אלמנ
, אך שם הודגם השימוש בתיאור האופן  (אופן תיאורי) פועל העוסק בתוארי 1.2.3.1דוגמה זו הופיעה גם בסעיף  103

 "בשפת הזקנים שלהם".
 ואפשר שהתוכן עצמו מכיל את ה"עקיצה", ואין לאינטונציה כל ייחוד. 104
 (.1423צ, עמ' -מילון השלם, סמילים, ה-על פי שוויקה י', רב  105
 .285על פי רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  106
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 עקץ-לכן יש להניח שהוא נאמר בטון לגלגני, כלומר יש כאן רמז עקיף לאינטונציה בדומה ל, לגלוג

 שהובא לעיל:

אותה: ״להתייעץ עם  חיקיתימעכתי את הסיגריה בשפיץ של הנעל ולקינוח  .35

 ״ ]אמיר[אבא, שלא ייעלב.

 פועלי השמעת קול 1.2.4.2

כפועלי אמירה  ומשמשים (ייבב)כמו  בקבוצה זו נכללו פעלים, המתארים קולות שאינם דיבור

  108ה של דיבור ישיר.בתוספת הקול הייחודי המיוצג בהם, כאשר הם באים בסביב

 ]אמיר[ 109.ייבב״ברגע אחד,״   .36

 ]אמיר[ 110.גונח״או, מרד,״ הוא   .37

                ".איזה לילה היה לי, לירית, הכי גרוע בעולם. "את לא יודעת 111צחקהוא   .38

 בלום[-]קסטל

 והקריא מהפתק שלו ]...[ ]נבו[ גיחךברור, צ׳רצ׳יל   .39

המשמשים כפועלי ויילל,  נהםעוד נכללו בקבוצה זו פועלי השמעת קול, הבאים מעולם החי כמו  

נהם, פן האמירה, כך שככאלה הם משמשים להבעת אמירה בתוספת או אמירה מטאפוריים.

מסמן אמירה תוך שינוי גובה הקול, חזרתיות   ייללמסמן אמירה תוך כדי הרמת קול בזעף,  ,למשל

 דוגמאות:מסמן אמירה בזעף ובקול רם.  שאגומעין בכי, ו

 הנהג. ]קרת[ נהם"צודק,"  .40

, "מה אתה עושה, מייללוכל הזמן הזה שאני מוריד עליו את האבן הבנאדם רק   .41

עושה, מה אתה עושה, אני האיש שלך, אני האיש שלך," עד שהפסיק.  מה אתה

 ]קרת[

                                                                                                                                                                        
 .672ל, עמוד -, כרך חרב מיליםעל פי שוויקה,  107
אבא )תשנ"ו( דנה בפועלי אמירה שונים במסגרת הדיון בפועלי הבעה ובפועלי הודעה )את שניהם -בורוכובסקי בר 108

. היא לחש, צעקהיא רואה כפועלי העברת מסר(. היא מזכירה שם גם את פועלי גרימת היווצרות קול, הגה, צליל, כמו 
שמבצע הפעולה ביטא את המילה/ המשפט או  סוברת כי בשימושים מסוימים של פעלים אלה הדובר מבקש לציין

 . כתב, יצר, בראאפילו צליל כלשהו, ולא שהעביר מסר למישהו. במקרים אלה היא רואה בהם פועלי גרימת קיום, כמו 
כשלעצמו שייך לקטגוריה של פעלים המבטאים קולות של בני אנוש שאינם דיבור, אולם במקרה זה  ייבבהפועל  109

 אמירת הדברים )=הדברים נאמרו ביבבה(.אופן מתאר את  ייבב
שייך לקטגוריה של פעלים המבטאים קולות של בני אנוש שאינם דיבור, אולם במקרה  גונחגם הפועל  ייבבבדומה ל 110
 .מתאר את אופן אמירת הדברים )=הדברים נאמרו באופן דומה לאופן שבו מתבצעת גניחה( גונחזה 
צחק לפעולות יש ({ בנושא זה: "2016ורוד })מתוך התכתבות אתה ) -זילברהלן דברי ל -צחק ובכהלגבי הפעלים  111

הייחוס של הקולות האלה ל"פרוזודיה" הוא בשל היותם צלילים  גם אופי פרוזודי ושתיהן בגדר השמעת קול. ובכה
ית, , כלומר שניהם משמשים בתקשורת בין בני אדם. אמנם זאת אינה משמעות לשונמסר , אפילומשמעות שיש בהם

מבניים, הן רכיבים מודאליים )כוונת -אלא רגשית, אבל האינפורמציה הטמונה בפרוזודיה מכילה הן רכיבים לשוניים
כמו כן, אחד הסינונימים של פרוזודיה הוא "המרכיב הסופראסגמנטלי  לשוניים, כמו רגשות.-הדובר( והן רכיבים לא

י יותר מסגמנט אחד". במובן הרחב וה"טכני" הזה, צחוק בדיבור", כלומר "צלילים שמפיק אדם ושמתפרסים על פנ
 וכזה הוא המצב –" בעיקר כאשר אדם מדבר תוך כדי צחוק או תוך כדי בכי. ,כי בהחלט יכולים להיחשב פרוזודיהוב

 בדוגמאות כאן.
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שבו הוא נאבק נה, מזהה עתה את שורשו של הסיפור הממו שואגאבל איך זה?   .42

לקח  האנושיות שלנו, ובגללאתה בא להתלונן בעיתון על רמת  - מתחילת הערב

 שה המתה לבד... ]יהושע[יהאמפוקפק אתה ממשיך להשאיר את 

 לא מילוליפועלי העברת מסר  1.2.4.3

או השמעת קול, ותפקידם להעביר מסר, שאינו  בקבוצה זו הוכנסו פעלים שאינם פועלי אמירה

מילולי בהכרח, אך בבואם בסביבת דיבור ישיר הם מקבלים תפקיד של פועל אמירה, שעשויה 

משולבים עם אמצעים נוספים בעלי  פעלים אלה, במיוחד כאשר מסוימת להתלוות אליו פרוזודיה

 . דוגמאות:112מסר פרוזודי

 .מרמז על תקיפות מסוימת הנלווית למילים דירבנתיבדוגמה הבאה השימוש בפועל 

, תזיז את עצמך. יש לך זמן עד המונדיאל הבא. בכל מקרה, דירבנתיאז יאללה,  .43

 מתרגם לאנגלית כבר יש לך. ]נבו[

המשמש לזירוז, וגם דרך משמעות המבע  יאללהמובן שהפרוזודיה כאן מועברת גם דרך סמן השיח  

, שהסופר יוצר את האינטונציה הייחודיתדירבנתי . שילובם של אלה עם הפועל תזיז את עצמך

 . מבקש להקנות לדברים

ימוש בפועל זה מעביר לנמען מסר של התנגדות, אי הסכמה וחוסר שביעות רצון. ש התקומםהפועל 

 עשוי לרמז כי לדברים הנאמרים מתלווה נימת טרוניה ואפילו כעס, כמו בדוגמה הבאה:

 ]יהושע[ .כנגד ההצעה הנדיבה. חסרת הגבולות מתקומםלילה שלם? הוא  .44

, המאופיין המעביר מסר של בקשה לנמען, נושא בחובו קומפוננט של פרוזודיה התחנןגם הפועל 

 . 113ויורדת וריגושיות נלוויתבאינטונציה עולה 

 

 

 

 

 

                                                           
בתוך קבוצת פועלי המסר ישנם פעלים שהמשמעות הספציפית שלהם כוללת גם רגש בהנחה המוקדמת או באופן  112

 , הכוללים רגש של כעס/ תסכול.התקומם-ו מחהביצוע הפעולה, כמו 
 ["הליבוט", קרת. ]התחנן ״,הזה המכוער הדג את כבר תאכל למשל. דוגמה: ״אז ביקש-בניגוד ל 113
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 פועלי רגש 1.2.4.4

הם למעשה . פועלי אמירה בסביבת דיבור ישירמשמשים כו צה זו מכילה פעלים המביעים רגשקבו

 עשוי להשפיע על הפרוזודיה שלו. דוגמאות:וזה  מלווה את הדיבור,מציינים את הרגש ה

אחרת אני לא נותן . אני רוצה לדעת מה כתבתם. התרגזעל הזין ההפתעה, אופיר  .45

 את הפתק שלי. ]נבו[

 [כתב לה משם? שלום, אני מת?" ]שלו: "ומה הוא נסעראני שתקתי והוא  .46
 

 . "מי סיפר לך דבר כזה?" ]שלו[נדהםהאיש   .47

 פעלים מטאפוריים משדות סמנטיים שונים 1.2.4.5

משמעותם הבסיסית והייחודית כל קבוצה זו כוללת פעלים משדות סמנטיים שונים, שאין ב

דיבור או השמעת קול, אך בבואם בסביבת דיבור ישיר הם מקבלים משמעות של פועל קומפוננט של 

 יע גם על הפרוזודיה. דוגמה:צברה עם משמעות נלווית, העשויה להאמי

 ]נבו[אלי, אבל אל תשנה את הנושא.  נצצהת, יערה -ק-ת-ר-אבחנה מ  .48

שאינו בעל אופי פרוזודי, מעביר את התלהבותה של הדוברת ומבהיר לקורא  , אף על פינצצההפועל 

פועל עם האמצעים הגרפיים )הקווים שימוש בשהדברים נאמרו מתוך הערצה למספר. שילוב ה

מילה. הנלווה לנותן לקורא את האופי הפרוזודי  (מרתקתהמפרידים בין האותיות של המילה 

 ת:נוספ הדוגמ

 הממונה, לא תהיה כאן התנצלות, אלא רק 114הטמתלאבל זה העניין,   .49

 הבהרה ]יהושע[                          

 

 

 

 

                                                           
 יכול להשתייך גם לפועלי רגש, שהרי המשמעות היא מתרגז/מתעצבן. מתלהטהפועל  114
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 שילוב אמצעים פרוזודיים אחדים 1.2.5

לעתים משולבים בטקסט כמה אמצעים פרוזודיים יחד, כמו סימנים גרפיים, פעלים 

הפרוזודיה של המבע, ותיאורים. הקווים המפרידים, למשל, כשלעצמם אינם מספיקים להעביר את 

יכול הקורא להבין מהי  -אך בשילוב תיאורים והסברים מצד הכותב וכן בהבנת הקונטקסט 

הפרוזודיה הנדרשת. בדוגמאות הבאות מופיעים שילובים של קווים מפרידים עם אמצעים 

 פרוזודיים נוספים:

 היא במנגינה של אדם הנזכר במשהו ששכח: נכוןבדוגמה הבאה קריאת המילה   

 . הזכיר' ראינו בכלל ברמב"ם! אופיר 94אבל את הגמר של  .50

 , אמרתי. ]נבו[ כון-נ

  שתורמת להבנתה של המילההזכיר, פיענוח הפרוזודיה הנדרשת היא בזכות המילה  

 , הנאמרת במנגינה של מישהו שנזכר בדבר כלשהו, וכן בזכות הקו המפריד.כון-נ

בדוגמה הבאה הדגשת המילים והקווים המפרידים בין האותיות בשילוב התיאור של 

המספר מבהירים את אופיו הפרוזודי של הטקסט. המספר מנסה להעביר כאן לקוראים את 

האמירה המשותפת של כל החברים, היודעים מראש את מה שאופיר מתכונן לומר, ואומרים את 

לוג מסוים. הקווים המפרידים בין אותיות המילים "אין לכם הדברים במעין דקלום ואולי גם בלג

שילובם של שני אלה  מבהיר  -הקבוע"  -מושג איזה מזל", והתיאור: "המשכנו את ההמשך הידוע 

 115לקורא שעליו לקרא את המילים בקול רם וברור ובקצב אטי.

זה -אי  שג-כם מו-אין לאתם יודעים מה מזל? שיש לנו אחד את השני, אופיר אמר.  .51

 . ]נבו[ השלמנו את ההמשך הידוע, הקבוע, זל-מ

בדוגמה הבאה יוכל הקורא לשחזר את הפרוזודיה באמצעות שלושה מרכיבים: משמעות המילה 

 המודגשת, הקווים המפרידים בין האותיות ותיאורו של הכותב.

 , וביטא בכך את רחשי הלב של כולנו ]נבו[נשא תפילה, צ'רצ'יל מן-אהה  .52

פה המכירים את הברכות המסורתיות של הדלקת נר חנוכה, יוכלו בקלות לשחזר את דוברי ש

 האמן הטקסי שלאחר הברכות.  מענההמנגינה האופיינית ל

                                                           
 .במקור, אך יש הפרדה בין האותיות המילים אינן מודגשותשלהלן  51-53 בדוגמאות 115
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בדוגמה הבאה מעביר המספר לקורא את הפרוזודיה של המילה המודגשת הן על ידי הקווים 

הדן  1.2.4.5בסעיף  עילשתואר להמפרידים בין אותיותיה והן על ידי פועל המתייחס לדוברת, כפי 

 בפעלים מטאפוריים משדות סמנטיים שונים.

 אלי, אבל אל תשנה את הנושא. ]נבו[ נצצה, יערה ת-ק-ת-ר-מאבחנה   .53

 עם האמצעים הגרפיים נותן לקורא את האופי הפרוזודי של המילה. נצצהשילוב הפועל  

הדוגמה הבאה לקוחה מתוך סיטואציה, שבה כל החברים לוחצים על המספר, שיפגיש אותם עם 

חברתו החדשה. הדובר שנמנע מכך עד עתה, אינו עומד בלחצים המופעלים עליו מצד חבריו, וצועק 

. הכותב מעביר לקורא את הפרוזודיה של המילה על ידי חזרה על האות 116קיייייי-אולבסוף 

יוצרים תחושה שהדובר אומר את  נכנעתיהאחרונה שלה שש פעמים. חזרה זו בצירוף הפועל 

 המילה בצעקה ומאריך בהגיית חלקה השני של המילה.

 . ביום שלישי כולכם מוזמנים אלי לפגוש אותה. ]נבו[נכנעתי, קיייייי-או  .54

כל אלו  -, פועל  ותיאור117בדוגמה הבאה ישנו שילוב של אמצעי גרפי )שלוש נקודות בין המילים( גם

 יחד נותנים לקורא את המידע על הפרוזודיה הנדרשת בקריאת המבע:

שנזרק בקלות כזאת, והבת  פגוע מן האיוםהממונה,  מתבלבל... סליחה ...רגע... אבל  .55

  ע[שלי? מי יוכל להחליף אותי כאן? ]יהוש

 

 

 

 

 

 

                                                           
פית את התנועה המוארכת, משתמש הכותב בחזרה על האות י' מספר יוון שאין אפשרות לסמן מבחינה גרמכ 116

 פעמים.
 .לא הוכנסו לספירה, כאמור לעיל סימני הפיסוקה, היות שה בסעיף זתופעה גרפית שלא נספר 117
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 טבלאות, סיכומים ומסקנות                                             -הפרוזודיה   1.3

להלן תוצגנה שתי טבלאות המסכמות את הממצאים, שעלו מתוך מיון גילויי הפרוזודיה 

השונים בספרות של קורפוס זה. אחרי הצגת הממצאים בטבלה אסכם ואפרט את המסקנות 

 העולות מן הטבלה.

 118: הגילויים הפרוזודיים בספרות הצעירה ובספרות הקלאסית1טבלה 

       

 הקורפוס                       

 סוג הגילוי 

 הפרוזודי 

 

 הספרות הצעירה

 

 הספרות הקלאסית

 4 14 אמצעים גרפיים

 3 13 מבעים אקספלטיביים

תוארי פועל ומבעים המציינים 

 את אופן האמירה

26 38 

אמירה בעלי פרדיקט פועלי 

 אדוורביאלי פרוזודי

26 18 

 8 10 פועלי השמעת קול

 3 4 פועלי העברת מסר

 4 2 פועלי רגש

 3 3 פעלים מטאפוריים

 81 98 סיכום

                                                           
 בטבלה זו ישנה התייחסות רק ללשון הדיבר )=לשון הדיאלוג( של הקורפוסים הספרותיים. כאמור לעיל, 118
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 והמסקנות העולות מתוכה 1סיכום ממצאי טבלה 

מעיון בממצאי הטבלה עולה כי מספרם של הגילויים הפרוזודיים בלשון הדיבר של  .1

(. 81לעומת  98הצעירה גדול ממספרם בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית )הספרות 

ממצא זה יכול להעיד על כך כי בלשון הדיבר של הספרות הצעירה ישנו ניסיון רב יותר 

לחקות את לשון הדיבור האותנטית מאשר בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית. ממצא זה 

זו, והיא שלשונה של הספרות הצעירה עשוי להוות נדבך לטענה שתיבחן לאורך עבודה 

 דומה יותר ללשון הדיבור האותנטית מאשר לשונה של הספרות הקלאסית.

קורפוסים השימוש -מבדיקת פיזור הגילויים הפרוזודיים בתוך הטבלה עולה כי בשני התת .2

תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן הרב ביותר הוא בשתי דרכי הבעה מרכזיות: א. 

 בספרות הקלאסית(.  81מתוך  38-היקרויות בספרות הצעירה ו 98מתוך  26) האמירה

היקרויות בספרות  98מתוך  26) עלי אמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודיופב. 

 .היקרויות בספרות הקלאסית( 81מתוך  18-הצעירה, ו

הִמְגוון העומד באשר לריבוי השימוש בתוארי פועל ובמבעים המציינים את אופן האמירה,  

לרשותו של הסופר בתחום זה הוא רחב מאוד, ומאפשר לו לעשות אבחנות מדויקות באשר 

ם המציינים את אופן תוארי הפועל והמבעי וזודיה המלווה את הדיבור. כמו כןלפר

ולהעברה מדויקת יותר של  ר לאפיון הדמויות והיחסים ביניהןמשמשים את הסופהאמירה 

ולכן אין פלא כי השימוש בדרך זו הוא הנפוץ ביותר אצל הסופרים  הסיטואציות השונות,

 הואנראה כי , בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי ובאשר לשימוש הרב בפועלי אמירה

קשור לצורך האובייקטיבי של הסופרים לאפשר לקוראים להבחין בין קטעי הדיבר לקטעי 

הסופר שימוש בפועלי אמירה. כאשר  הסיפר בספריהם. הבחנה זו נעשית על פי רוב על ידי

לחש, צעק, פעלים כגון המשתמש בפעלים בעלי פרדיקט אדוורביאלי המתייחס לפרוזודיה, 

גם באשר לאינטונציה שבה כביכול נאמרו הדברים, וזאת כדי  מידע, מקבל הקורא קרא

לקרב אותו ככל האפשר לרוח הלשון המדוברת במציאות. מובן שאינפורמציה זו כוללת גם 

רמזים למצבן של הדמויות וליחסים ביניהן וכן לאופי הסיטואציה הנתונה, במיוחד כאשר 

 התפעל.-והתחנן, התלונן  ליםהפועל מכיל גם פרדיקט אדוורביאלי של רגש, כמו בפע

בסעיף הקודם צוינה כמותם הגדולה של תוארי הפועל והמבעים המציינים את אופן  .3

האמירה ביחס ליתר דרכי הביטוי של הפרוזודיה בטקסטים הספרותיים. מעניין לציין את 

הפער הקיים בין הספרות הצעירה לספרות הקלאסית בתחום זה: בעוד שבספרות הצעירה 
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היקרויות סך הכול  98תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן האמירה מתוך  26נמצאו 

היקרויות  81מתוך  38)=מעט יותר מרבע מכלל ההיקרויות(, בספרות הקלאסית נמצאו 

)=כמעט מחצית מכלל ההיקרויות(. ממצא זה עשוי להעיד על העדפתה של הספרות 

פני דרכי ביטוי אחרות. כך גם  הקלאסית את הדרך התיאורית להעברת הפרוזודיה על

עלי העברת מסר ובפעלים מטאפוריים גדול יותר באופן יחסי והשימוש בפועלי רגש, בפ

בספרות הקלאסית מאשר בספרות הצעירה )בעוד שבספרות הצעירה נמצאו שני פועלי רגש 

 81היקרויות סך הכול, בספרות הקלאסית נמצאו ארבעה פועלי רגש מתוך  98מתוך 

בספרות  4ות, בקבוצת פועלי העברת מסר נמצאו מספרים דומים של פעלים )היקרוי

בספרות הקלאסית( ובקבוצת הפעלים המטאפוריים נמצאו מספרים זהים של  3-הצעירה ו

קורפוסים )חמישה פעלים מטאפוריים(. למרות המספר הדומה, מבחינה -פעלים בשני התת

ת בהשוואה לספרות הצעירה. קלאסיהגדול מספרם של פעלים אלה בתוך הספרות  יחסית

קיימת בספרות הקלאסית מגמה  רק להעריך כי אפשראך היות שמדובר במספרים קטנים, 

בפועלי רגש, בפועלי העברת מסר ובפעלים מטאפוריים יותר מאשר בספרות  של שימוש

 הצעירה, בדומה לנטייה להרבות בתוארי פועל ובמבעים המציינים את אופן האמירה.

למרות העדפתה של הספרות הקלאסית את הלשון התיאורית לעומת הספרות הצעירה  .4

הגילויים הפרוזודיים בספרות הצעירה עולה על  כל)כפי שהוכח בסעיף הקודם(, עדיין סך 

לעיל.  ממצא זה מוסבר בבחינת האמצעים  1מספרם בספרות הקלאסית, כפי שצוין בסעיף 

הסימנים הגרפיים והמבעים  דונו כאן:אור הפרוזודיה, שטרם ניהאחרים לתי

האקספלטיביים. בתחומים אלה עולה מספר ההיקרויות בספרות הצעירה על מספרן 

סימנים גרפיים שונים לציון  14בספרות הקלאסית: בעוד שבספרות הצעירה נמצאו 

(. כך גם לגבי 81(, בספרות הקלאסית נמצאו רק ארבעה )מתוך 98הפרוזודיה )מתוך 

היקרויות של מבעים  13קספלטיביים: בעוד שבספרות הצעירה ישנן המבעים הא

(. ממצאים 81היקרויות )מתוך  3(, בספרות הקלאסית ישנן רק 98אקספלטיביים )מתוך 

אלו יכולים להעיד על נטייתה של הספרות הצעירה לבחור באמצעים ישירים להעברת 

ת ולקיצור בהעברת המסרים, הפרוזודיה. בדומה ללשון הדיבור האותנטית הנוטה לישירו

להעביר את הפרוזודיה של המבעים בצורה ישירה עד כמה  מבקשתכך גם הספרות הצעירה 

יות, שימוש במבעים שאפשר, על ידי אמצעים שונים כמו הדגשת אותיות, חזרה על אות

לטיביים וכדומה. דרכי ביטוי אלה מזכירות את דרכי הביטוי של התמלילים אקספ
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במעמ"ד, שבו גמגומים, היסוסים, קולות וכדומה מסומנים על ידי האמצעים הגרפיים 

 השונים והמבעים האקספלטיביים מובאים כלשונם. 

על מנת לבדוק את ההבדלים בין הסופרים השונים בתחום הגילויים הפרוזודיים אסקור בטבלה 

 צל ששת סופרי הקורפוס:א ותהבאה  את פיזור ההיקרויות של דרכי ביטוי הפרוזודיה השונ

 : הגילויים הפרוזודיים אצל הסופרים השונים2טבלה  

 הסופרים         

 

סוג הגילוי 

 הפרוזודי

 גפי אמיר

 

 אשכול נבו

 

אורלי 

קסטל 

 בלום

 

א.ב.  מאיר שלו אתגר קרת 

 יהושע

 3 1 0 8120 6119 0 אמצעים גרפיים

מבעים 
 אקספלטיביים

7 1 1 4 1 2 

פועל  תוארי
המציינים  ומבעים

 את אופן האמירה

8 10 8 0 7 31 

פועלי אמירה בעלי 
פרדיקט 

אדוורביאלי 
 פרוזודי

 

10 

 

9 

 

3 

 

4 

 

7 

 

10 

 6 2 2 4 2 2 פועלי השמעת קול

 4 0 0 0 4 0 פועלי העברת מסר

 2 2 0 0 2 0 פועלי רגש

פעלים 
 מטאפוריים

0 1 1 1 0 3 

 61 20 11 25 35 27 סיכום

 

                                                           
רצפי יש לציין שאצל נבו הופיעו אמצעים גרפיים נוספים שלא נמנו כאן, כמו ריבוי נקודות, היוצרות מבעים קצרים,  119

 נקודות לציון משיכת הברה או גמגום וכדומה.
בלום הוא הדגשת המילה על ידי כתיבתה בצורה מודגשת ונטויה בניגוד -מצעי הגרפי היחיד שחוזר אצל קסטלהא 120

 .לנבו שמשתמש באמצעים גרפיים שונים
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 והמסקנות העולות מתוכה 2 סיכום ממצאי טבלה

, אשר משנה במידה מסוימת את הרושם שהתקבל מטבלה 2הממצא הבולט ביותר בטבלה  .1

 61, הוא כמות הגילויים הפרוזודיים העצומה אצל א.ב. יהושע ביחס לסופרים האחרים )1

אצל  20בלום, -אצל קסטל 25אצל אמיר,  27אצל נבו,  35 -היקרויות אצל יהושע ביחס ל

בהתבוננות בהתפרסותם של הגילויים השונים אצל יהושע עולה כי  אצל קרת(. 11-שלו ו

הכמות הגדולה ביותר של ההיקרויות מצויה בפרמטר של תוארי הפועל והמבעים 

היקרויות(. כפי שצוין לעיל, השימוש הרב  61 מתוך 31מציינים את אופן האמירה )ה

ן את הטקסט התיאורי הרווח בספרות בתוארי פועל ובמבעים לציון אופן האמירה מאפיי

ומרמז על מצבה הנפשי והרגשי של הדמות הדוברת ועל יחסיה עם הדמויות האחרות 

השותפות בדיאלוג. כמו כן הוא מסייע לקורא להבין את הסיטואציה הנתונה. בחירתו של 

 121.כתיבתו לראות בה סוגל סגנוני של אפשרובדרך זו היא בחירה סגנונית,  א.ב. יהושע 

עוד עולה מן הטבלה כי יהושע משתמש במידה לא קטנה גם בדרכי ביטוי הפרוזודיה  .2

האחרות. מספר פועלי האמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי הוא השני בגודלו אצלו 

(. כמו כן הוא משתמש גם בפועלי השמעת קול, בפועלי העברת מסר ובפעלים 61מתוך  10)

. ממצאים אלו מעידים על רגישותו הגדולה של הסופר מטאפוריים יותר מיתר הסופרים

לפרוזודיה מצד אחד, ומצד שני הם מעידים על ניסיונו להעביר דרכה מסרים ספרותיים 

נוספים, הקשורים לדמויות ולסיטואציה הנתונה. עם זאת מבחינת השימוש באמצעים 

 כפי שיפורט להלן. ובמבעים אקספלטיביים, עולים עליו סופרי הספרות הצעירה,  122גרפיים

בעיון בממצאי הטבלה הנוגעים ליתר הסופרים, מסתבר כי נבו הוא המוביל מבחינת  .3

-(, קסטל27(, ולאחריו בסדר יורד באים הסופרים: אמיר )35השימוש בגילויים פרוזודיים )

(. בהתבוננות בהתפרסות ההיקרויות מתגלה כי הסופרים: 11( וקרת )20(, שלו )25בלום )

פועלי אמירה בעלי מעדיפים את שתי דרכי ביטוי הפרוזודיה הבאות:  ,ר ושלונבו, אמי

. ממצאים אלו תוארי פועל ומבעים לציון אופן האמירהו פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי

מעידים על נטייתם של סופרים אלה להשתמש יותר בלשון תיאורית לתיאור הפרוזודיה 

בלום וקרת. עם זאת אצל נבו -גוד לקסטלבטקסט, המאפיינת את הסופרים הקלאסיים בני

                                                           
הכלה המשחררת" ועל ריבוי התיאורים בכתיבתו של יהושע מצוין גם במאמרה של בן שחר )תשס"ג( על הרומן " 121

 ספרים נוספים של יהושע. 
יש לציין  כי בדומה לנבו גם בכתיבתו של יהושע יש שימוש בסימנים גרפיים אחרים, שלא נספרו כאן, כמו ריבוי  122

 נקודות הקוטעות את המשפטים או רצפים של נקודות להבעת גמגום וכדומה.
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, אשר לא נמצאו כלל אצל 123(35מתוך  6יש שימוש נרחב יחסית גם באמצעים גרפיים )

אמיר. ממצא זה מעיד על רגישותו של נבו לפרוזודיה ועל ניסיונו להעביר אותה לקורא גם 

ידי סימנים  , שבו מועברת לרוב הפרוזודיה עלללא התיווך התיאורי בדומה למצוי במעמ"ד

. עם זאת , שהם אמצעים ישירים יותר להעברת הפרוזודיהגרפיים ומבעים אקספלטיביים

מתוך  1לעומת  27מתוך  7אצל אמיר נמצאו מבעים אקספלטיביים בכמות גדולה יחסית )

אצל נבו(, המעידים אף הם על רגישות לפרוזודיה ועל הניסיון להעבירה בצורה ישירה  35

עם זאת היות  מנוס מלראות בנתונים אלה בחירה סגנונית של הכותבים.. אין אפשרככל ש

שהבדיקה נעשתה על ספר אחד בלבד אצל הכותבים השונים, ייתכן שהבחירות הסגנוניות 

 כאן מאפיינות רק את הספרים שבקורפוס זה ולא את כלל ספריהם של הכותבים. 

י בבחירת האמצעים להעברת בלום יש גם ייחוד סגנונ-עוד עולה מן הטבלה שאצל קסטל .4

(, גדול השימוש 25מתוך  3הפרוזודיה. בעוד שמספר פועלי האמירה אצלה קטן יחסית )

בכל אחד מהם(.  25מתוך  8)אמצעים גרפיים המציינים את  אופן האמירה, וב תוארי פועלב

גם מספר פועלי השמעת קול עולה אצלה על מספרם אצל סופרי הספרות הצעירה האחרים. 

אים אלה מעידים על ייחודיותה של הסופרת בבחירת הגילויים הפרוזודיים, המשלבת ממצ

 אמצעים קלאסיים )תיאורים( עם אמצעים מודרניים )סימנים גרפיים(.

ממצא נוסף שעולה מן הטבלה הוא הפער העצום הקיים בין יהושע ושלו מבחינת השימוש  .5

ממעט שלו להשתמש בפעלים (. באופן מפתיע 20לעומת  61בגילויים הפרוזודיים )

אחד ההסברים האפשריים לכך הוא  ובתיאורים המתארים את הפרוזודיה של הדיבור.

אצל יהושע אין תיחום דיבר ללשון הסיפר אצל שלו. בחנה הגרפית הבולטת בין לשון ההה

בחנה ברורה בינה לבין לשון הסיפר, אלא ישנם הרכאות, היוצרות ישל לשון הדיבר במ

שיח  ארוך( ישנם קווים -עלי אמירה, ובחלק מן  המקרים  )בעיקר  כשיש  דופסיקים ופו

רכאות את לשון יאצל שלו מתחמות המואילו מפרידים, המציינים את החלפת הדוברים, 

. בנוסף לתיחום במירכאות משתמש שלו בהטיותיו השונות של 124הדיבר בצורה בולטת

                                                           
  וש בסימני פיסוק שלא נספרו בעבודה זו.ישנם גם אמצעים גרפיים נוספים אצל נבו, כמו שימ 123
124

)לעתים גם  לזהות בקלות את קטעי הדיאלוג על פי המירכאות אפשר )מתוך "יונה ונער" של מאיר שלו( בקטע הבא 
  :אין כל פועל אמירה(

ושעונו זורחים באפלולית, רעמתו הלבנה חפופה, קמטים  עיניו האריה הזקן ארב על כורסה פינתית, ריחני ודרוך.
 עמוקים, גבות לבנות סומרות. 

בשנים, בקומה, בידיעה. עיניו ראו  -״אני מחכה לך,״ הוא קם לקראתי, ספק מתוך נימוס, ספק מזכיר לי את יתרונו
 זכרון ושלי גלי השערות.ועיני לא. אוזניו שמעו ואוזני מדמות. מוחו מדפים של 

 "הבטיחו לי משלחת חשובה מאמריקה", אמרתי לו, "לא סיפרו שיגיע גם בחור מהפלמ"ח."
 "רציתי לומר לך תודה", אמר, לא הייתי ברוב המקומות האלה מאז, וחששתי שיהיה לי קשה." 

 "בטח לא קשה כמו אז במלחמה."
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. לשונו של שלו רוויה בתיאורים, אולם דווקא בקטעי הדיבר 125אמרפועל האמירה הבסיסי 

מבלי תיווך כלשהו, למעט הפועל הוא מעדיף, ככל הנראה, להעביר את הדיבור כמות שהוא 

. נראה לי כי גם כאן אין לנו אלא להסיק כי זוהי בחירתו הסגנונית של 126אמר ניטראליה

פרוזודיה ההולמת, ומבין השורות הכותב, המעדיף לתת לקורא להבין מתוך המבעים את ה

עם זאת, כפי שנאמר לעיל, מחקר  את כוונות הדובר ורגשותיו ואת היחסים בין הדוברים.

ל כל אחד מן הסופרים, וייתכן שהממצאים מלמדים על טקטיקה זה נעשה על ספר אחד ש

 מיוחדת לספר הנידון.

מספר הגילויים הפרוזודיים אחרון בסולם השימוש בגילויים הפרוזודיים הוא קרת, אשר  .6

לי , כאשר מתוכם ארבעה הם פעלים בעלי פרדיקט אדוורביא11-שנמצאו אצלו הגיע רק ל

 127עוד הופיעו אצלו שני פועלי השמעת קול .לטיבייםפרוזודי וארבעה הם מבעים אקספ

המתייחסים לאופן  ומבעים תוארי פועל שוםנמצאו אצלו לא ופועל מטאפורי אחד. 

אים אלה מעידים על התייחסותו המועטה של קרת לעניינים הפרוזודיים. ממצ האמירה.

השערתי בעניין זה היא שהפרוזודיה אצלו מושגת פעמים רבות באמצעות השימוש הרב 

העדרם של תוארי כמו כן  כתיבות גם את המנגינה.בסלנג, שבו במקרים רבים המילים מ

, 'רזה'להיות לשונו של קרת לשון  ,ככל הנראה ,והמבעים לציון אופן האמירה קשור הפועל

עם זאת ייתכן שממצאים אלה מאפיינים את כתיבתו בספר . 128אשר ממעטת בתיאורים

 שנבדק בקורפוס זה בלבד, ואינם מייצגים את כתיבתו בכל ספריו. 

 

 

                                                                                                                                                                        
שאומרים, מוכן לכל, מגליד מהר. כמו תתפלא, אבל מכמה בחינות אז היה קל יותר. הייתי סוס צעיר, שש לקרב, כמו "

 (16יונה ונער, עמ' ) שהמלחמה אוהבת את החיילים שלה: בלי כרס ובלי שכל ובלי ילדים ובלי זכרונות."
בניגוד לדוגמה לעיל אפשר לראות בדוגמאות שלהלן מתוך הספר "שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" של יהושע כי 

ל ידי מירכאות כמו אצל שלו, אלא על ידי פסיקים ולעיתים גם על ידי קווים מפרידים אין הבחנה בין חלקי הדיאלוג ע
 )לציון החלפת הדוברים(:

פלולית כמו יונה מלכותית. עתיקה מרחפת באיוור מאוד, הדור בלבושו, ובלורית אז מזדקף הישיש, גבוה, כבד, ח 
נאמרת ההוראה  -ל הכפוף לו. לא מחר בבוקר תת בכוח את כתפו שמכבידה מאוד על היד הלופהחרדה לשמו הטוב 
 פור השלם צריך להיות ברור עם שחר.הערב. הלילה. אין זמן. הסיאלא עכשיו.  -לאט ובצלילות רבה 

 ...כאלה בימים ועוד, אכפתזה   שכל חושב אתה למי. מאוד הגזמת, הממונה מגחך? נקמות      - וכן:
 ...כאלה בימים ודווקא ,ברוגז שלו הפקיד דברי את המפעל-בעל הודף, אכפת זה לי -

 לראות בדוגמה בהערה הקודמת. אפשרכפי ש 125
 לראות בדוגמה שהובאה לעיל. אפשרשגם הוא לא תמיד מופיע, כפי ש 126
 קולות של בעלי חיים.-מיילל-ו נהם 127
 (2002שלגי וסטפק )על הלשון הרזה בכלל ועל לשונו של קרת בפרט, המוגדרת אצל  3.2.2ובעניין זה ראה בסעיף  128

 כלשון תכליתית ופשוטה.
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 . הלקסיקון הייחודי של העברית המדוברת וגילוייו בספרות2

העברית המדוברת זהות לאלו שבשפה הכתובה ואף משמעותן זהה, רוב המילים בלקסיקון של 

ואולם חלק נכבד מן המילים המרכיבות את השפה המדוברת הן ייחודיות לה, והן לרוב תוצאה של 

, השפעות לועזיות ויצירת 130במילים תקניות 129שלושה תהליכים עיקריים: מעתקים סמנטיים

 לוגיים( . מילים חדשות באופנים שונים )חידושים מורפו

בסעיף הראשון של פרק זה אסקור את תהליכי התהוותן של המילים בעברית  

המדוברת, על פי שלושת התהליכים שצוינו לעיל. בתוך כל אחת מן הקבוצות תמוינה המילים על פי 

חלקי הדיבר השונים. לנוכח עושרה של השפה לא הסתפקתי בחלקי הדיבר המקובלים והוספתי 

. זאת ועוד, בכל אחת מן הקטגוריות )שמות עצם, פעלים 2.1שיפורטו להלן בסעיף  קטגוריות שונות,

 קטגוריה לביטויים, דהיינו לצירופים כבולים.  -וכיוצא בהם( ייחדתי תת

מילים  10,000בגלל קוצר היריעה וריבוי המילים בחרתי לערוך את בדיקתי על קורפוס מצומצם של 

ד, לשון הדיבר של הספרות הצעירה, לשון הסיפר שלה, לשון מילים בכל תת קורפוס: מעמ" 2000)

כל המילים והצירופים שמוינו ונספרו בפרק זה, הדיבר של הספרות הקלאסית ולשון הסיפר שלה(. 

העוסק בלקסיקון השפה המדוברת וגילוייו בספרות, נמצאים בנספח. בהסברים שיובאו להלן 

  131לו.מובאות רק דוגמאות אחדות מן הממצאים שהתג

את תהליכי התהוותן של המילים בעברית המדוברת בקטגוריות לאחר שאסקור  

טבלאות המסכמות את  2.2, אציג בסעיף 132השונות בשילוב דוגמאות מתוך הקורפוס של עבודה זו

הממצאים, שהתגלו בקורפוסים השונים, ואערוך השוואה ביניהם. לאור ההבדלים שיתגלו בין 

את מסקנותיי לגבי מאפייני לקסיקון השפה המדוברת במעמ"ד לעומת  הקורפוסים השונים, אציג

ת )על לשון הדיבר קלאסימאפייניו בספרות הצעירה )על לשון הדיבר ולשון הסיפר שלה( ובספרות ה

אעסוק בהרחבה בשלושה סמני שיח מתוך קטגוריית סמני השיח, שכן  2.3בסעיף  והסיפר שלה(.

                                                           
והרחבה  המעתקים הסמנטיים יכולים להיות מסוגים שונים: מטאפורה, מטונימיה, אליפסה, אטימולוגיה עממית 129

 .(98, עמ' 2008)ראה נצר, וצמצום של היקף המשמעות 
דוברת כשפה תקנית, ולכן עשוי (. למעשה, אנו רואים גם את השפה המ2008המונח "מילים תקניות" לקוח מנצר ) 130

יצג את השפה מונח זה להטעות במידה מסוימת, אך השתמשתי בו בעקבות נצר, היות שהמונח מוכר ומקובל כמי
 .הכתובה והלא דיבורית

חשוב לציין כי קביעתם של המילים והביטויים המופיעים בפרק זה כשייכים לשפה המדוברת נעשתה על פי לפחות  131
(, מילון "רב מילים" של 2008(, ספרו של נצר "עברית בג'ינס" )2005באים: מילון הסלנג של רוזנטל )אחד מהמקורות ה

( )כאשר המילה או הצירוף הופיעו באחת הקטגוריות הבאות: לשון הדיבור, סלנג, המונית( והמחקרים 1997שוויקה )
ים וביטויים שלא נמצאו במקורות אלה, (. מיל2009השונים על סמני השיח , כמו מאמרה של משלר על סמני השיח )

ניסן נצר כשייכות לשפה המדוברת, ד"ר חלקן אושרו בתכתובת אלקטרונית עם  -אשר נראו לי בכל זאת כלשון דיבור
וחלקן נקבעו ככאלה על פי סקר שנערך בין חמישים אינפורמנטים, אשר לפחות שני שלישים מתוכם קבעו כי הם 

 שייכים לשפה המדוברת. 
ממילון במקרים רבים העניין הנדון דורש הצגת משמעותן של מילים דיבוריות שונות. חלק מן ההגדרות נלקחו  132

 (. 1997של שוויקה ) רב מילים( וממילון 2008(, מספרו של נצר )2005של רוביק רוזנטל ) הסלנג המקיף
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נפוצים בעברית  שיח מאוד בעברית המדוברת. בחרתי בשלושה סמניקטגוריה זו דומיננטית ורווחת 

 . 133איזה-ו אז, פשוטמשמעויות מגוונות:  הנושאיםהמדוברת 

יש לציין כי במסגרת העיסוק בלקסיקון הייחודי לעברית המדוברת התגלו גם תופעות תחביריות 

כמו התחלות נפל,  שונות במשפטים שבהם היו משובצים המילים, הצירופים והמבעים השונים,

העוסק בתחביר, ואינן  3איבריים ועוד. תופעות אלה ברובן נידונות להלן בפרק  -משפטים חד

 נידונות כאן.

 

 תהליכי התהוותן של המילים בעברית המדוברת   2.1

 מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי  2.1.1

העברית הכתובה והמדוברת, בקבוצה זו מצויות מילים מן הלקסיקון המקובל והנורמטיבי של 

. מיונן יהיה 134אשר קיבלו בשפה המדוברת משמעות חדשה, דהיינו מילים שחל בהן מעתק סמנטי

, דהיינו 135על פי משמעותן החדשה. אם חלה בהן )בנוסף למעתק הסמנטי( גם תזוזה קטגוריאלית

אחרת, למשל  בד בבד עם שינוי המשמעות הן גם עברו מקטגוריה אחת של חלקי דיבר לקטגוריה

. להלן  136מעבר משם עצם למילת כמות, הן תמוינה על פי הקטגוריה החדשה, שאליה הן משתייכות

 דוגמאות אחדות מתוך הקורפוס לכל אחד מחלקי הדיבר בקבוצה זו:

 שמות עצם 2.1.1.1

138(C514_2) 137!היסחפותשמונה מאות שקל? מה את אומרת?  .1
 

139[11האלה. ]אמיר, עמ'  הקשקושיםבשביל מה זה טוב, כל  .2
 

                                                           
היא מילית רווחת מאוד בשפה חשוב לציין כי המילה "איזה" ברוב הופעותיה אינה משמשת כסמן שיח, אך  133

המדוברת, והיות שבחלק משימושיה היא מהווה סמן שיח, היא סווגה יחד עם סמני השיח. )על עניין זה ראה הרחבה 
 (2.3.3.1להלן בסעיף 

(, בן 2005(, פרוכטמן )2008(, נצר )1972בנושא מעתקי משמעות )מעתקים סמנטיים( בעברית המדוברת ראה: ספן ) 134
 ( ועוד. 2005שחר )

(, נצר 2016-תשס"ה ו-תשס"ד ו-תשס"א, תשס"ג-על תזוזות קטגוריאליות בעברית המדוברת ראה: טרומר )תש"ס 135
 ( ועוד.2008)

שבמקור השתייכה לקבוצת שמות העצם, תשויך בחלוקה שלהלן לקבוצת מילות הכמות,  טיפה,לדוגמה, המילה  136
 .(מעט מאודבמקרה זה היא  טיפה. )משמעות (OCh. )טיפה יש. קצת אוטובוסים יש כשהיא מופיעה במשפט כמו:

מבחינה תחבירית יש כאן תופעה נוספת המאפיינת את השפה המדוברת, והיא השימוש במבע חד איברי או במבע  137
, בורוכובסקי 3מקוצר שבו שם עצם אחד מהווה יחידה תחבירית שלמה )על המבע החד איברי כתבו: צדקה, תשנ"ח

 (. 2016ויזרעאל,  2010אבא, -בר
מעריך ומאייך פעולה של  היסחפותבדוגמה זו מגיבה הדוברת על המחיר הגבוה שציינה חברתה. שם הפעולה  138

האנשים שגבו את המחיר הגבוה או האנשים ששילמו אותו. הם נסחפו/ הגזימו במעשם/ בהתנהגותם )נצר, עברית 
היא: נגרף, נסחב, סטה ממסלולו בכוח מים, רוח וכדומה )על פי  נסחף(. משמעותו המקורית של הפועל 100בג'ינס, עמ' 

 (. 1236נ, עמ' -שוויקה, מילון רב מילים, מ
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 :  140דוגמאות למילים שבנוסף למעתק הסמנטי חלה בהן גם תזוזה קטגוריאלית

141(C514_2בעבודה ) אחד ֺהיש לי פ .3
 

 [7]קרת, עמוד  142יומיותדייט ראשון דייט שני, מסעדה פה, סרט שם, תמיד רק  .4

 ביטויים

 (OCh) 143בסיביר  בספטמבר קור כלבים .5

 (C514_2) 144אותו סיפורועוד פעם  .6

 

 פעלים 2.1.1.2

 [9, אוחזת לי בזרוע...]אמיר, עמ' 145נדבקת אלי ...והיא מתעכבת, .7

להלן דוגמאות לפעלים שחל שינוי גם במילת היחס המוצרכת המתלווה אליהם, או שהצטרפה 

 מילת יחס נוספת למילת היחס הקיימת: 

את כל שמחת החיים שתססה בו והתקשתה לבוא לידי ביטוי בפגישות בבתי אבות, או  .8

 [11]נבו, עמ'  146עלינו הוציאבמיטה עם אילנה, הוא 

                                                                                                                                                                        
במשמעה המוחשי והמקורי היא ציור חסר צורה או חסר משמעות. עם הזמן נוספה לה גם משמעות  קשקושהמילה  139

חס אליהם. שתי המשמעויות הן בשפה מטאפורית של פטפוט חסר תועלת, דברים חסרי חשיבות שאין טעם להתיי
 היא מטאפורית.  קשקושים(. בדוגמה כאן המשמעות של 1697של שוויקה, עמ'  רב מיליםהמדוברת )על פי מילון 

 ות הבאות קיימת מטונימיה. דוגמאב 140
 -במשמעות של אדם כלשהו )איש/בחור/גבר/קולגה וכדומה(. סביר להניח ש אחדבדוגמה זו משמש שם המספר  141

"נותר" כמייצג  אחדאו כיוצא בזה שהתקצר, כלומר חלה פה מטונימיה, שבה שם המספר  בחור אחדיסודו בצירוף  אחד
של הצירוף כולו. יש כאן תזוזה קטגוריאלית משם מספר לשם עצם. )עדיין אפשר למצוא בשפה המדוברת זה לצד זה 

   בעבודה.( )המילה לא הופיעה במילוני הסלנג, אך בחור אחדבעבודה/יש לי פה  אחדאת שתי האפשרויות: יש לי פה 
 אושרה כשייכת לשפה המדוברת על ידי ד"ר ניסן נצר בתכתובת אלקטרונית וגם על ידי חמישים אינפורמנטים(.

(. מילה זו קיבלה 161בשפה המדוברת היא הצגת צהריים בקולנוע )רוזנטל, מילון הסלנג הצרוף, עמ'  יומיתהמילה  142
וזה קטגוריאלית משם תואר לשם עצם, וכמו בדוגמה הקודמת . גם כאן חלה תזהצגה יומיתכל הצירוף את משמעות 

 גם כאן אפשר לומר שחלה מטונימיה של תואר תמורת שם עצם.
(. זהו צירוף הקיים גם ברוסית. קרוב לוודאי 335משמעו קור עז )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' קור כלבים  הצירוף 143

 בים קר. מכך, שכאשר הקור הוא כה עז, אפילו לכלשהביטוי נולד 
אירוע נשנה, עניין שחזר על עצמו. בדוגמה זו הדוברת מספרת על חברה, שגילתה בשלב  משמעו:אותו סיפור  הצירוף 144

אותו מאוחר שהיא נושאת תאומים, היות שהרופא לא זיהה בבדיקותיו את שני העוברים. הדוברת משתמשת בצירוף 
ר האירוע שחזר על עצמו. הצירוף "אותו סיפור" אינו מופיע במילונים, אך בספרו של נצר במסגרת הדיון לתיאו סיפור

ַטעעל המילה "קטע" הוא מזכיר את המילה "סיפור": "המילה  התרחקה מאוד ממשמעה המקורי )חלק( והפכה היום  ק 
במשמעים שונים, שחרגו מן  סק, סיפורעניין, עלמילה "דהויה" רבת שימושים. מעין ֶקַטע שימשו בעבר המילים 

המשמע המקורי, וחלקם שרדו עד היום, כגון: היה אתו סיפור...אל תעשה מזה סיפור...איזה סיפור הולך 
 מתאים לדבריו של נצר. אותו סיפור(. נראה לי שגם כאן הצירוף 185-186, עמ' 2008ביניהם...)נצר, 

בשפה התקנית היא נצמד או התחבר למשהו בדבק, בסרט הדבקה וכדומה. בשפה  נדבקמשמעותו של הפועל  145
נטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' רוז) המדוברת קיבלה המילה משמעות מטאפורית של הטריד, התחבר למישהו נגד רצונו

238).  
(. לעומת Y-מ Xיא )הוצ מ-ו את(, מצריך את מילות היחס הכניס -במשמעותו המקורית ) ההיפך מ הוציאהפועל  146

}על פי רוזנטל, המשמעות היא: פרק עליו תסכול או  היא פרק את רגשותיו הוציאזאת בשפה המדוברת משמעותו של 
. במקרה זה מילת היחס המתלווה (, אך בהיקרות כאן מדובר ברגשות חיוביים ולא שליליים91כעס )מילון הסלנג, עמ' 

 .. על..()הוציא את. עלהיא  את-בנוסף ל אל הפועל
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בחורה. דייט ראשון דייט שני, מסעדה פה, סרט שם, תמיד רק  147יוצא עםאתה  .9

 [ 7יומיות. ]קרת, עמוד 

שבמשמעותו המקורית בא עם משלים )כמו  ,גם בדוגמה הבאה יש שינוי בהצרכה. הפועל "חתך"

 לאחר שעבר מעתק סמנטי בשפה המדוברת: ללא משלים בא ,(חתך את הלחם

 (C514_2.)148חתךהוא לא התקשר, לא, הוא אמר לעינת שזה לא. אני ניסיתי, ]...[ הוא  .10

 פעלים כלליים

וכדומה, המשמשים לקח , יצא, עשה, נתןבתוך קבוצת הפעלים הוכנסו גם פעלים כלליים כמו 

. חלק מן הצירופים הם בהשפעת האנגלית, 149במשמעויות שונות על פי שם העצם המצטרף אליהם

עשה , כמו הצירופים שפעתהמילים מן הלועזית ובהבתוך  תרגומי שאילהוהם מופיעים בסעיף 

 )או כלי תחבורה אחר( וכדומה. להלן דוגמאות:  לקח אוטובוס, אהבה

 (C514_2אולטראסאונד. הכול בסדר. )לה  עשוהלכה לרופא.  .11

 (OChטרק ) עשינו .12

כל חולצה שהיא קונה. מ 150סיפורלאישה שלהם עושים יש בעלים קמצנים כאלה, ש .13

 [11]אמיר, עמ' 

 [11]אמיר, עמ'  151בסדר?""עשי לי טובה,  אמרתי, .14

 [11." ]אמיר, עמ' 152אהבה, את יודעת, עושיםואז הוסיפה, הם לא  .15

 153(C514_2ומוצא, ונתחיל לדבר. )גיל, השכלה,  ליתני אז  .16

 (OCh). סיבירית -את הרכבת הטרנס 154לקחנו .17

                                                           
קיבל בשפה המדוברת משמעויות שונות, אשר ניכרות לא רק על פי ההקשר, אלא גם על פי מילת היחס  יצאהפועל  147

= יצא עם= התגבר על משבר כלשהו, התאושש ממנו, יצא מהשונה הנוספת לפועל בכל אחת מהן. להלן אחדות מהן: 
המשמעויות השונות של "יצא" מופיעות במילון הסלנג של ניהל מערכת יחסים רומנטית או בילה בפגישה רומנטית. 

 .166-167רוזנטל, עמ' 
בשפה התקנית משמעות הפועל "חתך" היא העביר סכין או מכשיר חד אחר דרך דבר מה כדי לחלק אותו לחלקים,  148

רת אחת (. לעומת זאת בשפה המדוב716ל, עמ' -כדי לפתוח אותו או כדי להסיר חלק ממנו. )מילון שוויקה, ח
מהמשמעויות של הפועל "חתך" היא סיים מצב של חוסר החלטה )שם(. משמעות זו מופיעה גם אצל רוזנטל )מילון 

(. בדוגמה המובאת כאן משמעות 100לסיים )שם, עמ'  –( "לחתוך" 2008(. בדומה לכך מפרש נצר )146הסלנג, עמ' 
צדדי. הדוברת מספרת חברתה על 'דייט' שהיה לה עם -"חתך" היא: הפסיק את הקשר )הרומנטי(, קטע אותו באופן חד

בחור מסוים. היא מסבירה לנמענת שהפסקת הקשר אינה באשמתה, מכיוון שהבחור היה זה שהחליט על כך. הוא 
 "חתך".

 (.2010)על פעלים מסוג זה כתבה מישוב  149
150

 .(289הסלנג המקיף, עמ'  הגיב בצורה מוגזמת, הערים קשיים מיותרים )רוזנטל, מילון-עשה סיפור ממשהו
151

ה/ תעשה טובה! קיים בעברית המדוברת  (288פניה נרגזת, פתיחה לנזיפה. )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -עשֵׂ
 במשמעות מילולית חיובית, אך בסלנג יש לצירוף משמעות של נזיפה, כמו גם במקרה זה.

152
 251עמ'  (,2008, נצר )286רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -make loveקיים יחסי מין. אנגלית:  -עשה אהבה 
 .218(, עמ' 2008)על המשמעויות השונות של הפועל "נתן" ראה נצר ) תני = תאמרי 153



64 
 

משהו סדר גודל של ארבעים ושתיים  155לקחהדבר הזה, הנסיעה הזאתי מפה לפה  .18

 (OCh) שעות.

 

 ביטויים

 (C514_2) .156מחזירה לך טלפוניםאני לא  .19

 (C514_2) 157שיחקה אותה .20

 (OCh) ?158שוברים את הראש למה אנחנו .21

שלה ]אמיר,  159שרוניות-ברמתכל הזמן  הביאה אותהתמירה ויפהפייה ופעם הייתה  .22

 [9עמ' 

אבל בואו נעשה את זה מסודר, צ'רצ'יל הציע. שכל אחד יכתוב שלושה דברים. שלושה  .23

 [ 16]נבו, עמ'  160נצא מזהמשפטים קצרים. אחרת לא 

  (182בלום, עמוד -)קסטל..." לא בבום בהדרגה. 161ייכנס להם לראש ככה זה .24

 

  שם משלימי 2.1.1.3

ארי שם תואר, והיא מונה בקטגוריה זו נכללו מילים וצירופים, המתארים שמות עצם, וכן מת

 להלן: ותמפורטקטגוריות, אשר -מספר תת

 שמות תואר 

 בסדראני הייתי  .25
162(C514_2) 

״אז בואי נחליף, רק לכמה ימים. אצלך יש שמש בבוקר. אני לא רוצה לחטוף רככת.  .26

 ( 181בלום, עמוד -. )קסטל163רציני"בחדר שלי אין חלון 

                                                                                                                                                                        
, הקרובה ביותר למשמעות כאן, היא לקח( לפועל 199אחת המשמעויות אצל רוזנטל  )מילון הסלנג המקיף, עמ'  154

 לקח אוטובוס/מונית/ רכבתאחת המשמעויות, שהן בהשפעת האנגלית. גם הצירופים . הוא מציין כי זו ביצע, עשה
בצירופים אלה היא: השתמש בכלי רכב כלשהו על מנת לנסוע  לקחוכדומה מושפעים לדעתי, מן האנגלית. משמעות 

 )=לבצע נסיעה( ממקום למקום, לכן היא דומה למשמעות שציין רוזנטל, שהובאה לעיל. 
 .199עמ' פי רוזנטל, מילון הסלנג המקיף,  בהשפעת האנגלית, על -ארךבמשמעות  לקח 155
במשמעות: טלפן בתגובה לבקשה של אדם  החזיר צלצול( מופיע 93אצל רוזנטל  )שם, עמ'  -החזיר טלפונים 156

 – צלצוללמטונימי  טלפון) הוא באותה המשמעות. החזיר טלפוניםלהתקשר אליו )בדרך כלל במשיבון(. גם הצירוף 
 שימוש במכשיר במקום במה שהוא מייצר(

 (.368)רוזנטל, עמ' הצליח  -שיחק אותה 157
 (.360אמץ להיזכר או לפתור בעיה )רוזנטל, עמ' הת -שבר את הראש 158
כאן הכוונה לכך  -( 86הצליח בתחום או במהלך מסוים )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -הביא אותה במשהו159
 ל הדוברת( הייתה פעם מוצלחת בזכות היותה מרמת השרון, שנחשבת למקום יוקרתי. ה )דודתה שדָ שדֵׂ 
 (791כביטוי )שם, עמ'  יצא מזה( . גם שוויקה מציין את 166נחלץ ממצב קשה )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  -יצא מזה 160
 .245הבין דבר מה, מילון הסלנג, עמ'  -נכנס לו לראש 161
ות שונות בשפה, כמו בריא וחש בטוב, הגון וישר )כשנאמר על אדם(, תקין או משביע משמעוי בסדרלמילה  -בסדר 162

רצון, אך לא מעבר לכך )כשנאמר על משהו(. כמו כן היא מהווה מילת אישור או הסכמה )שוויקה, מילון רב מילים, עמ' 
המשמעות היא שהוא נוהג כשורה  )מבוסס על  בסדר, כשנאמר על מישהו שהוא . בלשון הדיבור( 4, 2, 1 , משמעויות211

 (. זו המשמעות גם בדוגמה זו.2משמעות  -לא בסדר דברי שוויקה, שם, בפרשנותו לצירוף
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 בתוך שמות התואר מצויות צורות בינוני רבות. להלן אחדות מהן:

 שם? עשר מינוס היה מליידן שחזרתי אחרי שיום לך : אמרתי2דובר  .27

 .: כן, אמרת1דובר 

 . קטע :2דובר 

 164(OCh) :מטורף1דובר                 

 [ )גזרה משגעת= גזרה  מדהימה(13אמיר, עמ' ] 165משגעתהייתה לי גזרה  .28
   
 (OCh. )166מדליקעשינו את הסיבוב, חיפשנו את הצבים וזה  .29

 

  :167להלן דוגמאות לתארים שמקורם בשמות עצם, אשר עברו תזוזה קטגוריאלית בשפה המדוברת

168כלבים : קור2דובר 
 בספטמבר. בסיביר 

 האלה בחורף. הכפרים מעלות ארבעים למינוס מגיע זה 169.מוות קור זה : מה1דובר 

(OCh) 

 מילים מסתמות 

ם)המתלווה לשם העצם(  170איזהמילת השאלה  משמשתבקבוצה זו  במשמעות של  , דהיינוכְמַסתֵׂ

במשמעות זו כסוג של סמן שיח שתפקידו להביע  איזהלראות את  אפשר. מבחינות מסוימות כלשהו

את חוסר מחויבותו של הדובר כלפי דבריו או את חוסר החשיבות, שהוא מייחס לדיוק בדברים. 

 דוגמאות:

 ( OCh)איזה בקתה ישנו פה ב .30

 ( C514_2) להכיר לי? עלם חמודות איזהאין לך  .31

                                                                                                                                                                        
. חשוב, 3. מיושב בדעתו, אחראי 2. לא מתבדח, לא צוחק, חמור סבר 1בשפה התקנית היא:  רציני משמעות המילה 163

 .(4-ו 2, 1, משמעויות 1759עמ' קה ,הדורש התייחסות ומחשבה מיוחדת )שווי
לעומת זאת בשפה המדוברת קיבלה המילה משמעויות נוספות. אחת המשמעויות היא: ראוי, משמעותי, בעל ערך )שם, 

 (.ראוי/ משמעותי = חלון רציני חלון) ( כפי שבא לידי ביטוי בדוגמה המובאת כאן6, משמעות 1759עמ' 
היא יכולה לבוא הן כתואר בלוויית שם העצם או ם/מעשה בלתי שפוי. מתארת בשפה התקנית אד מטורףהמילה   164

יוצא מן הכלל, בלתי מתקבל על  מסעיר,, ואילו בשפה המדוברת משמעותה: לבדה כשם עצם  )=שם תואר מועצם(
 (.216רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' ) הדעת

עַ שם התואר   165 צורת בינוני )בבניין פיעל( שחל בה מעתק סמנטי בשפה , הוא מטורף, הבא מאותו שדה סמנטי של ְמַשגֵּ
שמשמש הן  מטורף-, אך בניגוד ל(231)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' מרגש  המדוברת, ומשמעותה היא: מדהים,

ַע בשפה התקנית והן בשפה המדוברת כשם תואר )או כשם תואר מועצם(, הצורה  משמשת בשפה התקנית כפועל ְמַשגֵּ
 ואילו בשפה המדוברת חלה בה תזוזה קטגוריאלית בנוסף למעתק הסמנטי, והיא הפכה לשם תואר.בלבד, 

משמשת בשפה התקנית כפועל בלבד, שמשמעותו היא מצית/מבעיר/ מעלה  משגע כמו הצורהמדליק  צורת הבינוני 166
 (.943נפלא, נהדר, מיוחד 'משגע' )שוויקה, עמ'  -אש, אך  בשפה המדוברת היא משמשת כשם תואר במשמעות

167
 הופיע גם בקבוצת הביטויים  בתוך קטגוריית שמות העצם. קור כלביםהצירוף  
. ַעזשבדוגמה הבאה מתארות את הקור. את שתיהן אפשר להחליף במילה  מוותוגם המילה  כלביםגם המילה  168

 . 2.1.1.1הוסבר לעיל בסעיף  קור כלביםהצירוף 
מרמזת, ככל הנראה, לכך שהקור הוא כה עז עד כי אפשר למות ממנו. באופן כללי  מוותהמילה  קור מוותבצירוף  169

)=משעמם כמו המוות  משעמם מוותגם צירופים כמו  בשפה המדוברת משמשת להקצנה. כך אפשר למצוא מוותהמילה 
( אומר כי השמות מוות, פחד, רצח, שיגעון משמשים הרבה לגוזמה )אגב 105: 2008משעמם ש'בא' למות(. נצר ) -או

 התרחקות ממשמעם הפשוט, הדנוטטיבי(.
 )במסגרת הדיון בשלושה סמני שיח(. 2.3.3להלן בסעיף איזה הרחבה על  170
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 :  איזהלצדו של  מישהולמצוא את המסתם  אפשרבהיקרות הבאה 

הניסיון כבר לימד אותך שהסודות האלה, שגורמים כל פעם לנשים להתפרק לחתיכות,  .32

זיון עם בעל חיים או עם קרוב משפחה או עם  הם לרוב משהו באיזה סדר גודל של

  [7ששילם לה על זה כסף. ]קרת, עמוד  איזה מישהו

 

 מילים מעצימות   

בקבוצה זו נמצאות מילים המעצימות את שמות התואר. רוב שמות התואר הם סקאליים 

 אפשרוכדומה, ובלשון הדיבור  פחות, יותר, מאודלהוסיף להם מתארים כמו  אפשרבמהותם, ולכן 

יופיע לצדו גם שם התואר, כמו  הכי -. כאשר משתמשים בזה-מה -ו איזה, הכילמצוא גם את 

 : להלן 41-42בדוגמאות 

 (OCh) 172שהייתה בעולם גדולה 171הכי הצחנה, ישב לידי אחד .33

 : ההבא היע שם התואר המועצם, כמו בדוגמלהעצמה, לעתים יופ איזה-כאשר משתמשים ב

 (OChזה ) 174חושילינגאטלס  173איזהוואי,  .34

יהיה להשלימו על פי ההקשר  אפשרלשם עצם ללא שם התואר, ו איזהאך במקרים רבים תצטרף 

 כמו בדוגמה הבאה: 

[ )איזה מזל= 11מזל ]נבו, עמ'  איזהמזל שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג  איזה .35

175 (טובאיזה מזל 
 

. הוא עשוי 176מאוד, ביותרמשמש בעברית המדוברת לציון הפלגה במשמעות זה -מהגם הצירוף 

 להופיע לפני שמות תואר ללא שם עצם כמו בדוגמה הבאה: 

                                                           
יותר מכולם. בדרגה הגבוהה ביותר או במידה רבה  בלשון הדיבור-(; הכי96מכולם )מילון הסלנג, עמ' הטוב  -הכי 171

 .(436ז  עמ'  -ביותר, ביותר )שוויקה, מילון רב מילים, ד
172
 .עברית המדוברת(. ביטוי הפרזה זה רווח בבעולםגדולה  הכי) יש כאן הפרזה 
173
לדברי טרומר (. 12כל כך, מיוחד במינו )מילת העצמה לחיוב ולשלילה( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -איזה 
(, התזוזה הקטגוריאלית למילת העצמה לא חלה על המילה 'איזה' בלבד, אלא גם על מילות שאלה נוספות, כמו 2003)

העוסק במילת  2.3.3רוט לגבי איזה מופיע להלן בסעיף 'איך' )איך משעמם פה!( או 'כמה' )כמה יפה ירושלים!(. פי
 איזה.השאלה 

איזה+ שם העצם+ זה )איזה המתלווה פעמים רבות למשמעות זו:  מיוחד, גם מבנה תחבירייש כאן בדוגמה המובאת 
 .זה(אטלס חושילינג 

 .)מתארי שם( 2.1.3.3(. ראה להלן סעיף 10יוצא מן הכלל )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אחושילינג 174
לשם עצם טעון )בעל קונוטציה חיובית או שלילית(, פעמים רבות לא יופיע שם תואר.  איזה גם כאשר מצטרפת 175

 .( )איזה שפשפת= איזו שפשפת איומה(OCh, אחרי זה לא הלכתי )שפשפתאיזה אויש, חבל לך על הזמן,  :הדוגמ
176
 .946עמ'  רב מיליםמילון שוויקה,  
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, אמר הבחור שישב מולה, בלי להסיר את עיניו ממתאר החולצה שלה נכוןזה -מהזה  .36

177זה נכון= נכון מאוד(.-[ )מה17]נבו, עמ' 
 

 178מילות כמות, מתארי כמתים ומילות אומדן ודיוק  2.1.1.4

בקבוצה זו אוחדו כל המילים המתייחסות לכמויות ולמידות מדויקות או לא מדויקות. להלן 

 דוגמאות:  

 (OCh). 180טיפה יש 179יש אוטובוסים קצת. .37

 (OChאותו התפתחות ) 181פחות או יותראבל אני מעריך שזה  .38

 [ 14ארבעה ]נבו, עמ'  182גגאיך הגעת לחמישה?  .39

סווגה בקבוצה זו בשמשה כמשלימת כמת. תפקידה במקרה זה הוא להביע חוסר  איזהגם המילה 

. בשימוש זה היא מופיעה תמיד לפני מספר או לפני בערך( בדומה למילהמשוערת )דיוק או מידה 

לראות דמיון למשמעותה כסותם. בשני  אפשרמילה המתארת כמות או מרחק. בתפקידה זה 

גם לראות בה סוג של  אפשרשל הדובר כלפי הנאמר, וככזו המקרים היא מבטאת חוסר מחויבות 

 סמן שיח. להלן דוגמאות:

 (OCh) מרחק של קילומטר... איזהארבעה צבים בכל פינה ב 183יש לה  .40

 ביטויים )צירופים( המכילים מילות כמות

 [8. ]קרת, עמוד 184מבויש חציוהגבר הזה קם, מחייך אלי, מתלבש  .41

 

 תוארי פועל 2.1.1.5

מחליפה לך מצעים״, אמרה בהט ופנתה להביא מצעים  185כבר״אם אתה רוצה, אני  .42

 ( 180בלום, עמוד -חדשים. )קסטל

 [26" ]קרת, עמ' , עשרים דולר.186בשבילךרוצה לקנות אותו? " .43

                                                           
את  משמש בעברית המדוברת גם כמעצים של פעלים. במקרה זה הוא ייחשב לתואר פועל  )כמו : זה-מההצירוף  177
 .תיהני מההצגה( זה-מה
 .דיוק -איאו  178
179
 .יש קצת אוטובוסיםבמקום  -סדר מילים חריג -יש אוטובוסים קצת 
180
 .)המילה משמשת ככמת( (153. )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' מעט = טיפה 
 .(299במידה מסוימת )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -או יותרפחות  181
מילה זו  (.62)רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' לכל היותר/ מקסימום. בשפה המדוברת משמשת במשמעות של גג המילה  182

 גם תזוזה קטגוריאלית משם עצם )בשפה הרגילה( למילת אומדן )בשפה המדוברת(. -בנוסף למעתק הסמנטי -עברה 
 .לטירהלה= 183
 (. 699כמעט, כמעט לגמרי, כמו חצי גאון )שוויקה, מילון רב מילים, עמ'   -בלשון הדיבור -חצי 184
 .173מייד, בעוד רגע, מילון הסלנג, עמ'  -כבר 185
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 :הבקבוצה זו הוכנסו גם צלילים נושאי תוכן, המשמשים כתוארי פועל. דוגמ

, 187צ'יקההוא נמאס לו , המדריך, ראה שאנחנו מתקשקשים עם זה יותר מדי, קם,  .44

  188(OChמדהים, לא ייאמן. )

 ביטויים

 [ 11קפלה ]נבו, עמ' -על ביצוע א 189כמו שצריךולהתאמן לפני זה  .45

 [ 13]נבו, עמ'  190בלי חשבוןפשוט תרסס אותו  .46

 פניות 2.1.1.6

בקטגוריה זו מצויים כינויים שהדובר מכנה בהם את הנמען. בשפה המדוברת אלו לרוב כינויים  

 המביעים קרבה או חיבה.

 [9, איך אבא, תגידי לי רק איך אבא שלך." ]אמיר, עמ' 191 "בובה'לה .47

-, אמרה ברוך, ״בחיים עוברים דברים קשים. אבל חייבים להמשיך.  )קסטל192״חמוד״ .48

 (180בלום, עמוד 

 193 מני שיחס 2.1.1.7

ים אחרות זוהי מערכת סמני השיח הם קבוצת מילים/ביטויים בעלי תפקיד פרוצדורלי, במיל

  , אלא את עולמו של הטקסטלשוני-נם מאזכרים את העולם החוץלשוניים, אשר אי-סימנים מטא

ואת  אישיים(-קציה בין הדוברים )=סמני שיח ביןא(, את האינטר)=סמני שיח טקסטואליים

 194)=סמני שיח קוגניטיביים(. הקוגניטיביים המתחוללים במוחותיהם בזמן הדיבור התהליכים

                                                                                                                                                                        
[. מופיע פעמים רבות בשפה של מוכרים ממולחים, 58עליך חלים כללים מיוחדים ] מילון הסלנג, עמ'  -בשבילך 186

"ג'סטה" ללקוח, דהיינו 'בשבילך' =רק למענך אנו מורידים את המחיר. אם זה היה מישהו אחר, היינו שעושים כביכול 
 מבקשים יותר.

הדובר מתאר כיצד המדריך הצליח . (324צ'ק. )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' –הרף עין, קיצור של צ'יק  - צ'יק 187
כתואר פועל  צ'יקצליחו לעשות זאת זמן רב. לעתים מופיע להדליק את האש בקלות ובמהירות לאחר שהם ניסו ולא ה

 בתוספת ב )בצ'יק(. 
 את עשה הוא במשפט כמו, פועל כתואר לרוב באה זו" מילה. "תוכן נושאי כאמור, לקבוצה של צלילים שייך, יק'צ 188
. יק'בצ האש את הדליק הוא= יק'צ)איברי. -חד לראות בו משפט אפשרש או, חסר כולו המשפט כאן אך, יק'בצ זה

 .(ההקשר מתוך מובנת זו משמעות
 .(180)רוזנטל, עמ'  על פי הנורמות המקובלות. -צריך כמו ש 189
 .(48)רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  .ללא התייחסות לתוצאות  - בלי חשבון 190
 .(36כינוי חיבה, בדרך כלל לאישה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -הלֶ ּבּוּב 191
 .(139פנייה לילד או לגבר )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -חמודמשמש ככינוי.  חמודשם התואר  192
193
 כמו כן. בדיבור הרבה קיים שהוא למרות ֶאה הקוגניטיבי השיח סמן כאן לספירה הוכנס לא היריעה קוצר מפאת 
 ואילו, חדשה במשמעות תקניות במילים זה עוסק שסעיף משום, תוכן נושאי צלילים שהם שיח סמני כאן הוכנסו לא

ההרחבה . , ושם גם נספרו'(ג סעיף) הצורה בחידושי הוכנסו הם. זו להגדרה עונים אינם התוכן נושאי הצלילים
 .2.3העיקרית על סמני השיח מובאת להלן בסעיף 

על לישּון )-מטאהגרמטיזציה שלהם הוא  ובתהליכי השיח בסמני השימוש בלב המצוי ( התהליך2009על פי משלר ) 194
 בנוגע תקשורת לצורך בלשון דהיינו השימוש, (Becker 1998) בקר האמריקאי הבלשן שטבע, languagingפי המונח 
 בלשון. השימוש לתהליך
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מקורם במילים , למערכת סמני השיח תפקיד חשוב בתיאור השיח וניהולו. רוב סמני השיח

"רגילות" מקבוצות שונות: פעלים )נראה לי ש.., אני חושב ש.., אתה מבין...(, שמות עצם )יופי, 

ארי פועל )אז, עכשיו(, מילות קישור )אבל( ועוד. ופה, מצוין, נכון, פשוט(, תהאמת(, שמות תואר )י

מה -מילים אלו עברו תזוזה קטגוריאלית ממילות תוכן בעלות משמעות לקסיקלית, המציינות דבר

להלן  .2.3בעולם, עד להפיכתם לסמני שיח. הרחבה נוספת על סמני השיח מופיעה להלן בסעיף 

 :195שיח מהקורפוס שנבדק בעבודה זו דוגמאות אחדות לסמני

 אישיים-סמני שיח בין

 (26. )אמיר, עמ'  בו'נה, אה, זה יום השואה, תראה .49

 [13" ]אמיר, עמ' בסדר?אמרתי, "תעזבי אותי כבר עם הבת של דדה,  .50

 [ 14". ]אמיר, עמ'  196נו כבראמרתי לה, " .51

 סמני שיח טקסטואליים

 (C514_2) הלכו אחרי כמה זמן עוד פעם,קיצור,  .52

 (C514_2תמשיכי לך בפקק. ), יקירתיטוב  .53

 סמני שיח קוגניטיביים

ה הם רוצים .54  (C514_2). איך אנשים חיים לראות 197א 

 (C514_2) . לא לא. הוא לא התקשר.198ָאה .55

 משפטים דיבוריים 2.1.1.8

 בקטגוריה זו הוכנסו משפטים שלמים המאפיינים את לשון הדיבור. להלן דוגמאות:

   199שיהיהאבל  .56

 (C514_2) 200קשור?מה זה  .57

                                                           
 .2.3( מופיעות בסעיף 2009דוגמאות נוספות ומיונן על פי חלוקתה של משלר ) 195
196

 .(239, עמ' )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף -קריאת זירוז כעוסה -נו כבר
ה 197  .תהלוך מידע -א 
 .לציון הבנה -ָאה 198
 (.367ביטוי של השלמה עם המציאות או עם תנאי הסביבה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -שיהיה 199
שאלה רטורית הרווחת בדיבור לציון העובדה שאין קשר בין הדברים. במילון שוויקה מופיע המשפט: "מה זה  200

משמעות. על פי שוויקה, המשפט קיים בלשון הדיבור, ופירושו: מה עניינו של זה לכאן? מה הקשר של שייך?" באותה 
(. אצל רוזנטל מופיע הצירוף: "מה הקשר" שאף 946נ, עמ' -דבר זה לענייננו? מה ההיגיון בטענה זו? )מילון שוויקה, מ
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 [25]קרת, עמוד  , זה ממש רחוק.״201אל תהיו כאלה״נו, תנו לי חמישייה. בבקשה,  .58

 צירופים 2 –[ 25]קרת, עמוד  .202אין לכם לבאתם רעים רעים רעים.  .59

 מילים מן הלועזית  2.1.2

היות . 203שיעור השימוש במילים לועזיות בסלנג גבוה משיעור השימוש בהן בשפה התקנית

לשון המקורות, היה בה מחסור של מילים עממיות נשענה העברית בעיקר על שבראשיתה 

 תה של ישראל מדינת קיבוץ גלויות.. סיבה נוספת להשפעה הלועזית היא היו204טימיותנואי

על חדירתן של מילים רבות משפת  - ועדיין משפיעים -העולים הרבים מן המדינות השונות השפיעו 

רבים במדינה, אף הם תרמו לא מעט לכניסה של מילים מן השפה אמם. זאת ועוד, החיים לצד הע

הערבית. לכל אלו יש להוסיף את הגלובליזציה  המשפיעה על העולם כולו, ומחדירה באופן מסיבי 

מילים מן השפה האנגלית. היות שהשפה המדוברת אינה בעלת כללים נוקשים כמו השפה התקנית, 

לחיקה ללא ניפוי וללא הגבלות. כמו כן, השימוש במילים היא מקבלת לרוב את המילים הלועזיות 

לועזיות הוא עניין אופנתי במקרים רבים. לעתים הדוברים משתמשים במילים לועזיות )בעיקר 

   205מאנגלית( על מנת ליצור רושם. יש שהצליל הלועזי נתפס כמרשים יותר ממקבילו העברי.

הלועזיות בשפה, הוא גילה כי מתוך ( על מקורן של המילים 2008במחקר שערך נצר ) 

(. בתוך הערכים 49%-ערכים לקוחים מן הלעז, דהיינו כמחצית )כ 1280-ערכים יותר מ 2625

)קצת למעלה מרבע(  350ערכים נטולים מן היידיש )קרוב למחצית(,  630הלועזיים הוא מצא כי 

-ערכים מן הלעז הכללי )כ 110-כ ( ועוד15%ערכים מן האנגלית ) 190ערכים נטולים מן הערבית, 

, אך עניין זה לא נבדק יותר רחבהגלובליזציה מקומה של האנגלית  נראה שהיום בהשפעת(. 9%

 בעבודה זו.

בסעיף זה מוינו המילים  לשתי קבוצות: א. מילים לועזיות שנכנסו לשפה כמות שהן  

(. ב. תרגומי שאילה או בשינויים קלים בהשוואה לשפת המקור )=שאילה ישירה, שאילה מילונית

( מבחין בין תרגום שאילה, כמו 2008ושאילות משמע )=שאילה עקיפה, שאילה סמנטית(. נצר )

(, שהוא תרגום בבואה, היוצר ערך מילוני חדש בצלמו ובדמותו של blind date)= פגישה עיוורת

                                                                                                                                                                        
אין זיקה בין דבר למשנהו. )רוזנטל, מילון  "מה זה קשור?" רוזנטל מפרש את הצירוף כך:-ל  הוא דומה במשמעותו

 .(206הסלנג, עמ' 
   .(19הסלנג, עמ'  עליך לשנות את התנהגותך. )רוזנטל, מילון-אל תהיה כזה 201
 .15חסר חמלה, מילון הסלנג, עמ'  -אין לו לב 202
 .על פי ניר )תשל"ט( 203
 .(2008ראה ספן )תשכ"ד( וכן נצר ) 204
  .202( עמ' 2008ראה נצר ) 205
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 -ידחמקום נ -חורהערך הלועזי, לבין שאילת משמע, שהיא הוספת משמע לערך קיים, כמו 

ככינוי לאדם שאינו חורג מן המוסכמות  מרובעבהשפעת המילה לאך, הלקוחה מן היידיש, או 

 האנגלית.  squareבהשפעת 

המילים הלועזיות, תרגומי השאילה ושאילות המשמע מוינו על פי חלקי הדיבר  

זו  . להלן דוגמאות אחדות מתוך הקורפוס של עבודה2.1.1השונים בדומה למיון שנעשה בסעיף 

 .206ממוינות על פי חלקי הדיבר

 מילים לועזיות 2.1.2.1 

 שמות עצם

 (C514_2) . הוא היה בשוק. הוא אמר: אני לא מאמין207פשלה .60

 (C514_2) לידידך מ)שם המפעל( 208קונטרה יקירתי, יש לי .61

 (OCh. )209פקלאותעם אף גדול ועם, אתה יודע, סל כזה למעלה לשים את כל ה .62

 (OCh) 210טרק עשינו .63

 שםי משלימ

 שלי.)אמיר( 211הפרהיסטורישנים חדר הילדות  מה שהיה לפני אולי מיליון .1

 תוארי פועל

 (C514_2אני לא מאמין ) הוא אמר:. 212בשוק הוא היה פשלה. .64

 ( C514_2) יקירתי., 213אוטוטו תשמעי, זה .65

 פניות

שכבתי רק כדי להגיד: -אופיר יצא באמצע ישיבה על קמפיין לנייר טואלט תלת .66

 [ )מן הערבית(13]נבו, עמ'  , אני איתך214באבא

 סמני שיח

 (C514_2. אני אפיץ את זה פה. ). וואללהנכון .67

 (OCh)אוקיי.  ָאה, .68
                                                           

לא נמצאו היקרויות לכל חלקי  חידושים מורפולוגיים -וגם בסעיף הבא אחריו מילים לועזיותיש לציין כי בסעיף  206
 הדיבר השונים, ולכן לא מופיעים כל חלקי הדיבר.

 .(317כישלון )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  - פשלה 207
 .(333תגובת נגד )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -קונטרה  208
 .(311חבילה )רבים: פקלאות( )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  –ה לֶ ָק פֶ  209
 .(157מסע בהרים )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  –ק ֶר ְט  210
 .(1518צ, עמ' -מילים, ס-קדום מאוד, מיושן, שתוקפו פג, שזמנו עבר. )שוויקה, רב סלנג -פרהיסטורי 211
 .(. )בשוק= בהלם(1792ת, עמ' -לם )שוויקה, רב מילים, ק(, ה363זעזוע ותדהמה )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  –שוק  212
 יקרה(. המשפט כאן חסר פועל  )זה אוטוטו= זה 6בקרוב מאוד, תוך זמן קצר )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -אוטוטו 213

 .אוטוטו(
 (. כאן זה נאמר בהומור.32דמות סמכותית )מילון הסלנג, עמ' -באבא 214



72 
 

215 ושאילות משמע תרגומי שאילה 2.1.2.2
 

 פעלים

 ( OCh). סיבירית-את הרכבת הטרנס 216לקחנו .69

משהו סדר גודל של ארבעים ושתיים  217לקחהדבר הזה, הנסיעה הזאתי מפה לפה  .70

 (OCh) שעות.

    

 ביטויים )צירופים פועליים(

 (OCh). ? זה בערך חמש מאות קילומטר218לפרופורציה את זהלהכניס אתה רוצה  .71

 [14לא אהיה כמוך." ]אמיר, עמ'  219בחייםאת יודעת? אני  .72

 

 חידושים מורפולוגיים 2.1.3

בסעיף זו הוכנסו חידושי צורה של העברית המדוברת, כמו פעלים גזורי שם, שמות עצם בעלי 

 וצורן סופי לועזי ועוד. כמו כן הוכנסו כאן צלילים נושאי תוכן בשמשם כסמני שיח.בסיס עברי 

 שמות עצם   2.1.3.1

   (OCh, אחרי זה לא הלכתי )220שפשפת אויש, חבל לך על הזמן, איזה .73

 בסיס עברי+ צורן סופי לועזי

לבן, זה שגנץ אמר פעם שאם רק תחליפו אותו -...מגלגלת את התריס עם הסרט האדום .74

הדירה הלוא תהיה שווה מיליונים"  221תיקונצ'יקים,בתריסולים חשמליים ועוד כמה 

 [9]אמיר, עמ' 

                                                           
נוספים, אשר נעלמו מעיניי בשל ושאילות משמע ישנם בשפה המדוברת תרגומי שאילה יש לציין שקרוב לוודאי,  215

התערותן המוצלחת בשפה ובשל חוסר הכרותי המעמיקה את כל השפות השונות, שהשפיעו על העברית במילותיהן 
הסלנג ומילון ובביטוייהן. פעמים רבות נעזרתי בנושא זה במילונים השונים, בייחוד במילוניו של רוזנטל: מילון 

  (.2008הצירופים, וכן בספרו של נצר )
, הקרובה ביותר למשמעות כאן, היא לקח( לפועל 199אחת המשמעויות אצל רוזנטל  )מילון הסלנג המקיף, עמ'  216

 לקח אוטובוס/מונית/ רכבת. הוא מציין כי זו אחת המשמעויות, שהן בהשפעת האנגלית. גם הצירופים ביצע, עשה
בצירופים אלה היא: השתמש בכלי רכב כלשהו על מנת לנסוע  לקחעים לדעתי, מן האנגלית. משמעות וכדומה מושפ

 )=לבצע נסיעה( ממקום למקום, לכן היא דומה למשמעות שציין רוזנטל, שהובאה לעיל. 
 .199בהשפעת האנגלית, על פי רוזנטל, מילון הסלנג המקיף,  עמ'  -ארךבמשמעות  לקח 217
רוזנטל הצירופים מציין .( במילון 97הסלנג, עמ' מילון שמר על התייחסות מאוזנת )רוזנטל  -הכניס לפרופורציה 218

  (.243שם, עמ' ( )in proportionנגלית )בא מא שהצירוף
(, זו בבואה מדויקת של "אין לעבן" 213(. על פי נצר )עמ' 40אף פעם )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -בחיים 219
 יידיש.שב
( משקל קטלת )מחלות(. על פי 379מחלת עור באיזור חיכוך, בעיקר במפשעה. )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -שפשפת 220

מתקשר בתודעתנו למחלות ופגעים. תחושה זו הולידה את החידושים העממיים,  קטלת( המשקל התקני 258נצר )עמ' 
ממלאים חסר מילוני של ממש בלשון  סחבת ושפשפת ,ניירתכמו דברת, פטפטת, טפשת ועוד. לטענתו, המילים 

 התקנית, ולפיכך נתפסים כיום ממש כחלק ממנה. 
(, אך כאן אין הכוונה לבעל המקצוע, 385 רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ')מתמחה בתיקונים קטנים  -תיקונצ'יק 221

-הסופית צ'יק הבאה אחרי שמות עצם היא מסלבית )נצר .בסיס עברי וסופית לעז .-תיקונצ'יק אלא לתיקונים עצמם.
 .(291עמ' 
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 פעלים     2.1.3.2

 (C514_2) באמצע. 222השתפנהאבל , תואר ראשון והתחילה תואר שני .75

 (OChאיזה יומיים ) 223התקשקשנו -פה הסתו .76

 מתארי שם     2.1.3.3

 (OChזה ) 224חושילינגוואי, איזה אטלס  .77

 כינויים רומזים             

 (OCh) 225הזאתיהנסיעה   .78

 

 תוארי פועל   2.1.3.4

 ״הילדים שלי, הרי את המכה כבר קיבלו... אני לא אודיע להם. הם יבינו לבד. ככה זה .79

 (182בלום, עמוד -)קסטל..." 226בבוםלא  בהדרגה. ייכנס להם לראש

 

 סמני שיח שהם צלילים נושאי תוכן 2.1.3.5

 [ 11, די כבר, אמא." ]אמיר, עמ' 228נו, 227אוףאמרתי, " .80

 [11]אמיר, עמ'  229. בשביל מה זה טוב, כל הקשקושים האלה.ְפְחחקולנוע,  .81

״אני זונה,״ הן תמיד אומרות בסוף, ואתה מחבק ואומר, ״את לא, את לא,״ או  .82

 [7ממשיכות לבכות. ]קרת, עמוד אם הן  ... ״230שששש

 

 

 

                                                           
 .122(, עמ' 2008)פחדן(. ראה נצר ) שפן-פועל גזור שם מ -השתפן 222
היא  התקשקשנו(, אך כאן המשמעות של 114עפ"י רוזנטל, דיבר שיחת סתם )מילון הסלנג, עמ'  -התקשקש 223

 השתהינו סתם, 'נמרחנו'.
היא קידומת  אחו/אחול(. עפ"י רוזנטל, הקידומת 10כלל )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' יוצא מן ה -אחושילינג 224

, תווית היידוע )אח של(. בהיקרות הנוכחית מושמטת אל+  תנועת הנסמך+ אחמעצימה שבאה מן הערבית ומורכבת מ
 .' מהמילה )חושילינג(א-ה

 .(92הזו )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -הזאתי 225
מבטאת רעש  בוםצליל נושא תוכן שהוספה לו ב' בתחילתו, וכך הוא עבר "הסבה" לתואר פועל. ה"מילה"  -בבום 226

 .(34, משמעו הוא בפתאומיות, בבת אחת. )מילון הסלנג, עמ' בבוםגדול ופתאומי, ותואר הפועל 
227

 .(8ביטוי של חוסר שביעות  רצון או חוסר סבלנות )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אוף
228

. על סמן השיח "נו" כתבה גם (238קריאה המביעה חוסר סבלנות )מיידיש( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -נו
 .(Maschler, 2003)משלר 

229
 .(299)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -ביטוי תיעוב )אינטרנט( -פחחחחחחח

 .(381קריאת השתקה )רוזנטל, שם, עמ'  -שששששש 230
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 במעמ"ד  גילוייו בספרות מול גילוייו– מדוברתהייחודי לעברית הלקסיקון ה 2.2

בעמודים הבאים תוצגנה טבלאות המכילות את נתוני ההיקרויות שנמצאו. הטבלה 

והספרות  231קורפוסים: מעמ"ד, הספרות הצעירה-הראשונה משווה בין שלושת התת

. בטבלה זו מוצגות הקטגוריות העיקריות: מילים קיימות שעברו מעתק 232הקלאסית

מוצג הלקסיקון בכל אחד  6-2סמנטי, מילים מן הלועזית וחידושים צורניים. בטבלאות 

לראות את התפלגות ההיקרויות בחלקי  אפשר. בטבלאות אלו 233בנפרדקורפוסים  -מהתת

מוצגים גילויי  7קורפוס. בטבלה מספר -ונים בכל אחת מהקטגוריות בכל תתהדיבר הש

ות הלקסיקון הייחודי של העברית המדוברת, כפי שבאו לידי ביטוי אצל סופרי הספר

 הצעירה של הקורפוס בעבודה זו.

 : הלקסיקון במעמ"ד, בספרות הצעירה ובספרות הקלאסית1טבלה 

 הקורפוס     

 

 

 הקטגוריה    

     

 מעמ"ד

לשון הדיבר 

של הספרות 

 הצעירה

לשון הסיפר 

של הספרות 

 הצעירה

לשון הדיבר 

של הספרות 

 הקלאסית

לשון הסיפר 

של הספרות 

 הקלאסית

מילים קיימות 

שעברו   מעתק 

 סמנטי

 

142 

 

 

128 

 

57 

 

60 

 

 

10 

 מילים

מן הלועזית )כולל  

 תרגומי שאילה(

 

39 

 

26 

 

13 

 

9 

 

1 

חידושים 

 מורפולוגיים

 

22 

 

22 

 

1 

 

--- 

 

--- 

 11 69 71 176 203 סיכום

                                                           
 שלה. הסיפר ולשון הדיבר לשון 231
 לשון הדיבר ולשון הסיפר שלה. 232
מעמ"ד, לשון הדיבר של הספרות הצעירה, לשון הסיפר של הספרות הצעירה, לשון הדיבר של הספרות הקלאסית  233

 ולשון הסיפר שלה.
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 ניתוח ומסקנות - 1טבלה 

הכמות הגדולה ביותר של מילים וצירופים המאפיינים את  עולה כי 1מעיון בממצאי טבלה  .1

השפה המדוברת, היא במעמ"ד. אחריה בסדר יורד באות לשון הדיבר של הספרות הצעירה 

המאפיינת את ולשון הסיפר שלה. ממצא זה אינו חריג לכאורה, היות שמדובר בתופעה 

לגבי  ענה בה. כך גם אין תמההשפה המדוברת, ולכן אין פלא בכך שרוב ההיקרויות תופ

מקומן של לשון הדיבר ולשון הסיפר של הספרות הצעירה. לשון הדיבר משקפת יותר את 

 השפה המדוברת, ואילו לשון הסיפר רחוקה יותר ממנה. 

טית יתבטא ביתר שאת דווקא בתחום עם זאת, היינו מצפים שחיקוי לשון הדיבור האותנ

אוצר המילים יותר מאשר בתחומים אחרים, היות שזהו התחום הקל ביותר לחיקוי 

והמזוהה יותר מכל עם השפה המדוברת. מכל התופעות שנבדקו בעבודה זו עולה שלא כך 

טמונה אולי בכך שלשון  בין מעמ"ד ללשון הספרות הצעירה בתחום זה פערהסיבה להוא. 

ות אינה עומדת בקצב המהיר של התחדשות המילים בשפה המדוברת האותנטית. הספר

במילים אחרות: הדינמיות המוגברת המאפיינת את הלקסיקון )שמתחדשות בו מילים 

 .לשון הספרות, הסיבה לפער הקיים בין  מעמ"ד לחדשות לבקרים( היא, ככל הנראה

 המאפיינות את הלשון ל המיליםעוד עולה מן הטבלה כי בכל הקורפוסים הרוב הגדול ש .2

: בסדר יורד מצויות כך קיימות שעברו מעתק סמנטי'. אחר 'מיליםהמדוברת הן מסוג 

. ממצא זה אינו תואם את 'חידושים מורפולוגייםמילים שהן ''מילים מן הלועזית' ו

מילים מן המילים ה'סלנגיות' שבדק היו  49%-( בספרו, לפיו כ2008הממצא שמציין נצר )

מתוך כלל  19%-. בסעיף זה נמצאו בקטגוריה של 'מילים מן הלועזית' רק כ234הלועזית מן

בלשון  18%-בלשון הדיבר של הספרות הצעירה, כ 15%-המילים הדיבוריות במעמ"ד, כ

 10%-ת ופחות מקלאסיבלשון הדיבר של הספרות ה 12%-הסיפר של הספרות הצעירה, כ

ת. לעומת זאת בקטגוריה של קלאסיות המילים מן הלועזית בלשון הסיפר של הספר

מתוך כלל המילים  70%-'מילים )עבריות( קיימות שעברו מעתק סמנטי', נמצאו כ

בלשון הסיפר של  80%-בלשון הדיבר של הספרות הצעירה, כ 73%-הדיבוריות במעמ"ד, כ

מילים  90%-ת ולמעלה מקלאסיבלשון הדיבר של הספרות ה 87%-הספרות הצעירה, כ

ת. ממצאים אלו עשויים קלאסי( שעברו מעתק סמנטי בלשון הסיפר של הספרות ה)עבריות

להעיד על כך כי גם בלשון הדיבורית בדומה ללשון הנורמטיבית יש העדפה של 'יצירות' 

                                                           
יו סלנג . הוא ניפה מן הספר מעט ערכים שלא ה1993נצר התבסס במחקרו על מילון הסלנג העברי והצבאי משנת  234

 .(203, עמ' 2007נצר, עברית בג'ינס, -בעיניו והוסיף מעט ערכים שנשמטו )הרחבה בנושא ב
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עבריות על פני שאילה מן הלועזית. עם זאת נטייה זו נשמרת פחות בלשון האותנטית 

ת. אם נראה בלשון הספרות קלאסית הובלשון הספרות הצעירה מאשר בלשון הספרו

לומר  אפשרת )בייחוד בלשון הסיפר שלה( ייצוג של הלשון הנורמטיבית יותר, אזי קלאסיה

כי, ככל הנראה, ישנה מגמה של התגברות ההשפעה הלועזית בשפה המדוברת )המיוצגת 

 השפה הנורמטיבית )המשתקפת יותר במעמ"ד ומשתקפת יותר בספרות הצעירה( לעומת

 ת(.קלאסיבספרות ה

מכלל  11%-לראות כי במעמ"ד הם מהווים כ אפשרמבחינת החידושים המורפולוגיים,  .3

 22) 12%-(, בלשון הדיבר של הספרות הצעירה הם מהווים כ203מתוך  22ההיקרויות )

(, 71מתוך  1בלבד ) 1.5%-(, בלשון הסיפר של הספרות הצעירה הם מהווים כ176מתוך 

 ת לא נמצאו שום היקרויות כלל. יקלאסואילו בספרות ה

הסבר אפשרי למיעוט ההיקרויות היחסי עשוי להיות ה"קושי" הכרוך ביצירת חידושים 

מורפולוגיים בהשוואה לקטגוריות האחרות: הענקת משמעות חדשה למילים קיימות 

ושאילה מן הלועזית, אשר "דורשות" פחות מאמץ מצד הדוברים. עם זאת מעידים ממצאי 

בקטגוריה של החידושים המורפולוגיים, כי נטייתה של השפה המדוברת הטבלה 

, באה לידי ביטוי יותר במעמ"ד 235ליצירתיות, המתוארת אצל חוקרי הסלנג השונים

של הספרות הצעירה ובלשון   סיפרובלשון הדיבר של הספרות הצעירה מאשר בלשון ה

 ת. קלאסיהספרות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( ועוד.2007(, נצר )2005(, בן שחר )2005ראה ניר ) 235
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 : הלקסיקון במעמ"ד2טבלה 

 הקטגוריה  

  

 חלקי

 הדיבר 

 

מילים קיימות 

שעברו מעתק 

 סמנטי

מילים לועזיות 

 ותרגומי שאילה

חידושים 

 מורפולוגיים

מילים 

 לועזיות

תרגומי 

 שאילה

שמות עצם )כולל 

 ביטויים(

 

7 

 

22 

 

----- 

 

1 

פעלים )כולל 

פעלים כלליים 

 וביטויים(

 

 18 

 

----- 

 

7236 

 

3 

מתארי שם מכל 

)כולל הסוגים 

 מתארי שם תואר(

 

20 

 

1 

 

----- 

 

2 

מילות כמות, 

מתארי כמתים 

ומילות אומדן 

 ודיוק

 

5 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

תוארי פועל )כולל 

 ביטויים(

 

3 

 

2 

 

----- 

 

----- 

 16237 ----- 7 87 סמני שיח

משפטים 

 דיבוריים

2 ----- ----- ----- 

 22 7 32 142 סיכום

39 

 

                                                           
בצירוף שמות עצם שונים )בעיקר כלי רכב(,  לקחששה מתוך שבעת הפעלים הם הטיות שונות של הפועל הכללי  236

 לקח שעה. כמו ארך במשמעות שללקח   וכדומה אורכבת  לקח אוטובוס, לקחכמו: 
 .סמני שיח שהם צלילים נושאי תוכן 237
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 הלקסיקון בלשון הדיבר של הספרות הצעירה: 3טבלה 

 הקטגוריה    

  

 חלקי

 הדיבר 

 

מילים קיימות 

שעברו מעתק 

 סמנטי

מילים לועזיות 

 ותרגומי שאילה

חידושים 

 מורפולוגיים

מילים 

 לועזיות

 

תרגומי 

 שאילה

שמות עצם )כולל 

 ביטויים(

9 9 1 2 

פעלים )כולל פעלים 

 כלליים וביטויים(

32238 --- 4 --- 

מתארי שם מכל 

 הסוגים

18 2 --- 

 

--- 

מילות כמות, מתארי 

כמתים ומילות 

 אומדן ודיוק

1 --- --- --- 

תוארי פועל )כולל 

 ביטויים(

7 --- --- 1 

 --- --- 1 5 פניות

 239 19 --- 7 42 סמני שיח 

 --- 2  13 משפטים דיבוריים

  סיכום

127 

 

19 7  

22 

 

26 

 

                                                           
קורפוס זה, סווגו בתוך תרגומי השאילה, מכיוון שכולם תרגומי שאילה מאנגלית, -הפעלים הכלליים שהופיעו בתת 238

 וך הביטויים כאן.סיווגתי בת עשה סיפור.  את הצירוף עשה אהבה, כמו עשהשבהם נעשה שימוש בפועל 
 צלילים בעלי תוכן המשמשים כסמני שיח. 239



79 
 

 בלשון הסיפר של הספרות הצעירה: הלקסיקון 4טבלה 

 הקטגוריה  

  

 חלקי

 הדיבר 

 

מילים קיימות 

שעברו מעתק 

 סמנטי

מילים לועזיות 

 ותרגומי שאילה

חידושים 

 מורפולוגיים

מילים 

 לועזיות

 

תרגומי 

 שאילה

שמות עצם )כולל 

 ביטויים(

6 7 --- 1 

פעלים )כולל פעלים 

 כלליים וביטויים(

25 --- --- --- 

מתארי שם מכל 

 הסוגים

9 3 --- 

 

--- 

מילות כמות, מתארי 

כמתים ומילות אומדן 

 ודיוק

4 --- --- --- 

תוארי פועל )כולל 

 ביטויים(

7 1 2 --- 

 --- --- --- --- פניות

 --- --- --- 5 סמני שיח 

 --- --- --- 1 משפטים דיבוריים

  סיכום

 

57 

11 2  

 

1 

 

13 
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 בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית: הלקסיקון 5טבלה 

 הקטגוריה  

  

 חלקי

 הדיבר 

 

מילים קיימות 

שעברו מעתק 

 סמנטי

מילים לועזיות 

 ותרגומי שאילה

חידושים 

 מורפולוגיים

מילים 

 לועזיות

 

תרגומי 

 שאילה

שמות עצם )כולל 

 ביטויים(

5 6 --- --- 

פעלים )כולל פעלים 

 כלליים וביטויים(

13 --- --- --- 

מתארי שם מכל 

 הסוגים

6 --- --- 

 

--- 

מילות כמות, מתארי 

כמתים ומילות 

 אומדן ודיוק

--- --- --- --- 

תוארי פועל )כולל 

 ביטויים(

4 --- --- --- 

 --- --- --- 3 פניות

 --- --- 2 21 סמני שיח 

 --- 1  8 משפטים דיבוריים

  סיכום

60 

8 1  

0 9 
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הסיפר של הספרות הקלאסית : הלקסיקון בלשון6טבלה   

 הקטגוריה   

  

 חלקי

 הדיבר 

 

מילים קיימות 

שעברו מעתק 

 סמנטי

מילים לועזיות 

 ותרגומי שאילה

חידושים 

 מורפולוגיים

מילים 

 לועזיות

 

תרגומי 

 שאילה

שמות עצם )כולל 

 ביטויים(

2 --- --- --- 

פעלים )כולל פעלים 

 כלליים וביטויים(

4 --- --- --- 

מתארי שם מכל 

 הסוגים

2 --- --- 

 

--- 

מילות כמות, מתארי 

כמתים ומילות 

 אומדן ודיוק

--- --- --- --- 

תוארי פועל )כולל 

 ביטויים(

1 --- --- --- 

 --- --- --- --- פניות

 --- --- --- 1 סמני שיח 

 --- --- --- --- משפטים דיבוריים

  סיכום

10 

0 0  

0              0       
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 : ניתוח ומסקנות6-2טבלאות 

עולה כי במעמ"ד רוב ההיקרויות בקטגוריית המילים שעברו  6-2מעיון בממצאי טבלאות  .1

 87(, הן בקבוצת סמני השיח )240מעתק סמנטי )הקטגוריה הגדולה ביותר בכל הקורפוסים

בלשון הדיבר של הספרות מכלל ההיקרויות בקטגוריה זו(. גם  61%-, שהן כ142מתוך 

ת כאחת( קבוצת סמני השיח היא הקבוצה הגדולה ביותר, אך בשונה מן קלאסי)הצעירה וה

הלשון האותנטית המשתקפת במעמ"ד, בלשון הדיבר של הספרות מהווים סמני השיח רק 

מכלל ההיקרויות בקטגוריית המילים שעברו מעתק סמנטי. לעומת  30%241-מ יותרמעט 

ת( מונים סמני השיח בסביבות קלאסיפר של הספרות )הן הצעירה והן הזאת בלשון הסי

 . 242מכלל ההיקרויות בקטגוריה זו 10%

המסקנות האפשריות מממצאים אלו: ראשית, סמני השיח הם, ככל הנראה, המאפיינים 

הראשיים של לשון הדיבור האותנטית בתחום הלקסיקון. הסיבה לכך, קרוב לוודאי, היא 

של סמני השיח לתקשורת מיטבית בין המוען לנמען. שנית, היותה של  תרומתם הגדולה

קבוצת סמני השיח הקבוצה הגדולה ביותר גם בלשון הדיבר של שני סוגי הספרות )הצעירה 

ת(, מעיד על התקרבות לשון הדיבר של הספרות ללשון הדיבור האותנטית בתחום קלאסיוה

קבוצת סמני  היקףקורפוסים מבחינת -עם זאת, הפער הקיים בין שני התתהלקסיקון. 

בלשון הדיבר של הספרות( עשוי להעיד על כך כי  30%-במעמ"ד לעומת כ 60%-כהשיח )

בשל בשל ההקשר החשוב מאוד לפיענוחן,  סביבה דיבורית אמתית השימוש בהם דורש

ולכן בספרות, המנסה לחקות את , המלוות אותן פניםהידיים והבעות הפרוזודיה, תנועות ה

נימוקים אלה לשלב סמני שיח בכמות המאפיינת את הדיבור האותנטי.  אפשרהדיבור, לא 

 יכולים להסביר את השימוש הנפוץ ביותר בסמני השיח בלשון הדיבור האותנטית ולאחריה

ריג בלשון הדיבר של הספרות, ולבסוף בלשון הסיפר, המאופיינת במיעוט ח - בסדר יורד -

פיינים את השיח, את הדיאלוג כשמם כן הם: הם מא - בסמני שיח. מסתבר כי סמני השיח

נפוצים הרבה פחות בלשון הסיפר הן של הספרות הם הדיבור הישיר, ולכן , את החי

 ת.קלאסיהצעירה והן של הספרות ה

 המילים )בקטגוריית כי הקבוצה השנייה בגודלה 6-2עוד עולה מהשוואת נתוני טבלאות   .2

ת כאחת(, קלאסיבמעמ"ד ובלשון הדיבר של הספרות )הצעירה וה סמנטי( מעתק שעברו

                                                           
 .המופיעה לעיל 1כפי שפורט בממצאי טבלה  240
( בלשון הדיבר של הספרות  61מתוך 21) 34%-( וכ127מתוך  42בלשון הדיבר של הספרות הצעירה ) 33%-כ 241

 .הקלאסית
 .(10מתוך  1הסיפר של הספרות הקלאסית ) בלשון 10%-( ו57מתוך  5בלשון הסיפר של הספרות הצעירה ) 9%-כ 242
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מכלל  13%-היא קבוצת הפעלים. במעמ"ד מהווים הפעלים שעברו מעתק סמנטי, כ

 ,244מכלל ההיקרויות 25%-. בלשון הדיבר של הספרות הצעירה הם מהווים כ243ההיקרויות

. לעומת זאת 245מכלל ההיקרויות 22%-הווים כת הם מקלאסיובלשון הדיבר של הספרות ה

פעלים מסוג  40%ת( נמצאו בסביבות קלאסיבלשון הסיפר של הספרות )הן הצעירה והן ה

. מבחינת היחסים בין שתי הקטגוריות )סמני שיח ופעלים שעברו מעתק סמנטי(, 246זה

ביניהן: ככל שעולה השימוש בסמני שיח, כן קטן הפוכה לראות כי יש קורלציה  אפשר

השימוש בפעלים, ולהיפך: ככל שיורד השימוש בסמני שיח, כן גדל השימוש בפעלים: 

 המצומצםבלשון הדיבור האותנטית ישנו השימוש הרב ביותר בסמני שיח, והשימוש 

ביותר  םמצומצבפעלים, ואילו בלשון הסיפר של שני סוגי הספרות ישנו השימוש ה ביותר

ובין שניהם מצויה לשון הדיבר של הספרות, שבה הפער  ,שיח והגדול ביותר בפעלים בסמני

של סמני השיח עדיין  שיח והפעלים הוא הקטן ביותר, אם כי המספר היחסיהבין סמני 

יש מידע המועבר באמצעות העולה מממצאים אלה, היא שת האפשרי ההמסקנגבוה יותר. 

ו למידע המועבר יציה הפרגמטית שלו או במסר המועבר על ידסמני השיח הדומה בפונק

באמצעות פעלים מסוימים, לכן בגלל העומס של סמני השיח בדיבור האותנטי נמצא פחות 

את המידע  פעלים. לעומת זאת בלשון הסיפר מעטים סמני השיח, והפעלים מעבירים

הדיבר של הספרות, קורפוסים אלה מצויה לשון -בין תת .247הפרגמטי ההקשרי במקומם

אשר דומה ללשון האותנטית במידה מסוימת, מפני שיש בה שימוש נרחב באופן יחסי 

בסמני שיח, אך עם זאת עדיין רחוקה ממנה בהיקף השימוש בסמני שיח, ולכן נעזרת 

 .עשוי לשמש מקור למחקר נרחב יותר במידה רבה גם בפעלים להעברת המסר. עניין זה

קורפוסים -, עולה כי בכל התת2-5אות ' בטבל'תומילים לועזי'' הקטגוריהבעיון בממצאי  .3

חדירת המילים הלועזיות ללשון הדיבר היא בעיקר בתחום שמות העצם. ממצא זה נובע, 

לשאול שמות  אפשרככל הנראה, מכך ששאילת שמות עצם היא ה"קלה" ביותר, מפני ש

עצם רבים כמות שהם, מבלי להתאימם לשפה מבחינות דקדוקיות שונות. עם זאת בלשון 

                                                           
 .143 מתוך 18 243
 .127 מתוך 32 244
 .60 מתוך 13 245
(,  57 מתוך 25) ההיקרויות מכלל 44%-כ, סמנטי מעתק שעברו הפעלים מהווים הצעירה הספרות של הסיפר בלשון 246

 .(10 מתוך 4) 40% מהווים הם הקלאסית הספרות של הסיפר ובלשון
כמו "נו" יכול להחליף מבעים המכילים פעלים רבים בלשון ציווי, כמו: "בוא כבר", "שב כבר" למשל סמן שיח  247

 .וכדומה
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לראות כי  אפשר. כמו כן 248אף מילה לועזיתנמצאה לא ת קלאסיהסיפר של הספרות ה

 במעמ"ד ובלשון הדיבר של הספרות הצעירה ישנו שימוש גם בסמני שיח מן הלועזית. זו

קורפוסים אחרי קבוצת שמות העצם. בלשון הדיבר -ני התתהקבוצה השנייה בגודלה בש

ת נמצאו רק שני סמני שיח )לעומת שבעה במעמ"ד ושבעה בלשון קלאסישל הספרות ה

הדיבר של הספרות הצעירה(, ובלשון הסיפר של שני סוגי הספרות לא נמצאו כלל סמני 

וסים שנבדקו כך שמבין כל הקורפשיח מן הלועזית. ממצאים אלה עשויים להעיד על 

בספרות, הקרובה ביותר ללשון המדוברת האותנטית היא לשון הדיבר של הספרות 

 הצעירה, והרחוקה ביותר ממנה היא לשון הסיפר של הספרות הקלאסית.

, בקטגוריית החידושים המורפולוגיים, כי במעמ"ד רוב 6-2עוד עולה מהשוואת טבלאות  .4

בעלי תוכן המשמשים כסמני שיח(. כך גם החידושים הם בתחום סמני השיח )צלילים 

בלשון הדיבר של הספרות הצעירה. לעומתם בלשון הסיפר של הספרות הצעירה נמצא 

ת לא נמצאו חידושים קלאסיחידוש מורפולוגי אחד בתחום שמות העצם, ובספרות ה

לא בלשון הדיבר ולא בלשון הסיפר. ממצאים אלה מעידים שוב על  -מורפולוגיים כלל

של לשון הספרות הצעירה ללשון הדיבור האותנטית, בעיקר בלשון הדיבר שלה  קרבתה

 ת.קלאסיבניגוד ללשון הספרות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
יללפי רב מילים המילה היא ) .)אצל שלו( שאינה שייכת לשפה המדוברת ילב  סַ פרט למילה  248 ב  ( ]טורקית בסגול) ס 

sebil :מתקן עתיק בעל חזות מעוטרת  -לרוב  .חמתקן ציבורי לשתיית מים ששימש בעבר עוברי אור[, ופירושה
 (.נה באמצע דרך ראשית או בפתח מסגדמתקופת האימפריה העות'מאנית, שנב
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 שהםן הייחודי של העברית המדוברת, כ, מוצגים גילויי הלקסיקו7בטבלה הבאה, טבלה מספר 

 ת הצעירה של הקורפוס בעבודה זו. סופרי הספרול מתפלגים

 הלקסיקון אצל סופרי הספרות הצעירה: 7טבלה 

 הסופר     

 

 הקטגוריה

אורלי קסטל  אתגר קרת אשכול נבו גפי אמיר
 בלום 

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

 

 

 מילים

 קיימות 

 שעברו  

 מעתק   

 סמנטי

 --- 1 5 5 1 1 --- 2 שמות עצם

 2 7 12 14 6 6 6 6 פעלים

 --- 2 5 4 2 10 1 2 מתארי שם

מילות 
כמות, 

משלימי 
כמתים 
ומילות 
אומדן 
 ודיוק

--- 1 1 --- --- 3 --- --- 

 --- 2 3 3 4 1 --- 1 תוארי פועל

 --- 1 --- 1 --- 1 --- 2 פניות

 1 2 2 11 2 13 --- 16 סמני שיח

משפטים 
 דיבוריים

1 --- 3 1 7 1 2 --- 

 
 

 מילים 

מן 

 4 5 3 3250   3 3 שמות עצם

        3 251פעלים

שמות 
 תואר

--- 1 --- 1 1 --- 1 1 

                                                           
 תרגום שאילה, אשר מופיע פעמיים.היקרויות אלה כוללות צירוף שמני אחד שהוא  3 250
 כל הפעלים הם תרגומי שאילה. 251
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  249הלועזית

)כולל 

תרגומי 

 שאילה(

 --- --- --- --- --- 1 --- --- פניות

 1 --- --- --- 1 --- 1 --- תוארי פועל

 --- 1 --- --- --- 2 --- 4 סמני שיח

משפטים 
 252דיבוריים

2 --- --- --- 1 --- --- --- 

סך כל 
השאילות 
 מלועזית

17 5 8 13 

חידושים 

 מורפולוגיים 

 1 --- --- --- --- --- --- 2 שמות עצם

 --- 1 --- --- --- --- --- --- תוארי פועל

 --- 6 --- 1 --- --- --- 12 סמני שיח

 10 31 34 50 18 39 13 56  סיכום

 

 ניתוח ומסקנות: - 7טבלה 

עולה כי מתוך ארבעת סופרי הספרות הצעירה שנבדקו בעבודה זו,  7מן העיון בטבלה  .1

הופיע אצל אמיר.  של מילים וביטויים מן השפה המדוברתמספר ההיקרויות הגבוה ביותר 

 אפשר. על פי נתונים אלה 253בלום -אחריה בסדר יורד מצויים הסופרים: קרת, נבו וקסטל

להניח כי לשון הדיבר של אמיר מחקה את לשון הדיבור האותנטית בתחום הלקסיקון יותר 

 מלשון הדיבר של הסופרים האחרים, וקרוב אליה קרת.

עוד עולה מן הטבלה כי מספר סמני השיח אצל אמיר הוא הגבוה ביותר, בעיקר בקטגוריה  .2

האחרות )מילים מן הלועזית של מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי, אך גם בקטגוריות  

וחידושים מורפולוגיים(, מספר סמני השיח ביחס להיקרויות שנמצאו ביתר חלקי הדיבר, 

קבוצת סמני השיח היא  254הוא הגבוה מכולם. היות שגם בלשון הדיבור האותנטית

                                                           
החלוקה לחלקי הדיבר בקטגוריה זו היא לפי חלקי הדיבר שנמצאו בתת קורפוס זה. חלקי דיבר שלא נמצאו, אינם  249

 מופיעים.
 כל המשפטים הדיבוריים הם תרגומי שאילה. 252
 .בלום(-)קסטל 31)נבו(,  39)קרת(,  50)אמיר(,  56מספר ההיקרויות  לפי הסדר:  253
 .המשתקפת במעמ"ד 254
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, מחזק נתון זה את ההנחה שהועלתה קודם, כי לשון הדיבר של 255הקבוצה הגדולה ביותר

במילים אחרות: מסתבר שאמיר משתמשת קרובה ביותר ללשון האותנטית. אמיר היא ה

הרבה בסמני שיח כדי להקנות ללשון הדיבר של גיבוריה נופך אותנטי. כך יוצא ששפת 

 הדיבר שלה אכן קרובה יותר מבחינת הלקסיקון ללשון המדוברת האותנטית.

י השיח היא הגדולה גם אצל נבו בקטגוריית המילים שעברו מעתק סמנטי, קבוצת סמנ .3

ביותר ביחס לקבוצות חלקי הדיבר האחרות בדומה לאמיר. לעומתם אצל קרת קבוצת 

, כי 6-2סמני השיח היא השנייה בגודלה לאחר קבוצת הפעלים, וכבר צוין בניתוח טבלאות 

אלו שתי הקבוצות הגדולות גם במעמ"ד וגם אצל כל הסופרים, וכי התגלתה קורלציה 

 ביניהן.

של ניין נוסף שהתגלה בהשוואה בין הסופרים השונים, הוא כי מספר ההקרויות ממצא מע .4

בהשוואה הגבוה ביותר  של קרת הוא הסיפרבלשון  מילים וביטויים מן השפה המדוברת

של מילים וביטויים מן ההקרויות ללשון הסיפר של הסופרים האחרים. למעשה מספר 

בלום.  -של קסטל דיברבלשון הם מספר עלעולה של קרת  סיפרבלשון ה השפה המדוברת

של קרת בתחום הלקסיקון קרובה  סיפרנתונים אלה מובילים אותנו להנחה כי לשון ה

בלום. כמו כן, מעניין לציין -של קסטלדיבר יותר ללשון הדיבור האותנטית מאשר לשון ה

תר אצל בנושא זה כי הפער בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בתחום הלקסיקון הוא הקטן ביו

היקרויות בלשון הדיבר  56קרת בהשוואה לסופרים האחרים. בעוד שאצל אמיר נמצאו 

, 10לעומת  31בלום -, אצל קסטל18לעומת  39היקרוית בלשון הסיפר, אצל נבו  13לעומת 

היקרויות בלשון הסיפר.  על פי  34היקרויות בלשון הדיבר לעומת  50אצל קרת הופיעו 

ן הסיפר הן ח כי אצל קרת מבין כל הסופרים, לשון הדיבר ולשולהני אפשרנתונים אלה, 

, וכן שלשון הסיפר שלו קרובה ללשון המדוברת האותנטית יותר הקרובות ביותר זו לזו

  מלשונם של הסופרים האחרים.

עוד עולה מן הטבלה כי בקבוצת מתארי השם נמצא מספר ההיקרויות הרב ביותר אצל נבו.  .5

הסברה כי לשונו של נבו היא תיאורית יותר ביחס לסופרים  נתון זה עשוי לחזק את

 האחרים.

בלום. –בקטגוריית המילים מן הלועזית התגלו רוב ההיקרויות בספריהן של אמיר וקסטל  .6

משתמשות יותר מסופרים אחרים בלום -ממצא זה מחזק את הסברה כי אמיר וקסטל

                                                           
 .1-2כפי שהוצג בטבלאות  255
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-משקפת לכן שפתם אכן , וינאי"במילים לועזיות כדי להקנות לשפתן נופך "צפוני", "שנק

 .256אביבית-את הלשון התל - יותר מלשון הסופרים האחרים

בקטגוריית החידושים המורפולוגיים בולטת אמיר כסופרת בעלת מספר ההיקרויות הרב  .7

. נתון זה מהווה 257ביותר. רוב ההיקרויות הן צלילים בעלי משמעות המשמשים כסמני שיח

 בר של אמיר היא הקרובה ביותר ללשון האותנטית.נדבך נוסף בהנחה כי לשון הדי

 

הקטגוריות  שלושת לפי קלאסיממצאי ההיקרויות בספרות ה מוצגים בטבלה הבאה

ן הלועזית וחידושים המרכזיות שנבדקו: מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי, מילים מ

 מורפולוגיים.

 

 תקלאסי: הלקסיקון בספרות ה8טבלה 

 הסופר            

 

 

 הקטגוריה

 מאיר שלו א.ב יהושע

 לשון הסיפר לשון הדיבר לשון הסיפר לשון הדיבר

מילים קיימות 
שעברו מעתק 

 סמנטי

29 9 31 1 

מילים מן 
 הלועזית

)כולל תרגומי 
 שאילה(

--- --- 9 --- 

חידושים 
 מורפולוגיים

--- --- --- --- 

 1 40 9 29 סיכום

 

 

                                                           
תשנ"ו( ורוזנטל  -תשנ"ה)מוצ'ניק בלום כתבו -אצל אמיר וקסטל אביבית-של הלשון ה"צפונית", תל זה מאפייןעל  256
(2001 ). 

 .אקספלטיביים כמבעים מוינו אלה צלילים בפרוזודיה העוסק בפרק 257
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 ניתוח ומסקנות - 8טבלה 

ת מספר ההיקרויות הרב קלאסיבטבלה  עולה כי בלשון הדיבר של הספרות המעיון  .1

. רוב ההיקרויות נמצאות בקטגוריית 258ביותר בתחום הלקסיקון קיים אצל שלו

המילים הקיימות שעברו מעתק סמנטי. ממצא זה עשוי להעיד על כך כי לשון הדיבר 

 ל יהושע.של שלו קרובה יותר ללשון הדיבור האותנטית מלשון הדיבר ש

מעיון בעמודת לשון הסיפר בטבלה נמצא כי מספר ההיקרויות אצל יהושע גדול משל  .2

מאיר שלו. ממצא זה עשוי להעיד על כך כי לשון הסיפר של יהושע קרובה יותר ללשון 

עולה כי היקרויות רבות  259הדיבור  האותנטית מזו של שלו. מעיון בהיקרויות השונות

אך למעשה מבטאות את מחשבות הדובר ונאמרות שייכות אמנם ללשון הסיפר, 

  . זו אולי הסיבה למספר ההיקרויות הרב יותר אצל יהושע.260בלשונו

הפער הגדול בין לשון הדיבר ללשון הסיפר הקיים אצל  ממצא בולט נוסף בטבלה הוא .3

היקרויות של מילים וביטויים המאפיינים  40שלו. בעוד שבלשון הדיבר נמצאו אצלו 

ממצא זה עשוי להעיד על  המדוברת, בלשון הסיפר הופיעו אצלו רק שניים.את הלשון 

הפער בין לשון הדיבר ללשון הסיפר אצל שלו מבחינת הקרבה ללשון האותנטית: בעוד 

שלשון הדיבר שלו קרובה יותר ללשון המדוברת האותנטית, בלשון הסיפר עדיין 

 נשמרת הלשון הכתובה הנורמטיבית. 

 מילים אצל שלו 9עוד עולה מן הטבלה כי בקטגוריית המילים מן הלועזית נמצאות  .4

, ואילו אצל יהושע אין כלל היקרויות בקטגוריה זו. מעיון במילים )בלשון הדיבר(

-השונות המופיעות אצל שלו, עולה כי רוב המילים לקוחות מן היידיש, כמו ז'לוב ו

, עוד מילדותו בסביבתו הקרובהיש ששמע נודניק. ככל הנראה, הושפע שלו מן הייד

 והשימוש במילים אלה טבעי אצלו יותר מאשר אצל יהושע.

 

 

 

 

                                                           
 .אצל יהושע 29היקרויות אצל שלו לעומת  40 258
 .המופיעות בנספח 259
 .[11' עמ, יהושע. )הזה העיתונאי, יודע עוד הוא מה לבדוק, עצמו נחשה עם להיפגש לנסות לא למה ואולי: כמו 260
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 בשלושה סמני שיח עיון מורחב 2.3

 מבוא 

לעיל עולה כי סמני השיח הם המאפיינים  2-6מעיון במסקנות הממצאים שהוצגו בטבלאות 

תי להרחיב את מחקרי הסיבה שבחר. זו 261הראשיים של לשון הדיבור האותנטית בתחום הלקסיקון

, סמני השיח סקירה כללית עלתוצג על קבוצה זו בכלל ועל מספר סמני שיח נפוצים בפרט. להלן 

 ולאחריה יידונו בהרחבה סמני השיח הנבחרים המופיעים בכותרת סעיף זה.

 .262ישנם מספר תנאים להגדרתו של ביטוי מסוים כסמן שיח

 תחבירית.. הוא נפרד מהמשפט מבחינה 1

 . הוא מופיע בדרך כלל בראש מבע.2

 (prosodic contours. יש לו כמה מתארי הנגנה )3

 . הוא מסוגל לפעול הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית של השיח.4

 . הוא מסוגל לפעול במישורים שונים של השיח.5 

ו התייחדה רוב המחקרים העוסקים בתחום סמני השיח, מנסים להתחקות אחר התהליך שב

משמעות חדשה למילה או לביטוי. במילים אחרות הם בודקים את תהליך הפיכתה של מילת תוכן, 

מילה בעלת משמעות לקסיקלית המציינת דבר בעולם, לסמן שיח. כך הוא למשל מחקרה של 

 .)ראה להלן( מראה כי סמני השיח )באנגלית(, מקורם בתוארי פועלה( Traugott 1995טראוגוט )

הדן בפועלי תפיסה  )תשע"ד(, אבא-בורוכובסקי ברדוגמה למחקר מסוג זה בעברית הוא של 

 , שהפכו לשמש כסמני שיח בעברית המדוברת.263ובפועלי אמירה

לשוניות,  -כאמור לעיל, רוב סמני השיח מאופיינים לא רק בתכונה הסמנטית של מטא 

מקיים את שני  264( פרוטוטיפיdiscourse markerאלא גם בתכונות מבניות מסוימות. סמן שיח )

 :265התנאים הבאים

                                                           
קבוצת סמני השיח הייתה הקבוצה הגדולה ביותר הן במעמ"ד, הן בלשון הדיבר של הספרות הצעירה והן בלשון  261

 הדיבר של הספרות הקלאסית.
לסמני השיח ניתנו שמות רבים באנגלית בגלל כמו כן יצוין כי  .1987 (Schiffrin) על פי שיפריןתנאים אלו הם  262

 discourse/pragmatic particle, discourse connective,הקושי להגדירם בצורה ברורה. להלן אחדים מהשמות: 
discourse marker, pragmatic operator, filler. 

 .אמירה( הודיע )=פועלי, סיפר, אמר-ו חשב )=פועלי תפיסה(, ידע, הבין כמו:  263
264

 (.Maschler, 2009על ההבחנה בין סמני שיח פרוטוטיפיים ולא פרוטוטיפיים ראה משלר ) 
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לשונית בהקשר שהוא מופיע, -תנאי סמנטי: על המבע להיות בעל אינטרפרטציה מטא .1

מה במישור הטקסט )סמן שיח טקסטואלי(, במישור -כלומר עליו לאזכר דבר

 אישי( או במישור התהליכים הקוגניטיביים-האינטראקציה בין משתתפיו )סמן שיח בין

 266המתרחשים במוחותיהם בזמן הדיבור )סמן שיח קוגניטיבי(

תנאי מבני: על המבע להופיע בתחילתה של יחידת  הנגנה בנקודת חילופי דוברים,  .2

וכשמדובר בשיח של אותו דובר, היא תופיע  מיד לאחר כל מתאר הנגנה מלבד הנגנה 

יחידת הנגנה, רק אם ממשיכה. המבע יכול להופיע לאחר הנגנה ממשיכה או שלא בתחילת 

  .הוא עוקב סמן שיח אחר בצרור סמני  שיח

לפי תנאי זה, היקרויות רבות של מבעים שונים, שנחשבו בעיני חוקרים שונים לסמני שיח, אינן 

מכיוון שאינן מצויות בתחילת יחידת הנגנה בתנאים כזה, -ו פשוט, הרינחשבות ככאלה, כמו 

 .267הפרוזודיים הנדרשים

שיש לדוברים נטייה להשתמש פעמים רבות בסמני שיח משפה אחרת. נטייה  מציינת (2009משלר )

. בעברית קיימים למשל סמני השיח "נו" ו"אוקיי" שאינם 268זו רווחת גם אצל אנשים חד לשוניים

 עבריים במקור. כך גם "אחלה", "סבבה", "שּור" ועוד.

הבולטת ביותר,  סמני השיח מהווים אחת מאסטרטגיות השיח הבולטות, אם לא 

להבנייתם של חילופי מסגרת או מעברים בין פעולה שיחתית אחת לאחרת. כמו כן  ככל שמדובר 

"חבילות גדולות  - בגבול מרמה גבוהה יותר בשיח, כך יש צורך בחומר לשוני רב יותר להבנייתו

 269יותר" של סמני שיח, כגון בתחילת אפיזודה וכיוצא בזה.

( כי סמני השיח )באנגלית(, מקורם Traugott 1995טראוגוט )כפי שצוין לעיל, מראה  

בתוארי פועל שטווח תפקודם הוא בתוך הפסוקית. תהליך הגרמטיזציה של המבע מלווה בכך 

שטווח התפקוד שלו גדל מטווח המתייחס לאיבר כלשהו בתוך הפסוקית )הפועל(, לטווח הכולל את 

ה של התרחבות הטווח הפסוקית כולה, ולבסוף לטווח הכולל קטע שיח גדול מפסוקית. תהליך ז

מלווה בתזוזת המבע מפנים הפסוקית לגבולותיה, כלומר לתחילתה או לסופה, כתוצאה של תלות 

                                                                                                                                                                        
 (.2009ראה משלר )  265
( 186: 2006יציב ולבנת  )גם ( מציינת כי סמני שיח רבים  עשויים למלא יותר מפונקציה אחת. 2009, 1998משלר ) 266

נית פונקציות שונות בכמה מישורים, בדרך כלל אחת מהן זמ-אף על פי שכל מבע בשיח  ממלא בו": כותבות בהקשר זה
 תהיה דומיננטית יותר ותתבלט כחיבור רלוונטי יותר של אותו מבע לקונטקסט." 

 .(2009על פי משלר ) 267
 עצמה שהשיחה בעוד בעברית, היו השיח סמני שרוב וגילתה לשוניות,-דו דוברות שתי של ( בדקה שיחה2009) משלר 268

 .באנגלית התנהלה
 .(2009ראה משלר ) 269
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בתכונותיה הטיפולוגיות של השפה. באנגלית נוטים סמני השיח לבוא בתחילת הפסוקית, ואילו 

SVOבסופה. לטענת משלר, מכיוון שהעברית היא שפת  -ביפנית
ה שסמני בדומה לאנגלית, נצפ 270

 .והשיח שלה יופיעו בתחילת המבע ולא בסופ

-ובין קוגנטיבית ,אזכורית, מבנית קטגוריות: 4-את סמני השיח למשלר ממיינת  

( אחר כך, עכשיומצויים הסמנים הדייקטיים )כמו  םייהאזכור בקבוצת סמני השיח. 271אישית

לשוני. -העולם החוץ לתוצאה ועוד(, אשר מתארים את – אזלניגוד,  -אבלומילות הקישור )כמו 

מצויים סמנים המספקים מידע על האופן שבו מחוברות הפעולות  םייהמבנקבוצת סמני השיח ב

ועוד(, חזרה לאחר  הדבר השני, קודם כלהשיחתיות מבחינת הסדר וההיררכיה: מה בא קודם )כמו 

 םייהאזכור סמני השיח(. זהווסיום פעולה )כמו (, טוב)כמו  272(, הצגת פעולהבקיצורסטייה )כמו 

, מכיוון ששניהם יםהטקסטואלי קבוצת סמני השיחמרכיבים יחד את  יםהמבני וסמני השיח

מצויים הסמנים  םייהקוגנטיב קבוצת סמני השיחב ם ביחסים בין חלקי הטקסט השונים.מטפלי

 -המספקים מידע על התהליכים המתרחשים במוח הדובר בעת חילוף המסגרת: תיהלוך מידע )כמו

(. ז'תומרת, כלומר -( והכרה בצורך לניסוח מחודש )כמוָאה -(, הכרה במידע חדש )כמום-א   ,ה-א  

ו פועלי מצויים סמני שיח העוסקים בקשר בין הדוברים, כמ יםאישי-הבין קבוצת סמני השיחב

)כמו  מבעי הסכמה ,(מה את אומרת?, תגיד)כגון  אמירהפועלי ו (אתה שומע?, תראה )כגון תפיסה

, (באמת?, אני לא מאמין )כמו מבעי פליאה (,לא נכון ,מה פתאום )כמו הסכמה -ואי (בסדר, אוקיי

בעבודה זו נעשה שימוש במיון זה של משלר בדיון ועוד.   (אללה-יא איזה קטעים? )כמו התלהבות

                                                                                 .2.3.1בסעיף  , המובא להלןאזבסמן השיח 

בהרחבה תחילה חשוב לציין כי בסעיפים הבאים הדנים בשלושת סמני השיח שנבחרו, מובאים  

ולאחר מכן מוצגות טבלאות המרכזות  הפונקציות של כל אחד מסמני השיח הנידוניםובפירוט כל 

להבנת  חיונילפני הטבלאות  פירוט הפונקציות השונות. את הממצאים שהתגלו על כל תופעה

לחסוך הערות והסברים שונים תוך כדי העיון  ו, ומטרתוהקטגוריות המוצגות בטבלאות שלאחרי

 את הממצאים המרכזיים המוצגים בטבלאות. טשטשבטבלאות, העלולים ל

 

 

                                                           
 .(-Object -Verb Subjectמושא ) -נשוא -(,  סדר המילים בעברית הוא נושא1977עפ"י רביד ) 270
עניין זה מורחב כאן, היות שבדיון בסמן השיח "אז" נעשה שימוש בחלוקתה של משלר. כמו כן דיון זה רלוונטי  271

 להבנת מהותם של סמני השיח בכלל. 
 ככל הנראה. ,במילה 'פעולה' אצל משלר מציין 'פעולה שיחתית'השימוש  272
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 סמן  השיח "אז" 2.3.1

 המדוברת עבריתב השונות של "אז" משמעויותה  2.3.1.1

תפקידו המקורי של "אז" היה תואר פועל של זמן, אך כבר בלשון המקרא הוא סימן גם יחסים של 

 273מסקנה.-תוצאה, תנאי והצדקה-סיבה

רחב של משמעויות, והוא רווח מאוד בשיח הדבור. משלר בלשון ימינו מציין "אז" מגוון 

(Maschler 1998 ) מצאה כי זהו סמן השיח הנפוץ ביותר בעברית הדבורה, וכי שכיחותו עולה אף

ההיקרויות בדיקת זו הסיבה שבחרתי להרחיב עליו את היריעה בסעיף זה.  על זו של "ו" כסמן שיח.

סייע בהשוואה בין ל ותמגוון משמעויותיו יכולהעמידה על ובקורפוסים השונים  "אז" שלהרבות 

 האותנטית ללשון המדוברת בספרות, שהיא המטרה המרכזית של עבודה זו. הלשון המדוברת 

שלהלן אציג את הפונקציות השונות של "אז" שמצאתי בקורפוס של מחקר זה.  סעיףב              

( להוציא אחדות שלא הופיעו אצלן והתגלו 2006קרן )רובן חופפות לאלו שמציינות יציב ולבנת במח

בטקסטים שבדקתי. יש לציין שהחלוקה הראשית שהתבססתי עליה ושעליה התבססו גם יציב 

. 274לעיל בהקדמה על סמני השיח ( שהוזכר2009-ו 1998) נשענת על מיונה של משלר ולבנת במחקרן,

אישית, אזכורית -פונקציות הבאות: ביןלנתי את היקרויותיה של "אז" במילים אחרות מיי

מבנית וקוגניטיבית. בתוך חלוקה ראשית זו ישנה גם חלוקה משנית המקבילה , )רפרנציאלית(

(, סמני שיח רבים יכולים 1998(. יש לציין כי לטענת משלר )2006באופן חלקי לזו של יציב ולבנת )

משום  שנמצאו גבי הסיווג הנכון, טתי ללמלא יותר מפונקציה אחת, ואכן במקרים שונים התלב

כרעתי בסופו של דבר הייתה על פי הפונקציה שנראתה לי כמה פונקציות כרוכות זו בזו. הַ 

דוגמאות אחדות לתופעה זו תוצגנה במסגרת סקירת תפקידיה השונים של  הדומיננטית ביותר.

 "אז".

)כש'אז' אז" גם את המשמעות של זמן ל "ש העוד אציין כי הכנסתי בסקירת היקרויותי                 

, וזאת לשם 276למרות שאינה מאפיינת את לשון הדיבור דווקא( 275בלבד מציינת רצף של זמנים

השוואה עם הפונקציות הדיבוריות. גם יציב ולבנת במחקרן דנות במשמעותו המקורית של "אז" 

בנית של "אז", שאותה הן כציין זמן וכן בשימושים אחרים שלו, אך מתמקדות בעיקר בפונקציה המ

                                                           
 .2006, ולבנת יציב ראה 273
274
 מציגה ארבע פונקציות שונות של סמני שיח: פונקציה(, כאמור לעיל במסגרת ההקדמה על סמני השיח, 2009משלר ) 

את 'אז' היא ממיינת בתוך הפונקציה האזכורית  אישית,.-פונקציה ביןו פונקציה קוגניטיבית, , פונקציה מבניתאזכורית
 כמסמן תוצאה, ואילו יציב ולבנת מתמקדות בתפקידו המבני.

 .להלןהסבר ראה  275
 אך בהחלט רווחת בה. 276
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ריים רואות כעיקרית בשפה המדוברת, בניגוד למשלר המסווגת את ''אז'' בתוך סמני השיח האזכו

 (. 2009או כמציין תוצאה )( 1998כמסמן רצף של זמנים )

כל השימושים השונים של "אז" שיוצגו להלן, ילוו בדוגמאות מתוך הטקסטים הכלולים   

וכן שני הספרים הצעירה מ"ד, ארבעת ספרי הספרות הישראלית בקורפוס זה, דהיינו מע

 הקלאסיים שנבחרו. 

גם את המשמעות הקלאסית  , כאמור,לאחר הצגת הפונקציות השונות של "אז" הכוללות

וגם את המשמעויות השונות המאפיינות את לשון הדיבור, אציג את הממצאים שעלו  של זמן

של "אז" במעמ"ד להיקרויותיה בלשון הספרות )הן הצעירה במחקרי בעקבות השוואת היקרויותיה 

 והן הקלאסית(. לבסוף אציג את המסקנות הנובעות ממצאים אלו.

 : בפונקציות השונות של "אז" משמעויותיו השונותראשית אציג, כאמור, את 

 הפונקציה האזכורית

סוגים שונים של מסמן שני . הוא כציין של זמןבמסגרת הפונקציה האזכורית משמש "אז"  

: האחד הוא זמן נקודתי, כלומר הוא מסמן נקודה כלשהי בעבר, שהדובר מתייחס אליה 277"זמן"

 : 278בדבריו. למשל

כרמלה לא תשכח איך סעדה אותה מנדי בתקופת האבל על יהודה ז"ל, באה יום יום  .1

בשבעה, בכתה יחד איתה, ועשתה בשביל האבלים הרבים כמה קניות גדולות מאוד 

רמרקט על חשבונה. לעולם תזכור לה כרמלה את גדולתה באותם ימים נוראים. בסופ

 רק ילד, אבל מנדי כבר התחילה לתכנן איך תעבור היא את התקופה הקשה. אז דעאל היה

 [16בלום, טקסטיל, עמ' -]קסטל

לפני שלוש שנים, במומבסה, כשהיא וליהי נסעו  -זה לא העניין. העניין בכלל במקום אחר  .2

חבר שלה בדיוק נכנם  אזטיול של אחרי הצבא. הן נסעו רק שתיהן, כי הבחור שהיה לשם ל

 ]קרת, נשיקה אחת על הפה במומבסה[ לקבע.

                                                           
 .175(, עמ' 2006יציב ולבנת )  277
 המרכזית העלילה התרחשות לפני שנים כמה שחלה, כרמלה של בנה על האבל לתקופת מתייחס" אז( "1) בדוגמה 278

 .בסיפור המתוארת
 .   הסיפורי ההווה לפני שנים שלוש שאירעה אפיזודה מתאר" אז( "2) בדוגמה
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היות ש"אז" כמציין זמן נקודתי אינו מהווה סמן שיח על פי ההגדרות השונות של סמן שיח שהוצגו 

ההיקרויות של "אז" במשמעות זו בפרק זה, ואף אינו מאפיין את לשון הדיבור דווקא, לא תיכנסנה 

 לתוך הספירה.

 :279של זמנים, למשל רצףסוג אחר של ציון זמן באמצעות "אז" הוא ציון 

הרשה לה  ואזהוא התרכז וסימן לה על הגב בטוש היכן יוצבו השכמות החדשות שבחרה.  .3

 [42]טקסטיל, עמ'  להתיישב, והראה לה, בעזרת שתי מראות, את הסקיצה שעשה.

דדה מתיישבת על קצה המיטה, היא מניחה את המאפרה שלה על הרצפה, את כוס  .4

מחבקת את מותניה בזרועותיה  ואזהוויסקי לידה, לוקחת שאיפה ארוכה מהסיגריה שלה 

 [11]אמיר, ד"ש מנעורייך, עמ' ומסתכלת עלי במבט ארוך.

ניחה את המאפרה שלה יחס של רצף בין פעולותיה של דדה: תחילה היא מ נת"אז" מסמ 4בדוגמה 

על הרצפה, את כוס הוויסקי לידה, לוקחת שאיפה ארוכה מהסיגריה שלה ואחר כך מחבקת את 

 מותניה בזרועותיה ומסתכלת על המספרת במבט ארוך.

של זמנים גם ללא ו' החיבור  רצף נת'אז' להופיע כמציי המילה במקרה של חילופי דוברים יכול

 וכן ללא מילת קישור מקדימה. דוגמה:  הלפני

היועצת, אישה עם לחיים של תינוק ועם הרבה רצון טוב, הסתכלה על המבחנים שלי  .5

ואמרה שעל פי התוצאות הכול פתוח בפני, אני יכול להיות כל מה שארצה. אמרתי לה 

ך היא אמרה: בשביל זה אני כאן, כדי לעזור ל אזשזאת בדיוק הבעיה. שאני לא רוצה. 

 [19לברר מה אתה רוצה. ]נבו, עמ' 

 . דוגמה:280אז"-לסמן גם יחסי תנאי, בדרך כלל בתוך המבנה  "אם העשוי "אזהמילה "

 בגלגול הבא אני רוצה להיות עץ.אז ״אם יש גלגול נשמות״, אמר דעאל לאחותו בטלפון, ״ .6

 [189]קסטל בלום, טקסטיל, עמ' 

                                                           
החיבור. ' ו לפניו מופיעה זמנים של רצף ציין במשמעות' אז' של ההיקרויות ברוב וכן( 4) בדוגמה וגם( 3) בדוגמה גם 279

 :דוגמאות". אבל" אחרי בעיקר, אחרת קישור מילת אחרי" אז" מופיע, החיבור' ו מופיעה שלא במקרים
 רעות אז אבל, ככה בי לפגוע שתוכל קרובה מספיק להיות למישהי אתן שלא נשבעתי מהילה הפרידה אחרי]...[ (1)

 .[18' עמ, קרת. ]טוב כך-כל היה והכל, הגיעה
 ערב הוא שחמישי, לו לא גם, מושג לי היה לא, לחמישי זה את הזזתי אז אבל, במוצ״ש לקרות אמור שהיה משהו זה (2)

 .[90210 אלוהים, אמיר. ]השואה יום
 .175שם, עמ'  280
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]נבו, משאלה אחת ימינה, עמ'  נשלם ]...[ אז]...[ וצ׳רצ׳יל אמר, חלאס, אם זה יעלה כסף  .7

22] 

 :. להלן דוגמאות281יחסי סיבה ותוצאההיא עשויה לסמן כן כמו 

המקור שלהם הוא  אז אסור לייבא, אסור לייבא בשר. אתה יודע, לארץ אסור, עכשיו,  .8

 (C612_2האוטונומיה )מעמ"ד 

זה היה רעיון של עמיחי. תמיד היו לו רעיונות מהסוג הזה, למרות שהרעיונאי הרשמי   .9

בינינו היה בכלל אופיר, אבל אופיר, את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום על 

במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי, ושתק  אזבנקים וביסלי, 

שוטות וחיפאיות, ומדי פעם, כששתה קצת יותר מדי, גם היה הרבה, ודיבר מעט, במילים פ

מחבק את כולנו ואומר: איזה מזל שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג איזה מזל. ]נבו, 

 [3משאלה אחת ימינה, עמ' 

הדובר מסביר לנמען שרשתות מסעדות הבשרים בארץ אינן רשאיות לייבא בשר, לעיל  8בדוגמה 

 מן האוטונומיה, קרי מן השטחים/הרשות הפלסטינית. הן משיגות בשר ולכן

מסביר המספר שאופיר היה "מבזבז" את כל היצירתיות שלו במשרדי פרסום, לעיל  9בדוגמה 

 במפגשים עם החבורה הוא שתק ולא תרם רעיונות, למרות שזה היה התחום שלו. ולפיכך

אם מדובר על  -תוצאה משת לציוןהמשיש שני סוגי "אז" בקטגוריה זו. יש "אז"  חשוב לציין כי

 המשמשת לציוןשהובאו לעיל. לעומת זאת יש 'אז'  9-ו 8ההווה כמו בדוגמאות על העבר או 

 מסקנה/ השלכה מעשית לדברים שנאמרו קודם, כמו בשני המשפטים הבאים:

]...[ אז זה דווקא יכול לקרות אצלכם ואצלי והיום, בשעה עשר וחצי בלילה זה יכול   .10

הכי חשוב שתפתחו את העיניים, תהיו ערים למה קורה סביבכם, אם עוצר  אז 282לקרות.

 ((G423רכב חשוד על ידכם ]...[

אני בא מענף נשק, וכל שנה אנחנו קוראים ומתחקרים אירועים של פליטת כדורים, של   .11

חיילים שנהרגים סתם. אני לא מתכוון לבוא לאף אחד מחר בלילה ולספר לו שהבן שלו 

                                                           
 .175שם, עמ'  281
 מדובר על ניסיונות חדירה של מחבלים. 282
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בעניין הזה אני מצפה אז נית, רצה לבדוק אם הוא יכול ככה וככה ויצא כדור, שיחק במחס

 ( (G423שתהיו בוגרים. 

 -מן ההיקרויות הרבות של "אז" שנבדקו בקורפוס זה נמצא כי ישנו קשר בין המשמעויות של זמן

זו נמצאת  טוענות כי זיקה(. הן 2006, וכך גם על פי יציב ולבנת )יבה ותוצאה וכן בין זמן ותנאיס

בשפות רבות. ההסבר לכך הוא שאנו מניחים כי תיאור רצף של זמנים במבנה המבטא באופן איקוני 

את רצף האירועים במציאות, יוצר סיבתיות משתמעת, כלומר אנו נוטים להסיק קשר של סיבתיות 

מוגדר  בין שני אירועים שהתרחשו בזה אחר זה. גם מבנה התנאי מעמיד שני אירועים ביחס זמנים

ביניהם, שהרי אם התנאי הוא אמתי, האירוע שבסיפא אינו יכול להתקיים מבלי שיתקיים קודם 

 האירוע שברישא.

 הדוגמה הבאה ממחישה את הקשר בין הפונקציה של זמן לפונקציה של סיבה ותוצאה:

היה מטריף את  אזלפיכך מצאה את עצמה נשארת במפעל ימים ארוכים שלא לצורך. אבל   .12

שבוע, הולך אחריה לכל מקום בבית ומספר לה על -ביתר אינטנסיביות בסופידעתה 

 [33]טקסטיל, עמ'  הרהוריו ועל רעיונותיו.

מכיוון שאודרי בילתה במפעל במהלך השבוע ימים ארוכים על מנת שלא תצטרך  - 12בדוגמה 

כאן לשמוע את בעלה, היה הוא מטריף את דעתה ביתר שאת בסופי השבוע. "אז" משמש 

 , אך גם במשמעות של סיבה ותוצאה )=בעקבות זאת(.כך(-ל  זמן )=אחרבמשמעות ש

 ציה של התנאי:קבדוגמה הבאה ישנה המחשה של שילוב פונקציית הזמן עם הפונ

רגע לאירוע -כך קשה, ויש עלי לחץ שיכול לגרום לי בן-בחודשים האחרונים עבדתי כל .13

 [183]טקסטיל, עמ'  מה יהיה? מי יטפל בכולם?אז מוחי, ו

לא יהיה מי לאחריו מצד אחד יש כאן מימד של זמן: הדובר רוצה לומר: יהיה לי אירוע מוחי ו

ע מוחי, לא יהיה מי שיטפל בכולם. מצד שני יש כאן משפט עם פסוקית תנאי: אם יהיה לי אירו

 ותנאי:להלן דוגמה נוספת ל"אז" במשמעות משולבת של זמן, סיבה ותוצאה  שיטפל בכולם.

יאשימו  אזהברית בשליחותה ו-ובאמת, מה אם המדינה תכחיש מכל וכל שבא לארצות  .14

-לי-אותו שהגיע לעסקים פרטיים, לעשות לביתו? עוד יוכלו להגיד שתיכנן להסב את לילה

 (.141)טקסטיל, עמ'  -[לייצוא לסינים! טי״ת-לו, של אשתו, לייצור מדי
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ור, חושש שמשימתו בארה"ב תתגלה, ומתמלא חשש בדוגמה לעיל עירד, אחד מגיבורי הסיפ

כאן יכולה להתפרש חש לכך ששלחה אותו. המילה ו"אז" שמדינת ישראל תפנה לו עורף ותתכ

ע יאשימו אותו שהגי ואחר כךבמשמעות הפשוטה של זמן, דהיינו המדינה תכחיש שבא בשליחותה, 

גם להבין את המשפט במשמעות של סיבה ותוצאה: המדינה  אפשרמצד שני,  לעסקים פרטיים וכו'.

 אשימו אותו שהגיע לעסקים פרטיים.י ובעקבות זאתתכחיש מכל וכל שבא לארה"ב בשליחותה, 

   אזואפשר גם לראות את "אז" כאן כפותח סיפא של תנאי: אם המדינה תכחיש שבא בשליחותה, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    יאשימו אותו שהגיע לעסקים פרטיים.            

ישנם גם מקרים שבהם יש מבנה של תנאי, אך המשמעות היא של סיבה ותוצאה כמו בדוגמאות 

 הבאות:

אני לא מסוגלת לעמוד  אזשמו את הבן שלי צלף בקו הראשון בלי לשאול לדעתי,  אם״ .15

 283ום אחרי שישתחרר.אני רוצה לישון ולישון ולהתעורר צעירה יותר ויותר, י במתח הזה.

 [15]טקסטיל, עמ' 

גם  אזלימדתי עברית במונפלייה,  אםאני קולט שפות במהירות. אתה גם יכול להבין ש .16

 [ 154]טקסטיל, עמ'  284.פה הצרפתית היא די בכים הקטן שליהש

 / לקבלה"אז" להשלמה

מצב/עניין בלתי ם תפקיד נוסף שהתגלה במחקר זה הוא שימוש ב"אז" על מנת להביע השלמה ע

 דוגמאות: רצוי מלכתחילה.

 : ]...[ ובחורה עוד בכלל אין לה בעיה למצוא מישהו, גם לא ישראלים.1דוברת  .17

 : במיוחד מירב.2דוברת 

 : במיוחד מירב.1דוברת 

 : כן2דוברת 

: סתם, כל בחורה. זה ממש לא משנה, את ככה מוצאת עם מי להיות , את, 1דוברת 

אני אהיה לבד, ופתאום אה, וואי, ופתאום  אזאוקיי,  אז-ו ממש אין לך מה לדאוג

 (Y32זה כיף, זה ממש כיף. )מעמ"ד -באה חברה וזה אחלה, כאילו וואי, זה מה

                                                           
הדוברת משתמשת במבנה של תנאי, אך למעשה משמעות דבריה היא של סיבה ותוצאה: מכיוון שמינו  זובדוגמה  283

 במתח הזה...אני לא מסוגלת לעמוד את הבן שלי לצלף, 
הדובר משתמש במבנה של תנאי, אך כוונתו היא לסיבה ותוצאה: היות שלימדתי עברית במונפלייה,  זובדוגמה גם  284

 אז גם השפה הצרפתית היא בכיס הקטן שלי.
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לא קניתי טלוויזיה, היא קנתה, אני לא קניתי, אני לא קניתי      אז: בסדר, 1דוברת  .18

 מקרר, לי אין מקרר, היא קנתה מקרר. כל אחד וה...

מדברת על נסיעתה לתאילנד. היא מתארת לחברתה שכבר השלימה עם הרעיון  1דוברת  17בדוגמה 

אני אהיה לבד"(, והנה גילתה לשמחתה כל מיני חברות שגם  אזאוקיי,  אזשתהיה לבד בטיול )"

 נוסעות באותם תאריכים, כך שבסופו של דבר לא תהיה שם לבד. 

הדוברת מציינת בעזרת "אז" השלמה עם העובדה שלא קנתה טלוויזיה וגם כל מיני  18בדוגמה 

להבין שהמשכו הוא  אפשרטוע, אך מכשירים חשמליים אחרים שחברתה רכשה. המשפט אמנם ק

ל"אז" בשימוש זה מתלווה גם אינטונציה בולטת בנוסף  .העדפות שלוכמו: "כל אחד וה בעמ

אלא עם  ה עם מציאות כלשהי,תים ההשלמה אינלע שמעות.להקשר כמובן, המסייע להבנת המ

 דוגמה: דעה/רצון של מישהו אחר. 

 (Y340בואי נלך לפי מה שאת רוצה, זה גם פותר לי בעיות. )מעמ"ד,  אזבסדר,  אז: 1דוברת 

אישית בתוך -לשקול את האפשרות של סיווג "אז" בתוך הפונקציה הבין אפשרבמקרה זה 

 הקטגוריה של הסכמה אם כי אין כאן ממש הסכמה, אלא השלמה עם מצב לא רצוי מלכתחילה.

 .עד כאן הובאו תפקידיו האזכוריים של "אז". להלן אציג את תפקידיו המבניים

 הפונקציה המבנית

השיח הדבור. הוא מציין מעבר בין מקטעים שונים של שיח, וכך ל"אז" תפקיד בארגון הלוגי של 

הוא תורם לקוהרנטיות של הטקסט. הוא נוטה להופיע בנקודות מפתח בשיח, שבהן ישנו שינוי 

 285כלשהו או מעבר בין נושאים.

 אחד מן התפקידים של "אז"  הוא קישור נושא חדש לנושא הקודם. למשל:

השם העברי שלה?״ ״אה,״ היא אומרת, ״קטורה, זו היתה ״רגע,״ אני עוצרת אותה, ״מה  .19

אשתו השלישית של אברהם ואומרים שזה בעצם השם השני של הגר, אחרי שהיא חזרה 

מהמדבר. בטח את מכירה את זה, שרה, את מתמצאת בדברים האלה. רק תיזהרי לא 

אם  אז, לא, בנות? טוב להגזים. אני תמיד דוגלת שכל דבר צריך להיות בפרופורציה,

                                                           
 .177-178(, עמ' 2006ראה יציב ולבנת ) 285
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]אמיר, אלוהים  תסלחנה לי, אני הולכת לעשות קצת מינגלינג, אתם יודעים איך זה.״

90210 ] 

דו שיח שנערך בינה לבין בעלת השמחה )אמה של התינוקת שלכבודה מתארת המספרת  19בדוגמה 

נערכה ה"בריתה"(. הן משוחחות על עניין שמה של התינוקת, ואז קוטעת האם את השיחה על מנת 

ן הנושא הקודם היא משתמשת . לצורך הפרידה מ"לעשות מינגלינג"לעבור לעניין אחר: היא רוצה 

קישור "הצגת נושא חדש", אך אני העדפתי את  ההגדרה  זה יציב ולבנת קוראות לתפקיד ב"אז".

, משום שתפקידו האמתי של 'אז' הוא חיבור בין נושאים מתחלפיםאו  נושא חדש לנושא הקודם

 .)גם אם אין קשר ביניהם( בין הנושאים המתחלפים לקשר

 נענתה.( אלה שכבר הוצגה קודם ולאתפקיד נוסף הוא חזרה לנושא קודם )כמו החזרת הדיון לש

 :אותדוגמ

 רוד סרלינג, שמעת עליו?״-286.  .20

 ״לא״.-

 ?״ה״את רואה ׳אזור הדמדומים׳ בטלוויזי-

 ״בטח״, אמרה מדלן, שראתה כל מה שהיה בטלוויזיה.-

 זה הוא שכתב את התסריט לסדרה הזאת, והתבסס על האווירה שמה״.אז ״-

 [73]טקסטיל, עמ' 

מי היה בבנגקוק?״ הוא  אזלמים שבתוכה. ״רוני מחזיק את הכוס שלו ומביט בעניין  .21

 [שואל. ]אמיר, לא אומרים איכס

לאחר שמדלן מראה חוסר בקיאות באשר לזהותו של רוד סרלינג, שואלת אותה חגית  - 21בדוגמה 

אם היא צופה בתכנית "אזור הדמדומים". כאשר מדלן משיבה בחיוב, חוזרת חגית על ידי שימוש 

 בהתחלה, שהוא התסריטאי רוד סרלינג, שעליו רצתה לדבר.ב"אז" לנושא שהעלתה 

 השאלה "אז מי היה בבנגקוק?" מתייחסת לדברי המספרת שנאמרו קודם לכן: - 22בדוגמה 

 "פגשתי אתמול מישהו שהיה בבנגקוק, והוא אומר ששם זה ככה כל הזמן".

הדוברים לשוחח על מזג האוויר החם, ולאחריהם עברו  נאמרו במסגרת השיחה עלדברים אלו 

 לדברי המספרת, שנאמרו בהתחלה.את השיחה  עניינים שונים. שאלת הדובר כאן מחזירה

                                                           
 .דו שיח בין חגית למדלן 286
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 אפשרטקסט. "אז" ליצירת גבולות ליחידת שיח, כמו למשל לתיחום סיפור בתוך  תכמו כן משמש

בדיוק באותן הנקודות התוחמות את הסיפור ומסמנות אותו כקטע  מתלראות כיצד "אז" ממוק

 ,  למשל:287חן בתוך השיחמוב

אני אספר לך סיפור על תאום: יש לו שני בנים ]...[ הקטן בן אז יש לי פה אחד בעבודה,   .22

  C514_2) שלוש, והגדול בן, אני לא חושבת שהוא בכיתה א' ]...[

 "אז" לציון פתיחה של יחידת שיח מובחנת בעלת מבנה של הכללה ופירוט

 שיח מובחנת בעלת מבנה של הכללה ופירוט. למשל:"אז" משמש גם לפתיחה של יחידת 

למשל אני ֶאם שוטף  אזלא יודע אם אני חולה אה ניקיון, אבל אני מאוד מאוד מקפיד,   .23

     (C612_3ידיים איזה מאה פעם.)מעמ"ד  

ניקיון, ואחר כך מפרט על ידי נתינת  מעיד על עצמו שהוא מאוד מקפיד עלהדובר  23בדוגמה 

 דוגמה: "למשל אני שוטף ידיים איזה מאה פעם". לפני הפירוט מופיעה המילה "אז".

  288סיום שיחה/פעולהפני אז טוב/אז נדבר/אז זהו( משמש גם ל"אז" בצירופים שונים )אז ביי/

. לילה טוב, ביי אז. אם תצטרכי משהו, תגידי, או.קיי? אז נדבר, טוב אזאני אומרת לה,  .24

  -מותק. ]אמיר, מה אתה סח[

יים שלו כבר היו מעורפלות , עכשיו אני בידיים שלכם, הוא אמר והסתכל עלי. העינאז זהו .25

תספרו לי. זאת אומרת,  -תשמרו את השיחה הזאת בסוד. תרצו  -אלכוהול. תרצו  מרוב 

 [ 66]נבו, עמ'  לה

ם השיחה.  להורות על פרידה/סיו ים"אז ביי" בא,"אז נדבר" פים: "אז טוב",הצירו 24 הבדוגמ

אין פרידה, אך יש סיום התוודות של הדובר לפני חבריו/סיום של קטע סיפורי  25בדוגמה 

 תיים בצירוף "אז זהו".המס

 

 

 

                                                           
 .181-183(, עמ' 2006ראה יציב ולבנת ) 287
 .קטגוריה זו לא מופיעה אצל לבנת ויציב. זו הוספה שלי 288
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 קוגניטיביתהפונקציה ה

. כאשר הנמען רוצה לציין מסקנה שהסיק 289מסקנה-" יש תפקיד של סימון יחסי הצדקהל"אז

תגובה מדברי הדובר, הוא פותח את דבריו ב"אז". חלק מן המקרים שסווגו כמסקנה הם למעשה 

. לפעמים התגובה מעידה על הבנת העניין או על הכרה במידע חדש, של הנמען על דברי הדובר

שהתקבל. השימוש  ב"אז"  ולעתים התגובה היא על ידי שאלה שמתעוררת בעקבות המידע החדש 

 על ידי הנמען מוכיח גם  את הקשבתו לדובר ואת התעניינותו בדבריו. להלן דוגמאות:

 כנראה, על גודל המלון שישהו בו בחו"ל(: ,)מדבר 2דובר  .26

עשרים ושמונה חדרים.. הוא מבחינת גודל הוא , הוא לא -כנראה, זה עשרים וארבעה חד 

 קטן.

 כמה חדרים? אז: 1דוברת 

 (D42: פה עשרים ושש, עשרים ותשעה חדרים. )2דובר 

 : סלבה הכי יקר.2דובר  .27

 למה לי סלבה? אז: אה, סלבה הכי יקר? 1דוברת 

 : זאת העיירה הכי גדולה.2דובר 

 (D42: ָאה, כי היא עיירה גדולה. )1דוברת  

 

בות דברי בשתי הדוגמאות הנ"ל "אז" נמצאת בתחילתה של שאלה הנשאלת על ידי דובר אחד בעק

 מנסה להיזכר במספר החדרים במלון. דבריו אינם 2הדובר הקודם לו. בדוגמה הראשונה דובר 

 כמה חדרים?" אזשואלת שאלת הבהרה: " 1, ודוברת ברורים

לשהות במלון בעיר סלבה. לאחר מכן הוא אומר לה  1ממליץ לדוברת  2בדוגמה השנייה דובר 

 זאת: אז למה לי סלבה?שואלת בעקבות  2שבסלבה יקר. דוברת 

הפונקציה הקוגניטיבית כרוכה לרוב בפונקציה מבנית, שכן חלה גם החלפת דוברים במקרה זה. יש 

להחליף במקרה זה את "אז" במילים "אם כך", כי יש כאן מעין סיפא של תנאי,  אפשרלציין שלרוב 

 את הרישא של התנאי.  הנאמר על ידי דובר ב' כתגובה לדברי דובר א', שדבריו מהווים, למעשה,

 

                                                           
 .184-185( עמ' 2006ראה יציב ולבנת ) 289
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 דוגמה:

 ״אולי הוא נהרג?״ היא מציעה. .28

 הוא לא נהרג. מה פתאום שהוא ייהרג?״"די.           

 ״היה פיגוע, לא שמעת?״          

 ״מה פתאום, הוא לא נוסע באוטובוסים.״           

 ״איך את יודעת?״ היא שואלת בחשדנות. ]...[          

 יודעת, לא נראה לי שהוא בא באוטובוס.״״לא           

 290הנפש[ ]אמיר, אחת אפס לבריאות איך זה יכול להיות? בחיים הוא לא הבריז לי ככה.״אז ״              

 דוגמה נוספת:

 והילדה שבה והתאדמה ואמרה: ״אבל יש עוד דבר אחד קטן,״ .29

זאת -בכל אזשהיה בו. ״וסיפרה לו על הקולמוס שהיה צמוד לזנבה של היונה, ועל המכתב 

 291[95הייתה יונוגרמה,״ נזף בה. ״למה לא אמרת לנו כשהבאת אותה?״ ]יונה ונער עמ' 

דוגמאות לעיל קיימת פונקציה קוגניטיבית המסמנת תהליך של הסקת מסקנה בשילוב שתי הב

 המסקנה היא למעשה תגובה שלף בין דוברים, או במילים אחרות: פונקציה מבנית המסמנת חילו

 הנמען.

פונקציה קוגניטיבית נוספת שהתגלתה במחקר כאן היא "אז" לציון תיהלוך מידע כהגדרתה של 

 (. הדובר משתמש ב"אז" למשיכת הזמן, לסידור המחשבות ולמילוי חלל. דוגמה:2009משלר )

הואני מאמינה שאני אפגש איתה, אבל כמה ימים וזהו .30 , ואני אומרת בהתחלה, , אז א 

 ו לחוצים, מה תהיי לבד בתאילנד? אמרתי להם, מה זה לבד? ]...[ ]מעמ"ד[וההורים שלי הי

 

 

                                                           
ישנה שיחה בין שתי מטופלות הממתינות לפסיכולוג. הן מנסות להסביר את היעדרותו של הפסיכולוג, זו בדוגמה  290

 אשר קבע עמן פגישות ולא הגיע.
וג נוסע באוטובוס )לכן לא נראה לה שהוא נהרג מפיגוע שהיה אחת המטופלות אומרת שלא נראה לה שהפסיכול

באוטובוס(. המטופלת השנייה עונה: "אז איך זה יכול להיות? בחיים הוא לא הבריז לי ככה." למעשה כוונתה היא: אם 
 איך זה יכול להיות שהוא לא הגיע עדיין? אזהוא לא נהרג מפיגוע באוטובוס, 
 יות? בחיים הוא לא הבריז לי ככה.ם כך" כאמור לעיל: אם כך איך זה יכול להאפשר להחליף כאן את "אז" ב"א

מספרת הילדה לווטרינר על הקולמוס שהיה צמוד לזנבה של היונה הפצועה שמצאה. הווטרינר מסיק  זובדוגמה  291
 מדבריה שהיונה נשאה עמה יונוגרמה, דהיינו הודעה. את מסקנתו הוא פותח ב"אז".
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 בין אישיתהפונקציה ה

 בקטגוריה זו מצאתי משמעויות שונות ל"אז", שאותן אפרט להלן:

הדברים שנאמרו על אמיתות )חשוב להדגיש כאן כי אין הכוונה לביטול   292לביטול-"אז"/"אז מה"

 ( חשיבותםידי הנמען, אלא לביטול 

293: ייקחו לך כסף @@1דובר   .31
 

   ((C711_1 אבא, אני לא אתחיל לטפס כל הזמן. אני לא... 294ייקחו לי כסף!  אז: 3דוברת 

C711_1)יקחו לי...(אז שייקחו לי כסף/ שש/אז ש: -  ( )דומה ל 

 : אבא, לכבות או להוריד את הקול? מה אתה מעדיף?4דוברת  .32

 : תורידי את הקול.2דובר 

 : לכבות!1דוברת 

 : מה לכבות? )בטרוניה(2דובר 

 : )בקול רם( אנחנו הולכים לאכול!1דוברת 

 : ש...מחכים לדור. הוא בדרך. תירגעי.2דובר 

   (C714תרוויח עוד דקה של כדורגל, מה קרה, יהיה גול? ) אז: 1דוברת               

)הבת( אשר מביעה את רצונה להתקין מתג נוסף  3)האב( מגיב לדברי דוברת  1דובר  31בדוגמה 

, על מנת שלא תצטרך )שמתג ההפעלה שלו נמצא, ככל הנראה, בקומה העליונה( למזגן בדירתה

להתייגע בהדלקתו, כאשר היא נמצאת בקומה התחתונה. האב מבקר את הרעיון באמרו: "ייקחו 

אני לא ייקחו לי כסף! אבא,  אזברת שנוחותה שווה את המחיר, אומרת: לך כסף", ואילו הבת הסו

. למעשה, השימוש ב"אז" כאן בא לבטל את סברת האב שלא כדאי אתחיל לטפס כל הזמן ]...[

 להוציא כסף על העניין.

הבת רוצה לכבות את הטלוויזיה משום שהמשפחה עומדת לאכול, אולם האב הצופה  32בדוגמה 

תרוויח עוד דקה של  אזבמשחק כדורגל, מנסה למנוע זאת ממנה. הבת כועסת ואומרת בזלזול: "

                                                           
292

(.  9יידיש: איז וואס? )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' , ?so whatך כלום, תגובת ביטול...אנגלית: אין בכ -אז מה? 
 אישיים.-" במסגרת סמני השיח הביןמשלר מכניסה את "אז מה" תחת הכותרת "חוסר התלהבות

 .האב אומר לבתו שייקחו לה כסף על התקנת מתג נוסף למזגן 293
 .)אפשר לשמוע באינטונציה(נאמר בביטול וברוגז מסוים  294
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כדורגל, מה קרה? יהיה גול?". תפקידו של "אז" כאן הוא בדיוק כמו תפקידו של הצירוף "אז מה": 

 דורגל? אין בכך שום חשיבות וכו'.וד דקה של כאז מה אם תרוויח ע

 להסכמה -אז )+זהו(

 (C514_2) זהו. בדיוק. לא תוכלי להאשים אותי יותר.אז   .33
295

 

 : את לא יכולה לסדר לך איזה משהו למטה גם, מין איזה חוט כזה?4דוברת   .34

   ((C711_1. זה בדיוק מה שדיברתי עם אבא אז זהו: 3דוברת  

הדוברות משתמשות בצירוף "אז זהו" להביע הסכמה עם דברי הנמענים. הן  33-34 אותבדוגמ

 מחזקות את הסכמתן גם על ידי השימוש במילה "בדיוק" .

חשוב לציין כי במיוחד בשימוש זה ישנה השפעה של האינטונציה על המשמעות שבאה לידי ביטוי 

של סיום )מבני( ומצד שני  אשר יכול לשמש מצד אחד במשמעות-בפירוש המשמעות של 'אז זהו'  

 אישי(. זה  תלוי גם בהקשר, כמובן.-במשמעות של הסכמה )בין

ירת הקוהרנטיות של השיח במיוחד ביצ הא חשובי. ה296"אז" תפקידים מגווניםמילה לסיכום, ל

בנקודות מפתח שבהן יש שינוי מבחינת הארגון הנושאי של השיח. כסמן שיח  מתא ממוקיהדבור. ה

, הדם בזכות הרכיב הסמנטי הבסיסי שבלסמן מעבר לנושא חדש או חזרה לנושא קו הא עשוייה

לסמן את גבולותיהם של מקטעים מוגדרים בשיח כמו סיפורים  תא מסייעירצף או מעבר. הן המסמ

 "אז" להפריד בין הפונקציות השונות של או דיאלוגים המשובצים בשיח. נראה כי למרות הקושי

 רך כלל ישנה פונקציה מסוימת דומיננטית יותר.המשולבות זו בזו, בד

 

 

 

 

 

                                                           
היות שהדברים נאמרים בשיחה טלפונית, רק דבריה של המקליטה מובאים כאן, כי רק הם מושמעים בהקלטה, אך  295

 אפשר להבין שדבריה נאמרים כתגובה על דברי הדוברת בצד השני של הקו. 
 את להשאיר לי הציעו אז, לקיבוץ כשהגעתי: זמן פסוקית של סיפא: שלא צוין כאן"אז"מעניין נוסף ל תפקיד 296

 .זמן של המשמעות בתוך זה את סיווגתי( Y330. )בחדר המיטה
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 גילויי "אז" במעמ"ד ובספרות 2.3.1.2

"אז" במעמ"ד לבין היקרויותיה בספרות המילה שלהלן משוות בין היקרויותיה של  2-ו 1טבלאות 

ההשוואה היא כללית, דהיינו מושווים היקרויותיה של "אז" בתפקידה המקורי  1הצעירה. בטבלה 

אישיים -זמן, בתפקידיה האזכוריים האחרים, בתפקידיה המבניים, בתפקידיה הבין כציין

לעומת זאת המיון הינו מפורט יותר, דהיינו מפורטים  2ובתפקידיה הקוגניטיביים. בטבלה 

 התפקידים האזכוריים השונים, התפקידים המבניים השונים וכן הלאה.

 : "אז" במעמ"ד ובספרות הצעירה1טבלה 

 הקורפוס       

 

 הפונקציה

 ספרות הצעירהה                 מעמ"ד          

 

 לשון הסיפר

 

 ברלשון הדי

  

 אזכורית

 22 ציון זמן

 (9%) 

31  

(56%) 

25  

(16% ) 

 תפקידים
אזכוריים 

 אחרים

103  

(44%) 

22  

(40%) 

56  

(36%) 

  42 מבנית

(18%) 

1  

(2%) 

25  

(16%) 

 8 תאישי -בין

 (3%) 

1  

(2%) 

            8  

(5%) 

  60 תקוגניטיבי

(26%) 

__________ 43  

(27% ) 

  235 סה"כ

(100%) 

55  

(100%) 

157 

(100% ) 
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 :"אז" במעמ"ד ובספרות הצעירה2טבלה 

 הקורפוס               

 

 הפונקציה

 ספרות הצעירהה מעמ"ד

 לשון הדיאלוג לשון הסיפר 

 (16%) 25 (56%) 31   (9%) 22 ציון זמן אזכורית

 (18%) 29 (33%) 18 (21%) 50 ציון סיבה ותוצאה

 (17%) 27  (7%) 4 (20%) 47 ציון תנאי

  __________ (3%) 6 השלמה

 

 

 

 תמבני

 (1%) 2 (2%) 1  __________        הצגת נושא חדש

ציון חזרה לנושא 
 הקודם

24 (10%) _________ 8  (5%) 

גבולות יצירת 
לשיח )כמו תיחום 

סיפור בתוך 
 טקסט(

13 (5.5%) _________ 3 (2%) 

מבנה של הכללה 
 ופירוט

4 (2%) __________ __________ 

 (2%) 3 __________ (0.5%) 1 סיום פעולה

 297(3%) 4 __________ _______ פתיחת שיחה

 (3%)  5 _________ ________ סיום שיחה

 _________ _________ (1%) 2 הסכמה אישית-בין

 (5%) 8 (2%) 1 (2.5%) 6 298ביטול 

 

 תביקוגניטי

 -יחסי הצדקה
 מסקנה

59 (25%) _________ 43 (28%) 

 _______ _______ (0.5%) 1 תיהלוך מידע

 (100%) 157 (100%) 55 (100%) 235 סה"כ 

 

 

 

                                                           
 .3%הם  157מתוך  5וגם  4בגלל עיגול השברים )על מנת להימנע מחלקי מספרים( גם  297
 .כולל "אז מה" 298
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 ניתוח ומסקנות: 1-2טבלאות 

הלשון המדוברת האותנטית )מעמ"ד( ללשון הספרות  מן העיון בטבלאות בולט הפער בין .1

היקרויות של "אז", בלשון הדיאלוג של  235הצעירה. בעוד שבלשון האותנטית התגלו 

 היקרויות. 55רק  -היקרויות ובלשון הסיפר 157הספרות הצעירה התגלו רק 

ג כמו כן בולט הפער בין חלוקת התפקידים של "אז" בלשון המדוברת ובלשון הדיאלו .2

בהשוואה ללשון הסיפר: בעוד שבמעמ"ד ובלשון הדיאלוג ישנו פיזור של תפקידי 'אז' בכל 

א היקרויות של 'אז' הן בתפקידים אזכוריים, הן ולמצ אפשרהפונקציות השונות, דהיינו 

אישיים והן בתפקידים קוגניטיביים, בלשון הסיפר  -בתפקידים מבניים, הן בתפקידים בין

 א שתיים, הן בתפקידים אזכוריים.כל ההיקרויות להוצי

בלשון הסיפר של  ישנו רוב גם בתוך התפקידים האזכוריים הללולראות כי  אפשרעוד  .3

(, שזהו תפקידו המקורי והבסיסי. 31להיקרויות של 'אז' לציון זמן ) הספרות הצעירה

אות של 'אז' נמצכן בלשון הדיאלוג רוב ההיקרויות לעומת זאת בלשון הדיבור האותנטית ו

 מסקנה בפונקציה הקוגניטיבית. -במשמעות של יחסי הצדקה

'אז' רווחת כסמן שיח בלשון המילה המסקנה הראשית העולה מן הממצאים הנ"ל היא כי  .4

המדוברת האותנטית הרבה יותר מאשר בלשון הדיאלוג של הספרות. יחד עם זאת לשון 

ר הן מבחינת מספר מאשר לשון הסיפ הרבה יותר הדיאלוג קרובה ללשון האותנטית

יה פונקציות השונות. בלשון הסיפר ההשימוש ב"אז" בההיקרויות של 'אז' והן מבחינת 

במשמעות של זמן,  היא שימשה ן, וברוב'אז'המילה  מספר ההיקרויות הקטן ביותר של

את הסברה שלשון הסיפר של הספרות  יםמחזק אלה יםהקלאסי. ממצא השזהו תפקיד

 ותר ללשון הכתובה הנורמטיבית ופחות ללשון המדוברת.הצעירה עדיין קרובה י
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בשתי הטבלאות הבאות ישנה השוואה בין תפוצת "אז" אצל הסופרים השונים של הספרות 

 כל אחד מהסופרים. הסוגלים הסגנוניים שלהצעירה. זאת לשם השוואה ביניהם ועמידה על 

 הצעירים: התפלגות "אז" בלשון הסיפר של הסופרים 3טבלה 

 הסופרים                   

 

 הפונקציה     

 נבו          אמיר   קרת      בלום-קסטל

  6 זמן אזכורית

    (86%) 

7  

(50%) 

9  

(53%) 

9  

(53%) 

  3 ____ סיבה ותוצאה

(21%) 

7  

(41%) 

8  

(47%) 

  4 ____ תנאי

(29%) 

___ ____ 

הצגת נושא  מבנית

 חדש

_____ _____ 1  

(6%) 

_____ 

  1 ביטול בין אישית

(14%) 

_____ _____ _____ 

 _____ _____ _____ _____  קוגניטיבית

 7  סה"כ

(100%) 

14 

(100%) 

17 

(100%) 

17 

(100%) 
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 ניתוח ומסקנות

בלום לבין לשון הסיפר -מן הטבלה הנ"ל בולט הפער בין לשון הסיפר אצל אורלי קסטל .1

היקרויות של "אז" בלשון  7בלום ישנן רק -אצל הסופרים האחרים. בעוד שאצל קסטל

היקרויות  17היקרויות ואצל אמיר ונבו )כל אחד בנפרד( ישנן  14הסיפר, אצל  קרת ישנן 

פחות השערה כי לשון הסיפר של קסטל בלום קרובה של "אז". עובדה זו מחזקת את ה

ללשון הדיבור האותנטית מלשון הסיפר של הסופרים האחרים. עם זאת, אצל כל הסופרים 

 .2-ו 1התגלה פער בין לשון הסיפר ללשון הדיאלוג, כפי שהוצג בטבלאות 

בלום -לראות הבדל בין קסטל אפשרגם מבחינת ההתפלגות של "אז" בפונקציות השונות,  .2

לסופרים האחרים. בעוד שאצלה הרוב המכריע של היקרויות "אז" הן במשמעות של זמן 

(, שהיא המשמעות הקלאסית של "אז", אצל הסופרים האחרים רק 86%-, שהן כ7מתוך  6)

 מכלל ההיקרויות של "אז" הן במשמעות של זמן. 50%-כ

ת "אז" גם במשמעויות אזכוריות אחרות, כמו ועוד, אצל הסופרים האחרים נמצא זאת .3

בלום המשמעות היחידה בפונקציה האזכורית היא -סיבה ותוצאה ותנאי, ואילו אצל קסטל

בלום דומה פחות -גם עובדות אלו מחזקות את הסברה שלשון הסיפר של קסטל של זמן.

 האותנטית מזו של הסופרים האחרים.ללשון הדיבור 
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 של הסופרים הצעירים בר"אז" בלשון הדי : התפלגות4טבלה 

 הסופרים                

 

 

 הפונקציה

 נבו          אמיר   קרת    בלום-קסטל

  4 זמן אזכורית

(15%) 

8 

 (18%) 

3 

 (7%) 

11  

(27%) 

  7 סיבה ותוצאה

(26%) 

8  

(18%) 

5  

(11%) 

9  

(22%) 

  6 תנאי

(22%) 

14  

(31%) 

3 

 (7%) 

4  

(10%) 

 מבנית

 

 

 

  2 _____ _______ הצגת נושא חדש

(4%) 

______ 

ציון חזרה לנושא 
 הקודם

2  

(7%) 

1  

(2%) 

3  

(7%) 

    2   

(5%) 

  2 סיום פעולה

(7%) 

____ 1  

(2%) 

_____ 

יצירת גבולות 
 ליחידת שיח

____ _____ 1  

(2%) 

2  

(5%) 

  4 _____ _____ פתיחת שיחה

(9%) 

     ______ 

  4 _____ _____ סיום שיחה

(9%) 

1  

(2%) 

 ביטול )או בין אישית
המעטה 

 בחשיבות העניין(

1  

(4%) 

4  

(9%) 

3  

(7%) 

____ 

-יחסי הצדקה קוגניטיבית
 מסקנה

5  

(19%) 

10  

(22%) 

16  

(35%) 

12  

(29%) 

  27  סה"כ

(100%) 

 45  

(100%) 

45  

(100%) 

41  

(100%) 
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 ניתוח ומסקנות

הבוחנת את התפלגות "אז" בלשון הדיאלוג של הסופרים הצעירים, בולט  4ה מבדיקת טבל .1

 27בלום לשלושת הסופרים האחרים. בעוד שאצלה התגלו רק -שוב הפער בין קסטל

היקרויות של "אז", אצל הסופרים האחרים התגלו למעלה מארבעים היקרויות. עובדה זו 

קרובה פחות  - ם בלשון הדיאלוגג - מחזקת שוב את הסברה כי כתיבתה של קסטל בלום

 ללשון הדיבור האותנטית לעומת הסופרים האחרים.

לראות כי אצל אמיר  אפשרבנוסף לכך, מבחינת התפלגותו של "אז" בפונקציות השונות,  .2

ישנה ההתפרסות הגדולה ביותר של "אז" בתפקידים השונים בדומה למצוי במעמ"ד. זאת 

ת יחסי הן בפונקציה הקוגניטיבית במשמעוד, רוב ההיקרויות של "אז" בספרה ועו

דומים למצוי בלשון הדיבור האותנטית, שגם בה רוב  מסקנה. ממצאים אלו-הצדקה

היקרויות "אז" הן במשמעות זו. עובדה זו מחזקת את הסברה, שלשון הדיאלוג של אמיר 

, שלשונם נבדקה ית לסופרים האחריםהיא הקרובה ביותר ללשון הדיבור האותנטית יחס

ללמוד כי בכתיבתה שמה אמיר דגש על האינטרקציה בין  אפשר. בנוסף לכך בעבודה זו

מסקנה, המעידה על -להשתמש ב"אז" במשמעות של הצדקה הדוברים, אשר מרבים

על הסקת מסקנות מדברי עמיתיהם. יש לציין כי בה והבנת ההשלכות מן הנאמר, וכן הקש

שכול נבו מספר ההיקרויות של "אז" בפונקציה הקוגניטיבית הוא הגבוה ביותר גם אצל א

)אם כי במידה פחותה מאשר אצל אמיר. כמו כן התפרסות "אז" אצלו צרה יותר מזו של 

להסיק  אפשרבלום(, כך שגם לגביו -אמיר, אך גבוהה יותר מזו שאצל קרת ואצל קסטל

ת היקרויותיו של "אז" בלשון הדיאלוג של  מסקנות דומות. נוכל לסכם ולומר כי מבחינ

דר יורד כפי שמוצג הסופרים השונים נוכל לדרג את דמיון כתיבתם לשפה האותנטית בס

 בלום. -. קסטל4 קרת. 3 . נבו2. אמיר 1להלן: 

בטבלה שלהלן מוצגות ההיקרויות של "אז" בספרות הקלאסית. ברצוני להזכיר כי בתת קורפוס זה 

מילים  25,000-בנפרד( לעומת כ - מילים )הן בלשון הדיאלוג והן בלשון הסיפר 15,000-נבדקו כ

דהיינו בספרות  ,בנפרד( -הדיאלוג והן בלשון הסיפרשנבדקו במעמ"ד ובספרות הצעירה )הן בלשון 

מכמות המילים שנבדקו בספרות הצעירה. המסקנות שלהלן לוקחות  60%-הקלאסית נבדקו כ

 בחשבון נתון זה. 
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 "אז" בספרות הקלאסית :5טבלה 

 הסופרים  

 

 

 הפונקציה

 מאיר שלו          א.ב. יהושע          

 לשון הסיפר לשון הדיבר לשון הסיפר לשון הדיבר

 (100%) 4 (                                             25%) 5 (82%) 9 (11%) 9 זמן איזכורית

סיבה 

 ותוצאה

11 (13%) 1 (9%) 3 (15%)  

  (5%) 1 (9%) 1299 (17%) 14 תנאי

  (5%) 1  (18%) 15  מבנית

  ----  (5%) 4  בין אישית

  (50%) 10  (36%) 30  קוגניטיבית

 (100%) 4 (100%) 20 (100%) 11 (100%) 83  סה"כ

  

 

 

 

                                                           
 .עירוב של סיפר ודיאלוג 299
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 מסקנות

בלשון הסיפר של הספרות  אזמעיון בממצאי הטבלה עולה כי מספר ההיקרויות של  .1

ממספר היקרויותיו בלשון הדיבר שלה. בעוד שבלשון הדיבר  15%-ת הוא כקלאסיה

. פער זה גדול במידה 301היקרויות 15, בלשון הסיפר נמצאו רק  300היקרויות 103נמצאו 

ניכרת מהפער הקיים בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בספרות הצעירה, שבה מספר 

בלשון הדיבר  ההיקרויותי ממספר 35%-בלשון הסיפר הוא כ אזההיקרויות של 

ת קיים פער גדול יותר מאשר קלאסי. ממצא זה מחזק את הסברה כי בספרות ה302שלה

בספרות הצעירה בין לשון הדיבר ללשון הסיפר מבחינת הקרבה ללשון המדוברת 

 האותנטית. 

קיים בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בספרות הקלאסית עוד עולה מן הטבלה כי הפער  .2

במספר ההיקרויות, אלא גם באופן פיזורן: בעוד שבלשון הדיבר של הספרות לא רק 

המבנית, ת ישנן היקרויות לא רק בפונקציה האזכורית, אלא גם בפונקציה קלאסיה

ההיקרויות  כל)בעיקר אצל יהושע(, בלשון הסיפר מרוכזות אישית והקוגנטיבית -הבין

 בפונקציה האזכורית. 

ניכר כי רוב ההיקרויות אצל שני הסופרים הם  5 בטור של לשון הדיבר בטבלה .3

בפונקציה הקוגניטיבית
כי מטרת הדיאלוגים בספרות  ממצא זה עשוי לרמז .303

מחקר זה, היא הבלטת ההבנה של הדמויות זו את זו והדגשת שנבדקה בת קלאסיה

 קליטת המסרים המועברים ביניהן. 

אצל יהושע  אזעוד עולה מעיון בטור של לשון הדיבר בטבלה, כי מספר ההיקרויות של  .4

 83גדול במידה ניכרת ממספר ההיקרויות שלו אצל שלו: בעוד שאצל יהושע נמצאו 

היקרויות, שהן פחות מרבע. ממצא זה עשוי להעיד  20היקרויות, אצל שלו נמצאו רק 

יותר ללשון הדיבור האותנטית מזו של שלו. על כך כי לשון הדיבר אצל יהושע קרובה 

מובן שהדבר אמור לגבי סמן השיח "אז" בלבד, ואין ודאות כי כך הוא גם ביתר 

 התופעות המאפיינות את השפה המדוברת.

                                                           
 .)אצל שלו( 20 +)אצל יהושע(  83  300
 .)אצל שלו( 4 +)אצל יהושע(  11 301
 היקרויות בלשון הדיבר של הספרות הצעירה. 157היקרויות בלשון הסיפר לעומת  55 302
הסמנים המספקים מידע על התהליכים המתרחשים במוח הדובר בעת חילוף לפונקציה הקוגניטיבית שייכים  303

 . לעיל.2.3. ראה הרחבה על הנושא במבוא לסמני השיח בסעיף המסגרת
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עם ממצאי  5ת המוצגים בטבלה קלאסימהשוואת ממצאי לשון הסיפר של הספרות ה .5

עולה כי סך כל ההיקרויות של  ,1לשון הסיפר של הספרות הצעירה המוצגים בטבלה 

מילים.  (0.1%) 15,000מתוך  15ת הוא קלאסי"אז" בלשון הסיפר של הספרות ה

 25,000היקרויות בתוך  55לעומת זאת בלשון הסיפר של הספרות הצעירה נמצאו 

מספר ההיקרויות בלשון הסיפר של הספרות  באופן יחסי , כלומרמילים (0.22%)

של הספרות הצעירה. גם ממצא  מספרן בלשון הסיפרת מת הוא פחות ממחציקלאסיה

ת רחוקה יותר מלשון קלאסיזה מחזק את הטענה כי לשון הסיפר של הספרות ה

 הדיבור האותנטית מאשר לשון הסיפר של הספרות הצעירה.

כי כל משמעויות ההיקרויות של "אז" בלשון הסיפר של  5עוד עולה מעיון בטבלה  .6

בפונקציה האזכורית. כמו כן רובן במשמעות של זמן,  ת מרוכזותקלאסיהספרות ה

עולה כי  1שהיא המשמעות המקורית והבסיסית של "אז". לעומת זאת מעיון בטבלה 

המבנית בלשון הסיפר של הספרות הצעירה פזורות היקרויות בודדות גם בפונקציה 

-רים כבנוסף לכך בלשון הסיפר של הספרות הצעירה פזואישית. -וגם בפונקציה הבן

היקרויות( מכלל ההיקרויות בתפקידים אזכוריים אחרים )ולא במשמעות של  22) 40%

זמן( בתוך הפונקציה האזכורית.  ממצאים אלה מחזקים אף הם את הסברה שלשון 

ת משמרת במידה רבה את השפה הנורמטיבית, והיא קלאסיהסיפר של הספרות ה

שון הסיפר של הספרות הצעירה רחוקה יותר מלשון הדיבור האותנטית בהשוואה לל

 )קל וחומר בהשוואה ללשון הדיבר שלה(.

עוד עולה מן הטבלה כי ישנו הבדל בין שני הסופרים מבחינת השימוש ב"אז" בלשון  .7

היקרויות )שהן  4היקרויות, אצל שלו נמצאו רק  11הסיפר. בעוד שאצל יהושע נמצאו  

כן אצל יהושע נמצאו היקרויות כשליש מסך ההיקרויות שנמצאו אצל יהושע(. כמו 

)אמנם בודדות( גם במשמעויות: סיבה ותוצאה ותנאי, בעוד שאצל שלו נמצאו 

היקרויות רק במשמעות של זמן. ממצאים אלה עשויים להעיד על כך שלשון הסיפר של 

יהושע קרובה יותר ללשון הדיבור האותנטית מזו של שלו. הסיבה לכך עשויה להיות 

הושע מרבה להשתמש בלשון הסיפר כתחליף לדיבור ישיר של נעוצה בעובדה שי

מכל מקום ממצא זה תואם גם את  305או אולי מסיבות סגנוניות אחרות. 304הדמות

                                                           
הסופר אומר בצורה עקיפה את הדברים הנאמרים , באות שייכות ללשון הסיפר, אולם למעשהשתי הדוגמאות ה 304

  בדיבור ישיר.
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כי לשונו של יהושע  הממצאים מראיםהקיים בלשון הדיבר של שני הסופרים, שגם בה 

 . )בהסתייגות הנדרשת מההיקף המוגבל של הקורפוסים( דיבורית יותר

-ו 3 לנתוני טבלאות 5ן נתוני טבלה משמעותי חשוב נוסף שמתגלה בהשוואה בי ממצא .8

כל אחד לשון הדיבר של לשון הדיבר של יהושע מכילה יותר היקרויות של "אז" מ :4

 ת, מספרקלאסימסופרי הספרות הצעירה. אף על פי שנבדקו פחות מילים בספרות ה

. ממצאים אלו 306בלשון הדיבראצל יהושע הוא הגדול ביותר  המוחלטההיקרויות  

מחזקים את הסברה כי לשון הדיבר של יהושע מכילה מאפיינים דיבוריים מסוימים 

 סופרי הספרות הצעירה.לשון אפילו יותר מ

גם בהשוואה ללשון הסיפר של הסופרים הצעירים, לשונו של יהושע היא בעלת מספר  .9

 אפשר. מן הנאמר כאן 307באופן יחסי לכל הסופרים אזההיקרויות הגבוה ביותר של 

כמו לשונם להעריך כי גם לשון הסיפר של יהושע מכילה אלמנטים דיבוריים מסוימים 

 ., ואף מעט יותרסופרי הספרות הצעירהשל 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
 למה אז. מפה שיוצאת לחם כיכר כל על מודבק המייסדים משפחת של ושמה, אלמונית מאפייה זו אין סוף . סוף1

 .[12' עמ יהושע ב.א... ]נקמות שמחפשים למתחרים קל פיתוי להגיש
, הלאומי-בביטוח חבריה בעיני חן דווקא מוצא, האמת את לומר, וזה, שותף להיות להמשיך מתעקש הוא אם . אבל2

  .[120-121' עמ יהושע. ]הצעה ויציע עצמו את שיבהיר בבוקר מחר עד, בבקשה אז ,השכול עול תחת שנאנקים
, העירוב הלשוני בסיפר אצל יהושע נעשה מתוך חיפוש מודע אחר דרכים סגנוניות חדשות,  (2003לדברי בן שחר ) 305

תקנית והתקנית ומלשון הכתב הבינונית אל לשון הסיפר עצמה, שקודם -בעיקר בהחדרת אלמנטים מלשון הדיבור התת
  לכן הייתה "חסומה" בפני חומרים לשוניים נמוכים.

אצל  27-, אצל נבו ו41אצל קרת,  45אצל אמיר,  45לעומת  אזהיקרויות של  83בלשון הדיבר נמצאו אצל יהושע  306
 בלום.-סטלק

היקרויות בלשון  17ביחס לסופרים הצעירים האחרים, התגלו  אזאצל אמיר ונבו שהובילו במספר ההיקרויות של  307
מילים(, ואילו  15.000היקרויות בלשון הסיפר של הספרות הקלאסית )שבה נבדקו רק  10-הסיפר, שהם שווי ערך לכ

בלשון הסיפר אצל יהושע הוא הגבוה אז היקרויות, דהיינו באופן יחסי מספר ההיקרויות של  11אצל יהושע נמצאו 
 ותר.בי
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 סמן השיח "פשוט"   2.3.2

 308בעברית המדוברת השונות של "פשוט" המשמעויות  2.3.2.1

מופיעה לראשונה בלשון חז"ל. משמעותה שם היא: ישר, לא עקום. דוגמה: "קורה  פשוטהמילה 

עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה." )עירובין, א, ה(. משמעות נוספת שמופיעה בלשון חז"ל 

היא: 'שאינו בכור'. דוגמה: בכור ופשוט שהניח להן אביהם ענבים" )בבא בתרא קכ"ו(. בימי 

את רוב משמעויותיה הרווחות כיום: בלתי מורכב, שאין בו חלקים  פשוט הביניים קיבלה המילה

מרובים, וכן: שאינו מסובך, שאינו קשה לתפיסה או להבנה, ברור, מובן, וכן: שאינו מעובד הרבה, 

שאינו מובחר. עוד משמעות המצויה בלשון ימה"ב היא: פרוש, שלוח )כמו: ידו של העני פשוטה 

תרחבו המשמעויות הנ"ל ונוספו אליהן גם המשמעויות: רגיל, בינוני, שאין בו לקבל נדבה(. בימינו ה

משהו מיוחד, וכן: גס, המוני, בלתי עדין. כמו כן נוספה לו בימינו המשמעות: שפשט, שהוריד 

 )צורת הסביל של 'פושט'(.  מעצמו

סמן כגם פשוט אך בימינו מצוי  כשם תואר, פשוטבכל המשמעויות שהוצגו עד כה משמש 

פשוט ( מגדיר את 2005) מילון הסלנג המקיףב. רוזנטל יות שונות, כפי שיורחב להלןבמשמעו שיח

את הצירוף "פשוט מאוד"  ( הוא מגדיר2005. במילון הצירופים )ללא פירוט משמעותו כסמן שיח

 .309המציין הבהרה או מסקנה מתבקשת כסמן שיח

יומית הדבורה, -של העברית היום מערכת סמני השיחמשלר )תשס"ט( במסגרת הדיון על 

טוענת כי אחת התכונות של סמני השיח היא שהם באים  בתחילת יחידת הנגנה, ולפיכך מבעים 

כזה  ,הרימסוימים שנחשבו בעיני חוקרים שונים כסמני שיח, אינם למעשה סמני שיח, כדוגמת 

ו בא בהכרח בתחילתה כסמן שיח, מכיוון שאינ פשוטבמילים אחרות היא אינה רואה את  פשוט.ו

 של יחידת הנגנה.

פשוט סמן שיח. היא טוענת כי המילה יכול לשמש כפשוט זיו )תשס"א( סוברת בדומה לרוזנטל כי 

 .310בעברית משמשת הן כערך בעל משמעות קונספטואלית והן כרכיב בעל משמעות פרוצדורלית

                                                           
 
 .(1992המשמעויות המילוניות השונות שמובאות להלן הן עפ"י אבן שושן )308
. פשוטו כמשמעו, חד 1( "פשוט" כתואר פועל משמש במשמעויות הבאות: 1997על פי שוויקה )מילון רב מילים,   309

. בצורה 2 ל.עדי יכול להתלבש לבד, הוא פשוט מתעצוחלק )משמש בעיקר לחיזוק דבר הנאמר בלי כל הסתייגות( 
אל תשאל שאלות, פשוט לך פשוטה, בפשטות, בלי סיבוכים )משמש לציין שדבר מה הוא בדיוק כך, כמו שהוא נשמע( 

(. שוויקה אינו מגדיר את פשוט במשמעויות אלה כלשון דיבור, ואף אינו 1541צ, עמ' -, כרך ס1997)שוויקה,  לשם.
 שהוא מביא )המובאות לעיל( משמש "פשוט" כסמן שיח.  מציינו כסמן שיח. עם זאת, להגדרתנו, בדוגמאות

( Procedural Meaning( למשמעות פרוצדורלית )Conceptual Meaningאת ההבחנה בין משמעות קונספטואלית ) 310
 (*.1986/95(במסגרת תאוריית הרלוונטיות של ספרבר ווילסון )1996, 1992, 1987טבעה בלקמור )

רך מילוני היא זו המזוהה באופן מסורתי עם הסמנטיקה, כלומר היא תורמת המשמעות הקונספטואלית של ע 
 למשמעות הלוגית של המבע שבו הוא מצוי ומשפיעה על ערך האמת שלו, ואילו המשמעות הפרוצדורלית של רכיב לשוני
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מגלם את השימוש הקונספטואלי המשפיע על תוכנו של המבע  פשוטלדבריה, תואר השם 

שבו הוא מצוי ועל ערך האמת שלו, כמו במשפט "בחרתי נושא פשוט" )ההיפך מנושא מורכב(. 

משמש פשוט . לעומת זאת כאשר 311להטות אותו אפשר נמצא בשימוש קונספטואלי, פשוטכאשר 

 . 312נו תורם לערך האמת של המבעכסמן שיח )משמעות פרוצדורלית(, הוא אינו נוטה ואי

: ראשית, , על פי זיו )תשס"א(כסמן שיח פשוטכתואר שם לבין  פשוטהבדלים נוספים בין 

. כמו כן הוא יכול לעמוד במרכזה של 313לשלול אותו אפשרכצירוף תואר שם בתפקיד פרדיקטיבי 

, וכן הוא אינו בר 315לשלול אותו אפשרמשמש כסמן שיח , לא  פשוט. לעומת זאת כאשר 314שאלה

. לא כך 316הגבלה בחיבורפשוט שאלה. הבחנה נוספת בין השניים היא שכתואר שם לא חלה על 

לשמש כגרעינם של צירופי  פשוטיוכל . זאת ועוד, כתואר שם 317משמש כסמן שיח פשוטהוא כאשר 

ן כסמ פשוט. ההגבלות הנ"ל על 319, לעומת זאת כסמן שיח לא יהיה זה אפשרי318תואר שם רבים

 שיח מעידות על אופיו כרכיב הסגרי. 

כרכיב בעל שני סוגים של תחומי השפעה. האחד הוא  פשוטזיו טוענת כי כסמן שיח מתגלה   

בעל טווח השפעה לשוני. במקרה זה תפקידו הוא מרכוז רכיב נתון במבע, והאחר  הוא בעל טווח 

ת מעמדו של אירוע או מצב השפעה חוץ לשוני. במקרה זה הוא משמש בתפקיד של הבהרה )הבהר

הוא בעל תחום השפעה לשוני, הוא צמוד לרכיב אותו הוא ממרכז  פשוטדברים(. לדבריה, כאשר 

(focus)  מציין )מבחינה תכנית( כי אין חלופות אחרות וזה האפיון ומקדים אותו. כמו כן השימוש בו

מופיע כרכיב הסגרי  המדויק. לעומת זאת כאשר פשוט הוא בעל טווח השפעה חוץ לשוני הוא

 320 מובהק בראש המבע, בסופו או בין רכיבים שונים במבע.

                                                                                                                                                                        
ופן הפירוש אינה משפיעה על ערך האמת של המבע ואינה תורמת למשמעות הלוגית שלו, אלא מהווה הוראה הנוגעת לא

של המבע כולו או של רכיבים מסוימים בו. ניתוח תכונותיהם של סמני שיח אחדים מעלה כי הם מגלמים בעיקרם 
 .תכונות פרוצדורליות )זיו, תשס"א(

*תאוריית הרלוונטיות של ספרבר ווילסון מציבה את העיקרון הקוגניטיבי של רלוונטיות בבסיס פענוחם של מסרים 
טיות מוגדרת כפונקציה יחסית של כמות ההשתמעויות בהקשר ומידת המאמץ הקוגניטיבי המושקע באשר הם. הרלוונ

בהשגתן. כך גדלה הרלוונטיות של מסר ככל שהשתמעויותיו רבות יותר בהקשר נגיש, וקטנה ככל שנגישותו של ההקשר 
טימלי תובעני יותר, וישפיע על כן יהיה החיפוש אחר ההקשר האופ -פוחתת. ככל שהרקע שחולקים הדוברים קטן יותר 

 מידת הרלוונטיות של המסר הנתון.
 .פשוטים בנושאים כמו בחרתי 311
 (.עולה זה כמה לדעת רצינו/רציתי פשוטים*  לא אך) עולה זה כמה לדעת רציתי פשוט: הבאה בדוגמה כמו 312
 ".פשוטה אינה הבעיה: "לדוגמה 313
 (?"מורכב או) פשוט הזה הנושא האם" כמו.  314
 עולה." זה כמה לדעת רציתי, פשוט לא*כמו " 315
 ומובן." פשוט/ ובהיר פשוט הוא הזה "הנושא כמו 316
 עולה." זה כמה לדעת רציתי ומובן פשוט/ובהיר פשוט*כמו " 317
 ".לחלוטין פשוט/ במיוחד פשוט היה שלו ההסבר" כמו 318
 ".עולה זה כמה לדעת רציתי במיוחד פשוט*" כמו 319
: -)בסוגריים מצוין הרכיב הנמצא בטווח השפעתו( בעל תחום השפעה לשוני פשוטלהלן דוגמאות לשני הסוגים: א.  320

 כסמן שיח פשוט"הנושא הזה פשוט )לא מעניין אותי(" או "זה לא ספר המשך, זה פשוט )אותו ספר עם שם אחר(." ב. 



119 
 

. עפ"י זיו, במקרים 321מאודהוא גם יכול להופיע כמבע בפני עצמו, לרוב בלוויית המעצים 

על מבהיר, המורה על צמצום ההקשר של המסר הנידון. הדובר -מעין מבע פשוטמהווה  הנ"ל

להבהיר לנמען שאין להבין משמעויות אחרות מן המבע. זו משתמש בו כאשר הוא מרגיש צורך 

משמש לעתים קרובות  פשוטלטענת זיו, זו הסיבה שסמן השיח  322היחידה ואין אחרת. כוונתו

 323לריכוך אפולוגטי במקרים בהם צפויים קושי או התנגדות מצד הנמען.

גם כאשר הוא משמש כסמן שיח בעל טווח השפעה לשוני, ו פשוטבסופו של דבר, גם כאשר 

משמש כסמן שיח בעל טווח השפעה חוץ לשוני, תפקידו להורות על צמצום ההקשר של המסר 

 הנידון.

מבחינת מיקומו במשפט, ישנם  פשוטלדברי זיו, בגלל החופשיות התחבירית היחסית של   

יכול להיות דו משמעי, כלומר הוא יכול להתפרש הן כסמן שיח בעל טווח  פשוטמקרים שבהם 

שיח בעל טווח השפעה חוץ לשוני ייחס לרכיב אחד במשפט( והן כסמן השפעה לשוני )שמת

 324)שמתייחס למבע כולו(

סך , סתם, ממש, כמו פשוטישנם סמני שיח נוספים שמשמעותם קרובה למשמעותו של 

)ב(סך בהבהרת משמעותו המדויקת. לדברי זיו, בעוד שבסמני השיח  , העשויים לסייערקו הכול

מציין שלילת חלופות אחרות פשוט מודגשת שלילת המשמעויות המחמירות יותר,  325רקו הכול

 .326ת יותרניטראלימכל סוג שהוא, כלומר יש לו משמעות 

ומשמעותו הפרוצדוראלית.  פשוטלדברי זיו, ישנו קשר בין המשמעות הקונספטואלית של 

מורה על פישוט והעדר סיבוכים. משמעותו הפרוצדורלית קשורה פשוט  מבחינה קונספטואלית

להורות על משמעות מפורשת אחת ולבטל פשוט למשמעותו זו, מכיוון שגם כסמן שיח מבקש 

 חלופות אפשריות אחרות )מורכבות יותר או פחות(.

                                                                                                                                                                        
/ "אני רציתי פשוט לצאת עכשיו"/"אני רציתי לצאת "אני פשוט רציתי לצאת עכשיו"-.שטווח השפעתו הוא חוץ לשוני

 עכשיו פשוט. )לכן שאלתי מה ששאלתי /עשיתי מה שעשיתי(".
 ." מאוד פשוט. הזה הבחור את לסבול מסוגלת לא אני" כמו 321
 סמן של תפקידו", שעשיתי מה עשיתי/ששאלתי מה שאלתי לכן, עכשיו לצאת רציתי פשוט אני" במשפט: לדוגמה 322

 אחרת. סיבה כל ואין, עכשיו לצאת שרציתי היא למעשיי או לשאלתי שהסיבה להורות הוא פשוט השיח
 לך לחכות אם לדעת רציתי פשוט, הערב חוזר אתה מתי שואלת שאני כך כל תתרגז אל:[ המתבגר לבנה אם: ]כמו 323
 .הערב ארוחת עם
במקרה זה יחול מרכוז על הפרדיקט  דוגמה: אני פשוט המומה. משפט זה יכול להתפרש כקריאה אמוטיבית. 324

"המומה", אך הוא יכול גם לשמש כדיווח או הסבר למצב דברים מסוים )=התייחסות חוץ לשונית למבע כולו(. 
 משמעות זו רווחת יותר במבנה הבא: אני המומה פשוט )ולכן אני נוהגת כפי שאני נוהגת(.

 הקרובה להם במשמעות. סתםוכן 325
, ניווכח כי חיפשתי את העט שלי בסך הכול/רק-ו חיפשתי את העט שליפשוט  ין המשפטיםלדוגמה, אם נשווה ב 326

יביע את העובדה כי אין לייחס למצב  פשוטמתבטא בייחוס החומרה למצב. בעוד ש בסך הכול/רקלפשוט ההבדל בין 
יציינו רק ובסך הכול  או לאירוע משמעות שונה )לא פחות ולא יותר( מזו המפורשת, כלומר מהניסיון לחפש את העט,
אין צורך להתרגש, לא בהקשר זה ניסיון להפחית ממידת החומרה שיש לייחס לפירוש המצב, כלומר המשמעות תהיה: 

 עשיתי דבר גרוע  מזה.
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בקורפוסים השונים של עבודה זו, גיליתי ניואנסים בבחינת ההיקרויות הרבות שהופיעו 

ת ניטראלילומר כי המשמעות הבסיסית ה אפשר. פשוט נוספים לאלה שציינה זיו, במשמעות של

, הבאה להורות על משמעות מפורשת אחת ולבטל חלופות אפשריות, כדברי זיו, התפרסה פשוטשל 

 327רקול)ב(סך הכול בדומה  המעטהשבא לציין  פשוט בקצה האחד נמצאלשני כיוונים שונים: 

וביניהם נמצאות משמעויות נוספות המפורטות העצמה, שבא להביע פשוט  ובקצה השני מצוי

להבעת אפולוגטיקה פשוט בתוך המשמעות של ההמעטה נוכל למצוא במקרים רבים גם את  להלן.

צלות כלשהי )גם מבחינה . במקרה זה הוא יופיע לרוב בתוך מבעים המכילים התנ328מצד הדובר

במשמעות של המעטה, שהרי הדובר המתנצל מנסה פשוט לוגית, יש היגיון בכך שלפני התנצלות בא 

בחנה או ההמשמעות של משמעות נוספת לפשוט היא  או בערך העניין(. ערכו של מעשהולהפחית ב

בא פשוט כאשר  329קרובה לזו של ההמעטה והצמצום, אך אינה זהה לה.זו משמעות  .הסתייגות

 .אבלבחנה או הסתייגות נוכל להמירו בהבמשמעות של 

במשמעות של  פשוטהוא ,כאמור לעיל, המעטה במשמעות של  פשוטהכיוון המנוגד ל

. גם זיו במאמרה מציינת את סמן נחרצותשבא להביע  פשוט, וקרוב אליו ממשהעצמה בדומה ל

 330במשמעם, אך אינה מרחיבה על כך בדבריה.פשוט כאחד מסמני השיח הקרובים לממש השיח 

. פשוטשבהן התלבטתי בין המשמעויות השונות של  ,יש לציין כי היו היקרויות לא מעטות

היה  אפשרמילים, צירופי מילים או מבעים נרדפים, שוד בהכרעה במקרים אלה סייעו לי מא

 . 331משמעותהולקבל את אותה  פשוטלהעמידם במשפט במקום 

ואציין גם  בליווי דוגמאות מתוך הקורפוס משמעויות השונות שהוזכרו לעילאת הלהלן אציג 

 :פשוטנרדפים, שסייעו לי בהכרעה באשר למשמעות של  צירופים/מבעיםנרדפות או  מילים

 

                                                           
יש משמעות  פשוט, כפי שתואר לעיל. לדבריה, ל)ב(סך הכולו רקלמשמעות של  פשוטזיו מבדילה בין המשמעות של  327

יש משמעות של המעטה, אך אני סוברת כי משמעות זו של המעטה נטמעה  בסך הכול-ול רק-ניטראלית יותר בעוד של
 .פשוטבהקשרים מסוימים, ויש לראותה כאחת המשמעויות של  פשוטב

 
 משמש לעתים קרובות לריכוך אפולוגטי. פשוטזיו מציינת במאמרה שסמן השיח 328
329
ה בפרסומת למשקה קל של חברת יפאורה, המבוסס על מים בתוספת טעם עדין של פרי, וזו היא הופיעה לאחרונ 

למעשה, הפרסומת היא דו משמעית  לשונה: "אותו משקה! פשוט עם תות"/ "אותו משקה! פשוט עם אפרסק".
ים, : האחת היא המשמעות הקונספטואלית כשם תואר )משקה פשוט= מפשוטומתבססת על המשמעויות השונות של 

בחנה )אותו משקה, אבל עם שינוי:" תוספת תות או אפרסק(. המילה הבתוספת תות/אפרסק(, ואילו השנייה היא של 
משמעות זו רווחת בלשון הדיבור.  בחנה: אותו משקה, אבל עם שינוי: תוספת תות או אפרסק.הכאן באה לציין  פשוט

 בשחור. פשוטהיא קנתה בדיוק את אותם סנדלים,  :ה: )לא מתוך הקורפוס(דוגמל
במקום אחר במאמר היא טוענת, כי אפשר לפרש את המבע "אני פשוט המומה" כקריאה )אימוטיבית( בתגובה גם 330

 .לגירוי מסוים
 אינפורמנטים על מנת לקבוע את המשמעות המדויקת. 20במקרים אחדים ערכתי גם משאל בקרב  331
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)מסיבה פשוטה ולא מסיבה ת }=כך ולא אחרת/ ככה סתם ניטראליבמשמעות  פשוט .א

 מיוחדת או מורכבת(

ת רוצה הדובר לשלול אפשרויות אחרות, העשויות לעלות ניטראליבמשמעות  פשוטבשימוש ב

במוחו של הנמען באשר לפעולה הנדרשת או באשר לסיבת הפעולה וכדומה. לדוגמה: במשפט הבא 

 : כך אעשה ולא אחרת:פשוטהדוברת מבקשת לומר על ידי השימוש ב

ורמלית, זה זר אשאיר את זה כאן,״ אני מציעה, אבל דודי אומר, ״את לא נ פשוט״אני  .1

 ]אמיר[של מינימום חמש מאות שקל, וואו! מי שלח לך אותו?״

 :הפעמים רבות לפני הסבר או נימוק. דוגמ פשוטת בא ניטראליבמשמעותו ה

כי אני לא יכולה  פשוטאני לא מבקרת אותו, לא בגלל שיש לי משהו נגד ברקלי, אלא  .2

 בלום(-)קסטל לעזוב את העכבישים להרבה זמן.

 מסבירה הדוברת מדוע אינה מבקרת בברקלי. את הנימוק היא מקדימה בשני סמני שיח: 2במשפט 

מוסיפה עוד ניואנס מבחינת המשמעות, והיא: זו  פשוט. מובן שמשמעותו הייחודית של כיו פשוט

  הסיבה ולא אחרת. 

לפני הסבר. בהיקרות הראשונה ההסבר מופיע פשוט בדוגמה הבאה ישנן שתי היקרויות של 

במלואו, ואילו בהיקרות השנייה  המשפט קטוע. במשפט הקטוע הדוברת מנסה להסביר לנמען, 

נה מצליחה למצוא את שרצתה לדחות את הדייט שקבעו, מפני שחל ביום השואה. היות שאי

 להסביר :   התכנון/הרצוןמעידה על  פשוטהמשפט קטוע, אך המילה  המילים לנמק,

 דובר א': כי זה קצת מביך.״   .3

 דוברת ב': ״כן, ניסיתי להסביר לך בטלפון.״ 

 לא הבנתי שאת בעניין השואה ]...[ פשוטדובר א': ״

 ]אמיר[  ...״פשוטדוברת ב': אני לא בעניין של השואה, אני 

 ()ב(סך הכולול332רקבמשמעות של המעטה )בדומה ל פשוט .ב

. רקאו  בסך הכולהיא משמעות של המעטה, בדומה למילים  פשוטאחת המשמעויות הרווחות של 

, השוללת אפשרויות כך ולא אחרתת של ניטראליככל הנראה, התגלגלה משמעות זו מהמשמעות ה

 .בסך הכולאו  רקאחרות, שממנה קצרה הדרך למשמעות של 

                                                           
332

 -. זה/כך ולא אחר/ת )נחרצות/חד2)המעטה(,  בסך הכול. 1עצמה יש שתי משמעויות: רקיש לציין שגם למילה 
 .משמעיות(
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הנמצאת ברישא של המשפט  ממילאגם המילה ב(סך הכול. ב) פשוטבדוגמה הבאה נוכל להמיר את 

 מחזקת את המשמעות של ההמעטה:

רק שכל הסיפור הזה עם התינוק הלחיץ אותו אש. גם לה זה לא בא בקלות, אבל הפלה  .4

 פשוטהפחידה אותה אפילו יותר. ואם הם ממילא יודעים שהם בכיוון משפחה, אז זה 

 להקדים את המאוחר. )קרת(

את המלצרית  לא הפסיק להטרידהאחרון  - במשפט הבא הדובר פונה אל חברו בתחינה, לאחר שזה

הדובר הזמין את חברו למסעדה על מנת לבשר לו כי הוא מתחתן בקרוב, אך )י הדג שהגישה לו. לגב

בהיקרות זו יש משמעות מובהקת של פשוט החבר עסוק כל הזמן במנת הדג שהזמין(. למילה 

 המעטה. הדובר כביכול אומר לנמען: "זה כל מה שאני מבקש ממך"

 " ]קרת[תשמח אתי, עם החבר הטוב שלך. בסדר? פשוט .5

 בדוגמה הבאה מובלטת משמעות ההמעטה על ידי המשפט העוקב, המסומן להלן:

 קיי.״ ״אנשים ייכנסו, יפה להגיש משהו. קצת קפה, עוגיות, לא יותר מדי.״ ״או. .6

 ]אמיר[.״אל תתעסקי עם זה יותר מדיתשימי את זה כמו שזה בקופסה,  פשוט״

זה כל מה שאני מבקש ממך", ומוסיף להבהרה: "אל תתעסקי עם זה יותר הדובר מבקש לומר: "

 כאן. פשוטמדי". תוספת זו מחזקת את משמעות ההמעטה של 

שגם הוא סוג של המעטה.  שוט" על מנת להביע חוסר מורכבות,לעתים משתמש הדובר ב"פ

פשטות וחוסר , המעידים אף הם על )ככה( סתם )כך(/ רקב פשוטבמקרים אלה נוכל להמיר את 

תופעה השכיחה בשפה . בנוסך לכך יש כאן פשוט. זוהי למעשה משמעותו המקורית של 333סיבוך

. תואר הפועל חופף לעתים לסמן השיח כמו 334שימוש בשם תואר כתואר פועל המדוברת, והיא

 בדוגמה הבאה: 

מורחת על  סתם כך( )=את C714מורחת על העיתון דבק? ) פשוטאיך את עושה? את  .7

 על העיתון דבק( בצורה פשוטה/ את מורחת  תון דבק?העי

                                                           
, כביכול כדי להעיד על חוסר סיבוך, אך למעשה, זו רק מניפולציה של פשוטיש לציין שלעיתים משתמש הדובר ב 333

שיח אחרים ונידונה במאמרה של הדובר על הנמען, כי העניין הוא לא כל כך פשוט. זו תופעה המצויה גם בסמני 
האמור להעיד על ביטחון של הדובר במידע, אך למעשה הוא אינו יודע בוודאות  -אני יודע ש, כמו )תשע"ד( בורוכובסקי

 ידוע. -יכי דבריו נכונים, במיוחד כשהוא מדבר על העתיד הבלת
 מסודר, היא כותבת נקיהוא עובד , יסודיהיא מנקה דוגמאות לשימוש בשם תואר כתואר פועל בשפה המדוברת:  334

 .וכדומה
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 פשוט לריכוך אפולוגטי

גם להבעת אפולוגטיקה. גם במשמעות זו יש לרוב משמעות נלווית  פשוטכפי שהוזכר לעיל, משמש 

 של המעטה, כאמור לעיל.

גם על ידי המילים הסמוכות לה, דהיינו  פשוטבמשפט הבא מחוזקת המשמעות  האפולוגטית של 

 ":לא התכוונתי" ו"התנצל"

בסוף הטייס, שהיה עם שער שיבה, שאל אותי בת כמה אני, והנווט התחיל פתאום  .8

לצחוק. הטייס תקע בו מבט רצחני, והוא הפסיק והתנצל. ״לא התכוונתי,״ הוא אמר, 

 )קרת( רגיל שלרוב, את יודעת, באים לפה ילדים.״פשוט ״אני 

עליה מפני שהיא לא הולכת  כך, שזו האחרונה "יורדת"בדוגמה הבאה תוקפת האם את בתה על 

במשמעות של   פשוטלמכון כושר. הבת מתנצלת מיד ומבהירה את כוונתה הטובה על ידי השימוש ב

 לריכוך אפולוגטי, כהגדרת זיו. רק/בסך הכול

 ׳את רואה?״ אמרה ללירית, ״ואת יורדת עלי שאני לא הולכת למכון כושר״. .9

אמרתי שפעילות ספורטיבית תעשה לך טוב. היא יכולה גם לפזר  פשוט״לא ירדתי, 

 בלום[-]קסטלדאגות. אנדורפינים״.

 בחנה או הסתייגות )= אבל(הבמשמעות של  פשוט .ג

בחנה או הסתייגות, לרוב )אך לא תמיד( הרישא של המשפט המשמש במשמעות של  פשוטכאשר 

בחנה, כפי שהודגם היביע את ה פשוט,יביע הסכמה, אישור או הקבלה, ואילו הסיפא הכולל את 

המילה  335עם אפרסק". פשוט! אותו משקה"עם תות"/ פשוט! אותו משקה" בפרסומת לעיל:

פשוט אותו משקה, אבל עם שינוי: תוספת תות או אפרסק. כאשר  בחנה:הכאן באה לציין  פשוט

 .אבלבחנה או הסתייגות נוכל להמירו בהבא במשמעות של 

ראשון לא נראה ניגוד בין הרישא והסיפא. יש לשחזר את הניגוד, מפני  במשפטים הבאים במבט

, עבאדי )תשמ"א( שהסיפא מביא רק את המסקנה או את התוצאה, וכבר כתבו על תופעה זו אז"ר

במאמרם סוג זה של ניגוד בשם , אשר מכנים (2012) אלון וגולדברגוכן  (1990) ואלון)תשמ"ח( 

 דוגמאות:. מפורש"( - ואה ל"ניגוד למצופהמשתמע" בהשו - "ניגוד למצופה

                                                           
335
 .370עיין לעיל הערה  
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 איסט?״ שאל בשיא הרצינות. -"אין לכם מסז'יסטים במידל .10

היו לי טיסות משוגעות שהרסו לי את     פשוט״בטח שיש לנו״, אמר עירד גרובר בעלבון, ״             

 בלום[-]קסטל .ס גומר אותי״, הוסיף, אף שהחל ממש להירגע-הגב, ואני בסטרס. הסטו

עשרה  -״אל תאמין לבוצ׳י,״ הפצירה המחומצנת, שנראתה צעירה מהגבר שלה בחמש .11

  ]קרת[  לא הצלחנו למצוא חנייה.״ פשוטשנה לפחות, ״היינו כאן כבר מקודם, 

. במשפט הראשון  הדובר המביע הסתייגות אבלב פשוטלהחליף את  אפשרבשתי הדוגמאות הנ"ל 

)עירד( עונה לשאלתו של המסז'יסט: "בטח שיש לנו )מסז'יסטים במזרח התיכון(, פשוט )=אבל( היו 

לי טיסות משוגעות שהרסו לי את הגב, ואני בסטרס", רוצה לומר: יש לנו מסז'יסטים במידל 

ע, משום שאני בחו"ל /אבל זה לא עוזר לי/ אבל הם אינם זמינים לי כרגלךאיסט, אבל אני זקוק 

 בגלל הטיסות המשוגעות שהיו לי. מיידית וזקוק לעזרה 

"היינו כאן כבר מקודם, פשוט  זוגה:-נמקת את האיחור שלה ושל בןבמשפט השני הדוברת מ

)=אבל( לא מצאנו חנייה", כלומר רצונה לומר: היינו פה בזמן, אבל איחרנו בכל זאת, כי לא מצאנו 

 חנייה.

מודגמות שתי משמעויות נוספות של פשוט: הבעת נחרצות והעצמה. למעשה  בסעיפים הבאים

הבעת הנחרצות היא מצד דמות כלשהי )או מצד הדובר שאומר את המשפט או מצד דמות כלשהי 

בתוך המשפט( לעומת ההעצמה אשר מעצימה רכיב כלשהו במשפט. במילים אחרות כאשר בא 

 פשוטר, וככזה הוא כמובן סמן שיח, ולעומתו להבעת נחרצות הוא מהווה סוג של הסג פשוט

 במשמעות של העצמה מתייחס לרכיב ספציפי במשפט, ולכן אינו סמן שיח.  

 )=באופן חד משמעי/ללא ספק/ בשום פנים ואופן( להבעת נחרצותפשוט  .ד

במשמעות של המעטה ישנו מסר מסוים של אפולוגטיקה, התנצלות וחוסר ביטחון או  פשוטאם ב

, דהיינו פשוט תקיפות מצד הדובר, הרי שבסעיף זה מודגמת דווקא משמעות הפוכה שלחוסר 

הבסיסית של  גם זו התפתחות של המשמעותות, ודאות וחוסר ספקות. משמעות של ביטחון, נחרצ

מקנה לדברים נחרצות ולא  פשוט, אך במקרה זה, כאמור, המבטלת אפשרויות אחרות ,פשוט

 דוגמאות:המעטה. 

 יודעת שהדבר הכי טוב לתאומים יהיה לגור עם אבא שלהם ]...[ ]אמיר[ פשוטאני  .12
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לא שבוע הבא, מתאמץ הממונה לגבור בקולו על המוסיקה, אתה לא סליחה ולא חטא ו .13

ר נפרדה שהתעקשת להצמיד אלינו, כבההרוגה. שה הזאת, יטועה פה. הא פשוט

היא לא הייתה עובדת שלנו בזמן הפיגוע, פורמלית ורשמית, תנו לפני חודש. ולכן, מא

 ]יהושע[]...[

 

באה לציין נחרצות, כלומר שלא הייתה כל ברירה אחרת, זו הייתה פשוט גם במשפט הבא המילה 

 האפשרות הבלעדית.

״אהובי,״ היא קטעה אותי ברוך, ״היכן יציאות החירום במטוס?״ לא ממש זכרתי.  .14

 הרוב ממילא יינצלו, אבל״כן,״ מלמלה לעצמה בעצב, ״סוג של רפיון. אל תדאג, 

 )קרת( לא יכולתי לקחת את הסיכון.״ פשוטבמקרה שלך        

 דוגמה נוספת:

יש משהו מעליב בזה שאהוב פותח מאחורי הגב שלך עסק. ולא משנה שום הסבר או  .15

 ]קרת[  פוגע, נקודה. פשוטאין מה לעשות, זה . פסיכולוגיה

, הבאה 336המופיעה בסוף המשפט, מסייעת אף היא להבעת הנחרצות נקודהבדוגמה לעיל המילה 

בדוגמה הבאה ישנה חזרה המדגישה את הנחרצות. חזרות מסוג זה  .פשוטלידי ביטוי במילה 

 מביע העצמה, כמודגם להלן: פשוטמופיעות לרוב כאשר 

ובטח יהיו שם הרבה מלחים אמריקאים בלבן שישתכרו וישירו בגרונות רטובים, ביי  .16

, לראות, ואחרי השבת הזאת פשוט חייב, חייבביי, מיס אמריקן פיי, וזה מחזה שאני 

 כבר הפכנו לחברים ]נבו[

 בדוגמה לעיל הדובר רוצה לומר שאין אפשרות אחרת, שהוא חייב לראות את המחזה ויהי מה.

( )להבעת הנחרצות פשוט, מתייחס יש לציין שבכל הדוגמאות אשר הופיעו בקורפוסים שנבדקו

 . 337במשמעות זו יתחבר לחלקי דיבר אחרים פשוט. עם זאת נראה לי שלא מן הנמנע שלפועל

 

                                                           
 הנקודה כסמן שיח במאמרה של א' בורוכובסקי )תשס"ב(. ראה על 336
 כמו: זה פשוט יוסי, אני בטוחה שזה הוא. 337
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 להעצמה )= ממש/לגמרי/ מאוד/ לחלוטין( פשוט .ה

משמעות נוספת הפוכה למשמעות של ההמעטה, היא המשמעות של ההעצמה. לעתים משתמש 

 במשמעות של מאוד /ממש/לחלוטין /לגמרי. להלן דוגמאות: פשוטהדובר ב

אחד, אבל עד לפני לא  -זה סיפור על אנשים שגרו פעם על הירח. היום כבר אין שם אף .17

 )קרת(  .מפוצץ פשוטהרבה שנים היה שם 

)קסטל  לא האמינה למשמע אוזניה. פשוט״אני יכולה לדבר אתו?״ שאלה לירית, ש .18

 בלום(

 -19, מלא עד אפס מקום, ובדוגמה מפוצץ לחלוטין" משמעותו פשוט מפוצץ" הצירוף 18בדוגמה 

הצירוף "לא האמינה למשמע אוזניה" בא להביע זעזוע של הנמענת מהדברים ששמעה, או כדברי 

 .המילה338רוזנטל במילון הצירופים על הצירוף "לא האמין למשמע אזניו": "נדהם ממה שסופר לו"

 מעצימה את התדהמה/הזעזוע של לירית.הנוספת כאן לצירוף, פשוט 

, נוכל למצוא לעיתים קרובות מבנה המביע נחרצות פשוטבדומה ל בא להביע העצמה פשוטכאשר 

 של חזרה היוצר הדגשה. להלן דוגמאות:

מתה. פשוט תנו, העיר הזאת ריד, אין אף אחד על הכביש חוץ מאתראה מה זה, פ .19

 ]נבו[ מתה

 .פשוט כלוםאם לא נגיע למסדר.  כלוםים לעשות לנו בעצם, הוא הבטיח, הם לא יכול .20

 ]נבו[

פשוט יכולה להבין את זה. אני  . את לאמאושרת, באמת שאני מאושרת״אבל אני  .21

 ]אמיר[ בתוך העולם הפנימי שלי.״ מאושרת

. פשוט איום ונורא! נוראמאחורה חשבתי שהוא בן אדם בן שבעים. איך הוא הולך?!  .22

 (Y330 -)מעמ"ד

בדוגמה הבאה הלקוחה ממעמ"ד נמצאה היקרות שבה משמש "פשוט" להעצמה ללא הרכיב 

המועצם, דהיינו המשפט קטוע. קביעת המשמעות של ההעצמה במקרה זה נעשתה בעיקר על פי 

 האינטונציה, אך גם על פי ההקשר. 

 ( C612_3 -)מעמ"ד פשוט...זה  .23

                                                           
 .467רוזנטל, מילון הצירופים, עמ' 338
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, שמספר 2ט מדהים!!" כתגובה לדברי דובר באינטונציה של "זה פשו 1המשפט נאמר על ידי דובר 

  .ל כלי כלשהו להכנת קפה שהיה לאמוע

על פי המשמעויות שצוינו לעיל ומוצגות שוב  פשוטבעבודה זו חילקתי את ההיקרויות השונות של 

בחנה המשמעות של ת, משמעות של המעטה, ניטראלישמעות להלן: משמעות קונספטואלית, מ

ק נחרצות ומשמעות של העצמה.  את המשמעות הקונספטואלית כללתי רוהסתייגות, משמעות של 

במשמעות זו אינו סמן שיח ואף אינו מאפיין את לשון  פשוט לשם ההשוואה, היות שלכל הדעות,

 הדיבור.

גם בנקבה וברבים, אך לא כללתי הטיות פשוט במשמעות הקונספטואלית כללתי את ההטיות של 

  .339פשוטמסוגים אחרים וביטויים הכוללים בתוכם את 

במשפט על פי משמעויותיו  פשוטעוד אציין כי מבחינה תחבירית ישנו הבדל בין מקומו של 

הוא במשמעות קונספטולית, הוא יבוא אחרי שם העצם, שאותו הוא מתאר פשוט השונות. כאשר 

 קניתי לאירוע שמלהואף יתאים לו במין ובמספר, כפי שמובא גם אצל זיו ומוזכר לעיל, כמו 

 ת, מקומו במשפט הוא פלקסבילי יותר.ניטראליהוא במשמעות  פשוט. עם זאת כאשר פשוטה

 לדוגמה:

 פשוטהציעו לי במקומו קינוח, וכשלא הסכמתי  בחשבון לא החשיבו לי את הדג. .24

 הורידו ארבעים וחמישה שקלים. )קרת(

 למקומות שונים, ומשמעותו לא תשתנה, כמו: פשוטלהזיז את  אפשרבמשפט הנ"ל 

ארבעים וחמישה שקלים, או ...וכשלא הסכמתי  פשוט...וכשלא הסכמתי הורידו 

 .פשוטהורידו ארבעים וחמישה שקלים 

 . דוגמה:רקלפני הרכיב שאותו הוא ממעיט בדומה ל פשוט המעטה יבוא במשמעות של

אופיר חשב שכל הקסם הוא ללכת בעיר חדשה בלי מפה, בלי לדעת לאן אתה הולך,  .25

 ללכת ולספוג את הקולות, הריחות והצבעים שמתרחשים סביבך.]נבו[ פשוט

במשמעות של המעטה הוא בעל טווח השפעה חוץ לשוני,  פשוטעם זאת ישנם גם מקרים שבהם 

 ואז מקומו במשפט יהיה גמיש יותר . דוגמה:

                                                           
 טקסט-הסאב כל את ומחמיצים כפשוטם דברים לוקחים הם, וילדים גברים. בסדר. טוב, כמו לדוגמה: "אמרתי 339

 [אמיר]" .אמפתיה מעט זה רוצות שהן מה רוב, שבחורות בזמן, עליהם שיש הפרקטיות מרוב



128 
 

 פשוטוהיא אמרה, ״לא אכפת לי להגיד, שרה, אבל את הרי ישר תמצאי בו פגמים.  .26

 ]אמיר[ הוא יטלפן אלייך וזה הכול, בסדר?״

אולם במקרים של הבעת  ה הכול(וז פשוטיטלפן אלייך וזה הכול / הוא יטלפן אלייך  פשוט)=הוא 

 לפני הרכיב, שכלפיו מובעת הנחרצות או לפני הרכיב המועצם.  פשוטנחרצות או העצמה יבוא 

 דוגמאות:

והיא עונה שהיא לא יכולה יותר, שיש לה סוד, לא סתם סוד, משהו אפל, קללה, משהו  .27

יושב עליה שרצתה לגלות לך כל הזמן הזה אבל לא היה לה אומץ. והדבר הזה, הוא 

 ]קרת[ חייבת ]...[פשוט כמו איזה שני טון לבנים. והיא חייבת להגיד, היא 

מטומטמת. כל הניתוחים הפלסטיים שלה, הכול חזר לה כבומרנג. קשה  פשוטאשתי  .28

 בלום(-אלמן. )קסטללהאמין שאני 

בעל טווח השפעה לשוני, הצמוד לרכיב אותו הוא ממרכז,  פשוטזיו, כפי שהובא לעיל, מבחינה בין 

בעל טווח השפעה חוץ לשוני, שמקומו במשפט גמיש יותר. במקרה זה היא רואה בו  פשוטלבין 

 רכיב הסגרי מובהק.

סמן שיח כלל. לדעתי, ההכרעה  פשוט, משלר בניגוד לזיו אינה רואה בכפי שהוזכר קודם

בא להביע העצמה, הוא אינו מתפקד כסמן פשוט . כאשר פשוטבסוגיה זו נעוצה במשמעות של 

, שאינן שיח. אמנם חלה בו תזוזה סמנטית ממשמעותו המקורית, אך תפקידו דומה למילים אחרות

לעיל אפשר להמיר ב"מפוצץ  18שבדוגמה סמני שיח בהכרח. לדוגמה: את "פשוט מפוצץ" 

 במשמעויות האחרות שהוצגו כאן שוטפלסווג את  אפשרמאוד/לחלוטין/לגמרי". לעומת זאת 

ולשלבו בתפקידיו השונים בתוך הטבלה של משלר, כפי שהוצג לעיל  340ברוב המקרים כסמן שיח

בא לפני הסבר או סיבה, הוא בעל  פשוטבמקרה זה נוכל לומר לדוגמה, כי כאשר  .אזבסמן השיח 

על פי מצאתי כי טבעי יותר למיינו פשוט עם זאת, בדיון ב )רפרנציאלי( וגם מבני. יד אזכוריתפק

משמעויותיו השונות מאשר על פי הקטגוריות של משלר, מה גם שהיא עצמה אינה מכלילה אותו 

בטבלה, מאחר שאינה רואה בו סמן שיח כלל. לכן בפרק זה נעשתה החלוקה, כאמור, על פי 

סמן השיח ומה לזה של מיון דנעשה "איזה"(, ולא )כפי שנעשה גם ב פשוטמשמעויותיו השונות של 

 .אז

 

                                                           
 .כאשר הוא בעל טווח השפעה חוץ לשוני, ולכן גם גמיש מבחינת מקומו במשפט 340
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 במעמ"ד ובספרותגילויי "פשוט"  2.3.2.2

במשמעויותיו השונות מיינתי בטבלאות, המשוות בין הקורפוסים  פשוטאת ההיקרויות השונות של 

 .341 השונים. לאחר כל  טבלה מוצגות המסקנות העולות מממצאיה

 342 : "פשוט" במשמעויותיו השונות1טבלה 

 הקורפוס          

                   

 

 המשמעות

 תקלאסיהספרות ה  הספרות הצעירה מעמ"ד

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

 

 קונספטואלית

7 

(24%) 

3 

(6%) 

4 

(16.5%) 

3 

(50%) 

22 

(100%) 

 11 ניטראלית )כך ולא אחרת(

(38%) 

12 

(23.5%) 

5 

(21%) 

1 

(16.66%) 

0 

  

+  )=רק/בסך הכול(המעטה
 בחנה או הסתייגותה

3 

(10%) 

18 

(35%) 

10 

  (42%) 

1 

(16.66%) 

0 

 8 הבעת נחרצות העצמה + 

(28%) 

18 

(35.5%) 

 

5 

(20.5%) 

 1 

(16.66%) 

 0 

כל ההיקרויות  סך
 כל=)במשמעויות דיבוריות 

המשמעויות פרט למשמעות 
 הקונספטואלית(

 22 

(76%) 

48 

(94%) 

 20 

(83.5%) 

  3 

(50%) 

  0 

 29 הכולסך 

(100%) 

51 

(100%) 

24 

(100%) 

     6 

(100%) 

    22 

(100%) 

                                                           
ונחרצות וכן בין שתי המשמעויות: יש לציין כי בחלוקה לקטגוריות השונות איחדתי בין שתי המשמעויות: העצמה  341

 המעטה והבחנה או הסתייגות בגלל קרבת המשמעות הקיימת בקבוצות אלה.
מילים לעומת  26,500-נבדקו כ-בנפרדבלשון הדיבר ובלשון הסיפר, כל אחת  -יש לציין כי במעמ"ד ובספרות הצעירה342

מילים, לפיכך בהשוואה בין  15,000-דקו כשבה נב בנפרד,לשון הדיבר ולשון הסיפר, כל אחת  -הספרות הקלאסית
 הספרות הקלאסית לתת הקורפוסים האחרים יש להתייחס רק לאחוזים ולא למספרים המוחלטים של ההיקרויות.
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  1סיכום הממצאים והמסקנות מטבלה 

של הספרות הצעירה יש  הסיפרלראות כי במעמ"ד ובלשון  אפשרמעיון בממצאי הטבלה  .1

עם זאת מספר ההיקרויות של . במשמעויות דיבוריותפשוט היקרויות של דומה של מספר 

. גבוה בהרבה מזה שבמעמ"דשל הספרות הצעירה  הדיברבמשמעויות דיבוריות בלשון פשוט 

ממצא זה מעורר תמיהה מצד אחד, אך מצד שני יכול להיות מוסבר בניסיונו של הסופר 

לחקות את לשון הדיבור עד כדי שימוש מופרז במאפיין מסוים של לשון הדיבור. התופעה 

ים אחרים של השפה המדוברת, לדוגמה בבדיקת המילה נצפתה בעבודה זו גם בבדיקת מאפיינ

 59היקרויות במעמ"ד לעומת  35נמצאו  להלן( 2.3.3.4)ראה סעיף  במשמעות של העצמה איזה

היקרויות בלשון הדיבר של הספרות הצעירה. ככל הנראה, התופעה נובעת מניסיון 

ציה המיוחדת, הנדרשת דרמטיזציה של הכותב בקטעי הדיאלוג, הבא לידי ביטוי גם באינטונ

במשמעות של העצמה. המוטיבציה להפרזה במאפיינים של לשון  איזהמן הקורא בקריאת 

הדיבור בלשון הדיבר של הספרות בניגוד ללשון הסיפר נובעת, ככל הנראה, לא רק מניסיונו 

 סוגי הטקסטיםבחנה בין שני המרצונו ליצור של הכותב לחקות את לשון הדיבור, אלא גם 

קיימות בלשון ה העודפות מחליפה גם תופעות אחרות,)הדיבר והסיפר(. כמו כן ייתכן ש

תנועות ידיים, הבעות  הדיבור האותנטית, שאינן יכולות להתקיים בספרות, כמו אינטונציה,

מסוימים, הוא דרך קלה  במיוחד בסמני שיחזאת ועוד, שימוש במילות סלנג,  פנים ועוד.

דיבור לקטעי הדיאלוג. ענייני מורפולוגיה ותחביר מורכבים יותר, ולכן  להקניית אופי של לשון

 סביר להניח שייעשה בהם שימוש קטן יותר באופן יחסי.

בעיון בחלוקת ההיקרויות על פי המשמעויות הדיבוריות השונות במעמ"ד ובלשון הדיבר של  .2

הה במעמ"ד זכמעט  תניטראליבמשמעות ה הצעירה, נמצא כי מספר ההיקרויותהספרות 

בחנה או ה+זאת בעיון במשמעות של המעטה . עםובלשון הדיבר של הספרות הצעירה

בין מעמ"ד ללשון  נמצאו הבדלים בולטיםנחרצות וכן במשמעות של העצמה+הסתייגות, 

במשמעות  פשוטבעוד שבמעמ"ד נמצאו רק שלוש היקרויות של  :הדיבר של הספרות הצעירה

בלשון הדיבר של הספרות הצעירה נמצאו שמונה עשרה  ,של המעטה+הבחנה או הסתייגות

במשמעות של פשוט של בלבד כמו כן בעוד שבמעמ"ד נמצאו שמונה היקרויות היקרויות. 

, בלשון הדיבר של הספרות הצעירה נמצאו גם כאן שמונה עשרה העצמה+הבעת נחרצות

צין את הסיטואציות ההסבר לתופעה מצוי, ככל הנראה, בנטייתו של הכותב להק . היקרויות

ית יתר לעומת לשון יהדיאלוג, שבהם ניכרת דרמטיזצהדרמטיות בסיפור, בעיקר בקטעי 



131 
 

בחנה או הסתייגות מצד אחד, ונחרצות והעצמה מצד שני הסיפר. המשמעויות של המעטה  וה

ת. השימוש העודף במשמעויות אלה ניטראליות ההן משמעויות קוטביות לעומת המשמע

היחסים בין הדמויות, יוצר יותר עניין אצל הקורא ומדגיש את הדיאלוגים מחדד את 

 המשובצים בתוך קטעי הסיפר.

 פשוטהתואם ממצאים אחרים שנתגלו בעבודה זו, הוא מיעוט ההיקרויות של  ,ממצא נוסף .3

עולה כי ישנו פער  מן הממצאים ת.קלאסיבמשמעויות דיבוריות בלשון הדיבר של הספרות ה

, קורפוסים האחרים )מעמ"ד-תתלבין ה לשון הדיבר של הספרות הקלאסית בין משמעותי

מסך כל  76%הספרות הצעירה(. במעמ"ד יש במשמעות דיבורית  לשון הדיבר ולשון הסיפר של

במשמעות דיבורית ובלשון  94%, בלשון הדיבר של הספרות הצעירה יש פשוטההיקרויות של 

ת נמצאים במשמעות קלאסידיבר של הספרות ה. לעומתם בלשון ה83.5% -הסיפר שלה

ת אין קלאסיהשל הספרות ובלשון הסיפר  פשוט,מכלל ההיקרויות של  50%דיבורית רק 

 במשמעות דיבורית כלל. פשוט 

נתונים אלה מדגישים את מרחקה הרב של לשון הדיבר )וכל שכן של לשון הסיפר( בספרות 

של הספרות  לשון הסיפרלשון הדיבר ובהשוואה ללת מלשון הדיבור האותנטית קלאסיה

 הצעירה. 

במשמעויותיו הדיבוריות השונות נפוץ הרבה יותר בלשון הסיפר של פשוט כפי שתואר לעיל,  .4

ת. למעשה מספר ההיקרויות של קלאסיהספרות הצעירה מאשר בלשון הדיבר של הספרות ה

( הוא כמעט זהה למספרן 20במשמעות דיבורית בלשון הסיפר של הספרות הצעירה ) פשוט

של קרבתה (. ממצא זה תואם ממצאים אחרים שנצפו בעבודה זו, המעידים על 22במעמ"ד )

לשון הסיפר של הספרות הצעירה ללשון המדוברת האותנטית יותר מלשון הדיבר של הספרות 

ת, קלאסיעל שמרנותה של הספרות ה -זה מצד אחד ת. במילים אחרות מעיד ממצאקלאסיה

על חדירתה  -שבה אפילו לשון הדיבר רחוקה מן הלשון המדוברת האותנטית, ומצד שני

שלה נעשתה דומה הסיפר המסיבית של לשון הדיבור לספרות הצעירה, עד כדי כך שלשון 

 ללשון המדוברת האותנטית. 

האחרונים היא שבאופן אבסורדי נעשתה לשון נקודה מעניינת נוספת העולה משני הסעיפים  .5

האותנטית מאשר לשון הדיבר של המדוברת הסיפר של הספרות הצעירה קרובה יותר ללשון 

לחקות את הלשון האותנטית הגדילה לעשות עד כדי של האחרונה ספרות זו, אשר בניסיונה 

 הפרזה, שגרמה לה להתרחק מן הלשון המדוברת האותנטית. 
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ת קלאסישל הספרות ה בלשון הסיפר פשוטממצא בולט נוסף בטבלה הוא הופעתו של  .6

קונספטואלית בלבד. ממצא זה כשלעצמו אינו מפתיע מאוד, שהרי זו המשמעות  במשמעות

 -תתה( לעומת 22במשמעות זו ) פשוטהנורמטיבית של המילה, אך הכמות הגדולה של 

(, לשון הסיפר של 3ל הספרות הצעירה )( לשון הדיבר ש7קורפוסים האחרים: מעמ"ד )

( בהחלט מעורר פליאה במיוחד 3ת )קלאסי( ולשון הדיבר של הספרות ה4הספרות הצעירה )

כמו בקורפוסים  26,500 -מילים ולא כ 15.000 -ת נבדקו כקלאסילאור העובדה שבספרות ה

ים . אחת התשובות האפשריות לתעלומה היא שבשפה המדוברת ישנם תחליפ343האחרים

, לא פשוט. היות שפרק זה עוסק במילה 344סתםבמשמעות הנורמטיבית, כמו המילה  פשוטל

, אך נראה לי כי הדוגמאות סתםבדקתי מבחינה סטטיסטית את כל ההיקרויות של המילה 

במשמעות קונספטואלית  פשוטשמצאתי, בהחלט נותנות מענה למיעוט הופעותיה של 

בטקסטים הדיבוריים יותר )מעמ"ד, הספרות הצעירה ואפילו לשון הדיבר של הספרות 

פתרון אפשרי אחר לחידת  ת.קלאסית( בהשוואה ללשון הסיפר של הספרות הקלאסיה

ת בהשוואה קלאסיבמשמעות קונספטואלית בלשון הסיפר הפשוט הימצאותו המופרזת של 

במשמעות קונספטואלית  פשוט , יכול להיות המרתו של שם התוארקורפוסים האחרים-לתת

במשמעות פרוצדורלית בשפה המדוברת, מבלי לשנות כמעט את משמעות המשפט.  פשוטב

פעולה זו תוריד את המשלב של המבע ותהפכו ממבע נורמטיבי למבע דיבורי. בדוגמאות 

נמצאות מספר היקרויות של ים שנחקרו בעבודה זו, קלאסישלהלן הלקוחות משני הספרים ה

                                                           
 -כפי שצוין לעיל, כל אחד מתת הקורפוסים הבאים: מעמ"ד, לשון הדיבר של הספרות הצעירה ולשון הסיפר שלה 343

 22,  דהיינו אם נמצאו 1.766של הספרות הקלאסית )לשון הדיבר ולשון הסיפר( פי גדול מכל אחד מתת הקורפוסים 
 39-במשמעות קונספטואלית בלשון הסיפר של הספרות הקלאסית, ממצא זה הינו שווה ערך לכ פשוטהיקרויות של 
 היקרויות בתת קורפוסים אלה. 7-ל 3הקורפוסים האחרים הגדולים ממנה, אך בפועל נמצאו בין  -היקרויות בתת

 מצאתי ד"במעמ וןבעי. הלאה וכן שמלה סתם המדוברת בשפה לומר אפשר", פשוטה שמלה" לומר במקום, לדוגמה344
 :דוגמאות. פשוט של במשמעות סתם של היקרויות מספר

 (C711_1..." )חרדל סוגי מיני כל שם היו, רעבים היינו ואני אמא. נקניקיות סתם. עיר לאיזה פעם נסענו."1
 סתם היו שהנקניקיות ואומר מקדים הוא. בצרפת בהם שנתקל, משובחים חרדל סוגי על מדבר הדובר לעיל במשפט
 :הבא במשפט גם כך(. המשובח לחרדל בניגוד) פשוטות נקניקיות דהיינו, נקניקיות

 (C711_1".)קעריות בכאלה סתם על היה זה."2
 סתם בתוך היה שהחרדל עונה הדובר. המשובח החרדל מן לקח לא מדוע, הדוברת שאלת על כתגובה נאמר זה משפט
 .לניוד, הנראה ככל, מתאימות היו שלא, פשוטות קעריות דהיינו, קעריות

 במשמעות פשוט של בהטיות להמרה ניתנות אשר, סתם המילה של רבות היקרויות מצאתי הצעירה בספרות גם
 :להלן דוגמאות.  קונספטואלית

 [קרת] וטרינר סתםמ יותר הרבה היה הזה שהווטרינר רק. ברגע אותם הרגיע הווטרינר, לכלב שנוגע מה בכל.3
 [קליינט]קרת סתם הוא כאילו האוטו עם בא אפילו הוא, בשוק קניות לעשות כשהלכה, פעם.4
 רציתי. חותם מטביעה לא. מדי חכמה לא, מדי יפה לא. גדולה בעיר, אלמונית, סטנדרטית בחורה מין סתם ״הייתי.5
 [אמיר. ]סתם ונשארתי, הרבה כך כל

: ב סטנדרטית בחורה מן סתם, קליינט סתם, וטרינר סתם: הצירופים את להחליף נוכל לעיל המובאות בדוגמאות
 .פשוטה סטנדרטית בחורה מן-ו פשוט קליינט, פשוט וטרינר

 .נורמטיביים למבעים הדיבוריים המבעים את מיד תהפוך ההחלפה
 במשמעות פשוטל אפשרית כחלופה סתם המילה את למצוא אפשר הקלאסית הספרות של הדיבר בלשון גם

 :דוגמה. יותר מצומצם בהיקף כי אם,  קונספטואלית
 גחונה את פתאום גירד אדמה של קפל. החצץ על נעים רחש השמיעו התאנדרברד של הגדולים הרכים הצמיגים.6

 .(פשוט אוטו=  אוטו סתם( )שלו" )בכלל רע לא נהג הוא ומשולם אוטו סתם לא הזה החבר, תדאגו אל: "אמר ומשולם
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במשמעות פרוצדורלית, ניווכח כי  פשוטבמשמעות קונספטואלית. אם ננסה להמירן ב פשוט

 משמעות המבעים אינה משתנה באופן מיוחד, אך חל שינוי במשלב, כפי שהוסבר לעיל:

 גן, לא גינה של עשירים. פשוטגנו          , לא גינה של עשירים. ]שלו[פשוט]...[ גנו גן  .1

                     ]יהושע[      ]...[ פשוטהביורוקרטית ועדיין מקורה של השליחות המופלאה בתקלה  .2

 בתקלה ביורוקרטית. פשוטועדיין מקורה של השליחות המופלאה 

האם האמינה שזו דרכו הסמויה של המתאהב המזדקן לשמר את אהבתו אליה בלי  .3

אם האמינה שזו ה        ]יהושע[ ]...[ פשוטהטעות משרדית  שזולממש אותה, או סברה 

טעות  פשוטדרכו הסמויה של המתאהב המזדקן לשמר את אהבתו או שסברה שזו 

 משרדית.

ת מעדיפה את השפה הנורמטיבית על קלאסיהסיפר הההמרות שהוצגו לעיל מוכיחות שוב כי שפת 

 בה היו במשמעות קונספטואלית.  פשוטמכלל ההיקרויות של  100%פני השפה הדיבורית, ולכן 

 : "פשוט" אצל הסופרים השונים של הספרות הצעירה2טבלה 

 הסופר     
 
 
 

 המשמעות

-אורלי קסטל אשכול נבו גפי אמיר אתגר קרת     
 בלום

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

לשון 
 הדיבר

לשון 
 הסיפר

 1 2 1 0 0 0 2 1 קונספטואלית

 0 1 0 3 2 7 3 1 תניטראלי

הבחנה  + המעטה
 והסתייגות

6 4 6 2 3 1 3 3 

הבעת העצמה + 
 נחרצות

5 3 4 0 5 1 4 1 

סיכום המשמעויות 
 הדיבוריות

12 10 17 4 11 2 8 4 

 5 10 3 11 4 17 12 13 סיכום 
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 2סיכום הממצאים והמסקנות מטבלה 

על משמעויותיו השונות אצל הסופרים  פשוטהסוקרת את התפלגות ההיקרויות של  2בטבלה  .1

לראות כי בלשון הדיבר של הספרות הצעירה מספר ההיקרויות הרב ביותר  אפשרהצעירים, 

 נמצאיםפעמים(, אחריה בסדר יורד  17במשמעויות דיבוריות מופיע אצל גפי אמיר ) פשוטשל 

 פעמים(.  8בלום ) -פעמים( ואורלי קסטל 11פעמים(, אשכול נבו ) 12הסופרים: אתגר קרת ) 

מספר  שגם בה (2.3.3.4)ראה להלן סעיף  איזהבבדיקת המילה  דומים לאלה נמצאונתונים 

הסוקר את סעיף גם ב .345גפי אמיראצל  נמצאההיקרויות הגבוה ביותר במשמעויות דיבוריות 

, עולה מן הממצאים, כי רוב ( 2.3.3.1)ראה לעיל סעיף  אזמשמעויותיו השונות של סמן השיח 

של גפי אמיר הן בפונקציה הקוגניטיבית במשמעות  רויות של "אז" בלשון הדיבר בספרהההיק

מסקנה. ממצאים אלו  דומים למצוי בלשון הדיבור האותנטית, שגם בה רוב  - קהיחסי הצד

את הסברה, שלשון הדיאלוג של  יםמחזק ממצאים אלההיקרויות "אז" הן במשמעות זו. 

אמיר היא הקרובה ביותר ללשון הדיבור האותנטית יחסית לסופרים האחרים. זאת ועוד, 

בלום -אורלי קסטל אזשל  ההיקרויותבבדיקת גם  פשוט,לגבי בדומה לממצאים שהתגלו 

. עם זאת (2.3.3.1)ראה לעיל סעיף  במקום האחרון מבחינת קרבתה ללשון האותנטית הנמצא

קרת הוא הסופר השני מבחינת  פשוטישנו הבדל במקומם של נבו וקרת: בעוד שבמחקר על 

 נבו מקדים אותו. אזקרבתו לשפה המדוברת האותנטית, במחקר על 

 ביותר של רב, עולה מן הטבלה שאצל קרת ישנו מספר ההיקרויות הסיפרנת לשון המבחי  .2

(. למעשה, מספר 4בלום )-( וקסטל2(, נבו )4( לעומת אמיר )10במשמעויות דיבוריות )פשוט 

( 12של קרת דומה מאוד למספרן ) הסיפרבמשמעויות דיבוריות בלשון  פשוטההיקרויות של 

עיד על כך ששתי לשונות אלה אצל קרת קרובות מאוד זו לזו שלו. ממצא זה מ הדיברבלשון 

 מבחינת שימושן בשפה דיבורית יותר מאשר אצל הסופרים האחרים.

בניגוד לקרבה בין לשון הדיבר ללשון הסיפר אצל קרת שהוצגה לעיל, אצל אמיר בולט הפער  .3

במשמעויות וט פשביניהם. בעוד שבלשון הדיבר שלה הופיע מספר ההיקרויות הרב ביותר של 

(, בלשון הסיפר שלה הופיעו רק ארבע היקרויות, שהן פחות מרבע ממספרן 17דיבוריות )

בלום -בלשון הדיבר. למעשה, מספר זה אינו שונה ממספר ההיקרויות שהופיע אצל קסטל

בלשון הסיפר. גם אצל נבו הופיעו רק שתי היקרויות במשמעות דיבורית בלשון הסיפר לעומת 
                                                           

 19בלום )-היקרויות( ואורלי קסטל 19היקרויות(, אשכול נבו ) 36אתגר קרת ) נמצאיםואחריה בסדר יורד,  345
כאן: הסופרים ששפת הדיאלוג אצלם היא הקרובה ביותר ללשון  דומה לזו המוצגתהיקרויות(. מסקנת הבדיקה 

א שוויון נמצ איזההדיבור האותנטית מבחינת שימושם בכינוי 'איזה', הם גפי אמיר ואתגר קרת. עם זאת במקרה של 
, שבו אצל נבו יש יותר היקרויות פשוטבלום, בניגוד ל-מבחינת מספר ההיקרויות הדיבוריות בין נבו לקסטל

 בלום. -במשמעויות דיבוריות מאשר אצל קסטל
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לשון הדיבר. ממצאים אלו מראים כי אצל הסופרים הצעירים, פרט לקרת, קיים אחת עשרה ב

פער בין לשון הדיבר ללשון הסיפר מבחינת השימוש בלשון דיבורית. עם זאת לאחר שהוצג 

במשמעות  פשוטבשימושי  "הפרזה"כי בלשון הדיבר של הסופרים הצעירים ישנה  1בטבלה 

ל הפער שצוין לעיל להעיד על כך שלשון הדיבר שלהם דיבורית ביחס לשפה האותנטית, לא יוכ

 קרובה יותר ללשון הדיבור האותנטית מאשר לשון הסיפר שלהם.

לראות  אפשרמבחינת התפלגות המשמעויות הדיבוריות השונות אצל סופרי הספרות הצעירה,  .4

ת ובמשמעות של ניטראליהן במשמעות  פשוטההיקרויות של  רובכי בלשון הדיבר של אמיר 

ההיקרויות הן  כלהיקרויות סה"כ(, ובלשון הסיפר שלה  17בהתאמה מתוך  6-ו 7המעטה )

היקרויות(. גם  4סה"כ  -במשמעות של המעטה 2-ת וניטראליבמשמעות  -2במשמעויות אלה )

אצל קרת בדומה לאמיר מתרכזות רוב ההיקרויות במשמעויות אלו: בלשון הדיבר שלו רוב 

לעומת קבוצות המשמעות האחרות אשר  12מתוך  5הן במשמעות של המעטה )ההיקרויות 

היקרויות כל אחת(. גם בלשון הסיפר של קרת רוב ההיקרויות הן במשמעות של  1-3מונות בין 

 ( בדומה למצוי אצל גפי אמיר.10מתוך  3ת )ניטראלי( ובמשמעות 10מתוך  4המעטה )

ת ומשמעות של ניטראלימשמעות : פשוטל יש לציין כי שתי משמעויות רווחות אלה ש

 ,ועוד סתם, כזה, כאילו, איזהמתקשרות לסמני שיח אחרים המצויים בשפה, כמו:  ,המעטה

חוסר מחויבות/חוסר רצינות/חוסר העמקה מצד הדובר, כלומר יש  הנושאים משמעות של

למבע, פעמים רבות כוונתו היא: ככה  פשוטבהם קלות ראש מסוימת. כאשר הדובר מוסיף 

סתם, ללא סיבה מיוחדת וכדומה. הוא למעשה מעביר לנמען את המסר: אל תנסה להתעמק 

 .או סיבה מיוחדתאו מורכב  בזה יותר מדי, כי אין כאן איזשהו הסבר רציני
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 מילת השאלה "איזה" 2.3.3

 משמעויות השונות של 'איזה' בעברית המדוברת:ה 2.3.3.1

י'+'זה' )אבן שושן,  י'1992מילת השאלה 'איזה' מורכבת מן המילים 'אֵׂ היא מילת שאלה  (. 'אֵׂ

ומצויה גם בבסיסן של מילות השאלה 'איפה' )אי+פה(, איכן/היכן )אי+  346מקוצרת מ"ַאיֵׂה"

. בתנ"ך עדיין נמצאים שני היסודות של המילה כשתי מלים נפרדות: מלת 348, איכה )אי+ ֹכה(347כאן(

: (, וכן18)ש"א ט'   זה בית הרואה-אי'אי' + 'זה' הרומז,  ומצויים יחד רק במשפטי שאלה:  השאלה

( ועוד. בדוגמאות הנ"ל משמעות 'אי+זה' 2)יש'  ס"ו   זה מקום מנוחתי-זה בית אשר תבנו לי ואי-אי

, כמו 349היא 'היכן'. בתנ"ך ישנן גם היקרויות בהן מופיע הצירוף 'אי מזה' שמשמעו 'מאין'/'מהיכן'

(. מאוחר יותר קיבל הצירוף את המשמעות של שאלה על 8באת ואנה תלכי" )ברא' ס"ז  אי מזה"

טוב לבני האדם אשר  איזהמהותו או זיהויו של דבר. המשמעות החדשה מצויה כבר בספר ֹקהלת ]:"

ך כי ( וכן "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח יד3יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם" )ֹקהלת ב' 

([. בלשון חז"ל התאחדו 6יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים" )שם, י"א  אי זהאינך יודע 

משמשת  ות. גם בשפה הנורמטיבית של ימינושתי המילים, ו'איזה' וכן 'איזו' ו'אילו' נפוצו כשאל

ש לה י -'איזה שיער יש לה?  'איזה' כמילת שאלה המתייחסת לזיהויו של דבר או למהותו, כמו 

)המשמעות של 'היכן' כבר אינה קיימת בלשון ימינו(, אולם בלשון הדיבור חלו על שיער חום ארוך' 

'איזה' תזוזות קטגוריאליות וסמנטיות, והיא קיבלה משמעויות נוספות הן כמילת שאלה והן ככינוי 

וד מן השימושים של 'איזה' בלשון המדוברת יכולים להתפרש כסמני שיח, בייח חלקסתמי. 

כשהמילה באה בתוך צירוף, כמו 'איזה יופי', 'איזה קטע' וכדומה. כמו כן כאשר היא משמשת 

לומר שהיא  אפשר ,במשמעות של 'בערך' או 'כלשהו' )ראה להלן בפירוט המשמעויות של 'איזה'(

משמשת כסמן שיח, שתפקידו להורות על חוסר מחויבותו של הדובר כלפי הדברים הנאמרים. 

משמשת עם זאת ברוב הופעותיה היא אינה  סווגה המילה 'איזה' יחד עם סמני השיח. מסיבות אלה

 היא מילית רווחת מאוד בשפה המדוברת.  אךסמן שיח, כ

המילה 'איזה' במעמ"ד  ם הקודמים, השוויתי בין היקרויותבסעיף זה, בדומה לסעיפי

ת. בהשוואה בדקתי את ההיקרויות של 'איזה' קלאסילהיקרויותיה בספרות הצעירה ובספרות ה

במשמעות הנורמטיבית ובמשמעויות השונות בלשון הדיבור. בכל אחד מסוגי הספרות ערכתי גם 

                                                           
 .1990אבן שושן,  346
 (1992בתלמוד הירושלמי מופיעה הצורה 'איכן', ואילו בתלמוד הבבלי מופיעה הצורה 'היכן'. )אבן שושן,   347
 .1992אבן שושן,  348
 .1990אבן שושן,  349
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מן  בכל אחדמילים  25,000-בסעיף זה נבדקו כגם השוואה בין לשון הדיבר ללשון הסיפר. 

ים מן הספרות הישראלית הקורפוסים הבאים: מעמ"ד, לשון הסיפר של ארבעת הספרים הנבחר

הצעירה  ולשון הדיאלוג בספרים אלו. בספרות העברית הקלאסית )המהווה קבוצת ביקורת( נבדקו 

 מילים  בלשון הדיאלוג. 15,000-מילים בלשון הסיפר וכ 15,000-כ

בסעיפים שלהלן אציג את המשמעויות השונות של 'איזה' בלשון הדיבור תוך שילוב 

רת, ובסעיפים שלאחר מכן אציג את הממצאים והמסקנות, שעלו מתוך דוגמאות מהשפה המדוב

ספירת ההיקרויות של 'איזה' בטקסטים השונים הכלולים בקורפוס. כמו כן אציג את אפשרויות 

 ההצטרפות התחבירית אל  'איזה' בכל אחת מהפונקציות. 

ם המילה 'איזה' ( מונה צירופים אחדים ע2005יש לציין כי רוזנטל )מילון הסלנג המקיף, 

!(. איזה יופי-?! ואיזה שאלה - הקיימים בעברית המדוברת )בנוסף לצירופים שמציין שויקה

 צירופים אלה עם פירושיהם יסווגו להלן על פי משמעויותיהם בפונקציות המתאימות של  'איזה'.

 להעצמה - 'איזה' .א

איזה אסון! שכחתי את ו ' בלשון הדיבור משמשת 'איזה' כמילת הדגשה, העצמה או התפעלות, כמ

במסגרת הוראה זו קיימים צירופים  'איזה בגד יפה את לובשת!'.או   כל החומר לבחינה בבית'

המשמש  'איזה ייאוש!'או 'מה יפה הדבר!' , המשמש במשמעות של 'איזה יופי!'בלשון הדיבור, כמו 

כמעצימה שלילית. . למעשה, 'איזה' יכולה לשמש כמעצימה חיובית או 350להבעת אכזבה וצער

החיוביות או השליליות נקבעות על פי המילה המופיעה אחרי 'איזה' וכן על פי ההקשר )כמו 'איזה 

(, כאשר משמשת 'איזה' בתפקיד של 2003. לדברי טרומר )351רעיון נפלא' לעומת 'איזה דיכאון'(

ה, אלא סימן מילה מעצימה, אין הנגנה של שאלה בסוף המשפט, ואף בכתיבה לא יבוא סימן שאל

 . 352קריאה

                                                           
 .2003ראה טרומר,  350
 םפירושיה) ופירושיהם( שלילית או חיובית) העצמה של במשמעות' איזה' עם אידיומטיים דוגמאות לצירופיםלהלן  351
 :(2005) רוזנטל של המקיף הסלנג מילון מתוך הם
 .מזלי איתרע, נכשלתי -'באסה איזה' .1
 .מאוד מצער-'חבל איזה'. 2
 .מושלמת הנאה -'כיף איזה'. 3
 .ופליאה הפתעה של ביטוי -'זה מוזר איזה' . 4
  .וגנאי שלילה ביטוי -'מין איזה'. 5
 .לכאורה רחוקים אנשים בין מפתיעה קרבה מתגלית כאשר נרגשת תגובה -!'קטן עולם איזה'. 6
 .ולעג ביטול קריאת-!'שטויות איזה'. 7

 , כאשר מופיעה מילת שאלה בהתחלה. אין בדרך כלל הנגנה של שאלה בסוףגם כשמדובר בשאלה,  352
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התזוזה הקטגוריאלית למילת העצמה לא חלה על המילה 'איזה' בלבד, אלא גם על מילות 

. טרומר )שם( טוענת 353שאלה נוספות, כמו 'איך' )איך משעמם פה!( או 'כמה' )כמה יפה ירושלים!(

עשיך ה', גדלו ממה : "יה המעצימה של מילות השאלה בפסוקכי כבר במקרא ישנה הדגמה לפונקצ

עמקו מחשבותיך" )תהילים צ"ב, א'(. יש כאן תקבולת היוצרת זהות במשמעות בין 'מה' מאוד 

ל'מאוד' )למעשה, משמעות הפסוק היא: מעשיך גדולים מאוד ומחשבותיך עמוקות מאוד(. לדבריה, 

מלבד משמעות ההעצמה שנוספת כאן, המשפט כולו מקבל משמעות אמוטיבית של קריאת 

 . התפעלות

עוד היא טוענת כי לתזוזה ממילות שאלה למילות קריאה היו שני שלבים: ראשית, מילות 

השאלה החלו לשמש כמילים מעצימות, שתפקידן לציין את מידת העוצמה של התכונה הסקלית 

( הדן בשדה המגביר בלשון המקרא מציין שחלק מן ההמתארת אובייקט או פעולה. קדרי )תשנ"

הגיעו מתחום הכימות, והמעבר מתחום זה לתחום ההגברה נחשב מעבר המילים בשדה סמנטי זה 

-תואר: גדול, רב, משמעותו השנייה–משמעותו האחת  רגיל בכמה לשונות, כמו 'סגיא' בארמית:

תואר הפועל: די, מספיק )מילה מעצימה(. לפי עיקרון זה, טוענת טרומר, אפשר לתלות את התזוזה 

של מילת הכימות 'כמה' לעבר ההעצמה, כלומר תזוזתן של של מילות השאלה השונות בתזוזה 

 מילות השאלה האחרות לעבר סימון ההעצמה יוסבר כגרירה מן התזוזה של 'כמה'.

בשלב השני, לדבריה, חל מעתק מסימון העצמה לסימון קריאת התפעלות. לטענתה, כאשר 

ציון העובדה תתלווה מדובר בעוצמות גבוהות מאוד של התכונה המתוארת, אך טבעי הוא שעם 

אליה קריאת התפעלות מצדו של הדובר לנוכח העוצמה המתוארת. כלומר, לשיטתה, חל מעתק 

ממילת שאלה למילה מעצימה וממילה מעצימה למילת קריאה. התזוזה משאלה לקריאה היא 

בכיוון של תזוזה מן האובייקטיבי לריגושי, ומכונה בספרות המחקרית שבתחום הסמנטיקה 

, ועניינו התפתחות של משמעות סובייקטיבית יותר במרוצת הזמן  subjectificationטיביתהקוגני

 354(.129בלקסמה יחידה או במבנה שלם )שם, עמ' 

                                                           
 .(2003) טרומרשתי הדוגמאות  לקוחות מ 353
 תזוזה של קוגניטיבי-עוסקת בנושא הסובייקטיביזציה של המשמעות. זהו תהליך סמנטי (2002, 1989טראוגוט ) 354

במשמעות של פריט לשוני מסוים מן האובייקטיבי אל הריגושי. ההנחה היא כי במשך הזמן ישנה התקרבות אל תכנים 
אחת הדוגמאות שמופיעה  סובייקטיביים, רוויי רגש, הקשורים בגישת הדובר אל השיח ובאינטרקציה בינו ובין הנמען.

 It took   :הבאים , כמו במשפטיםהייתה משמעותה 'זמן'', אשר במקור Whileאצלה היא התהליך שחל על המילה '

me a while' ;' Lets wait a while.'  .' במשך הזמן עברה המילה תהליך של גרמטיזציה והחלה לשמש גם כסמן
. בשלב מאוחר יותר 'I was watching you while you were paying' כמו במשפט:  מילת שיעבוד של זמן -דקדוקי

. You liked the movie while I hated it)' המשמעות של ויתור  )while( נוספה ל '17-18אנגלית )מאות בהתפתחות ה
ר שָ פרגמטי )ַק  -לראות מעבר מן המוחשי )זמן ספציפי( אל הסובייקטיבי אפשרבהשתלשלות המשמעויות של מילה זו 

דנה בנושא  (2012סיידון )המתוארים(. של ויתור המראה את גישתו של הדובר כלפי הקשר שבין שני האירועים 
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'איזה משמשת כמילה מעצימה בתוך משפט קריאה, המהווה ציין שיח לפתיחת שיחה, כמו 

מביאה את הביטויים  (1982)ן 'איזה יום יפה!' תופעה זו חלה גם על מילות שאלה נוספות. פרוכטמ

שלומך? מה קורה?  מההעניינים?  מההמרגש?  איךהולך?  איךשלהלן כפתיחות שגרתיות לשיחה: 

היא מציינת שאלה ביטויי פתיחה לפגישה  355חם היום! כמהיום יפה!  איזהחום!  איזהנשמע? מה 

השיחה עצמה. היא כדי לחמם את השיחה או לאיתות האומר 'אנחנו בסביבה', ולעתים הוא כל 

מוסיפה שזו פתיחה מצוינת לשיחה עם השכן בתחנה, באוטובוס או בכל תור שנוצר. פרוכטמן תולה 

 -!What a lovely dayאת מקורם של חלק מהביטויים בשפה זרה. למשל 'איזה יום יפה!' מקורו ב

-)בין)הפותח גם הוא במילת שאלה(. למעשה, כיום מסווגים מבעים מסוג זה כסמני שיח 

 . 356אישיים(

 

 לסיתום - 'איזה'  .ב

משהו לא תום )ההיפך מיידוע( לציון מישהו/שימוש נוסף של המילה 'איזה' בלשון הדיבור הוא לסי 

)מילון שקשור למכוניות, אבל אני לא יודע בדיוק מה'  איזה עסק'יש לו ידוע, לא ספציפי, כמו 

)ד"ש בחור מהמשרד בסך הכול, הוא צריך לעזור לי במשהו'  איזהקבעתי עם ( וכן: "1997שוויקה, 

 (. 65מנעורייך, גפי אמיר, עמ' 

"מברך על אבן שושן, כבר בלשון חז"ל ישנו שימוש ב'איזה' במשמעות זו. דוגמה:  על פי

גם קדרי )תשנ"א( טוען שהתזוזה של 'איזה' לסיתום חלה במילים שירצה" )ברכות מא(.  איזה מהן

 איזה מין שירצהמשנה(, לאיזו שארצה )חכמים )עם משפט ש לאחר גרעינו של איזה(: כבר בלשון 

 )תוספתא(. 

הפכה 'איזה' לתוחם סתמי כללי בלי הבחנה  (, בלשון ימי הביניים1982וכטמן )על פי פר

 איזה עבודהמן הגוף", "בכל  באיזה מקוםאחרי שישרוט במין ובמספר של השמות שלידה, כמו "

עם זאת היא אינה סוברת כי ההיקרויות של 'איזה' כסותם בלשון חכמים ובלשון ימי שתהיה" 

הביניים הם אלו שהולידו משמעות זו בימינו. לדעתה, משמעות  זו של 'איזה' בעברית החדשה היא 

תולדה של השפעת שפות זרות. היא מודה  שאמנם הייתה גם התפתחות בתוך העברית של 'איזה' 

ע סתמיות ביחוד בימה"ב, כמו בהקדמת הרמב"ם לסדר זרעים, ששם נאמר: ליסוד תוחם המבי

                                                                                                                                                                        
הפועל 'חשב' ועל פעלים הקרובים לו הסובייקטיביזציה של המשמעות בעברית. בעבודתה היא דנה בתהליך שחל על 

 למן ראשית היצירה המקראית ועד הזמן הזה.
 קריאה. ית העצמה בתוך משפטוכמילו'כמה' ת 'איזה' ובשלוש הדוגמאות האחרונות, משמש 355
 .(2009משלר ) ראה 356
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גרמו להתפשטות  א עדיין סוברת שהרוסית והתרגומים, אך הימן המצוות' איזו מצווה'לבטל 

לציון סתמיות  aהשימוש בלשון ימינו. היא מראה כי התופעה קיימת גם באנגלית ובגרמנית )

ת סימן מיוחד לאי יידוע, המחייב שימוש בו. "מבחינת היעדרה באנגלית למשל(. לדבריה, אין בעברי

של תווית לסיתום, דומה העברית לאותן שפות, שברצות הדובר או הכותב בהן לבטא סתמיות, הוא 

נעזר בכינויים שאינם מתחום הקטגוריה של התוויות. כך יובן השימוש המרובה במתחם 'איזה' 

דווקא נעוצה, כנראה,  -הזה -טוענת כי בחירת המתחם(. היא 16לסיתום שם העצם" )שם, עמ' 

מן מציגה אצל בשפה הרוסית, שמבחינת היעדרות סימן לאי היידוע דומה לה העברית. פרוכט

של 'איזה' כסותם ומסבירה אותו, כאמור, כהשפעה מן הרוסית, אף שיש לו  ביאליק וברנר שימוש

וויות אין סימנים פורמליים ליידוע או התחלה כבר במקורות. בשפה הרוסית כברוב השפות הסל

לחוסר יידוע, לכן משתמשים שם ביסודות רומזים לסמנם. להבעת סתמיות מרבים להשתמש 

אין ספק שסופרי על פי פרוכטמן, ברוסית במילת השאלה 'איזה', המשמשת גם כשאלה ממש. 

אלה תרגמו  התחייה וההתחדשות בארץ, דוברי הרוסית, הושפעו מהצירוף ברוסית. סופרים

 357מרוסית לעברית, ובתרגום ודאי הקבילו את 'איזה' העברי למקבילו הרוסי.

  358צירופים אידיומטיים עם 'איזה' במשמעות של סיתום

 דבר מה -איזה משהו-

 כלשהו, אחד מני רבים -איזה שלא יהיה-

 

  'איזה' לציון כמות לא מדויקת )במשמעות של 'בערך'(  ג.

'איזה' בלשון הדיבור היא לציון כמות לא מדויקת, כלומר לציון משמעות של פונקציה נוספת של 

אבן שושן, גם  על פי(. 14)אניהו, אתגר קרת, עמ' עשר קערות'  איזהוהוא גמר אולי ' 'בערך', כמו

מאות ונתיישבו בארץ  איזהעלו משמעות זו מופיעה כבר בספרות היפה של ראשית המאה שעברה: ' 

לא כך  ב(, כלומר משמעות זו לפיו אינה מאפיינת בהכרח את הלשון המדוברת. ' )אחד העםישראל

"והיו , כמו 359( הרואה משמעות זו כמיוחדת ללשון הדיבור התת תקנית1982סוברת פרוכטמן )

)מנחם תלמי,  בשביל לגרש את המין החלש מחדר האמבטיה" איזה ארבעה גבריםצריכים 

 (.107)שם, עמ'  שהבת שלי עושה לי בושות איזה כמה שנים כבראו "( 11' הבונבונים, תשל"ח, עמ

                                                           
 .ועונשו' לדוסטויבסקי וכן  מסיפורי גוגול ל'החטא ברנר של מתרגומו דוגמאות במאמרה נותנת פרוכטמן 357
  .(2005הצירופים והגדרותיהם הם מתוך רוזנטל ) 358
 במשמעות זו בקורפוס הנבחר. איזהואף אני סוברת כמוה לאור העיון בהיקרויות השונות של  359
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כלל -לדברי פרוכטמן, בדוגמאות האלה 'איזה' הוא בעל רכיב של הערכת כמות בלתי מדויקת, בדרך

שנים, ימים, רגעים וכו'. : עצם ברבים, שלפניו מספר, במיוחד ליד יחידות המציינות זמן-שם

בואו תמיד בצורת זכר יחיד, ללא התאם לגרעין. לטענתה, המאפיין של 'איזה' במקרים אלה הוא 

'חיכיתי  לעתים מחליף את המתחם הזה המתחם 'אולי' כמו במשפט הבא הלקוח מלשון הדיבור:

 .חצי שעה, אבל הוא לא בא אולי

 'איזה' להסתייגות או לשלילת הנאמר קודם .ד

'איזה , כמו 360הנאמר קודם עוד שימוש של 'איזה' בלשון הדיבור הוא להסתייגות או שלילה של

(. פונקציה זו 95)ד"ש מנעורייך, גפי אמיר, עמ' ? לא השמנת בכלל. את נראית מדהים' השמנת

מוזכרת כבר אצל טרומר במאמרה על מילות השאלה אשר אינן שואלות )תשס"ד(. במסגרת 

הייתי במשחק כדורגל  איפה!משמעות זו היא מציינת גם את המילה 'איפה' )גמרת את השיעורים? 

 עד עכשיו(.

 עם 'איזה' במשמעות של הסתייגות או שלילת הנאמר קודם:צירופים אידיומטיים 

אין כאן בכלל שאלה/ בוודאי. נאמר כמענה לשאלה שהתשובה עליה ברורה  -איזה שאלה -

 דוגמה: .361וידועה מראש

 אז רואים אתכם בשבת?- .1

 [135, להביא משהו" ]אמיר, עמ' שאלהאיזה -                              

 : תגובת כעס או זלזול -?!בראש שלך )מילה כלשהי( איזה -

  362דות בראש שלך? )החמישיה הקאמרית('איזה חמש נקו .2

 :אין לדבר שנזכר כאן זכר. דוגמה -ואיזה נעליים )מילה כלשהי(איזה  -

"הארץ", ליים, לעמיר אין יותר הסתדרות. )יטי ואיזה נעאיזה עורף פול  .3

18.10.06) 363 

 

                                                           
360
(: אין לזה בסיס, זוהי שטות. 2005זוהי הגדרתה של טרומר )תשס"ד(, וכהגדרת רוזנטל במילון הסלנג המקיף ) 

 (. 12עמ'  עם אורז לא מתווכחים,דוגמה: איזה התאהב באשתו, לא הבנת כלום )מתוך  קסטל בלום / 
 .(12מ' , עמאליו )רוזנטל, מילון הסלנג המקיףמובן  -איזה שאלה?!ולהגדרת רוזנטל:  361
 .12עמ' חות מרוזנטל, מילון הסלנג המקיף, ההגדרה והדוגמה לקו 362
 .30(, עמ' 2009מתוך רוזנטל, מילון הצירופים ) 363
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 צירופים אידיומטיים בלשון הדיבור עם 'איזה' במשמעות הקלאסית )כשאלה על מהותו 

 או זהותו של דבר כלשהו(

 דוגמה:  מהי שנת הלידה שלו? -איזה יליד הוא   -

 , לא משנה איזה יליד הוא ולא משנה מתי הוא עבר טסט.21. כל מי שגילו מתחת לגיל 4                   

 364(2004)פרש,                       

 365הוא מתנהג באופן מוזר )קיים גם בצורה מקוצרת: 'מה עקץ אותו?'( -איזה זבוב עקץ אותו?   -

 'איזה' במשמעויות השונותאפשרויות ההצטרפות התחבירית של  2.3.3.2

( מציגה במאמרה אפשרויות שונות להצטרפות 'איזה' )ומילות שאלה נוספות( 2003טרומר )

הבחורה  'איזה נחמדה: במשמעות של העצמה במשפט: אפשרות אחת היא לפני שם תואר, כמו

רגשי, . אפשרות נוספת היא לפני שמות מופשטים גזורי שם תואר או גזורים מפועלי מצב הזאת'

. במקרים מסוימים מופיעה מילת השאלה לפני שם עצם+ ועוד 'איזה דיכאון!'!', 'איזה יופי כמו:

מילת השאלה כאן מתייחסת לשם התואר המלווה את שם  'איזה עצבים חזקים!'.שם תואר, כמו: 

העצם )עצבים חזקים מאוד(. במקרים אחרים יכולה מילת השאלה המעצימה להצטרף לשם עצם 

לשחזר בסביבתו שם תואר בן העצמה שנשמט, מהיותו  אפשרמהות שאינה בת העצמה, אך שהוא 

לשחזר כאן את  אפשר'איזה קרב משתולל שם'.  משלים פרוטוטיפי של אותו שם עצם. דוגמה:

 המילה 'קשה': איזה קרב קשה משתולל שם'.

, איזה טלכארדכאשר 'איזה משמשת לסיתום, היא תופיע לפני שם עצם, כמו "עד שמצאתי 

וכן "פעם בשנה שנתיים אנחנו  (69עמ'  ד"ש מנעורייךהנייד שלו אפילו לא היה זמין. )אמיר  

 (.75עמ' אניהובלב ים. )קרת  איזה מטוסמרסקים 

במשמעות של "בערך" תופיע 'איזה' לרוב לפני מספר או כמת אחר, כגון "אני חושבת שיש 

מפה  איזה עשרה רחובות( וכן "65עמ' ד"ש מנעורייך  שקטות". )אמיר איזה עשר דקות לנו עוד 

 (86עמ'  אניהומזרחה". )קרת 

כש'איזה' באה לציון הסתייגות או שלילה של הנאמר קודם, היא יכולה להופיע לפני כל חלק דיבור 

? לא השמנת בכלל, את נראית מדהים" איזה השמנתשאותו הדובר רוצה לשלול, כמו פועל })"

                                                           
 .(2009גם ההגדרה וגם הדוגמה לקוחות ממילון הצירופים של רוזנטל ) 364
המקוצרת )מה עקץ אותו?(, . הדוגמה המופיעה אצל רוזנטל היא עם הצורה 31מתוך רוזנטל, מילון הצירופים, עמ'  365

 ולכן לא הובאה כאן. בקורפוס שנבדק בעבודה זו לא נמצאה היקרות של הביטוי.
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?", איזה כיף({, שם עצם })"OCh)מעמ"ד,  366?"איזה להסבירשם פועל }" ({,95)אמיר, עמ' 

({, 73עמ'  ד"ש מנעורייך? עם אבא שלך אפשר לעשות כיף?" )אמיר  איזה כיףשואלת אמא ברוגז, "

ובמקרים מסוימים, כשהדובר רוצה לשלול את דברי הנמען מכול וכול, יכולה 'איזה' לבוא ללא 

 .(c711-1)מעמ"ד,  367היה על סתם בכאלה קעריות" , זהאיזהשום השלמה, כמו "

 'איזה' מבחינה דקדוקית  2.3.3.3

. הדבר אמור 368המילה 'איזה' באה כמעט תמיד בצורת זכר יחיד בלתי מאופיין, ללא התאם לגרעין

לגבי כל הפונקציות השונות של "איזה". כך עולה גם מן הבדיקה בעבודה זו הן בשפה המדוברת 

 .369בלשון הדיבר בספרות האותנטית והן

עם זאת בלשון הסיפר אצל כל הסופרים הנידונים, למעט אתגר קרת, נמצאה הצורה 'איזו' 

ישנם גם מקרים מעטים של 'איזו' בלשון הדיאלוג אצל גפי אמיר ואצל  370כשהגרעין הוא נקבה.

 .371אורלי קסטל בלום

 ית הצעירה. הצורה 'אלו' לרבים אינה מופיעה כלל במעמ"ד או בספרות הישראל

ים. הן אצל מאיר שלו והן אצל קלאסיעם זאת יש היקרויות בודדות שלה אצל הסופרים ה

. היקרות אחת מופיעה במסגרת הקורפוס שימוש ב'אלו' לרבים בלשון הסיפר א.ב יהושע מופיע

. השימוש ב"אלו" מאפיין שפה 372הנבדק ושתי היקרויות נוספות מצויות בהמשכים של ספרים אלו

 ושלו זהו שימוש נדיר.יבית גבוהה, ואפילו אצל יהושע נורמט

                                                           
 תגובה לשאלה: "לא היה לו מה להסביר או משהו?" 366
הדובר מספר על מקום שהיו בו סוגים שונים של חרדל, והבחורה שואלת, למה לא לקח אחד מהם. על כך הוא  367

ילה 'איזה' משמשת כאן על סתם בכאלה קעריות, כלומר לא הייתה לו אפשרות לקחת. המ, זה היה איזהעונה:" 
"לא היה שייך )כלומר על ידי השימוש ב'איזה' רוצה הדובר לומר כאן:  להסתייגות/לשלילת דבריה של הדוברת השניה

 (וחים ללקיחה.מפני שהחרדל היה בתוך קעריות, ולא בתוך בקבוקונים או כלים אחרים הנ לעשות דבר כזה"
 (2010( ובורוכובסקי )1982מצוין גם אצל פרוכטמן )  368
 דוגמאות )מתוך מעמ"ד ומתוך לשון הדיאלוג בספרות(: 369

 (G423? )איזה תדרוכים .1
 [ 150, עמ' בלום-קסטל עושה הכיבוש לישראלים...] איזה שריטותאחרי שראיתי במשך כמה שנים  .2

 [144. ]קרת, עמ' איזה תיירתהי ה לי קטע עם  .3
 דוגמאות: 370

נשים חרדיות קנו פיג'מות בכמויות,  איזו הצפה! -מפעל, שהייתה נפתחת לפני החגים, ואז-הייתה גם חנות .1
 [31, עמ' בלום-קסטלושילמו במזומן...]

 [14שכולנו יצאנו הביתה ]נבו, עמ'  איזו שבתאבל הייתה  .2
 דוגמאות:  371

זו תהיה אם הבית שלי יהיה מסודר: הכל עומד כמו חיילים  איזו הגנבהחשבתי שאם אפגוש מישהו ואנשא,  .1
}יש כאן עירוב משלבים: שילוב של לשון גבוהה )'איזו'(   [39עמ'  אמיר,בארונות, סגור בקופסאות פלסטיק ]

 עם שפה מדוברת )'הגנבה'({.
 [ 214, עמ' בלום-קסטללבית עצמו, את מבינה?... ] איזו מחויבותאבל כאן אני מרגיש  .2

 ."החלטות כמה שם להחליט צריך כי, שלנו בבית גם להיפגש שנספיק מקווה ואני."1   372
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 במעמ"ד ובספרותגילויי 'איזה'  2.3.3.4

מילים שנבדקו בכל קורפוס )מעמ"ד, לשון הסיפר  25000להלן סיכום ההיקרויות של 'איזה' בתוך כ 

 בארבעת הספרים שנבחרו מן הספרות הישראלית הצעירה, ולשון הדיאלוג בספרים אלו( :

 במעמ"ד ובספרות הישראלית הצעירה: : 'איזה'1טבלה 

 הקורפוס       

 

 

 הפונקציה

לשון הסיפר של  מעמ"ד

הספרות 

הישראלית 

 הצעירה

לשון הדיבר של 

הספרות 

הישראלית 

 הצעירה

משמעות קלאסית 

 רגילה

18 (17%) 1 (2%) 10 (8%) 

 (48%) 59 (2%) 1 (33%) 35 העצמה

 (36%) 44 (85%) 46 (30%) 33 סיתום

 (4%) 5 (11%) 6 (13%) 14 משמעות של 'בערך'

 (4%) 5 (0%) 0 (7%) 7 שלילת הנאמר קודם

 (100%) 123 (100%) 54 (100%) 107 סך ההיקרויות

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        

 .[15' עמ, שלו.  ]החלטות אלו שאלתי. התעלמתי" שלנו"מה            
 [.104' עמ, שלו. ]מקומות אלוב לפגוש אוכל ציפור איזו לי הסבירו, הארץ מפת את לפני פרשו הם.2
'עמ, יהושע". ]העניין שורש אל ספורות שעות תוך להגיע הצליח ויעילות זריזות אלוב בגאווה מתאר והוא."3
 67]. 
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 ניתוח ומסקנות - 1טבלה 

 מן ההשוואה בין הקורפוסים השונים עולים הנתונים הבאים:

האותנטית ובלשון הדיבר בספרות הצעירה הפונקציות העיקריות של 'איזה' בלשון הדיבור  .1

. עם זאת בלשון הדיבר של הספרות הצעירה בולט במיוחד אחוז 373הן להעצמה ולסיתום

במעמ"ד(. ככל הנראה, נובעת  33%לעומת  49%ההיקרויות הגבוה של 'איזה להעצמה. )

 של הספרות )הבאה לידי ביטוי נה איזושהי דרמטיזציה בדיאלוגיםעובדה זו מכך שיש

'איזה' במשמעות של העצמה(. כמו כן עשוי נתון זה המבעים עם מבחינה פרוזודית בהגיית 

לשון הדיבור, ל כאופייניתבמשמעות זו להעיד על כך שהסופרים תופסים את המילה 'איזה' 

 . ולכן מרבים להשתמש בה בדיאלוגים

של סיתום  ממצא נוסף שבולט בטבלה הוא מספר ההיקרויות הגבוה של 'איזה' במשמעות .2

(. עובדה זו מעידה, ככל הנראה, על נטיית הכותבים של ספרות זו לכתוב 85%בלשון הסיפר )

באופן בלתי מתחייב. בולט בכך במיוחד הוא אתגר קרת, וראה להלן בהשוואה בין הסופרים 

 השונים.

 ממספר היקרויותיו במעמ"ד ובלשון ר ההיקרויות של 'איזה' קטן בכחציבלשון הסיפר מספ  .3

הדיבר של הספרות הצעירה. ישנן היקרויות בודדות של 'איזה' במשמעות רגילה ובמשמעות 

בכל אחת מן הפונקציות הנ"ל( בלשון הסיפר. כמו כן אין כל היקרות של  1%של העצמה )

'איזה' לשלילת הנאמר קודם. ממצאים אלה מעידים על כך כי לשון הסיפר בספרות הצעירה 

 ר האותנטית מלשון הדיבר של ספרות זו.קרובה פחות ללשון הדיבו

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .בהתאמה בלשון הדיאלוג( 36%-ו 48%-בהתאמה במעמ"ד, ו 30%-ו 33%) 373
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בסקירת ההיקרויות השונות של 'איזה' בלשון הדיאלוג התגלו הבדלים בולטים בין הסופרים. לשם 

 כך ערכתי את הטבלה הבאה המשווה ביניהם.

 של הספרות הצעירה ברדי: 'איזה' בלשון ה2טבלה 

 הסופר      

 

 

 הפונקציה

גפי 

 אמיר

 

אתגר 

 קרת

 אשכול נבו

 

 

אורלי 

-קסטל

 בלום

 

קלאסית משמעות 

 רגילה

 

1 (2.5%) 

 

0 (0%) 

 

4 (17%) 

 

5 (21%) 

 העצמה
 

28 (65%) 

 

9 (25%) 

 

14 (61%) 

 

 10 (42%) 

  סיתום

7 (16%) 

 

23 (64%) 

 

5 (22%) 

 

9 (37%) 

  משמעות של 'בערך'

1 (2.5%) 

 

4 (11%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

  שלילת הנאמר קודם

6 (14%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 (100%) 24 (        100%)  23 (            100%) 36 (100%) 43 סה"כ
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 ניתוח ומסקנות - 2טבלה 

היו  סדר יורדב (, ואחריה43אצל גפי אמיר ) הופיעמספר ההיקרויות הגבוה ביותר של 'איזה'  .1

היקרויות(. רק  23היקרויות( ואשכול נבו ) 24בלום )-היקרויות(, אורלי קסטל 36אתגר קרת )

היקרות אחת מכלל ההיקרויות של 'איזה' אצל גפי אמיר הייתה במשמעות רגילה. כל יתר 

כן אצל קרת לא הופיעה שום ההיקרויות היו במשמעויות הרווחות בלשון הדיבור. כמו 

 היקרות של 'איזה' במשמעות רגילה.

לומר כי הסופרים ששפת הדיבר אצלם היא הקרובה ביותר  אפשר ,על פי ממצאים אלה  

 ללשון    הדיבור האותנטית מבחינת שימושם בכינוי 'איזה', הם גפי אמיר ואתגר קרת. 

,  אצל גפי אמיר 374של העצמה וסיתוםבשונה מלשון הדיבור, שבה יש משקל דומה לפונקציות  .2

ואצל אתגר קרת בלט השימוש הגבוה של 'איזה'  375בלט השימוש הגבוה של 'איזה' להעצמה

. הבדל זה עשוי להצביע על מגמה בסגנונם של סופרים אלה: אצל גפי אמיר יש 376לסיתום

רש לרוב נטייה לדרמטיזציה בדיאלוגים, ולכן מרובה אצלה השימוש של 'איזה' להעצמה, הדו

אינטונציה מיוחדת של קריאה. טענה זו מחוזקת על ידי העובדה שרק אצלה נמצאת 'איזה' 

במשמעות של שלילת הנאמר קודם, הדורשת אף היא אינטונציה מיוחדת של שאלה וקריאה 

. לעומת זאת אצל אתגר קרת בולט הסגנון הבלתי מתחייב הבא לידי ביטוי בשימוש 377יחד

עות של סיתום. טענה זו מחוזקת על ידי העובדה ש'איזה' במשמעות המרובה ב'איזה' במשמ

 . 378של 'בערך' מופיעה בעיקר אצלו, שאף היא מעידה על כתיבה בלתי מתחייבת

 

 

 

 

 

                                                           
 .בהתאמה 33%-ו 35% 374
 .לסיתום 16%לעומת  65% 375
 .להעצמה 25%לעמת  64% 376
 אצל 0% לעומת ההיקרויות מכלל 14%' )קודם הנאמר שלילת' של במשמעות' איזה' הופיע אמיר גפי אצל רק 377

 (.האחרים הסופרים
 גפי אצל 2.5% לעומת 11%) קרת אתגר אצל הופיע' בערך' של במשמעות' איזה' של ביותר הגבוה ההיקרויות מספר 378

 (.בלום קסטל ואורלי נבו אשכול אצל 0%-ו אמיר
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ת נבדקו היקרויותיה קלאסיעל מנת לבדוק את ייחודה של הספרות הצעירה בהשוואה לספרות ה

                                        בטבלה הבאה. ת. הממצאים מופיעיםקלאסישל 'איזה' גם בספרות ה

 'איזה' בספרות הקלאסית: :3טבלה                               

 הקורפוס        

 

 הפונקציה

 לשון הסיפר לשון הדיאלוג

 משמעות קלאסית 

 רגילה

20 (43%) 4 (33.3%) 

 (33.3%) 4 (19%) 9 העצמה

 (33.3%) 4 (36%) 17 סיתום

 תמיהה/ הבעת

 חוסר הבנה

1 (2%)  

 (100%) 12 (100%) 47 סה"כ                              

 

 ניתוח ומסקנות - 3טבלה 

הפונקציות שהופיעו בלשון המדוברת האותנטית  5מתוך  3ת הופיעו רק קלאסיבספרות ה .1

ו'איזה' ובספרות הישראלית הצעירה. שתי הפונקציות של 'איזה' במשמעות של 'בערך' 

לא הופיעו כלל בספרות הקלאסית שנבדקה. עם זאת הופיעה  -לשלילת הנאמר קודם

פונקציה אחרת שלא הופיעה בקורפוסים הנ"ל, והיא שימוש ב'איזה' להבעת תמיהה 

. העובדה שלא הופיעו כל 379וחוסר הבנה. פונקציה זו מופיעה בספרו של מאיר שלו

ו'איזה' לשלילת הנאמר קודם, מעידה על כך  היקרויות של "איזה" במשמעות של 'בערך'

                                                           
 הגיהינום הזה, פתאום עפה יונה." "ופתאום," אמר האמריקני הזקן בחולצה הלבנה, "מעל כל 379

צפויה שלו, היונה שהמריאה מפיו, הפתיעו את כל הנוכחים. גם את מי שלא הבינו על -השתררה דממה. העברית הלא
 מה הוא מדבר.

 [1?" ]שלו, עמ' יונה איזה"יונה? 
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ת אינה קרובה ללשון הדיבור האותנטית כמו לשון הספרות קלאסישלשון הספרות ה

 הצעירה. 

ת מספר ההיקרויות של קלאסיכי בלשון הדיבר של הספרות ה עוד עולה מעיון בטבלה .2

 (.12לעומת  47'איזה' הוא כמעט פי ארבעה ממספר היקרויותיו בלשון הסיפר )

ת קלאסיממצא זה מעיד על כך שקיים פער גדול בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בספרות ה

פער זה גדול יותר מהפער הקיים בין לשון הדיבר ללשון  מבחינת הקרבה ללשון האותנטית.

 הסיפר בספרות הצעירה.

ת היה במשמעות קלאסימספר ההיקרויות הגדול ביותר של 'איזה' בלשון הדיבר בספרות ה .3

( 36%(. מספר ההיקרויות השני בגודלו בקבוצה זו היה במשמעות של סיתום )43%רגילה )

 (.19%ומספר ההיקרויות השלישי בגודלו היה במשמעות של העצמה )

העובדה שהמשמעות השלטת בלשון הדיבר הייתה המשמעות הרגילה, מעידה על כך שגם 

נורמטיבית יותר בהשוואה לשפה לשון הדיבר של ספרות זו עדיין שומרת על לשון כתיבה 

המדוברת האותנטית ולספרות העברית הצעירה שבהן הפונקציות השולטות הן של 

 העצמה וסיתום.

אשר אינה מצויה , צורה 380גם העובדה שרק בספרים אלו מצויה הצורה 'אלו' לרבים .4

, מעידה על כך שספרים אלו עדיין נוטים יותר מעמ"ד או בספרות הישראלית הצעירהב

 לכתיבה נורמטיבית ופחות מדוברת מהספרות הישראלית הצעירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .לעיל 2.3.3.3ראה סעיף  380
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 הטבלה הבאה היא טבלת סיכום, המאחדת את הממצאים שהתגלו בכל הקורפוסים.

 381: 'איזה' בכל הקורפוסים4טבלה 

 הקורפוס                 

 

 הפונקציה

 ישראלית צעירה ספרות מעמ"ד

 

 

   הסיפר לשון   ברהדי לשון

 קלאסית ישראליתספרות 

 

 לשון הסיפר  ברלשון הדי

 (33.3%) 4       (   43%) 20 (2%) 1            ( 8%) 10 (17%) 18 משמעות רגילה

משמעויות דיבוריות 

 שונות

89 (83%) 113 (92%)         53 (98%) 27 (57%)          8 (66.6%) 

 (100%) 12    (   100%) 47 (100%) 54     ( 100%)123 (100%) 107 סה"כ

 

 ניתוח הממצאים:

של שימושי 'איזה' במעמ"ד ובספרות הישראלית הצעירה גדול נתוני הטבלה מראים כי רוב  .1

בספרות גם . 382)הן בלשון הדיאלוג והן בלשון הסיפר( הוא במשמעויות דיבוריות שונות

עובדה  ה. 383למשמעויות הדיבוריות של 'איזה' קטןישנו רוב  הישראלית הקלאסית

דיבוריות שונות של 'איזה' גם ללשון עשויה להעיד על חדירתן של משמעויות  האחרונה

 ,. עם זאת יש להסתייג במידת מה מהנחה זו)המשתקפת יותר בספרות הקלאסית( הכתובה

מאחר שבעיון במספרים המוחלטים נראה שהפער אינו גדול מאוד )בלשון הדיבר של 

היקרויות במשמעויות  27היקרויות במשמעות רגילה לעומת  20הספרות הקלאסית יש 

היקרויות במשמעויות  8-היקרויות במשמעות רגילה ו 4דיבוריות, ובלשון הסיפר יש 

טנים, במיוחד בלשון הסיפר של הספרות מאחר שמדובר במספרים ק (דיבוריות שונות.

                                                           
ממספר המילים שנבדקו בכל אחד  75%-שנבדקו היה כיש לציין כי בספרות הישראלית הקלאסית מספר המילים  381

, לכן ההשוואה צריכה להיעשות באחוזים ולא מן הקורפוסים האחרים: מעמ"ד והספרות הישראלית הצעירה
 .בתמניות

 בלשון הסיפר. 98%-בלשון הדיבר ו- 92%במעמ"ד,  -83% 382
 בלשון הסיפר. 66.6%-בלשון הדיאלוג ו 57% 383
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לעומת זאת בספרות הצעירה משמעיות בנושא. -הקלאסית, יש להיזהר מלהסיק מסקנות חד

במשמעות  'איזה'היקרויות של  10מדובר במספרים גדולים הרבה יותר: בלשון הדיבר יש 

רות הצעירה היקרויות במשמעויות דיבוריות, ואילו בלשון הסיפר של הספ 113רגילה לעומת 

 .(שונות היקרויות במשמעויות דיבוריות 53 יש היקרות אחת במשמעות רגילה לעומת

(, מצביעים נתוני הטבלה על 3בניתוח ממצאי טבלה  3כפי שצוין גם לעיל )סעיף  בנוסף לכך, .2

 33.3%-בלשון הדיאלוג ו 43%ת )קלאסישימוש רחב ב'איזה' במשמעות רגילה בספרות ה

בלשון הדיאלוג  8%( ולספרות הישראלית הצעירה )17%וואה למעמ"ד )בלשון הסיפר( בהש

המסקנה העולה מנתונים אלה היא שהספרות העברית הקלאסית  .בלשון הסיפר( 2%-ו

בניגוד לספרות הישראלית הצעירה, נוטה יותר לכתיבה נורמטיבית ודומה פחות ללשון 

 .הדיבור האותנטית הן בלשון הסיפר והן בלשון הדיבר שלה
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 . התחביר הייחודי של העברית המדוברת וגילוייו בספרות3

שני הפרקים הקודמים של עבודה זו עסקו בפרוזודיה ובלקסיקון. למעשה בשניהם שותף גם 

גם ו ,התחום התחבירי, שהרי הפרוזודיה של המשפט יכולה להשפיע גם על ניתוחו התחבירי

. כך גם קשור 384אחרת יכולה להשפיע על תפקידה במשפטמשמעותה המילונית של מילה זו או 

נושא סמני השיח לתחביר. פעמים רבות מקומה של מילה או מקומו של צירוף במשפט מסייעים 

. הפרק שלפנינו מוקדש לעניינים 385תחום השפעתם קובעים אתבזיהוָים כסמני שיח ואף 

בנוסף לתחום ן אחרים תחביריים, אך בדומה לפרקים הקודמים המערבים גם תחומי לשו

תחומי לשון נוספים. בחלק הראשון של פרק חלק מהנושאים שיידונו נוגעים ב, גם כאן שבמרכזם

( ייסקרו תופעות תחביריות אחדות המאפיינות את השפה המדוברת, ואשר נמצאו גם 3.1זה )סעיף 

התחבירי בין  של הדמיון התופעות מוזכרות ומודגמות כדי לתת תמונה חלקית בספרי הקורפוס.

חלקים מלשון הספרות לבין העברית המדוברת האותנטית, שכן בהרחבה נבדקו רק שתי תופעות 

( לא נבדקו לעומק, ולא נערכה לגביהן 3.1(. התופעות הנזכרות כאן )בסעיף 3.2)ראה להלן סעיף 

א ל הסבר התופעות ילווה בדוגמאות ממעמ"ד ומן הספרות. ספירה או השוואה בין הטקסטים.

תיבדקנה תופעות של הפקה, היות שבספרות תופעות מסוג זה הן נדירות. הסיבה לכך היא 

בחלקו השני של הפרק  386שהטקסטים הספרותיים עוברים הגהה, וכל מה שנמצא בהם הוא מכוון.

קורפוסים -בתת)בצירוף טבלאות המרכזות ומשוות את הממצאים  ( יידונו בהרחבה3.2)סעיף 

נוכח. -והפסידו 387וברתעברית המדהאופייני לשתי תופעות תחביריות: סדר המילים  השונים(

 נוכח משלבת בתוכה בנוסף לתחביר גם מורפולוגיה וסמנטיקה. -תופעת הפסידו

 

 

 

                                                           
זה" משמש כמשלים פועל. לעומת זאת במשפט -)=התעייפנו מאוד(, הצירוף "מההתעייפנו זה-מהדוגמה: במשפט  384

כינוי דאיקטי=המשמעויות הרגילות של מילים אלה( משמשת "מה"  -מילת שאלה, זה -)מה מה זה "התעייפנו "?
 "זה" כאוגד.-כנשוא ו

מציינת כי ישנן שני תחומי השפעה: תחום על עניין זה כתבה זיו במסגרת הדיון בסמן השיח "פשוט")תשס"א(. היא  385
 העוסק בסמן השיח "פשוט". 2.3.2השפעה לשוני ותחום השפעה חוץ לשוני. הרחבה בעניין זה מובאת בסעיף 

 על מרכזיים )מחקרים 3.1המחקר(, סעיף  וספרות תאורטי )רקע. 3בעניין התופעות מסוג זה ראה בחלק א' פרק  386
 .האותנטית( המדוברת הלשון

 .3.2.1בנושא זה יידונו שלוש תופעות מרכזיות. ראה להלן סעיף  387



153 
 

 

תופעות תחביריות המאפיינות את העברית המדוברת, וגילוייהן במעמ"ד  3.1

 ובספרות 

המאפיינות את העברית המדוברת, אשר  ,תחביריות אחדותבסעיף זה, כאמור לעיל, יצוינו תופעות  

התופעות יודגמו מתוך הקורפוס )הן ממעמ"ד והן מהספרות(,  .388התגלו גם בספרות של קורפוס זה

להלן  קורפוסים השונים.-אך, כאמור, מפאת קוצר היריעה לא נספרו, ולא הושווה מספרם בתת

 פירוט התופעות בצירוף דוגמאות:

 יידוע הנסמך .א

 אחת התופעות הנפוצות בעברית המדוברת היא יידוע של הנסמך בצירופי סמיכות. להלן דוגמאות 

 אחדות:

 ל)חודש(. )מעמ"ד( שכר דירההאז היא לא צריכה לשלם את  .1

 שלי נהרס" )אמיר(. יום שואהה"כל  .2

 )קרת( האחרונה שלנו יחד בפח.חצי שנה ה כל .3
 

 משום שהמילה מופיעה בראשי תיבות ונתפסת כמילה  ההנהח"ש–בדוגמה הבאה יש יידוע כפול 

 שיראז מת על "כי המילה נהגתה בראשי תיבות )לשונית -בהערה  מטא  אחת. המספרת גם מרמזת

 (. "ראשי תיבות

 זה. תיבות ראשי על מת שירהאז ״?להם נפלה ההנהח״ש שכל מייללים פעם עוד "הם .4

 )אמיר( .קומפקטי יותר דיבור לו נראה

חשבונות". כאשר מיידעים את הנסמך כמו במקרה המשמען "הנהלת  הנהח"שראשי התיבות 

( מציינת תופעה זו. לדבריה, התופעה חלה בדרך 2010) אבא-בורוכובסקי ברלעיל, נוצר  יידוע כפול. 

כלל בצירופי סמיכות אידיומטיים, שבהם הביטוי ביידוע הסומך נתפס על ידי הדוברים כעין יחידה 

 . 389וכדומה הכתב העת, המזג האווירכמו  אחת,

 

 

 

                                                           
 הנידונות ועוד "מבע תליית"קטיעת מבע", " כמו, נוספות תחביריות תופעות כאן יידונו לא היריעה קוצר מפאת 388

 .בורוכובסקי של בספרה
 .92עמ'  (,2010בורוכובסקי ) 389
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 חוסר התאם בין הפועל לנושא .ב

 : לדוגמהתופעה תחבירית נוספת הרווחת בדיבור היא חוסר התאם בין הפועל לנושא, 

 .390)מעמ"ד(לה כסף לנסיעה לתאילנד יוצר האלה  העשרה ימים .5

, 391תניטראלינתפסת פעמים רבות כצורה  יחיד זכרהתקנית כאן היא "יוצרים". צורת  צורת הפועל 

                            וכך, כנראה, גם במקרה זה.

בורוכובסקי תופעת חוסר ההתאם מופיעה פעמים רבות כאשר יש שימוש בכינוי הדאיקטי "זה". 

( טוענת כי חוסר ההתאם של "זה" מתרחב, ובסופו של דבר 185בדיונה על "זה" )שם, עמ'  אבא-בר

מתקבל "זה" בעברית המדוברת ככינוי בלתי מאופיין המתייחס גם לאובייקטים בנקבה או ברבים, 

, בדומה לשימוש בכינוי "זאת" כתחליף משפט במקורות ניטראליוגם כתחליף למשפט שמינו 

לומר שכינוי הרמז "זה" הוא אנפורי  אפשררית הכתובה. בדוגמה הבאה הקלאסיים של העב

 )מתייחס למשפט שלפניו(:

כל כך נדירה, במיוחד  זה תחושהאתה מרגיש כאילו ביקשת משאלה והיא התגשמה, ש .6

 בשביל מישהו כמוך ]...[ )קרת(

 מבעים מקוצרים .ג

בורוכובסקי עוד תופעה תחבירית הנפוצה בדיבור היא שימוש במבעים מקוצרים. להלן הגדרתה של 

 ( למבעים מסוג זה:2010) אבא-בר

"מבעים מקוצרים הם מבעים שאין בהם כל הרכיבים האמורים להעמיד את התוכן המלא 

שהדובר מבקש להעביר ועם זאת בעת הפקתם הם נתפסים כשלמים. מבעים מסוג זה 

מובנים בעזרת ההקשר שבו הם מופקים או בעזרת הידע המשותף לדובר ולנמעניו בעת 

 (97הפקתם." )שם, עמוד 

בהרחבה במבעים המקוצרים. היא טוענת כי הם נוצרים  אבא-בורוכובסקי ברדנה  392בהמשך הפרק

 , ולא תמיד קל להבחין ביניהן.393בשתי דרכים עיקריות: השמט חלקים ותמצות התוכן

                                                           
בדוגמה זו באה לידי ביטוי התרחבות של התופעה, היות  בדרך כלל חל חוסר ההתאם כשהפועל בא לפני הנושא.  390

 שהנושא קודם לפועל.
  .ראה שורצולד  )תשל"ט( 391
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תה, השמט הוא מבע שנוצר תוך השמטה של חלקים תחביריים מדגם תחבירי שלם. להגדר  

במקרה זה הנמען יכול לשחזר את החלקים החסרים בו בהתבסס על היכרותו עם הדגם התחבירי 

)ולרוב גם בעזרת ההקשר(. החלקים החסרים הם לרוב אחד מעיקרי המבע: הנושא, הפועל או אחד 

וגמאות להשמטים ממעמ"ד ומהספרות )ההשמטים מודגשים המשלימים המוצרכים. להלן ד

 בסוגריים(:

  במשפט הבא ישנם השמטים של מילת השיעבוד, הפועל ומילת היחס המוצרכת. כמו כן חסר גרעין 

 .  394השלישי( החודשהצירוף )

 בחודש  נמצאתהיא ש)המשפט השלם: אני חושבת  )מעמ"ד(אני חושבת היא שלישי  .7

 שלישי.( ה

 הבאה )המתאר את בדיקת האולטראסאונד לאישה בהיריון( מושמט המושא:בדוגמה 

 את העוברים( המשפט השלם: את ממש רואה) )מעמ"ד(את ממש רואה.  את יודעת. .8

 במשפט הבא נמצאות מילות היחס, אך חסר שם העצם הבא אחריהן )תיאור הזמן(. הדוברת

 אומרת לנמענת כי עליה לצאת בשעה מוקדמת או מאוחרת יותר לזו שבה היא יוצאת בדרך כלל 

 כדי שלא תיקלע לפקקים. 

 )המשפט השלם: אז את חייבת לצאת לפני .אחריאו  לפניאת חייבת לצאת או  אז .9
 
 (395שמונהאו אחרי  שמונה 

 להלן דוגמאות אחדות להשמטים מן הספרות:

 [15סלט עם רוטב לייט... ]אמיר, עמ' עצרו לש היו שם המון עקרות בית .10
 

 )עצרו לסלט=עצרו בדרכן על מנת לקנות סלט.(

, לא היה לי 396זה משהו שהיה אמור לקרות במוצ"ש, אבל אז הזזתי את זה לחמישי .11

)גם לו לא= גם לו  [25הוא ערב יום השואה. ]אמיר, עמ'  397, שחמישילו לאמושג, גם 

 יש כאן השמט של הרכיבים שהופיעו קודם( היה מושג. לא 

 

                                                                                                                                                                        
 .5, סעיף 2(, פרק 2010בורוכובסקי ) 392
 לדבריה, הגבול בין שתי הקבוצות אינו תמיד חד. 393
לראות בכך מעתק סמנטי ותזוזה קטגוריאלית של שם המספר הסודר המשמש כשם עצם )מועצם(. תופעה זו  אפשר 394

 . 2.1.1.1נידונה לעיל בפרק העוסק בלקסיקון בסעיף 
 .או כל זמן ספציפי אחר 395
 .לחמישי=ליום חמישי )מיטונימיה( 396
 .עיין בהערה לעיל 397
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, היא תמצות. אבא-בורוכובסקי ברהדרך השנייה, כאמור לעיל, ליצירת מבעים מקוצרים, על פי 

לדבריה מבעים אלה נוצרו תוך תמצות התוכן שהדובר מבקש להעביר, לכדי מבע קצר. במקרים 

 הוא בכלל קיים. דוגמאות: אלה, היא טוענת, לא תמיד קל לשחזר את המבע השלם, וספק אם

 אמרתי עשי לי טובה, בסדר? .12

 )אמיר( "מה?"היא חדלה לפזז ואמרה                    

 מה את רוצה ממני?או:  מה לא בסדר במה שעשיתי?באה להביע רעיון שלם כמו:  מההמילה 

 ישנו שימוש בשם עצם אחד המהווה יחידה תחבירית שלמה: וכדומה. גם בדוגמה הבאה

 (C514_2) היסחפות!שמונה מאות שקל? מה את אומרת?  .13

מעריך ומאייך פעולה של האנשים שגבו את המחיר הגבוה או  היסחפותשם הפעולה  בדוגמה זו

 האנשים ששילמו אותו. הם נסחפו/ הגזימו במעשם/ בהתנהגותם.

( כי נראה שגם מילות קריאה שונות כגון "יופי", 140טוענת )שם, עמ' אבא -ברבורוכבסקי 

לבטא את הרגש המובע בהם גם  אפשר"וואו", "אוי" הן סוג של מבעים המקודדים מסר שלם,  וכי 

 אפשרבדגמים תחביריים אחרים, כמו: "אני מוקסם", "זה נהדר" וכדומה. כמו כן היות שלא 

ליים או תחביריים מסוימים, יש לראות בהם מבעים לשחזר במקרים אלו רכיבים לקסיק

 מבנה "כריך"מתומצתים ולא השמטים. 

תופעה תחבירית נוספת המאפיינת את השפה המדוברת היא שימוש במבנה "כריך" שבו מופיע כינוי 

דנה בתופעה במסגרת הדיון בשימוש בכינויים.  אבא-בורוכובסקי ברהגוף בראש המשפט ובסיומו. 

( דנים בתופעה זו. אז"ר דן בה במסגרת הדיון במבנה המשפט הממוקד. 2007שנ"ג( ונצר )גם אז"ר )ת

המוקדש לחידושים תחביריים  שפטי סנדוויץ', והוא מכלילם בפרקנצר מכנה משפטים מסוג זה מ

 המאפיינים את הסלנג העברי. 

העשוי י המבע המתקבל הוא מבע ריגושי  ( טוענת כ191)שם, עמ'  אבא-בורוכובסקי בר

זלזול ונזיפה, וכי הכפלת הכינוי בראשית המבע )כחלק ייחוד( ובסופו מחזקת את למשל סמן ל

 האפקט הריגושי. דוגמאות:

בדוגמה הבאה מספרת הדוברת על ישיבתה "שבעה" אחרי מות אמה. השימוש במבנה ה"כריך" 

 יוצר אפקט של דיבור מתיילד, וממקד, כמובן, את תשומת הלב על הדוברת.
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. כל מה שאני רוצה זה לאמא שלי. אני, אין לי נחמה, אניבאו לנחם גם לי, אבל  הם .14

 )אמיר(

מבנים מיוחדים נוספים של משפטים, כמו משפטי ייחוד, יידונו בפרק שלהלן במסגרת הדיון בסדר 

 המילים.
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 עיון מורחב בשני עניינים תחביריים 3.2

 )דיון בשלוש תופעות מרכזיות( סדר המילים 3.2.1

בסדר המילים  מרכזיות שלוש תופעות)הצעירה והקלאסית( בפרק זה אבדוק בלשון הספרות 

שפה המדוברת גילויי תופעות אלה ב. לשם הבדיקה אערוך השוואה בין האופייני לשפה המדוברת

  .תקלאסיבספרות הצעירה ובספרות ה גילוייהןהאותנטית )המיוצגת במעמ"ד( לבין 

סדר המילים המקובל בעברית הוא לרוב: נושא, נשוא, משלימים )מושאים ותיאורים(. על 

ברג ושלמה (, אילני, גולד ,2001Schwarzwaldשוורצוולד ) כך כתבו רביד )תשל"ז(, שגיא )תשנ"ז(,

ות שונות הקשורות לסדר המילים ועוד. חוקרים נוספים שעסקו בסוגיט( )אתר 'סנונית' באינטרנ

על  -(, מישורו)תשמ" על היררכיית הלוואים הבאים אחרי שם עצם - אבא-בורוכובסקי בר ם:ה

)תשנ"ד(. מחקרים שונים יוחדו לגורמים השונים, המחוללים שינויים  סדר המושאים "אותו", "לו"

, 248, שלזינגר תש"ס: 50-43, כמו ההקשר )רוזן תשמ"א: )בשפה הכתובה( בסדר המילים המקובל

-301גיורא תשמ"ב:   ,ר, תשנ"ג)אז מקד חלק מסוים במשפט או להדגישונו של הדובר לרצו (,253

(, המשלב הלשוני )בן שחר, תש"ן: 75-72, פרוכטמן תש"ן: 79, פורת תשל"ה: 54-53: 1975, נצר 263

בעבודה זו אתייחס (  ועוד. 254 תית  )שלזינגר תש"ס:(, הסוגה הספרו29-39, זיו תשנ"ה: 129-140

ן הוא למאמרים הרלוונטיים לסוגיות שנבדקו כאן. המאמר המרכזי שעליו אשען בדיון שלהלרק 

 )תשע"ו(. : "הערות לסדר המילים בעברית המדוברת"אבא-בורוכובסקי ברמאמרה של 

הספונטני הוא חפשי כי סדר המילים בלשון הדיבור  אבא-בורוכובסקי ברבמאמרה טוענת 

שון מדוברת מתוכננת או בלשון כתובה. לדבריה, אחת הסיבות יותר מסדר המילים המוכר לנו בל

לכך היא שבדיבור ספונטני הזמן והיכולת לתכנן מראש את סדר המילים של המבע מוגבלים, 

ובניית המבע מתרחשת במקביל לזרם התודעה. עוד היא טוענת כי החופש היחסי בסדר המילים 

ו מתן קדימות לרכיב מסוים מטעמים שונים או מנוצל בידי הדוברים למטרות שיחתיות שונות, כמ

הוספת נדבך למבע, לאחר מחשבה שנייה. עם זאת, היא מדגישה כי גם בלשון המדוברת יש סדר 

קבוע, שאין סטיות ממנו )לדוגמה: לא יבוא שם תואר לפני שם העצם המתואר, כמו *יפה ילד(. 

ין תפקידו, למשל בסוף המבע יבואו זאת ועוד, ישנו קשר קבוע בין המיקום של הרכיב במבע לב

הוספות, הבהרות ותיקונים, ובראש המבע יוצגו נושאים חדשים. במאמר מוצגות שלוש תופעות 

מרכזיות בסדר המילים בעברית המדוברת: הצגת רכיב בראש המבע לשם הכנסת נושא שיח חדש, 

 הקדמת רכיב לצורך הבלטתו והוספת רכיב בסוף המבע לצרכים מגוונים.
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קורפוסים -תתהמילים בכל אחד מ 4,000-בכהשונות פרק זה מיינתי את ההיקרויות ב

)מעמ"ד, לשון הדיבר של הספרות הצעירה, לשון הסיפר שלה, לשון הדיבר של הספרות הקלאסית 

. התייחסתי גם לחלוקה הפנימית המופיעה שלוש התופעות שצוינו לעיל על פיולשון הסיפר שלה( 

משלי לחלוקה, אשר  פונקציותואף הוספתי  לפונקציות השונות של שינוי הסדר,, כלומר במאמר

 להלן.  ןכול ותמפורט

בטרם אציג טבלאות עם הממצאים שנמצאו, אסביר בהרחבה את המיון בשילוב דוגמאות מתוך 

 . 398הקורפוסים

  הצגת נושא השיח בראש המבע 3.2.1.1

מוסטות מנושא לנושא בהתאם , בדיבור הספונטני השיחות אבא-בורוכובסקי ברעל פי  

ציות העולות במוחם של הדוברים. הדובר לרוב "שולף" את הנושא שעליו הוא מבקש איצלאסו

לדבר, ורק אחר כך הוא מארגן את המבע כך שהפתיח יתחבר למבנה התחבירי של המבע השלם. 

 רוב המבעים הנוצרים הם משפטי ייחוד מסוגים שונים.

 טקסט-נושא חדש מן הקו .א

בר מסיט את השיחה לכיוון אחר בכך שהוא פותח אמירה באיבר הקיים בהקשר "הדו

החדש, מעין חוליה בשרשרת  הטקסטואלי הקודם, וכך הוא מסמן אותו כנושא הרעיוני

 אבא-בורוכובסקי בר}את הדבק המחבר לחוליה הקודמת."  שהמילה החוזרת מהווה השיחה,

 אות:דוגמ .{1.1 , סעיף)תשע"ו(

: אתה נכנס למסעדה "אכול ככל יכולתך", אתה משלם שמונה 1דובר  .1

 -אבל לא ברמה של פאפאגיו,דולר, כמו משהו נוסח 

 399(C612_2דרך אגב יש בקסטרה, אמרו לי ) פאפאגיו: 2דובר                          

אני יכולה לחתוך גם בבית."  סלטאמרתי "קחי סלט". "לא", אמרה, " .2

400[15]אמיר, עמ' 
 

                                                           
 הקטגוריות השונות, הן מחוץ לקורפוס שנבדק בפרק זה.חלק מן הדוגמאות המופיעות בהסברי  398
דרך אגב, אמרו לי ": על פי סדר המילים המקובל בלשון הכתובה, היינו מצפים לאחת מן האפשרויות הבאות  399
 ".ש(יש פאפאגיו בקסטרה)דרך אגב, אמרו לי "או  "ש(בקסטרה יש פאפגיו)

 בדוגמה זו יש הקדמה של המושא הישיר. 400
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]...[ ואתה מחבק אותה ואומר שתירגע, שהכול בסדר, והיא עונה שהיא לא  .3

יושב עליה כמו איזה שני  הוא, 401והדבר הזהיכולה יותר, שיש לה סוד ]...[ 

 יש כאן ייחוד של הנושא. -[7טון לבנים. ]קרת, עמ' 

אסוציאטיבית ני, שבו הגורם לתופעה הוא לרוב החשיבה העיר כאן כי בניגוד לדיבור הספונטיש לה

בספרות זה אינו כך. אמנם הכותב מנסה מצד אחד לחקות את לשון הדיבור, ובתוכה גם , של הדובר

את החשיבה האסוציאטיבית, אך יש לו גם מניעים נוספים, כמו אפיון הדמויות והיחסים ביניהם, 

 הבלטת נושאים מסוימים, הנעת העלילה ועוד. 

 נושא חדש מן ההקשר הנסיבתי .ב

 "אני" ו"אתה" - הנושא הוא הדוברים עצמם. 1 .1

 םמתחלפים והמתחדשים בשיחתם. לעיתי"מטבע הדברים, הדוברים עצמם הם נושאי השיח ה

 קרובות קורה שהדוברים פותחים מבע באופן כמעט אינסטינקטיבי בגוף ראשון, ואז ]...[ הכינוי

 402(1.2.1נותר כעין פתיח בראש המבע, והמבע השלם אחריו." )שם, סעיף  הזה 

 אות:דוגמ

 , הניתוח היחיד שהייתי מוכנה לעשות הוא השתלת מבט, אבל עוד לא אני .4

 
 [53בלום עמ' -המציאו כזה ניתוח. ]קסטל

   403 [12, שתהיי לי בריאה. ]אמיר, עמ' את .5

 
 בשתי הדוגמאות הבאות יש גם חיזוק והדגשת רכיב מן המבע כהבעה ריגושית על ידי הדהודו )ראה 

 
  404  (3.5סעיף -להלן

 [ 18]קרת, עמ'  המונה דופק.אני,  מה אכפת ליאני,    .6

 . כל מה שאני רוצה זהאני, אין לי נחמה, אניאבל  הם באו לנחם גם לי, .7
 
 405 [19לאימא שלי. ]אמיר, עמ'  

                                                           
 מתייחס לסוד. -ההדבר הז 401
במקרים אחדים התלבטתי במיון בין סיווג המקרה כמשפט ייחוד )שבו החלק המיוחד הוא כינוי הגוף( לבין סיווגו  402

תמיד כשאת . 2 .(Y340) תארזי אתאם יש דברים שאת, אני רוצה לדעת אם . 1 נפל, כמו במקרים הבאים: כהתחלת 
את שני המקרים הנ"ל בחרתי לראות כהתחלות . (Y340מפרקת ) את, ֶאת כל מה שבדרך ַאתצריכה להגיע לאנשהו, 

 גם במשפט השני.פעמיים: גם במשפט הראשון ו נפל, משום שכינוי הגוף מופיע בשתי הדוגמאות
לא במשמעות המילולית, אלא מתוך קוצר  -יש כאן דו שיח בין האם ובתה. הבת אומרת לאם "שתהיי לי בריאה" 403
, אתהבת, עונה: " דבריהאם שכועסת על  ." וכדומה"את מרגיזה/מעצבנת אותיבמשמעות של "עזבי אותי לנפשי"/ רוח

}רוביק רוזנטל ב"מילון הצירופים" כותב על  .וכדומה זו שמרגיזה אותי" במשמעות של: "את -שתהיי לי בריאה"
({. נראה לי כי כאשר 887ה או כעוס. )שם, עמ' הצירוף "תהיה בריא": תגובת איחול לדברי הזולת, לעיתים בטון מתגר

 .{המשמעות היא לרוב שלילית  מוסיפים את צירוף היחס "לי",
כמו כן יש כאן מבנה מיוחד בשפה המדוברת: משפט ייחוד הפותח בכינוי גוף, הנקרא גם מבנה 'סנדוויץ'. )עיין     404

 .שלעיל על מבנה 'כריך'/ 'סנדווייץ''( 3.1בסעיף 
הניסוח הוא מתיילד בהתאמה לתוכנו: הדוברת מקוננת על ִאמּה שנפטרה ומתרפקת על זכרונותיה  זהבמשפט  405

 מילדותה, כשאמה טיפלה בה במסירות.
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בספרות בשונה מהדיבור האותנטי, השימוש של הדובר בגוף ראשון או שני אינו אינסטינקטיבי, 

, שבה , שתהיי לי בריאה"את" לעיל: 4אלא מכוון על ידי הכותב למטרות אחרות, כמו בדוגמה 

 יש מבנה מיוחד, שהכותב משתמש בולעיל  6-7 יםגם במשפט .406המילה "את" באה לשם הדגשה

 . 407הייחודי של הדוברים םסגנון דיבור להעביר את כדי

 הנושא הוא אובייקט שמצביעים עליו או שנמצא מול העיניים.  2

"הכינוי הדאיקטי הנשלף בפתיחת המבע על ידי הדובר, משמש בדגם זה כנושא השיח" )שם, סעיף 

1.2.2) 

 :דוגמאות ממעמ"ד  לתופעה זו

 (OChאני ישבתי עם האטלס הזה. ) פה  .8

 (OCh). שואלמה שאני זה  .9

המופיעה לעיל, נוכל לסווג גם בסעיף המופיע להלן: "הבלטת רכיב מן המבע על ידי  8 את דוגמה

הקדמתו", שהרי יש כאן הקדמה של תיאור המקום. קשה להכריע כאן היכן לסווג את הדוגמה, כי 

 לא ברור אם אכן יש כאן הצבעה ממשית על המקום או תיאור מקום גרידא. 

הדובר אינו מצביע על אובייקט מוחשי, אלא מתייחס לעניין מופשט. למרות זאת מצאתי  9בדוגמה 

בורוכובסקי לנכון לסווג זאת כאן, כי יש כאן מעין הצבעה מטאפורית כשם שיש בדוגמה שמביאה 

 שבה הדוברת מתייחסת לשיר הנשמע ברקע. -(C714: "זה היא שרה בהופעה?" )אבא-בר

מה ממין זה. ההסבר האפשרי לכך הוא שבניגוד למציאות, בספרות אין בספרות לא מצאתי שום דוג

הצבעה ממשית על אובייקטים כלשהם. הכול מועבר על ידי המספר. על מנת להעביר סיטואציה של 

הצבעה על אובייקט כלשהו, על המספר לתאר אותה במילים במקביל, על מנת שתובן לקורא. עניין 

ביר להניח שיופיע רק במקרים הכרחיים. לעומת זאת במציאות זה כרוך בסרבול מסוים, ולכן ס

 התקשורתי, ולכן היא תופיע יותר. ההצבעה על אובייקטים מקצרת את התהליך 

 

 

 

 

                                                           
 לעיל. 402ראה הערה  406
יש סגנון מתיילד  7ישנו סגנון מיוחד של נהג המונית, הבא להדגיש את חוסר האיכפתיות שלו, ובמשפט  6במשפט  407

 .(404)ראה הערה 
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 נושא חדש שלא מתוך ההקשר .ג

"נושא שיח חדש שהדובר רוצה להעלות ואשר לא הופיע קודם בשיח או בנסיבות החוץ לשוניות 

אף הוא בראש המבע )נוסף על מימושו האפשרי במקום ובסדר יתממש בצירוף שמני שיוצב 

 דוגמאות: (.1.3מבע ייחוד." )שם, סעיף  -אה"הראויים" לו מן הבחינה התחבירית(, והתוצ

  (Y32בעיה למצוא מישהו. )לה עוד בכלל אין ובחורה,  .10

 [15, לא יוצא ממנה מלח. ]אמיר, עמ' המלחייהו .11

  [23עמ' ]נבו, . כמה סבלנות יש לוועמיחי,  .12

  408[19? ]קרת, עמ' מקבלמי הגדוד העברי תשע,  .13

 

 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו 3.2.1.2

"אחת האפשרויות העומדות לרשות הדובר כאשר הוא מעוניין להדגיש אובייקט מסוים היא לקדם 

את הצירוף השמני המממש אותו לראש המבע או לראש חלק  החידוש. יש להדגיש שאין מדובר 

בנתון, כפי שראינו עד כה, אלא להיפך: מדובר בחידוש שקודם לשם הדגשתו." )שם,  בנושא חדש,

 (.2סעיף 

 הקדמה לראש המבע .א

במקרים רבים מוקדמים תיאורים שונים לראשי המבעים על מנת להדגישם, כמו בדוגמאות  

 שלהלן:

 (OCh. )אמרו שבן לאדן יושבשם  .14

 (Y32). הנסיעה הזאת נדחתהלא סתם  .15

 [ 21המשאלה הזאת לא תקפה. ]נבו, עמ'  רואים אותה עד שאנחנו לא .16

 :אמורה לבוא בראש התיאור. דוגמאותבמקרים אחדים מושמטת מילת היחס, ש

 שלוש בבוקר...(ב)= (OChזה נכבה. )שלוש בבוקר  .17

 כל סין ...(ב)= (OCh) אתה רואה את זה.כל סין   .18

                                                           
הדובר )נהג המונית( מעמיד בראש המשפט את שם הרחוב, שאליו הוא  .ציטוט של ההודעה בקשר של נהג המונית 408

 דיאלקט ייחודי לבעלי המוניות.כאן מחפש קולגה שיסיע את הלקוח. יש 
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 ,409תים קרובות בטקסט סיפורילעעל לראש המבע. תופעה זו קיימת תים הדובר מקדים את הפולע

( וכן אצל אילני, גולדברג ושלמה )אתר סנונית 253, 248והיא מוזכרת אצל שלזינגר )תש"ס: 

 דוגמאות: .באינטרנט(

 (OCh) לידי אחד, הצחנה הכי גדולה שהייתה בעולם, מסריחישב  .19

 מלא רעיונות בראש, אבל כשאני חוזר באחת עשרה בלילה רצים לי .20

 
  [20מהמשרד אין לי כוח אפילו לפתוח את המחשב. ]נבו, עמ'                                      

 

 :במקרים אחרים מוקדם המושא על מנת להדגישו. דוגמאות 

 (OChהם לא מייבשים? )דגים  .21

 (OCh) .אני כבר זוכר שאתה כתבתאת זה   .22

 שא והנשוא:בדוגמה הבאה בנוסף להקדמת המושא יש גם השמטה של הנו

 ושולה גם באה לתאילנד? :1דוברת   .23

  (Y32) רק הודו. עם שולה: 2דוברת                           

 .410]ב[הודו רק[ ]אטייל/אהיהעם שולה המשפט המלא המובן מתוך ההקשר, הוא: 

 :411. דוגמאותלראש המשפט במקרים אחדים מובלט הנשוא השמני על ידי הקדמתו

 [23החברים שלך, יערה אמרה וחיבקה אותי. ]נבו, עמ'  אחלה  .24

הכלב הזה", הוא אמר לאימא שישר הביאה לטוביה עצמות "כמו קללה  .25

 [14מהמטבח. ]קרת, עמ' 

 [53בלום עמ' -מה שאנשים עושים לעצמם ]קסטלטירוף  .26

 דוגמה נוספת לתופעה של הבלטת רכיב מן  המשפט על ידי הקדמתו היא הקדמת הנושא במשפט

 י, כמו במשפט הבא:טרימ

 [21כבר יש לך. ]נבו, עמ'  מתרגם לאנגליתבכל מקרה,   .27

                                                           
צון היא הרצון לעניין את הנמען או הרסיפורי ככל הנראה, המוטיבציה הפרגמטית להקדים את הפועל בטקסט   409

לא הכנסתי לספירה בפרק זה דוגמאות אלה של  ..להביע את התוכן בצורה דינמית יותר או להדגיש עניין מסוים
 שהדובר משתמש בהם בגלל התאמתם לז'אנר מסוים. ,הקדמת הפועל, משום שלא עסקתי כאן במבנים

 לא אהיהבטח  אני אפשר לפענח זאת גם על פי המשפט העוקב, המכיל הן נושא והן נשוא מפורשים: עם שולה 410
 (. Y32הרבה. )

(. 2.1סעיף  תשע"ו,(, המובא אצל בורוכובסקי )Y1התליון" ) יפה מאודדומים במבנם למשפט " 24-26המשפטים  411
מבנה מיוחד בעברית מדוברת" )תשנ"ה(. לדברי זיו, הרכיב  - "מעניין הספר הזה מבנה ייחודי זה נדון במאמרה של זיו

הראשון במבנה זה מגולם על ידי פרדיקט )פועלי או שמני( המביע הערכה )ואכן כך הוא בכל הדוגמאות שהוצגו לעיל(, 
והרכיב השני מתייחס לישות נתונה בהקשר השיח )כמו בדוגמאות המוצגות לעיל(. זיו רואה במשפטים מעין אלה 

 .VSמשפטי קריאה מזן חדש מדגם 
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: "רבים ממבעי הייחוד הם מבעי יש/אין הבנויים נורמטיבית )תשע"ו( אבא-בורוכובסקי ברעל פי 

. הקדמת התימה במקרה זה מחזירה את המצב 412יים(טהפוך לסדר הרווח בדרך כלל )מבעים רימ

 413"השיח ממוקם בראש המבע. יל, שנושאלמוכר והרג

 הקדמה שלא לראש המבע  .ב

"קידום הרכיב ]...[ הוא אל העמדה הראשונה בתוך צירוף הֶרמה )טופיקליזציה בגבולות הרמה(. 

הדובר מדגיש את הרכיב המחדש ביותר )בדרך כלל משלים פועל( בכך שממקם אותו בראש החלק 

בסוף. ברוב המבעים מודגש הרכיב גם על ידי  -המחדש של המשפט, במקום במקומו הטבעי 

 דוגמאות:  (.2.2, סעיף , תשע"ואבא-בורוכובסקי ברההטעמה. )מתוך 

 (Y313_1לא אמר. ) את זההוא גם  .28

 , גם לא , וחוץ מבלילה שלקחו אותואני לא דיברתי על זה כלום עם אף אחד .29
 

 [13בכיתי בכלל ]קרת, עמ'                                        
 

  [15בסבתא. ]קרת, עמ' הוא היה חייב להיכנס דווקא מכל האנשים,  בסוף, .30
 

 השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו   3.2.1.3

"לעתים הדובר מוסיף רכיב או יותר בסוף המבע, כדי להבהיר, לאפיין, לפרט, לתקן את דבריו או 

 [3סעיף שם , אבא-בורוכובסקי ברלשנות את מידת תקפותם. ]...[" ]

 התוספות ממוינות על פי תפקידיהן בשיח.     

 תמורה להבהרה מאוחרת של רכיב שהוזכר במבע א. 

 תמורה מפרשת או מפרטת  .1

, הדובר משתמש לעתים במילה כללית, כמו כינוי רמז, כינוי גוף וכדומה אבא-בורוכובסקי ברעל פי 

 המדויקהפקת המבע הוא נזכר בשם העצם תוך כדי בגלל הצורך שלו לשלוף במהירות את המילים. 

 ת תמורה מפרשת או מפרטת. ומוסיפו. התוספת המאוחרת לרכיב שהופיע קודם במבע, יכולה להיו

 

                                                           
 .Yאת   X-( הדן בדגם "יש ל1( וכן צדקה )תשנ"ח 2012על משפטים רימטיים כתב כוזר ) 412
שמובא לעיל, אינו משפט ייחוד, מפני שאין בו כינוי מוסב בגוף המשפט, אך יש בו הקדמה של  27אמנם משפט  413

מקרה, כבר יש לך מתרגם לאנגלית" )הצירוף "בכל  י. המבנה הרגיל במשפט זה הוא: "בכלטהנושא במשפט רימ
מקרה" הוא סמן שיח(. עוד יצוין כי במשפט זה הדובר מתכוון לעצמו, כשהוא אומר "מתרגם לאנגלית", כך שמעבר 

 . י יש כאן גם העמדה של הדובר בראש המשפטטלהקדמת הנושא במשפט רימ
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 ת:דוגמאו

 (OCh) המפה הזאת.נורא עמוס, זה  .31

 [9. ]קרת, עמ' השמנמןמאוד נחמד,  הוא .32

את יחסו של הדובר  לעתים התמורה מפרשת לכאורה את המילה הכללית, אך למעשה היא מציגה

 אל הנושא המדובר, כמו בדוגמה הבאה:

כל טוב,  זהעכשיו היא רוצה ללמוד קולנוע. קולנוע, ְפְחח. בשביל מה  .33

  [11]אמיר, עמ' הקשקושים האלה. 

צמודה לרכיב,  אינה, שבהם התמורה יקרויות בפרק זה הכנסתי רק מקריםיש לציין כי בספירת הה

שאליו היא מתייחסת ומופיעה בסוף המבע. מקרים שבהם התמורה צמודה לרכיב המתואר על ידה 

כן תוספת מאוחרת א)גם אם היא מופיעה בסוף המבע( לא הוכנסו, אף על פי שלעתים נראה כי זו 

 דוגמאות: השימוש במילה הכללית בגוף המבע. בגלל 

 (OCh. )יםלרובע, לזהלא ידעתי שככה מחולק   .34

. ]אמיר, קצת קפה, עוגיות, לא יותר מדי. משהואנשים ייכנסו, יפה להגיש  .35

  [18עמ' 

 ישנם גם מקרים שבהם התמורה אינה צמודה לשם העצם המתואר על ידה, אך מופיעה לפני סוף

מאחר שהתוספת אינה באה בסוף המבע, אלא באמצעו. המבע. מקרים מסוג זה לא הוכנסו, 

 :דוגמה

 (OCh, עם הכלובים. )כל הזקניםיוצאים,  הםאז  .36

 תמורה מתקנת .2

 סעיף , תשע"ו,אבא-בורוכובסקי בר"תמורה מאוחרת המתקנת או משלימה רכיב מן המבע" )

 דוגמה:. (3.1.2

 (C612_2) 414.לא חבר, הוא אחד העובדים שלילא, זה חבר, שעובד אתי.   .35

 

 

                                                           
שיח בין הדוברים ניכר כי הדובר במשפט זה  -במעקב אחר הדודוגמה זו מופיעה גם אצל בורוכובסקי. יש לציין כי  414

)האורח( חושש מן הנמען )המארח(, שגינה בחריפות את רשת מסעדות פאפאגיו, ולכן, ככל הנראה, ממהר לתקן, שלא 
 חבר שלו אכל במסעדה, אלא רק אחד העובדים שלו.
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 במשפט הבא התמורה המתקנת אינה חלק משפט, אלא משפט שלם ואף יותר מכך: 

לא ממש ייסד, יותר נכון לומר ובכלל צ'רצ'יל היה זה שייסד את החבורה שלנו בתיכון.  .36

 [13]נבו, עמ'  שהתלכדנו סביבו כמו כבשים תועות

ינו טועה באמת, אלא בדיבור. הסופר אאשר יש לציין כי בספרות, לתיקון העצמי יש מטרה שונה מ

שבה מוסיף המספר לקוראים נדבך נוסף על  36מוסיף עוד אינפורמציה בדרך זו, כמו בדוגמה 

 דמותו הכריזמטית של צ'רצ'יל.

קיצוני יותר, בעל מטרה גם בדוגמה הבאה יש מעין תיקון עצמי, או ליתר דיוק ניסוח מחודש, 

 צמת רגשותיו של המספר:וחידוד תיאור עספרותית: 

 [13. ]נבו, עמ' שאתפקע מזעםכולם היו בטוחים שאני אזעם,  .37

 415השלמת התוכן על ידי תוספות מאוחרות מסוגים שוניםב.  

 תוספת מאוחרת של לוואי .1

 (OCh. )קצתיש אוטובוסים,    .38

 תוספת מאוחרת של ציין מסר .2

מקומן במשפט אינו קבוע, אלא נקבע על פי המסר של המשפט.  - גם, רק, אפילו, דווקאהמילים 

 .416וא לפני נשוא התוכן של המשפט(, ולכן הן צריכות לב5: 1988מילים אלה הן צייניות מסר )אלון 

 :בע, ולא במקומם המקובלהמ בסוףמופיעים צייני המסר  (39-40) במשפטים הבאים

 רק( )במקום: את שילמת Y340הכול. ), היא שילמה את רקאת שילמת חצי מהלימודים   .39

 חצי מהלימודים...(

, המילה שהיא באה למעט אותה לפנילכן מקומה  ,417בדוגמה לעיל תפקיד של המעטהמילה 'רק'  ל

 אך היא מופיעה אחריה.

 שתפקידה לרבות: גםשלהלן, שבו מופיעה  המילה  40א משפט ודומה לכך ה

: הוא [ )במקום11. ]קרת, עמ' גםבבוקר כשהייתי הולך לבית הספר, הוא תמיד רצה לבוא  .40

 לבוא.( גםתמיד רצה 

                                                           
בלבד, אולם  לוואי על ידי תוספת מאוחרת של אבא )תשע"ו( מתייחסת בסעיף זה להשלמת התוכן-בורוכבובסקי בר 415

בניתוח ההיקרויות שבדקתי בקורפוסים השונים, מצאתי תוספות מסוגים שונים נוספים, אשר אינם מופיעים 
-במאמרה, כמו תוספת מאוחרת של ציין מסר, תוספת מאוחרת של תיאור וכדומה. סוגי תוספות אלה מצוינים בתת

 סעיפים שלהלן. 
 דוגמאות הבאות:מו בכ 416

 למדו בספרייה )ולא רק המרצים(. גם הסטודנטים
 בספרייה )ולא רק ישבו שם(. גם למדוהסטודנטים 

 .()ולא רק בכיתות גם בספרייההסטודנטים למדו 
  .(95ראה מגיד )תשמ"א:  417
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 תוספת מאוחרת של תיאור .3

  C612_2)אסור )לארץ עכשיו אסור לייבא בשר, אתה יודע,   .41

 מקומו הטבעי לא נזכר בתוספת מאוחרת של הפועל ש  .4

 (OCh) ...אז הם עוצרים לו.עוצריש מישהו בדרך   .42

 גוף המבע.לא צוין בש תוספת מאוחרת של הנושא  .5

418(OCh. )הרכבתגם כן, אה, עשרים ומשהו שעות,  לקחלקחנו רכבת מדאטונג לאנזו,     .43
 

 

לעתים מוסיף הדובר כינוי גוף לאחר הפועל )למרות שאינו נחוץ מבחינה דקדוקית(, אך ורק לשם 

 , כמו בדוגמה הבאה: הדגשה

  [22עם אבא שלי. אני אסע ִאתה ]אמיר, עמ'  אתהתהיה  .44

לראות זאת כתוספת מאוחרת של כינוי הגוף )=הנושא(, החורגת מסדר המילים המקובל,  אפשר

מקרים אלו לא נספרו כאן, מאחר  , אולםי שלו הוא לפני הפועל ולא לאחריומאחר שהמקום הטבע

 שהתוספת המאוחרת אינה מופיעה בסוף המשפט, אלא באמצעו. 

 

 שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו ג.

 הפחתת תוקף . 1

 הפחתת תוקף באמצעות תוספת מאוחרת של סמני שיח או מבעים מעוררי ספק 

שייקח את דבריו בערבון "הדובר מאותת לנמען שאין הוא מתחייב לערך האמת של הדברים, 

מוגבל. ההסתייגות נעשית על ידי פירוט מקור האמירה, על ידי ציון העובדה שהתוכן הוא 

 (3.3.1.1סעיף  )תשע"ו( אבא-בורוכובסקי ברסובייקטיבי לדובר וכו'." )

  419(C612_2. )אמרו ליפאפאגיו דרך אגב יש בקסטרה,   .45

  420(OCh) אני חושב -תחילת האלף  .46

                                                           
בדוגמה הנ"ל יש שימוש בפועל בגוף יחיד, אף על פי  שהמילה 'רכבת' היא נקבה.  ההתייחסות לפועל ביחיד כאל  418

 הנסיעהמיני( רווחת בשפה המדוברת. יש כאן גם מטונימיה )הרכבת לקחה עשרים ומשהו שעות= -פועל ניטראלי )א
לקח לי עשרים ומשהו שעות לנסוע  א.בנים: ברכבת ארכה עשרים ומשהו שעות(, או שמא יש כאן ערבוב של שני מ

 )הנסיעה ב(הרכבת לקחה עשרים ומשהו שעות. ב. ברכבת.
419
אבא )תשע"ו(. המוטיבציה של הדובר כאן היא להסיר מעצמו אחריות על -דוגמה זו מופיעה גם אצל בורוכובסקי בר 

 אינו באחריותו.  תוכן הדברים. ברגע שהוסיף את המילים " אמרו לי", הרי תוכן הדברים  כבר
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 קביעה באמצעות הוספת שאלה או בקשת אישור לאחר מבעהפחתת תוקף 

 :דוגמאות

 [ 12? ]אמיר, עמ' או.קייאני הולכת לחתום איתם, אימא,   .47

 [22]נבו, עמ'  לא?בכלל, נראה לי שיש ביניכם קשר מאוד חזק,  .48

  [22]אמיר, עמ'  נכון?אבל כדאי שמישהו יישאר עם האבא. את הבת,  .49

"נכון" במהלך דיבורו על מנת לוודא שהנמען קשוב לדבריו, יותר לעתים הדובר משתמש במילה 

 משהוא מבקש אישור על הנאמר. דוגמה:

זה אומר שתהיו בני שלושים ושתיים. ואלה  נכון?המונדיאל הבא יהיה בעוד ארבע שנים,  .50

 . [16בדיוק... שנות הגבס ]נבו, עמ' 

 ר גרידא:בשתי הדוגמאות הבאות השאלה "בסדר?" באה לשם בקשת אישו

 [22]אמיר, עמ'  בסדר?אתה יכול להודיע למי שצריך? תשאל את אבא שלי,   .51

 [26]אמיר, עמ'  בסדר?פשוט הוא יטלפן אלייך וזה הכול,   .52

לעתים בקשת האישור היא מדומה, כאשר השאלה היא רטורית. במקרה זה מילת השאלה מחזקת 

 את תוקף הדברים, כמו בדוגמה הבאה:

  [20]...[ ]נבו, עמ'  עקץעמיחי הא? דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה,  .53

 

 חיזוק התוקף באמצעות תוספת מאוחרת של מבעים שחלקם הגדול סמני שיח.  2

 " ]...[ הרופא כבר חזר לחו"ל, את יודעת? לא יודעת מה בער לו."- .54

, אמרה לירית. "רק כסף מעניין אותם. מה את חושבת" -עוד ניתוח,  - 

 [54בלום עמ' -}...[" ]קסטל

לעתים חיזוק התוקף הוא על ידי חידוד דיוקו של המבע באמצעות ניסוח מחודש, קיצוני יותר, כמו 

 בדוגמה הבאה:

 [13. ]נבו, עמ' שאתפקע מזעםכולם היו בטוחים שאני אזעם,  .55

י וכדומה דרך נוספת לחיזוק הדברים או לחידוד המבע היא על ידי הוספת הצירוף "ועוד+ש"ת/ צ"

או: היא רק בת שנתיים וחצי, וכבר מדברת  ועוד בשעתיים?למה איחרת לפגישה? , כמו: למשפט

                                                                                                                                                                        
  

420
 . כולם מעידים על חוסר בטחונו של הדובר בנוגע לנאמר.אני חושב=נראה לי/נדמה לי
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נציה בנוסף לחיזוק המבע יש כאן גם תוספת לתוכן וכן אינטוועוד בשלוש שפות שונות. שוטף, 

 דוגמה מן הספרות:להלן  מיוחדת שתורמת לחיזוק המבע.

 [ 26? ]יהושע, עמ' ועוד זמניתאיזה נזק, למשל, יכולה לגרום עזיבה של עובדת ניקיון,  .56

 421ידי הוספת רכיב המבטל את הדברים ביטול הנאמר על  . 3

 לעתים מוסיף הדובר רכיב המבטל את דבריו הקודמים, כמו בדוגמאות הבאות:

 ושניים שבועות. בחורהתעשה חשבון, צ'רצ'יל הסביר. ארבע שנים, בכל שנה חמישים  .57

 
 שאני אבזבז משאלה על משהו  נראה לכם?. סתםסך הכול מאתיים ושמונה.  -לשבוע 
 

 [21שבמילא יקרה? ]נבו, עמ' 

אז מה? הוא ילך לבדוק על המדפים  -ונניח שמישהו עם לב רך אפילו יתרגז ויתעצבן .58

]יהושע,  422.שטויותבסופרמרקט איפה נמצאים המוצרים שלכם בשביל להחרים אותם? 

 [37עמ' 

הבהרת הקשר הלוגי של המבע אל השיח שקדם או לידע משותף קודם )"אבל", "בעצם", "הרי"  ד. 

 423בסוף משפט(

 424(y340?  )בעצםלמה זה בעיה בשבילך,  .59

 חיזוק והדגשת רכיב מן המבע כהבעה ריגושית באמצעות הדהודוה. 

 425(C612_2)  . לייבאאסור. אסור בשר. אתה יודע. לארץ  אסור לייבאעכשיו,  .60

 [ 11]נבו, עמ' אין לכם מושג איזה מזל. שיש לנו אחד את השני,  איזה מזל .61

המתווספת  בעצמךעל רוב רכיבי המבע בשינויים קלים. המילה  כפולהבדוגמה הבאה ישנה חזרה 

 בפעם השנייה תורמת אף היא לחיזוק רכיב זה. אתלמילה 

." ]אמיר, עמ' לי את בעצמך, תהיי לי בריאה תהיי", אמרה בטינה, "תהיי לי את בריאה" .62

12] 

                                                           
 אבא )תשע"ו(, והוא תוספת שלי.-סעיף זה אינו מופיע במאמרה של בורוכובסקי בר-תת 421
גם יכולה להתאים  היא, לכן המופיעה לפניה המילה "שטויות" היא למעשה תשובה על השאלה הרטוריתזו בדוגמה  422

 לסעיף הקודם )המציג רכיבים לחיזוק המבע( מאחר שהמילה "שטויות" מחזקת את תוקפה של השאלה הרטורית.
 .3.4סעיף אבא -ברעל פי בורוכובסקי  423
 .אבא-בר הדוגמה מופיע גם אצל בורוכובסקי 424
 אבא.-בר הדוגמה מופיע גם אצל בורוכובסקי 425
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' באה להמחיש את ניסיונו של הדובר להיזכר כביכול בעניין למהבדוגמה שלהלן החזרה על המילה '

 שבשלו הוא פונה לנמענת. 

. אה! עשי לי טובה? תציצי שוב בגיבוי של 'דיוּור'? למה, למהרציתי אותך?  למהאה, שרה,  .63

  [23]אמיר, עמ'  426שכל ההנהח"ש נפלה להם?הם עוד פעם מייללים 

 התייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף המבע .ו

"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 

 אבא-בורוכובסקי ברהנמען: אינטימיות, ידידות, נזיפה ועוד. ]...[" ) התייחסות ריגושית אל

 (3.6סעיף ,תשע"ו, 

, לא מצאתי כל היקרות של פנייה בסוף המבע במעמ"ד. שבדקתי בפרק זה יש לציין כי בקורפוס

המבע, שתכליתה זהה לזו של הפנייה בתחילת המבע,  באמצעמצאתי רק היקרות אחת של פנייה 

 דהיינו משיכת תשומת לב של הנמען. היקרות זו מוצגת להלן:

 ( OCh, מפה עד פה. )אבאלקחנו אוטובוס,  .64

 דוגמאות: בניגוד למצוי במעמ"ד מצאתי שפע של היקרויות לתופעה בספרות הצעירה.

 [9]אמיר, עמ'   יהושעאין לנו עניין בזה,  .65

 [20. ]אמיר, עמ' בובה שליאני לא צריכה קומקום חשמלי,  .66

 [22. ]אמיר, עמ' מאמיאמרתי, כן, תיסע,  .67

 [ 17, אמר הבחור השני. ]נבו, עמ' יערהאת לגמרי צודקת,  .68

השימוש הרב בפניות בספרות מבליט את היחסים בין הדמויות בסיפור, אך גם נחוץ כדי להבחין בין 

האחרונה )מספרו של הדוברים בחלק מן המקרים, או להכיר לקוראים דמויות חדשות כמו בדוגמה 

 , שהופכת בהמשך לחברתו.)יערה( , שבה מתוודע המספר לראשונה לשמה של הבחורהנבו(

 עדיפות לשאלה )הפיכת שאלה פתוחה לשאלה סגורה( הצגת תשובות .ז

"הדובר מציע תשובה לשאלה שהוא עצמו הציג, ובכך מצמצם את אפשרויות המענה ]...[" 

 (3.7, סעיף אבא, שם-בר )בורוכובקי

 [23]נבו, עמ' שש? הוא עובד בפרסום?  כמה שנים .69

                                                           
התיבות מכווניים כאן. המספרת מתייחסת אליהם בהמשך: " שירהאז מת על ראשי סימני השאלה וגם ראשי  426

תיבות. זה נראה לו דיבור יותר קומפקטי. עכשיו יש לו סידור דיבורי חדש עם עצמו, לסיים כל משפט בסימן שאלה." 
 [23]אמיר, עמ' 
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 [8]קרת, עמ' , שלא? לה מה תגיד. כי 427ואתה אומר לה שבטח .70

 

פרי ניתוח  יא, וה)תשע"ו( אבא-בורוכובסקי ברבמאמרה של  המופיע האינ ההבא ההקטגורי

 .יות השונות שמצאתיההיקרו

הוספת רכיבים/מבעים שונים בסוף המבע להבעת רגש )שלילי על פי רוב( כלפי תוכן  .ט

 הדברים, כלפי דמויות במבע או כלפי הנמען 

 הוספת רכיב )סמן שיח( להבעת קוצר רוח .1

 [14. ]אמיר, עמ' אוףאימא, אימא, די נו, מספיק. סליחה, בסדר? ביקשתי סליחה,  .71

 הוספת רכיב )סמן שיח( להבעת זלזול .2

 [19]אמיר, עמ'   אפשר לחשוב.רק אל תתחילי עוד פעם עם כל המשפטים האלה, סריגה,  .72
428

 

הוספת שאלה רטורית )שהתשובה עליה ידועה הן למוען והן לנמען( להבעת  .3

 שלילי כלשהו )קוצר רוח, כעס, חוסר שביעות רצון וכדומה(רגש 

 "יש לך כסף?" שאלה.- .73

 [ 12?" ]אמיר, עמ' לא"אני עובדת, -         

 כנ"ל -[14אני בחיים לא אהיה כמוך. ]אמיר, עמ'  את יודעת?אני אישה משוחררת,  .74

 429הוספת השאלה "בסדר?" לאישור מדומה על מנת להביע קוצר רוח/כעס  .4

 [13]אמיר, עמ'  בסדר?תעזבי אותי כבר עם הבת של דדה,  .75

 [11]אמיר, עמ'  430 בסדר?עשי לי טובה,  .76
 
 

 הוספת רכיב המגדיר את יחס הדובר אל דמויות המוזכרות במשפט.  .5

 431[19]...[ ]שלו, עמ' מסכנות גם כמה נזירות הלכו,  .77

                                                           
 .עירוב של לשון סיפר ולשון דיאלוג -"בטח"ואתה אומר לה ש 427

שבהם מוספים רכיבים שונים, המביעים את דעתו של הדובר על הנאמר, אך רכיבים אלו מוספים  ישנם מקרים, 428
דוגמה: מה ההבדל בין יען או אנטרקוט, נחשבים להסגרים. מקרים מסוג זה לא הוכנסו לעבודה. לכן באמצע המשפט, ו

 , לכלב שלי, ג'ולי?  ]גפי אמיר[ווט אוור
429
 ז משתמעים גם מתוכן המשפט עצמו, ומחוזקים על ידי השאלה "בסדר?" בדוגמאות הבאות קוצר הרוח/ הרוג 
 הוא סמן שיח שמביע רגש שלילי, ואינו משמש -גם הצירוף "עשי לי טובה" זובדוגמה  430

 במשמעותו המילולית.
סוג נוסף של תוספות מאוחרות שלא הוכנס לעבודה, הוא רכיבים שונים המופיעים אחרי הנקודה במשפט, אך כן  431

. הפיסוק יוצר בשפה הכתובה מסדר המילים המקובל חורגים מהווים חלק אינטגרלי ממנו מבחינה תחבירית ואינם
ת את הדיבור, להעביר קיטוע כלשהו תחושת השלמה מאוחרת של המבע, אך ככל הנראה, כוונת הסופר היא לדמו

מבחינת הרצף הפרוזודי או להדגיש את הדברים, ולכן יידונו משפטים מסוג זה בפרק של הפרוזודיה ולא כאן. 
 דוגמאות:

מתחת לחזות המפויסת שלו הסתתרה נחישות עקשנית שִאפשרה לו להקשיב ללקוחות של ל.ב.ב.י במשך שעות,  . 1
 [ 15. ]נבו, עמ' בכל מזג אווירם של אלפי חלקים ולרוץ עשרה קילומטר כל יום. להרכיב במרפסת שלו פאזלי
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 במעמ"ד ובספרותבסדר המילים של העברית המדוברת גילוייהן של שלוש התופעות   3.2.1.4

, , אשר נבדקו בעבודה זוהמדוברת בעברית המילים בסדרהמרכזיות  התופעות שלושלאחר הצגת 

 אציג בטבלאות שלהלן את הממצאים שעלו וכן את מסקנותיי. 

 בכל הקורפוסים התופעותגילויי : 1טבלה 

 הקורפוס      

 

 

 התופעה

 תקלאסיהספרות ה הספרות הצעירה            מעמ"ד

 לשון הסיפר לשון הדיבר לשון הסיפר לשון הדיבר

הצגת נושא 

השיח בראש 

 המבע

 

10 

 

11 

 

1 

 

  

2 

 

1 

הבלטת רכיב 

מן המבע על 

 ידי הקדמתו

 

24 

 

6 

 

6 

 

4 

 

1 

השלמה 

וחידוד דיוקו 

של מבע על 

ידי תוספת 

 לאחריו

 

17 

 

   47 (31)432 

 

7 

 

13 

 

0 

 2 19 14 433(48) 64 51 סיכום

 

                                                                                                                                                                        
 [14. ]נבו, עמ' למעקבהרופאים פסקו שאני צריך להישאר בימים הבאים בבית החולים.   .2
 [16. ]נבו, עמ' ועטיםעמיחי עבר וחילק לכולנו ספרי פסיכולוגיה עבים, שיהיה לנו על מה להניח את הפתקים.   .3
  -[12]יהושע, עמ'  דבר ראשון.. מחר בבוקרהזאת על עצמי.  ואל תדאג, הוא מרגיע בחיוך קל, אני לוקח את כל האשה.  4
 [12]יהושע, עמ' הערב. הלילה. אין זמן.  אלא עכשיו. -נאמרת ההוראה לאט, ובצלילות רבה  -לא מחר בבוקר .  5

 ראה דיון להלן. לאחר הורדת כל ההיקרויות של התייחסות אישית על ידי פנייה בסוף המבע. הופעות 31 432
 ראה ההערה לעיל. 433
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 והמסקנות העולות מתוכה 1ניתוח טבלה 

של הספרות הצעירה,  הדיברלראות כי מספר ההיקרויות בלשון  אפשרבהתבוננות בטבלה  .1

, זהה למספר ההיקרויות הקיים במעמ"ד, יש בהן סדר מילים אופייני לשפה המדוברתש

 פנייה בסוף המבע.אם מורידים בספרות את ההיקרויות שבהן יש 

יש בהן אם לא מורידים את ההיקרויות המוזכרות לעיל, אזי מספר ההיקרויות בספרות ש

 , עולה על מספר ההיקרויות הקיים במעמ"ד.סדר מילים אופייני לשפה המדוברת

ממצא זה מוסיף עוד נדבך לחיזוק הטענה כי לשון הדיבר של הספרות הצעירה קרובה 

 המדוברת האותנטית.מבחינות רבות לשפה 

 אפשרשל הספרות הצעירה,  הסיפרבהתבוננות בממצאי הטבלה המתייחסים ללשון  .2

נמוך  שהתגלו, ,לשפה המדוברת אופייני מיליםסדר היקרויות של לראות כי מספר ה

בהרבה מזה הקיים בלשון הדיבר ובמעמ"ד. ממצא זה תואם ממצאים נוספים שהתגלו 

ת המאפיינות את השפה המדוברת, ומכולם עולה במחקר זה בבדיקת תופעות אחרו

המסקנה כי לשון הסיפר של הספרות הצעירה עדיין רחוקה מלשון הדיבור האותנטית, 

 בשונה מלשון הדיבר של ספרות זו.

 אפשרשל הספרות הקלאסית,  הדיברבהתבוננות בממצאי הטבלה המתייחסים ללשון  .3

קטן לשפה המדוברת, שהתגלו,  יניאופי מיליםסדר  ההיקרויות שללראות כי מספר ה

בהרבה ממספרם בלשון הדיבר של הספרות הצעירה. ממצא זה מראה כי לשון הדיבר של 

הספרות הקלאסית רחוקה הרבה יותר מן השפה האותנטית מאשר לשון הדיבר של 

 לשפה המדוברת אופייניהיקרויות של סדר מילים הספרות הצעירה. למעשה, מספר ה

של  הסיפרשל הספרות הקלאסית, עולה קמעא על מספרן בלשון  הדיברבלשון שהתגלה 

יש מגמת התקרבות של לשון  שככל הנראה,הספרות הצעירה. ממצא זה מעיד על כך 

הסיפר בספרות הצעירה ללשון המדוברת האותנטית. מסקנה זו מקבלת חיזוק גם מן 

 הממצא המובא בסעיף הבא.

ביותר של סדר מילים הקטן ההיקרויות א מספר בלשון הסיפר של הספרות הקלאסית נמצ .4

בלשון הסיפר של הספרות  ן. זאת בשונה ממספר(היקרויות)שתי לשפה המדוברת  אופייני

דומה פחות  , כצפוי,הצעירה. ממצא זה מעיד על כך שלשון הסיפר של הספרות הקלאסית

 קורפוסים הספרותיים שנבדקו, לשפה המדוברת האותנטית.-תתהמכל 
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י אופייניהמילים הסדר של  היקרויותהת נת ממצאי הטבלה המתייחסים לחלוקבבחי  .5

, עולה כי מספר ההיקרויות של הצגת לשפה המדוברת על פי שלוש הקטגוריות שנבדקו

לשון הדיבר של הספרות הצעירה. גם בבמעמ"ד ו נושא השיח בראש המבע כמעט זהה

ן לשון הדיבור האותנטית ללשון ממצא זה מחזק את הקרבה המתגלה לאורך עבודה זו, בי

 הדיבר של הספרות הצעירה.

באשר לסעיף "הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו", נמצא כי בלשון הדיבור האותנטית  .6

לעומת  24בלשון הדיבר של הספרות הצעירה ) מספר ההיקרויות גדול פי ארבעה ממספרם

גורמת לדובר להעמיד בתחילת (. אולי ההסבר לממצא זה הוא הספונטניות של הדיבור, ה6

 -המשפט את הרכיב המופיע ראשון במוחו. זאת בניגוד ללשון הדיבר של הספרות, שבה

עדיין יש תכנון של הכותב. שונה מכך  -למרות הניסיון לחקות את הספונטניות של הדיבור

הוא הסעיף הקודם העוסק בהצגת נושא השיח בראש המבע. בסעיף זה כאמור, נמצאה 

הות מוחלטת בין הלשון האותנטית ללשון הדיבר בספרות הצעירה. ככל הנראה, כמעט ז

הסיבה היא שבספרות יש לחלק הייחוד גם תפקיד ספרותי של הבלטה והדגשה, ואינו נובע 

 בהכרח מן הרצון לחקות את לשון הדיבור האותנטית גרידא. 

ה באופן מפתיע בלשון בסעיף "השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו" התגל .7

הדיבר של הספרות הישראלית הצעירה מספר גדול יותר של היקרויות. מאשר במעמ"ד. 

אחת הסיבות המרכזיות לכך הוא השימוש הרב ביותר בהתייחסות אישית על ידי פנייה 

בסוף המבע. בספרות הצעירה, בניגוד לשפה האותנטית, יש לכותב צורך להבהיר לקורא מי 

מי הוא הנמען, והשימוש בפנייה הוא אחת הטכניקות שלו להעברת מידע זה. הוא הדובר ו

בנוסף לכך יש כאן גם מטרה ספרותית: הפניות הרבות בספרות הן אחד האמצעים 

להמחשת היחסים בין הדמויות, במיוחד כשהפנייה היא כינוי כלשהו כמו "אאובי"  )מאיר 

יר(. אך גם לאחר הסרת ההיקרויות של שלו( או "בובה שלי", "מאמי", "מתוקה" )גפי אמ

הפניות בסופי המבעים, עדיין רב מספרן של ההיקרויות בסעיף "השלמה וחידוד דיוקו של 

 בספרות לעומת מספר ההיקרויות במעמ"ד. -מבע על ידי תוספת לאחריו"

הסבר אפשרי נוסף לתופעה זו הוא שלרכיבים/מבעים רבים הבאים בסוף מבע, יש 

מיוחדת, כמו אלו הבאים להפחתת תוקף הדברים באמצעות הוספת שאלה או אינטונציה 

. על ידי השימוש ברכיבים/ מבעים אלו מבליטים 434בקשת אישור לאחר מתן קביעה

הסופרים את הדיאלוג, מוסיפים לו דרמטיות, עניין, חיּות  ואותנטיות. כמו כן, במקרים 

                                                           
 (12)אמיר, עמ'  או.קיי?", כמו "אני הולכת לחתום איתם, אימא,  434
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לגבי הוספת . כך גם 435יות השונותהיחסים בין הדמו בהרתהרבים תורמות שאלות אלה ל

 ועוד. 436רכיב להבעת קוצר רוח

לראות כי גם בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית, בדומה ללשון הדיבר של  אפשר 

 לשפה המדוברתאופייני מילים ההיקרויות הרב ביותר של סדר  הספרות הצעירה, מספר

"השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו", שהרי בסופו של  קטגוריהנמצא ב

 דבר המוטיבציות הספרותיות זהות מן הסתם.

עוד אוסיף בהקשר זה כי בבדיקת החלוקה הפנימית בסעיף "השלמה וחידוד דיוקו של  

מבע על ידי תוספת לאחריו" עולה כי במעמ"ד, בשונה מלשון הדיבר בספרות, רוב 

ת היו מסוג תמורה מאוחרת, דהיינו שימוש במילה מפורשת שהדובר נזכר בה, ההיקרויו

מגיע למינוס ארבעים מעלות,  זהלאחר שהשתמש בתחילת המבע במילה כללית, כמו "

(. במעמ"ד, בניגוד לספרות, OCh" )המדריךנמאס לו,  ההוא( או "OCh" )הכפרים האלה

מידע במוחו של הדובר, ואילו ההשלמות המאוחרות נובעות לרוב מאופן תיהלוך ה

בספרות, למרות הניסיון לדמות ספונטניות, הכול מתוכנן ומותאם גם למניעים 

הספרותיים של היצירה, ולכן רוב התוספות הבאות בסוף המבע, הן התייחסות אישית 

לנמען על ידי פנייה בסוף המבע או שאלות הבאות בסוף המבע )למטרות שונות( בעלות 

 דגשת.אינטונציה מו

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (20" עמיחי עקץ ]...[ )נבו, עמ' הא?"דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה,  כמו: 435
 (14" )אמיר, עמ' אוףכמו : אימא, אימא, די, נו, מספיק. סליחה, בסדר? ביקשתי סליחה,  436
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 אצל הסופרים השונים של הספרות הצעירה תופעותהשלוש גילויי : 2טבלה 

 הסופרים      

 

 

 התופעה

 אורלי קסטל בלום אתגר קרת  אשכול נבו גפי אמיר

לשון 

 הדיבר 

לשון 

 הסיפר

לשון 

 הדיבר 

לשון 

 הסיפר

לשון 

 הדיבר 

לשון 

 הסיפר

לשון 

 הדיבר

לשון 

 הסיפר

הצגת נושא 

בראש השיח 

 המבע

4 0 1 1 4 

 

0  2 

 

0 

 

הבלטת רכיב 

מן המבע על 

 ידי הקדמתו

0 0 2 0 1 6 2 

 

0 

 

השלמה 

וחידוד דיוקו 

של מבע על ידי 

תוספת 

 לאחריו

32437 3 11 2    2 2 3 

 

0 

 0 7 8 7 3 14 3 36 סיכום

 7 15 17 39 סה"כ

 

 והמסקנות העולות מתוכה 2ניתוח טבלה 

מעיון בטבלת ההשוואה בין ארבעת סופרי הספרות הצעירה שנבדקו בקורפוס זה עולה כי   .1

מילים סדר בלשון הדיבר של הסופרת, גפי אמיר, ישנו מספר ההיקרויות הרב ביותר של 

. נתון זה מצטרף אל נתונים נוספים שעלו במחקר זה בהקשר לשפה המדוברת אופייני

מילה "איזה" במשמעות דיבורית, המעידים על כך לתופעות אחרות, כמו תפוצתה של ה

 שכתיבתה של אמיר קרובה ביותר ללשון הדיבור האותנטית מבחינות מסוימות.

                                                           
 ההיקרויות כאן הן התייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף המבע. 31מתוך  15-יש לציין ש 437
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זאת ועוד, בתוך שלל ההיקרויות בולטת במיוחד תפוצתה של הקטגוריה השלישית  .2

ו )השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו( אצל גפי אמיר. ובתוך קטגוריה ז

. "התייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף מבע" יש לציין שרוב ההיקרויות הן מסוג

נתון זה מעיד גם על סגנונה הייחודי של הסופרת, הבוחרת לשקף את היחסים בין 

הדמויות, בין השאר, על ידי כינויים הבאים בסופי המבעים, כמו  "ילדה", "בובה שלי", 

 "חמודה", "מאמי" ועוד.

עולה, כי הקרוב ביותר לגפי אמיר מבחינת מספר  בתופעות אחרות שנבדקו בעבודה זוכמו  .3

ההיקרויות הוא הסופר אשכול נבו, ולאחריו בסדר יורד מצויים הסופרים: אתגר קרת 

 ואורלי קסטל בלום. 

עוד עולה מן הטבלה כי אצל אתגר קרת אין  כמעט הבדל בין לשון הדיבר ללשון הסיפר  .4

בלשון הדיבר( , בניגוד גמור למה  – 7-בלשון הסיפר, ו – 8היקרויות )מבחינת מספר ה

בלשון הדיבר,  -36בלשון הסיפר לעומת   -3שמופיע אצל הסופרים האחרים )גפי אמיר :

בלשון  - 0בלשון הדיבר, ואורלי קסטל בלום:  - 14בלשון הסיפר לעומת  - 3אשכול נבו: 

זה מצטרף לנתונים אחרים שהתגלו בעבודה זו,   גם נתון .(בלשון הדיבר -7 הסיפר לעומת 

בחנה מבחינת המשלב הלשוני בין הקנה כי בכתיבתו של קרת אין כמעט המובילים למס

לשון הדיבר ללשון הסיפר, כפי שקיים אצל הסופרים האחרים של הספרות הצעירה. יש 

רים מסופרים לציין כי תופעה זו עשויה לנבוע, בין היתר, מן העובדה, שרבים מן הסיפו

בגוף ראשון, ולכן לשון הסיפר שבהם היא בעלת אופי דיבורי יותר. עם זאת גם אצל אמיר 

 ונבו ישנו סיפור בגוף ראשון, ובכל זאת ישנו הבדל בין לשון הדיבר ללשון הסיפר. 

בבחינת מספר ההיקרויות של התופעה אצל הסופרים השונים, בולטת הסופרת, אורלי  .5

ההיקרויות הנמוך ביותר מבין כולם. אף נתון זה מצטרף לנתונים קסטל בלום, במספר 

אחרים, שעלו בבדיקת תופעות נוספות בעבודה זו, המאפיינות את לשון הדיבור 

האותנטית, המעידים על כך שכתיבתה של קסטל בלום היא הרחוקה ביותר מלשון הדיבור 

 ר זה. האותנטית בהשוואה לכתיבתם של הסופרים האחרים שנבדקו במחק
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 נוכח-פסידו 3.2.2

 נוכח-המשמעויות השונות של פסידו 3.2.2.1

גוף נוכח, אך עשוי לשמש גם  ' באנגלית( מצייןyouהכינוי 'אתה' בעברית )בדומה לכינוי '

במשמעות  אתה( הן: 1999במשמעויות נוספות. משמעויות אלה המובאות במאמרה של הורביץ )

במשמעות 'אני' צרוף להבעת ריגושיות מאופקת.  אתהבמשמעות הסתמי ו אתהסולידרי, -אני

 נוכח. -כאשר הוא משמש בשלוש המשמעויות האחרונות ולא במשמעותו הרגילה, הוא מכונה פסידו

נוכח הוא יציר כלאיים, משום שמבחינה מורפולוגית הוא גוף שני -(, הפסידו1999לדברי הורביץ )

של הרכיב  או סתמי מכליל. הודות לשילוב זה א גוף ראשוןיחיד, אך מבחינה סמנטית הו

נוכח וריאנט עם גוון מסוים של -יוצר הפסידו מישהואו  אניושל הרכיב  הסמנטי  אתההמורפולוגי 

( משמעו אני)במשמעות  אתה, כלומר אנחנושותפות, של סולידריות, בדומה למצוי בכינוי הגוף 

היא טוענת כי  .438)=אנחנו( מישהו+אני( משמעו מישהו)במשמעות  אתה, ו)=אנחנו( אתה+אני

נוכח במשמעות אני סולידרי יש הבעת סולידריות רגשית או עמדתית מצד המוען לנמענו. -בפסידו

בחנה ברורה בין המוען ה( שבו יש אניסולידריות זו אינה יכולה להתקיים בגוף ראשון רגיל )

( אינו מאפשר את החלת האמירה על אנימפורש )לנמעניו. במילים אחרות, שימוש בגוף ראשון 

הנמען, משום שזהו מבע אישי ו"סגור". לעומתו מבע המכיל "אתה" בהוראת "אני" הוא מבע 

לחוויה לחלוק עם המוען את ניסוחו באשר  -"פתוח": הוא מאפשר להזמין את הנמענים השותפים

בהוראת 'אני' סולידרי. לדבריה, דובר  נוכח-( דנה בפסידו2010) אבא-בורוכובסקי ברגם  לחוויה זו.

עשוי לדווח על התרחשות לא רק בגוף ראשון או שלישי )כאשר אין מדובר בחוויה אישית(, אלא גם 

בגוף שני. גם היא, בדומה להורביץ, טוענת כי ההתבטאות בגוף שני מטשטשת את הסובייקטיביות 

ת של דוברים המספרים חוויה אישית מה. היא מביאה דוגמאו -שבדברים בכך שהנמען חש שותפות

 תוך מעבר מגוף ראשון לגוף שני ולהיפך:

נמצא  אתהרואה שם רק דתיים חרדים כאילו  אתהבשוק.  הייתיבסביבה ו טיילתי" .1

מתחיל לחשוב שכולם  אתהממש לא נעים.  הרגשתיקצת ו הסתובבתיבעולם אחר. 

נקלעה לשכונה חרדית  בחורה מספרת איךרק לברוח משם. ) רציתי. עליךמסתכלים 

 (2004בירושלים, ינואר 

                                                           
 .הסבר מפורט ודוגמאות להלן 438
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מדפדף בספר. זה קלסר,  אתה"לא, תשמעי, זה לשבת שעות ולדפדף. עכשיו זה לא סתם  .2

יותר לדפדף  יכולתיזה, באיזשהו שלב לא  אתהמחזיק את זה ביד אחת, ו אתהוהוא כבד, ו

 העיניים מהחורים, אז בכלל."  ליבקלסרים. חוץ מזה גם יצאו 

נוכח להבעת אני סולידרי. -של אתגר קרת, ישנו שימוש בפסידו בדוגמה הבאה הלקוחה מספרוגם 

 אפשרהדובר מספר סיפור אישי שאירע לו. הוא פונה אל מאזין מדומה ומספר לו את חוויותיו. 

לדעת שמדובר בחוויה אישית, מתוך ארבע המילים הראשונות הפותחות את הסיפור "מופתע? בטח 

זוהי ההיקרות היחידה של גוף מדבר בסיפור. בהמשך הסיפור עובר המספר לתאר . ע"מופת הייתיש

נוכח. שימוש זה משתף את המאזין )המדומה( בחוויה האישית -את חוויותיו האישיות בלשון פסידו

של המספר, אך למעשה, ה'מאזין' הוא הקורא. בצורה זו יוצר קרת אצל קוראיו מעורבות בסיפור, 

 פר והתעניינות במתרחש. ות עם המסהזדה

מוצא את אתה שואל אותו איפה הוא רוצה לרדת ]...[ ובסופו של דבר  אתהבדרך חזרה  .3

 לךאומר לו, והוא מנופף  אתההביתה ]...[ "אני אלך לישון עכשיו"  אליךחוזר איתו  עצמך

 [9לשלום... ]קרת, 'אניהו', 'השמנמן' עמ' 

נוכח הוא יסוד כה רב עוצמה, -המוען באמצעות הפסידון בחוויית הורביץ מציינת כי שיתוף הנמע

נוכח קביל גם באמירות שאינן אמירותיו המקוריות של המוען, אלא אמירות -דויעד כי הפס

נוכח הן לציון האני הסולידרי -שימוש בפסידו שהמוען נותן בפיו של מוען אחר. בקטע הבא ישנו

 וין בקו תחתון(:)מצוין באות מודגשת( והן לציון המוען האחר )מצ

כשאני רואה בן  רואה איך הם חיים. אתהנכנס ו אתהסטיב: " יש למשל את הקטע הזה בעוצר, כש

הביתה והופך  אליךאם אני הייתי במקומו, הביצים שלי היו נופלות. הצבא נכנס אדם, אני אומר: "

את הבית, או עושה כל מיני דברים אחרים, אז פשוט אני במקומם  לךאת הבית, או לא הופך  לך

הייתי פוחד. הייתי בוכה והייתי צורח, זה נכון. אבל זה לא אומר שאני עובר לצד שלהם. יש לי 

 (25.3. מעריב 94ואני צריך לבצע אותה." ) אברהמי אבנר, שיח לוחמים  ,משימה מסוימת

נוכח המציין דווקא את הנסתר, את המוען -של פסידובקטע הנ"ל "אליך" ו"לך" הם ביצועים 

 נוכח מסוג זה מהקורפוס שנבדק בעבודה זו: -האחר ולא את המדבר. להלן דוגמה לפסידו

את האוניברסיטה הכי טובה בעולם מתחת לך יורק כשיש -את זה אני לא מבינה. לרוץ לניו  .4

 [. 85לבית?" ]אורלי קסטל בלום, 'טקסטיל' עמ' 

 "לה". -הדוברת מדברת על בתה, כלומר כינוי הגוף "לך" יכול להיות מומר פה ב במשפט הנ"ל

( אודות ערכיותם התמאטית של 1977 Lyons)  Semanticsהורביץ מציגה את דברי  לאיונס בספרו 

דוברים: "כבני אדם אנו השמות, אשר נמדדת על פי מידת העניין שהם מעוררים בתודעת ה
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מאשר בבעלי חיים, ובבעלי חיים יותר מאשר בדוממים". בהתאם  בבני אדם יותר מתעניינים

, לדעתה, להניח ש'אני' הוא הגוף התמאטי טיות האגוצנטרית של לאיונס, אפשרלעקרון התמא

נוכח מאפשר -ביותר, 'הם' התמאטי פחות, ו'אתה' נתון בעמדת ביניים תמאטית. ביצועו של הפסידו

הבינונית שלו אל פסגת הסולם התמאטי, אל השלב שבו מצוי לנמען לעלות מדרגת התימאטיות 

  439המוען. אז נוצרת תימה חדשה: "תימת סולידריות".

נוכח מסוג זה -את הסתמי המכליל. כדוגמה לפסידונוכח עשוי לשמש גם בהור-כפי שצוין, הפסידו

 מביאה הורביץ את הקטע הבא:

ה רכה, שוקעים בה כאילו שהולכים על הקרקע בטונדרה מכוסה בטחבים וחזזיות, וההליכה עלי

מתעייף מלהרים את הרגל. )מתוך אתה כסתות. מאוד משעשע בהתחלה, אבל אחרי כמה צעדים 

 צבר שמעון, "אצה לי הדרך להגיע לטונדרה"(

 'שוקעים' המצוי אף הוא בקטע. -מקביל לסתמי המכליל 'מתעייפים' בדומה ל 'אתה מתעייף'

ידה נוכח הסולידרי, יש מ-נוכח להוראת הסתמי המכליל, כמו בפסידו-לדברי הורביץ, גם בפסידו 

האג'נט לבין כלל האג'נטים הסתמיים, כלומר הוא שונה מן הסתמי -מסוימת של שותפות בין המוען

נו הבדל בין המשפט: הרגיל, משום ששורשיו של ההיגד הכללי נעוצים בחוויה אישית. לדוגמה,  יש

 .'אתה ישן 16:00-ל 14:00ן'( למשפט: 'בין 'נהוג לישו)או  ישנים' 16:00-ל 14:00'בין 

במשפט הראשון מצוין מנהגם של האחרים, אך לא בהכרח מנהגו של המוען, ואילו במשפט השני 

לטייל בחיק  נוסעיםמנהגו של המוען. כך גם: 'בחול המועד  גםמצוין מנהגם של האחרים, שהוא 

לטייל  אתה נוסע'בחול המועד  . לעומת ההיגד:אנינוסעים, אך לא בהכרח  אנשים -משמעו -הטבע'

 נוסעים לטייל בחיק הטבע. אניוגם אנשים בחיק הטבע', שמשמעו 

נוכח לציון הסתמי המכליל. -שכול נבו, שבה ישנו שימוש בפסידולהלן דוגמה הלקוחה מספרו של א

פי שמציינת הורביץ של אדם המטייל בטבע. כהדובר מציין כאן איזושהי אמת כללית לגבי חווייתו 

מישהו+אני )=אנחנו(, כלומר דברי הדובר  :נוכח בהוראת הסתמי משמעו-במאמרה, פסידו

 : אך משקפים גם את חווייתו האישיתמתייחסים אמנם לכל אחד, 

קולט את התדר האמיתי של העולם  ויכול  אתהקרוב לטבע, הוא אמר,  אתהרק כש .5

 (58, 'משאלה אחת ימינה' עמ' להתחבר אליו )נבו

 

                                                           
כז, "אתה" מצוי בדרגת ביניים ו"הוא" במילים אחרות: לפי עקרון התמאטיות האגוצנטרית, "אני" נמצא במר 439

נוכח במשמעות "אני" מעלה את "אתה" מדרגת הביניים לראש הפירמידה, ויוצרת -המרוחק ביותר. השימוש בפסידו
 סולידריות בינו לבין ה"אני".
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נוכח לשם איפוק -סידונוכח שמציינת הורביץ במאמרה, כאמור לעיל, הוא פ-סוג נוסף של פסידו

נוכח מסוג זה אינו מזמין את הנמען להשתתף בחוויה, אלא מציין  את האני הבלעדי -רגשי. פסידו

הפרטית -החוויה האישית בלבד. במקרה זה מטרת הדובר היא לנתק את עצמו במידה מסוימת מן

כדי לצמצם במידת מה את רמת הריגושיות המפורשת ואת המבוכה הטבעית הנגזרת מן 

נוכח מתכנית הראיונות "מונולוגים", -ההתערטלות הנפשית. היא מדגימה סוג זה של פסידו

בו ששודרה בטלוויזיה ביום הזיכרון לחללי צה"ל )תשנ"ה(. תכנית זו הביאה רק את התשובות שהשי

 בני המשפחות השכולות לשאלות המרואיינים. להלן לקט של מספר היגדים:

 ממשיך. אתההוא הפסיק ו-

 לבד, לגמרי לבד. אתמבינה ש אתפתאום -

נגדע... זה לא רק שהוא ממך מגלה שחלק  אתהעומד בפני המציאות הזאת. יום בהיר אחד  אתה-

 נמצא בחסר גדול.  אתהאיננו, 

הריגושי, השימוש ב'אתה' בהוראת 'אני' צרוף מטשטש את הסובייקטיביות לדבריה, מלבד האיפוק 

שבדברי הדובר ועשוי להאיר את ההיגד כולו באור שכלתני פילוסופי. במקרה זה דברי הדובר 

 מוצגים כאמיתות כלליות, והוא אינו מחויב להגן על עמדתו או להצדיקה.

יגושיות מאופקת מתוך ספרו של נבו.  נוכח בהוראת אני צרוף להבעת ר-להלן דוגמה לפסידו

בדוגמה זו המספר מתאר סיטואציה שבה הוא וחבריו מתפרצים ללא הזמנה למסיבה אצל בחורה 

נוכח. כך מנתק -כלשהי. הוא מרגיש נבוך ונגרר, ומתאר את הרגשתו תוך כדי שימוש בפסידו

ף מאיר את ההיגד כולו המספר את עצמו מן החוויה הפרטית שגרמה לו מבוכה וחוסר נעימות, וא

 פילוסופי. ואכן המשפט כולו מנוסח כאמירה פילוסופית אובייקטיבית: -שכלתני-באור כללי

אליה,  הוזמנתלמסיבה שלא  הידחקותמביך, שלא לומר משפיל, ב משהווחשבתי שיש   .6

 [31עמ'  נבו,ובכל זאת נגררתי אחריהם במדרגות ]

נוכח במקום בפעלים בגוף -'הידחקות' ובפסידו השימוש במילת הסיתום 'משהו', בשם הפעולה

 . 440מדבר מעניקים למשפט משמעות של אמירה כללית, שכביכול אינה קשורה לדובר

נוכח יש נטייה להשתמש בהווה מורפולוגי גם לציון -ץ מוכיחה כי כאשר משתמשים בפסידוהורבי

טוענת שההתבטאות בגוף שני במשמעות 'אני' גוררת  (2010) אבא-בורוכובסקי ברעבר סמנטי. גם 

שימוש בהווה היסטורי כאמצעי ליצירת מעורבות. בקורפוסים השונים שנבדקו בעבודה זו נמצאו 

 מהן: שתיים דוגמאות רבות לכך. להלן

                                                           
למסיבה שלא נדחקתי נבוך מכך ש הרגשתיאליה.." במקום: " הוזמנתלמסיבה שלא  בהידחקותמביך ... משהו "יש 440

 אליה".  הוזמנתי
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למקום שהוא, זה לא בקנה מידה לא נראה, אבל יש מין א.. חצי  הגענומן לופ כזה ו עשינו .7

למעלה, עלינו את הסירה,  קשרנו, והוא מ.., הוא גם כן מיוער לגמרי, ועולהאתה אי כזה, ש

 OCh]פקניק ]מעמ"ד  עשינו

מישהו בתחנה מתי  שואל אתהבזמן. וכש יוצאשלא לדבר על זה שהאוטובוס אף פעם לא    .8

 [66"אפטר סאם טיים". ]נבו, עמ'  לך עונההוא יגיע הוא 

לראות את המעבר מעבר )המסומן בקו(  אפשר 2בדוגמה דוגמאות הנ"ל הזמן הסמנטי הוא עבר. ב

להווה )המודגש( כאשר המספר עובר מגוף מדברים לגוף נוכח וחוזר חלילה, אף על פי שהגוף 

 הסמנטי  בכל המקרים הוא גוף מדברים. 

נוכח במשפט הבודד, -להוות סימן בלעדי לזיהוי הפסידו עם זאת העבר הסמנטי אינו יכול

מדגישה הורביץ, אלא יש לבדוק זאת על פי ההקשר. ככלל, מיון הנוכח לשני תפקידיו העיקריים 

 נוכח( יכולים להיעשות רק על פי ההקשר.-נוכח רגיל ופסידו)

נוכח סימנים תחביריים או מורפו סינטקטיים המבדילים בינו לבין הנוכח 'האמיתי', -אין לפסידו

 נוכח רק בכלים של שיח ושל פרגמטיקה. -לבדוק את קיומו של הפסידו אפשרוה. לרבות זמן ההו

נוכח לתופעת -קושרות את השימוש בפסידו (2010) אבא-בורוכובסקי ברגם הורביץ וגם 

הורביץ מציינת כי תופעה זו אינה חדשה. לדוגמה, במשלב הכתיבה המדעית  חילופי הגופים בעברית.

( מסמן את הכותב היחיד: 'אנחנו' בהוראת 'אני'. גם בלשון pluralis majestatis'האני המלכותי' )

בתי המשפט הפנייה בגוף שלישי מופנית לנוכח: "כבודו אינו מדייק" ו"אדוני יואיל לנסח את דבריו 

 בבהירות", הם ביטויים המופנים דווקא אל הנמען הנוכח, ולא אל הנסתר. 

בעברית המדוברת, כמו ות נוספות של חילופי גופים מביאה דוגמא( 2010) אבא-בורוכובסקי בר

ראשון רבים במשמעות נוכח. במקרה זה מדובר בקרבה של המוען לנמען, ולא בניסיון  השימוש בגוף

לקרב את הנמען לדברים הנאמרים. היא מציינת כי השימוש בלשון רבים במקרה זה נתפס 

 כמתנשא, והוא מקובל בדיבור אל ילדים.

 גמה של שיחה בין אחות למטופל )מבוגר(:היא מביאה דו

 רוצה שאני יאכיל אותך בשכיבה? אתהיכול לשבת או ש אתההאחות: 

 >היא עוזרת למטופל להתיישב ואז אומרת:<

 . כואב לך?אנחנו יושביםהנה, הנה 

 (2005המטופל: לא, זה בסדר. )שיחה בין אחות למטופל, אפריל 

על פי הורביץ, גם בלשונות אחרות, כמו גרמנית וצרפתית, ישנם חילופי גוף ו/או מספר לציון הגוף 

נוכח מצוי גם באנגלית בדומה לעברית: -של כבוד מצד המוען לנמען. הפסידוהשני כשיש יחס 
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you") יכול לשמש גם במשמעות 'אני' וגם במשמעות הסתמי המכליל(. הורביץ אינה פוסלת את "

 האפשרות  שהתופעה נובעת ממגע בין הלשונות.

נוכח ומדגימה את דבריה על שני מבעים, הראשון בזכר -גם במינו הדקדוקי של הפסידוהיא דנה 

 והשני בנקבה:

 לא יכול לענות. אתהשומע את הקריאה, אבל  אתה

אל  נמען הן קבילות: זכר אל זכר, זכר-במבע הנ"ל כל ארבע האפשרויות של הרכבי מוען   

 נקבה, נקבה אל זכר ונקבה אל נקבה. 

קביל רק בשלוש אפשרויות  "לא יכולה לענותאת שומעת את הקריאה, אבל את "לעומת זאת המבע 

יכול להיאמר על ידי זכר אל  אינו מבע כזה נקבה לנקבה, זכר לנקבה ונקבה לזכר(.) נמען-של מוען

 זכר, מפני שהנקבה היא מין מסומן בניגוד לזכר שאינו מסומן.

נוכח בתוך התופעות -( מכלילה את תופעת השימוש בפסידו2010) אבא-בורוכובסקי בר

לומר כי  אפשרהמאפיינות את השפה המדוברת. גם על פי הנתונים שהתגלו בעבודה זו ויוצגו להלן, 

נוכח מצוי הן בלשון הדבורה והן -ינית לשפה המדוברת. על פי הורביץ )שם( הפסידוזו תופעה אופי

בלשון הכתובה. עם זאת, לדבריה, למרות שהפכוהו ליסוד על משלבי חוצה טקסטים, יש לו התניה 

 שכלתניים. -ברורה: הוא מצוי רק בחלקים אנקדוטליים ריגושיים, ולא בחלקים מידעיים
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 נוכח במעמ"ד ובספרות-גילויי פסידו 3.2.2.2

 נוכח על פי חלוקתה של הורביץ. לעתים-בסעיף זה מיינתי את ההיקרויות השונות של פסידו

נוכח בהוראת אני סולידרי או בהוראת הסתמי, וציינתי את -התקשיתי להחליט אם מדובר בפסידו

 .441התלבטותי ואת השיקולים שהובילו להכרעתי

מילים שנבדקו בכל אחד מן הקורפוסים  25000-נוכח בתוך כ-ההיקרויות של פסידולהלן סיכום 

הבאים: מעמ"ד, לשון הדיאלוג של הספרות הישראלית הצעירה ולשון הסיפר שלה, וכן בתוך 

מילים בלשון הסיפר של  15,000-מילים בלשון הדיאלוג של הספרות העברית הקלסית ו 15,000

 ספרות זו.

 

 נוכח במעמ"ד ובספרות הישראלית הצעירה-: פסידו1טבלה 

 הקורפוס        

 

 הוראת 

 נוכח-הפסידו

 מעמ"ד

 

 לשון  הדיבר של 

 הספרות הצעירה 

 לשון הסיפר של 

 הספרות הצעירה

 10 96 36 אני סולידרי

 22 13 95 הסתמי

 1 0 0 הבעת ריגושיות מאופקת

 33 109 131 סה"כ
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185 
 

 והמסקנות העולות מתוכה 1סיכום ממצאי טבלה 

 131נוכח נמצא בלשון הדיבור האותנטית )-פר ההיקרויות הרב ביותר של פסידומס .1

היקרויות(  109היקרויות(. אחריה בסדר יורד באות לשון הדיבר של הספרות הצעירה )

לראות, מספר ההיקרויות בלשון הדיבר  אפשרהיקרויות(. כפי ש 33ולשון הסיפר שלה )

קרוב למספרן בלשון האותנטית. לעומת זאת בלשון הסיפר הן מהוות פחות משליש 

ממספר ההיקרויות בלשון הדיבר. ממצא זה יכול להוות נדבך נוסף לטענה כי קיים פער 

בין לשון הדיבר של הספרות הצעירה ללשון הסיפר שלה )לטובת לשון הדיבר( מבחינת 

 מיונן ללשון האותנטית. ד

ת במעמ"ד רוב ההיקרויות של עוד עולה מן הטבלה כי בלשון הדיבור האותנטית המיוצג .2

היקרויות(. אחריה בסדר יורד מצויות לשון הסיפר  95נוכח הן בהוראת הסתמי )-פסידו

היקרויות  13היקרויות( ולשון הדיבר של הספרות שלה ) 22של הספרות הצעירה )

-ת המיוצגת במעמ"ד, השימוש בפסידומכך כי בלשון הדיבור האותנטיבלבד(. יוצא 

מאשר בלשון הדיבר של הספרות הצעירה  השינוכח בהוראת הסתמי הוא יותר מפי ש

ד על כך כי משימושו בלשון הסיפר שלה. ממצאים אלה עשויים להעי הוכמעט פי ארבע

ק רב בין לשון הדיבור נוכח  בהוראת הסתמי עדיין ישנו מרח-מבחינת השימוש בפסידו

נוכח -צעירה. כמו כן השימוש הרב בפסידוהאותנטית ללשון הספרות הישראלית ה

בלשון הדיבור האותנטית עשוי להעיד על נטייה לחוסר מחויבות, חוסר ספציפיות 

. ככל הנראה, מגמה זו קיימת במידה פחותה בלשון הספרות הישראלית 442וערפול

 הצעירה. 

נוכח במשמעות אני סולידרי נמצא כי רוב ההיקרויות בלשון -דומבחינת השימוש בפסי .3

היקרויות(, ולאחריה בסדר יורד  96הדיבר של הספרות הצעירה היו במשמעות זו )

 היקרויות( 10היקרויות( ולשון הסיפר של הספרות הצעירה ) 36מצויים מעמ"ד )

סים הסופרים ממצא זה עשוי להעיד על כך כי בלשון הדיבר של הספרות הצעירה מנ

ליצור יותר תחושה של התקרבות בין הדמויות או בינן לבין הקורא )אם הדובר הוא 

סיון ינוכח במשמעות אני סולידרי. ככל הנראה, נ-גוף ראשון( על ידי השימוש בפסידוב

-זדהות עמו באמצעות השימוש בפסידוהתקרבות זה של המוען אל הנמען ויצירת ה

                                                           
 ועוד. המילים 'כזה' ו'כאילו' נידונות הבאים לידי ביטוי גם בשימוש הרווח במילים "כאילו", "כזה", "איזה" 442

י ל הלקסיקון במסגרת סמנ. המילה 'איזה' נידונה בעבודה זו בפרק ש(1999במאמרים של הורביץ )תשנ"ו( והנקין )
 .(2.3.3)סעיף השיח 
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קיים גם בדיבור האותנטי המיוצג במעמ"ד, אך במידה נוכח בהוראת אני סולידרי 

 פחותה.

נוכח להבעת ריגושיות -של פסידו בתוך כל הקורפוסים נמצאה רק היקרות אחת יחידה .4

. ממצא זה מעיד על כך שמשמעות זו בספרו של אשכול נבו . היא הופיעהמאופקת

 ת אינה רווחת.אינה מאפיינת את הדיבור האותנטי, ואף בספרוככל הנראה, נדירה, ו

 

 של סופרי הספרות הצעירהנוכח בלשון הדיבר -: פסידו2טבלה 
 
                       הסופר          

 

 הוראת 

 נוכח-הפסידו

-קסטל אורלי אשכול נבו אתגר קרת גפי אמיר

 בלום

 1 11 84 0 אני סולידרי

 2 6 3 2 הסתמי

ריגושיות הבעת 

 מאופקת

0 0 0 0 

 3 17 87 2 סה"כ
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 והמסקנות העולות מתוכה 2סיכום ממצאי טבלה 

נוכח בלשון הדיבר נמצאו בספרו של אתגר קרת ]כמעט פי -רוב ההיקרויות של פסידו .1

כל ההיקרויות של הסופרים האחרים[. רובן הגדול של ההיקרויות אצל  סךארבעה מ

קרת היו בהוראת אני סולידרי והיתר בהוראת הסתמי. עוד חשוב לציין כי בתוך 

[ הופיעו בסיפור 84מתוך  72המשמעות של אני סולידרי רוב ההיקרויות אצל קרת ]

ק אם נתון זה יכול להעיד שלו )"השמנמן"(, המסופר לנמען מדומה, ולכן קיים ספ אחד

 על כתיבתו של אתגר קרת בכלל או רק על הסגנון המיוחד של סיפור ספציפי זה.

אצל  נוכח היה -גבוה ביותר של פסידומבין הסופרים האחרים, מספר ההיקרויות ה .2

( ובהוראת 11אשכול נבו. גם אצלו הופיעו רוב ההיקרויות בהוראת אני סולידרי )

 (.6הסתמי )

עשוי  נוכח בהוראת אני סולידרי אצל קרת ונבו-מרובה יחסית בפסידוהשימוש ה

יותר  בספריהםליצור רושם של קרבה בין הדמויות  סופרים אלהלהעיד על רצונם של 

להתקרב על רצונם  גםהוא יכול להעיד אפשר שו מאשר אצל הסופרים האחרים,

 כן עשוי השימוש. כמו יותר מאצל הסופרים האחרים ו הזדהותלקורא וליצור אצל

להצביע על לשונם הבלתי  אצל קרת ונבובלשון הדיבר  נוכח בהוראת הסתמי-בפסידו

סברה זו . מצוי אצל הסופרים האחריםיותר מהמתחייבת של הדמויות בסיפוריהם 

מחוזקת על ידי הממצאים שנמצאו בלשון הסיפר המוצגים בטבלה הבאה, המעידים 

, העולה שני סופרים אלהח בהוראת הסתמי אצל נוכ-אף הם על שימוש מרובה בפסידו

 .443הסופרים האחריםבקרב  ושימושעל 
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 הספרות הצעירה של סופרינוכח בלשון הסיפר -: פסידו3טבלה 
   

 הסופר                

 

 הוראת 

 נוכח-הפסידו

גפי 

 אמיר

אתגר 

 קרת

אשכול 

 נבו

אורלי קסטל 

 בלום

 2 7 1 0 אני סולידרי

 4 8 7 3 הסתמי 

ריגושיות הבעת 

 מאופקת

0 0 1 0 

 6 16 8 3 סה"כ

  

 והמסקנות העולות מתוכה 3סיכום ממצאי טבלה 

-וג עולה מספר ההיקרויות של פסידוגם בלשון הסיפר בדומה למצב בלשון הדיאל .1

 ,נראה לי כי בתופעה זובלום. -נוכח אצל קרת ונבו על מספרן אצל אמיר וקסטל

 על נוכח עשוי להעיד-שנחקרו בעבודה זו, השימוש בפסידותופעות אחרות יותר מ

ות של הקוראים עם ליצור הזדהמצד אחד של הסופרים, המנסים  סגנונם הייחודי

)יחסית לסופרים אצל נבו בשימושו הרב בעיקר  המספר }תופעה זו באה לידי ביטוי

בלתי  בלשון נוקטיםומצד שני  נוכח  במשמעות אני סולידרי{,-פסידובהאחרים( 

ם הרב בשימוש הן אצל נבו והן אצל קרתתופעה זו באה לידי ביטוי )}מתחייבת 

 . 444נוכח במשמעות הסתמי{-)יחסית לסופרים האחרים( בפסידו

נוכח להבעת ריגושיות מאופקת -ל נבו נמצאה היקרות אחת של פסידורק אצל אשכו .2

שימוש זה מסייע לסופר באפיון דמותו של הגיבור הראשי )המספר( שמוצאו אנגלי, 

והוא מתואר בספר כאדם מאופק ומופנם, שאינו מרבה בדיבורים וממעט לחשוף 

 את רגשותיו. 

 

                                                           
 2בעניין זה ראה גם לעיל בניתוח ממצאי טבלה  444
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 נוכח בספרות הקלאסית-: פסידו4לה טב

                                      הקורפוס               

 הוראת 

 הפסידו נוכח 

 ברלשון הדי

 של הספרות הקלאסית

 הסיפר לשון

 של הספרות הקלאסית

 0 0 אני סולידרי 

 0 10445    הסתמי

 0 0 ריגושיות מאופקתהבעת 

  10 סה"כ

 

 

 והמסקנות העולות מתוכה 4סיכום ממצאי טבלה 

נוכח משום סוג, לא בלשון -כל היקרות של פסידוושע לא נמצאה בספרו של יה .1

היקרויות  10הסיפר ולא בלשון הדיאלוג. בספרו של שלו לעומת זאת נמצאו 

זה עשוי להעיד על ניסיונו של הכותב  . ממצארק בלשון הדיאלוג בהוראת הסתמי

י ביטוי בשימוש הרב לשים בפי הדמויות בספרו לשון בלתי מתחייבת הבאה ליד

 שלוניסיונו של  להעיד עלכמו כן הוא עשוי  נוכח בהוראת הסתמי.-ידויחסית בפס

שוות לדמויות בספרו אופי דיבורי יותר, שהרי גם בלשון ל)בהשוואה ליהושע( 

היקרויות של פסידו נמצא מספר רב של הדיבור האותנטית המשתקפת במעמ"ד 

 נוכח במשמעות הסתמי. 

שני הסופרים יכול לאשש את  נוכח בלשון הסיפר של-העדר השימוש בפסידו .2

ההנחה כי לשון הסיפר שלהם רחוקה מלשון הדיבור האותנטית  בהשוואה ללשון 

 הסיפר של הסופרים הצעירים.

 

 

 

 

                                                           
 .כל ההיקרויות מופיעות אצל שלו 445
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 נוכח  בכל הקורפוסים-: פסידו5טבלה 

 

 הקורפוס     

 

 הוראת

 נוכח-הפסידו

 ספרות ישראלית צעירה מעמ"ד

 לשון הסיפר    לשון הדיאלוג

 ישראלית קלסיתספרות   

 לשון הסיפר     לשון הדיאלוג

 0                                 0    10                            96 36 אני סולידרי

 0                446(16)= 10  22                            13 95 הסתמי

הבעת ריגושיות 

 מאופקת

0 0                              1 0                                 0 

 0                 447(16)= 10 33                         109 131 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
מילים  15,000מילים מכל סוג ) מלשון הדיאלוג ומלשון הסיפר( לעמת  25,000-בספרות הישראלית הצעירה נבדקו  כ446

 .1.6, לכן יש להכפיל את התוצאה שהתקבלה בספרות הקלסית פי 1.6 -בספרות הקלסית שהם פי כמכל סוג 
 .עיין בהערה הקודמת447
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 והמסקנות העולות מתוכה 5סיכום ממצאי טבלה 

נוכח בלשון הדיבר של הספרות הצעירה הוא -פן יחסי מספר ההיקרויות של פסידובאו .1

בהשוואה למספר ההיקרויות בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית. גם  7כמעט פי 

באופן יחסי ממספרן  2של הספרות הצעירה מספר ההיקרויות הוא פי  הסיפרבלשון 

בספרות הקלאסית. הפערים המתוארים לעיל בין המצוי בספרות  הדיברבלשון 

נוכח גם -ת מעידים על כך כי בתופעת הפסידוהצעירה לבין המצוי בספרות הקלאסי

לשון הדיבר וגם לשון הסיפר של הספרות הצעירה קרובות יותר ללשון הדיבור 

 של הספרות הקלאסית.ובוודאי, מלשון הסיפר האותנטית מלשון הדיבר 

נוכח רק בלשון הדיבר ורק בהוראת הסתמי בספרות -הימצאותן של צורות פסידו .2

הקלאסית מחזקת טענה זו, ואף עשויה להעיד על כך שרק בלשון הדיבר של הספרות 

הקלאסית )רק אצל שלו, ליתר דיוק( ישנו ניסיון כלשהו של חיקוי לשון הדיבור 

 בתופעה זו.
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 סיכום ומסקנות חלק ג:

מחקר זה ביקש לבדוק את תופעת חיקוי השפה המדוברת בספרות הצעירה ואת מידת דמיונה 

ללשון האותנטית. כמו כן ביקש המחקר לגלות את ההבדלים בין גילויי הלשון המדוברת בספרות 

 הצעירה בהשוואה לגילוייה בספרות הקלאסית.

ספרים מייצגים  דוברת בארבעהלשם כך נבדקו תופעות לשוניות שונות המאפיינות את העברית המ

  בלום,-נבו, אתגר קרת ואורלי קסטל אמיר, אשכול יפרי עטם של הסופרים גפשל הספרות הצעירה, 

ל פרי עטם שאשר היוותה קבוצת ביקורת,  ,וכן בשני ספרים מייצגים של הספרות הקלאסית

, העברית המדוברת( )מאגר . שני סוגי הספרות הושוו למעמ"דהסופרים: מאיר שלו וא.ב. יהושע

בעבודה זו. התופעות נבחרו משלושה תחומי לשון האותנטית אשר ייצג את העברית המדוברת 

 פרגמטיקה. הסמנטיקה וולן היו מעורבים גם תחומי השונים: פרוזודיה, לקסיקון ותחביר. בכ

 .448לידי ביטוי בספרות כיצד באה הפרוזודיה של השפה המדוברתבתחום הפרוזודיה נבדק 

אמצעים  קבוצות שונות לפי דרכי ביטוים בספרות הכתובה:גילויי הפרוזודיה שנמצאו מוינו ל

תוארי פועל המציינים את אופן ועוד(, כגון: אנחות, קריאות שונות ) , מבעים אקספלטיבייםגרפיים

 ועוד. פועלי השמעת קולפועלי אמירה בעלי פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי, האמירה, 

בספרות. ההיקרויות  גילוייועל  המדוברת העברית של הייחודי הלקסיקון בתחום הלקסיקון נבדק 

: המדוברת בעברית המילים העיקריים של התהוותן תהליכישלושה  מוינו לשלוש קטגוריות על פי

בפרק זה ניתנה  .מורפולוגייםמילים קיימות שעברו מעתק סמנטי, מילים מן הלועזית וחידושים 

 .איזהו פשוט, אזתשומת לב מיוחדת לקבוצת סמני השיח, ונבדקו לעומק שלושה סמני שיח: 

אשר התגלו  ,בתחום התחביר נסקרו תופעות תחביריות שונות המאפיינות את העברית המדוברת

 עברית המדוברת וכן השימוש: סדר המילים של הבהרחבה שתי תופעות. כמו כן נבדקו ותגם בספר

 נוכח. -בפסידו

הקורפוסים השונים, כאמור לעיל: מעמ"ד, לשון חמשת בכל התופעות שנבדקו נעשתה השוואה בין 

הדיבר של הספרות הצעירה, לשון הסיפר שלה, לשון הדיבר של הספרות הקלאסית ולשון הדיבר 

 .שלה

המרכזיים בין את תוצאות המחקר ומסקנותיו אציג על פי שלושה עניינים מרכזיים: א. ההבדלים 

 מעמ"ד, לשון הספרות הצעירה ולשון הספרות הקלאסית בתחומי הלשון השונים שנבדקו.

                                                           
 בפרק זה נבדקה רק לשון הדיבר של שני סוגי הספרות, היות שגילויי הפרוזודיה באים לידי ביטוי רק בדיבור הישיר. 448
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ב. המאפיינים הסגנוניים של סופרי הקורפוס על פי הממצאים שהתגלו. ג. גילויים חדשים לגבי 

 גם על שאלות המחקר. אענההתופעות שנבדקו. תוך כדי ההתייחסות לעניינים מרכזיים אלה 

הנתפסת בעיני ציבור הקוראים וציבור חוקרי הספרות  ,הספרות הצעירהלשון זה עולה כי  ממחקר

לשון המדוברת האותנטית בחלק ניכר מתכונותיה. , אכן קרובה למדוברתלשון הקרובה ללשון הכ

דיבר, על פי רוב, יש קרבה ראשית, יש להבחין בין לשון הדיבר ללשון הסיפר בספרות זו. בלשון ה

במעמ"ד היה מספר  וב התחומים שנבדקו. להלן דוגמאות: בתחום הלקסיקון התגלה כיבר גדולה

ההיקרויות הרב ביותר של מילים וצירופים המאפיינים את הלשון המדוברת, והקרובה אליו ביותר 

רוב  הספרות הצעירה. כמו כן התגלה כי מבחינת מספר ההיקרויות הייתה לשון הדיבר של

קבוצת סמני השיח, וגם ור האותנטית המיוצגת במעמ"ד היו משון הדיבההיקרויות בתחום זה בל

 449הייתה לשון הדיבר של הספרות הצעירה הלשון המדוברת האותנטית אלביותר כאן הקרובה 

התגלתה קרבה בין  איזהופשוט, אז . גם בחקר סמני השיח 450ספרות זו בניגוד ללשון הסיפר של

לשון הדיבר של הספרות הצעירה ללשון הדיבור האותנטית המשתקפת במעמ"ד, לדוגמה בכינוי 

, וכך גם השאלה "איזה" רוב המשמעויות שהתגלו במעמ"ד היו המשמעויות של סיתום והעצמה

בלשון הדיבר הצעירה. אפילו בתחום הפרוזודיה שבה לא נבדק מעמ"ד התגלה כי מספרם של 

ילויים הפרוזודיים בכלל וכן השימוש באמצעים גרפיים ובמבעים אקספלטיביים בפרט היה רב הג

יותר בלשון הדיבר של הספרות הצעירה מאשר בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית. עובדה זו 

מחזקת את הסברה כי לשון הדיבר של ספרות זו מנסה להתקרב יותר ללשון הדיבור האותנטית 

ספרות הקלאסית. השימוש הרב יותר באמצעים גרפיים ובאמצעים מלשון הדיבר של ה

יותר מזו של הספרות  ,אקספלטיביים מעיד על נטייתה של לשון הדיבר של הספרות הצעירה

לבחור גם באמצעים ישירים להעברת הפרוזודיה. זאת בדומה ללשון הדיבור האותנטית  ,הקלאסית

י ביטוי אלה מזכירות את דרכי הביטוי של הנוטה לישירות ולקיצור בהעברת המסרים. דרכ

התמלילים במעמ"ד, שבו גמגומים, היסוסים, קולות וכדומה מסומנים על ידי האמצעים הגרפיים 

הגדולה קרבה ההשונים והמבעים האקספלטיביים מובאים כלשונם. גם בתחום התחביר התגלתה 

מילים היקרויות  של סדר ר הבין לשון הדיבר של הספרות הצעירה למעמ"ד, לדוגמה מספביותר 

 זהה בשני קורפוסים אלה.כמעט היה  לשפה המדוברת אופייני

של הלשון המדוברת האותנטית על  "עליונותה"עם זאת בחלק לא מבוטל של התופעות עדיין ניכרה 

לשון הדיבר של הספרות הצעירה מבחינת השימוש בלשון דיבורית, כמו במקרה של סמני השיח. 

                                                           
 .שבה מספר סמני השיח היה כמחצית ממספרם במעמ"ד 449
 .ממספרם במעמ"דפחות מעשירית שבה מספר סמני השיח היה  450
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במקרה זה התגלה כי למרות היותה של קבוצת סמני השיח הקבוצה הגדולה ביותר במעמ"ד ובלשון 

היה כפול מזה שבלשון הדיבר של שני סוגי הספרות, עדיין אחוז השימוש בסמני השיח במעמ"ד 

ייתכן כי  ות הקלאסית.הספר ה ופי ארבעה מזה שבלשון הדיבר שלהדיבר של הספרות הצעיר

הסיבה לכך היא שהשימוש בהם דורש סביבה דיבורית אמתית ככל האפשר, אולי בשל פרוזודיה, 

שהן תנועות ידיים והבעות פנים, העשויות להתלוות אליהם, אשר הספרות מתקשה להעביר, או 

  .הצעירה עדיין "קשות לעיכול" בשפה הכתובה, אפילו בלשון הדיבר של הספרות

ישנם מקרים  במציאות שונות מאלה שבספרות,המוטיבציה והנסיבות השונות הקיימות היות ש

בחינת הדברים לעומקם מתגלה נדמה כי יש זהות בין שני קורפוסים אלה, אך ב רק לכאורהשבהם 

נוכח התגלה שמספר ההיקרויות הכללי היה -ת היקרויותיו של הפסידומשל בבדיקכך ל השוני.

, אך בבחינת החלוקה הפנימית הסתבר דומה במעמ"ד ובלשון הדיבר של הספרות הצעירה

שבמעמ"ד היו יותר היקרויות בהוראת הסתמי ואילו בלשון הדיבר של הספרות הצעירה היו יותר 

ליצור רושם של  נעוצה ברצונם של חלק מהסופריםבה ייתכן שהסיהיקרויות בהוראת אני סולידרי. 

)בייחוד כאשר בספריהם יצור הזדהות של הקוראים עם הדמויות ל ברצונםאו קרבה בין הדמויות 

בלשון הספרות הצעירה ו גם בעניין סדר המילים: במעמ"ד. הדמות הראשית היא המספר עצמו(

, כפי שצוין לעיל, אולם בבדיקת לשפה המדוברתאופייני מילים היקרויות של סדר  היה אותו מספר

במעמ"ד, בשונה  ,החלוקה הפנימית בסעיף "השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו"

מלשון הדיבר בספרות, רוב ההיקרויות היו מסוג תמורה מאוחרת, דהיינו שימוש במילה מפורשת 

, ואילו בלשון הדיבר של 451לליתשהדובר נזכר בה, לאחר שהשתמש בתחילת המבע במילה כ

ן שני לשוני בי אפשרית סיבהבסוף המבע היו פניות או שאלות.  הספרות הצעירה רוב התוספות

שבמעמ"ד, בניגוד לספרות, ההשלמות המאוחרות נובעות לרוב מאופן תיהלוך הקורפוסים היא 

 הכול מתוכנן ומותאם המידע במוחו של הדובר, ואילו בספרות, למרות הניסיון לדמות ספונטניות,

לכן רוב התוספות הבאות בסוף המבע בספרות, הן התייחסות  גם למניעים הספרותיים של היצירה,

 אישית לנמען על ידי פנייה בסוף המבע או שאלות )למטרות שונות( בעלות אינטונציה מודגשת.

בספרות, בניגוד לשפה האותנטית, יש לכותב צורך להבהיר לקורא מי הוא הדובר ומי הוא הנמען, 

והשימוש בפנייה הוא אחת הטכניקות שלו להעברת מידע זה. בנוסף לכך יש כאן גם מטרה 

ספרותית: הפניות הרבות בספרות הן אחד האמצעים להמחשת היחסים בין הדמויות, במיוחד 

וי כלשהו כמו "אאובי"  )מאיר שלו( או "בובה שלי", "מאמי", "מתוקה" )גפי כשהפנייה היא כינ

 אמיר(. 

                                                           
 .(OCh" )המדריךנמאס לו,  ההוא( או "OCh" )הכפרים האלהמגיע למינוס ארבעים מעלות, זה כמו " 451
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 יש אינטונציה מיוחדתש בסוף המבע הוארכיבים/מבעים ריבוי ההיקרויות של הסבר אפשרי נוסף ל

כמו אלו הבאים להפחתת תוקף הדברים באמצעות הוספת שאלה , כפי שנאמר לעיל ,לרכיבים אלה

מבעים אלו מבליטים הסופרים את ן קביעה. על ידי השימוש ברכיבים/לאחר מתאו בקשת אישור 

ואותנטיות. כמו כן, במקרים רבים תורמות שאלות  תהדיאלוג, מוסיפים לו דרמטיות, עניין, חיּו

אלה להעברת היחסים בין הדמויות השונות. כך גם לגבי הוספת רכיב להבעת קוצר רוח )שהתגלה 

 ....בעיקר אצל אמיר( ועוד

 

במקרים אחדים התגלה באופן מפתיע כי לשון הדיבר של הספרות הצעירה עולה על הלשון 

האותנטית במספר ההיקרויות של תופעה מסוימת, דהיינו היא מכילה כמות מופרזת של היקרויות 

התגלה כי בלשון הדיבר איזה ביחס ללשון האותנטית, לדוגמה בתחום הלקסיקון בבדיקת המילה 

הצעירה מספר ההיקרויות שלה במשמעות של העצמה עלה על מספרן במעמ"ד. ככל  של הספרות

הנראה, נובעת עובדה זו מכך שישנה איזושהי דרמטיזציה בדיאלוגים וניסיון עודף להמחיש את 

לשון הדיבור. בהגיית המשפטים המכילים את 'איזה' במשמעות של העצמה ישנה אינטונציה 

 במשמעות זו בלשון הדיאלוגים. השימוש בהנראה, ל'עודף' סיבה, כגם זו בולטת יותר, ו

לשון הסיפר ללשון הדיבור האותנטית,  רבהלעומת לשון הדיבר של הספרות הצעירה המגלה קרבה 

מלשון הדיבור האותנטית, לדוגמה בתחום התחביר התגלה כי בלשון  רחוקהשל ספרות זו עדיין 

מוך היה נ אופייני לשפה המדוברתמילים סדר  שלהיקרויות של הספרות הצעירה מספר ה הסיפר

 של ספרות זו ומזה הקיים במעמ"ד.  בהרבה מזה הקיים בלשון הדיבר

ללשון של הספרות הצעירה במקרים אחדים התגלה דמיון בממצאים בין לשון הסיפר  ,עם זאת 

ן מעמ"ד, אשר עשויים להעיד על מגמת התקרבות של לשון זו ללשוהאותנטית המיוצגת ב

האותנטית, לדוגמה בבדיקת מילת השאלה 'איזה' התגלה כי בלשון הסיפר של הספרות הצעירה 

ספרות זו של  הדיברזאת בשונה מלשון ) הייתה לסיתום בדומה למצוי במעמ"דהמשמעות הרווחת 

 . (מהמצוי במעמ"ד שונההמשמעות הרווחת הייתה דווקא של העצמה בשבה 

התקרבות לשון עשויה להעיד על ה בעיקרה קבוצת ביקורת, , שהייתגם לשון הספרות הקלאסית

פער התקיים, על פי רוב,  ספרות הקלאסיתהיות שבהסיפר של הספרות הצעירה ללשון האותנטית, 

לעתים  זאת ועוד .מזה שנמצא בספרות הצעירה משמעותי יותר בין לשון הדיבר ללשון הסיפר

של הספרות הצעירה מספר ההיקרויות של תופעות מסוימות היה זהה למספרן  הסיפרבלשון 

לדוגמה בתחום הלקסיקון היה בלשון של הספרות הקלאסית או אפילו רב מהן,  דיברבלשון ה

הסיפר של הספרות הצעירה מספר רב יותר של מילים וצירופים המאפיינים את הלשון המדוברת 
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לשון  כיה נוכח התגל-ם בבדיקת תופעת הפסידואסית. גשל הספרות הקל הדיברמאשר בלשון 

 הדיברלשון  מאשרללשון האותנטית המיוצגת במעמ"ד קרובה יותר של הספרות הצעירה סיפר ה

של הספרות הקלאסית. ממצאים אלה עשויים להעיד אף הם על מגמת ההתקרבות של לשון הסיפר 

 של הספרות הצעירה אל הלשון האותנטית.

נמוך מבקורפוסים על פי רוב,  ,מספר ההיקרויות בכל התופעות היה הקלאסית בלשון הספרות

במקרים אחדים היה בה מספר גבוה של  עם זאת,. כצפוין הספרות הצעירה(, האחרים )מעמ"ד ולשו

, כמו למשל בתחום הפרוזודיה התגלה כי בספרות הקלאסית השימוש םהיקרויות ביחס אליה

מאשר ם את אופן האמירה היה רב יותר באופן משמעותי בתוארי פועל ובמבעים המצייני

ממצא זה עשוי להעיד על העדפתה של הספרות הקלאסית את הדרך  קורפוסים האחרים.ב

עלי והתיאורית להעברת הפרוזודיה על פני דרכי ביטוי אחרות. כך גם השימוש בפועלי רגש, בפ

בספרות הקלאסית מאשר בספרות  גדול יותר באופן יחסיהיה העברת מסר ובפעלים מטאפוריים 

. ככל  הנראה, ההבדלים נובעים מנטייתם של הסופרים להשתמש בלשון תיאורית, נטייה הצעירה

 שהתגלתה בעיקר אצל א.ב. יהושע.

. ברוב המקרים הייתה גפי אמיר ביניהםסופרים השונים, התגלו הבדלים משמעותיים באשר ל

ון הדיבור האותנטית ולאחריה בחלק מן המקרים היה הסופרת המובילה מבחינת דמיון לשונה ללש

סדר שנבדקו ב תופעותבבשימוש בסמן השיח "אז" בלשון הסיפר, אשכול נבו, כך למשל  מובילה

. לעומת זאת במקרים אחרים היה אתגר קרת המוביל מבחינת ועודהמדוברת  של העבריתהמילים 

בשימוש בלקסיקון, בשימוש , למשל מעמ"ד, כמולשון המדוברת האותנטית המיוצגת בקרבתו ל

במשמעויות דיבוריות  אזו איזהבמשמעויות דיבוריות. בשימושי  פשוטנוכח וכן בשימוש ב-בפסידו

 הובילו הסופרים גפי אמיר ואתגר קרת.בלשון הדיבר 

לשונה של קסטל בלום בלטה ברוב המקרים בריחוקה מהלשון האותנטית בהשוואה ללשונם של  

. כמעט בכל התופעות היא הופיעה במקום האחרון. עם זאת במקרים אחדים, הסופרים האחרים

כמו במקרה של שימוש במילים לועזיות, התגלה אצלה וגם אצל גפי אמיר מספר ההיקרויות הגבוה 

-ביותר. ממצא זה יכול להיות מוסבר בלשונן ה"תל אביבית" של השתיים )ראה מוצ'ניק, תשנ"ה

(. אפיונים נוספים של הסופרים השונים שהתגלו: נטייה ללשון 2003חר, בן ש  2001תשנ"ו, רוזנטל ,

במשמעות הסתמי או  איזהסתמית ובלתי מתחייבת אצל קרת, הבאה לידי ביטוי למשל בשימושי 

במשמעות 'בערך' יותר מאשר אצל הסופרים האחרים. כך גם בולט אצל קרת הדמיון בין לשון 

הפער אצלו בין לשון  ים האחרים, למשל בתחום הלקסיקוןהדיבר ללשון הסיפר יותר מכל הסופר

ללשון הסיפר היה הקטן ביותר מבין כל הסופרים. אצל גפי אמיר בלטה הנטייה  הדיבר
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במשמעות של  איזהלדרמטיזציה בקטעי הדיאלוג הבאה לידי ביטוי למשל בשימוש עודף של 

הרב בתוארי פועל ובמבעים המציינים את אופן השימוש בתחום הפרוזודיה העצמה. אצל נבו בלט 

לשון תיאורית. כמו כן התגלה אצלו הגיוון הרב ביותר בדרכי ההבעה האמירה, המאפיינים 

יחס לסופרי היה אצלו הגבוה ביותר ב לויים הפרוזודיים בכללמספר הגי כמו כןהפרוזודיים, ו

במיוחד לשונו של יהושע  בלשונם של הסופרים הקלאסיים בלטההספרות הצעירה האחרים. 

שלעתים התגלתה כדיבורית בתופעות מסוימות, אך בעיקר בלטה אצלו הנטייה ללשון תיאורית. 

תופעה זו באה לידי ביטוי במיוחד בתחום הפרוזודיה, שבה התגלו אצלו היקרויות של תוארי פועל 

המוביל בקטגוריה , שהיה ומבעים המציינים את אופן האמירה למעלה מפי שלושה מאשר אצל נבו

 .זו בקרב הסופרים הצעירים

מבחינת חקר הלשון המדוברת הובילו ההיקרויות הרבות במעמ"ד ובספרות לגילויים מעניינים  

, למשל בתחום הלקסיקון התגלה כי בכל הקורפוסים דשים באשר לתופעות השונות שנבדקוח

י השאילה מלועזית הייתה וכ ניכרה העדפה של קטגוריית המילים הקיימות שעברו מעתק סמנטי,

ממצא זה מפתיע בגלל תהליך הגלובליזציה שאנו עדים לו, והחדירה המסיבית השני.  רק במקום

כך גם של מילים מאנגלית, אשר גורמים לנו להניח שהשאילה מלועזית תהיה במקום הראשון. 

וש בפעלים בין השימוש בסמני שיח לשימהפוכה התגלה בתחום הלקסיקון כי ישנה קורלציה 

)בקטגוריית המילים שעברו מעתק סמנטי(: ככל שגדל השימוש בסמני שיח כך קטן השימוש 

בפעלים, למשל במעמ"ד היה מספר סמני השיח הגדול ביותר ומספר הפעלים הקטן ביותר, בלשון 

הדיבר של הספרות הצעירה הייתה קרבה יחסית בין שתי הקבוצות, ואילו בלשון הסיפר של שני 

הספרות התגלה המספר הקטן ביותר של סמני השיח והמספר הגדול ביותר של פעלים. סוגי 

את הפעלים בדיבור הספונטני, וככל מממצא זה היא שסמני השיח מחליפים  תהמסקנה האפשרי

בלטה בהשוואה בין הקורפוסים השונים שהשימוש בהם גדל, כך קטן השימוש בפעלים. מגמה זו 

יש מידע המועבר באמצעות סמני השיח הדומה בפונקציה  ראה,ככל הנ .שנעשתה בעבודה זו

הפרגמטית שלו או במסר המועבר על ידיו למידע המועבר באמצעות פעלים מסוימים, לכן בגלל 

העומס של סמני השיח בדיבור האותנטי נמצא פחות פעלים. לעומת זאת בלשון הסיפר מעטים 

קורפוסים אלה -בין תתההקשרי במקומם.  סמני השיח, והפעלים מעבירים את המידע הפרגמטי

מצויה לשון הדיבר של הספרות, אשר דומה ללשון האותנטית במידה מסוימת, מפני שיש בה 

שימוש נרחב באופן יחסי בסמני שיח, אך עם זאת עדיין רחוקה ממנה בהיקף השימוש בסמני שיח, 

 ולכן נעזרת במידה רבה גם בפעלים להעברת המסר.
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התגלו  איזהו פשוטבמשמעויות של המילים גילויים נוספים שעלו במחקר זה מובאים להלן: 

ב"פשוט" התגלו . ת, אשר לא קיבלו התייחסות בספרות המחקרית עד כהמשמעויות דיבוריו

המשמעויות של "הבחנה והסתייגות" ו"הבעת נחרצות" וב"איזה" התגלתה המשמעות של "שלילת 

, קודמים התגלו פונקציות חדשות, שלא הוזכרו במחקרים אזחקר המילה כך גם בהנאמר קודם". 

להבעת השלמה עם המצב, להבעת ביטול, לציון סיום שיחה )פונקציה מבנית(, אז כמו שימוש ב

. תגליות אלה להסקת מסקנה )פונקציה קוגניטיבית(, לתיהלוך מידע )פונקציה קוגניטיבית( ועוד

 . בנושאים אלושיכים יכולות להוות בסיס למחקרים ממ

יש לציין כי כל ההיקרויות, שעליהן מבוסס מחקר זה, מופיעות בנספח המפורט, ובטוחני 

שמחקרים עתידיים יוכלו להיעזר באוסף הדוגמאות המובאות בו, הממויינות לפי התופעות ולפי 

 הקורפוסים שנבדקו. 
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 .47-64, ארי-בן' טורי ונ 'בן שחר, ג 'ר(, בעריכת 2010)

משימוש  -פועלי תפיסה ואמירה בעברית הדבורה  -, א', "מה רציתי להגיד?" אבא-בורוכובסקי בר

לזכרו של שאול אלוני  -מילולי לשימוש פרגמטי', מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה 

 125-137, )תשע"ד(

 המדוברת )כתב יד שלא יצא לאור(, א', תחביר העברית אבא-בורוכובסקי בר

, מדוברת עברית חוקרים ,"הערות לסדר המילים בעברית המדוברת", א', אבא-בורוכובסקי בר

  .397- 409, (ו"תשע) ז"כ תעודה, גונן' ע: עורכת

 (1995בלבן, א', 'גל אחר בסיפורת העברית', כתר )

צוג עגה בספר דרכים למסירת דיבור ולייבליבוים, ר', 'מ"הקלברי פין" עד "שום גמדים לא יבואו": 

 (,2010) ארי-בן' טורי ונ 'בן שחר, ג 'רבעריכת  5העברית שפה חיה  מתורגם ובספר מקור,

 .87-1 עמ'

 , אביב-סגנון הסיפורת; הלשון הסגנון ולשון הספרות, האוניברסיטה הפתוחה, תל, שחר ר' בן

 )תש"ן(

הרומאנים 'זכרון דברים' ו'סוף דבר' וסימני השפעתו על סגנונם סגנון  -בן שחר, ר',  'יעקוב שבתאי

 .83-90)תש"נ(,   28-30של סופרים אחרים', בלשנות עברית 

בן שחר, ר', 'על לשון הרומאן 'בתו' ליורם קניוק ועל מגמות סגנוניות בסיפורת הישראלית של שנות 

 45-36(, 1990) 4השמונים', לשון ועברית, 
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לת העיצוב הפונטי של לשון דיבור בספרות העברית החדשה', שי לחיים רבין בן שחר, ר', 'לשא

 53-25)תשנ"א(, 

בן שחר, ר', 'היחס בין לשון דיבור ללשון כתב בסיפורת הישראלית של שנות השמונים', העברית 

 174-163שפה חיה א' )תשנ"ג(, 

-217)תשנ"ד(,  1ריות", סדן בן שחר, ר', 'התפתחות לשון הדיאלוג בסיפורת הישראלית: תחנות עיק

240. 

סגנוניים בספריו המאוחרים', ספר רפאל ניר, מחקרים -בן שחר, ר', 'ס' יזהר: מאפיינים לשוניים

בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון בעריכת א' שורצולד, ש' בלום קולקה, ע'  אולשטיין, 

 .124 -103(, 2000ירושלים, כרמל, תש"ס )

על סגנון 'הכלה המשחררת' ויצירות של א.ב. יהושע, על רקע הסגנונות  -הבן שחר, ר', 'השמן והרז

 .87-73המתרוצצים בסיפורת הישראלית", קול ליעקוב )תשס"ג(, 

קובץ  -בן שחר, ר', 'חבל על הטרנד': על הפואטיקה של אורלי קסטל בלום', למ"ד לאיל"ש 

שימושית, בעריכת י' שלזינגר מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות 

 .78-93ומ' מוצ'ניק, ירושלים )תשס"ד(, 

בן שחר, ר', העברית המדוברת והסלנג, מילון הסלנג המקיף בעריכת רוביק רוזנטל, הוצאת כתר, 

 יב.-(, עמ' ט2005ת"א )

בן שחר, ר', 'רהיטים מסין ומפלסטיק': סטייה מכללי ההצטרפות הסמנטית וחריגה מהרלוונטיות 

ביקוביץ ואורלי קסטל בלום, העברית שפה חיה, כרך ה', הוצאת הקיבוץ פרוזה של דליה רב

המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב 

(2010) 

 .297-328ד( )תשנ"ז(, -)ג , לשוננו ס'זמננו-הייחוד בעברית בת'בר, ט', 

ד( )תשל"ח(, -, לשוננו מב)ג'מותאר בעברית חדשה דיבורית שם תואר מועצם ושם עצם'ברי, נ', 

מחקרים ועיונים, בעריכת ש' מורג,  –. ]הודפס שנית בתוך: העברית בת זמננו 252-272

 ירושלים תשמ"ח[.
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בראיונות טלוויזיה: פונקציות מבניות, קוגניטיביות ‘ בעצם’סמן השיח " ,‘ר ומנור,‘ גבורה, א

 .58-85עמ'  , (2013) 46ן חלקת לשו "ואינטראקטיביות

על הכינוי 'זה' בעברית של ימינו', בלשנות  –גולדברג, ד' וקנטור, ה', 'זה זה? לא, זה לא זה, זה זה!' 

 .43-55)תשס"ד(,  53עברית, 

 (1998גורביץ', ד', 'פוסט מודרניזם', הוצאת דביר )

פרגמטי של משפטים -יסדר המלים במשפט ויחסו אל הטקסט: ניתוח פונקציונליסט ,ר' ,גיורא

קולקה, י' טובין ור' ניר, אקדמון, -ממוקדים, עיונים בחקר השיח, בעריכת ש' בלום

 .301-263 )תשמ"ב(,ירושלים 

, 70דובנוב, ק, על שימושים לא זמניים של המילה ''כבר'' בתחילת המאה העשרים, לשוננו 

 .479-487)תשס"ח( 

בתכניות השיחה הציבורית ברדיו', העברית שפה חיה ו'  דורי הכהן, ג' ומשלר, י', 'סמן השיח 'נו'

הוצאת הקיבוץ המאוחד; המכון הישראלי לפואטיקה וניצה בן ארי,  שחר-רינה בן :ותעורכ

 .85-106(, 2013) אביב-אוניברסיטת תל -וסמיוטיקה ע"ש פורטר 

 .149-173)תשנ"ג(, האקדמיה ללשון עברית, כללי הפיסוק החדשים, לשוננו לעם מ"ד, חוברת ד' 

קובץ  –נוכח', העברית שפה חיה -עיון דיסקורסיבי בפסבדו –הורביץ, מ', 'גוף ראשון בגוף שני 

-שחר וג' טורי, תל-תרבותיים, ב, בעריכת ר' בן-מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים

 .75-90(, 1999אביב: הקיבוץ המאוחד )

 21ות לשונית או שינוי באתוס של הנוער?', חלקת לשון, דל –הורביץ, מ', 'כזה', 'כאילו' ודומותיהן 

 .69-74)תשנ"ו(, 

 .283-307הלוי, ר', 'תפקודה של 'זה' הבלתי לקסיקלית בעברית בת ימינו', לשוננו ס"ח )תשס"ו(, 

הנקין, ר', 'מה בין 'שמים כחולים כאלה', 'השמים כחולים כזה' ו'השמים כחולים כאילו', העברית 

-תרבותיים, ב, בעריכת ר' בן-ץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתייםקוב –שפה חיה 

 .103-122(, 1999אביב: הקיבוץ המאוחד )-שחר וג' טורי, תל
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טובה: על ספרו של נבו אשכול "משאלה אחת ימינה"', אתר האינטרנט -הרציג, ח', 'ספרות כאילו

 (.2011"מחשבות על תרבות, לשון וספרות, )

 .193-195סימני הפיסוק? לשוננו לעם מ"ד, חוברת ד',  וגה, ש', מניין לנו

 .29-39(, 1995) 39מבנה מיוחד בעברית מדוברת', בלשנות עברית,  –זיו, י', 'מעניין הספר הזה'

 .17-29(, 2001) 48סמני שיח בעברית מדוברת', בלשנות עברית,  –זיו, י', 'זה בכלל לא 'פשוט' 

 תשס"ד(-שמעות האופן', לשוננו לעם, )תשס"גמ -זיו , י', 'לא יושנת כוכך טופ'

העברית שפה חיה; קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה ", עושים כזה דיבור ישירזיו, י', "

שחר וגדעון -עורכים: רינה בן ,כרך ד ,תרבותיים בעקבות כנס אורנים תשס"ד-החברתיים

אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד; המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש -טורי. תל

  (2006) אביב-אוניברסיטת תל -פורטר 

"'נכון' ו'מה': קידוד ניתנות ומפתיעות כסיוע בתהלוך המסר", מחקרים בלשון י )תשס"ו(,  י',זיו, 

   73–65עמ' 

 ', אפייני גבולות של יחידות פרוזודיות בעברית הדבורה: ניתוח תפיסתי ואקוסטימזילבר ורוד, ו', '

תואר מוסמך, החוג ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת קבלת עבודת גמר ל

 .(2005) אביב-תל

"היסוסים אקראיים או דפוסים צפויים? להגדרת טון הארכה ניכרת כסמן גבול  ,ו' ,ורוד-זילבר

 .83-105( 2012) 66פרוזודי". בלשנות עברית 

חוקרים עברית  גרין ה', "מבוא לפרוזודיה בדיבור", בתוך עינת גונן )עורכת(,-ורוד ו' ו-זילבר

 .73-98(, 2016)מדוברת, כתב העת תעודה, אוניברסיטת ת"א 

 (1997ג', 'המרד השפוף', תל אביב, הקיבוץ המאוחד, )טאוב, 

 29-32קווים כלליים למחקר', חלקת לשון  –טרומר, פ', 'תזוזות קטגוריאליות בעברית הישראלית 

 .222-241תשס"א(, ספר מאיה פרוכטמן, -)תש"ס

מתכונות העברית  -טרומר, ר', 'מעבר של מילים מחלק דיבר אחד לאחר לשם הבעת ריגושיות

 98-105תשס"ד(,  -ג' )תשס"ג-ישראלית המדוברת', לשוננו לעם נ"ד, חוברת ב'ה
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קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה  –, למ"ד לאיל"ש 'מילות שאלה שאינן שואלות'טרומר, פ', 

לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית, בעריכת י' שלזינגר ומ' מוצ'ניק, ירושלים: 

 .123-139, (תשס"ד) צבעונים

פ', 'תזוזות קטגוריאליות בשם התואר בעברית הישראלית', מחקרים בשומרונית, בעברית  טרומר,

 307-335ובארמית מוגשים לאברהם טל, מוסד ביאליק, ירושלים )תשס"ה(, 

 (2016, הוצאת צבעונים, )תזוזה בין קטגוריות –מילים בתנועה טרומר, פ', 

 (2000) מאגר העברית המדוברת בישראל', יזרעאל, ש

לחקר הלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל  –יזרעאל, ש', 'דברי פתיחה', מדברים עברית 

אביב -אביב: אוניברסיטת תל-)תעודה, יח(, בעריכת ש' יזרעאל בסיוע מ' מנדלסון, תל

 טז.-)תשס"ב(, יג

לעם על רישום הדיבור לצרכי מחקר', לשוננו -יזרעאל, ש', 'מחקר העברית המדוברת/הצעד הראשון

 118 -106ג', מחזור נ"ד )יובל לאקדמיה ללשון עברית(, -תשס"ד(, חוברת ב' -)תשס"ג

לחקר הלשון  –יזרעאל, ש', 'לתהליכי התהוותה של העברית המדוברת בישראל', מדברים עברית 

המדוברת והשונות הלשונית בישראל )תעודה, יח(, בעריכת ש' יזרעאל בסיוע מ' מנדלסון, 

 .217-238אביב, )תשס"ב(, -סיטת תלאביב: אוניבר-תל

, גונן' ע: עורכת, מדוברת עברית איבריים בעברית המדוברת, חוקרים-יזרעאל, ש', משפטים חד

 .411-435 ו(, עמ'"ז )תשע"כ תעודה

של החוג  20-22-דברי המפגשים ה, יציב, א' ולבנת, ז', 'חזרות עצמיות בשיח מונולוגי דבור'

 ( תשס"ז) 16הישראלי לבלשנות 

יציב, א', ולבנת, ז', קוהרנטיות בשיח דבור: עיון בתפקידיו של סמן השיח 'אז', העברית שפה חיה 

 175-189אביב -(, הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל2006ד' )

מה הוא אומר? דרכי השאלה בעברית המדוברת', בלשנות עברית,  –כהן, ס', 'ושאינו יודע לשאול 

 48-35, )תשס"ט(, 63-62
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לחקר הלשון  –ר', 'תבנית החג"ם הפשוטה בלשון המיוצגת כמדוברת', מדברים עברית כוזר, 

המדוברת והשונות הלשונית בישראל )תעודה, יח(, בעריכת ש' יזרעאל בסיוע מ' מנדלסון, 

 329-352אביב )תשס"ב(, -אביב: אוניברסיטת תל-תל

 עמודים  163(, 1974) ם, תשל"ההנגנה של עברית מדוברת )תרגילים(, אקדמון, ירושלילאופר, א', 

, בקורס "תורת ההגה של 5מבוא לפונטיקה אקוסטית, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה לאופר, א', 

 עמודים 40 (,1983-תשמ"ד)העברית החדשה", 

מחקרים בפונטיקה, דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך שביעי, חוברת , לאופר, א'

 ודיםעמ 69 (,1985-תשמ"ו), 3

 130(, 1987 -תשמ"ז)היהדות, האוניברסיטה העברית, -הנגנה, פרסומי המכון למדעילאופר, א', 

 עמודים

תרגילים בהנגנה של עברית מדוברת, מהדורה שנייה, האוניברסיטה העברית בירושלים, לאופר, א', 

 עמודים 70 (,1986-תשמ"ז)אקדמון, 

 ודיםעמ 169 (,1991-תשנ"ב)בת, ירושלים, אקדמון, רישום פונטי, מהדורה רביעית מורחלאופר, א', 

 תרגילים המוקלטים על סרטים מגנטיים(  19)את הספר מלווים 

, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, מוגשים 'הפסקה בדיבור רצוף ופיסוק'א',  לאופר,

 .294-277 (,תשנ"ו)אשר, מוסד ביאליק, -בר מ'לשלמה מורג, בעריכת 

 ,415-405)התשס"ד(,  ד, ירושלים-ס"ו, חוברת ג לשוננו ,'תעתיק של עברית מדוברת' לאופר, א',

 (IX)תקציר באנגלית בעמ' 

-לבנת, ז', תיאורי המשפט המוסגרים בעברית החדשה )עבודת דוקטור( )תשנ"ה(, אוניברסיטת בר

 אילן

תשס"א(, ספר -)תש"ס 29-32היבטים רטוריים', חלקת לשון  –לבנת, ז', 'אולי' בעברית של ימינו 

 .242-261מאיה פרוכטמן, 

שנות עברית חדשה,   250מבט סינכרוני ודיאכרוני',  –לבנת, ז',  'סמני השיח בעברית של ימינו 

 .227-211בעריכת ח' כהן, הוצאת האקדמיה ללשון העברית, )תשס"ט(, 
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לתפקיד מתפקיד קונספטואלי  -לבנת, ז', מעמדו של הצירוף "מה שנקרא" בשיח הדבור

 .183-199 ,(ט"תשס) ,62-63פרוצדוראלי, בלשנות עברית, 

 .246-366, 43-44לבנת, ז', "עכשיו" כסמן שיח: סגמנטציה והבלטת ערך, חלקת לשון 

 מגיד, ח', ילקוט תיקוני לשון, קרני, תל אביב, )תשמ"א(

 (1963קרוהן )-מונרד

 .65-74)תשנ"ד(, מוצ'ניק, מ', 'לא "סתם" סלנג', לשוננו לעם, מ"ה, 

 .343-349תשנ"ו(, -מוצ'ניק,  מ', 'לשונה התל אביבית של גפנה אמיר', תלפיות ח' )כתב עת(, )תשנ"ה

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה )תשס"ב(-מוצ'ניק, מ', לשון חברה ותרבות, כרכים א' וב', תל

-)תשס"ג 35לשון מו'צניק, מ', 'לשון ה'דרומים' המשתקפת מכתיבתו של דודו בוסי', חלקת 

 5-19תשס"ד(, 

ספר יצחק שלזינגר, -מוצ'ניק, מ', 'סטריאוטיפים מגדריים בלשונו של דוד גרוסמן', חלקת לשון

 49-60תשס"ז(, -)תשס"ו 37-38גיליון 

של  15-מור, ג', על תצורה ומשמעות בלשונו של מאיר שלו )על פי רומן רוסי(, דברי המפגש השנתי ה

-17(, 1999החברה האירופית לבלשנות בעריכת ז' לבנת, רמת גן ) החוג הישראלי של חברי

25. 

 .262-282(, עמ' 2000) 29-32מור, ג', עוד על הוראות הבניינים בעברית עכשווית, חלקת לשון 

העברית שפה חיה; מור, ג', בין לשונו של דוד פוגל ללשונו של מאיר שלו באשר לתצורה ומשמעות, 

 א,תרבותיים בעקבות כנס אורנים תשס"-הקשריה החברתייםקובץ מחקרים על הלשון ב

אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד; המכון -שחר וגדעון טורי. תל-עורכים: רינה בן ג',כרך 

  .221-240(, 2003) אביב-אוניברסיטת תל -הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר 

 .355-379(, 2004ד )-רוסי, לשוננו ס"ו, גמור, ג', תצורה ומשמעות בלשונו של מאיר שלו על פי רומן 

 )תשע"ב(, 66יומי הדבור, בלשנות עברית -מילר שפירו, כ', המבע "נכון" בשיח העברי היום

 107-130. 
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 []פורסם לראשונה בתשנ"א .483-493 (,3תשנ"ח) גוריון בנגב

(, 2001ביולי  4)י"ג בתמוז תשס"א,  436. השפה המזוגגת הזאת. הארץ, מוסף ספרים, גל' 'צור, ש

 .6עמ' 
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 .453-468(, 2006אביב(, כרך ד' )-תלאוניברסיטת  –לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר 

 (2007שיפמן, ס', 'דברים שרואים מכאן', כרמל )

 (2002שלגי, מ', וסטפק, ר', 'קריאת אתגר', אנקורי )
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 נספחים
להלן, שעליהן ביססתי את המחקר והמסקנות חשוב לציין שבנוסף לכל ההיקרויות המובאות 

בעבודה זו, מובאים בהערות השוליים לבטים, פירושים והערות חשובות נוספות, אשר לא הובאו 
 בגוף העבודה.

 

 )הפרוזודיה(                                                                         1לפרק נספח 

 בלשון הדיבר של הספרות הצעירה:מיון הגילויים הפרוזודיים 
 

 אמצעים גרפיים 
זל, -זה מ-שג  אי-כם מו-. אין לאתם יודעים מה מזל? שיש לנו אחד את השני, אופיר אמר .1

 452השלמנו את ההמשך הידוע, הקבוע ]נבו[
  453, אמרתי ]נבו[כון-נ .2
  454נכון, אמר הבחור שישב מולה ]נבו[ זה-מהזה  .3
וביטא בכך את רחשי הלב של כולנו ]נבו[ קו מפריד הבא , צ'רצ'יל נשא תפילה, מן-אהה .4

 455לציין את המנגינה של המילה
חזרה על אות  456]נבו[ .. ביום שלישי כולכם מוזמנים אלי לפגוש אותהנכנעתי, קיייייי-או .5

 כדי להביע הרמת קול והארכה של המילה
קווים מפרידים לציון הרמת קול הרמת קול  457. ]נבו[, יערה נצצה אליקת-ת-ר-מאבחנה  .6

 והדגשה של המילה
איך להתנהג בשעת  לי"מה פתאום את אומרת לי להסתגר. למה שמישהו בעולם יגיד  - .7

 בלום[ -צרה?..." ]קסטל
מחליפה לך מצעים", אמרה בהט ופנתה להביא מצעים חדשים.  כבר"אם אתה רוצה, אני  - .8

 בלום[-]קסטל
-לא יודעת לאן..." ]קסטל ואת"...אני לא אענה להם לטלפונים כאן, ואת תגידי שנסעתי  - .9

 בלום[
, זה להבין שזאת תגובה של אדם רגיש מאוד, שספינת חייו בהט"כל מה שאת צריכה,   .10

 בלום[-הגיעה לתהום הנשייה. ]קסטל
 , ומצד אני גם עוד לא מעכל את הדואליות הזאת, שמצד אחד נתת לי את הנתונים  .11

את קולטת? אני? אלמן? אני מרגיש שהשתנו חוקי  אלמן,שני אשתי מתה, ואני     
 בלום[ -הפיזיקה". ]קסטל

שאין לי דרך אחרת להתגבר על מות  458יודע"אני לא חושב שיש לי זכות. אני פשוט   .12
 בלום[-אשתי..." ]קסטל

 בלום[ -זה מה שהם אמרו שהוא אמר?" ]קסטל 459?שבעה"יושב - .13
קולטים ממאה מטר ויותר. אז  שלנון לך אפשרות להתרחק ממנו קצת? האלחוטיים "ואי - .14

 בלום[-איך אצלכם?" ]קסטל
 

 מבעים אקספלטיביים
 , בחייך." ]אמיר[ אויאמרתי לה, " .1
 ]אמיר[ זה טוב כל הקשקושים האלה? . בשביל מהְפְחחקולנוע,  .2
עשי לי טובה? תציצי שוב בגיבוי של  אה!, שרה, למה רציתי אותך? למה, למה. אה״ .3

 ]אמיר[ ׳דיוור׳? הם עור פעם מייללים שכל ההנהח״ש נפלה להם?

                                                           
 הדגשת המילים ואמירתם כדקלום. 452
453
 .אמירת המילה במנגינה מסוימת, מתמשכת, כמי שנזכר במשהו 
454
 .מקף הבא להעיד על צירוף כבול 
455
 .קו מפריד הבא לציין את המנגינה של המילה 
456
 .חזרה על אות כדי להביע הרמת קול והארכה של המילה 
457
 .קווים מפרידים לציון הרמת קול הרמת קול והדגשה של המילה 

 2.3.2 בסעיף. ראה להלן )נחרצות(ללא ספק  שהיאפשוט כאן מבהירה את המשמעות של  יודע הדגשת המילה 458
 . )פשוט יודע= יודע בוודאות/ללא ספק(.פשוט העוסק בסמן השיח

 .נאמר בפליאה 459
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״היי, אורי, מה שלומך? אתה שומע? לא קלטתי שיוצא יום השואה היום.״ הוא אמר,  .4
 ]אמיר[ .״וואו״כן? 

-האהשתרר רגע שקט כאילו הוא מעכל את זה. התחלתי עוד פעם: ״טוב, נו, יום השואה,  .5
 ]אמיר[ .״הא

 ]אמיר[ , כמה מדרגות. אני אורי, נעים מאוד.״או״שרה?  .6
 ]אמיר[ , מרד,״ הוא גונח.או" .7
טוב, זה מה שקורה , בנחת והוסיף עקץ עמיחיהא? דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה,  .8

 כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[
..." בוםבהדרגה. לא ב"...אני לא אודיע להם. הם יבינו לבד. ככה זה ייכנס להם לראש  - .9

 בלום[  -]קסטל
, אל תשאירו את האוטו שלכם כאן," צעק לנו איזה כושי רזה אחד שנראה גמור היי .10

 מסמים. ]קרת[  
"אני זונה," הן תמיד אומרות בסוף, ואתה מחבק ואומר, "את לא, את לא," או  .11

 " אם הן ממשיכות לבכות. ]קרת[  שששש..."
ר הייתי קרוב אליו, "לא נורא, תמיד תבוא מישהי " אמר כשכבהא?"גם היא עזבה,  .12

 אחרת." ]קרת[  
, תנו לי חמישייה. בבקשה, אל תהיו כאלה, זה ממש רחוק." "אין בעיה," אמרתי לו, נו"  .13

 " המשיך הכושי ]קרת[ הא?"יש לנו אוטו. ניסע לשם ביחד." "אתם לא מאמינים לי, 
 

 תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן האמירה 
דדה והבעל שלה, פרויקה, באים במוצאי שבת.. כשהוא מתקדם לגינה המוארת, מכריז  .1

 שלהם.. ]אמיר[ "שולם עליכם!" בשפת הזקניםכבר בפטיו החשוך 
 " ]אמיר[?, "מהבהפתעהאמרה,  .2
 ]אמיר[ בטינה״תהיי לי את בריאה,״ אמרה  .3
 ]אמיר[ , ״שמענו עלייך.״ברועאמרתי  .4
 ]אמיר[ , ״רק ציינתי עובדה.״בקורהטעים ״לא אמרתי שזה נורא,״  .5
 ]אמיר[. מבולבל מה זאת אומרת הביתה?״ שאל, .6
 ]אמיר[ ? , ״את רוצה שאני אסע אתםמזועזענתן שאל,  .7
 .לסיים כל משפט בסימן שאלה, דיבורי חדש עם עצמו דורסי 460עכשיו יש לו .8
לא  )אבל הואואמרתי בהכנעה  שלוהשאלות  -עשיתי חיקוי קטן של הוראותמרוב טינה  .9

 ]אמיר[ אני כבר לוקחת את זה?״: ״(סהבחין בניואנ
, ומהטון שלו כבר היה אפשר לנחש מה יעלה בגורלה של דווקא ביטלס, צ'רצ'יל תהה .10

 ]נבו[ היוזמה החדשה
, אבל בטון שלו כבר אפשר היה למה לא? הם ארבעה ואנחנו ארבעה, עמיחי ניסה לשכנע .11

 ]נבו[להרגיש שהוא מבין שרוב הסיכויים שגם היוזמה הזאת כקודמותיה לא תקום 
 , בן זונה, איזה בן זונה ]...[ ]נבו[בקול רםובדרך אמרתי לעצמי  .12
את האות ה' אם הבמאי היה עושה את העבודה שלו מתוך אהבה אמיתית למקצוע,  .13

והניחה תוך כדי כף יד פתוחה על  זק, עם כל הלב,שבבטן המילה אהבה היא ביטאה ח
 החולצה... ]נבו[

14. revelation   נבו[ בסמכותיות..זה גילוי, חשיפה, עניתי[ 
טוב, זה מה שקורה בנחת,  והוסיף עקץ עמיחי דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה, הא? .15

 כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[
 ]נבו[ צנח. של עמיחיהקול אז מה, סתם עבדת עלינו?  .16
ושמונה  , אני מתכוון לשכב עם מאתייםבקול רציני מאודעד המונדיאל הבא, הוא אמר  .17

 . ]נבו[בחורות לפחות
 ]נבו[ .בקול נידףקראתי  ,במונדיאל הבא אני רוצה להיות עדיין עם יערה .18
שליש ובסופו של דבר מי שקצה בכל הדחיות האלה היתה יערה עצמה, שאמרה לי,  .19

 . ]נבו[, אני מתחילה לחשוד שאתה מתבייש ביברצינותשליש -בצחוק ושני

                                                           
 .הדוברת מדברת על הבוס שלה 460
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, "בחיים עוברים דברים קשים. אבל חייבים להמשיך. כל אחד ברוך"חמוד", אמרה  - .20
 מאיתנו חייב להמשיך. חייב לקום", רכנה אליו. ]קסטל בלום[

 ופקח לרגע את עיניו ]קסטל בלום[ במין הארהגרובר  שאל"למה זה בכלל אכפת לך?"  - .21
 . ]קסטל בלום[בסקרנותן?" שאלה בהט "כ - .22
"האויב", אמר פרופטה וגיחך. "אני אומר לך, כל ישראלי הוא כובש. זה מה שיש לו  - .23

שלושה והוא ייסע..." -: בחייך, בהט, הוא קצת התחרפן, יומייםברצינותלעשות. ועכשיו 
 ]קסטל בלום[

 . ]קסטל בלום[בקולהודאגה גדולה נשמעה "השאלה היא אם הוא מודע", אמרה לירית  - .24
"... אין מה לומר, בהט, זה הישג גדול"... לראשונה הבחינה שזה זמן שהוא קורה לה  .25

שביטא כל כך יפה את הה"א, עם הרבה אוויר, וגם בשמה הפרטי, וזה היה נעים, כיוון 
ט, כמו שעושים האמריקאים.  ]קסטל בלום[ לא עשה ממנה ָבאה 

מערכת העצבים . דרוכה כקפיץוחד", אמרה לבסוף, "עירד גרובר, אתה אדם מאוד מי - .26
 בלום[  -. "למי אתה דומה? וממי אכפת לך באמת?" ]קסטלשלה הגיבה לפניה

זה  !: זה איוםבכוונה מלאהכעת נותר לו רק לדמיין את עצמו מספר לה, ואותה ממלמלת  .27
 בלום[-]קסטל !זה לא ייאמן, דעאל !מזעזע, דעאל

 פעלים
 דיקט אדוורביאלי פרוזודי פועלי אמירה בעלי פר

,"בובה'לה, איך אבא, תגידי לוחשתוהיא מתעכבת, נדבקת אלי, אוחזת לי בזרוע כשהיא  .1
  461]אמיר[ לי איך האבא שלך."

 ]אמיר[שאלה " ?"יש לך כסף .2
 ]אמיר[ התפארה "רק אמרתי שאני צריכה, וכבר אבא קנה לי חלוק,"  .3
אותה: ״להתייעץ עם אבא, שלא  חיקיתימעכתי את הסיגריה בשפיץ של הנעל ולקינוח  .4

 ]אמיר[ייעלב.״ 
 ]אמיר[ .התלונן״אנשים בארץ הזאת לא יודעים להקשיב, רק לצעוק,״  .5
, ״נכון שהעוגות שלי יותר התחנחנהשלו ו דוהיא נגעה בי ,עכשיואבא לא רצה לדבר אתנו  .6

 ]אמיר[ טובות, מויש׳ה?״
 ]אמיר[ .התפעלה״איזה כוס יפה,״  .7
 מכריז, פרויקה, באים במוצאי שבת.. כשהוא מתקדם לגינה המוארת, דדה והבעל שלה .8

 כבר בפטיו החשוך "שולם עליכם!" בשפת הזקנים שלהם..]אמיר[
 ]אמיר[ מבולבלשאל, מה זאת אומרת הביתה?״  .9
מרוב טינה  .לסיים כל משפט בסימן שאלה, דיבורי חדש עם עצמו דורסי 462עכשיו יש לו .10

השאלות שלו ואמרתי בהכנעה )אבל הוא לא הבחין  -קטן של הוראותעשיתי חיקוי 
 ]אמיר[ (: ״אני כבר לוקחת את זה?״סבניואנ

ומהטון שלו כבר היה אפשר לנחש מה יעלה בגורלה של תהה, דווקא ביטלס? צ'רצ'יל  .11
 היוזמה החדשה ]נבו[

 ]...[ ]נבו[ ביקשחכה, רק נראה את הנפת הגביע, צ'רצ'יל  .12
 מחדר העבודה. ]נבו[ צעקהאיזה רעיון נפלא! אילנה הבוכייה  .13
 ככה כל ההפתעה תלך ]נבו[הזדעק, עמיחי  ?!מה פתאום .14
 463, וביטא בכך את רחשי הלב של כולנו ]נבו[נשא תפילהמן, צ'רצ'יל -אהה .15
 . ]נבו[פסקהביום שלישי הבא אנחנו מבשלים להם ארוחה, היא    .16
והוסיף בנחת, טוב זה מה שקורה עקץ ? עמיחי דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה, הא .17

 כשילד גדל רק עם האמא. ]נבו[
גורם  קרא אחריהבלום[ )הצירוף -גרובר ]קסטל קרא אחריה"לא צריך להחליף מצעים!"  .18

לקורא לקרא את הדברים בקול רם, כי התחושה היא שהדברים נאמרים לנמענת, 
 שהולכת ומתרחקת.(

 בלום[ -ופקח לרגע את עיניו ]קסטל במין הארהגרובר  שאל"למה זה בכלל אכפת לך?"  - .19

                                                           
461
 הדוברת לוחשת מפני שאינה מעוניינת שהאב או המנחמים האחרים ישמעו את דבריה. 
 הדוברת מדברת על הבוס שלה. 462
היא אמר את הדברים בכוונה, בבקשה. אין ספק שהפרוזודיה מושפעת כאן  נשא תפילהנראה לי שהמשמעות של  463

 מהשילוב של הפועל עם האמצעי הגרפי שבמילה אמן, המפורט בסעיף של האמצעים הגרפיים.
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זה  !בכוונה מלאה: זה איום ממלמלתכעת נותר לו רק לדמיין את עצמו מספר לה, ואותה  .20
 בלום[-]קסטל !זה לא ייאמן, דעאל !מזעזע, דעאל

לאיזה  צועקוברמזור שליד צומת בית דגון הוא מוריד את החלון החשמלי, קורץ לך ו  .21
 לעצור טרמפ, "מותק, רוצה שנעמיס אותך מאחורה כמו עיזה?" ]קרת[  חיילת שמנסה

לנו איזה כושי רזה אחד שנראה גמור  צעקהיי, אל תשאירו את האוטו שלכם כאן,"   .22
 מסמים. ]קרת[ 

אותי הנהג והציץ במראה, "שאני אקח אותך לבית? יש לך כזה  שאל"אז מה עושים?"  - .23
 י באלנבי? אתה הבוס, אתה המלך." ]קרת[בכלל? להורים? לחברים? למכון עיסו

, אל תעשה שום דבר שתתחרט 464מתחנןבאבא אני איתך, יש לך את כל הסיבות, אבל אני  .24
 עליו. ]נבו[

 ]נבו[ מחהלמה דווקא אצלך? אופיר  .25
 

 פועלי השמעת קול
 ]אמיר[ ייבב״ברגע אחד,״  .1
 ]אמיר[ .גונח״או, מרד,״ הוא  .2
מאות  למה לא מאתיים עשרים ושתיים? או שלוש. צחקדווקא מאתיים ושמונה? עמיחי  .3

 ]נבו[ ?עגול
 ]...[ ]נבו[ והקריא מהפתק שלו גיחךברור, צ׳רצ׳יל  .4
. "אני אומר לך, כל ישראלי הוא כובש. זה מה שיש לו גיחך"האויב", אמר פרופטה ו .5

שלושה והוא ייסע..." -לעשות. ועכשיו ברצינות: בחייך, בהט, הוא קצת התחרפן, יומיים
 בלום[-טל]קס

 "חבל שאי אפשר להרדים אותו ולהכניס אותו למזוודה", אמרה בהט. .6
. "מעניין שטמטום וגאונות יכולים לדור יחד הצטחק"באמת חבל", אמר פרופטה ו 

 בלום[-באותו אדם". ]קסטל
"אם יש גלגול נשמות", אמר דעאל לאחותו בטלפון, "אז בגלגול הבא אני רוצה להיות  .7

כך חשוף. או את יודעת מה, אני מעדיף משהו דומם. -א משהו כלעץ. אבל לא ברוש. ל
החייל, "שמי  גיחךתועלת לגמרי. וככה אני גם אדע", -כמו חתיכת צינור. משהו חסר

 בלום[-]קסטלצינור מחליד בשממה..."  שחבר שלי, הוא חבר אמיתי, כי אני רק 
 בלום[-]קסטל ".בעולם ה היה לי, לירית, הכי גרוע. "את לא יודעת איזה לילצחקהוא   .8
 (פועל מטאפורי)הנהג. ]קרת[  נהם"צודק,"  .9
, "מה אתה עושה, מה מייללוכל הזמן הזה שאני מוריד עליו את האבן הבנאדם רק   .10

פועל )אתה עושה, מה אתה עושה, אני האיש שלך, אני האיש שלך," עד שהפסיק. ]קרת[ 
 (מטאפורי.
 לא מילוליפועלי העברת מסר 

, תזיז את עצמך. יש לך זמן עד המונדיאל הבא. בכל מקרה, מתרגם בנתידיראז יאללה,  .1
 . ]נבו[לאנגלית כבר יש לך

 465]נבו[ .. ביום שלישי כולכם מוזמנים אלי לפגוש אותהנכנעתיקיייייי, -או .2
 . ]נבו[דחק בינו, עכשיו תורך, עמיחי  .3
 ]נבו[התקומם מה זאת אומרת? אופיר  .4

 
 

 פועלי רגש
. אני רוצה לדעת מה כתבתם. אחרת אני לא נותן את התרגזעל הזין ההפתעה, אופיר  .1

 הפתק שלי ]נבו[
 . לא אמרת שתעשה עלינו סרט? ]נבו[התפלאתיסיפורים?  .2

 
 
 

                                                           
 

מופיע במשפט זה בשילוב ושייך לשדה הסמנטי של מאבקי כוח וכדומה,  שאינו פרוזודי במהותו, נכנעתיהפועל  465
ככל הנראה, הרמת קול  ,תורם לפרוזודיה, שהיאהוא . קי-אוהאמצעי הגרפי של חזרה מרובה על האות י' במילה 

 .המבוצעת על ידי הדובר, שסבלנותו פקעה לנוכח הלחצים שהפעילו עליו חבריו
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 פעלים מטאפוריים משדות סמנטיים שונים
 פועל מטאפורי-. ]נבו[אלי נצצהקת, יערה -ת-ר-אבחנה מ .1
לא יודעת לאן. לא",  ואת"...אני לא אענה להם לטלפונים כאן, ואת תגידי שנסעתי  .2

 בלום[-, "זה יותר מדי דרמטי. אני כן אדבר איתם..." ]קסטלהשתהה
 הכושי ]קרת[ נרתע"אני לא אוהב סיני,"  - .3
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 בלשון הדיבר של הספרות הקלאסיתמיון הגילויים הפרוזודיים 
 

 אמצעים גרפיים
ַח וִשיַלח. כמו אצל נוח בתנ"ך, ַוְיַשַלח הקפדתילח," ָש הוא לא  .1 . "על יונים צריך לומר ְלַשלֵׂ

רגלה וחזרה אל התיבה." ]שלו[ . יש פה, בעזרת  ה מנוח לכףאת היונה, והיונה לא מצא
הקמץ )שהוא מקורי מהטקסט(, הדגשה של התנועה באות שי"ן, וגם עדות מהמספר 

 שהוא תיקן והקפיד.
 466הייתי יודע. זאת טעות .ייתכן לא, העובדה את לקבל הממונה ממאן ?שלנו עובדת .2

 שימוש בקו נטוי לשם הדגשה -]יהושע[ 
 ירים טלפון? לו בטח ייתנו שם את המספד הסודי שהואאולי  .3

 שימוש בקו נטוי לשם הדגשה -]יהושע[ של העורך בעצמו.
בקו נטוי  שימוש  -]יהושע[ לא פנית אלינו אחרי שראית מהיכן התלוש? אתהאז למה  .4

 לשם הדגשה
 

 מבעים אקספלטיביים
ך, לחבוט בו את לקראת המשחק הקבוע של -כמו עכשיו, בכותבי את הדברים  -התחלחל  .1

 " ולצחוק. ]שלו[  ַבאץ!הביצה הקשה, לומר "
נפלא. האם זה בא מתוך  כמה 467,ו  , ההו  בכל עוצמת חיוניותה,  צוהלת-נדהמתהנחש? היא  .2

 ]יהושע[ שלו? היכרות אישית, או רק מקריאת הכתבות
 ...ו  ה, הו   ...רלא יות יזחל לו אחד כזה, אחד בלבד, עיתון-לכן חשוב מאוד שבכל מערכת .3

 ]יהושע[
 

 תוארי פועל ומבעים המציינים את אופן האמירה 
  אבל מה עם היונה? איזה יונה זאת הייתה?- .1

homing pigeon"- ,בתשעים ותשעה אחוזים. יונת דואר של הפלמ"ח. כל הלילה נלחמנו .
שלוש אחרי שהשמש זרחה, ראינו אותה פתאום עפה ועולה." העברית -ובבוקר, שעתיים

, אבל ה"הומינג פיג'ן" באנגלית 468על אף המבטאשהפגין בלי אזהרה מוקדמת היתה טובה, 
 למ"ח. ]שלו[ דואר", אפילו היא של הפ-נשמע נעים ונכון מ"יונת

: "כאן ליאורה ויאיר מנדלסון, איננו יכולים קול ענייני ומנומסאבל קולי שלי השיב לי,  .2
 לענות עתה." ]שלו[

ד באנגליתו ובצרידותו-קצרקולה.  -ואחר קולי  .3  : "הודעות אחרי הטון."]שלו[רוח ומצו דֵּ
 , היא קוראת לי "ֲאאּובי", בהא שהתאלפה. ]שלו[ בהתפנקותולפעמים,   .4
ידה של אשה צעירה חולפת מעל לאבוס, קרקוש הגרעינים בקופסתה קורה לה, מבטה תר  - .5

 ומנחיתות. ]שלו[ מזמינות -בואי" -בואי-"בואי - מילותיהאת הרקיע, ממתין לה, 
 שאלתי. -" והיונים?" - .6

. "השובך הקטן שלו היה שבור לחתיכות..." צער ורווחה התערבו זה בזההוא הסיר את ידו. 
 ]שלו[

 הלכתי. מצויד במתנה המפתיעה שנתנה לי אמי, ברצון להשביע את רצונה, במצוותה, .7
: "קח, יאיר. לך תמצא לך בית. מנוח לכף הרגל. שצליל של חרטה נשזר בין מילותיה

 שיהיה לך מקום משלך."  ]שלו[ 
 []יהושע ...כאלה בימים ודווקא ,ברוגז שלו הפקיד דברי את המפעל-בעל הודף, אכפת זה לי .8
 אין. הלילה. הערב .עכשיו אלא - רבה ובצלילות, לאט ההוראה נאמרת - בבוקר לא מחר .9

 לעיתון לשלוח אפשר יהיה שבבוקר כדי ,שחר עם ברור להיות צריך השלם הסיפור. זמן
 ]יהושע[ .ממשית תגובה

                                                           
יוצרים כולם את הפרוזודיה המיוחדת  ממאןעל ידי קו נטוי והפועל שלנו הצירוף של סימן השאלה, הדגשת המילה  466

 כאן של פליאה ותמיהה.
 קולות של צחוק. -הו, הו 467
, דהיינו צריך לקרא את קודם לכןמתייחסות לדברים שנאמרו על ידי התייר האמריקאי  על אף המבטאהמילים  468

 המבטא האמריקאי עשוי להשפיע גם על האינטונציה של הנאמר. דבריו במבטא אמריקאי.
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 ]יהושע[ ...אותי תהרוג היא, אותה הכרת קצת, במרירות מוסיף הוא, ואמא שלה .10
-לחוג אותך תסיע שהאשה  הזאת ונכון טוב זה, שלי וגם, אמא של הנפשי השקט בשביל .11

 משהו מתחטא בטון מושך הוא - אין ברירה. ברירה אין. משם אותך תחזיר וגם ריקוד
לא  שחיכתה, המאוכזבת הבת את בטלפון לפייס בתקווה ,המפעל-בעל של קולו מנעימת

 ]יהושע[ .לאב אלא לנהג
 אין ״אם. מאיים ואפילו תקיף להיות בו אומץ נטעה המפעל-בעל של האנושיות חרדת .12

במהירות  שנאתר העיקר, אתו אותך אחליף ואני, הנה שלך את התינוק תביאי אז, ברירה
 ]יהושע[ .זה״ את לבדוק מסוגלת את רק כי, הזה הקרוע התלוש בעלת מיהי

 אותו. ]יהושע[, ככה את אורזת את התינוק? הרי יכולת לחנוק בהשתאות שאלהפקיד  .13
, אמרה, שעות העבודה של מזה שונה, חדש, תקיף ובטון, דאגתו את המזכירה ביטלה אבל .14

 ]יהושע[ .מוצץ לו והחליפה ,השטיח על העולל את והניחה, עלי סמוך
שתשגיח,  הפטירה, זהו, לך אחריו, הבטחת טון זועף, אבל פמיליירי באותווהמזכירה,  .15

 ]יהושע[ .]...[ולקחה לידה את הכתבה 
 כדי ותוך, החדר אל פתח הגיע שכבר, התינוק מן עיניו את להסיר מבלי - הממונה אבל .16

 שייכת, בקדרות אומר - למסדרון לצאת להרשות לו או, שם אותו לחסום אם שוקל שהוא
לנו  נשמטה היא ולמה, הזאת העובדת מי לברר צריך, טעות-או לא טעות, שייכת-לא או

 ]יהושע[כזאת.  בקלות מהתודעה
 ...בין המחלקות לאיבוד אצלנו הלך שלה המוות שגם, בעצב הממונה ממלמל ,פלא לא לכן .17

 ]יהושע[
, אני לוקח את כל האישה הזאת על עצמי. מחר בבוקר. דבר בחיוך קלמרגיע אל תדאג, הוא  .18

 ראשון. ]יהושע[
? שלי והבת, כזאת בקלות האיום שנזרק מן פגוע, הממונה מתבלבל... סליחה... רגע... אבל .19

 ]יהושע[ ?כאן אותי להחליף יוכל מי
 , ככה את אורזת את התינוק? הרי יכולת לחנוק אותו. ]יהושע[בהשתאותהפקיד שאל  .20
זאת תחנקי את התינוק שלך. -: בסוף בכלהוא מנסה להתגבר על הרוחות ובצעקה קלה  .21

 ]יהושע[
, לעולם לא, ן מוחלטבביטחובחזרה  צועקתאבל המזכירה מנערת את טיפות הגשם מפניה ו .22

 שלום חמה. ]יהושע[-אני מרגישה כל נשימה שלו, הנה הוא אפילו מוסר לך עכשיו דרישת
: האם עובדת תמימה-שאלה כמו בערמומיותוהמזכירה ]...[ נדחקת עכשיו קדימה ומפנה  .23

ניקיון בשם יוליה רגאייב, שנעדרת יותר מארבעה שבועות ממצבת הנוכחות במשאבי אנוש, 
 לוונטית פה; ואם כן, היכן היא? אולי אפשר לקרוא לה בבקשה... ]יהושע[עדיין ר

המזכירה , נחושה , שמאמין שהוא מוסמך לפרש בעצמו את רצון אדוניוכמו כלב תקיףאבל  .24
הקומה, שנוטה כלפיה באלכסון של תימהון קל: איך עזבה? -להמשיך ולטלטל את הגבר גבה

ה? במה היא נכשלה? ואת מי הביאו להחליף מרצונה? או פיטרו אותה? ואם פיטרו, למ
 ]יהושע[ 469.מקום במשאבי אנוש שתקן עובדי הניקיון צומצם אותה? שהרי לא רשום בשום

, איזה נזק, למשל, יכולה לגרום עזיבה של עובדת בביטולהגבר השחרחר  מגחךנזק ממשי?  .25
 ניקיון, ועוד זמנית? ]יהושע[

, למשל... אותה בניגון חדש ולשה המפקח היא אוספת אליה את המלה שזרקלמשל?...  .26
לא לוקחים אותו מעובד מפוטר, הוא יכול לסבך  העובד, שאם-למשל... תחשוב על כרטיס

 ]יהושע[ .אותנו
 , מה זה חשוב. סתם. ]יהושע[בלשון רפההמפקח  מוותרנכון,  .27
 ]יהושע[ .בשקט, במין סיפוק עמוקייתכן, אומרת המזכירה  - .28
אבל עכשיו לפחות ברור שהיא  ,בעצבסיבכת אותנו עם ההיפרדות הפרטית שלך, הוא מסכם  .29

 אחד אחריות לדעת על גורלה.-ולכן גם לא היתה לאף לא היתה שייכת לנו בזמן שנהרגה,
 ]יהושע[

עכשיו הכל ברור לנו.  כבר מאוחר מאוד. והגשם לא ייפסק. ,ברוךזהו, עד כאן, הוא אומר  .30
 ]יהושע[ הילדים מחכים לך... -ואת  מכאן אני יכול להמשיך בעצמי, העזרה. תודה על

כנגד  סמתריהוא  ,עצמו-חדשה, שמפתיעה אותו בנימת טרוניהואז לא מתאפק הפקיד, ו .31
שהיא מצאה  סילקת אותה מהמשמרת שלך לפני המפקח: אם כאב לך הלב עליה, למה

 ]יהושע[ עבודה חדשה?

                                                           
המצטרפים  למבול השאלות, שבא לידי ביטוי בסימני השאלה הרבים, מעבירים  נחושהו כמו כלב תקיףהתיאורים  469

 את האינטונציה התוקפנית המתלווה למבע כאן.
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איומים כאלה,  מה צריך להכאיב לקוראים, בימים, ללב-בסערתהממונה  מוחהלא ולא,  .32
 ]יהושע[ שווא.-באשמת

מטרטרת מוסיקה פראית, כאילו נתפס הנחש  ,קול אטי ושחצניהנייד, מאחורי ן ומן הטלפו .33
 כל לגדף -םעת ממנו קודנריקודים. אבל גם המוסיקה העליזה לא מו בחתונה או במועדון

הפלסתר שלו. נבזות מקצועית -לנאשמים את כתבולחרף את העורך שלו, שהקדים להראות 
המעביד שלו, עכשיו אני מבין מה בער  את דעתו על 470בחדותובגידה מוסרית, הוא מנסח 

 להתבודד פתאום. לחזירון
, אתה בקולו על המוסיקה מתאמץ הממונה לגבורלא סליחה ולא חטא ולא שבוע הבא,  .34

 ]יהושע[ .פשוט טועה פה
איך היא נעשתה פתאום  :ניכרת שום כוונת נסיגה לאשל הנחש  בקול המנומנם והשחצני .35

מצאתם דרך לפטר אותה רטרואקטיבית, כדי  שייכת? תגיד, בגלל הכתבה שלי כבר-לא
 ]יהושע[ לכם על המצפון? שההתעלמות לא תעיק

 -אלף, מה שנדמה כנשכח במדינה הזאת, מתגלה בסוף כלא - .רותחתשל הממונה רוחו  .36
איך בכלל נכנסת לעניין  ה שופט, ומחלק פקודות מה לעשות, תסביר לינשכח. ולפני שאת

 ]יהושע[ הזה?
 ]יהושע[ והשחצני הטון המנומנםראשית, לא לעיתונות אלא אלי אישית, ממשיך  .37
 -לקבוע מה זה שאריות , מה זה שאריות? מי יכולמתלהטות פניו של המפקחשאריות?  .38

 471]יהושע[ אחרי פיגוע כזה?
 פעלים

 פועלי אמירה שמשמעותם כוללת פרדיקט אדוורביאלי פרוזודי 
, הכריזזמן רב חלף, אבל כמה דברים הוא זוכר מהקרב הנורא שהיה כאן, "ולשכוח אותם,"  .1

"נצחון  -"אני כבר לא אשכח." לא רק את העייפות ואת האימה, לא רק את הנצחון 
 ים... ]שלו[אלא גם את הפרטים הקטנ -שהפתיע את שני הצדדים," העיר 

האיש. "בגללו אני מחכה לך כאן. להגיד לך שנזכרתי. כולם קראו לו  קרא"התינוק!"  - .2
 'התינוק'." ]שלו[

 ]שלו[ שאלתיהיכרת אותו?  .3
 "הקטר כבר ִמיצפצף, לא ִאיסע מי לא ִאישב..." ]שלו[ -: ִמיצפצף זימרתכך  .4
כך אותו. -מה, ואחרקודם מצאנו מ"מ אחד הרוג, כל המעיים שלו היו שפוכים על האד .5

: 'בואו תראו, גם התינוק מת.' גֹוד, רק מלומר 'התינוק מת' אני רועד בכל צעקמישהו 
 הגוף." ]שלו[

מארגן הביקור מטעם  הטעים"מהאופוזיציה דווקא,"  -כנסת חשוב -שם יסעד ִאתם חבר - .6
 כך יישא דברים ויענה על שאלות בענייני היום ]שלו[-ואחר -החוץ -משרד

. ]שלו[  שאל פיגופי רעד, ידי הושטה ולקחה, עיני הביטו וקראו. "מאיפה כל הכסף הזה?"  - .7
 ]העובדה שהמספר מציין שפיו שאל ולא הוא עצמו מעידה על התדהמה שהיה שרוי בה[

 ]יהושע[ ...בכתבה קצרה לדחוס אפשר ארס כמה, הפקיד ממלמל, אמיתי נחש .8
 התינוק? הרי יכולת לחנוק אותו. ]יהושע[, ככה את אורזת את בהשתאות שאלהפקיד  .9
 ...בין המחלקות לאיבוד אצלנו הלך שלה המוות שגם, בעצב הממונה ממלמל ,פלא לא לכן .10

 ]יהושע[
 ]יהושע[ .תמהההיא  ?עכשיו ?קר .11
, לעולם לא, בביטחון מוחלטבחזרה  צועקתאבל המזכירה מנערת את טיפות הגשם מפניה ו .12

 שלום חמה. ]יהושע[-הוא אפילו מוסר לך עכשיו דרישת אני מרגישה כל נשימה שלו, הנה
: האם עובדת תמימה-כמו שאלה בערמומיות מפנהוהמזכירה ]...[ נדחקת עכשיו קדימה ו .13

ניקיון בשם יוליה רגאייב, שנעדרת יותר מארבעה שבועות ממצבת הנוכחות במשאבי אנוש, 
 ה בבקשה... ]יהושע[עדיין רלוונטית פה; ואם כן, היכן היא? אולי אפשר לקרוא ל

תגידו את האמת.  של המפקח: שאלתו העיקשתאליו  חוזרתדמה שרק מתוך חלום ]...[ נ  .14
 ]יהושע[ מה קורה? היא פנתה אליכם?

 ]יהושע[המזכירה, אבל לא כמו שאתה חושב... לוחשתפנתה,  .15

                                                           
 ספק אם משפיע על האינטונציה. -בחדות 470
לדעת שהדברים נאמרים מתוך סערת רגשות לפי התיאור שפניו של המפקח  אפשרלמעשה, התיאור כאן הוא עקיף.  471

 מתלהטות.
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, אותי מוכרחה לא שאת יודע אני. שאת אומרת מה כל מבין אני, שלי ילדה, כן, חמודה, כן .16
בשביל השקט הנפשי של אמא, וגם שלי, זה טוב ונכון שהאשה  .בפנייך מתחנן אני אבל

 ]יהושע[. ריקוד וגם תחזיר אותך משם-הזאת תסיע אותך לחוג
איומים כאלה,  , למה צריך להכאיב לקוראים, בימיםלב-בסערתהממונה  מוחהלא ולא,  .17

 ]יהושע[ שווא.-באשמת
כנגד  סמתריהוא  ,עצמו -חדשה, שמפתיעה אותו טרוניהובנימת ואז לא מתאפק הפקיד,  .18

שהיא מצאה  סילקת אותה מהמשמרת שלך לפני המפקח: אם כאב לך הלב עליה, למה
 ]יהושע[ עבודה חדשה?

 
 פועלי השמעת קול

דואר, כמו -: "תראה מה זה, יצאנו לקרב עם יוניהצטחקעיניו הצהובות ננעצו בי. הוא  .1
 ביוון העתיקה." ]שלו[

תיירים צריך לדעת איך אומרים מים בכל מיני שפות. אולי -האיש. "מדריך גיחךה," שיהי .2
 יבואו אליך יום אחד ַצפרים מיוון ויהיו צמאים?" ]שלו[

 ...כאלה בימים ועוד, זה אכפת שכל חושב אתה למי. מאוד הגזמת, הממונה מגחך? נקמות .3
 ]יהושע[

למשל, יכולה לגרום עזיבה של עובדת , איזה נזק, בביטולהגבר השחרחר  מגחךנזק ממשי?  .4
 ניקיון, ועוד זמנית? ]יהושע[

 . זה נחש אמיתי. מרגע שהוא נכרך סביבנו. הוא לא ירפה. ]יהושע[נאנחאבל הממונה  .5
נפלא. האם זה בא מתוך  , כמהוֹ , ההוֹ בכל עוצמת חיוניותה,  צוהלת-נדהמתהנחש? היא  .6

 ]יהושע[ שלו? היכרות אישית, או רק מקריאת הכתבות
 של הנחש ]יהושע[ צוהל קולוזה מה שחשבתי,  .7
הממונה, מזהה עתה את שורשו של הסיפור שבו הוא נאבק מתחילת  שואגאבל איך זה?  .8

אתה בא להתלונן בעיתון על רמת האנושיות שלנו, ובגלל לקח מפוקפק אתה  -הערב 
 ממשיך להשאיר את האשה המתה לבד... ]יהושע[

 
 ילולילא מפועלי העברת מסר 

 ]יהושע[ .כנגד ההצעה הנדיבה. חסרת הגבולות מתקומםלילה שלם? הוא  .1
, אני לוקח את כל האישה הזאת על עצמי. מחר בבוקר. בחיוך קל מרגיעאל תדאג, הוא  .2

 דבר ראשון. ]יהושע[
 472, מה זה חשוב. סתם. ]יהושע[בלשון רפההמפקח  מוותרנכון,  .3

 
 פועלי רגש

 הוא כתב לה משם? שלום, אני מת?" ]שלו[: "ומה נסעראני שתקתי והוא  .1
 . "מי סיפר לך דבר כזה?" ]שלו[ ]= אמר בתדהמה[נדהםהאיש  - .2
 הממונה. ]יהושע[ מתפלאאני קיבלתי אותה לעבודה?  .3
בשמיים. לא. זה ממש  המזכירה, כאלו נתבקשה לגנוז כוכב נדהמתלגנוז את הכתבה?  .4

 ]יהושע[ אפשרי. אבל על מה ההתרגשות?-בלתי
 

 פעלים מטאפוריים משדות סמנטיים שונים
 שפניה, הלשכה-מרכזת ישרה  על באצבע ומורה המפעל-בעל אותו קוטע, אותך תחליף היא .1

 ]יהושע[ .הסכמתה את לבקש מבלי עליה לפתע שהוטל התפקיד לשמע מאדימות
 ]יהושע[ הבהרה הממונה, לא תהיה כאן התנצלות, אלא רק 473מתלהטאבל זה העניין,  .2
? שלי והבת, כזאת בקלות שנזרק האיום מן פגוע, הממונה מתבלבל... סליחה... רגע... אבל .3

  ]יהושע[ ?כאן אותי להחליף יוכל מי
 
 
 
 
 

                                                           
 מרמזים על הפרוזודיה הנלווית למילים.  בשפה רפהבשילוב תואר הפועל מוותר הפועל  472
 יכול להשתייך גם לפועלי רגש, שהרי המשמעות היא מתרגז/מתעצבן. מתלהטהפועל  473
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 דוגמה לחלוקת הגילויים הפרוזודיים בספרים הנחקרים על פי חלוקת מיקסדורף ועל פי אופן ביטוַים בטקסט

 מיפוי האינפורמציה                  
 המועברת על ידי              

 הפרוזודיה על פי                                    
 מיקסדורף                           

 דרך הביטוי 
 בטקסט

 ללא תרומה למשמעות המבע בעל תרומה למשמעות המבע                         

לשוני )לקסיקלי, 
תחבירי, סמנטי, 

 פרגמטי(

)כוונת הדובר, גישת  לשוני-פרא
 הדובר, סגנון, מצב רגשי(

לא לשוני )גיל, מין, רקע, 
 הקשר( 

פעלי אמירה בעלי אופי 
 פרוזודי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, תההדווקא ביטלס, צ'רצ'יל 
ומהטון שלו כבר אפשר היה 
לנחש מה יעלה בגורלה של 

היוזמה החדשה ]משאלה אחת 
 [11ימינה, 

 
באבא, אני איתך. יש לך את כל 

, אל מתחנןהסיבות. אבל אני 
תעשה שום דבר שתתחרט עליו 

 [13]שם, 
 

 מחהלמה דווקא אצלך? אופיר 
 [19]שם, 

 
מה זאת אומרת? אופיר 

 ]שם[ התקומם
 

, הזדעק מה פתאום?! עמיחי
 474ככה כל ההפתעה תלך ]שם[

 
על הזין ההפתעה, אופיר 

. אני רוצה לדעת מה התרגז
תם. אחרת אני לא נותן כתב

 475את הפתק שלי ]שם[
 

, נשא תפילהמן, צ'רצ'יל  -אהה
וביטא בכך את רחשי הלב של 

 [20כולנו ]שם, 
 

. לא אמרת התפלאתיסיפורים? 
 [20שתעשה עלינו סרט? ]שם, 

 
. ביום נכנעתיקיייייי, -או

שלישי כולכם מוזמנים אלי 
 [22לפגוש אותה. ]שם, 

תדעי לך שהוא בן אדם מיוחד,  
 [24]שם,  רשפתי

והיא מתעכבת, נדבקת אלי, 
אוחזת לי בזרוע כשהיא 

,"בובה'לה, איך אבא, לוחשת
 תגידי לי איך האבא שלך."

 476[9]ד"ש מנעורייך, עמ' 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
474
 .שאלה בתוספת סימן קריאה מעידים על האינטונציה יש לציין שגם הפיסוק כאן של סימן 
475
 .האינטונציה מוכתבת גם על ידי  הניסוח הוולגרי 
476
 הדוברת לוחשת מפני שאינה מעוניינת שהאב או המנחמים האחרים ישמעו את דבריה. 

 



225 
 

מיפוי האינפורמציה המשך: 
 המועברת דרך הפרוזודיה

 
 
 

 דרך הביטוי בטקסט
 
 
 
 
 

בעל תרומה  
 למשמעות המבע
לשוני )לקסיקלי, 
תחבירי, סמנטי, 

 פרגמטי(
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בעל תרומה למשמעות המבע 
לשוני )כוונת הדובר, גישת -פרא

 הדובר, סגנון, מצב רגשי(
  

_____________________ 
 

אני בוחר לא להיות איתכם, 
עליו,  כמעט צעקתיאמרתי לו, 

כאילו הרמת הקול עצמה 
תהפוך את  הההחלטה שלי 

 [28להגיונית. ]שם, 
 

לירית על  התפלאהמה? 
 [25התעניינותה ]טקסטיל, 

 ללא תרומה למשמעות המבע
לא לשוני )גיל, מין, רקע, 

 הקשר(
 

_____________________ 

 האמירה אופן ציון 
)על ידי שימוש בתואר הפועל 
או בפועל המתאר את הקול 

 וכדומה(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דווקא ביטלס, צ'רצ'יל תהה, 
ומהטון שלו כבר אפשר היה 
לנחש מה יעלה בגורלה של 

]משאלה אחת  היוזמה החדשה
 [ 11ימינה, 

 
למה לא? הם ארבעה ואנחנו 
ארבעה, עמיחי ניסה לשכנע, 

בטון שלו כבר אפשר היה אבל 
להרגיש שהוא מבין שרוב 

הסיכויים שגם היוזמה הזאת 
 כקודמותיה לא תקום ]שם,

11-12] 
 

למען האמת, התחנונים שלהם 
היו מיותרים. במילא לא 

הצלחתי לבות בתוכי כעס. 
אפילו נסעתי אליו  לילה אחד

לדירה, בתקווה שהדרמטיות 
של המעשה תשלהב אותי, 

, בקול רםובדרך אמרתי לעצמי 
בן זונה, איזה בן זונה... ] שם, 

13] 
 

היא המשיכה לדבר על 
המוסיקה בהצגה ועל זה שהיה  

אפשר להוציא מהשחקנים 
יותר, אם הבמאי היה עושה 
את העבודה שלו מתוך אהבה 

את האות אמיתית למקצוע, 
הא שבבטן המילה אהבה היא 

 ביטאה חזק , עם כל הלב,
והניחה תוך כדי כך כף יד 
 [17פתוחה על החולצה ...]שם, 

 
Revelation  ,זה גילוי, חשיפה

)משאלה  בסמכותיותעניתי 
 (18אחת ימינה, עמ' 

 
דחיית סיפוקים זה לא ממש 

דדה והבעל שלה, פרויקה, 
באים במוצאי שבת..כשהוא 

מתקדם לגינה המוארת, מכריז 
שולם "כבר בפטיו החשוך 

בשפת הזקנים עליכם!" 
 [9.]ד"ש מנעורייך, עמ' שלהם.

 
אמרה שאני מוזמן לפגוש  והיא

והקול רק אותה, אם אני רוצה, 
שלה היה רך ורחום, שונה 

מאוד מהקול החד, שבו הייתה 
פונה לעמיחי בנוכחותנו 
 477)משאלה אחת ימינה(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 הטוב. שחברתו עזבה אותו לטובת חברו הנמען,הדוברת מדברת בקול רך ורחום בגלל מצבו הנפשי של  477
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המשך: מיפוי האינפורמציה 
 המועברת דרך הפרוזודיה

 
 
 

 הביטוי בטקסטדרך 
 
 
 
 
 

בעל תרומה 
 למשמעות המבע
לשוני )לקסיקלי, 
תחבירי, סמנטי, 

 פרגמטי(
______________ 

 

 בעל תרומה למשמעות המבע
לשוני )כוונת הדובר, גישת -פרא

 הדובר, סגנון, מצב רגשי(
_____________________  
אתה, הא? עמיחי עקץ והוסיף 

טוב זה מה שקורה  בנחת,
כשילד גדל רק עם האמא. 

 [20]משאלה אחת ימינה, 
 

אז מה, סתם עבדת עלינו? 
)משאלה  צנחשל עמיחי   הקול

 (21אחת ימינה, עמ' 
  

עושה רושם של בן אדם חכם, 
) משאלה  היססשלה  הקול

 (24אחת ימינה, עמ' 
 
 ומה אתה רשמת? יערה שאלה. 

ניסיתי לשמור על זה סוד, 
]שם,  אכזריות מסוימת בקולי

25] 

 ללא תרומה למשמעות המבע 
לא לשוני )גיל, מין, רקע, 

 הקשר(
____________________ 

על ידי  הבלטת המילה
כתיבתה באחד מן האופנים 
הבאים )לציון הטעמתה או 

 הארכתה בדיבור(:
בצורה מודגשת  .א

(BOLD גם ( )ולעתים
 בכתב נטוי(.

על ידי קווים  .ב
מפרידים בין 
 אותיותיה. 

על ידי חזרה על   .ג
אחת מאותיותיה 
 מספר פעמים. 

מנדי אמרה ללירית 
שהיא מוכרחה גם 

לעלות צפונה  הפעם
 למשך ימי האשפוז

שלה ולהחליף אותה 
 (25)טקסטיל, עמ' 

 
הן לא ידעו אם 

להעמיד פנים שאינן 
רואות אותה, או 

לגשת לשאול 
לשלומה. הן לא ידעו 

לעשות  נכוןמה 
במקרה כזה. 
 [35]טקסטיל, 

 
אבל את הגמר של 

' ראינו בכלל 94
ברמב"ם! אופיר 

 הזכיר. 
, אמרתי. כון-נ

]משאלה אחת 
 [14ימינה, 

מזל? שיש לנו אתם יודעים מה 
. אין אחד את השני, אופיר אמר

זל, -זה מ-שג  אי-כם מו-ל
השלמנו את ההמשך הידוע, 
הקבוע. ]משאלה אחת ימינה, 

15 ]478 
 

, צ'רצ'יל נשא תפילה, מן-אהה
וביטא בכך את רחשי הלב של 
כולנו ]משאלה אחת ימינה, 

20]479 
 
נכנעתי. ביום קיייייי, -או

שלישי כולכם מוזמנים אלי 
 [22אותה. ]שם,  לפגוש

 
, יערה ת-ק-ת-ר-מאבחנה 

נצצה אלי, אבל אל תשנה את 
 [23הנושא. ]שם, 

 
 

 

סימני סוגריים, קווים 
מפרידים או פסיקים לציון 

 מאמר מוסגר
 
 
 
 

לכל פגם יש את רגע 
התהילה שלו. כך 
היה עם עיוורון 

הצבעים שלי, שלצד 
מבוכות רבות שגרם 
 לי לאורך השנים 

 

בצעירותו אמנם היה חתיך 
מקסים עם שיער שופע, ולא 
כמו היום שיש לו חוף שיער 
הולך ונסוג, אך בתור עוזב 

קיבוץ סבל מאי יכולת 
 483[ 20השתכרות ]טקסטיל, 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .דקלום קולקטיבי, שיש בו ציניות מסוימת 478
479
תוספת ההא למילה 'אמן' מרמזת על המנגינה הידועה הנלווית להגייתה, הנשמעת בעת עניית 'אמן' על ברכות  

 .טקסיות, כמו בהדלקת נרות חנוכה
 

483
ר המוסגר מופרד ע"י פסיקים ומובחן ככזה על פי תכנו. המאמר המוסגר הוא הערה צינית של המחברת, ולכן המאמ 

 .לשוני-סווג בטור הפרא
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המשך: מיפוי האינפורמציה 
 המועברת דרך הפרוזודיה

 
 
 

 דרך הביטוי בטקסט
 
 
 
 
 

בעל תרומה  
 למשמעות המבע
לשוני )לקסיקלי, 
תחבירי, סמנטי, 

 פרגמטי(
___________ 

ילדים, אתם ) 
רואים את הכלניות? 

 מי אמר "לא?!"(
הושיע אותי ברגע 

הנכון מהמזימה של 
קצין המיון החילי 

לשבץ אותי 
כתצפיתן. ]משאלה 

 480[18אחת ימינה, 
 

בשבועות הראשונים 
עוד הייתי מתווכח 

אולי זאת  )איתו 
דרך חיים אחרת? 

אולי הם ככה מתוך 
ואחר כך  (בחירה?

פשוט שתקתי ]שם, 
38]481  
 

 הקשבתי לו מקטר 
תראה את הכביש )

. מה הנוראי הזה
הבעיה לתקן אותו? 
זאת לא דרך חיים, 
 (זאת סתם עצלנות

והתפללתי שישתוק 
כבר. או שיטריד 

מישהו אחר 
 482באוטובוס. ]שם[

 בעל תרומה למשמעות המבע 
לשוני )כוונת הדובר, גישת -פרא

 הדובר, סגנון, מצב רגשי(
  

____________________ 

 ללא תרומה למשמעות המבע
לא לשוני )גיל, מין, רקע, 

 הקשר(
 

____________________ 

 סימני שאלה וסימני קריאה
 

דדה והבעל שלה, 
פרויקה, באים 
במוצאי שבת.. 

מתקדם כשהוא 
לגינה המוארת, 

מכריז כבר בפטיו 
החשוך "שולם 
עליכם!" בשפת 
הזקנים שלהם.. 

]ד"ש מנעורייך, עמ' 
9] 

  

שלוש נקודות לציון היסוס 
 וכדומה

   

מקף לציון צירוף מקובל 
בדיבור בעל אינטונציה 

 משמעות(-מסוימת )ביטול דו

נכון,  זה-מהזה 
שישב  אמר הבחור

מולה )משאלה אחת 
 (17ימינה, 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 כאן המאמר המוסגר הוא גם דיבור ישיר, ולכן יש שינוי באינטונציה. 480
 כנ"ל. 481
 כנ"ל. 482
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המשך: מיפוי האינפורמציה 
 המועברת דרך הפרוזודיה

 
 
 

 דרך הביטוי בטקסט
 
 
 

 צירופי אותיות להבעת 
צלילים שונים )מבעים       
אקספלטיביים( בעלי מסר 

 מסוים.

בעל תרומה 
 למשמעות המבע
לשוני )לקסיקלי, 
תחבירי, סמנטי, 

 פרגמטי(
____________ 

 בעל תרומה למשמעות המבע 
לשוני )כוונת הדובר, גישת -פרא

 הדובר, סגנון, מצב רגשי(
 

____________________ 
השמיע עירד גרובר  חחחח...
 (13)טקסטיל, עמ'  בזלזול

 
דחיית סיפוקים זה לא ממש 

עמיחי עקץ והוסיף  הא?אתה, 
בנחת, טוב זה מה שקורה 
כשילד גדל רק עם האמא. 

 [20]משאלה אחת ימינה, 

 ללא תרומה למשמעות המבע
לא לשוני )גיל, מין, רקע, 

 הקשר(
 
 

____________________ 
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 484)הלקסיקון( 2נספח לפרק 
 

 מעמ"ד הלקסיקון ב
 

 סמנטי מעתק שעברו קיימות מילים
 
 שמות עצם
 (C514_2)היסחפות  שמונה מאות שקל? מה את אומרת? .1

 (C514_2) בעבודה.אחד  יש לי פה .2

 סדר גודל של ארבעים ושתיים שעות. משהוהדבר הזה, הנסיעה הזאתי מפה לפה לקח  .3
(OCh) 

 (OCh) קטע .4
 (OCh) הבן אדםמדברים עם  .5

 
 ביטויים )צירופים שמניים(

 (C514_2) אותו סיפור ועוד פעם .1

 ( OChבסיביר. ) קור כלבים .2

 
 פעלים

. פגית, אבל היא תהיה בסדרתצא היא  .גיל, השכלה, ומוצא, ונתחיל לדבר 485תני ליאז  .1
(C514_2 ) 

 (C514_2) תאומים בניםויצאו להם  להיריון עוד פעם 486נכנסו  .2

 (C514_2) לעלות על זה אבל הוא היה אמור  .3
 (C514_2.)487חתךאני ניסיתי. הוא  .4
 ( C514_2. )488אשמה אצלךיוצאת את רואה?! אני תמיד   .5

 (C514_2) איזה עלם חמודות להכיר לי? אין לך  .6
 (C514_2) עכשיו.שתזרוק אותו  אז  .7
 (C514_2) בן ובתיצאו   .8
 ( OChשם? ) 489נהיה למה? מה .9

 (OChפנצ'ר, מתקנים את הפנצ'ר. )בא  .10
 (OChו שם )נתקענ .11
 (OChמחיר. ) עלאיתו סוגרים  .12

 
 ביטויים )צירופים פועליים(

 (C514_2) .מחזירה לך טלפוניםאני לא  .1
 (C514_2)שיחקה אותה  .2

 שוברים את הראש? למה אנחנו .3

                                                           
כל המילים, הביטויים והמבעים המופיעים כאן נמצאו לפחות באחד מן המקורות הבאים: מילון הסלנג של רוזנטל  484
או  (המונית אולשון דיבור,סלנג ( )תחת אחת הכותרות: 1997(, מילון שוויקה )2008(, עברית בג'ינס של נצר )2005)

חלקם אושרו כעברית  –ו במקורות שהוזכרו לעיל שהופיעו במחקרים על סמני השיח. מילים וביטויים שלא הופיע
אינפורמנטים. בהערות  50בתכתובת אלקטרונית וחלקם אושרו כעברית מדוברת על ידי  ד"ר ניסן נצרמדוברת על ידי 

השוליים מצוינים הפירושים של המילים, הביטויים והמבעים, אם הם אינם טריוויאליים או אם יש עניין לשוני כלשהו 
בחלק מן המקרים הוספתי את הפירוש שלי, כאשר המילים/הביטויים לא הופיעו במילונים למשמעותם. המתלווה 

 השונים, אך אושרו על ידי נצר או על ידי האינפורמנטים, כאמור לעיל.
  .'(לי תאמרי' במשמעות' לי תני)' כללי פועל 485
 שיתוף הבעל. -נכנסו להיריון 486
(. כאן מופיע הפועל 'חתך' לבד 374פסקני )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' החליט באופן מיידי ו -חתך עניין 487

 במשמעות של הפסיק את הקשר )הרומנטי(.
 (2003אבא וסוברן )-ראה בורוכובסקי בר אידיומטי. חצי צירוף -X מישהו אצל יוצא 488
הביניים )רוזנטל, מילון מה התרחש, לאן התגלגלו הדברים, נהוג בלשון הדיבור, אך מצוי בלשון -מה נהיה? 489

 (. 525הצירופים, עמ' 
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 ( )=נוהגים(OCh. )יושבים על ההגהיש שני נהגים  .4

 Xהפועל הכללי: 'עשה' 
 (C514_2). הכול בסדר. אולטראסאונד. עשו לה הלכה לרופא .1
 (OCh) טרקעשינו  .2
 

 י שםשליממ
 

 שמות תואר
 (C514_2) 490בסדראני הייתי  .1

 (C514_2) ?בסדר לא הייתי .2

 (C514_2)רעה.  למה את .3

 (C514_2)רעה.   .4
 (OCh)מדליק. עשינו את הסיבוב, חיפשנו את הצבים וזה   .5
 (OCh) 491נוראזה היה  .6

 (OCh) 492מטורף .7

 (OCh) ? מה ראיתם? שווהעוד לא סיפרת על הטיול בסוסים. היה  .8
 X3 (OChמוות )קור  .9

 
 מילים מסתמות

 (OCh)איזה בקתה ישנו פה ב .1

עלם חמודות= עלם חמודות  איזה( )C514_2) להכיר לי? עלם חמודות איזהאין לך  .2
 כלשהו(

 (OCh) .493כאלהצבים  מיןהיא מוקפת ב .3

 ( OCh) . 494כזה לופ מיןעשינו  .4
 
 מעצימים 

 (OCh) 495גדולה שהייתה בעולםהכי  הצחנה, ישב לידי אחד .1

 (OChגדול בעולם. ) הכיהאגם של מים מתוקים  .2
  -(OChאטלס חושילינג זה ) 496איזהוואי,  .3
 (OChשפשפת, אחרי זה לא הלכתי )איזה אויש, חבל לך על הזמן,  .4
 (OCh) קוראיזה  .5

 (OChשטויות )זה -מה .6
 (OCh) קור מוות. זה מגיע למינוס ארבעים מעלות, הכפרים האלה. מה זה .7

 
 ודיוקמילות כמות, משלימי כמתים ומילות אומדן 

 
 (OCh) .498טיפה יש 497יש אוטובוסים קצת. .1

 (OCh) 500אותו התפתחות 499פחות או יותראבל אני מעריך שזה  .2

                                                           
 (.3, משמעות 52ראוי, תקין, עונה על הציפיות. )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -בסדר 490
 .(240גרוע ביותר )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -נורא 491
492
 .(216מסעיר , יוצא מן הכלל, בלתי מתקבל על הדעת )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -מטורף 
מילה המשמשת להוספת אי בהירות וערפול, לעתים קרובות בצירוף מין...כזה( מעין, כעין, משהו כמו, כזה )מתוך:  493

 (.1024נ, עמ' -שוויקה, מילון רב מילים, מ
 .עיין בהערה לדוגמה הקודמת 494
495
 .יש כאן הפרזה, שגם היא סימן היכר של העברית המדוברת 
496
(. יש כאן גם מבנה 12כל כך, מיוחד במינו )מילת העצמה לחיוב ולשלילה( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -איזה 

 .זה(אטלס חושילינג איזה+ שם העצם+ זה )איזה תחבירי המתלווה פעמים רבות למשמעות זו: 
497
 (.יש קצת אוטובוסיםבמקום מיוחד  )סדר מילים  -קצת יש אוטובוסים 
498
 .טיפה במשמעות של מעט )המילה משמשת ככמת( 
, ובמילון 299במידה מסוימת )קיים ביידיש, אנגלית, גרמנית, צרפתית( )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -פחות או יותר  499

 (.735הצירופים, עמ' 
 (.אותההתפתחות )במקום  אותו -חוסר התאם 500
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502(OChמרחק של קילומטר... ) איזהארבעה צבים בכל פינה ב 501יש לה .3
 

 (OCh)...שלושת רבעיאיזה  .4
 (OCh)איזה אפס  ביום הראשון היה .5

 
 תוארי פועל
, 503צ'יקההוא נמאס לו, המדריך, ראה שאנחנו מתקשקשים עם זה יותר מדי, קם,  .1

שייך לצלילים נושאי תוכן. למעשה "מילה" זו באה לרוב  צ'יק) (OCh)מדהים, לא ייאמן. 
, אך כאן המשפט כולו חסר, או שזה בצ'יקכתואר פועל, כמו במשפט הוא עשה את זה 

את האש בצ'יק. משמעות זו מובנת מתוך  )צ'יק= הוא הדליק 504משפט בעל מילה אחת
 ההקשר(

, ]הפסקה 505טאקהוא בא בשנייה, בפוזיציה של הזה, שלא יהיה רוח, שלא יהיה זה,  .2
 טאק.תקף גם לגבי ה"מילה"  צ'יקבדיבור[ וקור מוות. כל מה שנאמר לעיל לגבי ה"מילה" 

 
 ביטויים

 (  C514_2) 506איזה מאה שנהכבר  שיש להם חבר זהו. תמיד יש לך כאלה .1
 
  507סמני שיח
508?באמת .1

 x3  (C514_2) 

 איך יכול להיות? .2
 (C514_2) (X2)  מה העניינים. .3
 גיל, השכלה ומוצא. שאני מדברת אתו אני צריכה לדווח כל בן אדםאז . זהו 509אז .4

(C514_2) 
 (C514_2) .גיל, השכלה, ומוצא, ונתחיל לדבר תני לי 510אז .5
 ( C514_2) הם נורא רצו בת 511, אזהיו לו שני בנים  .6

 (C514_2) אני לא מאמין הוא אמר: הוא היה בשוק. פשלה. .7

 (C514_2). נוטוב  .30גיל  .8

 (C514_2)מה קורה?  .9

 (C514_2) יקירתי., זה אוטוטותשמעי,  .10

 (C514_2) מאז היא כבר יכולה להיוולד באופן כללי.זהו.  .11
 (C514_2). מה את אומרת? שמונה מאות שקל .12
 X2 (C514_2)מה את אומרת? .13
 (C514_2) נכנסה להריוןאת שומעת?  .14
 (C514_2) הרופא. ראו שהיא בהריוןטוב.  .15
 (C514_2) הלכו אחרי כמה זמן עוד פעםקיצור,  .16

 (C514_2). סוף שני או משהוכאילו  .17

 (C514_2) מה זה הדבר הזה? בעלה אומר לואז  .18

                                                           
 לה=לטירה. 501
אולי לסווג אותה בקבוצת סמני  אפשר. בערךבהיקרות זו ובשתי ההיקרויות הבאות היא  איזהמשמעות המילה  502

, כלשהובמשמעות  איזההשיח כמילה הבאה לבטא את חוסר רצונו של הדובר להתחייב לגבי המספר המדויק, בדומה ל
 עלם חמודות להכיר לי?  איזהכפי שהובא באחת הדוגמאות לעיל: אין לך 

(. הדובר מתאר כיצד המדריך הצליח 324צ'ק. )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' –הרף עין, קיצור של צ'יק  -צ'יק 503
 להדליק את האש בקלות ובמהירות לאחר שהם ניסו ולא הצליחו לעשות זאת זמן רב.

 .איברי-משפט חד 504
 יטואציה המתוארת בסעיף לעיל. לא מופיע במילון הסלנג. של רוזנטל.בדומה לצ'יק. הדובר עדין מתייחס לס -טאק 505
 יש כאן הגזמה: איזה מאה שנה= המון זמן.  506
המפאת קוצר היריעה לא הוכנס לספירה כאן סמן השיח הקוגניטיבי  507 למרות שהוא קיים הרבה בדיבור. גם לא  א 

כאן עוסק במילים תקניות במשמעות חדשה, ואילו הוכנסו כאן סמני שיח שהם צלילים נושאי תוכן, משום שהסעיף 
 הצלילים נושאי התוכן אינם עונים להגדרה זו. הם הוכנסו בחידושי הצורה )סעיף ג'(.

 (. 33האומנם? שאלה המעידה על הפתעה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -? באמת 508
 (.9סמן שיח )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אז 509
 כך אם במשמעות אז 510
 .לכן במשמעות אז 511
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 (C514_2) את ממש רואה.את יודעת.  הם כבר היו ממש. .19
 (C514_2)וזה  והם בועטים .20
 (C514_2) אני אספר לך סיפוראז  .21
 (C514_2) אני אקח לך., אז אם ייגמר לייופי. אז  ֶאה .22
 (C514_2)טוב.  ֶאה יופי. .23
  513(C514_2אני תמיד יוצאת אצלך אשמה. ) 512!את רואה? .24
 (C514_2) כבר איזה מאה שנה. שיש להם חבר . תמיד יש לך כאלהזהו .25
 (C514_2, משהו חד פעמי. )את יודעתמילא,  .26
 ( C514_2). טוב מחזרהוא  .27

 (C514_2)טוב . מה אני אגיד לך.  .28
 (C514_2)ָאה. מה אני אגיד לך.  .29

 C514_2) תמשיכי לך בפקק., יקירתיטוב  .30

 סמני שיח 2-(C514_2) בשישי שבת הזה? הילדים אצלכםרגע. אז  .31

 סמני שיח 2 -(C514_2). . אוקיי. בייטובסבבה. יופי.  .32

 X2 (C514_2) לא נורא .33
 X2 (C514_2)איזה קטעים  .34
 (C514_2מישהו שאני מכירה )דווקא  .35
 ( C514_2לא נורא )בסדר.  .36

 (C514_2). נוטוב  .30גיל  .37
 סמני שיח 2 -(OCh. )להתפעלות( )514אללה! חתגל -! יאאיזה יופי .38

 סמני שיח  2 -(OCh) שים לב, ככה כזה, עשינו את הלופ עכשיו .39

 (OChנו מה . אני יכול לקחת לך... ) אבל .40
הטירה היא  516נגיד,  -ארבעה צבים בכל פינה באיזה מרחק של קילומטר מה 515יש לה  .41

 מרובעת? היא ריבוע? קילומטר מכל פינה יש צב ששומר.

  נגיד.מכל פינה יש צב ששומר, צב בגודל מטר  .42
 ( OChחיפה אילת. ) 517נגידשזה בערך מרחק תל אביב אילת או  .43

 (OChפנצ'ר ) 518, יש, היהעכשיו .44
 (OChהם עוצרים לו ) אז, יש מישהו בדרך עוצר .45
 (OChאין שם כביש נורמלי? ) רגע, .46
 ( )=האמנם?(OCh) ברצינות?אה,  .47
 (OCh) , והאוטובוס כמו מה נראה?רגע .48
 (OCh, סל כזה למעלה לשים את כל הפקלאות. )אתה יודעעם אף גדול ועם,  .49
 (OCh) )לציון הקשבה( כן .50
 סמני שיח( OCh( )2)יפה.  שהם כותבים נור. איזה קטע .51

 (OCh)519בטח אפס .52
 סמני שיח(  )חזרה לנושא הקודם( 2)-(OChלקחנו מדריך ) כאילואז אה אז  .53

                                                           
(. כאן הכול 80תגובה של כעס בעקבות תחזית שלילית שהתממשה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אתה רואה?!  512

 נאמר ברוח טובה. הדוברת אינה מאשימה ברצינות את הנמענת, אך בכל זאת 'את רואה' משמש כאן במשמעות של 
 'שבתי/ טענתי בעבר.הנה לך הוכחה נוספת למה שח'

)פועל כלשהו( את עצמו  Xהוא צירוף חצי אידיומטי בדומה לצירוף:  X: "יוצא אצל מישהו נראה לי כי הצירוף 513
 ( או שזה פועל רגיל במשמעות חדשה בעל שתי השלמות מוצרכות.2003לדעת, שמופיע במאמר של בורוכובסקי וסוברן )

 הדובר מתרגש בראותו במפה את שם המקום שטייל בו. 514
 .לה=לטירה 515
. סמן שיח. בהיקרות כאן, 2. למשל, לשם דוגמה. 1שתי משמעויות:  נגידעל פי רוזנטל )מילון הסלנג(, יש למילה  516

 מופיעה המשמעות הראשונה, לדעתי, ואילו בסעיף הבא מופיעה המשמעות השנייה )כסמן שיח(. נראה לי כי גם
 המשמעות הראשונה יכולה להיחשב כסמן שיח.

 (.237קיים בלדינו( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -למשל, לשם דוגמה )נגיד ש..-נגיד 517
 תופעת הפקה. -תיקון עצמי -היהמתוקן ל יש 518
 (.41בוודאי )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -בטח  519
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 חבל לך על הזמן( )OCh, איזה שפשפת, אחרי זה לא הלכתי )חבל לך על הזמן ,אויש .54
. כל הצירופים באים לפני תיאור אין לך מושגאו  אל תשאלכאן דומה למשמעות של 

 נעימה במיוחד( קשה במיוחד או–של חוויה קיצונית 

 : הסוסים קשורים אחד לשני?2דובר  .55

 (OCh)מה פתאום. : 1דובר
 (OCh. )בחייךלא ראית בתמונות?  .56
 (OChהלכנו לישון פה בלילה ) 520אז .57
 (OCh) , האלה שיש להם באמצע הגר...אתה יודעיש את ה,  .58
ההוא נמאס לו , המדריך, ראה שאנחנו מתקשקשים עם זה יותר מדי, קם, צ'יק,  .59

 (OCh. ), לא ייאמן521מדהים
הוא אומר לך  אזטרמפ זה שאתה מדבר עם אנשים בערב אם מישהו נוסע למורון,  .60

 (OCh) שההוא שהוא שהוא שהוא שהוא...
  אבא., ג'יפ. מנואלה, ג'יפ עם מנואלה: 1דובר  .61

 (OCh)522 ברצינות: 2דובר 
  523(OCh) אז.. הם נעים מזרחה .62

 (OCh)כזה. האוטובוס כמו מה שהיה בשנות הארבעים,  .63
 (OCh) אף. כזהעם  .64
 (OChלמעלה. ) כזהעם אף גדול ועם, אתה יודע, סל  .65
 (OCh) כזהיש אח  .66
 (OCh)כזה זה חצי פוני  .67
 (OCh. )כזהעם זנב עבה  .68
 (OCh) (אני לא יודע בדיוקבמנגינה של אני יודע ) .69
 (OChטיילנו על שפת האגם. ) בעיקרוןעשינו מין לופ כזה, ו .70

 
 משפטים דיבוריים

525(C514_2)  524שיהיהאבל  .1
 

  526(C514_2? )מה זה קשור .2
 

  הלועזית מן מילים

 מילים לועזיות

 שמות עצם

 (C514_2). הכול בסדראולטראסאונד.  עשו לה. הלכה לרופא .1
 (C514_2). . הוא היה בשוק. הוא אמר: אני לא מאמיןפשלה .2

 (C514_2) לידידך מ)שם המפעל(קונטרה  יקירתי, יש לי .3

 (C514_2)קונטרה נו. איזה .4
 (OCh) לופעכשיו, עשינו את ה .5
 (OCh) פנצ'רעכשיו, יש, היה  .6
 (OChמהמנוע ) פלאגועף  .7
 ( OCh. )הפנצ'ר, מתקנים את פנצ'רבא   .8

 (OCh. )פקלאותעם אף גדול ועם, אתה יודע, סל כזה למעלה לשים את כל ה .9

                                                           
 רי הסטייה ממנו(.לחזרה לנושא הקודם )חזרה לסיפור אח -אז 520
 (.204נפלא, מרגש )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -מדהים 521
 .)להבעת השתוממות, פליאה( 522
523

 לכן.כאן היא לציון התוצאה בדומה ל אז)המשפט קטוע. לפי האינטונציה המשמעות של  
 (.367המקיף, עמ' )רוזנטל, מילון הסלנג  ביטוי של השלמה עם המציאות או עם תנאי הסביבה -שיהיה 524
 יש כאן משפט דיבורי, שאולי יכול להיחשב כסמן שיח, המבטא השלמה של הדובר עם  המצב/ המציאות? 525
 משפט דיבורי שמשמעו: אין קשר בין הדברים. 526
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 (OCh)טרק  עשינו .10
 (OCh) הקומבינהזה הכול אה גם כן ברמת  .11
 (OChלמורון ) טרמפלקחנו  .12
 (OCh) ?טרמפמה זה  .13
זה שאתה מדבר עם אנשים בערב אם מישהו נוסע למורון, אז הוא אומר לך שההוא  טרמפ .14

 (OChשהוא שהוא שהוא שהוא... )
 (OChבתשלום. ) טרמפסוגרים איתו על מחיר, כי זה  .15
 (OCh) אבא.מנואלה,  עםג'יפ. מנואלה, ג'יפ  .16
 (OChרוסיים )ג'יפים  .17
 (OCh) כזה.לופ עשינו מין  .18

 
 שמות תואר

 (OCh? )נורמליאין שם כביש  ,רגע .1
 
 תוארי פועל

 (C514_2) אני לא מאמין הוא אמר:בשוק.  הוא היה פשלה. .1
 ( C514_2) יקירתי. ,528 527אוטוטו תשמעי, זה .2

 
 סמני שיח 

 (C514_2) בוקר טוב, יקירתי. הלו, .1
 סמני שיח 3  -(C514_2)אוקיי. ביי.  טוב.סבבה.  יופי. .2
 (C514_2. אני אפיץ את זה פה. ). וואללהנכון .3
 (OCh) )לזירוז( יאללה .4
 (הם לציון הבנהאוקיי  וגםָאה  גם) (OCh)אוקיי.  ָאה, .5

 
 תרגומי שאילה

 
 529פעלים

 ( OCh). סיבירית-את הרכבת הטרנס 530לקחנו .1

 (OCh) באטור-אותה עד אולןלקחנו  .2
 (OCh) אוטובוס.לקחנו  .3
גם  -לצלם לך כל -ל -לך. אני יכול נו, בסדר, אני יכול ל 531לקחת: אבל נו מה . אני יכול 1דובר   .4

 .עצים ולעשות רושם כזה
 זה נכון :2דובר  .5
 (OCh) 532 מה זה שטויות :1דובר  .6
 משפט קטוע. התחלת נפל, כנראה.( -)אני יכול לקחת .7

 (OChאוטובוס, אבא, מפה עד פה )לקחנו 
 משהו סדר גודל של ארבעים ושתיים שעות. 533לקחהדבר הזה, הנסיעה הזאתי מפה לפה  .8

(OCh) 

                                                           
 - 308' עמ, נצר) הנה פירושה אט(. אט אט)= אוט אוט ביידיש הגוי ומיד תיכף שעניינו טו-טו-או המשולש הצירוף 527

 .(וכתיב הגייה חידושי במסגרת
 אוטוטו(. יקרההמשפט כאן חסר פועל  )זה אוטוטו= זה  528
 לא נמצאו בסעיף זה חלקי דיבר אחרים. 529
, הקרובה ביותר למשמעות כאן, היא לקח( לפועל 199אחת המשמעויות אצל רוזנטל  )מילון הסלנג המקיף, עמ'  530

 לקח אוטובוס/מונית/ רכבתשהן בהשפעת האנגלית. גם הצירופים . הוא מציין כי זו אחת המשמעויות, ביצע, עשה
בצירופים אלה היא: השתמש בכלי רכב כלשהו על מנת לנסוע  לקחוכדומה מושפעים לדעתי, מן האנגלית. משמעות 

 )=לבצע נסיעה( ממקום למקום, לכן היא דומה למשמעות שציין רוזנטל, שהובאה לעיל. 
לקחת תמונות(. לא ברורה המשמעות המדויקת, כי המשפט קטוע. על פי המשך אולי במשמעות לצלם ) -לקחת 531

 .לקחת תמונותהמשפט נראה כי הכוונה הייתה 
הדובר מנסה להסביר לאביו שאינו מתרשם מהתמונות שראה )האב( בטלוויזיה על אפגניסטאן )שמהן התרשם  532

דהיינו מרחבים  -ערבות על ערבות על כלוםשהכול כפרים(, מכיוון שהן כנראה, לא אמינות )הוא מתאר שראה 
 שוממים(. אפשר בצילום גם לכזב.
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 ביטויים )צירופים פועליים(
 (OCh? זה בערך חמש מאות קילומטר. )534לפרופורציה את זהלהכניס אתה רוצה  .1

 
 מורפולוגיים חידושים

 
 שמות עצם

 (OCh, אחרי זה לא הלכתי )535שפשפת אויש, חבל לך על הזמן, איזה .1
 

 פעלים
 (C514_2) באמצע.השתפנה אבל , תואר שניתואר ראשון והתחילה  .1
 (OChאיזה יומיים ) 537התקשקשנו -536פה הסתו  .2

עם זה יותר מדי, קם, צ'יק, מדהים,  538מתקשקשיםההוא נמאס לו, המדריך, ראה שאנחנו  .3
 (OChלא ייאמן. )

 
 מתארי שם

 (OChזה ) 539חושילינגוואי, איזה אטלס  .1
 540(OCh)הזאתי הנסיעה   .2

 
  541נושאי תוכןסמני שיח שהם צלילים 

 
 (OChחבל לך על הזמן, איזה שפשפת, אחרי זה לא הלכתי ) ,542אויש .1
 ( C514_2. )543נו טוב .30גיל  .2

 (C514_2)נו את רומניה טריפולטאית? זה שילוב מוזר.....  .3
 (C514_2)?איזה קונטרהנו.  .4
 (OChמה. אני יכול לקחת לך. ) נואבל  .5

 (OCh) , כן.נו .6
 ( OCh, איזה אטלס חושילינג זה )544וואי .7

 (C514_2) )אישור על הקשבה( ממ .8
 (C514_2מה אני אגיד לך. )ָאה.  .9
 )קריאת הפתעה( -(OCh) לא ידעתי שככה מחולק לרובעים.אּוי,  .10

545סיבירית, שנסעה בייג'ין מוסקווה. -: לקחנו את הרכבת הטרנס1דובר  .11
 

                                                                                                                                                                        
 .199בהשפעת האנגלית, על פי רוזנטל, מילון הסלנג המקיף,  עמ'  -ארךבמשמעות  לקח 533
זנטל, באיזון הנכון, בהקשר הריאלי( )רו -in proportionsבא מאנגלית ) הכניס את הדברים לפרופורציהביטוי ה 534

 (243הצירופים, עמ' מילון 
 משקל המחלות. -(. משקל קטלת379ך, בעיקר במפשעה. )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' ומחלת עור באיזור חיכ -שפשפת 535
 יש כאן התחלת נפל. 536
היא  התקשקשנו(, אך כאן המשמעות של 114עפ"י רוזנטל, דיבר שיחת סתם )מילון הסלנג, עמ'  -התקשקש 537

 השתהינו סתם, 'נמרחנו'.
 גם כאן הכוונה דומה לאמור לעיל:  מתקשקשים= משתהים, מתעכבים על משהו. 538
היא קידומת  אחו/אחול(. עפ"י רוזנטל, הקידומת 10יוצא מן הכלל )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אחושילינג 539

הנוכחית מושמטת , תווית היידוע )אח של(. בהיקרות אל+  תנועת הנסמך+ אחמעצימה שבאה מן הערבית ומורכבת מ
 ' מהמילה )חושילינג(.א-ה

 י.כינוי הרמז הזאת+ ִ 540
  נּו. כמו, מלועזית שבאים אלה את גם כולל 541
(. 6צליל נושא משמעות. קריאה המבטאת חוסר שביעות רצון או חוסר סבלנות )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -אויש 542

כשנזכר בחוויה הלא נעימה שעבר אחרי שרכב על סוס  במקרה זה הקריאה היא על משהו שכבר עבר. הדובר אומר זאת
 כמה ימים.

 .(238' עמ, המקיף הסלנג מילון, רוזנטל( )מיידיש) סבלנות חוסר המביעה קריאה -נו 543
 כקריאת התפעלות. וואואינו מופיע אצל רוזנטל, אך כן מופיע  וואי. צליל נושא תוכן -וואי 544
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 (  )אישור על הקשבה(OCh)מהמ  :2דובר 
 ג'ינגס.: בקארקורום יש את הטירה של 1דובר  .12

 (  )אישור על הקשבה(OCh) מהמ: 2דובר 
 ( הם לציון הבנהאוקיי  וגםָאה  גם) (OCh) אוקיי.ָאה,  .13

 .גדולה שהייתה בעולם, מסריח, והאוטובוס קופץ הכי הצחנה, : ישב לידי אחד1דובר  .14

 ( זעזוע לציון אמפטיה,) (OCh) אוי : 2דובר 

 : זה סוסים מונגולים. זה חצי פוני כזה.1דובר  .15

 ( )לציון הבנה(OCh) , פרדים כאלהָאה: 2דובר 
 ארבעים ושתיים שעות:1דובר  .16

 על אוטובוס?  546.ְפְשש: 2דובר 
 : כן.1דובר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
545
לומר על ידי השימוש בטון העולה, מבקש הדובר, למעשה, אישור מהנמען המשפט מסתיים בטון עולה כמו שאלה )כ 

 .שהוא מקשיב לו, ולכן, כנראה, מרגיש הנמען צורך לציין את הקשבתו(
 (317ביטוי התפעלות )מקובל מאוד באינטרנט()רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -פששש 546
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 לשון הדיבר של הספרות הצעירההלקסיקון ב

 
 מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי

 
 שמות עצם

 [11האלה. ]אמיר, עמ'  547קשקושיםבשביל מה זה טוב כל ה .1
 בכוננות כבר הם ועכשיו ,כבר קיבלו 548המכה״הילדים שלי״, אמר וספק כפיים, ״הרי את  .2

.." .(182 עמוד, בלום-סטלק..." )לבד יבינו הם. להם אודיע לא אני. הנחתה לעוד ספיגה
  549(182)עמוד 

תהיו רעים, יש לי , בחייכם. אל חמישייה״אני לא אוהב סיני,״ נרתע הכושי, ״נו, תנו לי  .3
יומולדת היום. הצלתי לכם את האוטו. מגיע לי מגיע לי מגיע לי ביומולדת שלי לאכול כמו 

 [24עמוד קרת, בנאדם.״ ]
  . בבקשה, אלחמישייה״בא לי בא לי בא לי בא לי.״׳ התנדנד הכושי, ״נו, תנו לי  .4

 [25עמוד קרת, ] תהיו כאלה, זה ממש רחוק.״
רק מיילל, ״מה אתה עושה, מה אתה  הבנאדםאת האבן  ויד עליוכל הזמן הזה שאני מור .5

 [19עמוד קרת, ] .עושה, מה אתה עושה, אני האיש שלך, האיש שלך,״ עד שהפסיק

 [ 24עמוד קרת, ,״ נרתע הכושי ]550סיני״אני לא אוהב  .6

 [31האלה הטעו אותי ]קרת, עמ'  551האחד ארבע ארבעעוד פעם  .7
 

 ביטויים )צירופים שמניים(
, תהיי לי בריאה." ]אמיר, עמ' 552את בעצמך"תהיי לי את בריאה," אמרה בטינה, "תהיי לי  .1

12] 
 פעלים
. למה אני תמיד צריכה למסור לך דיווח?" 553יוצאתאמרתי לאמא שלי, "אוי, באמת, אני  .1

( מונה פועל זה עם הפעלים שמושמט בהם 193[. נצר )עברית בג'ינס, עמ' 13]אמיר, עמ' 
 לדבריו, לצאת בסתם מציין יציאה )התרועעות(המשלים. 

 [14..." ]אמיר, עמ' השתגע עליהיא אמרה, "ואבא שלך  .2
 [13עמ' , הבת של דדה, בסדר?" ]אמיר 554עם כבר תעזבי אותיאמרתי, " .3
 [11]אמיר, עמ'   555."שמענו עלייךאמרתי, "בסדר, בסדר.  .4
 [14". ]אמיר, עמ' שמענו עלייךאמרתי ברוע, " .5
 בחדר. רככת לחטוף רוצה לא אני. בבוקר שמש יש אצלך. ימים לכמה רק, נחליף בואי ״אז .6

 556( 181 בלום, עמוד-קסטל. )רציני״ חלון אין שלי

                                                           
 .(347דברי הבל )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -קשקוש 547
 .(3, משמעות 219)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמוד -אירוע מצער, אסון -מכה 548
, שדה סמנטי של מלחמה, קרב מכהממשיכות את השדה הסמנטי של המילה  הנחתה-וכוננות ספיגה המילים  549

 וכדומה.
 .תואר מועצם. שם אוכל סיניבמשמעות  סיני 550
. יש כאן מטונימיה: הדובר משתמש במספר הטלפון של 144האחד ארבע ארבע= המודיעין של בזק שמספרו  551

 המקום/החברה כמייצג את החברה עצמה. 
 .(30)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -תגובה על עלבון -אתה בעצמך552
553

(. אני סוברת שלצד המשמעות 166סלנג המקיף, עמ' )רוזנטל, מילון ה -קיים מערכת יחסים עם בן/בת זוג -יצא
 .פעמי( חדשמציין רוזנטל קיימת גם המשמעות של בילוי 

554
אין לעניין הזה טעם, אין לעסוק בו, אך אני סוברת כי כאן  -משהו' במשמעותמרוזנטל מביא את 'עזוב אותי/אותך  

ומשמעותו היא: אל תטריד אותי יותר בנושא הזה. איני המשמעות שונה. הצירוף 'תעזוב אותי כבר עם ה...' מביע כעס, 
מעוניין לשמוע עוד על כך. במילון הסלנג המקיף מביא רוזנטל את המילה 'עזוב!' לבדה שמשמעותה היא אל תמשיך 

( וישנם גם צירופים המכילים את 'עזוב/תעזוב' כמו 'עזוב אותי באמאש'ך' 276לשאול או לעסוק בסוגיה )שם, עמ' 
קריאה בוטה המביעה דחייה ותיעוב. נפוצה בעקבות שילובה במערכוני סדרת הטלוויזיה הסטירית 'ארץ  המהווה

 (.684קריאה המביעה דחייה וזלזול וכן 'עזוב שטויות' )מילון הצירופים, עמ'  -נהדרת' וכן 'עזוב אותך'
555
כאן, . אין לנו דעה טובה אודותיך -ך""שמענו עלי -אין לנו עניין להאזין לדברים, ל -רוזנטל מבחין בין "שמענו!" 

אמנם מצוי  הצירוף " שמענו עלייך" , אך על פי ההקשר, מתכוונת הדוברת דווקא למשמעות של "איני מעוניינת לשמוע 
 "יותר.

  .134 מילון הסלנג, עמוד - במחלה לקה-חטף 556
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 שני ומצד, הנתונים את לי נתת אחד שמצד, הזאת הדואליות את מעכל לא עוד גם ״אני  .7
. הפיזיקה״ חוקי שהשתנו מרגיש אני? אלמן? אני? קולטת את, אלמן ואני, מתה אשתי

 במקור( היא אלמן במילה )ההדגשה( 182 בלום, עמוד-קסטל)
״לא צריך להחליף מצעים!״ קרא אחריה גרובר, ״רק תביאי לי איזה טריינינג יבש. ומהר,  .8

 (180עמוד בלום, -קסטל) .כך לא אוכל להירדם״-, אחר557השינהלצאת מאני לא רוצה 
. לשם חוזר שאני לפני זמן עוד צריך אני. הקרוב בזמן לא לפחות. לישראל חוזר לא ״אני - .9

 שלך השינה-חדר 558לי נראה מאוד. לך מפריע לא זה אם, בינתיים אצלך נשאר אני
 (181 קסטל בלום, עמוד) ״?מזרחה פונה הוא, כיוונים מבחינת

״ברור שאכפת לי מהילדים שלי ומהעבודה שלי. ומאשתי המסכנה. וכמובן מעצמי. אבל  .10
 (183עמוד קסטל, סטארט, את מבינה?״ )-עד שאני לא עושה רי 559לזוז יכול אני לא

  [7 עמוד, קרת] ״.פחות הרבה ייראה פתאום זה 560החוצה תוציאיש בשנייה איך תראי"...  .11
״היי, אל תשאירו את האוטו שלכם כאן,״ צעק לנו איזה כושי רזה אחד שנראה גמור   .12

לכם  יפרקומסמים. הוא קם מהמדרכה והלך לכיוון שלנו, ״תחנו אותו ממול, אחרת 
 [ 24עמוד קרת, בזמן.״ ] 561אותכםתפסתי אותו בשנייה. מזל ש

יכם. אל תהיו רעים, יש לי ״אני לא אוהב סיני,״ נרתע הכושי, ״נו, תנו לי חמישייה, בחי .13
ביומולדת שלי לאכול  562מגיע לי מגיע לי מגיע לייומולדת היום. הצלתי לכם את האוטו. 

 היקרויות?( 3)– [24כמו בנאדם.״ ]עמוד 
זה באמת משהו חגיגי.  563״מזל טוב,״ חייך אביחי בסבלנות האינסופית שלו, ״יומולדת .14

 [ 25עמוד קרת, ] איתך.״, ונבוא לאכול בא לךלנו מה בוא, תגיד 
  .״׳ התנדנד הכושי, ״נו, תנו לי חמישייה. בבקשה, בא לי בא לי בא לי בא לי״ .15

 (היקרויות 4) -[25עמוד קרת, ] תהיו כאלה, זה ממש רחוק.״ אל
 מי״הגדוד העברי תשע,  —אבל את הכתובת הזאת מנג׳סת בקשר אני דווקא זוכר מצוין  - .16

 [19עמוד קרת, ?״ ]מקבל
 [13בגדול ]נבו, עמ'  ליכלךצ'רצ'יל  .17
 [14משהו ]נבו, עמ'  קלטתיפתאום   .18
 [14לחמישה? גג ארבעה ]נבו, עמ'  הגעתאיך   .19
 [19]נבו, עמ'   564תלךמה פתאום?! עמיחי הזדעק. ככה כל ההפתעה  .20
 [13אותו בלי חשבון ]נבו, עמ'  565תרסספשוט   .21
 

 
 שם מיישלמ

 שמות תואר

 [13עמ' אמיר, ] 566משגעתהייתה לי גזרה  .1
״אז בואי נחליף, רק לכמה ימים. אצלך יש שמש בבוקר. אני לא רוצה לחטוף רככת. בחדר  .2

 (181עמוד בלום, -קסטל. )567"רצינישלי אין חלון 
 גמור שנראה אחד רזה כושי איזה לנו צעק ״,כאן שלכם האוטו את תשאירו אל, ״היי .3

 לכם יפרקו אחרת, ממול אותו ״תחנו, שלנו לכיוון והלך מהמדרכה קם הוא. 568מסמים
 [ 24 עמוד, קרת] ״.בזמן 569אותכם שתפסתי מזל. בשנייה אותו

                                                           
 במשמעות של להפסיק פעולה מסוימת. -לצאת מ 557
 .בעיניי חן–מוצא במשמעות  נראה לי 558
 .123יצא לדרך, מילון הסלנג, עמ'  -זז 559
 .תספרי את מה שמעיק עלייך/ תגלי את הסודבמשמעות של  תוציאי החוצה 560
 לא הוכנסו היקרויות מסוג זה. . השיבוש הלשוני במקור.אתכםבמקום   -אותכם 561
 .'מגיע לי' במשמעות של 'אני ראוי לכך' 562
(, כולל מילה זו בפרק העוסק בחידושי הגייה 2007(. נצר )עברית בג'ינס 161עמ' יום הולדת )מילון הסלנג, -יומולדת 563

וכתיב בסעיף של שינויים מכוונים, כדוגמה למילה שיש בה חיקוי של שטף הדיבור, שבו נבלעים עיצורים בדומה 
 ?מזתומרתאו  ביצפרל

 .(98התקלקל, הושחת )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  -הלך 564
 .(354רורות לעבר אדם או מטרה אחרת. )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד ירה צ -ריסס 565
 (.231מדהים, מרגש )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' —משגע 566
 .גדול, ראויבמשמעות  רציני 567
 (.3, משמעות 70מכור לסמים קשים ללא יכולת להיגמל )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -גמור 568
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]אמיר עמ'  570.חלאות כל הגברים על הזין, יאללה שלהם, מצאתי חברה טובה כדי להגיד לה, .4
13] 

 ״...שששש או ״,לא את, לא ״את, ואומר מחבק ואתה, בסוף אומרות תמיד הן ״,זונה ״אני .5
 [7 עמוד, קרת] .לבכות ממשיכות הן אם

 [15רגשנית ]נבו, עמ'  571נקבה[ אתה כזאת 30מכלום." ]קרת, עמ'  .6
 [13]נבו, עמ'  572בן זונהאיזה  .7
וגם פנויה. אחד האלמנטים תמיד  573חרמנית"אין בחורה שהיא גם יפה, גם חכמה, גם   .8

 [ 19יהיה חסר" ]נבו, עמ' 
 צירופים
 ממשהו זה הרבה יותר משמונה., חמישה אחוז על הפנים"תחשוב על זה, השוק עכשיו  .1

 
 

 מילים מסתמות
טריינינג יבש. ומהר, איזה ״לא צריך להחליף מצעים!״ קרא אחריה גרובר, ״רק תביאי לי  .1

 איזה) (180עמוד בלום, -קסטל) .כך לא אוכל להירדם״-אני לא רוצה לצאת מהשינה, אחר
 (כלשהוטריינינג=טריינינג 

 
 

 574)מתארי שם תואר( מעצימים
נכון, אמר הבחור שישב מולה, בלי להסיר את עיניו ממתאר החולצה שלה  575זה-מהזה  .1

 זה נכון= נכון מאוד(-[ )מה17]נבו, עמ' 
 [ 19יציב פה. ]נבו, עמ'  576הכיכי אני  .2
 , נאמר על הירח[26גדול בעולם" ]קרת, עמ'   הכי" .3
 [11מזל ]נבו, עמ'  איזהמזל שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג  איזה .4
 [13בן זונה ]עמ'  האיז .5
 [15זל, השלמנו את ההמשך הידוע, הקבוע ]נבו, עמ' -מ זה-אישג -כם מו-אין ל .6
 [16רעיון נפלא! אילנה הבוכייה צעקה מחדר העבודה ]נבו, עמ'  איזה .7

 
 מילות כמות, מתארי כמתים ומילות אומדן ודיוק

 [  14ארבעה ]נבו, עמ'  גגאיך הגעת לחמישה?  .1
 

 פועליים(ביטויים )צירופים 
״הילדים שלי״, אמר וספק כפיים, ״הרי את המכה כבר קיבלו. ועכשיו הם כבר בכוננות  .1

 577ייכנס להם לראש ספיגה לעוד הנחתה. אני לא אודיע להם. הם יבינו לבד. ככה זה
  (182עמוד בלום, -קסטל)..." לא בבום בהדרגה.

 הלשונות את ושיחזיר, דרך -פריצת שיש, חדש שיש. אימייל הביטחון-לשר שלחתי ״בלילה .2
בלום,  -קסטל..." )חשבוני על גובה שם יתפוס שלא כדי, פירטתי לא. שלהן לפיות הרעות
 (182 עמוד

                                                                                                                                                                        
 12ראה הערה למשפט  569
570
 .(138אדם בזוי )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמי  -חלאה 
 (.2, משמעות 249גבר רכרוכי )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -נקבה 571
 (.50רע, נבל )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -בן זונה 572
הכוונה היא ( כאן מדובר על בחורה, לכן 145שטוף בזימה, רודף נשים )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -חרמן 573

 לרודפת גברים במקרה זה.
זה" יכול לשמש גם כמעצים פועל )דוגמה: הוא -רוב המעצימים שמצאתי הם מעצימי שם תואר, אם כי הצירוף "מה 574
 זה עצבן אותי(. -מה
-מקבילה ל זה-מה(. כאן, לדעתי, המשמעות של 207במיוחד, בצורה מרשימה )רוזנטל, מילון הסלנג בעמוד  -זה-מה 575

 . מאוד
יותר מכולם. בדרגה הגבוהה ביותר או במידה הרבה  בלשון הדיבור-(; הכי96הטוב מכולם )מילון הסלנג, עמ'  -הכי 576

 (.436ז  עמ'  -ביותר, ביותר )שוויקה, מילון רב מילים, ד
 .245הבין דבר מה, מילון הסלנג, עמ'  -נכנס לו לראש 577
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, יש לי 578רעיםאל תהיו ״אני לא אוהב סיני,״ נרתע הכושי, ״נו, תנו לי חמישייה, בחייכם.  .3
יומולדת היום. הצלתי לכם את האוטו. מגיע לי מגיע לי מגיע לי ביומולדת שלי לאכול כמו 

 [ 24בנאדם.״ ]עמוד 

כל חולצה שהיא קונה. מ 579סיפורלאישה שלהם עושים יש בעלים קמצנים כאלה, ש .4
 580[ 11]אמיר, עמ' 

רים. שלושה אבל בואו נעשה את זה מסודר, צ'רצ'יל הציע. שכל אחד יכתוב שלושה דב .5
 [ 16]נבו, עמ'  581נצא מזהמשפטים קצרים. אחרת לא 

, 582״צודק,״ נהם הנהג. הוא כיבה את המנוע והשעין את המושב שלו אחורה, ״למה לסוע .6
  [18עמוד קרת, . ״ ]דופק המונה, 583כך נחמד כאן. אני מה אכפת לי אני-כשכל

 
 תוארי פועל

מחליפה לך מצעים״, אמרה בהט ופנתה להביא מצעים  584כבר״אם אתה רוצה, אני  .1
 ( 180עמוד בלום, -קסטלחדשים. )

, קרת] ״?ברחוק מי, תשע העברי ״הגדוד, הזאת הכתובת את בקשר הודיעו בדיוק ואז  .2
 [ 18 עמוד

 [ 26, עשרים דולר." ]קרת, עמ' 585בשבילךרוצה לקנות אותו?  .3
 [14עמ'  לא אהיה כמוך." ]אמיר, 586בחייםאת יודעת? אני  .4
 הלשונות את ושיחזיר, דרך -פריצת שיש, חדש שיש. אימייל הביטחון-לשר שלחתי ״בלילה .5

בלום,  -קסטל..." )חשבוני על גובה שם יתפוס שלא כדי, פירטתי לא. שלהן לפיות הרעות
 (182 עמוד

 
 צירופים/ביטויים

״אני לא אוהב סיני,״ נרתע הכושי, ״נו, תנו לי חמישייה, בחייכם. אל תהיו רעים, יש לי  .1
כמו יומולדת היום. הצלתי לכם את האוטו. מגיע לי מגיע לי מגיע לי ביומולדת שלי לאכול 

 [ 24עמוד קרת, .״ ]בנאדם
 [ 13]נבו, עמ'  587בלי חשבוןפשוט תרסס אותו   .2

 
 פניות
 [13, בואי נפסיק עם המשחקים האלה?" ]אמיר, עמ' ילדה"אני בנאדם נשוי,  .1
 [9, איך אבא, תגידי לי רק איך אבא שלך." ]אמיר, עמ' 588"בובה'לה .2
  אחד כל. להמשיך חייבים אבל. קשים דברים עוברים ״בחיים, ברוך אמרה, 589״חמוד״  .3

 בלום, -קסטל). אחריות״ לך ״יש. אליו רכנה, לקום״ חייב אתה. להמשיך חייב מאיתנו             
 (180 עמוד

 [9 עמוד, קרת] ״?עיזה כמו מאחורה אותך שנעמיס רוצה, 590מותק״ .4

                                                           
. "אל תהיו רעים" קרוב לזה במשמעות . הכוונה היא : אל תתנהגו "הכז תהיה אל" מופיע  19הסלנג, עמ'  במילון 578

אל תהיה בצורה כזו, שנו את התנהגותכם! יש כאן צירוף חצי כבול: אל תהיה+ש"ע/ש"ת עם קונוטציה שלילית, כמו 
עצמה מסוג הצירופים שבורוכובסקי וסוברן דנות בהם במאמרן 'מדינה שמפריטה את . וכדומהמעצבן, אל תהיה קמצן 

 לדעת' הדן בצירופים אידיומטיים למחצה. )תשס"א(
579

 (289הגיב בצורה מוגזמת, הערים קשיים מיותרים )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -עשה סיפור ממשהו
( "אני עושה ועושה ועוד לא עשיתי כלום": 2010כתבה עופרי מישוב בעבודת הדוקטורט שלה ) עשהעל הפועל הכללי  580

 סמנטי ופרגמטי בפעלים מכלילים בעברית בת זמננו.  עיון תחבירי
( יצא+ מ+ שם עצם )מיודע( עם קונוטציה שלילית 166נחלץ ממצב קשה )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  -יצא מזה 581

 )בוץ, תסבוכת, פלונטר וכדומה(= נחלץ מצרה/בעיה כלשהי.
 לשון דיבור. -שגיאה דקדוקית -לנסועבמקום  לסוע 582
 העוסק בתחביר. 3מבנה תחבירי מיוחד. עיין בפרק  -[18]קרת, עמ'  אנימה אכפת לי  אני 583
 .173מיד, בעוד רגע, מילון הסלנג, עמ'  -כבר 584
[. מופיע פעמים רבות בשפה של מוכרים ממולחים, 58עליך חלים כללים מיוחדים ] מילון הסלנג, עמ'  -בשבילך 585

בשבילך' =רק למענך אנו מורידים את המחיר. אם זה היה מישהו אחר, היינו שעושים כביכול "ג'סטה" ללקוח, דהיינו '
 מבקשים יותר.

(, זו בבואה מדויקת של "אין לעבן" 213(. על פי נצר )עמ' 40אף פעם )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -בחיים 586
 שביידיש.

 (.48ללא התייחסות לתוצאות )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  -בלי חשבון 587
 .(36כינוי חיבה, בדרך כלל לאישה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -הלֶ 'ּבּוּב 588
 .(139פנייה לילד או לגבר )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -חמודמשמש ככינוי.  חמודשם התואר  589
 .(212כינוי חיבה )רוזנטל, מילון הסלנג עמ'  -מותק 590
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 [ 15, אני לא מבין איך אתה מסתדר עם כל הפרסומאים האלה ]נבו, עמ' 591אחי .5
 
 סמני שיח

 [11ראיתי היום דירה ברחוב בלפור." ]אמיר, עמ'  592"את שומעת? .1
 [13]אמיר,  עמ'  ?"בסדראמרתי לה פעם, "לכי, תשיגי לך חיים,  .2
 [ 12." ]אמיר, עמ' 593בחייך אמרתי לה, "אוף, .3
, אני יוצאת. למה אני תמיד צריכה למסור לך דיווח?" 594באמתאמרתי לאמא שלי, "אוי,  .4

 [ 13]אמיר, עמ' 
  -[11]אמיר, עמ'  595""עשי לי טובה, בסדר? אמרתי, .5
חלאות. ]אמיר,  הגבריםכל  ,596על הזין יאללה שלהם, מצאתי חברה טובה כדי להגיד לה, .6

  -[13עמ' 
 [ 15]אמיר, עמ'  ".597"לא נורא, לא נוראהיא אמרה,  .7
 [12]אמיר, עמ' - 598".שתהיי לי בריאה אמרתי, "את, .8
." ]אמיר, עמ' תהיי לי בריאה," אמרה בטינה, "תהיי לי את בעצמך, בריאהאת  תהיי לי" .9

12] 
 [  15. ]אמיר, עמ' 599צריך להיותמה זה והמלחייה, לא יוצא ממנה מלח. ומוזיקת הרקע,  .10
שאני אעזוב את אבא שלך  מה פתאום 601?מה זה קורה אתך"אמרה,  600?"אבל מה קורה לך .11

 [ 17לבד, הוא כל כך צריך אותי. ]אמיר, עמ' 
 הקטנה הנסיכה ואת, בבית אצלך שנפל הטייס אני כאילו אלי תתייחסי פשוט את"... .12

 (183 בלום, עמוד -קסטל. )המטוס״ את מתקן שהוא עד, קשים ברגעים אתו ששוהה
 ( 182 בלום, עמוד -קסטל. )גדול״ הישג זה, בהט, 602לומר מה אין"... .13
 גמור שנראה אחד רזה כושי איזה לנו צעק ״,כאן שלכם האוטו את תשאירו אל, היי״ .14

 אותו לכם יפרקו אחרת, ממול אותו ״תחנו, שלנו לכיוון והלך מהמדרכה קם הוא. מסמים
 [ 24 עמוד, קרת] ״.בזמן אותכם שתפסתי מזל. בשנייה

״מזל טוב,״ חייך אביחי בסבלנות האינסופית שלו, ״יומולדת זה באמת משהו חגיגי.  .15
 [25עמוד קרת, ] לנו מה בא לך, ונבוא לאכול איתך.״, תגיד בוא

. זה הכלב של הילד, תראה איך הוא 603בחייךואמא אמרה לאבא, ״שאול, עזוב אותו,  .16
 [12עמוד קרת, בוכה.״ ]

. אל תהיו רעים, יש לי 604בחייכם״אני לא אוהב סיני,״ נרתע הכושי, ״נו, תנו לי חמישייה,  .17
יומולדת היום. הצלתי לכם את האוטו. מגיע לי מגיע לי מגיע לי ביומולדת שלי לאכול כמו 

 [24עמוד קרת, בנאדם.״ ]

 [30לא מצאנו חנייה" ]קרת, עמ'  פשוט"היינו כאן כבר מקודם,  .18

 [30, תוריד את זה מהקומיסיון שלך. כמה אחוזים אתה מקבל? ]קרת, עמ' מצדי .19

                                                           
 .(74לה )לאדם מבוגר(...)נצר, עברית בג'ינס, עמ' 'באהלבביות ודומה לו אי, שיש בו מן מצוי היום ככינוי סתמ -אחי 591
 סוג של סמן שיח, שהמוען משתמש בו על מנת לוודא שהנמען קשוב לדבריו.-אתה שומע? 592
593

 .40רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -בבקשה ממך -ְּבַחֶייָך!/בחיֵׂיך!
594

. אני סוברת כי הצירוף 'אוי באמת' 3, משמעות 33הסלנג המקיף, עמ' רוזנטל, מילון  -מילת בקשה ותחינה -באמת
אולי חל כאן תהליך דומה לתהליך שחל בצירוף "עשה לי טובה" שהחל כבקשה  מבטא קוצר רוח וכעס כלפי הנמען.
 והפך לנזיפה )ראה בהערה להלן(.

595
ה/ תעשה טובה! קיים בעברית המדוברת  (288המקיף, עמ' פניה נרגזת, פתיחה לנזיפה. )רוזנטל, מילון הסלנג  -עשֵׂ

 במשמעות מילולית חיובית, אך בסלנג יש לצירוף משמעות של נזיפה, כמו גם במקרה זה.
596
 (. 278שווה נפש, לא אכפת לו )נאמר בהתרסה( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -על הזין שלו 
 (.189 )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'אפשר להתגבר  -לא נורא 597
598

 (.2, משמעות 382רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' ) תגובת בוז או אדישות-יה לי בריאתה
599
 הצירוף אינו מופיע אצל רוזנטל,  אך ללא ספק זהו צירוף מצוי, הבא להעביר חוסר שביעות רצון ממצב/דבר כלשהו. 
 לסווג גם כמשפט דיבורי. אפשראולי 

(. נראה לי כי זהו סמן שיח שבא להקדים הפרכה 208מופרכת. )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  הטענה שלך -מה קרה לך 600
 של טענה. 

601
שמוסבר בהערה  מה קורה לך? -, בדומה לאין הגיון במה שאת אומרת/עושה–במשמעות של  -"מה זה קורה אתך?" 

 הקודמת.
 (.16שמביא רוזנטל )שם, עמ'  אין מה לדבר/להגידללא ספק. דומה למשמעות של  -אין מה לומר 602
 לעיל. 3הערה לדוגמה בעיין  603
 לעיל. 3לדוגמה עיין בהערה  604
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 [31שנפלה כאן כנראה טעות. ]קרת, עמ' האמת היא  .20

 [31כי אני מחפש את שאול ותרצה ]קרת, עמ'אז זהו, איך אמרת שקוראים לבעלך?  .21

, בעבודה, אפילו אני לפעמים שוכח את זה. איכשהוש והאמת היאקוראים לי מיכאל,   .22
 [32קרת, עמ' ]

שלא  אמרתי לו כלום. סתם שיקרתי בשביל שתספר לי עליה. אני מבקשת  האמת היא .23
 [33הייתי חייבת לדעת. ]קרת, עמ'  פשוטסליחה, 

 [11איזה מזל ]נבו, עמ'  605אין לכם מושג .24
 [13]נבו, עמ'  607אין לך מושגאיזה מזל שיש לנו אחד את השני,  606אין לך מושג .25
 609[ 18? ]נבו, עמ' revelationמה זה  608יש לך מושגתגיד, היא הרימה את הראש מהניירות,  .26
 [ 11ביטלס? צ'רצ'יל תהה ]נבו, עמ'  דווקא .27
 [13תרסס אותו בלי חשבון ]נבו, עמ'  פשוט .28
 [15, זה מה שקורה כשגדלים רק עם האמא ]נבו, עמ' טוב .29
נעשה את זה מסודר, צ'רצ'יל הציע. שכל אחד יכתוב שלושה דברים. שלושה  610בואואבל  .30

 [16משפטים קצרים. אחרת לא נצא מזה ]נבו,עמ' 
 [19נקריא אותם בקול רם לפני ]נבו, עמ'  611בואקיי, אופיר אמר. אבל -או .31
 [16, תביא ניירות, אמרתי ]נבו,עמ' טוב .32
[ 18עמ'  ? ]נבו,revelationג מה זה , היא הרימה את הראש מהניירות, יש לך מוש612תגיד .33

 [19עמ'  אצלך? אופיר מחה ]נבו, דווקאלמה 
ההפתעה, אופיר התרגז. אני רוצה לדעת מה כתבתם. אחרת אני לא נותן את הפתק  על הזין .34

 [19שלי ]נבו, עמ' 
 

 משפטים שלמים שהם דיבוריים
 [13, בסדר?" ]אמיר,  עמ' 613תשיגי לך חייםאמרתי לה פעם, "לכי,  .1
 הלשונות את ושיחזיר, דרך -פריצת שיש, חדש ישש. אימייל הביטחון-לשר שלחתי ״בלילה .2

בלום,  -קסטל..." )חשבוני על גובה שם יתפוס שלא כדי, פירטתי לא. שלהן לפיות הרעות
 ( 182 עמוד

 -קסטל..." )לרגליו להשתטח צריך אני יומיים תוך 614ש  אומר לא זה. בדרך שאני כתבתי .3
  -(182 עמוד, בלום

מה אתה עושה, מה אתה את האבן הבנאדם רק מיילל, ״ ווכל הזמן הזה שאני מוריד עלי .4
 616[19עמוד קרת, ] ., אני האיש שלך, האיש שלך,״ עד שהפסיק615עושה, מה אתה עושה

 .זה לא יפהאתם חושבים שאני שקרן. "״אתם לא מאמינים לי, הא?״ המשיך הכושי,  .5

בטח לא אחרי שהצלתי לכם את האוטו. זה לא דרך להתנהג למישהו ביומולדת שלו. אתם   .6
 צירופים 2 –[ 25]קרת, עמוד  .617אין לכם לברעים רעים רעים. 

 [25עמוד קרת, ] , זה ממש רחוק.״618תהיו כאלה אל״נו, תנו לי חמישייה. בבקשה,  .7
 [31ותרצה ]קרת, עמ' כי אני מחפש את שאול, ? אז זהו619בעלךל קוראיםאמרת ש איך .8

 

                                                           
( 2004הוא  אינו מבין דבר. "אין לכם מושג איזה כיף זה ללכת להופעה של הדור הבא!!" )הבמה  -אין לו מושג 605

 .(15)רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' 
 עיין בהערה לעיל. 606
 כנ"ל. 607
 )כמו: יש לך מושג מה השעה?(הקדמה לשאלה  608
 לשאלה. קידומת מעין זו. השעה מה מושג לך יש כמו,  שיח סמן בכלל זה יש לך מושג= האם אתה יודע? אולי 609
 .(36פתיחה להזמנה לפעולה )רוזנטל, מילון הסלנג, עמוד  -בוא 610
 עיין בהערה לעיל. 611
 שאלה. לפני פנייה היא זו במשמעות" תגיד, "382 עמוד, הסלנג מילון לפי 612
613
 הצירוף אינו מופיע אצל רוזנטל. אני סוברת כי המשמעות היא: התמקדי בעניינייך, ואל תתערבי בענייני אחרים. 
 זה לא אומר ש...= אין הכוונה לכך ש... 614
  .אולי זה תרגום שאילה –'מה אתה עושה' במשמעות של 'למה אתה עושה את זה?'  615
616

 היקרויות 3  
 (.15מילון הסלנג, עמ' )רוזנטל,  חסר חמלה. -לבאין לכם  617
  .( 19הסלנג, עמ'  עליך לשנות את התנהגותך. )רוזנטל, מילון-אל תהיה כזה 618
 'איך קוראים ל..'? משמש בלשון הדיבור במשמעות של 'מה שמו של...?' 619
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 שונות

״היי, אל תשאירו את האוטו שלכם כאן,״ צעק לנו איזה כושי רזה אחד שנראה גמור  .1
מסמים. הוא קם מהמדרכה והלך לכיוון שלנו, ״תחנו אותו ממול, אחרת יפרקו לכם אותו 

 [24עמוד קרת, בזמן.״ ] 621תפסתי אותכם 620מזל שבשנייה. 

  –[ 15שלא התערבנו ]נבו, עמ' מזל  .2
 [15שיש מונדיאלים, אמרתי ]נבו, עמ'  מזל .3
 [15? שיש לנו אחד את השני, אופיר אמר. ]נבו, עמ' מזלאתם יודעים מה  .4

 
 מילים מן הלועזית 

 מילים לועזיות
 שמות עצם

 [9" ]אמיר, עמ'  622בוס"תדבר עם ה .1
, אשתי מות על להתגבר אחרת דרך לי שאין יודע, פשוט, אני. זכות לי שיש חושב לא ״אני .2

 -קסטל..." )בארץ 623הבלגן לתוך ישר קופץ ולא, בגלות ימים כמה עוד נשאר אני אם אלא
 (183 בלום, עמוד

, בגאז׳ב כבר שלך המזוודה. בוא. לשדה להגיע חייב אתה. בשש יוצאת שלך הטיסה ״אבל .3
-מברשת לך מצאתי. ותצא עצמך את ותרענן תקום רק אז, בבגדים נרדמת. הכל לך ארזתי
 (179 בלום, עמוד -קסטל. )ארזתי״ שלך את כי, חדשה שיניים

, ומהר. יבש טריינינג איזה לי תביאי ״רק, גרובר אחריה קרא ״!מצעים להחליף צריך ״לא .4
 (180 בלום, עמוד -קסטל. )להירדם״ אוכל לא כך-אחר, מהשינה לצאת רוצה לא אני

 אני אבל. מעצמי וכמובן. המסכנה ומאשתי. שלי ומהעבודה שלי מהילדים לי שאכפת ״ברור .5
 (183 בלום, עמוד -קסטל) ״?מבינה את, סטארט-רי עושה לא שאני עד לזוז יכול לא

 הלשונות את ושיחזיר, דרך -פריצת שיש, חדש שיש. אימייל הביטחון-לשר שלחתי ״בלילה .6
בלום,  -קסטל..." )חשבוני על גובה שם יתפוס שלא כדי, פירטתי לא. שלהן לפיות הרעות
 ( 182 עמוד

״אז מה עושים?״ שאל אותי הנהג והציץ במראה, ״שאני אקח אותך לבית? יש לך כזה  .7
 [18עמוד קרת, , אתה המלך.״ ]בוסבכלל? להורים? לחברים? למכון עיסוי באלנבי? אתה ה

 
 אין -פעלים 

 
 שמות תואר

 אתחול לעשות מיוחדת זכות יש ״שלך, בחדר להתהלך והתחילה אמרה, חושב״ ״ואתה .1
 (183 בלום, עמוד -קסטל) ״?המצוקה בלב אתחול שיעשו - האחרים אבל, לוקס-דה מוחלט

 [32אידיוט. ]קרת, עמ'  סתםלא נעים לי שאני אומר דבר כזה על קליינט, אבל הוא  .2
 

 סמני שיח
 (180עמוד  בלום,  -קסטל) .הארונות-״, אמרה בהט ומיהרה לחדר״אוקיי .1
!" בשפת 624שּול ם עליכםמתקדם לגינה המוארת, מכריז כבר בפטיו החשוך " ...כשהוא .2

  [9הזקנים שלהם...]אמיר, עמ' 

 [12?" ]אמיר, עמ' 625או.קיי"אמרתי, אני הולכת לחתום איתם , אמא,   .3
 [13, מה היה לך ספק בזה?" ]אמיר, עמ' "שּורהיא אמרה,  .4
חלאות. ]אמיר,  כל הגברים ין,על הז, 626יאללה שלהם מצאתי חברה טובה כדי להגיד לה, .5

 627[13עמ' 

                                                           
הבליינים, בטלפון, מאור כהן כמה טוב. "אני היום ברחוב איתך, מביט באנשים/ מזל שרק אני ואת יפים." ) -מזל 620

 .(213ורותם לוטנברג(,..."מזל שלא היה להם סכו"ם )כוורת(. )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' 
 לשון דיבור. -שגיאה דקדוקית -אותכם במקום אתכם 621
ככל  . כאן הדוברת מתכוונת לבעלה, אשר מקבל את ההחלטות בבית,bossמעביד, זה שקובע את הכללים. אנגלית:  622

 הנראה.
 מילה שמקורה בפרסית. -בלגן 623
 (363ברכת פגישה. יידיש: שלום עליכם )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -שּוֶלם עליכם 624
 Olשל השיבוש  19-. על פי הדעה המקובלת, ר"ת מן המאה ה.O.Kביטוי אישור או הסכמה. אנגלית: -או. קיי625

Korect =(All)8מילון הסלנג המקיף, עמ' רוזנטל,  -( )הכול בסדר. 
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 [19, אופיר אמר. אבל בוא נקריא אותם בקול רם לפני ]נבו, עמ' קיי-או .6
  628[15, צ'רצ'יל אמר ]נבו, עמ' ואללה .7
 

 צורן סופי לועזי
 בסיס עברי+ צורן סופי לועזי

לבן, זה שגנץ אמר פעם שאם רק תחליפו אותו -...מגלגלת את התריס עם הסרט האדום .1
הדירה הלוא תהיה שווה מיליונים" ]אמיר,  629תיקונצ'יקים,בתריסולים חשמליים ועוד כמה 

 [  9עמ' 
    630[9]אמיר, עמי  חבר'יה .2
 

 פניות    
, אני 631באבאשכבתי רק כדי להגיד: -אופיר יצא באמצע ישיבה על קמפיין לנייר טואלט תלת .1

 [ )מן הערבית(13איתך ]נבו, עמ' 
 

  632תרגומי שאילה
 [9שלך." ]אמיר, עמ'  איך אבא, תגידי לי רק 633איך אבא"בובה'לה,  .1
 [11." ]אמיר, עמ' 634אהבה, את יודעת, עושיםואז הוסיפה, הם לא  .2
." עושים אהבההם  אהבה,עושים ניסיתי אוראלי וסאדו ולא יכולתי להיפטר ממנה אומרת, " .3

 [13]אמיר, עמ' 
את האבן הבנאדם רק מיילל, ״מה אתה עושה, מה אתה עושה,  ווכל הזמן הזה שאני מוריד עלי .4

 [19עמוד קרת, ] .,״ עד שהפסיק635האיש שלך, האיש שלךמה אתה עושה, אני 
 [ 25מוד קרת, ע,״ אמרתי לו, ״יש לנו אוטו. ניסע לשם ביחד.״ ]636אין בעיה״ .5

 [31למצוא מונית ]קרת, עמ'  637חצי שעה לי לקחאני מצטערת,  .6
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
 
יאללה', שעליה הוא 'לעומת  ביותר( יש כאן פניה נרגזת 158על פי רוזנטל )מילון הסלנג המקיף, עמ' -יאללה שלהם626

 כותב רק 'פניה נרגזת'
627

 לשונית של ערבית ועברית.-יש כאן יצירת כלאיים דו 
וסיף כי זהו סמן שיח שמציין אישור או הסכמה. כך גם (. לדעתי, אפשר לה116סמן שיח )רוזנטל, מילון הסלנג עמוד  628

בדוגמה זו )מזל שיש מונדיאלים, אמרתי. ככה הזמן לא הופך לגוש אחד גדול, ואפשר כל ארבע שנים לעצור ולראות מה 
, צ'רצ'יל אמר. הוא תמיד היה הראשון להבין כשאמרתי משפטים מהסוג הזה. לפעמים גם היחיד. ]נבו, וואללההשתנה. 

 כאן, משמעותה היא הסכמה והבנה.וואללה [. ההסבר של המספר לאחר דבריו של צ'רצ'יל מעיד על כך שהמילה 15עמ' 
(, אך כאן אין הכוונה לבעל המקצוע, 385מתמחה בתיקונים קטנים )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -תיקונצ'יק 629

-. בסיס עברי וסופית לעז. הסופית צ'יק הבאה אחרי שמות עצם היא מסלבית )נצר-אלא לתיקונים עצמם. תיקונצ'יק
  .(291עמ' 

כלומר  חה מארמית, שבה הסיומת 'יא' היא יידוע,למעשה, במקור המילה נכתבת 'חבריא'. היא לקו 630
'חבריא'='החברים'. עפ"י רוזנטל, זהו סלנג מיושן שמשמעותו פניה לקבוצה מוכרת. המילה מצויה בתלמוד, והגייתה 

ל, עמ' -מילים' )ח-המקורית במלרע. הדובר כאן הוא אדם מבוגר, ולכן אין פלא שמשתמש בסלנג מיושן. במילון 'רב
 .'חבריא''' לצד ''ה'חברי'גם הכתיב ' ( מצוי629

 (. כאן זה נאמר בהומור.32דמות סמכותית )מילון הסלנג, עמ' -באבא 631
 היות שכמות תרגומי השאילה  היא קטנה, לא חילקתי כאן לחלוקה פנימית של פעלים, שמות עצם וכו'. 632
 .( 13לון הסלנג המקיף, עמ' )רוזנטל, מי ?how are youשאלה מקובלת בעת פגישה. אנגלית:  -איך אתה 633
634
 .251, נצר, עמ' 286רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -make loveקיים יחסי מין. אנגלית:  -עשה אהבה 
 ( שפירושו האיש הנאמן שלך/הנכון בשבילך למשימה הזו. your manתרגום שאילה מאנגלית )  -האיש שלך 635
(. מופיע גם אצל נצר no problemשאילה מאנגלית ) –( 15 עמוד הסלנג העניין קל לפתרון )מילון -אין בעיה 636

 .250ב'שאילות מן הלעז', עמ' 
 (.199על פי רוזנטל, מילון הסלנג המקיף,  עמ' בהשפעת האנגלית. ) -ארךבמשמעות  לקח 637
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 חידושים מורפולוגיים
 

 תוארי פועל
״הילדים שלי״, אמר וספק כפיים, ״הרי את המכה כבר קיבלו. ועכשיו הם כבר בכוננות ספיגה  .1

לא  בהדרגה. ייכנס להם לראש לעוד הנחתה. אני לא אודיע להם. הם יבינו לבד. ככה זה
  (182עמוד בלום, -קסטל)..." 638בבום

 
 

 639צלילים בעלי תוכן שמשמשים כסמני שיח
. מסמים גמור שנראה אחד רזה כושי איזה לנו צעק ״,כאן שלכם האוטו את תשאירו אל, היי״ .1

 מזל. בשנייה אותו לכם יפרקו אחרת, ממול אותו ״תחנו, שלנו לכיוון והלך מהמדרכה קם הוא
 [ 24 עמוד, קרת] ״.בזמן אותכם שתפסתי

אמר לי פורטוריקני עם עיניים אדומות ]...[ ]קרת,  הא?"בחיים שלי לא ראיתי ירח כזה. "גדול.  .2
 [26עמ'  

 640[17, דדה" ]אמיר, עמ' היי" .3
 [ 11, די כבר, אמא." ]אמיר, עמ' 642נו, 641אוףאמרתי, " .4
 [12בחייך." ]אמיר, עמ'  ,אוףאמרתי לה, " .5
 [14אמא,"...] אמיר, עמ'  אוף,אמרתי לה, " .6
 [14, כמה זמן?" ]אמיר, עמ' נואמרתי לראי, " .7
 כאן יש צירוף של צליל נושא תוכן עם מילה ממשית -[14". ]אמיר, עמ' 643נו כבראמרתי לה, " .8
." ]אמיר, עמ' אוף. סליחה, בסדר? ביקשתי סליחה, 644, מספיקנו אמרתי לה, "אמא, אמא, די .9

14] 
כשכבר הייתי קרוב אליו, ״לא נורא, תמיד תבוא מישהי אחרת.״ ?״ אמר הא״גם היא עזבה,  .10

 [19]עמוד 
, תנו לי חמישייה. בבקשה, אל תהיו כאלה, זה נו״בא לי בא לי בא לי בא לי.״׳ התנדנד הכושי, ״ .11

 [ 25]עמוד  ממש רחוק.״
 [ 25?״ המשיך הכושי ]עמוד הא״אתם לא מאמינים לי,  .12
 [11]אמיר, עמ'  645כל הקשקושים האלה.. בשביל מה זה טוב, ְפְחחקולנוע,  .13
 [10בחייך." ]אמיר, עמ'  ,646אויאמרתי לה, "  .14
אני יוצאת למה אני תמיד צריכה למסור לך דיווח?"  ,, באמת647אויאמרתי לאמא שלי, " .15

 [13]אמיר, עמ' 
 רצים ונהגים סבלים היו שביקר הרבות בארצות שכן, בזלזול גרובר עירד השמיע 648...חחחח .16

 (12 בלום, עמוד-קסטל. )הוא מי ידעו שלא כאלה גם וביניהם, מזוודותיו את לקחת לקראתו
 ״ ...649שששש או ״,לא את, לא ״את, ואומר מחבק ואתה, בסוף אומרות תמיד הן ״,זונה ״אני .17

 [7 עמוד, קרת. ]לבכות ממשיכות הן אם
 
 

                                                           
. יש כאן צליל נושא תוכן שהוספה לו ב' בתחילתו, וכך הוא עבר "הסבה" (34)מילון הסלנג, עמ'  בבת אחת-בבום 638

 , משמעו הוא בפתאומיות.בבוםמבטאת רעש גדול ופתאומי, ותואר הפועל  בוםלתואר פועל. ה"מילה" 
בקבוצה זו כל הצלילים ממולנים, כלומר מופיעים במילונים הרגילים או במילון הסלנג של רוזנטל. סעיף זה כולל  639
 יי.הַ -ו ם צלילים שבאו משפות זרות, כמו נּוג

640
 .(94)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' hiברכת פגישה...אנגלית:  -היי 
641

 .(8ביטוי של חוסר שביעות  רצון או חוסר סבלנות )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אוף
642

 .(238יף, עמ' קריאה המביעה חוסר סבלנות )מיידיש( )רוזנטל, מילון הסלנג המק -נו
643

 .(239)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -קריאת זירוז כעוסה -נו כבר
644
 .לראות את שלוש המילים כצירוף המביע קוצר רוח אפשר -די נו, מספיק 
645
 .(299)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  ביטוי תיעוב )אינטרנט( -חחחחחחחפ

 להלן.  202עיין בהערה  646
647
וי, (, אך כאן מופיע  הצליל  'אוי' בתוך הצירוף 'א6קריאת צער או חרדה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -אוי! 

( ל"אויש" )קריאה המבטאת חוסר 6. נראה לי כי ההגדרה שמביא רוזנטל )שם, עמ' המביע קוצר רוח וכעס מתבאמת'
 זה. 'אוי' במקרה -שביעות רצון או חוסר סבלנות( מתאימה גם ל

 .(134ל לעג ובוז )רוזנטל, שם, עמ' ביטוי ש -ְח ְח ְח ְח  648
 .(381' קריאת השתקה )רוזנטל, שם, עמ -שששששש 649
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 לשון הסיפר של הספרות הצעירההלקסיקון ב
 

 מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי
 

 שמות עצם
 [7 קרת, עמוד. ]הרגש גם מגיע כך-אחר, פיצוץ זיוניםה, לשכב מתחילים אתם .1
 הם, לחתיכות להתפרק לנשים פעם כל שגורמים, האלה שהסודות אותך לימד כבר הניסיון  .2

 מישהו איזה עם או משפחה קרוב עם או חיים בעל עם זיון של גודל סדר באיזה משהו לרוב
 [7 קרת, עמוד. ]כסף זה על לה ששילם

 [8 קרת, עמוד. ]אותו מסדר היה בקר גם אבל, אפשר אם פרגית, 650סיח איזה לו בא .3
 אתה ופתאום, לא אתה וגם צעירה לא כבר היא, טובים ויותר יותר נהיים רק זיוניםה  .4

 [9 קרת, עמוד. ]ילד על לדבר מתחיל עצמך את מוצא
 652[7 קרת, עמוד] 651יומיות רק תמיד, שם סרט, פה מסעדה, שני דייט ראשון דייט .5
הוא אסף את כולנו, ונשא נאום צורב לבבות שמה שיש לנו להציע  3לפני חצי הגמר נגד י"ב  .6

 [12זה רק דם, יזע ודמעות ]נבו, עמ'  ביתים-היודמול 
 

 פעלים
 [9, אוחזת לי בזרוע...]אמיר, עמ' 653נדבקת אלי ...והיא מתעכבת, .1

 [9הזרוע ]אמיר, עמ' לי כמו מוכטה על  654נמרחתהסימפטיה שלה  .2
ואהבתי  שכבתי אתוולא אהבתי אותו, ובחור אחד ש שכבתי אתוהיה לי אז בחור אחד ש .3

 [12אותו. ]אמיר, עמ' 
, 655אני נוסע על גאזעל החלון האחורי שלה היה כתוב באותיות כתב לבנות וגדולות:  .4

  (9עמוד , בלום-קסטלואתה? )
. יומיות רק תמיד, שם סרט, פה מסעדה, שני דייט ,ראשון דייט. בחורהעם  יוצא אתה .5

 [ 7 קרת, עמוד]
 [7 קרת, עמוד. ]הרגש גם מגיע כך-אחר, פיצוץ הזיונים, לשכב מתחילים אתם  .6
, 656לחתיכות להתפרק לנשים פעם כל שגורמים, האלה שהסודות אותך לימד כבר הניסיון  .7

 איזה עם או משפחה קרוב עם או חיים בעל עם זיון של גודל סדר באיזה משהו לרוב הם
. להסתיר ניסית כך-שכל שלך הזה הרוגע את קלטה כאילו כסף זה על לה ששילם מישהו

 [7 קרת, עמוד]
קרת, . ]בסלון ככה, מזדיינים ואתם, נמסה היא, זה את לה אומר שאתה איך, ובאמת  .8

 [8 עמוד
 657[8 קרת, עמוד. ]אותו מסדר היה בקר גם אבל, אפשר אם פרגית, סיח איזה לו בא .9
 [9 קרת, עמוד... ]מתפוצצת שהבטן עד בשרים איתו אוכל אתה, באזור, כך אחר  .10
 [7עמוד קרת, כמו איזה שני טון לבנים. ] יושב עליהוהדבר הזה, הוא  .11
 [11במשרדי פרסום ]נבו, עמ'  מבזבזאת כל היצירתיות שלו היה  .12

                                                           
 .(261 הסלנג המקיף, עמוד שיפוד שעליו נתחי בשר צלויים, )רוזנטל, מילון -סיח 650
 .(161 הסלנג, עמוד הצגת צהריים בקולנוע )מילון -יומית 651
652
 עצם()שם תואר שמשמש כשם  
 .(238הטריד, התחבר למישהו נגד רצונו )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -נדבק אליו653
( מופיע 'נמרח על מישהו' במשמעות התגפף, יצר קרבה פיזית עם אדם 246במילון הסלנג של רוזנטל )עמ'  -נמרחת 654

וכטה על הזרוע. יש כאן שלה נמרחת לי כמו מ הסמפטיהאחר, אך כאן המילה מתייחסת לשם עצם ולא לאדם: 
להבין זאת גם על פי המשפט  אפשרלמעשה מטונימיה. הסמפטיה מייצגת את הדודה עצמה, אשר נמרחת על המספרת. 

קונוטציה שלילית בדיוק יש הממשיך: "אז אני מתנערת ממנה בעדינות, שולחת אותה לדשא...." למילה 'נמרחת' כאן 
יא בהקשר לדודה. גם הוספת הדימוי 'כמו מוכטה' הממשיכה את התמונה כמו למילה 'נדבקת' שמופיעה קודם, אף ה

המטאפורית, מחדדת את תחושת הגועל שחשה המספרת כלפי הדודה וכלפי ניסיונותיה המעושים )בעיני המספרת( 
 להיות נחמדה.

 .(246נטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' השתמש בדלק )רוז -נסע על משהו 655
ל רוזנטל(. קרת מחיה כאן את המטאפורה על ידי צנפשית )משמעות זו לא מופיעה אהתמוטט מבחינה -התפרק 656

 הוספת המושא "לחתיכות".
657

 שני פעלים 
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כך שאת כל שמחת החיים שתססה בו והתקשתה לבוא לידי ביטוי בפגישות בבתי אבות,   .13
 [11עלינו ]נבו, עמ'  הוציאאו במיטה עם אילנה, הוא 

 [ 12אצלנו דברים ]נבו, עמ' להרים בלי התמיכה של צ'רצ'יל היה קשה   .14
 [ 12ביטחון עצמי ]נבו, עמ'  658זייפנוכולנו, כמובן,  .15
 [ 12]נבו, עמ'  660את הכסף מהכיס שלו 659וציאמכשכולם יודעים שהוא  .16

 
 ביטויים )צירופים פועליים(

. למה תדע לך, בוכה אתה וגם, לה הוקל כי, בוכה והיא, חבוקים נשארים אתם זה ואחרי .1
  661[8 קרת, עמוד]

שלה ]אמיר, עמ'  662שרוניות-ברמתכל הזמן  הביאה אותהפעם הייתה תמירה ויפהפייה ו .2
9] 

 [9]אמיר, עמ'  663את הפהבן דוד גנץ, עם הקומבינות ורעיונות הנישול, סגר לו .3
 הציבורית בתודעה ההבדל את הן 664בחשבון ולקחו האנושית המחשבה לעומק קדחו הם .4

   [10בלום, עמוד  -קסטל. )לדרום צפון בין ההבדל את והן, ל״קריה״ ״תל״ בין

 [ 8. ]עמוד עושה גלבגולים הוא קם ו .5
 [ 9 קרת, עמוד. ]עצמך את לקבור איפה יודע לא שאתה כאלה הערות מין לפעמים לו יש .6
 [12]נבו, עמ'  665התאבדנו על המגרשואחר כך פשוט  .7

 
 י שםמשלימ

  
 שמות תואר

 [11זה מצדה לרקוד ]אמיר, עמ'  666מגניב איזה .1
  [7 קרת, עמוד. ]הרגש גם מגיע כך-אחר, 667פיצוץ הזיונים, לשכב מתחילים אתם .2
 [12]נבו, עמ'  גורליפעם הוא איבד כדור   .3
            

 מילים מסתמות
 הם, לחתיכות להתפרק לנשים פעם כל שגורמים, האלה שהסודות אותך לימד כבר הניסיון .1

 איזה עם או משפחה קרוב עם או חיים בעל עם זיון של גודל סדר באיזה משהו לרוב
 כאן שתי מילים מסתמות( )יש [7 קרת, עמוד. ]כסף זה על לה ששילם מישהו

 [8 עמוד, קרת. ]אותו מסדר היה בקר גם אבל, אפשר אם פרגית, סיח איזה לו בא  .2
 [8 עמוד, קרת] מכיר שהוא באזור מסעדה איזהל ונוהג לאוטו איתו נכנס ואתה .3
 )איזה מצפן=מצפן כלשהו( [12עמ'  מצפן פנימי שמכוון אותו ]נבו, איזהשיש לו  .4
 [ 9 קרת, עמוד. ]עצמך את לקבור איפה יודע לא שאתה 668כאלה הערות מין לפעמים לו יש .5

 
 
 

                                                           
 .(124)מילון הסלנג של רוזנטל, עמוד  ביצע משימה באופן לא מושלם -זייף 658
 -שילם כסף תמורתו או בגינו -הוציא )כסף( על משהו -(392הוציא מכיסו= שילם מכספו. על פי מילון שוויקה )עמ'  659

 כלשון דיבור.מופיע  -ועל מישה (הוציא )כסףלא מצוין כלשון דיבורית. לעומת זאת 
 הדיבורי. הרושם את נותן שלו הפרוד הכינוי ורק דיבורית, לשון אין כאן אולי 660
  .(197 עמוד הסלנג הכול עלול להתרחש )מילון -לך תדע  661
כאן הכוונה לכך  -( 86בתחום או במהלך מסוים )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' הצליח  -הביא אותה במשהו662
 ה )דודתה של הדוברת( הייתה פעם מוצלחת בזכות היותה מרמת השרון, שנחשבת למקום יוקרתי. דָ שדֵׂ 
 במשמעות של 'השתיק אותו'.663
 .(199התחשב )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -לקח בחשבון 664
 (109שיחק באופן נחוש ובהתלהבות )כדורגל( )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -המגרש התאבד על 665
666

(. בן 204)מרהיב( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  magnificentמשמח, אהוב. אולי בהשפעת אנגלית:  -מגניב
שהיא  "יש!", כמו הקריאה חידוש יסודות לשוניים כחיקוי צלילי ליסודות לועזיים מקביליםשחר מכנה תופעה זו:

 .האנגלית"yes"חיקוי צלילי של 
 .תואר כאן כשם משמש פיצוץ העצם שם 667
מילה המשמשת להוספת אי בהירות וערפול, לעתים קרובות בצירוף מין...כזה( מעין, כעין, משהו כמו, כזה  -מין  668

 .(1024נ, עמ' -)מתוך: שוויקה, מילון רב מילים, מ
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 תוארי פועל

 [7עמוד קרת, אחרי זה היא שוב פעם מתחילה לבכות. ] 669ישרו . 1
יודע מה לעשות  670לא ממשהמצב החדש מטריד אותך, מאוד מטריד אותך, אבל אתה  .  2

 [ 8עמוד קרת, ]
 .התעניינת בכדורגל, אבל עכשיו אתה כבר מכיר את כל הקבוצות 671לא ממשכשרק הכרתם  .  3

 [9עמוד קרת, ]
 [12]נבו, עמ'  טוב. שמקשיב כל כך 4
[ )פשוט התאבדנו=התאבדנו לחלוטין/ 12התאבדנו על המגרש ]נבו, עמ'  פשוט. ואחר כך 5

  672לגמרי/ממש(
= כמו שצריך[ )להתאמן 11קפלה ]נבו, עמ' -על ביצוע א כמו שצריך. ולהתאמן לפני זה 6

 (כראוילהתאמן 
 [12]נבו, עמ'  שלוש אפס . מה שלא מנע מאיתנו להפסיד7
 

 מילות כמות, מתארי כמתים ומילות אומדן ודיוק
 [10שלי. ]אמיר, עמ'  שנים חדר הילדות הפרהיסטורי 673מיליוןמה שהיה לפני אולי  .1
 [7עמוד קרת, . ]675לבנים שני טון 674איזהוהדבר הזה, הוא יושב עליה כמו   .2
, לחתיכות להתפרק לנשים פעם כל שגורמים, האלה שהסודות אותך לימד כבר הניסיון .3

' עמ, קרת]...[ ] קרוב משפחה עם או חיים בעל עם זיון של גודל סדר איזהב משהו לרוב הם
7] 
  677[8עמוד קרת, . ]676מבויש חציוהגבר הזה קם, מחייך אלי, מתלבש  .4

 
 סמני שיח

מבחינה  דווקאעד כי הניבה תוצרת מחוכמת שהועילה צמיחתו כה מהירה וגאוותנית,  .1
 (9 בלום, עמ'-קסטלהיסטורית: )

 קרת, עמוד. ]בסלון ככה, מזדיינים ואתם, נמסה היא, זה את לה אומר שאתה איך, ובאמת .2
8] 

 [11שהעבודה סיפקה לו ריגושים רבים ]נבו, עמ'  אי אפשר להגיד .3
אז אבל אופיר, את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום של בנקים וביסלי,  .4

במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי, ושתק הרבה, ודיבר מעט ]...[ 
 [11]נבו, עמ' 

 
 משפטים שלמים שהם דיבוריים

 להציע לנו יששמה ש הוא אסף את כולנו, ונשא נאום צורב לבבות 3לפני חצי הגמר נגד י"ב  .1
 [12דם, יזע ודמעות ]נבו, עמ'  רקביתים זה -מול היוד

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .171מילון הסלנג, עמ'  ללא עיכובים, -ישר 669
 .188לא בהכרח, מילון הסלנג, עמ'   -לא ממש 670
 עיין בהערה הקודמת. 671
, אלא יחאינו סמן ש פשוטשיח, אם כי, לדעתי, במקרה זה ה לסמני גם ואולי למעצימים להשתייך יכול"פשוט" כאן  672

 )פשוט התאבדנו= התאבדנו לגמרי/באופן מוחלט(. תואר פועל
 ( 218מאוד )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  הרבה -מיליון 673
)ראה  כלשהו-בדוגמאות אלה, וכן בדוגמאות שבהן משמעותו דומה ל איזה-איזה= בערך. אולי אפשר לראות ב 674

 בסעיף הבא: מילים מסתמות({סמן שיח הבא לבטא חוסר מחויבות מצד הדובר/המספר.
 +מספר+ שם עצם= בערך.  איזה 675
(. אולי גם זה נחשב 699כמעט, כמעט לגמרי, כמו חצי גאון )שוויקה, מילון רב מילים, עמ'   הדיבורבלשון  -חצי 676

 .xכצירוף אידיומטי למחצה: חצי 
 פועל. כתואר משמש כאן הצירוף כל677
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 מילים מן הלועזית
 

 מילים לועזיות
  

 שמות עצם
 [9על הזרוע ]אמיר, עמ'  678מוכטהלי כמו  הסימפטיה שלה נמרחת .1
 [9]אמיר, עמ'  680ורעיונות הנישול, את הפה 679קומבינותוסגר לבן הדוד גנץ, עם ה .2
 [12של הנעל ]אמיר, עמ'  681שפיץהסיגריה ב מעכתי את .3
 - והכליה הבלאי, המוות את רבה בעורמה קיפלו הם שלהם המוצלח  682קונספטה לתוך .4

 ( 10 , עמודבלום-קסטל. )אלה של היעדרם את כלומר
 שבהן, קומות חמש עד שתיים בני, הללו למדורגים רוחנית משמעות מעניקה אף זו הילה .5

, טריפל קסים, דּופל קסים, יופי ואיזשהו פרטיות ליצור כדי קופצות מרפסות עם דירות
, בלום-קסטל. )כלום חסר לא ודאי להן שגם, חדרים ארבעה של רגילות דירות וכן, פנטהאוזים

  שמות עצם 3 -(11 עמוד
 היקרויות 2 -[7 קרת, עמוד] שם סרט, פה מסעדה, שני דייט ראשון דייט .6
 חיילת לאיזה וצועק לך קורץ, החשמלי החלון את מוריד הוא דגון בית צומת שליד וברמזור .7

 [9 קרת, עמוד] טרמפ לעצור שמנסה
 

 תיאורים
 שלי.)אמיר( 683הפרהיסטורישנים חדר הילדות  מה שהיה לפני אולי מיליון .2
 מתוככי שבקעו נעימות אור לאלומות הצטרפה דקורטיבייםה הרחוב פנסי של התאורה .3

 (9 בלום, עמוד-קסטל) הקדמיות הגינות של הצמחייה
 [11]נבו, עמ'  בנאליהוא ניצל את ההזדמנות להיות   .4

 
 תוארי פועל

 [ 11הוא עוזב.  ]נבו, עמ'  684טו-טו-אומדי כמה חודשים הוא היה מכריז ש .1
 

 תרגומי שאילה
 תוארי פועל

 כמה קיימת כבר שהיא אלא, שלשום או אתמול הוקמה לא צפון-ברוך-תל ששכונת דומה היה .1
 ( 9 בלום, עמוד-קסטל. )685טובות שנים וכמה

 [14לא אהיה כמוך." ]אמיר, עמ'  686בחייםאת יודעת? אני  .2

 
 חידושים מורפולוגיים

 שמות עצם
 [12כואבים על האספלט ]נבו, עמ'  687גליצ'יםו .1

 
 
 

                                                           
 .(210מערבית )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -הפרשת האף )נכתב גם עם ח'( -מוכטה678
 .(332לדינו: קומבינה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'   ;, מהלך מניפולטיביתחבולה, תככים -קומבינה 679
 במשמעות של 'השתיק אותו'.680
 .(378מיידיש )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' –חוד  -שפיץ 681
 .(333רעיון מרכזי )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -קונספט 682
 רוזנטל. במשמעות 'ישן'. לא מופיע אצל -פרהיסטורי 683
 הנה(-הנה-ט )הנהָא-טָא-טט )הנה(, ָאָא-טבקרוב מאוד, תוך זמן קצר. יידיש: ָא -אוטוטו 684
 תרגום שאילה ככל הנראה -(179זמן מספיק )קיים ביידיש( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -כמה שנים טובות 685
(, זו בבואה מדויקת של "אין לעבן" 213)עמ' (. על פי נצר 40אף פעם )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' -בחיים 686

 שביידיש.
  במסגרת הדיון במילים שהפכו למלעליים בעברית העממית. גליצ'ה( מתייחס למילה 2007נצר )עברית בג'ינס,  687
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 לשון הדיבר של הספרות הקלאסיתהלקסיקון ב

 
 מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי

 
 שמות עצם

 [11אפשר לדחוס בכתבה קצרה...]יהושע, עמ'  689הפקיד, כמה ארסממלמל  אמיתי 688נחש- .1
 [13. יש זמן. ]יהושע, עמ' 690שלישיהמקומון הארור הזה מופיע ביום שישי, והיום רק   .2
הזה ]יהושע, עמ'  נחשמרגע זה כולנו מגוייסים להוכיח שגם לנו יש אנושיות, לא פחות מאשר ל .3

13] 
הזה, פתאום עפה  691גיהינוםהלבנה, "מעל כל ה"ופתאום," אמר האמריקני הזקן בחולצה  .4

 (7יונה." )שלו, עמ' 
הלוחמים. בא אלינו בשביל להקים את השובך של החטיבה.  692חבר'ה"... הוא לא היה אחד מה .5

 (12אלף, שהתעסק עם יונים מילדות." )שלו, עמ' -מקצוע אלף-אמרו שהיה בעל
חוזרים עם ההרוגים,  693חבר'הכשה]...[ הוא חפר קברים בשביל אלה שיצאו. רצו שבבוקר,  .6

 (18שיהיו קברים מוכנים." )שלו, עמ' 
 

 פעלים
. למי אתה חושב שכל זה אכפת, ועוד בימים כאלה... 694מאוד הגזמתנקמות? מגחך הממונה,  .1

 [12...]יהושע, עמ' 
 [13אותי...]יהושע, עמ'  תהרוגשלה ]...[ קצת הכרת אותה, היא  ואמא   .2
היית רק צריך לבחור: מכדור, מרסיס, בראש, בבטן, בעורק הגדול  "חסר היה כאן איך ליהרג? .3

." )שלו, עמ' 695חוטףלאט, כמה שעות אחרי שאתה -של הירך. לפעמים תכף ומיד ולפעמים לאט
8) 

וכבר גחן בגמישות שאין לבני גילו, הפשיל מכנס, הראה שתי צלקות בהירות בין ברך וקרסול:  .4
יציאה. והחבלן שלנו הוריד אותי על הגב, חזר לגג -והגדולה חורכניסה -"ִהנה, כאן. הקטנה חור

 (10פגז של מרגמה." )שלו, עמ'  696חטףלהחליף אותי ו
"... אנחנו כולנו התרכזנו בחצר הפנימית ובחדרים של המנזר, אלה שנשארו מהפלוגה השנייה  .5

א את קצה את כל מי שרק הוצי 697דפקהתבצרו בבניין ההוא, מעבר לסמטה הזאת, והמשוריין 
האף. אבל היונאי הזה, השד יודע למה ואיך, יצא, ואיכשהו הגיע לשם, ושמה גם מצאנו אותו 

 ( 11אחרי שהכל נגמר." )שלו, עמ' 
לי עוד חברים והרבה שנים כבר עברו." )שלו, עמ'  698נפלו"גם את השם שלו אני כבר לא זוכר.  .6

12) 
רוצה וזה כל מה שהיא יודעת לעשות. עלתה, "הרי זה מה שהיא. הומינג פיג'ן. זה כל מה שהיא  .7

את  699תופסותדואר עושות לפני שהן -ויתרה על העיגול שתמיד כותבים עליו בספרים, שיוני
 (10הכיוון הנכון, וטסה בלי לחכות." )שלו, עמ' 

 (15האמריקאים האלה ואני אבוא." )שלו, עמ'  700גומר עם"מחר. אני  .8

                                                           
 (241אדם ערמומי וזדוני )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -נחש 688
היא אמנם  -ארסהיא מילת סלנג, והמילה  נחשאלא ש רוע. המחבר בונה תמונה מטאפורית של נחש עם ארס, -ארס 689

 מטאפורה, אך לא סלנג. 
היא שם מספר סודר )הבא לתאר את שם העצם(. כאן היא משמשת כשמו של  שלישישלישי=יום שלישי. המילה  690

ם מספר היום )=תחליף לשם העצם(, כלומר מייצגת את הצירוף כולו )סוג של מטונימיה(. זוהי תזוזה קטגוריאלית מש
 לשם עצם. 

 (.63מציאות קשה, סיוט מתמשך )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  - גהינום 691
ה 692 ְבר   (.129קבוצה קרובה, חבורה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  - ח 
 עיין בהערה הקודמת. 693
ממש הגזמת. לפניו לצורך העצמה:  ממשאחריו. לרוב יופיע  מאודללא המעצים  הגזמתבלשון הדיבור מופיע לרוב  694

 יהושע מערבב כאן לשון דיבורית עם לשון תקנית.
 .(134נורה )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  - חטף כדור 695
 ראה הערה לסעיף לעיל. 696
 .(6-7, משמעויות 82ירה או הרג )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  – דפק 697
 במשמעות נהרג. נפל 698
 ת הבין.במשמעו תפס 699
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 13שם בעיתון ]...[ ]יהושע, עמ'  701"סוגרים"לא .אין זמן. מחר בערב הם  .9
 

 ביטויים )צירופים פועליים(
 [12. מחר בבוקר. דבר ראשון. ]יהושע, עמ' 702על עצמיאת כל האישה הזאת לוקח אני  .1
 [14את הטיפול בה. ]יהושע, עמ'  703לקחת על עצמיאני חייב  .2
החווה ביד של מארח נדיב אל "ִהנה, שם שכבתי עם המקלע. בפינה ההיא של הגג. אבל בבית  .3

 (8". )שלו, עמ'704כדור לי הכניסההוא היה צלף והוא 
 

 מעצימים/מילים מעצימות
 [11ממלמל הפקיד, כמה ארס אפשר לדחוס בכתבה קצרה...]יהושע, עמ' אמיתי  נחש- .1
מערב אם אני לא טועה, כן, לפי השעון והשמש אני לא טועה. -"כמו חץ שירו אותו לשם, צפון .2

 (10מהר היא נעלמה." )שלו, עמ'  705כמהישר לשם, ולא תאמין 
 

 מתארי שם
 

 שמות תואר
 ביטויים

"... הוא לא היה אחד מהחבר'ה הלוחמים. בא אלינו בשביל להקים את השובך של החטיבה.  .1
  (12יונים מילדות." )שלו, עמ' , שהתעסק עם 706אלף-אלףמקצוע -אמרו שהיה בעל

 
 מילים מסתמות

 [ )איזה מקום= מקום כלשהו(16מקום. ]יהושע, עמ'  איזההרי זה היה צריך להירשם ב .1

עוד יותר ממני. ְז'לֹוּב אמיתי, מסכן. נקרע  707בריאושב לעברית שנועדה רק לי: "בחור גדול ו .2
 ( 10לשניים ומת בשנייה אחת." )שלו, עמ' 

 -" 708ממש"הנה, בפעמון הזה  -מדי פעם פגע קליע תועה, ואולי מכּוון בפעמון של המנזר     .3
 (  7והפעמון שב וצילצל בצליל חד, מוזר למשמע )שלו, עמ' 

 
 הכינוי הרומז )ה(זה

]יהושע,  709הזהמרגע זה כולנו מגוייסים להוכיח שגם לנו יש אנושיות, לא פחות מאשר לנחש  .1
 [13עמ' 

 
 תוארי פועל

1. "homing pigeon .דואר של הפלמ"ח. כל הלילה נלחמנו,    -. יונת710ותשעה אחוזים-בתשעים 
 (8שלוש אחרי שהשמש זרחה, ראינו אותה פתאום עפה ועולה." )שלו, עמ' -ובבוקר, שעתיים    
 "הכרת אותו?" שאלתי.  .2
 "את מי?" 
 "את היונאי ההוא, שקודם סיפרת עליו." 
 . הוא לא היה אחד מהחבר'ה 711ממש הפנימית של בהמות. "לאפניו מילאו את המראה  
 אלף, -מקצוע אלף-הלוחמים. בא אלינו בשביל להקים את השובך של החטיבה. אמרו שהיה בעל    
 (12שהתעסק עם יונים מילדות." )שלו, עמ'     

                                                                                                                                                                        
 סיים את המלאכה. -גמר עם 700
 .במקור המירכאות 701
 .(200התנדב )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -לקח על עצמו 702
 עיין בהערה הקודמת 703
 הכניס למישהו כדור= ירה בו. 704
 מילת שאלה המשמשת כמילה מעצימה.  -כמה  705
 .(21מושלם )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -אלף אלף  706
 .(57גדול, חזק )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -בריא  707
 .בדיוק/ עצמוכאן היא  ממשמשמעות  708
מילה המופיעה אחרי אפיון או שם פרטי של אדם ומוסיפה להם נימת גנאי )הן המילה  'זה' הן  בלשון הדיבור-הזה 709

מילת האפיון או השם הפרטי לפניה מיודעים.( ראיתם את השוויצר הזה? לא נאה לו לדבר עם אף אחד. )שוויקה, רב 
 .(590מילים, עמ' 

 .(33בביטחון, ללא שום ספק )עמ'  -ם המונח: באלף אחוזיבמילון הסלנג המקיף של רוזנטל מופיע  710
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 סמני שיח

 
 [13, בן אדם, יש לנו ברירה אחרת? אין. ]יהושע, עמ' תחשוב .1
 [13, ילדה שלי. אני מבין כל מה שאת אומרת. ]יהושע, עמ' כן, חמודה, כן .2
נאתר העיקר שתביאי את התינוק שלך הנה, ואני אחליף אותך אתו,  אזאם אין ברירה,  .3

 [14במהירות מיהי בעלת התלוש הקרוע הזה. ] יהושע, עמ' 
שגיח ]...[ ] , לך אחריו , הבטחת שת זהווהמזכירה, באותו טון זועף, אבל פמיליירי, הפטירה,  .4

 [15יהושע, עמ' 
, חבל על הזמן של כולנו, הוא מפטיר ויוצא בעקבות התינוק ]...[ ]יהושע, עמ' בבקשה אז קדימה .5

16] 
דואר, כמו ביוון העתיקה." -, יצאנו לקרב עם יוניתראה מה זהעיניו ננעצו בי. הוא הצטחק: " .6

 (8)שלו, עמ' 
זכרונות, אבל את השם האמיתי שלו אני בשום , כשאני מדבר אתך באים עוד ועוד תראה מה זה .7

 (17אופן לא מצליח לזכור." )שלו, עמ' 
 (17, מרוב שאני זקן וכבד וצפוף, הכל מתחיל לעלות." )שלו, עמ' תראה מה זה"ו .8
 הברית?"-"ואתה? התנדבת למלחמה מארצות- .9

 (18תקווה." )שלו, עמ' -אתה מעליב את העברית שלי. אני מפתח 712?מה פתאום"-
ובנפול החשכה הסעתי את הקבוצה הקטנה והכבודה שלי אל מלון המלך דויד. שם יסעד ִאתם  .10

החוץ... )שלו, -," הטעים מארגן הביקור מטעם משרדדווקא"מהאופוזיציה  -כנסת חשוב -חבר
 ( 14עמ' 

 "איפה אתה?" .11
 (15את באה?" )שלו, עמ'  אזדיוויד. -"בקינג

הוא חפר קברים בשביל אלה שיצאו. רצו  אזו לפעולות. הרי עד הקרב על המנזר הוא לא יצא אתנ .12
שבבוקר, כשהחבר'ה חוזרים עם ההרוגים, שיהיו קברים מוכנים. המתים שונאים לחכות." )שלו, 

 (18עמ' 
נסעתי ללמוד באמריקה. הכרתי בחורה, קיבלתי עבודה אצל אבא  אזלא קיבלו אותי לטכניון,  .13

 ( 18שלה..." )שלו, עמ' 
הסעתי את הקבוצה הקטנה והכבודה שלי אל מלון המלך דויד. שם יסעד ִאתם  ובנפול החשכה .14

החוץ... )שלו, -," הטעים מארגן הביקור מטעם משרדדווקא"מהאופוזיציה  -כנסת חשוב -חבר
 ( 14עמ' 

 "איפה אתה?" .15
 (15את באה?" )שלו, עמ'  אזדיוויד. -"בקינג

הוא חפר קברים בשביל אלה שיצאו. רצו  זאהרי עד הקרב על המנזר הוא לא יצא אתנו לפעולות.  .16
שבבוקר, כשהחבר'ה חוזרים עם ההרוגים, שיהיו קברים מוכנים. המתים שונאים לחכות." )שלו, 

 (18עמ' 
מערב אם אני לא טועה, כן, לפי השעון והשמש אני לא טועה. -"כמו חץ שירו אותו לשם, צפון .17

 (10מ' כמה מהר היא נעלמה." )שלו, ע לא תאמיןישר לשם, ו
הרכבת הישנה של ירושלים, עכשיו היא כבר לא פועלת, אבל כשהייתי ילד נסעתי -"ושם תחנת .18

 (12?" )שלו, עמ' הייתם מאמיניםאביב. ברכבת קיטור, -מפה עם אמא שלי לתל
 (15. אחד מהם היה בפלמ"ח." )שלו, עמ' לא תאמיני" .19
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
 (. 222באופן מיוחד )נאמר בהדגשה( )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -ממש  711
 (. 208בשום אופן לא )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -מה פתאום  712
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 פניות

 [13אין. ]יהושע, עמ' , יש לנו ברירה אחרת? 713בן אדםתחשוב,  .1
 [13. אני מבין כל מה שאת אומרת. ]יהושע, עמ' ילדה שלי, כן, חמודהכן,  .2

 
 שונות

בימים כאלה...  714ועודנקמות? מגחך הממונה, הגזמת מאוד. למי אתה חושב שכל זה אכפת,  .1
 [12...]יהושע, עמ' 

העיקר שנאתר במהירות , אתואם אין ברירה, אז תביאי את התינוק שלך הנה, ואני אחליף אותך  .2
 [14מיהי בעלת התלוש הקרוע הזה. ] יהושע, עמ' 

 
 משפטים דיבוריים

 תחליף אותי? איך? - .1
 [13. ...]יהושע, עמ' מה שאתה שומע -
של כולנו, הוא מפטיר ויוצא בעקבות התינוק ]...[ ]יהושע,  715חבל על הזמןאז קדימה בבקשה,  .2

 [16עמ' 
ואיך, יצא, ואיכשהו הגיע לשם, ושמה גם מצאנו אותו למה  716השד יודע. אבל היונאי הזה,  .3

 (11אחרי שהכל נגמר." )שלו, עמ' 
בימים כאלה...  717, ועודזה אכפתאתה חושב שכל  למי נקמות? מגחך הממונה, הגזמת מאוד. .4

 [12...]יהושע, עמ' 
 [12. ]יהושע, עמ' אין זמןלא מחר בבוקר ]...[אלא עכשיו. הערב. הלילה.  .5
 [13]יהושע, עמ' יש זמן.  .6
 [13. מחר בערב הם "סוגרים" שם בעיתון ]...[]יהושע, עמ' אין זמןלא . .7
היא עדיין קיבלה אצלנו משכורת  718ש איך זה]...[ אם היא פוטרה או אפילו עזבה מרצונה,  .8

 [16החודש? )איך זה ש..= מדוע/ מה ההסבר לכך?( ] יהושע, עמ' 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(50שת )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ' פנייה מודג - בן אדם 713
מה עוד ג וגם לא אצל שוויקה במילון 'רב מילים'. עם זאת אצל שוויקה מופיע הצירוף לא מופיע במילון הסלנ -ועוד 714
. גם המשמעות של ועוד בהיקרות המופיעה -בייחוד לנוכח העובדה ש -במשמעות של בלשון הדיבור בתוספת ההערהש 

במשמעות זו מאשר הצירוף היא אף יותר דיבורית  ועודכאן, ובלשון הדיבור בכלל היא אותה משמעות, ולדעתי, המילה 
 מה עוד ש. 

 .(2)א(128חסר ערך, אין לעסוק בו )רוזנטל, מילון הסלנג, עמ'  -חבל על הזמן 715
 (.107)רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' העניין לא ברור  -השד יודע  716
מה עוד לא מופיע במילון הסלנג וגם לא אצל שוויקה במילון 'רב מילים'. עם זאת אצל שוויקה מופיע הצירוף  -ועוד 717
בהיקרות המופיעה  ועוד. גם המשמעות של -בייחוד לנוכח העובדה ש -במשמעות של בלשון הדיבור בתוספת ההערהש 

היא אף יותר דיבורית במשמעות זו מאשר הצירוף  ועוד כאן, ובלשון הדיבור בכלל היא אותה משמעות, ולדעתי, המילה
  .כשפה מדוברת על ידי חמישים האינפורמנטים כמו כן זוהתהמה עוד ש. 

 מה ההסבר שלך לעניין?במשמעות:  -איך זה ש.. 718
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 מילים מן הלועזית

 מילים לועזיות
 שמות עצם

אמיתי, מסכן. נקרע  719ְז'לו בושב לעברית שנועדה רק לי: "בחור גדול ובריא עוד יותר ממני.  .1
 (10לשניים ומת בשנייה אחת." )שלו, עמ' 

 דרום."-ממע"צ 720נודניק"זה אתה ֲאאּובי? חשבתי שזה המהנדס ה .2
 (15אחר." )שלו, עמ'  721נודניק"זה אני.  .3
של חלונות. אל תדאג. אני אחליט. אתה רק צריך להיות  פרופילים"כרגיל. צבעים, בלטות,  .4

 (15נוכח." )שלו, עמ' 
יׁש"... ותביא לי  .5 ְנב   (16חביתה מהמזנון של גליק." )שלו, עמ'  ס 
, ואז הגדוד 722רזרבהתקווה. יש לי שם משפחה גם היום. ְמַלֶּבס, ִמקווה, הכשרה, -"אני מפתח .6

 (18הרביעי של הפלמ"ח." )שלו, עמ' 
 
 שיח מלועזיתסמני 

כך: "ליאורה? זה אני. אם את שם תואילי בבקשה לענות." -..." ואחרהלו..." אמרתי, "הלו" .1
 (14)שלו, עמ' 

 
 

 תרגומי שאילה
ש לקרב,  .1 , 723כמו שאומרים"תתפלא, אבל מכמה בחינות אז היה קל יותר. הייתי סוס צעיר, ֹשָ

 (16מוכן לכל, מגליד מהר." )שלו, עמ' 
 
 אין -מורפולוגייםחידושים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.125גברתן )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  - ְז'לֹוּב 719
 (. מילה שאולה מיידיש.239המקיף, עמ' טרחן )רוזנטל, מילון הסלנג  -נודניק  720
 עיין בהערה לעיל. 721
 )מיושן( כינוי לכוחות המילואים , בעיקר בפלמ"ח ובתקופת מלחמת השחרור.  -לפי מילון רב מילים: רזרבה  722
סמן (. אולי זה 180על פי הביטוי השכיח; יידיש: ווי מען זָאגט )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  - כמו שאומרים 723

 שיח שמקדים ביטוי/ ניב מוכר?



255 
 

 לשון הסיפר של הספרות הקלאסיתהלקסיקון ב
 מילים קיימות שעברו מעתק סמנטי

 שמות עצם
 [11עצמו ]יהושע, עמ'  הנחשואולי, למה לא, לנסות להיפגש עם  .1
 (8ההוא, ראו הלוחמים יונה. )שלו, עמ'  724גיהינוםופתאום, מעל לכל ה .2
 

 פעלים
 [12]יהושע, עמ'  נקמות... 725מחפשיםפיתוי קל למתחרים שאז למה להגיש  .1
 [12בבוקר לאשתו לשעבר להקדים לחזור מהעבודה. ]יהושע, עמ'  726נשבע]...[ כי  .2
 [13שבעצמו יסיע את הבת. ]יהושע, עמ'  נשבע לההוא  .3
 

 ביטויים )צירופים פועליים(
את השליחות הזאת, הנה עכשיו בקרינה  727חיפש לעצמואף שהממונה על משאבי אנוש לא  .1

 [9הרכה של הבוקר, הבין שנובעת ממנה משמעות שלא ציפה לה. ]יהושע, עמ' 
 

 מתארי שם
במדעי הרוח, רדיקל של מוסר מקומי ]...[ לא שיער תחילה מה  נצחי אומנם העיתונאי, דוקטורנט .1

 [10מקור הנייר שתתפרסם עליו  הכתבה החריפה שלו. ]יהושע, עמ' 
 

 הכינוי הרומז )ה(זה
יהושע, . ]הזהואולי, למה לא, לנסות להיפגש עם הנחש עצמו, לבדוק מה הוא עוד יודע, העיתונאי  .1

 [12עמ' 
 סמני שיח

 -[11, לנסות להיפגש עם הנחש עצמו ]יהושע, עמ' 728למה לאואולי,  .1
 

 שונות
]יהושע,  729בערב שבת ]...[ ועודכדי לא להפתיע ידיד,  ומיד ראה לנכון להקדים ולבקש תגובה ]...[ .1

 [10עמ' 
 

 מילים מן הלועזית
 אין

 
 אין-חידושים מורפולוגיים

 
 
 
 
 
 

                                                           
724
 (.63מציאות קשה, סיוט מתמשך )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ'  -גהינום  
במשמעות של חיכה לשעת כושר לפגוע בו. גם כאן  חיפש אותו( מופיע רק 137במילון הסלנג של רוזנטל )עמ'  -חיפש 725

 נקמות= חיכה לשעת כושר להתנקם. המשמעות דומה. חיפש
במשמעות המקורית.  נשבעולא  הבטיח בכל לבוכאן הוא דיבורי, משום שכוונתו היא  נשבעהשימוש בפועל  726

על זה וכדומה(. עניין זה קשור  מתאני  -מאפיין את הדיבור )בדומה ל נשבעהשימוש בפועל בעל משמעות מוקצנת, כמו 
 להגזמה המאפיינת את הדיבור.

זה בא לרוב עם שם עצם בעל קונוטציה שלילית, כמו חיפש לעצמו צרות. רוזנטל  היה מעוניין. צירוף –חיפש לעצמו  727
נקלע למצבים שהיה צריך להימנע מהם: "מסובב את הבורג, מפרק את הגלגל/  -חיפש צרות( כותב על 137)שם, עמ' 

צרות, צרות." )דודה, מחפש צרות, דני סנדרסון(. גם מילה  ,מנפץ את הפלומבה ומנתק את החשמל/ הוא מחפש לו צרות
חיפש בעלת משמעות נייטרלית כמו בהיקרות המופיעה כאן, מקבלת משמעות שלילית , כאשר באה אחרי הצירוף 

 לעצמו.
 (900למה לא בלשון הדיבור אין כל סיבה להתנגד לדבר. )שוויקה, רב מילים, עמ'  728
 . מה וכמהעל אחת כבמשמעות של  ועוד 729
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 )"אז"( 2.3.1נספח לסעיף 
 

 "אז" במעמ"דגילויי  
 

 "אז" בתפקידים אזכוריים
 

 "אז" לציון זמן
730( C714) .את מין מדביקה כזה, מפסלת ואז .1

 

 .של ניסים עם המרפסת: ]...[ כאן יש מסדרון, וכאן יש את החדר 2דוברת  .2
: אה, אוקיי, אז אחרי זה יש את הסלון הקטן, אחרי זה את החדר של שניצל, שזה 1דובר 

( C842מולו בצד ימין יש את החדר של בני. ) ואזאותו דבר, 
731 

 (C514_2אשתו נכנסה להריון. ) ואז .3
 (C612_3אני מעביר...) ואז .4
 (C612_4ברגע פתחתי את הזה. ) ואז .5
 (G423אה למצוא את השלישי )אני צריך ואז  .6
 (OMתסווג את זה לאיזה מהם...)ואז  .7
 (Y32אני אומרת לאנשים...)ואז  .8
 (Y32אם היא תרצה לעבור אתי, סבבה. ) -אני מאוד מקווה בשבילה -ואז .9
 (Y32הגיעה ההצעה הזאת. )ואז  .10
 (Y32פתאום את נוסעת. )ואז  .11

 
 תוצאה-"אז" לציון יחסי סיבה

 (C514_2) שיהיו לה שני בנים.עכשיו היא מפחדת אז  .1

המקור שלהם הוא  אז אסור לייבא, אסור לייבא בשר. אתה יודע, לארץ אסור, עכשיו, .2
 (C612_2) האוטונומיה.

, אך לפי 2)המשפט נקטע ע"י דובר  (C612_2)  החבֶרה פשוט ב... אזאין מקור בשר,  .3
שאין להם מקור זול ההקשר נראה כי כוונת הדובר הייתה שהחבֶרה במצוקה/בבעיה מפני 

להשיג בשר מאז שנסגרה בפניהם האופציה של האוטונומיה, כלומר של הרשות 
 הפלשתינית(

הבשריות האלה, שהם צורכות הרבה בשר, מה הם עשו? הם פשוט התחילו לקנות, נגיד סוג  .4
 (C612_2)  סוג גימל הם קונים. אז גימל, במיוחד פאפאגיו שהיא.. זה כמויות, אתה מבין?

יוון שפאפאגיו היא מסעדה שצורכת הרבה בשר, היא מתפשרת על סוג גימל, לדברי )מכ
 הדובר(

אה מיליתי )= מילאתי(  אזזה קפה מקוסטריקה, לדעתי אחד הקפאי..,הייתי שם פשוט,  .5
(C612_3 ) 

הייתי צריך לשים עוד  אזהתוכנה לא קוראת ֶאה מקרו של זה, והייתי צריך של עברית... .6
 (C612_4) מחשב.

אז למשל, ראינו במקסיקו שהזרחן...יש שם בעיה, הרי הזרחן נשאר אה מקובע בקרקע,  .7
 (C612_4) ברגע פתחתי את זה.ואז אוטומטי העלינו 

732
 

 (C612_4תק תק תק על הרגע... ) אזהם אמרו לא מספיק,  .8
הם רוצים בלעדיות.  ואזיש להם בעיה שהם חושבים שהם בעלי @ וזה, אתה מבין,  .9

(C612_4 )733
 

אפשר יהיה גם מלמעלה וגם מלמטה  ואז: אולי פשוט יורידו לי את המתג ללמטה, 3דוברת  .10
  ((C711_1להגיע אליו. 

                                                           
 לזמן. הן' ואז' של ההיקרויותרוב  730
 . מקום במשמעות זמן כאן יש– 731
732

 .אולי 'ואז' כאן לציון זמן 
733

 במשמעות זמן.הוא  ואז. בד"כ (חריג )ממצא במשמעות סיבה ותוצאה ואז 
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אנחנו לא נמצאים בבסיס של ֶאה סיירת מטכ"ל ולא של ֶאה גולני ולא של מסתערבים וגם  .11
אני לא מדבר על מצב שינסו להיכנס דווקא היום  אזבבסיסים כאלה היו נסיונות חדירה, 

אל מחנה תל השומר כי מכירים את האוכלוסייה. אנחנו לא לוחמים ֶאה ותיקים. 
(G423)734

 

]...[ אז זה דווקא יכול לקרות אצלכם ואצלי והיום, בשעה עשר וחצי בלילה זה יכול  .12
הכי חשוב שתפתחו את העיניים, תהיו ערים למה קורה סביבכם, אם עוצר  אז 735לקרות.

 ( (G423רכב חשוד על ידכם ]...[
אני בא מענף נשק, וכל שנה אנחנו קוראים ומתחקרים אירועים של פליטת כדורים, של   .13

חיילים שנהרגים סתם. אני לא מתכוון לבוא לאף אחד מחר בלילה ולספר לו שהבן שלו 
בעניין הזה אני מצפה אז שיחק במחסנית, רצה לבדוק אם הוא יכול ככה וככה ויצא כדור, 

G423) )736שתהיו בוגרים. 
 

אתם צריכים להקפיד לשתות הרבה מים, גם בשעה שבע בערב שעולים לשמור, עדיין חם,  .14
להקפיד לשמור על עצמכם.  אזאה מאבדים נוזלים ומזיעים במדים האלה הארוכים, 

G423) )737
 

: כדי שנדע איפה אנחנו עומדים, נעשה תיאום ציפיות ביננו, כי סך הכול אני לא 2דובר  .15
לפחות אם אנחנו רואים איפה  אזגם לא רוצה שהמשרד ייפגע, רוצה שאתה תיפגע, ואני 

 (G931זה הבסיס לכל דבר. ) -זאת התחלה, זה ה -אנחנו עומדים, זה ז
: אני אומר כזה דבר: לו אתה היית מגיע לכאן חייל לא נשוי עם חברה עם מערכת 2דובר  .16

וי, אבל מכיוון לחצים משלה, הדברים היו שונים מכפי שהם נראים היום, שהיום אתה נש
 (G931( )1... ) נקטע על ידי דובר אזשהיום אתה נשוי, 

 (G931אתה לא מוכן לקבל דבר שהוא כפוי עליך. )אז : ופה בגלל שאתה כפוי, 2דובר  .17
 : אז אין מצב שאני אגור שם?1דוברת  .18

 : את לבד? לא.2דובר               
738(C842נהיה קרובים. ) ואז: 1דוברת               

 
 

 "אז" לציון תנאי )פותח את הסיפא במשפט תנאי(
 (C514_2)אני אקח לך, אז אז אם ייגמר לי .1

(C514_2) למה היא חזרה? אז .2
739

 

(C612_2) 740מאיפה הם מביאים? אז .3
741

 

 ( C612_3אין בעיה. ) אזאם היו משתמשים כל יום,  .4

 ( C612_3זה, זה מיד מתרכך. ) , אזואם אתה שם את הידיים או משהו כזה .5

 זה יכול לנוע בין שלושים למאה דולר. אזאם זה בקורס, אני מוכר ֶפר יחידה, אוקיי?,  .6

(C612_4) 742
 

743ברגע אנחנו משנים. אז אם יש לך בעיה ספציפית מיקרו, אזאתה מבין? אז  .7
 (C612_4)  

744( C612_4הוא מקבל מהמרכז פה בארץ. ) אזיש ג'וקים או שיש מחלה כזאת וכזאת,  .8
 

                                                           
קרביים יש כאן 'אז' לציון תוצאה )במשמעות של 'לכן'(. המפקד מסביר לחיילים שמכיוון שהם אינם חיילים  734

במיוחד )לא שייכים לסיירת מטכ"ל או לגולני וכדומה(, הסיכוי לחדירת מחבלים לבסיסם הוא נמוך יותר. עם זאת הוא 
 מצפה מהם לערנות, הקפדה על הכללים וכו'.

 מדובר על ניסיונות חדירה של מחבלים. 735
736

ן מסקנה העולה מן הדברים שנאמרו אם אפשר להחליף את 'אז' ב'לכן' סיווגתי אותו כתוצאה, למרות שזה גם מעי 
אם מדובר  -קודם. אפשר להסביר שיש שני סוגי 'לכן' )ובהתאמה כך גם לגבי 'אז' במשמעות זו(. יש 'לכן' שהוא תוצאה

על העבר או ההווה כמו: אסור לייבא בשר , אז המקור שלהם הוא האוטונומיה. לעומת זאת יש 'לכן' שהוא מעין 
 ים שנאמרו קודם, כמו במשפט כאן.מסקנה/השלכה מעשית לדבר

737
יש כאן מעבר ממשפטי חיווי למשפט מודאלי במשמעות של ציווי )תפקיד בין אישי(. יש כאן גם משמעות של תוצאה  

 יש כאן(.)תפקיד אזכורי( ויש פה גם מסקנה )תפקיד קוגניטיבי( וגם מעבר מהסברים להשלכה המעשית )תפקיד מבני
 .דוגמה לשילוב תפקידי 'אז'

738
 שלא מציין זמן אלא סיבה ותוצאה. "אזו"חריג של  
739

לומר שיש כאן סיפא ללא רישא )אם אכן הוא בגד בה, אז למה היא חזרה  אפשרמדובר על מישהי שבן זוגה בגד בה.  
 מסקנה?? -אליו?( ואולי זה מתאים לסימון יחסי הצדקה

 הדובר מתייחס למקור הבשר של המסעדות למיניהן. 740
'אז' במשמעות 'אם  -לדברי דובר א, הטוען כי כיום כבר אין למסעדות אפשרות לקנות בשר מהאוטונומיהתגובה - 741
 .כך'
 במשמעות 'במקרה זה' )סיומת של פסוקית תנאי(. 742
 רק ה'אז' האחרון הוא במשמעות של תנאי. 743
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ם< אמרה משהו נכון, שהיינו יכולים, אם היית עושה את ה, 2דוברת  .9 : דרך אגב >שֵׂ
היה אפשר באמת לשים את זה בשקע שביניהם.  אזקושרות, עוד סנטימטר מעל המקלות, 

(C711_2) 
יראו את  אז: שמתי בכל אחד קצת דבק. וגם אם לא היה דבק, אם אני מוציא, 1דובר  .10

 (C711_2החורים של הברגים. )
 ( )סיפא של תנאי(C714הם צריכים ל... ) אז: אבל אם הם מזמינים את ערפאת, 3דוברת  .11

 (C842תוכל לישון ֶא איתי...) אז: אם היא לא תגיד לך כלום, 1דובר  .12
 (C842תשני בחדר אחר. ) אז: אבל אם היא תגיד לך, 1דובר  .13
תפים(: לא, אני , שמעלה את האפשרות של מגורים עם שו2)כתשובה לדברי דוברת  1דובר  .14

 (C842כבר נגור לבד. ) אזמעדיף שאם אנחנו שנינו  נגור ביחד, 
אולי כן.  אז: תשאלי את פרח, אולי אם באמת ֶאה, זה ָשם הסלון, איפה שהיינו, 1דובר  .15

(C842 )745
 

( X2תגורי שם )סיפא של תנאי אז כן,  אז: תראי, אם את לא מקבלת מעונות, 1דובר  .16
(C842) 
אה, יש להם דירה, אחלה דירה  אזני אומרת, שאם אני לא אקבל מעונות, : אה, א2דוברת  .17

746( C842ויש מרפסת ויש סלון ]...[)
 

  747(C842כן )אז : אבל אני מעדיף שתגורי, תגורי במעונות כבר, אבל אם לא, 1דובר  .18
 : אני גם מעדיפה לגור במעונות, אבל אם לא יהיה...2דוברת  .19

   748(C842תגורי שם ) אז: 1דובר 
 : אין מצב שאני אגור שם?2דוברת  .20

 : את לבד?...לא.1דובר  .21

749( C842נהיה קרובים. ) ואז: 2דוברת  .22
 

זה  אז: לא. תום היה לא בן שנה וחצי. אם הוא בן שנה וחצי זה שמונים ושש. 2דובר 
 (D42שמונים ושש. )

ֶאה  יש לנו מטרה , ואני סומך עליכם, שאתם אזאבל אם אני נמצא פה ואתם נמצאים פה,  .23
 ((G423את ההנחיות שקיבלתם פה, מסוגלים לבצע...  

]...[ ואני סומך עליכם, שאתם ֶאה את ההנחיות שקיבלתם פה, מסוגלים לבצע ]...[לא  .24
להישען לא יודע איפה, לשבור שמירה ולחשוב שבמשמרת שלי אפשר לישון וזה לא יקרה, 

 G423) )750זה דווקא יכול לקרות אצלכם ואצלי והיום ]...[ אז 
ֶאה, ֶאה לא צריך ֶאה נוהל מעצר חשוד ]...[ אתם לא  אזואם מישהו רץ אליכם עם סכין,  .25

 צריכים לסכן את החיים שלכם או של החיילים, של החברים שעומדים אתכם בשער.
G423)) 

עומדים  -דבר ראשון אזאם מישהו מתחיל לירות אליכם אני לא יודע מה, מאור יהודה,  .26
 ((G423 מאחורי מחסה.

אתם צריכים  אזאני מקווה שלא יהיה לנו ֶאה, ֶאה הפעלות כאלה שלא לצורך, ואם כן,  .27
 ((G423 לעשות אותם כמו שצריך 

אתה  אזאחרי שירית לו ברגליים? הוא לא מהווה סכנה, אלא אם כן הוא מהווה סכנה,  .28
 ((G423יורה לו ]...[ 

 תגיד הלאה ]...[ )ההקשר לא ברור(  אז: ָאה, הלאה כאילו? 1דובר  .29

                                                                                                                                                                        
 )סיומת של פסוקית תנאי(. )חסרה מילת התנאי 'אם' בסיפא( 744
 מכיוון שיש כאן 'אם' ו'אז' סיווגתי את זה כסיפא של תנאי()ההקשר לא ברור, אך  745
)למרות שהדוברת אינה אומרת מפורשות, ברור שהכוונה היא שאם לא תקבל דירה במעונות, היא תרצה לגור  746

 בדירה המתוארת ) יש כאן משפט תנאי מעניין שמסתמך על הבנת הנמען(
דירה במעונות, אז כן תשכרי את הדירה שמצאה חן  )משפט מצומצם. המשפט המורחב הוא: אם לא תקבלי 747

 בעינייך(
748

 משלים את הסיפא שלו. 1אומרת את הרישא של התנאי, ודובר  2דוברת  
749

שיתיר לה  לגור עם חבריו. זהו מקרה חריג  1הדוברת מנסה לשכנע את דובר  -)אם אני אגור שם, אז נהיה קרובים  
סיפא של  -בא גם לציין זמן או תוצאה )?( גם זו אפשרות, אך נראה לי יותר של 'ואז' לציון סיפא של תנאי. אולי זה

 תנאי.(
750

)אם אתם חושבים שאתם יכולים לישון במשמרת שלכם כי לא יקרה שום דבר, אז )דעו לכם( שזה דווקא יכול  
 מך הסיפא.להבינו מתוך ההקשר ועל ס אפשראין כאן מבנה רגיל של רישא, אולם  –לקרות אצלכם ואצלי וכו' 
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 751((G423לא הלאה )צוחק(.  אז:  2דובר 
בקיצור, חס וחלילה זה היה מישהו שהגיע סתם עם טי שירט וג'ינס ואין עליו שום ֶאה אף  .30

אחד לא יכול לזהות עליו איזשהו גורם מאיים, אבל בכל זאת הוא נראה לכם כחשוד, 
לא  -ועדיין יריתם לו לרגליים , והוא לא שם לב שופתחתם נוהל מעצר חשוד כמו שצריך 

ֶאה רשאים ֶאה לירות בו על מנת  אזהוא עדיין מתעלם מזה,  -יודע אם הוא לא שם לב
 ((G423להרוג. 

 
 בתפקידים מבניים "אז"
 

       752 "אז" לציון חזרה לנושא קודם
753תני לי גיל, השכלה, מוצא. אז  .1

(C514_2) 
(C612_2)הייתי שמה אז  .2

754
 

755(C612_4לחברה אחת באמת מכרנו. )אז  .3
 

C612_4) ) ברגע אנחנו משנים. אז אם יש לך בעיה ספציפית מיקרו, אזאתה מבין? אז  .4
756  

 ( C612_3יש תוצרת חוץ או עם הל? ) אז .5

757 (C612_3ֶאה, היא עשתה מסיבת, לא, היא עשתה מסיבת רווקות באודים. ) אז .6
 

758 (C612_4) נכון שיש ניואנסים...  אזעכשיו, אז  .7
 

  759( C842אין מצב שאני אגור שם? ) אז: 2דוברת  .8
 

 "אז" ליצירת גבולות ליחידת שיח, כמו למשל לתיחום סיפור בתוך טקסט
 (C514_2) אני אספר לך.אז  .1

760
 

 (C514_2)בעלה אומר לואז  .2
761

 

 : אין לכם בכלל מה לדבר על לפטר אותה ואותה. את יודעת ש...4דוברת  .3
 : שטויות3דוברת 
 : שיר4דוברת 
 : מה? מאיפה זה בא, הלפטר?3דוברת 
בואי אני אגיד לך מה. אני אגיד לך, זה המועדון שלהם, כי שיר  וברקן הזאת  אז: 4דוברת 
 אמ...
 : חגית3דוברת 
: חגית, מי ש... הם כתבו מכתב עם איה פז למאמנת שפרה, שאם לא תעשי 4דוברת 

 762(C714הם כתבו לה מכתב כזה. )אימונים יותר קלים, אנחנו נדאג שיפטרו אותך. 
אמר משהו על הבמבחי"ם )במב"ח= בן משק בשנת  לוי אזפשוט חוצפה. אני זוכרת בזמנו,  .4

  C714)763חופש( )

                                                           
751

. למעשה המשפט השלם פה הוא משהו כזה: אם אתה רוצה שאגיד 'הלאה', דווקא אומר 1מתחכם עם דובר  2דובר  
 'לא הלאה'. לכן סיווגתי היקרות זו כסיפא של תנאי.

752
אולי יותר מתאימה הגדרה כמו 'יצירת המשכיות או קישור/ חיבור למבע הקודם? אפילו כשהדובר עונה על שאלה  
 בן שיחו, הוא משתמש ב'אז' על מנת ליצור המשכיות/חיבור בין דבריו לדברי רעהו. של
753

לאחר שהדוברת מסבירה לנמענת על עניין ההקלטה, ומדוע היא מבקשת ממנה לתת לה פרטים ביוגרפיים, היא  
כאן נתינת רקע, מתחילה לשאול אותה את הפרטים. אולי זה מתאים בסעיף של יצירת גבולות ליחידת השיח, שהרי יש 

ואחר כך חזרה אל ההווה?? יכול להיות גם סוג של מסקנה. )?( יש כאן גם מעבר מהסבר תיאורטי לצד המעשי. ראה 
 להלן.

754
נראה שהדובר משתמש כאן ב'אז' כדי להמשיך את דבריו שהופרעו ע"י הדוברים האחרים )כדי להחזיר לעצמו את  

 התור(
755

 'אז' כפותחת  תשובה. 
756

 אחרון הוא במשמעות של תנאי.ה'אז' ה 
757

 זה ליצירת רצף, כלומר לציון זמן. אולי– 
758

 צירוף כבול(אולי זהו  -ה'אז' השני פותח פסוקית ויתור )אז נכון ש... 
759

(  תשכור חדר לבד בדירה עם חבריו, הם עברו לדבר על 2לאחר שהדובר הביע את התנגדותו לכך שחברתו )דוברת  
 אם הוא איתן בהתנגדותו למגוריה עם חבריו. 1חוזרת הדוברת לשאול את דובר עניין אחר, ואז שוב 

760
 פתיחה לקטע סיפורי 
761

  לפני קטע סיפורי. 
762

 ורי ) אולי יש כאן גם תפיסת תור.לפני קטע סיפ– 
763

 לפני פועל אמירה. 
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היא אז : הלכתי להגיד שנה טובה לבושמת וברוך. שמה אח שלו עם חברה שלו, 3דוברת  .5
לפני  –אומרת : אמרתי לברוך שנלך להגיד לכם שנה טובה לפני שאתם באים להגיד לנו. 

 (C714קטע סיפורי/ לפני החלפת הדובר)?( )
 

 "אז" לציון פתיחה של יחידת שיח מובחנת בעלת מבנה של הכללה ופירוט
שוטף למשל אני ֶאם  אזלא יודע אם אני חולה אה ניקיון, אבל אני מאוד מאוד מקפיד,  .1

 (C612_3ידיים איזה מאה פעם. )
שני החדרים הגדולים  אז: ]...[ ויש כאילו שני חדרים גדולים ושני חדרים קטנים, כן, 1דובר  .2

  764(C842זה בני וניסים ]...[ , חדר אחד קטן זה שניצל, והשני הקטן זה סלון. )
 765 "אז" לסיום פעולה

 (C514_2) זהו.אז  .1
 

 "אז" בתפקידים בין אישיים
 

 766להסכמה -אז )+זהו( 

  (C514_2) זהו. בדיוק. לא תוכלי להאשים אותי יותר.אז  .1

 : את לא יכולה לסדר לך איזה משהו למטה גם, מין איזה חוט כזה?4דוברת  .2

((C711_1. זה בדיוק מה שדיברתי עם אבא אז זהו: 3דוברת 
767 

 
 768 לביטול-"אז"/"אז מה"

 769: ייקחו לך כסף @@1דובר  .1
 ((C711_1 אבא, אני לא אתחיל לטפס כל הזמן. אני לא... 770ייקחו לי כסף!  אז: 3דוברת 

C711_1) )  771 
 : אבא, לכבות או להוריד את הקול? מה אתה מעדיף?4דוברת  .2

 : תורידי את הקול.2דובר 
 : לכבות!1דוברת 
 : מה לכבות? )בטרוניה(2דובר 
 : )בקול רם( אנחנו הולכים לאכול!1דוברת 
 ש...מחכים לדור. הוא בדרך. תירגעי.: 2דובר 
(C714תרוויח עוד דקה של כדורגל, מה קרה, יהיה גול? ) אז: 1דוברת 

772 
 : זה היא שרה בהופעה.1דוברת  .3

 : התפלאתי שהיא שרה את זה, את יודעת?4דוברת 
 : למה?1דוברת 
 : כי זה שיר חדש4דוברת 
 (C714? גם קורין שרה חדשים... )אז מה: 1דוברת 

 : אמא4דובר  .4
 : מה חמוד?1דוברת 

 : לאן אנחנו?4דובר  
 : אם ניסע   ... איטליה.1דוברת 
 : גם? לאותו מקום?4דובר 
 : לא.1דוברת 
 :למה? אימא, למה?4דובר  

                                                           
 למה הוא משמש[ ]בתחילה הדובר אומר שיש שני חדרים גדולים ושניים קטנים, ואז מפרט מי גר בכל חדר או 764
 תוספת שלי - 765
  תוספת שלי - 766
אישי(. הכול -הצירוף 'אז זהו' יכול לשמש מצד אחד במשמעות של סיום )מבני( ומצד שני במשמעות של הסכמה )בין 767

 תלוי בהקשר.
(. 9אס? )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' , יידיש: איז ווָ ?so whatאין בכך כלום, תגובת ביטול...אנגלית:  -אז מה? 768
  .2-וְ  1לבד יכולה לשמש לביטול כמו בדוגמאות  אזגם  אך
769
 האב אומר לבתו שייקחו לה כסף על התקנת מתג נוסף למזגן. 
770

 נאמר בביטול וברוגז מסוים )אפשר לשמוע באינטונציה(. 
 יקחו לי...(אז שייקחו לי כסף/ שש/אז ש: -)דומה ל 771
 האינטונציה משמעותית מאוד כאן. -לביטול אז 772
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 :כי זה הרבה יותר כסף.1דוברת  .5
 (D42)אז מה? : נו, 4דובר 

 
 "אז" בתפקידים קוגניטיביים

 
 מסקנה -"אז" לסימון יחסי הצדקה

 מבקשים מהאנשים... )המשפט נקטע על ידי הדוברת השנייה מהעבר השני של הקו(הם אז  .1

(C514_2)  

 (C514_2)  אני צריכה לדווח.אז  .2

  (C514_2) את חייבת לצאת או לפני או אחרי.אז  .3

 (C514_2)  תפסיקי לצאת... )המשך ההקלטה אינו ברור(אז  .4

 (C514_2) אם ייגמר ליאז  .5

  (C514_2) שתזרוק אותו עכשיו. אז .6

 (C514_2)  עדיף בלעדיו. אז .7

  (C514_2) הילדים אצלכם. אז .8

 (C514_2) עוד יותר טובאז  .9

  (C514_2) אני לא מפריעה. אז  .10

 (C612_4זה הסרבר בטח. )אז  .11
: היו שם כל מיני סוגי חרדל. אנחנו לא מכירים. אמרנו לו שים אחד. הוא שם חרדל 1דובר  .12

 זה בטח הכי פשוטים שיש. מה זה טעים. בחיים לא אכלתי כזה.

 ((C711_1 למה לא לקחת ממנו אחד? אז: 3דוברת 
: אבא, אני מבקשת ללכת ליקב מרגלית ולקנות קברנה, אה, שיתיישן עד החתונה 3דוברת  .13

 שלי.
 : לא יכול להיות כל כך הרבה שנים.1דובר 
 : למה, זה רק משתבח 3דוברת 
 : מה פתאום1דובר 
 : קברנה כן.3דוברת 
 חמש-ארבע-: שלוש1דובר 
 : מה פתאום. קברנה בן ארבעים שנה, הוא מעולה צריך להיות.3דוברת 
 ((C711_1תקני עוד עשרים שנה  אז: 1דובר 

 : אבא, כמה שיותר, יותר טוב.3דוברת  773 .14
 ((C711_1 ניסע בשנה הבאה לקנות איזה יין אחד...אז : יותר@@ 1דובר 

 :צריך להדליק מזגן בבית?4דוברת  .15
 : כן3דוברת 
 :כן? חם? קר? מה מצבכם?4דוברת 
 : קצת חנוק פה.2דוברת 
 :ָאה?4דוברת 
 : חנוק3דוברת 
 (C711_2תדליקי מזגן. ) אז: 4דוברת 

 : לא. אנחנו שמים נרות.4דוברת  .16
 : נדליק פה בסלון, קצת2דובר 
 : לא צריך, אבא, יש את אלה5דוברת 
 שיהיה לנו אז: בסדר, 4דוברת 
 ( C714( ארוחה רומנטית. )4את דברי דוברת : )משלימה 1דוברת 

 : ]...[ כאן יש מסדרון, וכאן יש את החדר של ניסים עם המרפסת.2דוברת  .17
אחרי זה יש את הסלון הקטן, אחרי זה את החדר של שניצל, שזה  אז: אה, אוקיי, 1דובר 

 (C842אותו דבר, ואז מולו בצד ימין יש את החדר של בני. )
 ?774עוד יותר קטן משל שניצל : והשני הוא2דוברת  .18

 :לא , זה כמו שניצל, זה הסלון.1דובר 

                                                           
773
 שיח שבסעיף הקודם.-המשך הדו 
 לחבר כלשהו של הדוברים.שניתן כינוי  774
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 (  C842נשלם ֶאה, לא, נשלם מאתיים עשרים, נגיד... ) אז: 2דוברת 
 : עוד סלון יש?2דוברת  .19

 : נראה לי.1דובר 
 : או יש להם חדר...לא נכון, זה הסלון.2דוברת 
 : את בטוחה?1דובר 
  775(C842סתם יש להם חדר פנוי, כאילו? ) אז מה זה :2דוברת 

 , נוכל ללמוד שם? ואחרי זה גם אני אלמד, איפה נלמד שנינו?-: מה, איפה את תוכ1דובר  .20
 : על המיטה.2דוברת 
 " לא טוב על המיטה.1דובר 
 (  C842לא נהיה שם. ) אז: 2דוברת 

 : ולידו יש חדר עם מיטה. זה של יוסי..1דובר  .21
 אולי רק אני אגור שם? אז: 2דוברת 

 776 בוא נלך. אז: אתה חושש? 2דוברת   .22
 : עכשיו זה שעה ועשר דקות. יש עוד שלוש שעות.1דובר  .23

 ( C842תלך עם זה, זה נוח לך היום? ) אז, -תל אז: טוב, 2דובר 
 : תום גדול מירון בשנה ועשרה חדשים.3דוברת  .24

 : ורן היה כבר בן חמש. רן היה בן חמש.2דובר 
 (D42תום היה בן חמש בערך. )אז : כן, 3 דוברת 
 גם אתם יכולים לקחת אתר מאוד פשוט.  777: האמת שלכם..2דובר  .25

 :נכון. לא צריכה...1דוברת  
 : כן. ]...[2דובר 

 :שיהיה גישה נוחה1דוברת  
זה, זה באמת אתם יכולים ל.. אתם יכולים למצוא משהו הרבה יותר,  אז  זהאז : 2דובר  

 (D42מסלבה. )יותר זול 
-)מדבר כנראה, על גודל המלון שישהו בו בחו"ל(: כנראה, זה עשרים וארבעה חד 2דובר  .26

 עשרים ושמונה חדרים.. הוא מבחינת גודל הוא , הוא לא קטן.
 כמה חדרים? אז: 1דוברת 
 778(D42: פה עשרים ושש, עשרים ותשעה חדרים. )2דובר 

 : סלבה הכי יקר.2דובר  .27
 למה לי סלבה? אז: אה, סלבה הכי יקר? 1דוברת 
 : זאת העיירה הכי גדולה.2דובר 

 (D42: ָאה, כי היא עיירה גדולה. )1דוברת  
 ((G423 תגיד הלאה ]...[ )ההקשר לא ברור(  אזָאה, הלאה כאילו?  .28
 : יש שבוע כן, שבוע לא נראה לי.1דובר  .29

 : שלוש שבועות , שלוש שבועות2דובר 
 ((G423 עכשיו זה השלוש שבועות שכן.  אז: 1דובר 

 : אני, אני סוחב את ה>אנחה<1דובר  .30
 (G931( )1) נקטע על ידי דובר  -למה חיכית עדאז : 2דובר 
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 ספרות הצעירהלשון הדיבר של ה"אז" בגילויי 

 
 "אז" בתפקידים אזכוריים

 
 "אז" לציון זמן

יוכל לקחת אתו ואז מי יודע, אולי יבוא יום שיצטרך לעזוב את הבית הלבן ולחזור לטקסס,  ..[.] .1
]טקסטיל,  אגב הן גם ירחיקו עיניים רעות?״-את החמסות האלה כמזכרת, ומה אכפת אם דרך

 [91עמ' 
 אחת. בשיטה הליניארית.-אני אבדוק את התקלות, ואתקן אותן אחת ואזאני אעשה אתחול,  .2

 [183עמ' ]טקסטיל, 
אז רגע לאירוע מוחי, ו-ןכך קשה, ויש עלי לחץ שיכול לגרום לי ב-בחודשים האחרונים עבדתי כל .3

  779[183]טקסטיל, עמ'  מה יהיה? מי יטפל בכולם?
 ו מעט יותר, הוא הניח את ידו על כתפה ואמר:זסטנטון החליט להשקיע באשה ה .4

להכניס אותו ואז קודם את הדיכאון,  טראומטי, אבל אני רוצה לשלול-״ההימור שלי שהוא פוסט
 [202-203]טקסטיל, עמ'  ]...[ טראומטי  UDIDלתוכנית טיפול של 

יום אחד, היא באה אליך בוכה ואתה מחבק אותה ואומר שתירגע, שהכל בסדר, והיא עונה  אזו .5
שהיא לא יכולה יותר, שיש לה סוד, לא סתם סוד, משהו אפל, קללה, משהו שרצתה לגלות לך כל 

 ]קרת, השמנמן[ .הזמן הזה אבל לא היה לה אומץ

 נמן[]קרת, השמ ...אומרת אזוהיא כמעט מאמינה, מהססת שנייה ו .6

י חושב שאת ומה אני צריכה לעשות בשביל שגם לי זה יקרה מעצמו?״ התרגשה הילדה. ״אנ״ .7
קרת, עיניים ],העיניים ישר יהיו נוצצות.״  ואזחזק ושהוא לא יקרה, -צריכה לרצות משהו חזק

 [ 54עמ' נוצצות, 
תשכב ככה שהראש שלך יהיה צמוד לה לבטן. ככה שכל  ואז״בלילה, תחכה עד שהיא נרדמת,  .8

 החלומות יעברו לך מהראש ישר לבטן.״ הוא עשה כן עם הראש, למרות שלא ממש הבין
 ]...[]סוסיקו[ 

שנתיים אנחנו מרסקים איזה מטוס בלב ים, הכי בעדינות  -זאת הוראה מגבוה. פעם בשנה .9
ייקחו את כל העניין הזה של בטיחות  הורגים ילד או שניים, בשביל שאנשים ואזשאפשר, 

חירום וכל זה.״ -במטוסים יותר ברצינות. אתה יודע, יהיו קשובים יותר לכל התדריך עם הנוהלי
  , ג'טלג[75]עמ' 

תקפוץ. בעצם, אתה אפילו לא צריך לקפוץ, אתה ואז ארבע ואפתח את הדלת. -״אני אגיד שלוש .10
  ג'טלג[]כבר תישאב מעצמך.״ 

גם הוא קלט את זה, נראה לי שזאת  ואזנורא דומה לדוד שלי, מציע לי מציצה. והאיש הזה, ש .11
 ]ביקור בתא הטייס[ .היתה הפעם הראשונה שהציע דבר כזה, ופתאום שנינו היינו נבוכים

פתאום יש ואז אם הגענו עד כאן היא כבר לא תפסיק באמצע, למרות שלך תדע, גם כאלה יש.  .12
 ]זוג יפה[ .הישיבות הארוכות בסלוןאת השיחות המשפילות האלה. 

 ]אמיר, אחת אפס לבריאות הנפש[ נלך.״ ואז״ניתן לו עשר דקות,״ אני מציעה ברווחה, ״.  .13
״הייתי סתם מין בחורה סטנדרטית, אלמונית, בעיר גדולה. לא יפה מדי, לא חכמה מדי. לא  .14

 ]אמיר[780 .״ ״כן?״ואזהגעתי לכאן,  ואזמטביעה חותם. רציתי כל כך הרבה, ונשארתי סתם. 
והיא אמרה, אתה מזכיר אותם בערך כל משפט שני. והסלון שלך מלא בתמונות שלהם, בלי  .15

אתה צולל איתם לשיחות. לא שיחות  ואזפוקוס. וכל חמש דקות יש טלפון מאחד מהם, 
 [15. ]נבו, עמ' כאלה, של בנים, אלא שיחות שיחות פרקטיות

ניסע. והיא אמרה ש״מה שצריך לקרות יקרה״ ואז ביקשתי שתחכה קצת, עד שאתה תבריא,  .16
 [34]נבו, עמ'  .ניפגש״ –וש״אם אנחנו אמורים להיפגש 

טוב... זה... הטיסן שלי התנגש קצת בטיסן שלו, ששווה עשרת אלפים שקל. ושניהם התרסקו על   .17
 [ 43]נבו, עמ'  הוא אמר שאולי עדיף שאני אלך. ואזהכביש. 

שידלצקי -ככה, אתה מדבר עם המנהל הקריאטיבי החדש של שרצקיהוא אומר לי, בגאווה ואז  .18
 [44]נבו, עמ' 
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 .שתי היקרויות 
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זאת בדיוק הבעיה בדרך החיים המערבית, אופיר הסביר בקול רגוע. אנחנו מציבים לעצמנו   .19
אנחנו הופכים עבדים של המטרות שלנו. ומרוב שאנחנו מתאמצים להגשים אותן, ואז מטרות, 

 [56ו ]נבו, עמ' ן השתנאנחנו לא שמים לב שבינתיים ה
    ודקה אחרי שהיא יצאה ]...[ באותו יום במשרד הייתי צריך לפטר עובדת שלי, ש... לא נראית טוב .20

, ]...[בדמעות מהחדר שלי כבר התמקחתי עם מנהל הפקה וצרחתי עליו כמו בהמה שיוריד במחיר
]עמ'  הלקוח הכי גדול שלנו.הייתי אמור להיכנס לישיבה ולהעלות רעיון מנצח לקמפיין של ואז 
57] 

]נבו,  הצעת לה להתחתן ? אופיר שאל וגירד במצחו. נראה שכל סיפור המעשה מתמיה אותו. ואז .21
 [ 65עמ' 

זאת בדיוק הבעיה בחשיבה המערבית, היא אמרה משפט שצילצל מוכר. אנחנו מחליטים   .22
  [75]נבו, עמ'  אנחנו הופכים עבדים להחלטות שלנו.ואז החלטות, 

 [86]עמ'  אני רואה שהוא קצת חיוור אזנו, זה נשמע נפלא, אני מנסה להשתתף בשמחתו. אבל  .23
בשלו והסתכלה  ההיא שילבה את האצבעות של אזפחרתי שהוא הולך לחטוף לי שם התקף. אבל  .24

 [86.]נבו, עמ' עליו במבט כזה שקט ואמרה ״היתה לנו עדנה״
 .אבל לקח לי עוד שלוש שנים עד שאכלתי פיצה  .25

 ?פיצה     
   לא כשרה, זאת אומרת. זה היה בגבעתיים. וכל כך מיהרתי לאכול אותה, שהלשון שלי נשרפה     

 ואזעיכבתי הכול בעוד כמה חודשים.  מהגבינה הרותחת, והייתי בטוחה שזה עונש מאלוהים. אז
 781[87. ]נבו, עמ' קניתי מכנסי חצאית מתרחבים כאלה

 
 תוצאה-"אז" לציון יחסי סיבה

אני לא מסוגלת לעמוד במתח  אז״אם שמו את הבן שלי צלף בקו הראשון בלי לשאול לדעתי,  .1
]טקסטיל, עמ' אני רוצה לישון ולישון ולהתעורר צעירה יותר ויותר, יום אחרי שישתחרר.  הזה.
15782 

״אבל הטיסה שלך יוצאת בשש. אתה חייב להגיע לשדה. בוא. המזוודה שלך כבר בבגאז׳, ארזתי  .2
שיניים -רק תקום ותרענן את עצמך ותצא. מצאתי לך מברשת אז הכל. נרדמת בבגדים,לך 

 [179]טקסטיל, עמ' חדשה, כי את שלך ארזתי״.
]טקסטיל, עמ'  ]...[.ןאני אצא בטיסה הבאה. לא יקרה שום אסו אז״כן, אבל הלוויה אין, נכון?  .3

180] 
אין לך מה למהר, ואתה יכול  אז ״תראה״, היא אמרה לו, ״ממילא היא תרמה את גופתה למדע, .4

 [169] טקסטיל, עמ' להשלים את המשימה שלך״.
 [168]עמ'  אין מה להילחץ עם הלוויה...״ אזאמרת שהיא תרמה את גופתה למדע?   .5
איך  אזקולטים ממאה מטר ויותר. שלנו '״ואין לך אפשרות להתרחק ממנו קצת? האלחוטיים   .6

  783[186עמ' טקסטיל, ] אצלכם?״
גם השפה  אזאני קולט שפות במהירות. אתה גם יכול להבין שאם לימדתי עברית במונפלייה,  .7

הצרפתית היא די בכים הקטן שלי, אבל כשאני מדבר עברית״, עיניו ירו זיקים של אושר, ״אני 
יכול לתת לשרירי הפנים שלי לנוח. ושרירי הפנים מרפים אצלי אזורים במוח. ואני לא טוען שזה 

 784[ 154]טקסטיל, עמ'  . וזה ככה אחרי שנים שאני מחוץ לישראל״.לא נעים
 ]תיקקון![ זה לא ממש שקקר.״ אז״בעצם,״ הוא אמר, ״מוות זה גם קקצת כמו נסיעה לאנשהו,  .8

״בנאדם, אני מתחתן. אתה קולט? אני מתחתן עם אהבת חיי. והפעם...״ הכניס פאוזה של שתי  .9
בוא תאכל איתי, כוס אמאק.  אזגיגית הארוחה הזאת, שניות, ״הפעם זה אמיתי. זאת ארוחה ח

 ]קרת, הליבוט[בלי דגים, ובלי קיטורים על הארץ. 
כך חזק, שאי אפשר אפילו -אבל הסבתא הגדולה הסבירה, ״חלום זה בעצם רצון חזק. כל]...[  .10

הוא מקבל. מה  אזלהגיד אותו במילים. עכשיו, העובר, שהוא בבטן, אין לו דעה על כלום, 
 סוסיקו[קרת, ] בלי חוכמות.״ —שתחלום זה מה שיהיה 

                                                           
781
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 אזהמשפט זיכה אותי, -״אני יודעת טוב מאוד מה אומרים מאחורי הגב שלי. אבל עובדה שבית .11
 , ג'טלג[74עמ' קרת, ] אל תתנשא עלי. מי יודע איזה דברים נוראים אתה עשית.״

אם  אזו בצבא, קרבי. לא שמעתי ממנו יומיים. ״תראה אותי למשל,״ אמר, ״אני יש לי בן עכשי .12
אף אחד לא יכול לבוא  אזאני אומר שצריכים לשים באסונות האלה משהו יותר קליל ברדיו, 

שדיים של בת שמונה קרת, ]]...["  .אלי בטענות, לא? אני אומר, סתם מלחיצים פה את האנשים
   [עשרה

״לי זה בכלל לא נראה מוזר,״ חזרה דפנה לקול הרגיל הענייני שלה, ״הוא קורא לך ׳הלו!׳ ואתה  .13
 [103, עמ' מקוקלקרת, ] .הוא חושב שקוראים לך ׳הלו!׳ אז —בא 

מה יש לי  אזומה שאמרו זה שהאלה בהליקופטרים היו צנחנים, ויוסי שלנו בכלל בגבעתי,  .14
785שרה[שדיים של בת שמונה עקרת, לדאוג?״ ]

 

היא לא באה. אולי תבוא איתי  אז״אמא שלך שנאה אותו, אתה יודע, וגם יש לה בדיוק קלפים,  .15
 אניהו[קרת, אתה ללוויה?״ ]

אינני יכול לענות  אז״נכון שהעוגות שלי יותר טובות, מויש׳ה?״ והוא אמר, ״לא אכלתי פה עוגה,  .16
 [9]אמיר, עמ'  לך, שרה.״

אמרתי להם  אז״אגב, עוזי גם צריך לקפוץ, עם שרה. הם טלפנו בשנייה שיצאנו מהבית,  .17
 צחוק הגורל[ אמיר, ] שיצטרפו אם הם רוצים.״

יש פה סתם מציאות משעממת, שאתה משקפופר עם זקן וסוודרים, ואני סתם בחורה קצת ...[ "] .18
 אני רוצה ללכת עכשיו, שלום. אזמבוגרת מדי, וקצת שמנה מדי, קצת עצובה מדי וקצת רגילה. 

 ]אמיר[
רוצה לבוא אתי לסדנת מיצים וצום במצפה הימים?״ ״לא יודעת. לא ממש מתאים לי להיות  .19

ככה הוא שונא אותי.״ ״זה לא שהוא שונא אותך, הוא מרגיש  םחלק ממסע הנקמה בגיל, ג
 מאוים, כי את החברה הכי טובה שלי והוא יודע שסיפרתי לך שהמין בינינו על הפנים.״ 

 ״או, הרבה תודה לך.״
 מזל[" ]אמיר, זה טבעי שהוא יפנה אלייך חלק מהאגרסיות שלו. אז״
רשם שהוא רוצה לעשות משהו משמעותי כולנו רשמנו דברים אגואיסטיים לגמרי, ורק הוא  .20

]עמ'  .אולי... אולי כדאי שתחכי קצת לפני שאת מגדירה אותו אזשישפיע על החברה הישראלית, 
17] 

זהו, עמיחי שיחק בכפתורים של הטייפ, זה היה קצת מוזר. אחרי שבועיים שהוא טוחן לנו בשכל  .21
 חד ואומר לו, באבא, תגיד לי מברוכ את כל הקטע של המניפולציות, הוא מתקשר לצ׳רצ׳יל יום א

מדבר אלי בפעם הראשונה, אבל לא מסתכל לי  -אמרתי לו, מברוכ, בן אדם, צ׳רצ׳יל המשיך  אז
 [44רק יהיה נחמד אם תגיד לי על מה. ]עמ'  -בעיניים 

הסתגרתי בשירותים  אז ופתאום לא יכולתי. תקף אותי פחד שזהו. הכול נגמר. המעיין שלי יבש.  .22
 בספר[ 68[ ]עמ' 57]עמ'  ]...[ בשביל לחשוב בשקט, להתרכז, אולי בכל זאת יבוא לי רעיון

לא יודע, אולי נבהלתי. אתם מבינים, הוא אמר והניח את עיניו עלי, היערה הזאת, לפעמים,  .23
אולי  זאכשאני נמצא איתה, אני לא מאמין שיש מישהי כזאת בעולם. ושהיא בחרה דווקא בי. 

 [65]עמ' רציתי להשאיר לעצמי איזה פתח מילוט, למקרה שהיא תתחרט. 
הושבנו אותם עם עוד אנשים שלא ידענו באיזה שולחן  , אז״לא ידענו באיזה שולחן לשים אותם .24

  [67]נבו, עמ' לשים אותם״
כמעט חמישה אחוזים מהגברים בארצות הברית חווים התמוטטות אחת לפחות במהלך חייהם.  .25

  [45]נבו, עמ'  .יש עוד המון שלא מדווחים אזריך לקחת בחשבון שזה גברים, וצ
 .הוא לא רוצה לגור בה. זה נשמע לי הגיוני אזיתה, חהוא חושב שהעיר הגדולה חומרנית ומש .26

 [80]נבו, עמ' 
 .אבל לקח לי עוד שלוש שנים עד שאכלתי פיצה .27

 ?פיצה
לא כשרה, זאת אומרת. זה היה בגבעתיים. וכל כך מיהרתי לאכול אותה, שהלשון שלי נשרפה 

עיכבתי הכול בעוד כמה חודשים. ואז אז מהגבינה הרותחת, והייתי בטוחה שזה עונש מאלוהים. 
 786[87. ]עמ' קניתי מכנסי חצאית מתרחבים כאלה
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 "אז" לציון תנאי )פותח את הסיפא במשפט תנאי(
מועצה מקומית אחרת״, אמרה לירית. ״אני לא מבינה את האידיוט שלא  אז״אם לא שער הנגב,  .1

 [28]טקסטיל, עמ'  ייקח אותן״.
אפשר לטבול באותו נהר פעמיים ומה שהיה היה. -״אני לא יודע מה זאת אהבה. אני רק יודע שאי .2

ק אחרי שאני אדע יותר הם צריכים להיות משהו חדש, וראז אם צריכים להימשך בינינו יחסים, 
 [124]טקסטיל, עמ'  על עצמי״.

 אזהנשיא המודח ואומרת לעצמה, אם הוא קם ועזר לישראל,  ןהאם שואבת מקפיי השראה מ .3
הפנטגון ורשות הבריאות הצרפתית,  מה אם אני עוקפת את אוניברסיטת קורנל, עיריית איתקה,

 [141]טקסטיל, עמ'  ודוחפת קצת את הישראלים קדימה?
לו. הוא איש עם מלא חברים. אבל בואי נחכה, כי אני לא רוצה לסבך אותו, אם זה  ש״בטח שי .4

]טקסטיל, עמ'  ״אני מאוד מקווה״, סיכמה בהט. 787״-העולם צריך  לא כל אזמשבר שעובר מהר, 
187] 

 בגלגול הבא אני רוצה להיות עץ.אז ״אם יש גלגול נשמות״, אמר דעאל לאחותו בטלפון, ״ .5
 [189עמ'  ]טקסטיל,

 ?״ האלה ״ואם הכדורים לא ישפיעו בשלושת השבועות - .6
 [202]טקסטיל, עמ'  טראומטי״.-ננסה את הטיפול הפוסט אז״ -

״אם הייתי אומרת לך שבלילות אני הופכת להיות גבר שעיר וגוץ, בלי צוואר, ועם טבעת זהב על  .7
  ]השמנמן[ היית ממשיך לאהוב אותי?״אז הזרת, גם 

למה העיניים  אז״שטויות,״ כעסה הילדה ״הנה, אני רוצה למשל שיהיו לי עיניים נוצצות ואין לי,  .8
 [ 54עמ' , עיניים נוצצותקרת, ] ,שלי לא נהיות מזה נוצצות?״ ״לא יודע,״ אמר הילד

״אבל זה נורא פשוט. תגיד לי מי הילדה ואני ישר אצווה עליה שתהיה חברה שלך. ואם היא לא  .9
 [עיניים נוצצותקרת, אני אארגן עליה חרם" ] אזתסכים 

]קרת,  את יודעת מה, גם לה לא יזיק.״ —אז אם יהיה בן אני אלמד אותו כדורגל, ואם בת  .10
 סוסיקו[ 

אחד לא יעלה על זה. תמיד תוכל להגיד להם -אף אז״אל תדאג,״ היא אמרה לי, ״אם לא תדבר  .11
 [ג'טלג]קרת, שפשוט שחית עד יוון.״ 

״תראה אותי למשל,״ אמר, ״אני יש לי בן עכשיו בצבא, קרבי. לא שמעתי ממנו יומיים. אז אם  .12
אף אחד לא יכול לבוא  אזאני אומר שצריכים לשים באסונות האלה משהו יותר קליל ברדיו, 

שדיים של בת שמונה קרת, ]]...["  .אלי בטענות, לא? אני אומר, סתם מלחיצים פה את האנשים
788 עשרה[

 

היית שומע שבעצמי אמרתי שזה עוד מילא, אבל מה  אז״ואם היית נותן לי לגמור עד הסוף  .13
 שממש בלתי נסבל מבחינתי זה שהילד לא יודע להגיד ׳אבא׳. ]מקוקל[

 אזמבה׳, ׳אור׳, ׳מים׳, מה לא, רק ׳אבא׳ הוא לא יודע, ואם לא אני ב׳ —הרבה מילים הוא יודע  .14
 [102, עמ' מקוקלקרת, פעם.״ ]-גם ׳סבתא׳ הוא לא היה לומד אף

 זוג יפה[קרת, ]  בכלל, גם איהנה וגם אוכל לספר שהיה לי זיון פיצוץאז ואם יהיה זיון פיצוץ,  .15

 וג יפה[קרת, זזה שיחוק, ] אזאין לי מה להפסיד, חשב לעצמו הבחור, אם היא תהיה זיון טוב  .16

 זוג יפה[קרת, בכלל, ]אז  —אם היא תמצוץ לי  .17

 זוג יפה[קרת, ] .בכל זאת זה עוד אחת אזון רע, וגם אם תהיה זי .18

כך יוצאים מהחדר, -נמאס לי, חשבה לעצמה הטלוויזיה, נמאס לי מזה שמדליקים אותי ואחר .19
]...[ והם, בוהים בי כמו באיזה כוסית, אם יש  מזה שאפילו כשיושבים מולי לא ממש מסתכלים

זוג קרת, ]789הופ! כבר הם איבדו עניין.  אזיופי, ואם לא  אזמספרת בקליפ מגניב או איזה גול 
 יפה[

״חם נורא, נכון?״ שואלת שירה. ״תשמעי,״ אומרת אמה, ״שירה׳לה.״ ״אוי, אמא, אוך, נזכרתי!  .20
האמת שהוא  -תעשי לי טובה? אם דוהר במקרה יקדים, אם הוא יבוא כשאת עוד כאן כאילו 

או.קיי, אמא?״ ״לא לקרוא לך?״  אל תקראי לי שירה׳לה לירו, אז -בטח יצלצל כל רגע בדלת 
 , דור הג'ינס שותה קווינס[אמיר] חוזרת רחל לאט, לאט, ״אה, בסדר.״

את צריכה להיות כאילו אדיבה וייצוגית כזאת.  אז״לא, את חושבת שאם את אתי ועם רוני  .21
 790[99]אמיר, לא אומרים איכס, עמ' עזבי.״ 
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 מדי, תמי.״ אמרתי, ״כן, נכון.״״את מעשנת יותר  רוני הביט בחשדנות. הוא אמר: .22
מה אתה אמיר,  ] תעשי משהו,״ אזהוא העיף מבט בעיתון שלו. הוא אמר, ״אז אם את יודעת,  .23

 791  סח[
 [. 22]נבו, עמ'  ]...[ נשלם אזוצ׳רצ׳יל אמר, חלאס, אם זה יעלה כסף  ]...[ .24
״כל עבריין סוג ז׳ מתרץ את המעשים שלו בילדותו העשוקה, וככה הדטרמיניזם הפך להיות  .25

מפלטו של הנבל, ואם מסתכלים למשל על אוסטרליה, שזאת מדינה שהוקמה על ידי אסירים 
בניגוד למה שהיה אפשר לצפות לפי ההיפותזה הדטרמיניסטית, שיעורי אז ובני אסירים, 

 [ 45״ ]נבו, עמ' מהממוצע הפשיעה שם דווקא נמוכים 
 [ )ציטוט משיר של היהודים(70]נבו, עמ' – קח אותי, אתה שומע זאת אני אזאם אתה הולך  .26
למה אתה מתאמץ כל כך למחוק את הכתם  אזג׳י, -וחוץ מזה... אם זה כל כך שטויות, עמיחי .27

 [81? ]נבו, עמ' מהצוואר שלך
 

 792לציון יחס של השלמה )אז נכון ש...( "אז"
״אבל לא לכולם יש את הצ׳אנס. אתה יודע איזה נורא זה להיות כמו דודה רות׳קה, שרואה איך  .1

הבן שלה גדל להיות טיפש נמוך ולא מוכשר, בדיוק כמו האבא שלו, ולא יכולה לעשות בקשר 
בסוף הרי כולם מתים, ואני ואבא שלך, אנחנו לא  793אז מה?נכון שבסוף ניעלם, אז לזה כלום? 
 ]קרת, נחת[ , סתם ניעלם.״נמות אפילו

 
 אז בתפקידים מבניים

 
 "אז" להצגת נושא חדש

בואי נחשוב איך אנחנו מספרות את זה  אז, ״יהיא התבוננה בחלוק שהגיע עד קרסוליה ואמרה ל .1
 794[ 7] אמיר, עמ' לאבא, שלא יתרגז שלא התייעצנו אתו?״ 

 אזרק תיזהרי לא להגזים. אני תמיד דוגלת שכל דבר צריך להיות בפרופורציה, לא, בנות? טוב,   .2
[ 90210]אמיר, אלוהים  אם תסלחנה לי, אני הולכת לעשות קצת מינגלינג, אתם יודעים איך זה.״

795 
 

 "אז" לציון חזרה לנושא קודם
 796 רוד סרלינג, שמעת עליו?״ -.   1

 ״לא״.-
 הדמדומים׳ בטלוויזיה ?״״את רואה ׳אזור -
 ״בטח״, אמרה מדלן, שראתה כל מה שהיה בטלוויזיה.-
]טקסטיל, עמ'  זה הוא שכתב את התסריט לסדרה הזאת, והתבסס על האווירה שמה״.אז ״-
73] 

  מה עושים עכשיו?״ שאלה. ״בעשרים בחודש הבא יש לי הכתרה. זה טקס רציני מאוד.  אז״.   2
  נן. אני צריכה להכין נאום. זה רעש גדול מאוד. אני לא יכולה להשאיר את אני צריכה להתכו       
 [203]עמ'  הדבר הזה בסביבה שלי״.       
״אם תביא לי קצת כסף אני אקנה לנו סיגריות,״ אמר הבבא והתחיל להתעסק עם הסוליה של  .3

מה אתה אומר על ההולנדית, לא נראה אז הנעל שלו, ״תראה את הנעליים שלי, קרועות לגמרי. 

 797לך שהיא היתה בעניין?״]קרת, אניהו[ 
לשים מים? את רוצה לשתות או לא?״ ״לפני יומיים. עברתי  אז״אה, באמת? תתחדשי. תגידי,  .4

ובמקרה ראיתי בחלון ראווה. יפות?״ בגרבוני הניילון החומים העבים שלה נפערה רכבת ארוכה 
 ]אמיר, דור הג'ינס שותה קווינס[ 798ודקה.
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״יש לי סוכריות בתיק,״ אומרת אמא שלה, ״סוכריות מצוינות. מרים, החברה שלי מהעבודה,  .5
הביאה לי מצרפת. בעלה עובד בשירות החשאי, היא נוסעת כל הזמן בעולם.״ ״אני יודעת, אמא, 

מה? אה, לא בא לי את רוצה מנתה, שירה׳לה?״ ״ אזאמרת לי כבר אלף פעם.״ ״אמרתי לך? 
]דור הג'ינס שותה  עכשיו, תודה.״ ״כדאי לך. תשמרי שיהיה לך לאחר כך.״ ״טוב, לאחר כך.״

 799קווינס[ 
מי היה בבנגקוק?״ הוא שואל.  אזרוני מחזיק את הכוס שלו ומביט בעניין למים שבתוכה. ״ .6

 800]אמיר, לא אומרים איכס[
מתי הוא התמוטט? ומה זה בכלל התמוטטות עצבים? מה זה אומר? ]  אזרגע, דרשתי לדעת,  .7

 801[45נבו, עמ' 
אם היא היתה מסכימה מיד, זה היה פחות מעניין, ניסיתי להסביר. והרגשתי שאני רק מסתבך  .8

 .עוד יותר

  802[ 65]נבו, עמ'  .איך שיכנעת אותה בסוף? אופיר שאל במהירות, לחלץ אותי מהמבוכה אזרגע,  .9
 

 803לסיום פעולה"אז" 
לילה טוב״, אמרה מקפיי והסתובבה  אז״זה עסק רציני, אני מסכים איתך״, אמר גרובר. ״ .1

 [138]טקסטיל, עמ' לחזור לחדרה. 
 בנקודה זו חזר לדבר בקול רם: .2

וממה היא נובעת, עוד צריך  -מה יש לנו, גברת מקפיי? יש לנו הכחשה של מה שמתרחש  אז״
 804[202]טקסטיל, עמ'  לבדוק״.

 ״אני אלך,״ ההיא אומרת, עצבנית. .3
אני מתנצל ונתראה מתי? בשבוע הבא, כרגיל?״ הוא מכריז בחגיגיות וברווחה. היא  אז״

]אמיר, אחת אפס לבריאות  מהנהנת בעלבון, לוקחת את התיק שלה ומשתופפת לעבר הדלת.
 805הנפש[

 
 או החלפת דוברים"אז" ליצירת גבולות ליחידת שיח, כמו למשל לתיחום סיפור בתוך טקסט 

הוא מעדכן אותי שהוא מאחד עכשיו את כל הסטנדאפיסטים לארגון לוחם, הם עומדים  .1
להילחם מלחמה על הזכויות שלהם.  -ככה הוא קורא לזה  -להירשם בתור עמותה ולהילחם 

אני אומרת, ״תגיד, מאיר.״ הוא עונה לי, מהביל,  אזשהבעלי מועדונים לא יזיינו אותם בכסף. 
 806 ]תושב סוזי המגניבה[ מותק?״ ״למה שלא תרים ידיים.״״מה, 

נכון שבארץ ממש קשה לתפוס זבובים? אז פה הזבובים זזים כל כך לאט, שאין שום בעיה  .2
 807 [56]עמ' לתפוס אותם. 

אמרתי לה, אנשים יכולים  אזהיא טענה שאם זה בטבע שלי לבגוד, חתונה לא תשנה אותי.  .3
 808[ 66]עמ' להשתנות מקצה לקצה.

 
 "אז" לציון פתיחה של יחידת שיח מובחנת בעלת מבנה של הכללה ופירוט

 
 809"אז" לפתיחת שיחה 

                                                                                                                                                                        
798

אם היא רוצה לשתות קפה. האם לא ענתה ועברה לדבר על הנעליים  לפני הדיאלוג על הנעליים שאלה שירה את אמּה
לנושא החזרת השיחה שתיית הקפה.  -החדשות שקנתה. הבת משתמשת כאן ב'אז' להחזרת השיחה לנושא הקודם

 .הקודם
799

על ידי השימוש ב'אז' מחזירה האם את הדיון לפן המעשי: האם שירה רוצה או לא רוצה  -)=אם כך(  מסקנה 
]תגובת הבת שירה אינה מספקת את האם. שירה אומרת לאמה שהיא כבר אמרה לה אלף פעם על  סוכריית מנטה?

ת חוסר העניין שלה בסוכריות, ורוצה לדעת תשובה הסוכריות האלה, אך האם אינה קולטת את קוצר הרוח של בתה וא
 תפקיד מבני.בעיקר אז כאן יש -האם היא רוצה או לא רוצה סוכריה. לדעתי, ל: ברורה

800
הדובר מחזיר את השיחה לעניין שהועלה קודם, כאשר דיברו על מזג האוויר החם, והמספרת אמרה: "פגשתי  

  (.מבני)תפקיד  והוא אומר ששם זה ככה כל הזמן" אתמול מישהו שהיה בבנגקוק
801

 .חזרה לנושא קודם 
802

 .החזרה לנושא הקודם -מבני 
803

 .תוספת שלי - 
804

 .(עיף של הכללה ופירוט שמופיע להלןיש כאן מעין סיכום )אולי זה מתאים לס- 
805

אני מתנצל" כדי לסגור את  יש כאן מעין סיכום של כל האירוע. הפסיכולוג מסכם את עניין איחורו במילים "אז - 
 הפרשה ולשים אותה מאחוריהם.

806
 .יש כאן החלפת דוברים 
807

 מעבר מהתיאור של מה שקורה בארץ למה שקיים בהודו.(: מבני)לקישור בין עניינים - 
 החלפת דובר או תגובה.– 808
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מה קורה?״ אני שואלת באופן כללי. עמוס מתחיל לחייך לו חיוך רחב, בטח עומד לפרט  אז״ .1
כמה הכול נפלא אצלו, אבל פתאום המלצרית מגבירה את הגלגלץ, מגבה את עצמה בהכרזה 

בדיוק אז מיכל מצטרפת, אני מנסה לא להסתכל לה בפטמות  הדרמטית, ״שיו, מה יהיה?״
 810אמיר, צחוק הגורל[ ] למרות שהיא לא לובשת חזייה

כחת בגרון, היא פונה ומתחילה ללכת לחדר חמה בכלל רצית לספר לי?״ אמה מכ אז״נו,  .2
 ]דור הג'ינס שותה קווינס[ 811 האמבטיה

מה את אומרת על  אזני נמלט על נפשו למטבח. ״רותמי ואני יושבות בחדר האורחים, אחרי ש.  .3
 ]אמיר, לא אומרים איכס[ דירתי החדשה?״ היא שואלת בחגיגיות

אמרתי, ״היי, שירה, מה הולכסקי?״ ״היי, מותק,״ שירה אמרה,  .4
רואים אתכם בשבת?״ ״איזה שאלה, להביא אז ״תגידי, נו, 

[ " ]אמיר, .]..משהו?״ ״לא, לא מתוקה, לא צריך כלום. יש הכול
 מה אתה סח[

 
  812"אז" לסיום השיחה

עוזי אומר שאפשר ללכת אליו לראות טלוויזיה ביחד, אבל אני אומרת, לא, אני כבר אמשיך   .1
 813]אמיר, צחוק הגורל[ ביי אזישר הביתה. 

חמש עדיין עומדת ליד הדלת, מחשה. ״אני תמי, דרך אגב,״ אני מעדכנת אותה. ״נעים -השל . .2
 814]אחת אפס לבריאות הנפש[ ביי.״ אזמאוד,״ היא אומרת, ״מיכל.״ ״

 ביי. לילה טוב, מותק. אזנדבר. אם תצטרכי משהו, תגידי, או.קיי?  זאטוב,  אזאני אומרת לה,  .3
815]אמיר, מה אתה סח[

  
אומרת בנון שלאנטיות,  נדבר.״ אני אזכשהוא מוריד אותי ליד המשרד, הוא אומר, ״ .4

 ]מזל[ ״מאה אחוז, נדבר,״
 .ראש. אני לא שתקנו. עמיחי ואופיר הרכינו  .5

 זהו, עכשיו אני בידיים שלכם, הוא אמר והסתכל עלי. העיניים שלו כבר היו מעורפלות אז    
 תספרו לי. זאת אומרת, לה -תשמרו את השיחה הזאת בסוד. תרצו  -מרוב אלכוהול. תרצו 

 816[ 66]נבו, עמ' 
 

 "אז" בתפקידים בין אישיים
 

 "אז"/"אז מה" לביטול
״טוב״, אמר המלט בצער. ״אומרים שאצלנו הטעם שלהן פחות טבעי, אבל אני לא מכיר את  .1

 [92]טקסטיל, עמ'  ״.מה אכפת לי אזהטבעי, 
שתק.  —כך, ההליבוט, אליבא דארי, היה מעולה. הדג המדבר -הדגים הגיעו רבע שעה אחר .2

לי פה עניינים. אשכרה, הוא לא. בחייך, אל תתחיל לעשות אז הוא לא מדבר,״ סינן ארי, ״ אז״
 ]קרת, הליבוט[ אין לי כוח לזה.״

בגיל שלושים  ה, נהיית כבדרת כל כך מהרחלומות, מה וית ה לסוזי של מאה אלףרמה ק"... .3
אם לא  אז מהמחוקה מהחיים. איזה מיואשת נהיית. ישנה בעמידה כי לא התחתנת?  ,ושבע

817]תושב סוזי המגניבה[  התחתנת?״
 

הפרצוף. היא מתלוננת על ההורים שלו. הם רוצים פסדובלה בריקודים.  אבל תמי מעקמת את .4
]לא  , זה החתונה של הבן שלהם.אז מההם משלמים חצי,  אזמי הם חושבים שהם, בסדר, 

 818אומרים איכס[
 

                                                                                                                                                                        
 תוספת שלי. 809
 .פתיחת שיחה 810
 .פתיחת שיחה 811
 תוספת שלי. 812
 .השיחה/ על פרידהתוצאה/הכרזה על סיום  813
  .מבני -סיום השיחה/פרידה - 814
815

 (. (3Xאז לסיום/לחתימת השיחה 
816

 .סיום/סיכום 
817

 .צירוף חצי כבול -אז מה אם 
818

אז להמעטה בחשיבות העניין/לביטול/ לזלזול )אותה משמעות של 'אז מה'. (, כמובן שלאינטונציה יש כאן תפקיד  - 
 משמעותי. 
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 "אז" בתפקידים קוגניטיביים
 

 מסקנה -"אז" סימון יחסי הצדקה
 נחמדה ולבבית.״מורפיום״, קיבלה מנדי את פני האחות, שהגיעה - .1

 ״צריך אישור רופא״, אמרה האחות.-
 [100]טקסטיל, עמ'  תבקשי״, לחשה מנדי.אז ״

 המון״אני לא אשתך, אבל אני מאוד מבקשת. יש לנו יום קשה. אני צריכה להעביר לך - .2
פרטים סודיים. זה לא נוח לי, יש לי חרדות ששמו לי האזנות, ושההיספני שלי הוא שתול 

איי. פעם הם פתחו תיק אפילו ללוסיל בול, אתה קולט ? אני צריכה לישון טוב -בי -של האף
  ולא לעשות טעויות. אני אזרחית אמריקאית״.

מה את אומרת בזה?״ שאל עירד ונחרד שהמידע החשוב, שבגללו עשה את כל הדרך, אז ״-
 [138]טקסטיל, עמ'  בגלל התקף פטריוטיות. יישלל ממנו

 ״אבא, אתה בסדר?״- .3
״אני כאן, אני כאן״, הוא אמר בחולשה, ופתאום כמו ניעור: ״מה זאת אומרת תרמה את -

 גופתה למדע ? היא השתגעה ?״
 אין הלוויה. רק בעוד חצי שנה, משהו כזה, נכון?״ הוסיף לאחר עוד שתיקה. אז״-
 ״כן״, אמרה לירית.-
 הסטייל שלה״.״אני לא מבין את העניין הזה של תרומה למדע״, אמר, ״זה לא -
 [166]טקסטיל, עמ'  ״זה מה שהיא ביקשה״, אמרה לירית.-

 ״אני עובר זעזוע איום״, אמר פתאום. ״יש לי סחרחורת. הדופק שלי בטח מהיר. אולי אני -  .4
 לב״. -עומד להתעלף. אולי מתחיל אצלי דום   
 סוף מה בדיוק קרה?״ שאלה בהט וקרבה אליו.--״אולי תאמר לי סוף-
 תה מניתוח פלסטי״, אמר. ״אשתי מ-
 זה הדבר? איזה אסון! אתה רוצה כוס מים?״  אז״-
 [168]טקסטיל, עמ'  ״בבקשה״, מילמל גרובר ואחז בלבו. היא הלכה להביא לו כוס מים.-

   עוד זמן לפני שאני חוזר לשם. ״אני לא חוזר לישראל. לפחות לא בזמן הקרוב. אני צריך -   .5
השינה שלך מבחינת -י חדראם זה לא מפריע לך. מאוד נראה לאצלך בינתיים,  נשאר אני

 הוא פונה מזרחה?״ כיוונים,
 ״.ן״כ-
בואי נחליף, רק לכמה ימים. אצלך יש שמש בבוקר. אני לא רוצה לחטוף רככת.  אז״-

 [181]טקסטיל, עמ'  שלי אין חלון רציני״. בחדר
מה עושים?״ שאל אותי הנהג והציץ במראה, ״שאני אקח אותך לבית? יש לך כזה  אז״ .6

  819[11]עמ' , אתה המלך.״ סבכלל? להורים? לחברים? למכון עיסוי באלנבי? אתה הבו
תיווך אחרי היסוס קצר, מעדיף לא -כמה אחוזים אתה מקבל?״ ״שמונה,״ אמר חזי .7

.  ]קרת, ככה יהיה לך חמישה,״ קבע בוצ׳י וסיים למלא את הצ׳ק אזלהסתכן בשקר. ״
 שמונה אחוז מכלום[

זהו, כי  אז״האמת היא,״ החליק, ״שנפלה כאן כנראה טעות. איך אמרת שקוראים לבעלך?  .8
ארבע האלה הטעו אותי. סליחה -ארבע-אני מחפש את שאול ותרצה. עוד פעם האחד
 [22]אניהו, עמ'  לענות. ושלום,״ וטרק את הטלפון לפני שתספיק

״הוא מלוכלך כזה ושותק ויושב תמיד רחוק. אבל העיניים שלו נוצצות וזה בטוח, ואני  .9
תשאלי אותו מחר מאיפה הוא השיג אותן,״ הציעה אמא שלה, ״וכשהוא אז רוצה גם.״ ״

 עיניים נוצצות[קרת, ] יגיד לך, ניסע ונביא לך גם.״
כשאנחנו גומרים, וכשאני מסביר לו שאני רק הנהג, הוא ״סחתן על האוטו,״ הוא אומר לי  .10

שלך? סחתן  סהבו —במסעדה היית עם הבוס,״ הוא מחייך, ״בני בגאז׳  אזנראה מופתע. ״
 ]בני בגאז'[ על האוטו וסחתן עליו. מסכן.״

 ״איפה עוד בעולם תמצא כזה ים? .11
 .״״בצרפת,״ אני אומר לו, ״בתאילנד, בברזיל, באוסטרליה, בקריבים..

]קרת,  !סע,״ הוא קוטע אותי בשאננות, ״תגמור את האוכל, קפה קטן, וסעאז ״טוב, 
 הליבוט[

אז פשוט תשמח איתי, עם החבר הטוב שלך, בסדר?״ ״אני שמח,״ אמרתי, ״באמת.״ ״]...[  .12
 ]קרת, הליבוט[ .תאכל כבר את הדג המכוער הזה,״ התחנן

                                                           
819

. הנהג מנסה להוציא מהנוסע הוראה תפקיד מבני. קישור כביכול לאירועלומר יש גם יש פה גם פתיחת שיחה, כ– 
 מה עושים?[ -לאן לנסוע לאור מה שקרה ]לאור המצב
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אולי אני אשטוף לך את האוטו  אזמתנצל, ׳והוא אומר לי, חצי )המשך של המשפט הקודם(  .13
 [ביקור בתא הטייסקרת, " ].במקום? חמישה דולר

תפנה לי  אז״בא לך לצאת מפגרת? תתקשרי לבד.״ ״טוב,״ היא ניסתה להישמע קשוחה, ״ .14
 את הקו.״ ]שדיים של בת שמונה עשרה[

בטוח חברה שלי אמרה לי שאני לא אעז לקנות ממנו, כי הספרים האלה שהוא מוכר  .15
גנובים, או מזויפים, או עם תולעים. בקיצור, שמשהו כאן לא כשר. אבל אני התעקשתי. לא 

לפחות  אזכך הרבה התגלויות בחיים שיכולתי להרשות לעצמי להיות בררן. ״-היו לי כל
 How to make a good]]קרת,  .תבדוק שהדפים בפנים לא ריקים,״ היא אמרה. בדקתי

script great] 
 א נהרג?״ היא מציעה.״אולי הו .16

 הוא לא נהרג. מה פתאום שהוא ייהרג?״"די. 
 ״היה פיגוע, לא שמעת?״

 ״מה פתאום, הוא לא נוסע באוטובוסים.״ 
 ]...[״איך את יודעת?״ היא שואלת בחשדנות. 

 ״לא יודעת, לא נראה לי שהוא בא באוטובוס.״
 ]אמיר, אחת אפס לבריאות הנפש[איך זה יכול להיות? בחיים הוא לא הבריז לי ככה.״ אז ״
אני לא מחשבן, אני בכל זאת הולך עם מה שאני  אז, מושך בכתפיו, ״ר״טוב,״ הוא אומ .17

  ]אמיר, תושב סוזי המגניבה[גיש. מה יש לך?״ רמ
וב לחץ איבדת את כל ההטרפה שהיתה ר״את לחוצה להתחתן, זה מה שמניע אותך. ומ .18

 ]אמיר, תושב סוזי המגניבה[ י.״תסבירי ל אזעלייך.״ ״אתה לא קולט.״ ״
אני חייב קצת לישון.״ ״אה, בסדר,״ אני חוזרת נבוכה לקול הרגיל שלי, מתאמצת  .19

 ]אמיר, תושב סוזי המגניבה[." תישן, לילה טוב אזשלאנטית, ״-להישאר נון
]אמיר, תושב  תשאירי לי טלפון.״אז ״האמת שאני נורא ממהרת, בעלי, זתומרת.״ ״  .20

  סוזי המגניבה[
 ״אני בת שישים, לא משתלם להם לפטר אותי, בגלל הפיצויים.״  .21

למה הם עשו את זה?״ מבטה מציץ לשעון והיא משתדלת לקבע אותו בעיניים החומות  אז״
 ]אמיר, דור הג'ינס שותה קווינס[ הנעלבות שמולה.

 ״מה את עוד פעם מסתכלת עלי ככה? אל תרחמי לי עלי עכשיו, בסדר?״  .22
 לך.״״אני רק דואגת 

את לא צריכה לדאוג לי. אני בחורה עצמאית. אני לא מהדור שלך, את לא יכולה  אז״
להבין את זה. אני עושה מה שמתאים לי. לוקחת מה שאני רוצה. את חושבת שאכפת לי 

 ]אמיר, דור הג'ינס שותה קווינס[  מתי הוא בא? מה שמתאים לי, אני עושה.״
 ]אחת אפס לבריאות הנפש[ 820 ש שואלת בטרוניה.חמ-למה הוא לא מודיע כלום?״ השלאז ״ .23
למשל, שהוא תמיד רציני ואני אוהבת  ]...[ כי נמרץ חלקתי את הגיגי עם יונתןתוך כדי ב .24

 ]...[ שמצחיקים אותי. ושהוא נוקשה ואני בכלל צריכה מישהו קליל.
]אמיר, לא אומרים  בשביל מה את בכלל מציעה לי נישואים כל הזמן?״ התעניין יונתן. אז״

 איכס[
 ״לאן את ממהרת כל כך?״ הוא מתעניין. עושה את עצמו כאילו לא אכפת לו באמת לדעת. .25

 ״אה, סתם, לא משהו חשוב.״
 ״נו, תגידי.״

 ״אמרתי לך, סתם פגישה.״
 ״מה, זה סוד?״ 

 ״לא.״
 תגידי עם מי.״  אז״

 ״רופא שיניים. למה?״ 
 ]אמיר, מזל[  ״סתם.״

 בחשדנות. הוא אמר:רוני הביט  .26
 ״את מעשנת יותר מדי, תמי.״ אמרתי, ״כן, נכון.״

אם את יודעת,  אזהוא העיף מבט בעיתון שלו. הוא אמר, ״
  821 ]אמיר, מה אתה סח[ אז תעשי משהו,״

 בסדר, בסדר,״ אמרתי לו, ״מה אתה עושה כזה עניין?״  .27

                                                           
 אז איך זה שהוא לא הודיע כלום?( -)אם כך( . זה יכול להיות גם סיום של פסוקית תנאי )אם הוא לא נהרג מסקנה 820
821

 גם ברישא וגם בסיפא. רק השני המציין קשר של תנאי. הראשון הוא מסקנה. )קוגניטיבי( אזיש  
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   סח[]אמיר, מה אתה  אני זה שעושה עניין?״ אז״אני? אה,  הוא צעק:
 הוא שאל פתאום, ״היא עשתה לך משהו, תמי? היא אמדה לך משהו מגעיל, רבת אתה?״  .28

 ״לא.״
]מה אתה  אני לא מוכן שתשמיצי אותם כל הזמן.״ אז״

 822סח[
 זה?״ ראבל תגידי, איך את כל כך " ]...[  .29
״רזיתי, באמת?״ שירה מתעניינת, ״האמת היא שלא עשיתי דיאטה. אבל את לעומת זאת?  .30

 אית פיצוץ.״רנ
 ״דווקא עליתי מלא.״ .31

אולי שינית קצת תסרוקת?״ היא עוצרת, בוהה בי בעיניים מצומצמות,  אז״לא יודעת, 
 ה בעדינות קווצת שיער מאחורי אוזני. רמעבי

 ״לא, האמת, אני חייבת לצבוע.״ 
 823[ 139]מה אתה סח, עמ'  מה בכל זאת עשית שאת נראית טוב?״ אז״נו, 

אין צורך. בזמן האחרון אני יותר בקטע של סיפורים. רצים לי מלא  עזוב, אופיר אמר. .32
עשרה בלילה מהמשרד אין לי כוח אפילו לפתוח  -רעיונות בראש, אבל כשאני חוזר באחת

 .את המחשב
                                               יאללה, דירבנתי, תזיז את עצמך. יש לך זמן עד המונדיאל הבא. בכל מקרה, מתרגם  אז
 .לאנגלית כבר יש לך   

   824[14]נבו, עמ'  תודה, בן אדם, הוא טפח לי על הכתף בעיניים נוצצות.
 ? נראה לכם ? שאני אבזבז משאלה על משהו שבמילא יקרה .33

 [ 14]נבו, עמ'  מה, סתם עבדת עלינו? הקול של עמיחי צנח. אז
עצמה, שאמרה לי, שליש בצחוק  ובסופו של דבר מי שקצה בכל הדחיות האלה היתה יערה .34

שליש ברצינות, אני מתחילה לחשוד שאתה מתבייש בי. ואני אמרתי, מה פתאום. -ושני
 למה אתה לא מפגיש אותי עם החברים שלך? ואני אמרתי, סתם, לא יצא. אזוהיא אמרה, 

 825 [15]עמ' 
נסעה.  אחרי כמה ימים היא נעלמה לפתע מהסיפורים שלו. ביררתי, והוא סיפר שהיא  .35

 .המשיכה הלאה בטיול שלה
 826[34]נבו, עמ' .למה לא נסעת איתה? שאלתיאז 

איך           אזנו, אמרתי, בולע את התסכול על כך שלא הייתי שותף לכל ההתלבטויות האלה.  .36
 [44הגענו מזה ל...]נבו, עמ' 

הוא התפלא: איך אפשר לבכות מרוב אושר? היא התפלאה שהוא מתפלא. מה, הוא אף  .37
 פעם לא הרגיש כל כך מאושר שהוא כבר לא היה יכול לסבול את זה? לא, הוא הודה. 

בוא נתחלף, היא הציעה. הוא פרש את רגליו הארוכות על המזרן, והיא התחילה לטפל  אז
 [52]נבו, עמ'  בו

 .אנחנו ישראלים, צ׳רצ׳יל אמראני מזכיר לך שגם  .38
 .אליכם אני כן מתגעגע

 .מה הבעיה שלך, אני לא מבין אז
  [56]נבו, עמ'  ןעזוב, זה מסובך. זה לא לטלפו

 ?שמתם לב פעם שהמילים ״יוצר״ ו״צר״ מאוד דומות .39
 ?אזנו 
  פחד שיום  - דכל בן אדם יוצר בעצם הולך על גשר צר מאוד, שמתחתיו זורם נהר של פח אז

 827[ 57]נבו, עמ'  .יותר אחד זה לא יבוא 
 .אסור להסתכל לתהום .40

 ?למה הסתכלתאז 

                                                           
822
 סיפא של תנאי ]אם היא )שירה( לא אמרה לך משהו מגעיל ולא רבת אתה, אז אני לא מוכן שתשמיצי אותם...[– 
823

 שתי היקרויות 
824

 לדרבון/זירוז[אישי ]חלק מדרבון/פתיחה  -תפקיד קוגניטיבי ]מסקנה[ או תפקיד בין 
825

 למה אתה לא מפגיש אותי עם החברים שלך?[ אזגם סיפא של תנאי ]אם אתה לא מתבייש בי,  - 
826

מסקנה או סיפא של תנאי? )אם היא נסעה, אז למה לא נסעת איתה( הנמען מנסה להתחבר לדברי המוען? סימן  
 להמשכיות השיחה.

827
 .X2מסקנה  
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כי... וואו, רק להיזכר בזה עושה לי רע, אני לא מאמין שאני עומד כאן מול ההימלאיה 
 [ 57]נבו, עמ'  828ה.ומדבר על ז

 .והבטחתי לה שאתם לא תדעו מכלום .41
 829. [66]נבו, עמ'  ?בטחה שלךלמה אתה מספר לנו, הקשיתי. למה אתה מפר את הה אז

כנראה שאתה באמת אוהב אותי אם אתה חושב שהאף שלי חושני, אילנה הבוכייה אמרה.  .42
 .האף שלי מכוער, אבל זה לא העניין

 830[ 74] נבו, עמ' מה העניין? עמיחי תהה.אז 
יש לי תחושה מוזרה בזמן שאנחנו שוכבים. אני מרגיש כאילו מריה נמצאת איתנו. כאילו  .43

 .מפנטזת על מריה בזמן שאני נוגע בה היא
 .נשמע לי קצת פרנואידי

איך אתה מסביר את זה שפתאום, אחרי שמונה שנים, היא גילתה אותי?  אזפרנואידי? 
 831[80]נבו, עמ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
הרישא אינו נמצא.  -ובר ב' )אם אסור להסתכל  לתהום, אז למה הסתכלת?(או סיפא של תנאי שנאמר ע"י ד מסקנה 828

 הוא מוסק מדברי דובר א'.
 של הסיפא ואילו', א דובר ידי על מרומז או נאמר התנאי של הרישא שיח כמו במקרה הזה, דו של רבים במקרים 829

 ואת הקשבתו את ולהוכיח' א דובר לדברי דבריו את לקשר' ב דובר של דרך גם זו'. ב דובר ידי על נאמר  התנאי
 ?[מסקנה? ]אם כך[ או סיפא של תנאי )אם הבטחת לה שלא נדע מכלום, אז למה אתה מספר לנו–. התעניינותו

 .התחברות לדברי דובר א' . יש כאןלא העניין, אז מה כן העניין( זה)אם מסקנה או סיפא של תנאי  830
פרנואידי מצדי, אז איך אתה מסביר את זה שפתאום אחרי שמונה  )אם אתה חושב שזהמסקנה או סיפא של תנאי - 831

 שנים היא גילתה אותי?(
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 של הספרות הצעירה בלשון הסיפר"אז"  גילויי

 
 "אז" בתפקידים אזכוריים

  
 ז" לציון זמן"א

איזו הצפה! נשים חרדיות קנו  - אזמפעל. שהיתה נפתחת לפני החגים. ו-היתה גם חנות .1
 [31]...[ ]טקסטיל, עמ'  פיג׳מות בכמויות, ושילמו במזומן

אולי הפיתוי  --היא היתה בטוחה שמספיקה פעם אחת שתצליח להכניס אותו לג׳קוזי  .2
כבר לא יוכל שלא לתת לגופו  אזו -יהיה שגם היא תיכנס אתו, אחרי הכל זה ג׳קוזי זוגי 

 [40]טקסטיל, עמ'  את העונג הזה.
הרשה לה  אזוהוא התרכז וסימן לה על הגב בטוש היכן יוצבו השכמות החדשות שבחרה.  .3

 [42]טקסטיל, עמ'  להתיישב, והראה לה, בעזרת שתי מראות, את הסקיצה שעשה.
נמחקה. האחות הניחה על גבה סדין ירוק  אזמנדי הספיקה להסתובב בכוחות עצמה, ורק  .4

 [43]טקסטיל, עמ'  קיפלה אותו. אזו
ישנים משיקגו, ולבסוף  יורדים  -ניסה להתרומם מן המושב שלו, ארוז בין שני ילדי הוא .5

שש פסיעות עד לזנב המטוס ולהצטרף -שמלפסוע ח אזנאלץ להעפיל מעל אחד מהם, ו
 [46]טקסטיל, עמ' לתור. 

היה מטריף את  אזעצמה נשארת במפעל ימים ארוכים שלא לצורך. אבל  לפיכך מצאה את .6
שבוע, הולך אחריה לכל מקום בבית ומספר לה על -דעתה ביתר אינטנסיביות בסופי

  832[33]טקסטיל, עמ'  הרהוריו ועל רעיונותיו.
 אזהלך לזרוק את כולם למים מהגשר באיילון, ו היו לה איזה ארבעה גורים, ודוד שלו .7

שמוליק, שחשב רק על איך לחסוך את הכסף של המתנה שכל הילדים בכיתה קנו בשותף, 
 ]קרת, יורים בטוביה[ לקח גור אחד והביא אותו לי.

רץ  אזעוד הייתי מספיק לראות את טוביה נובח על איזה מסכן שהעז לעבור ברחוב שלנו, ו .8
 ]קרת, יורים בטוביה[ ונוגח בגדר כמו משוגע.

לחירייה וירו לו בראש. אח שלי אמר שטוביה לא הבין בכלל מה הולך הם לקחו אותו  .9
בום! מהשנייה  — אזורוח טוב ונגנב מכל הדברים שמצא במזבלה. -לקרות. הוא היה במצב

 ]קרת, יורים בטוביה[ .שאחי סיפר לי את זה, לא חשבתי עליו כמעט
פתאום המונולוג  ואזנכון שהסרט לא היה משהו, אבל חוץ מזה הכול באמת היה רגוע.  .10

 [18]עמ' הזה, והטריקה של הדלת, וטאח! כל החצי שנה האחרונה שלנו יחד בפח. 
אחרי הפרידה מהילה נשבעתי שלא אתן למישהי להיות מספיק קרובה שתוכל לפגוע  ]...[ .11

 [18]קרת, עמ'  .כך טוב-רעות הגיעה, והכל היה כל אזבי ככה, אבל 

]קרת,  בדיוק הודיעו בקשר את הכתובת הזאת, ״הגדוד העברי תשע, מי ברחוק?״ אזו .12
 האיש שלך[

833 יצאה לו מהגרון מין אנחה קטנה כזאת, עצובה. ואזכל הזמן אבל הוא לא ישן.   .13
 

הוסיפה, ״הם לא עושים, את  אזואמרה, ״אבל הוא לא חבר שלה, הם רק גרים ביחד.״ ו  .14
]אמיר, עמ'  יודעת, אהבה.״ וגם, שדדה עזרה לבת שלה לבחור רהיטים מיד שנייה לדידה.

5] 
דדה מתיישבת על קצה המיטה, היא מניחה את המאפרה שלה על הרצפה, את כוס   .15

מחבקת את מותניה בזרועותיה  ואזהוויסקי לידה, לוקחת שאיפה ארוכה מהסיגריה שלה 
 [11]אמיר, עמ' ת עלי במבט ארוך.ומסתכל

״יש פה אנשים רעבים? כדאי שנשאל אותם.״ ״כדאי מאוד,״ אני אומרת לו, לוקחת לעצמי  .16
שואלת אם אפשר. ״בוודאי,״ הוא אומר, מצית  ואזסיגריה אחת מהקופסה של דוד חיים 

 [ 12]אמיר, עמ'  לי אש.
ואז אום, ברגע אחד, ברגע אחד,״ אני לא יודע איך זה קדה,״ אמד ופרץ בבכי היסטרי, ״פת .17

 [ 13]אמיר, עמ'  כבש את ראשו בכפות ידיו, כתפיו רועדות.

                                                           
מכיוון שאודרי בילתה במפעל במהלך השבוע ימים ארוכים על מנת שלא תצטרך לשמוע את בעלה, היה הוא מטריף  832

קשר של סיבה את דעתה ביתר שאת בסופי השבוע. "אז" משמש כאן במשמעות של "בעקבות זאת". יש כאן גם 
  ותוצאה, אולי שילוב בין השניים כפי שטוענות גם יציב ולבנת.

833
 ]לב טוב[ 
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הזזתי את זה לחמישי, לא היה לי מושג, גם  אזזה משהו שהיה אמור לקרות במוצ״ש, אבל  .18
 [90210]אמיר, אלוהים לא לו, שחמישי הוא ערב יום השואה. 

היא מותחת את הפרצוף  ואזביטחון נתנו לה שם גם בעברית.״  ר״זהו,״ אומדת טלי, ״לית.  .19
עד הכתפיים ומכריזה בחגיגיות: ״אם היא לא תדגיש נוח עם ההחלטה שלנו יש לה את 

 [90210]אמיר, אלוהים  חופש הבחירה.״
מיכל מצטרפת, אני מנסה לא להסתכל לה בפטמות למרות שהיא לא לובשת  אזבדיוק  .20

  834רל[]אמיר, צחוק הגו חזייה
״אי אפשר להאמין, פשוט כבר אי אפשר לתפוס מה שקורה במדינה הזאתי,״ משיב הנהג  .21

הוא משרבב את ראשו מהחלון, צורח, ״תפסיק  אזלעצמו ומאט באמצע הכביש, אבל 
 ]אמיר, צחוק הגורל[ לצפור, יא זבל.״

חביתה דווקא. ״איך כבר יכול להיות שלומי?״ הוא שואל כשהוא  גיל לא נפטר. הוא מטגן  .22
  ]אמיר, צחוק הגורל[  מוסיף, ״ביום כזה.״ אזשומע את קולי, אבל 

  .ואיך צ׳רצ׳יל? שאלתי, והרגשתי איך החיבוק שלה מתרופף .23
 .ניתקואז 

 [ 24]נבו עמ'  .עושה רושם של בן אדם חכם, הקול שלה היסס
היועצת, אישה עם לחיים של תינוק ועם הרבה רצון טוב, הסתכלה על המבחנים שלי  .24

ואמרה שעל פי התוצאות הכול פתוח בפני, אני יכול להיות כל מה שארצה. אמרתי לה 
היא אמרה: בשביל זה אני כאן, כדי לעזור לך  אזשזאת בדיוק הבעיה. שאני לא רוצה. 

 [ 19]נבו, עמ'  לברר מה אתה רוצה.
]נבו, עמ'  המליצה בחום על טיפול פסיכולוגי. ואזיא שרדה במחיצתי עוד שתי פגישות, ה .25

20]  
אבל אחרי שצ׳רצ׳יל לחץ על הזמזם וציוץ ציפורים מכני נשמע והדלת של הדירה שממנה  .26

בקעה המוסיקה נפתחה, התברר שאין מאחוריה מסיבה גדולה, רק בחורה אחת, פרועת 
ה עלינו במין מבט כזה, שהיה גם כבוי וגם כמה לאהבה, שיער ופרועת מחשוף, שהסתכל

עוד הפליא אותי  אזמבט שהיום, אחרי עשר שנים בעיר הזאת, אני מכיר היטב, אבל 
 [24]נבו, עמ'  בסתירה הפנימית שהיתה גלומה בו

]נבו, עמ'  שוב אספה אותו לקוקו ואמרה, אני לא יודעת. ואזהיא פיזרה את השיער שלה  .27
24] 

כל אחד קלט כמה זה שרוקד  אזהמשכנו לעשות תנועות של ריקוד, אחד מול השני, אבל  .28
מולו מגוחך, אז החלשנו את המוסיקה והתיישבנו על ספת העור השחורה שעמדה במרכז 

 835[25]נבו, עמ'  הסלון
והיא כל כך כעסה, שהיא היתה חייבת לרקוד את כל הכעס שלה החוצה, אחרת היא ]...[ .29

ראינו ונ אנחנו דפקנו בדלת, ואזת מבפנים, או יותר גרוע, קופצת מהחלון, היתה מתפוצצ
 [27]...[ ]נבו, עמ'  לה כל כך תמימים וזכים

היא עשתה את התנועה הזאת שלה, והורידה את המשקפיים, והוא התכופף אליה  אזאבל   .30
 [44]נבו עמ'  והם התנשקו.

כדי לוודא שהם מתרחקים. כמה חיכיתי עוד קצת, מתעלם מהצפירות הרמות מאחורי,   .31
 [  45]נבו עמ'  נסעתי משם.אז  שיותר מתרחקים. ורק

 
 תוצאה-"אז" לציון יחסי סיבה

]קרת, יורים  ניסיתי לחשוב עליו כמה שפחות. אזאבל עכשיו כבר לא היה מה לדמיין,  .1
 בטוביה[

היא ניצלה את זה ואמרה לו שתסכים  אזהמפקד שלה היה אובססיבי לגמרי בקטע שלה,  .2
 ] לב טוב[ ף ]...[להזדיין איתו, אבל רק בשביל הרבה כס

דיברנו על דברים אחרים. אחרי  אזשאלתי אותו על הרצח, אבל הוא לא רצה לדבר על זה,  .3
 ]לב טוב[ עשרים דקות השומר אמר שהחצי שעה נגמרה.

ק איך האבא שלך.״ הסימפטיה שלה נמרחת לי כמו ר ״בובה׳לה, איך אבא, תגידי לי .4
אני מתנערת ממנה בעדינות, שולחת אותה לדשא והולכת לחדר  אזמוכטה על הזרוע, 

 [ 4]אמיר, עמוד  הילדים.
העולם כל כך רופף עם כל החיידקים שאפשר לבלוע בטעות, כל המשאיות הכחולות  .5

יל לכסות את התחת שלי, אני בכל כשב אזשעלולות לדרוס אותי, הסיכויים שלי להתחתן, 
                                                           

834
 .יש כאן משמעות של 'באותו רגע' ולא של 'אחר כך' 
835

 .אז שני במשמעות סיבה ותוצאה[ראשון במשמעות זמן ] אז 
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זאת מנשקת מזוזות וצמה ביום כיפור, וממשיכה לקוות שבתמורה לא אחטוף סרטן ולא 
 [90210]אמיר, אלוהים  מי יסדר לי אהבת אמת.-יודעים-תםאאתפגר פתאום, וש

 אזהוא טלפן. רציתי לדעת אם יש לו אצבעות קצרות, אבל חששתי להישמע מעוניינת מדי,  .6
 [ 90210]אמיר, אלוהים אם אפשר ביום חמישי? הוא אמר, בסדר. שאלתי 

איך קורה שבכל  אזהנסים, רק להשראה.  כבר שנה אני מחפשת איזה אל. אפילו לא בשביל .7
פעם מחדש אני מוצאת את עצמי מתעוררת במיטה של מישהו, שהוא הכול חוץ מארך 

לקנות טריליון חולצות בטן והדרך היחידה לעבוד אותו היא ד אפיים, הכול פרט לרב חס
  836[90210]אלוהים  בזארה, להירשם לחוג כושר ולהשתזף.

היא  אזהיא מודדת אותי מלמעלה למטה וגומרת אומר, כנראה, שאני לא פוטנציאל,  .8
מושיטה לי מעבר לשולחן יד זעירה ורפה ללחיצת צפרדע ומפסיקה לרגע ללעוס לו את 

 ]צחוק הגורל[ האוזן.
אין להם שום דרך תרבותית למלא בצוותא את הזמן הזוגי שלהם,  אזהם עוד לא רבים,  .9

פרט לדיבורים על חבריהם הנטושים: הו, כן, כמה אכזרי העולם שם בחוץ, כמה טוב 
  ]צחוק הגורל[ בזוגיות המגוננת הזו שלנו.

היה לה עוזי מתקרב לשולחן, בלי שרה. הוא אומר בפרצוף מתוח עד הכתפיים שכבר לא  .10
מצברוח לצאת והוא לא מסוגל להישאר בבית בכזאת הרגשה, שהמדינה, זהו, אתם 

הוא  אזאוויי, הם הולכים לראות טלוויזיה, -יודעים. הוא בא רק לקחת משהו בטייק
קפץ להביא סיני וכמה בירות. מישהו רוצה לבוא לראות טלוויזיה? יותר כיף לראות 

 גורל[]אמיר, צחוק ה טלוויזיה ביחד, לא?

זה היה רעיון של עמיחי. תמיד היו לו רעיונות מהסוג הזה, למרות שהרעיונאי הרשמי  .11
בינינו היה בכלל אופיר, אבל אופיר, את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום על 

במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי, ושתק  אזבנקים וביסלי, 
לים פשוטות וחיפאיות, ומדי פעם, כששתה קצת יותר מדי, גם היה הרבה, ודיבר מעט, במי

]נבו,  מחבק את כולנו ואומר: איזה מזל שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג איזה מזל.
 [3עמ' 

אבל כשהגענו לכיכר, מיוזעים ומכווצים אחרי שעה וחצי של הליכה, היא היתה ריקה  .12
לגמרי, לא היה בה איש חוץ ממפגין בודד שהחזיק שלט ״די לכיבוש״. זה היה לפני הצבא, 

רק שאלנו את המפגין אם היתה פה  אזככה שלא ידענו בכלל מה זה כיבוש, ואיפה, 
]נבו, עמ'  ם מסיבה, כי בשביל מסיבה צריך סיבה.מסיבה, והוא אמר שלא, לא היתה שו

23 ] 
אנחנו  אזוצ׳רצ׳יל הסביר שזה בדיוק הקטע, שאנחנו לא מכירים בעיר הזאת אף אחד,  .13

 [ 23]...[]נבו, עמ'  יכולים להיות מי שבא לנו להיות
אבל צ׳רצ׳יל הודיע שהוא לא יורד מהאוטו אם אני לא נשבע, והייתי עייף, עייף מאוד מכל  .14

נשבעתי לו, ואצלנו, נתיני האימפריה הבריטית, שעת תה היא שעת  אזיום העצמאות הזה, 
   [29]נבו, עמ'  תה ומילה היא התחייבות

אופיר בדיוק התחיל לעבוד במשרד פרסום, ופחד שאם ייקח חופשה ארוכה מדי יפטרו  .15
 אזמהפרק,  אותו, ואילנה הבוכייה כבר היתה בהיריון עם התאומים, ככה שגם עמיחי ירד

 [29]נבו, עמ' נותרנו צ׳רצ׳יל ואני. 
הם כועסים עליו, והוא לא מצליח להבין למה. והוא גם צמא, צמא כאילו הלך ארבעים   .16

אולי אני יכול לשתות בשבילו,  אזשנה במדבר, אבל לא מסוגל להכניס לפה טיפת מים, 
 [32]נבו, עמ' ו. פתחתי את בקבוק המים שלי ותחבתי אותו לפיזאת אומרת, במקומו? 

עמ' נבו, נמנעתי. ] אז]...[אבל גם ידעתי שיש סיכוי שהיא זאת שתענה לטלפון אצלו בדירה   .17
37] 

שיחררתי את הברקס ונתתי למכונית לגלוש  אזברגע הראשון לא הייתי בטוח שזה הם,   .18
 [44]נבו, עמ' ]...[  לאט, כמו בד שנשמט מכיסא

 
 במשפט תנאי("אז" לציון תנאי )פותח את הסיפא 

הלך  אזואבא אמר שמהיום הוא יהיה כל הזמן קשור, ושאם הוא יעשה עוד פעם משהו,  .1
 ]קרת, יורים בטוביה[ עליו.

]קרת, נשיקה אחת על . אפילו באולם אזהיא תתחתן איתי, ואם זה חשוב, בגלל ההורים,  .2
 [16הפה במומבסה, עמ' 

                                                           
836

)את עצמי(: איך זה קורה שבכל יש כאן יחסי סיבה ותוצאה: מכיוון שאני כבר שנה מחפשת איזה אל, אני שואלת  
 פעם אני  מוצאת את עצמי מתעוררת במיטה של מישהו , שהוא הכול חוץ מארך אפיים וכו'...?
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אולי הייתי יותר מוכן לזה, רק שהערב עבר ממש  אזאם היינו רבים קודם או משהו,  .3
 [18]קרת, עמ'  .מוצלח

שאתן לה  אזניסיתי לחבק אותה, אבל היא התרחקה ממני ואמרה שאם אכפת לי ממנה  .4
 [22]קרת, עמ'  ללכת.

 
 "אז" בתפקידים מבניים

 
 "אז" להצגת נושא חדש

 אני נכנסת הביתה בסערה, חופפת את הראש מהר, מדליקה טלוויזיה. הר הרצל. אני אז .1
 [ 17]אמיר, עמ'  מייבשת את השיער בשתי שניות.

 
 "אז" בתפקידים בין אישיים

 
 837 לביטול-"אז מה"

-היא הביאה בחשבון את עלות ההבאה של תקרה שלמה מבולוניה, עם הביטוח וכל הכאב .1
, כבר יכלה סלדופלק סלה לבטל מפלס ולהפוך את הטריפלקראש, שאלה את עצמה למה 
אם התקרה תהיה גבוהה וכנסייתית? ואחרי ששקלה הכל  אז מהלקנות דופלקס מלכתחילה, 

 [39]עמ'  838לכאן ולכאן, וחישבה את ההשקעה, החליטה: לא!
 

 "אז" בתפקידים קוגניטיביים
    
 אין היקרויות    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(. 9אס? )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' , יידיש: איז ווָ ?so whatאין בכך כלום, תגובת ביטול...אנגלית:  -אז מה? 837

 שלי. איכפת לי" כפי שמופיע בדוגמה הבאה. קטגוריה זו היא הוספהאולי "אז מה" היא קיצור של "אז מה 
יש לתת את הדעת לכך, שאף על פי שהדברים הם בלשון הסיפר, יש כאן מעין דיאלוג של הדוברת עם עצמה )ערבוב  838

 של סיפר ודיבר(
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 ספרות הקלאסיתשל הלשון הדיבר ב "אז"גילויי 
 

 "אז" בתפקידים אזכוריים 
 

 "אז" לציון זמן
 אתכם ללמד שמוכרחים והחלטתי ,והאדישות האטימות על זעם מלא היה הלב כבר אז כי .1

 [39ובפומבי .] יהושע עמ' , קטן לקח
 כבר יהיה והוא. איתה שעבד מישהו אצלכם למצוא נצטרך מחר, לא תחתום אם ]...[ כי .2

עמ'  יהושע ]...שוב עיתונות ואולי... חדשה ביורוקרטיה ואז. לשפלה אחריה לרוץ חייב
78 ] 

 אפשר ישיר אם זיהוי על להתעקש לך למה, המעבדה-איש אל קל בחיוך והוא פונה .3
 אם ולראות, שבידינו לפי הכתובת, שלה לדירה ולגשת שלה המפתחות את לקחת

 על שנשען ממבט יותר אמין הוא אבל, עקיף אומנם זיהוי זה. לדלת יתאימו המפתחות
 .זיכרון תעתועי

 .המעבדה-איש של עיניו מתלקחות? מה ואז
 יהושע] .בה התבוננתי לחתום כאילו מוכן אהיה אני, תיפתח שלה בדירה הדלת אם, ואז
  839[80עמ' 

 תשמע אל, נכון לא, נכון לא, לו צעקה, הכל תמיד שיודעת ,הבינונית, מאיתנו אחת ואז .4
 כי, ירושלים את בכלל עזבה היא שאולי חושב ואבא, מהעבודה אותה כבר פיטרו, לה
 [86עמ'  יהושע].אותה מצא ולא אותה חיפש שהוא ימים כמה כבר

 היוליה את מכירים ,בבניין והילדים הילדות כל, כולנו כי, להחריש יכולנו לא כבר אז .5
, אוי וי, וצעקנו, בחינה משום לא חרדית שהיא אפילו, ושקטה טובה אשה שהיא, הזאת
 וגם, אמא בטח כ׳? שוכבת היא איפה? וחלילה -חס, קרה לה מה, ישמור אלוקים, וי אוי
 [86מ'  יהושע ]ע .חולים-ביקור מצוות אצלה ירצו לקיים, אבא

 השם רק ונשאר, הסערה חטפה כבר שלה השם הקודם עם השלט שאת ראינו גם ואז .6
 [ 87עמ'  יהושעלה ] שאנחנו הוספנו החדש

 הספיק כבר כמוהו צעיר ונחמד שגבר, העולם את משנה שזה ולא, לנו נודע גם ואז .7
 [111עמ'  יהושע] .אמו אצל גר הוא ובינתיים, להתגרש

 בדיוק לך יישארו ואז - המאפייה עובדי כל ואת אותי שמאשים הקטע את תמחקי, הנה .8
 [116עמ'  יהושע] .מלים חמישים

 לי שיהיה וחששתי, מאז המקומות האלה ברוב הייתי ״לא, אמר ״,תודה לך לומר ״רציתי .9
 ״.קשה
 [16״ ]יונה ונער עמ' . במלחמה, אז כמו קשה לא ״בטח

 [16]יונה ונער עמ'  .יותר קל היה אז בחינות מכמה אבל ״תתפלא, .10

 בכל ונוצרות מתרבות שמיליםאז  לי אמרת. בנערותי לי שסיפרת בסיפור פתאום נזכרתי  .11
 [18דרכים: ]...[ ]שלו עמ'   מיני

 גם משפחה שם לי יש. תקווה - מפתח אני. שלי העברית את מעליב אתה? פתאום ״מה .12
 [18]...[ ]שלו עמ'  .הפלמ״ח של הרביעי הגדוד ואז, רזרבה ,הכשרה, מקווה, מלבס. היום

-מארצות הזקן אמר הפלמ״חניק ״,מאוד אותך מעניין שלנו ההוא שהיונאי רואה ״אני .13
 ״?אותו הכרת ״אתה. הברית
  -[ 18״ ]שלו עמ' .אז נולדתי לא עוד אני? פתאום ״מה

 ניקח מי את. לסגת יחליטו אם יהיה מה התחלנו לחשוב שכבר לנו היו פצועים הרבה כך-כל .14
לעבוד ]...[ ]שלו  חזר קשר -המכשיר, מהשמים בנס כמו, ואז. שלא אלה עם ומה נעשה אתנו
  -[19עמ' 

  -[20]שלו, עמ'  .היום חושב שאני מה על לא ?אז חשבתי אני מה על יודע ואתה .15
 [21]שלו, עמ'  ?שהיום ממה קל יותר לי היה אז למה מבין אתה .16

   - בקריאתו שקועה שהיית הספר פתאום את סגרת - בירושלים גרנו כבר אז - אחרת ובפעם .17
 [27]...[ ]שלו עמ' אפורה  הייתה בנימין אחי שלדעת אף, תכלת כריכתו ,ושמנמן קטן ספר
 [27]שלו עמ'  .היום ושומע שאני שב כמו אז אותך שמעתי - יותר״ יכולה לא ״אני .18

                                                           
ה להיות מותאמת יש לשים לב שבהיקרות הראשונה כאן יש 'אז מה', אך לא כצירוף. גם האינטונציה פה צריכ 839

 למשמעות של זמן ולא למשמעות של ביטול.



279 
 

 לקרוא אוכל לא שוב. זוכר אינני שמו את השמנמן ]...[אבל הקטן הספר את ושבת ופתחת .19
 [27]שלו עמ'  .]...[ רוחך את אז שהסעיר המשפט היה מה ולדעת לחפש ולמצוא, בו

  [27]שלו עמ'  ?עזבת שבסופו ההרהורנבט  אז האם .20

 הצדה מזיזה פרסל של ואביאם״ ״דידו האופרה את ובעיקר, לשמוע מוסיקה הרבתה היא .21
 מי - קברה על פעם מדי מופיעות הן שעכשיו ,עליה האהובות הגלדיולות עם האגרטל את

]שלו,  .וסוכר לימון ותה בהרבה קימל של עוגיות לנו מגישה -? עתה ומי? אז לה אותן הביא
 המספר שואל את עצמו( -)הרהורים  [34-35עמ' 

  [37פרידה? ]שלו עמ'  לפני סופרים מה אמא? ,אז ספרת מה אבל .22

גדרה  אזאחת. סמוך לפתח הגן הייתה  החיות הלכנו, אבל רק את ואני ורק פעם-וגם לגן .23
האריה ושתי  של –״תמר״ ו״גיבור״ ו״דולי״  -ואני זוכר את השמות  ובה צבים ענקיים,

 [37עמ' שלו הלביאות. ]
עמ' שלו אותתה לי ידך שאצעד ואכנס אתך. ] ואז לרגע יקר אחד נשארנו רק שנינו בחוץ , .24

52 ]  

חד משם, בן כך זקן א-רבות אחר חוץ,״ סיפר לי שנים-ילד אז״הוא היה אצלנו מה שנקרא  .25
 [ 71עמ' שלו ] גילו לולא נהרג בקרב.

לילדים׳. הן -קראתי עליהן ב׳דבר אמר הנער בחשיבות. ״אנידואר,״ -״ככה זה אצל יוני .26
  [93עמ' שלו הן טסות ישר הביתה.״ ]ואז עיגול באוויר  עולות למעלה, עושות

-כאן וללמוד את הפאונה והפלורה של ארץ כשאנחנו עלינו לארץ מגרמניה והתחלנו לטייל .27
ושתינו ממעיין  צאן פעם ראשונה חצב והרחנו פעם ראשונה אבק של עדר ישראל וראינו

  [96עמ' שלו הרגשה כזאת בדיוק.״ ] אזלנו  היתה –ואכלנו זיתים שבורים ותאנה מהעץ 
  [108עמ' שלו באוטובוס.״ ] , בפגישה הראשונה שלנואז"...זה מצא חן בעיני כבר  .28

 
 תוצאה-"אז" לציון יחסי סיבה

 לא. במפעל אדם-כוח על כאחראי התמנית אתה שדווקא לי כשנודע התפלאתי זה גם בגלל .1
. לשם התגלגלת ולמה איך לי הסביר שמישהו אצלכם עד. כזה טכני תפקיד למין מתאים נראית

פועלת ניקיון...  איזו בטח... הניירות בין לך נשמטה האומללה מקרה שהאשה לא כנראה אז
 [ 42]יהושע עמ' 

 עכשיו, אתה כי. גמורה בשתיקה הכל את נפטור .שלך לכתבה נתייחס לא בכלל גם בסוף אולי .2
 את לך בעצמנו שנגיש למה אז, להכות להמשיך, אותנו להכשיל רוצה להמשיך רק, מבין אני

 [ 43הושע עמ' ]י ?המקל
 אתה אז, קצת בשיעורים לי לעזור הבטיחו גם והם, נורא נחמדים הם, לאביה כן, היא מספרת .3

 [45]יהושע עמ'  .צוחקת היא, למהר מוכרח לא
 לה לפנות מיד חייב ואתה, היום לך שהיה הסיבוך בגלל חזרה בדרך שהיא טילפנה אמא ]...[ כי .4

 .תספיק״ לא אחרת כי, תתחיל אל אז, להתרחץ התחלת לא אם, אבא, בבקשה אז .החנייה את
 [ 64עמ'  יהושע]

 .לריב שוב להתחיל לכם למה אז. עייפים ושניכם, רגע כל תגיע אמא, אבא, היא מתחננת .5
 [ 65עמ'  יהושע]

 סוד? נדהמת אמו. מפני מי?- .6
 נוסף. למשל מפני העיתונאי הזה, המנוול, שישמח לכתוב עלינו פרק-
 [68עמ'  יהושע] לחכות?ה למאז החולים, היא עדיין אלמונית. ת אבל שם, בבי-

כל  את אני לוקח, תדאגו  ״אל, התלבטות שום בלי, בנדיבות לו הממונה הבטיח מהתחלה הרי .7
 ?מהאשמה קצת גם, נוסף לבירור, עצמו על ייקח שלא למה אז - עצמי״ על הזאת האשה

 [117עמ'  יהושע]
. ספק אין. היא זאת. הכרה בלי אפילו במחלקה הוקסמו ממנה והאחיות הרופאים, לי תאמין .8

? החתימה שלך את יבדוק כבר מי? כזאת פורמליות מה בשביל? אדוני ,להתעקש למה אז
 [78עמ' ]יהושע, . את הסיפור ונגמור קצר מבט נעיף. אתך אני, יחד נלך, בוא, לי תשמע

 אבל, מאוד לי עזרתן. תודה ,נהדרות ילדות, טובות ילדות: פנים-במאור אליהן פונה והוא - .9
 שתיים-אחת עופו, חמודות, בבקשה אז. מאוחר וגם, נורא ורטוב קר. אתכן צריך לא אני יותר

 840[87-88]יהושע עמ'  .חולות תהיו אחרת, למיטה וישר, הביתה

-לא-לא, לא, לא בהחלט וגם .נחמדה ילדה בסך הכול מצא, כמוני... הוא שגם... אני חושבת .10
 ...ש רק. אינטליגנטית

 ?מה רק- .11
                                                           

840
 פונקציות יחד: סיבה ותוצאה )אזכורי( אך גם מעבר מהסבר תיאורטי להשלכה המעשית )מבני( 2יש כאן  
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 ...מראש ויתור, מהיר מדי יותר ייאוש שיש אצלה שנדמה רק - .12
 ?מהיר ייאוש- .13
להילחם  צריך שאתה אומרבעלי  אז. ממך גם אולי. הרסני ייאוש... מהעולם או... מעצמה - .14

 [118]יהושע, עמ'  .בקלות כזאת עליה לוותר לא. יותר עליה קצת
. אותך גם להחזיק לעצמי מרשה אני אז ,בתמונה אותי להחזיק שטרחת בגלל .  אבל11 .15

 ]יהושע,  
 תוצאה  -[127עמ'         

 אלה בשביל קברים חפר הוא אז. אתנו לפעולות יצא לא הוא המנזר על הקרב עד הרי. ״התינוק .16
 שונאים המתים. קברים מוכנים שיהיו, ההרוגים עם חוזרים כשהחבר׳ה, רצו שבבוקר. שיצאו
 [18״ ]שלו עמ' .לחכות

 [18]שלו, עמ'  .באמריקה ללמוד נסעתי אז לטכניון אותי קיבלו לא ,המלחמה נגמרה כך-ואחר .17
אבל רק  ,841לטעום תאנה כזאתולגרשון  ״זה מאוד טעים,״ אמרה, ״לפעמים הם מרשים גם לי .18

ורק בשבת׳.״  רק תאנה אחת כזאתאז ׳אראק זה אראק וילדים זה ילדים.  קצת. משולם אומר:
 [63עמ' שלו ]

 
 "אז" לציון תנאי )פותח את הסיפא במשפט תנאי(

 סיפא של תנאי, דיבר -[14תביאי את התינוק שלך הנה ]...[ ]יהושע עמ'  אזאם אין ברירה,  .1
 יהיה ומבחינתו ,בטעות ששולם מה את ממשכורתו שינכו, בבקשה אז, הענייןזה  אם כי .2

 [ 28]יהושע עמ'  .לסיפור סוף
]יהושע עמ'  .קפיטליסטית כזאת תמימות בימינו למצוא מדהים באמת אז, העניין זה אם .3

37 ] 
מחר, כשתקליד  אזעכשיו,  אי, ודאי, מאשרת המחליפה שלו בנימת עלבון קלה. אם לאדו .4

 842[62עמ'  יהושע] .העניין בעצמה את התגובה, היא תבין את
 של הנרגש קולה ובעקבותיה בא, חזקה דפיקה מזעזעת האמבטיה-חדר דלת את אבל .5

  [63-64עמ'  יהושעתתחיל ]...[ ] אל אז, להתרחץ התחלת לא אם, אבא: הילדה
  [64..]עמ' .תספיק״ לא אחרת כי, תתחיל אל אז, להתרחץ התחלת לא אם, אבא, בבקשה אז .6
 הטרגדיה, לי תאמיני... עוד לילה שתשכב אז, שבוע כבר זהות בלי שם מונחת היא אם .7

 [ 69עמ'  יהושע] .נגמרה כבר שלה
, בבוקר מחר אז, אם תחתום. מפה להשתחרר רוצה כבר בעצמה היא שגם חושב אני .8

 להכין אפשר שיהיה כדי, שייכת היא למי לפי הפרטים למצוא ידעו כבר, הלאומי-בביטוח
 [ 78עמ'  יהושע] .לקבורה אותה

 עוד ,המפעל הנהלת כלומר, אנחנו אז, אותה מחפש לא ידיד ושום שום קרוב ]...[ ואם .9
 [80עמ'  יהושע] .עליה אחראים

, העירום החזה אל תחת חלוקו ידו את הישיש דוחף, תודעה-תת של עניין כבר זה אם .10
 להשאיר אותי תשכנע שלא וכמה כמה אחת על אז - השיחה מן מאוד נהנה שהוא ונראה
 [100עמ'  יהושע]. למדינה הכל את

 כאלה שדברים ויודע ,אנוש במשאבי עוסק הוא גם. לבו בחום מתנצל הוא, ברור, ברור .11
 המפתחות. ששכח, חשוב, אחר משהו אלא ,להתקשרות הסיבה זו לא אבל. זמן לוקחים
, בלילה אותם לו נתנו הצופים בהר המתים-במדור. אצלו הזאת עדיין האשה של לחדרון

-בביטוח או, במשרד הקליטה מישהו אם. בעקיפין, דרכו פי-על, אותה לזהות כדי שיוכל
 843[ 115]יהושע עמ'  .שלה אצלו המפתחות ,שידעו אז, להם זקוק, לאומי

 אני בואי אז, בלבד לחמישים מלה אתכם מגביל העורך ואם, מלים שבעים כאן סופר אני .12
 שמקומם, נכון-הלא, צודק-הלא, המיותר את המשפט מיד תמחקי. לעשות מה לך אגיד
 [ 116]יהושע עמ'  .עד מוות אותי

 משאבי מדור על כלומר, עלי את האשמה לזרוק מסדר זה שלך המצפון ואת אותך ואם .13
 [ 124אחרוק שיניים ואשתוק ]יהושע עמ'  אני, טוב אז .אנוש

 לא אתך או ויכוח שיחה אז - דווי ערש על עכשיו שוכב הייתי אם גם, לי אבל תאמין .14
, אחראי צעיר אדם רואה אני ,הממונה או הפקיד מאחורי כי, רוגז שום לי גורמים
 [125]יהושע עמ'  .לב אל מלב אתו לדבר שאפשר

                                                           
841

 תאנה שטפטפו עליה אראק. 
842

 דיבר שמתחלף בסיפר )מאפיין את כתיבתו של א.ב. יהושע(יש כאן  
843

 .עירוב של דיבר וסיפר  
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פריד: ״הסלט ירקות שלנו עשוי  היא צחקה. צחוקה עורר אותי כי דמה לצחוקה של תרצה .15
 זאת מכינים אותו מירקות אמיתיים,-אמרה. ״אבל אם בכל אדמה, ״-ומתפוחימבשר 

קשה וזיתים שחורים ושיניים  מוסיפים לו גם גבינה לבנה רכה ורבעים חמים של ביצהאז  .16
 [ 47עמ' שלו חתוכות של שום.״ ]

 
 "אז" בתפקידים מבניים

 
 "אז" להצגת נושא חדש

 אזוהפעם סוף סוף אמו מרוצה. טוב שנזהרת. זה כבר מעבר לחובתך. הפעם היית נבון.  .1
 [ 92איפה אתה? כבר הגעת לפאב שלך? ]עמ' 

 שלו ועם הספקות כל עם, הזה הנוקשה שהדתי מזלך. ארבעה ולא שלושה פרקים שמעת .2
 עוד יושב היית אחרת לפני מותו, הרביעי הפרק את לסיים כוח מצא לא, מעצמו החרדה
 כבר שאתה או? עליו לחצת כך-שכל וחשבון-הדין לשמוע את סבלנות לך תהיה? מה אז. שעה

 844[94]עמ'  ?שלך משתוקק לשינה
 

  "אז" לציון חזרה לנושא קודם
 ?במסדרון האור את ךלָ  להשאיר - .1
 ?הלילה יוצא עוד אתה? למה - .2
 . קרים עוד בדוד המים. כן - .3
 .הלילה שתחזור ידע מי - .4
 אני, יתחממו עד שהם אז. לרגל מרגל מתנדנד הוא, אותך מאשים לא אני... ברור - .5

]יהושע  .ממנה אותי שישחרר מישהו מוסמך שם יהיה אולי, חולים-לבית, לשם אקפוץ
 845[70עמ' 

שאנחנו  שבגלל אתה חושב. מאיתנו אותה לשחרר רוצים כבר אנחנו גם? מתפלא אתה .6
, מה אז? דורש בלי כאן מונחת כזאת של אשה גופה לראות הלב כואב לא למתים רגילים
 846[79' יהושע, עמ. ]לזה מיוחד טופס לנו יש? על הזיהוי לנו תחתום? אדוני

. העניין כל את מבקש לסיים הוא פתאום. בעייפותו רועד כבר אנוש משאבי על הממונה .7
 ...לישון, אמו, להתרחץ לבית לחזור. הפוגה לבקש או לפחות

 .         כוחות-בשארית שואל הוא? נכתוב מה? נסביר מה אז -
 באשמה נודה. דבר על שום נתווכח לא, בהתרגשותו הישיש מחוויר, כלום נסביר לא .8

 847[99' יהושע עמ. ]פיצוי על ונכריז נתנצל. שלמה
]...[ וזה העניין, חביבי. כבר הבטחת אחר הצהריים שתיקח את כל האישה הזאת על  .9

 עצמך...איך קוראים לה?
 כוח ורואה לאן הדברים מובילים.-יוליה רגאייב, לוחש הממונה באפס .10
ך, עד שתניח אותה בשלום את היוליה רגאייב הזאת תמשיך עוד קצת להעמיס עלי אזכן.  .11

 [100-101]יהושע עמ'  .]...[על משכבה 
 ? מוקדם חזרת שהלילה קרה מה .12
, פלנל פיג׳מת ולובש את בגדיו פושט, לחדרו סנכנ, ומגחך בשעונו מסתכל הוא? מוקדם .13

-בחדר הצלחת עם ומתיישב, גדולה פרוסת עוגה לו ופורס למטבח סנכנ כך-אחר
 .הזה המאוחר בשלב לעלילה להתחבר יוכל אם בניסיון לראות אמו ליד האורחים

 [ 122]יהושע עמ'  ?מוקדם שחזרת קרה מה אז- .14
 מול וחלון מלא וירח גדולה יותר מדי מיטה כאן לי נתנו? תירלה, לירושלים תעלי ״אולי .15

 לא ״ תרצה.דרום- ממע״צ הנודניק המהנדס שזה חשבתי? אאובי, אתה ״ ״זה.החומות
 כדי, בילדותנו אביה אותי שכינה כמו, אלי ב״אירלה״ פונה היא לפעמים. בשמי משתמשת

 קוראת היא, בהתפנקות ,ולפעמים, יחד אותנו בראותו ותירלה״ אירלה ״הנה שיוכל לקרוא

                                                           
844

גם מעבר לנושא חדש )בתחילה הוא מדבר על הקונצרט, ואז עובר לדבר על שליחותו בעניין העובדת  יש כאן 
לדבר על  -שנהרגה(, אך יש כאן גם מעין פתיחה לשאלה שבאה אחר כך. הצירוף  'אז מה' משמש כהקדמה לשאלה

 .התפקיד הזה בהקדמה
845

, אני אקפוץ יוון שהמים בדוד עוד קרים, אז עד שהם יתחממוחזרה לנושא קודם )מבני(, אך גם סיבה ותוצאה ) מכ  
 .לשם, לבית חולים...(

846
 .למעשה מדיבור מעבר יש כאן 
847

 מעבר גם כאן יש( הלילה משמרת מפקח של חייו קורות לסיפור גלש המפעל שמנהל לאחר) הקודם לנושא חזרה 
 .לסיום סימן גם ואולי למעשה מדיבור
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 משוכנעת היא עכשיו. צחקה ״ היא.אחר נודניק. אני ״זה .שהתאלפה בהא, ״אאובי״ לי
 בשלי הצחוק: שמח אני צוחקת וכשתרצה. הזה הנודניק זה, הנודניק ההוא לא זה: סופית
״ ]יונה ?באה את אז. דיוויד-״ ״בקינג?אתה ״איפה .מחמאה בו לראות לי מותר, הזה הגדול

 [ 15ונער, עמ' 
 
  848פעולה "אז" להתחלת

ולמה היא נשמטה לנו מן התודעה בקלות כזאת. כי אם היא פוטרה, או אפילו עזבה  .1
מרצונה, איך זה שהיא עדיין קיבלה אצלנו משכורת החודש. הרי זה היה צריך להירשם 

קדימה בבקשה, חבל על הזמן של כולנו, הוא מפטיר ויוצא בעקבות  אזבאיזה מקום. 
 849[16התינוק ]...[ ]יהושע עמ' 

. על הילדה ומשגיחים שומרים פה אנחנו, זמן לך יש. תוותר אל הפקיד: מעודדת את היא .2
 אל. קדימה אז... עצמך הזאת על האשה כל את לוקח שאתה שעות כמה לפני הבטחת
 850[35]יהושע עמ' ...הזה העיתונאי את תפוס. תיסוג

 .לקבורה נשלחת היא. משנה יותר גוויה להחזיק אסור - .3
 ?זהו -                 
 .החוק זה  -                 
   היא איך. פה הכי ותיקה הגווייה את למשל לי תראה אז... מאוד מעניין. מעניין  -                 

 851[83' יהושע עמ. ]השתמרה
 

   852"אז" לסיום פעולה
הוא  ולכן, הטוב בסדר פגיעה היא אליו הוזמן לא שעדיין שהשתהות במקום יודע הוא אבל .1

 אומר הוא... זאת-בכל ,אה. בנקישה שננעלת, הדלת את אחריו ומושך ויוצא, לב בחצי נסוג
 לזהות לא התכוונתי ממילא. נוכחות הפגנתי. האחרונה לתחנה הגעתי לפחות אז .בקול לעצמו
 נשתדל מחר. מבט לא אבל, מסמך באתי למסור. חיה אותה הכרתי שלא מתה אשה בפועל
  853[73]עמ'  .נורא לא, לכאן נחזור, נוכחותי על יתעקשו ואם, בשיחת טלפון הפרשה את לסיים
 

 "אז" ליצירת גבולות ליחידת שיח, כמו למשל לתיחום סיפור בתוך טקסט
 אותה חיפש שהוא, ביירגא יוליח לה שקוראים אשה פה איפה גרה יודעות אנחנו אם שאל והוא .1

 לסגור תיכף ומיד במקום אז. מקום-באף שלה השם את מצא ולא, ולמטה למעלה ,הבניין בכל
, שיישאר הסדק דרך רק הזה בקושי עם האיש ולדבר, הביטחון שרשרת את ולתלות הדלת את
 ולא למעלה לא, בבניין יותר גרה לא היא אבל: במקהלה ענינו כולנו ,אותנו לימד שלנו שאבא כמו

 [86]יהושע עמ'  .השכנה של מחסן פעם שהיה לצריף, לחצר עברה למטה. היא
 חסמה אצלך שם האשה אבל. לך בלילה לדווח רציתי. שלנו הזה הסיפור המשך את תשמע עכשיו .2

כדי , לקבורה אליו אותה שישלחו דורש, הלשעבר כלומר, הבעל שלה. שחשבתי כמו אז. אותי
 854[124' יהושע עמ. ]בלוויה ישתתף שהבן

 סמלית מבחינה גם נוסף מלווה בתור לארון אצטרף שאני המפעל החלטנו בהנהלת, טוב אז .3
 משהו גם ואולי, שלה תנחומים ליתום מענק להציע בכוונתנו כי יש, מעשית מבחינה גם אבל

 855[127]יהושע עמ'  .להגיע בזמן תספיק היא אם, שלה לאמא
 
 

   856"אז"/"אז מה" לפתיחת שיחה
   857[95]יהושע עמ' ? שייכת לנו הייתה באמת היא? אותה זיהית? ברור כבר הכל ?אז מה .1

                                                           
848

 .תוספת שלי 
849

ת על העבר זירוז )דרבון עצמי(, אך גם מעבר ממחשבו כלשון דיבר כי יש כאן מונולוג פנימי. כמו כן יש כאןהוחשב  
 מעבר מדיבור לפעולה/למעשה.לדיבור על ההווה )מבני( וכן 

850
 נתינת הוראות(-מעבר מדיבור על העבר להווה המעשי זירוז )גם יש כאן גם עניין מבני:  
851

     אם' -מסקנה/תוצאה של סוג גם כאן יש) למעשה מדיבור מעבר -המעשי למישור תיאורטי מדיון/מהסבר מעבר 
 .(ממשית דוגמה בעיניו לראות גם מבקש הוא, מאוד מעניין שזה חושב שהוא מכיוון שהרי'..., כך

852
 .תוספת שלי 
853

 .מבני, לפני סיכום 
854

 .סיפורי קטע לפני 
855

  יש כאן 'אז' שמקדים הסבר/פירוט, שהרי הדובר אומר לפקידה שהוא רוצה להחזיק אותה בתמונה, דהיינו לשתף  
 טוב'.הוא משתמש ב'אז ההסבר /מפרט את ה"תמונה", ולפני הפירוטלטת הנהלת המפעל, ואז הוא מסביר/אותה בהח   

 .הוספה שלי 856
לביתו של מנהל המפעל הישיש, ולאחר שהישיש מוזג  בסיטואציה המתוארת הממונה על משאבי אנוש מגיע 857

 'אז מה' משמש כאן גם כהקדמה לשאלה.לשניהם כוסות יין, הוא פותח בשאלה: אז מה? הכול כבר ברור ]...[.
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 אישיים-"אז" בתפקידים בין

  858לביטול -"אז מה"
 המדפים על לבדוק ילך הוא?  מה אז -ויתעצבן  יתרגז אפילו רך לב עם שמישהו ונניח .1

 ?לכם קורה מה. שטויות? אותם להחרים כשביל שלכם נמצאים המוצרים איפה בסופרמרקט
 [37]יהושע עמ' 

 יש, המאפייה שמלבד לו הזכיר שהצלם התעורר אחרי כבר גבו מאחורי שיפעלו החשד, אמת .2
גם  מבקשים אתם במחיר קטנה הנחה בגלל ?מה אז. לעיתון שמספק נייר, נוסף אגף שם

 [37]יהושע עמ'  ?מוסרית חסינות
 את עובדי נוסיף ואם, פועלים ושמונה-שבעים מאתיים, משמרות בשלוש ,אצלו עובדים .3

 ?מה אז. מאות-משלוש ליותר יגיע המספר, משכורת לעצמו שלוקח הבית-בעל כולל, המנהלה
 [77]יהושע עמ'  ?אחד שימות כל לזהות יכול הוא

 עמוק ויותר יותר אותי בזה שיתקע שלו המצפון את לטהר החליט שהוא מרגיש כבר אני]...[   .4
 .הזה הסיפור בתוך

 [ 123' יהושע עמ. ]אחר עולם קצת ותראה תיסע ?מה אז -
 

 בתפקידים קוגניטיביים"אז" 

 מסקנה -"אז" לסימון יחסי הצדקה
סוף סוף אין זו מאפייה אלמונית, ושמה של משפחת המייסדים מודבק על כל כיכר לחם  .1

 -[12למה להגיש פיתוי קל למתחרים שמחפשים נקמות... ]א.ב יהושע עמ'  אזשיוצאת מפה. 
 מסקנה)?(, סיפר )יש כאן עירוב של דיבור ישיר ועקיף(

 נזכרו הם פתאום מה שיסבירו לו לפני ברורה תשובה לתת הלה ממאן מובנת-לא בזהירות .2
. העבודה שעות לאחר ועוד, הזה הסוער בערב ״בוערת״ דווקא נעשתה היא ואיך, הזאת בעובדת

 ...להתלונן באה עצמה-ייתכן שהיא לא הרי
 ?לא למה -

 .עצמה את תשפיל שלא אשה זאת. יודע הוא כי       
 ?אותה פיטרת למה אז -

 .שפיטר אמר מי       
 ...כזה סחור-סחור אתה למה? קרה מה אז -

 כך-כל מתעקש הוא אם באיזו סתירה עצמו את למצוא חושש כנראה הלילה-משמרת מפקח     
 859[27]יהושע עמ'  .הזאת האשה עם לאחרונה מהם נפגש מישהו האם. לא או כן. לדעת

 הקטנה המשלחת של דעתה את להניח שאמור, הפשוט ההסבר .3
 הכהות פניו לנוכח והיא ניצבת, המזכירה של החקירה תשוקת את משביע לא, אדם-מכוח      

, לרווחה פתוח שלה הפרווה מעיל, התחרה פורצות ממצנפת שערותיה, המפקח של והנאות
 .מבטנה שבקע כמנוע שם נראה והתינוק
 יכולת לפחות? מעולהעובדת  מפה מנפנף אתה, שלך פרטי לב-כאב בגלל, ככה אז -

 מעבר, האחר באגף יותר עבודה מתאימה לה למצוא אפשר אם אותנו לשאול
 [ 28]יהושע עמ'  ...לכביש

 היכרות מתוך בא זה האם. כמה נפלא, הו, הו, חיוניותה עוצמת בכל צוהלת-נדהמת היא? הנחש .4
 ?הכתבות שלו מקריאת רק או, אישית

 .הזאת הטיפשית הכתבה של רק מקריאה      -                     
 לא בכלל שאומנם ,הזה הכתב של למהות גאונית ממש קליעה זאת, כך אם אז     -        
 למקומות זוחל, יעיל, חמקמק. באמת נחש הוא אבל, מזה ההיפך אולי, נחש כמו נראה

 לב אל מלב מעבירה היא, אדוני יל תגיד, אבל. אנשים מופתעים בדייקנות ומכיש נסתרים
 מספיק נזהרים היינו כאלה בלי נחשים האם, מערכת-מזכירת של מאמין-האני את

, בלבד אחד, כזה אחד לו עיתון יזחל-מערכת שבכל מאוד חשוב לכן? מפוקפקים במקומות
 [ 33-34]יהושע עמ'  ...הו, הו... יותר לא

 מראה זה, עליה היה הוא ורק, של המפעל תקף משכורת-תלוש אצלה מצאו אם הרי .5
שהיא  ודאי? ההתפתלות מה ועל הפלפול מה על אז. מאוד חשוב לה היה העבודה שמקום
 [38אותה מיד ]יהושע עמ'  לזהות גם אלא, להתנצל רק לא חייבים ואתם! לכם שייכת

                                                           
אס? )רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, עמ' , יידיש: איז ווָ ?so whatאין בכך כלום, תגובת ביטול...אנגלית:  -אז מה? 858
 .להופיע לפני שאלה רטורית לחיזוק הביטול שנמצא בשאלה הרטורית. הוספה שלי(. יכול 9

859
 שתי היקרויות.  
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 פנה ולכן, בערפל נשאר, סוציולוג פתולוג ולא שהוא, המתים-חדר על האחראי, מקום מכל .6
-בתי של התפקוד על שעשיתי כתבות בגלל קצת התיידדנו בשנה האחרונה. עצתי את לבקש

 של בכוחה ותמים מדי נלהב קצת מאמין להיות הפך והוא, פיגועים בזמן החולים
 ׳... העיתונות

 [ 39]יהושע עמ'  ? .התלוש מהיכן שראית אחרי אלינו פנית לא אתה למה אז-
 מה אז, מדעית תחזוקהעל  עכשיו מדבר אתה. רוחו-במר הממונה קורא, מאמין לא אני .7

 [ 40]יהושע, עמ'  .המת על כבוד נגדנו צלב כזה-במסע לצאת לך בער
. ההרוגה העובדת אל אותו אישית לקשור ניסיון מכל הממונה נרתע? פתאום מה? נזכר- .8

 בשלוש עובדים ועשרים מאות-שלוש, האגפים בשני ,במפעל מעסיקים אנחנו? אפשר איך
 ?אחד בכל להיזכר מי יכול. משמרות

    שלה בתיק תמונה יש לכם בטח?  אצלכם עבדה היא ובמה, שמה את לפחות לי תגיד אז --
 [41]עמ'  .לכתבה לצרף שאפשר

     פועלת  איזו בטח... הניירות בין לך נשמטה האומללה מקרה שהאשה לא כנראה אז   - .9
 ניקיון.

 .הממונה מתכווץ... כזה משהו   -
    860[42ברוך ]יהושע עמ'  הכתב מפציר?  המלא שמה את ישר לי תגיד שלא למה אז     -       
 .הכתבה את לבטל הצליח אם מבררת והמזכירה   .10

 אלא, מלה אף על לא מוותר רק לא. הזה הנחש עם התחלתי שבכלל חבל. סיכוי אין     -
 .הרחבה מתכנן  אפילו

 צמודים פה אנחנו. לרשותךעומד  הלילה כל. צריך שאתה הזמן כל את בשקט קח אז     -
 [ 45]יהושע עמ'  .זזים״ לא... לילדה

 מה עקב המנהלה אנשי של ההתגייסות היקף את שיער שלא, הלילה-משמרת מפקח .11
 .   הזאת האחרונה מן הידיעה מאוד מוטרד, המשונה התאהבותו שעוללה

 .   הוא מבוהל ?לך שסיפרתי את מה לדעת עכשיו צריכה היא גם אז
 [ 60]יהושע עמ'  .הכול יבין  לא הוא שגם אדאג ואני. תדע לא גם והיא. צריכה לא היא. לא

 הוא קיבל אותה לעבודה?- .12
 ש.נוכל עובד חדש עובר במדור שלו, באגף למשאבי אודאי. -
 אם לא התרשם בעצמו, מה חשוב לו מה תגיד אמו? אז-
 [ 68]עמ'  בתמונה? כך קשה להעיף מבט-חשוב? לא חשוב. סתם. מה העניין כאן? כל-
   יכולנו לא וכבר שהסריחו פה, וגבינות רקובים ירקות מכמה חוץ. לנו שהיה מה כל זה .13

    הפרטים עם הצהרה ונכתוב, הפרטים שהבאת את נשלים בוא אז. יותר אותם להחזיק
 [ 76]יהושע עמ'  .ביניכם אופי ההיכרות של קצר פירוט ועם, שלך 
 ]...[  ? נזהר אתה ממה אז, כזה בלילה ועוד, לכאן וגם מיהרת, שלכם עובדת זאת-בכל היא .14

 [ 78]יהושע עמ'              

 המתים, בערמומיות המעבדה-איש מחייך? לא ולמה .זהו, אהה, הממונה נדלק? עיתונות - .15
 להגיע היית יודע איך אחרת... הזה העיתונאי נטפל כבר וכאן. וסקרנות מושכים עניין

 .הממונה משתלהב כבר עכשיו ?לכאן
 תגיד אל... המתים על ידיעות פרטיות מעביר, כזה מודיע מין גם שאתה תודה לפחות אז-
 .חוקי שזה לי

 ?פתאום מה, הממונה מתאדם, נחש לו אמרתי לא  - .16
 [ 79]יהושע עמ'  .אל תצטער, נורא לא. לו העבירה כבר והיא, המערכת-למזכירת אולי אז-
, משהו ממנה למשוך שאפשר, פיצויים או ,ביטוח קרן איזו אצלנו שיש יתברר אפילו אולי  .17

 ,תסכים אם אז. דיווחה לפחות היא כך, בן גם לה יש הלוא שלה, כי הבן בשביל נאמר
 בעקיפין לאשר כדי ,שלה המפתחות זוג את רק לקחתי שבינתיים הצהרה על לך אחתום

, אנוש משאבי על ממונה של מחובתו האמיתית משתמט לא אני?  רואה אתה. הזהות את
 861[80-81]יהושע עמ'  .שלך לנחש בשמי לדווח תוכל באמת, תרצה אם, זה ואת

 של שחמחמה גווייה ומגלה לאורח האלונקות מאחת הניילון את מסיר הוא שהתבקש ובלי .18
 .צורתן את איבדו כבר שפניה אשה

  לעבר קלה פסיעה עצמו ופוסע את להרגיע הממונה ממהר, בלבד לימוד לצורך זה אבל-
 ובעיקר, למארחו להוכיח כדי, עמוקה, בהתבוננות ישירה ראשו את מטה הוא. האלונקה
 .רוחו-שלוות את, לעצמו

 .בדיוק-

                                                           
 .שתי היקרויות 860
 (.או ציון מעבר מדיבור )מסביר( למעשה )המתבקש בעקבותיומסקנה או סיבה ותוצאה  861
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 ?למחקר ולא
 .לא-
 .נרגשת שאלה ממעמקיו פורצת, לי תסביר רק, לי תסביר אז-

 הוא הנורא הריח הלוא. מיוחד ריח שום כאן מרגישים שלא זה איך
 [81-82]יהושע עמ'  ...החיצוני מהמראה יותר, שמפחיד מה

 בשתיקתו להעליב אותה לא כדי לטלפון חוזר הוא... אחד רגע... אמא, רגע .19
 אבל מה קרה? יש מישהו לידך?

 ברדיו. עכשיו היצירה שניגנו שם את לדעת מוכרח רק אני. להיות יכול כבר מי. לא-
 ? עכשיו ממני רוצה עוד אתה מה אז-

 .דבר נדהם, שום הוא? ממך
 862[93טוב. ]יהושע עמ'  לילה אז-
 [95]יהושע עמ'  ?אותה שכחת ואיך למה אז? שייכת לנו היתה באמת היא .20
 .התפקיד כל על אלא, הפקיד רוטן, איום זרקת עלי רק לא - .21

   כך, שכח באמת פנים או מעמיד הוא אם לדעת ואין, הישיש מתפלא? התפקיד על-
 .מהכתבה מאוד נבהלתי כנראה אז? דיברתי        

 ?אותי להחליף יכול מי? חשבת מי על מעניין אבל-
  הוכחת שוב, הנה? שנחליף אותך למה אכל. שירצו רבים יש, בחיבה הישיש מחייך? מי -

 [ 97]יהושע עמ'  .מפחד לאכזב כשאתה במיוחד, מאוד יעיל שאתה         
 ...ידעת כבר עכשיו לך ממה שסיפרתי משהו אז; הממונה מאוכזב? להתקשר הספיקה היא  .22

 [98]יהושע עמ' 

 .נוצרית באשמה הערב שטפה אותך, להתבדח הפקיד מנסה, ברוקנר של המוסיקה כנראה- .23
 ישנתי הזמן רוב. תדאג אל-
 ,התודעה-תת את לשטוף יותר קל השינה דרך, אדרבה-
, העירום החזה אל חלוקו תחת ידו את הישיש דוחף, תודעה-תת של עניין כבר זה אם אז-

 להשאיר אותי תשכנע שלא וכמה כמה אחת על אז – השיחה מן מאוד נהנה שהוא ונראה
 863[100]יהושע עמ' . למדינה הכל את

 . כאן לפשפש ואסור אסור לגעת, המשולהב לישיש בחומרה פונה הוא, ומזהיר חוזר אני .24
   . כלפיה אינטימית זכות שום אין, כמפעל, לנו.שלה תמונה שום לקחת שאסור וודאי        
 להוסיף למה אז... בלילה... זה של המבולבלת בגלל ההתאהבות הסתבכנו מספיק        
 [109]יהושע עמ'  ?צרות

  ששורר בפומבי מודים אנחנו כאילו, נוסף הסבר בלי, התנצלות רק נשאיר אם? איך אבל  .25
 .לאתר מצליחים לא אנחנו מקור התקלה את שאפילו, כזה סדר-אי אצלנו        

    ותכיני, המיוחדת על המסגרת תוותרי, חרישי בזעם לוהט הוא, בבקשה, כך אם אז -
    סיפור את במלה מלה לך אכתיב ואני, אמיתית ורחבה, מלאה תשובה הבא לשבוע 
 .ובודדה זרה בעובדת אומץ בלי שהתאהב, קשיש לילה-משמרת מפקח של התסבוכת 

 [ 116-117]יהושע עמ' 
 -לרגע משחזרות הקמוטות והחיוורות ופניה, אותו לעצור כדי בזרועו נוגעת היא, לא, לא -  .26

 ?אותנו וגם אותו שיבייש להסגיר דבר נוכל איך. ונשכח עתיק יופי קל        
 ?אותי מאשימה את למה אז-   
 .הוא זה. אני לא זה, ראשית-
 864[ 117]יהושע עמ'  ?אחרים של אשמה עלי טופל הוא למה אז-

 את אני לוקח, תדאגו ״אל, התלבטות שום בלי, בנדיבות לו הממונה הבטיח מהתחלה הרי  .27
 ?מהאשמה קצת גם, נוסף לבירור, עצמו על ייקח שלא למה אז - עצמי״ על הזאת כל האשה

 [117]יהושע עמ' 
 –[ 123]יהושע עמ'  ?לחזור הקדמת זה בגלל אז. אמו מאשרת, צודקת דרישה זאת .28
 .והאכזרית המיותרת ההתאהבות על נכפר ובעיקר- .29

 [ 125]יהושע עמ'  .עליה נכפר גם. צודק אתה אם אז. הישיש מופתע? כך כדי עד? אכזרית-
 מהי אז, ומאושר יעיל נוסע-סוכן אצלנו היית, מאשתך ומבתך שנפרדת לפני ]...[ והרי - .30

 ומחשבון ,לתת רק אלא, למכור צריך לא אתה שהפעם ובמיוחד, קצרה עוד נסיעה בשבילך
 [125-126]א.ב יהושע, עמ' .באמת פתוח

 [127]א.ב. יהושע עמ' . אצטרף אליה אני אז - לשבת שישי בין בלילה טיסה שיש אמרת .31

                                                           
 .מסקנהאו שהוא גם סוג של ה'אז' הראשון הוא מסקנה, וה'אז' השני משמש ל סיום השיחה  - 862
863
 .הראשון מסקנה והשני סיפא של תנאי -

864
  X2מסקנה  
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 ״?אותו הכרת ״אתה .32
 ״.אז נולדתי לא עוד אני? פתאום ״מה
 ״?אתו שלך הקשר מה אז״

 [18אמרתי. ]שלו עמ'  ״,אותי מעניינות ״היונים
 שיותר אתה כבר לא צריך לבוא אלינו לביקורים?״, ומה זה שאמרת קודם" .33

 ״התכוונתי שגרשון כבר הבריא.״
הצביע עלי.  -הילד אירלה שיבוא״  לא תבוא בתור רופא, עכשיו תבוא בתור חבר, וגם אז״

הנדוניה.״  ותירלה משחקים. כבר אני שם לה משהו קטן בצד בשביל ״תראה כמה יפה הוא
 [66עמ' שלו ]
למשל, יונאית.״ ופתאום הוסיפה:  הדואר,״ אמרה. ״אני,-שמטפל ביוני ״יונאי הוא מי .34

מתמלא  החיות-אביב וגן-אוהבת. עכשיו השמש שוקעת גם בתל ״זאת השעה שאני הכי
ליונים שלו ארוחת ערב ואומר להן לילה  קריאות ונהימות ושאיגות, ודוקטור לאופר מגיש

 טוב.״
 אמר?״ ״כמו שהואדואר?״ שאל התינוק. -אלה באמת יוני אז״

 ״כן.״

 865[ 88עמ' שלו ״ולאן הן מעבירות מכתבים? לאן שאומרים להן?״ ]

      עם יונה, אתה צריך לתת לו יונים שגדלו  "... אם אתה רוצה שמישהו ישלח לך מכתב .35
 בשובך שלך.״

 באמת.״ ״כן,״ אמר התינוק, ״אני רוצה ללמוד ולהיות יונאי
 [88עמ' שלו נראה מה נוכל לעשות,״ אמרה מרים וקמה ממקומה  ] אז״
 חיות,״ אמר הנער.ן ״את לא מכירה אותו? זה השמן מג .36

 ״ככה כולם קוראים לו, והוא לא רע, זאת העבודה שלו .
 להיכנס.״ אבל אם מביאים לו לחם יבש בשביל החיות, הוא נותן

הגדר, אף פעם לא זורקים לפח.״  לרוץ תביא, מהר! אנשים תמיד שמים לחם ישן עאז ״
 מסקנה, דיבר )אולי יש כאן גם זירוז? לא נראה לי אבל אולי. להתייעץ!( -[90עמ' שלו ]

אותה היא תעוף עשרה מטרים  ״בארגז הקטן הזה היא לא יכולה להתעמל, ואם תשחררי .37
 שרה אהרונסון נפלה ישר לחצר של הקאימקם הטורקי,״ ותיפול. כמו שהיונה של

פעמים רבות: ״החח... החח...  ק את הצחוק היקי שהילדה תשוב ותשמע מפיו עודוצח
 החח...״

 מה נעשה?״ אז״
 [94עמ' שלו לטפל בה פה.״ ] ״תשאירי אותה בשובך הגדול שלנו כאן, ותבואי כל יום

 והילדה שבה והתאדמה ואמרה: ״אבל יש עוד דבר אחד קטן,״ .38
 המכתב שהיה בו. של היונה, ועלוסיפרה לו על הקולמוס שהיה צמוד לזנבה 

עמ' שלו לנו כשהבאת אותה?״ ] זאת היתה יונוגרמה,״ נזף בה. ״למה לא אמרת-בכל אז״
95] 

 ,אמרתי שלא אסכים לקבל ממנו מתנות בסדר גודל כזה  .39
 [111עמ' שלו תחזיר לו אותה.״ ] לא מתנה. משולם ייתן לך הלוואה ואתה לא אזוהוא ענה ״

 אמרתי לה בטריטמנט הבא. ״את״זה לא מנומס,״  .40
 ומסתלקת.״ מתנהגת כמו הגברים שהנשים מתלוננות עליהם. גומרת        

  "don't flatter yourself"גומרת?        
 [115עמ' שלו, למה את הולכת? למה לא תישארי אתי עד הבוקר?״]  אז״       

 ״אני נתין, אני צמית. אני בן ערובה,״ אמרתי לה, ״את .41
 ואיציק מכוונים לי ארנק לרקה.״         
 866[120עמ' שלו, תתפטר. תקבל ממני פיצויים, תהיה עצמאי.״ ] אז״        

 
 
 
 
 
 

                                                           
865

 .וגם חזרה לנושא הקודם )מבני(מסקנה )קוגניטיבי( יש כאן  
 .ההיגיון מצד מתבקש זה אולי. דובר החלפת יש המסקנות של ניכר שבחלק לציין יש 866
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 של הספרות הקלאסית בלשון הסיפר"אז" גילויי 
 

 "אז" בתפקידים אזכוריים 
 

 "אז" לציון זמן
סוף סוף אין זו מאפייה אלמונית, ושמה של משפחת המייסדים מודבק על כל כיכר לחם  .1

 -[12למה להגיש פיתוי קל למתחרים שמחפשים נקמות... ]א.ב יהושע עמ'  אזשיוצאת מפה. 
 מסקנה)?(, סיפר )למעשה, יש כאן עירוב של דיבור ישיר ועקיף(

הקרוע שמצאו אצל העובדת ההרוגה, המשכורת -ואחר כך בדקה את התצלום העמום של תלוש .2
 [15פנתה אל הממונה ]...[ ]יהושע, עמ'  ואזהפכה אותו מצד  אל צד 

, חזר ואז. כזה משהו או לשמור או לנקות רחוב רק לו כדאי לא כי .סתם להישאר רצה לא והוא .3
 [ 19עמ'  יהושעאבל בעיר שלו ]...[ ] שלי בעיר לא כבר

 ואשה, חסון גבר - ההנהלה מן, רטובים פקידים זוג. אותם ראינו ואז .4
 [, זמן, סיפר )גוף ראשון(24עמ'  יהושעצהבהבה ] ובשכמייה שחורה בפרווה עטופה עגלגלה

 חבילות שתי ומוסיף, שונים מסוגים לחם כיכרות בה שלוש ומניח גדולה שקית נוטל הוא .5
 ,הניקיון מעובדי לאחד וקורא, פירורים ושל קרוטונים של ושקיות ,צנימים
 .למכוניתה עד המאפייה מנחת את לשאת, להתרחק ממאנים שעדיין

 שוקל והפקיד, חינם-לחם לו גם להציע, הממונה אל פונה הוא ואז
 [ זמן, סיפר30עמ'  יהושע].לא למה בעצם, ומפטיר, ההצעה את לרגע

 עצמו, הוא מתריס כנגד-לא מתאפק הפקיד, ובנימת טרוניה חדשה, שמפתיעה אותו ואז .6
 זמן, סיפר -[31עמ'  יהושע]...[ ] המפקח

 ואת, הולדתה-ומקום לידתה-שנת את בודק הוא המדפסת שפלטה האישיים הפרטים בדף .7
 של והמטושטש הקטן האיקונין אל רבה בזהירות את עיניו מקרב הוא ואז, בירושלים כתובתה

 [46עמ'  יהושעהארוך ]...[ ] ושל צווארה פניה
 תומך, ישן עבודה ובבטלדרס צבאי-בבגדי יושב. הקשיב והמפקח, הצעיר הפקיד דיבר בתחילה .8

 זמן, סיפר -[49עמ'  יהושע] .המלים כאילו נגמרו, נפלה שתיקה ואז. בידו ראשו את
 אדם שהוא בגלל גם אלא, אדם-כוח על במפעל הממונה ,זאת-בכל -,שהוא משום רק ולא ]...[   .9

, ואז - יהסס לעזוב לא, יותר מתאים תפקיד לו יציעו אם, מחר אבל, במפעל והיום הוא, צעיר
 ייקח אם נורא לא ולכן? שקרה למה הקשר שלו את לו לזכור ירצה ומי יוכל מי, מכאן כשילך
 [117]יהושע עמ'  . עצמו על חלק עכשיו

 ״?״והיונה  .10
   לא אבל כואב, ונחלש הולך ואז, הפעמון מופתע גם כאילו, וגבוה חד בהתחלה. משונה ״צליל     

 (7)שלו עמ'  ".הפגיעה הבאה עד, מת
  תיאלמנה והצעקות רפה תקתוק שהירי ייעשה עד. מכאן הרחוק אל. מזה הגבוה אל. למעלה .11

 ייפרדו והחיים ,אחת למקשה יהיו, לאחיו איש ידמו והמתים, יימוג יתפזר והעשן והריח
 – ואז? אשמו במה, לפניהם המוטלים וחבריהם? במה זכו: תוהים, לגורלו איש וילכו מעליהם

 [9]שלו עמ'  . שבות דואר-שיוני כמו, ישר בקו. והביתה, לצדדים מבט מהיר
 יכול אני ואז, בבקשה״ ,רגע ב״רק ולפעמים ב״כן״ עונה היא לפעמים. עונה ב״הלו״ לא תרצה .12

 [14]שלו עמ'  . וליהנות להאזין, הוראות לאנשיה נותנת אותה לשמוע
 היד אל. לקראתה ההולם הלב אל .לה המצפות השמחות-הנשואות העיניים אל. הביתה .13

 מגישים ליוניהם שובבים שבעלי המסורתית המתנה - חשיש בזרעים של אותה המקדמת
 ההבנה של הנוראה הצעקה ואז. מרגלה את הטוטף המתירה, האחרת היד אל. ממרחק השבות

-22]שלו עמ'  .בריצה מתרחקיםצעדים , נחבטת שובך דלת, השמים אל הפה מתוך שמו מוטח –
23] 

 היה אז אבל. דירתו הקטנה את המרפאה ועשה מעבודה פרש ואביכם מתה כבר אמי עכשיו .14
 [26]שלו עמ'  .בעשרים ממנה וזקן שנים בארבע גדול מאמי, ילדים-רופא

 [29]שלו עמ'  .מצווה-בר שנים ואני עשרה-אחת בן אז היה בנימין .15

 מלחה בין עברו וחמורים רוכלים, לימים שפלאחים שריד, הוואדי במעלה אז עלה ישן שביל .16
 [ 30]שלו עמ'  .יאסין-ודיר באדר ליפתא ושייח׳ ובין

  -[31נטוש. ]שלו עמ'  פרי בוסתן אז ״המקשר״ היה חברת של הגדול האוטובוסים למוסך סמוך .17
 [.34]שלו עמ'  .בגובהו אותי וכבר השיג, בח׳ והוא י׳ בכיתה אני. נערים אז היינו ואני בנימין .18
 חדרים שני לנו היו אצלו כי ,הכרם-בית בשכונת בביתנו אביכם עם להישאר אז שנינו העדפנו .19

 [29]שלו עמ'  .אחד משלה חדר רק ואצלה משלנו
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 [35]שלו עמ'  .הקטנה לבקרה בדירה בא כשהייתי, אז כמו אותי וליטפה ידה את ]...[ ושלחה .20
שוב ואז גדר. -כבר-פוסע לאורך האין השער, ולפעמים אני-כאן-היה-לפעמים אני נכנס בפעם .21

נחנקו תחת  הגדולה שעצי ההדר והשקמים שלה כבר נכרתו וחולותיה ימינה, לאורך הכיכר
 [38ריחי הריצוף. ]עמ' א

 [39תחתיה ]עמ'  אזאני זוכר את הקיוסק שעמד 
 ]שלו[ הצטרף לשיעור הקריאה. , ובנימיןאזבן חמש הייתי  .22
 זמן, סיפר -[43ולא פגה עד היום. ]עמ'  אזבי אביכם  יראה שחקק -השמש אני ירא וגם מקרני  .23

 [43שמת הציונות. ]עמ' סימן לבריאות ולהגאז נחשב  אבל איש לא שמע לו, כי השיזוף .24

אני לא עליתי יפה  אז:העזתי להגיד  מאומץ או לא מאומץ, אכתוב עתה מה שהרגשתי ולא .25
 [45]עמ' השגיאה.  ואחי היה תיקונה של

ממערב לעיר, והאפשרות  אזהחדש שנבנה  החולים-לאביכם הובטחו משרה ב״הדסה״, בית .26
והרשות להחזיק מרפאה  מחקר, -אביב וחשוב היה לו מאוד -שנמנע ממנו בתל לעסוק במה

 [46מ' ולקבל בה חולים פרטיים. ]ע

 [46נימין בן שש. ]עמ' בן שמונה שנים וב אזהייתי  .27
 

 תוצאה-יבה"אז" לציון יחסי ס
 ,טוב נו, אמרתי אז. חזרה שיבוא וביקש גדולה סכנה שפה שלו אמר אבא אבל  .1

 [20] יהושע עמ' .רע ומה טוב מה ירושלים אנסה קצת עוד בינתיים ואני, בחזרה שילך      
 

 "אז" לציון תנאי )פותח את הסיפא במשפט תנאי(
 בעיני חן דווקא מוצא האמת, את לומר, וזה שותף, להיות להמשיך מתעקש אם הוא אבל .1

 את שיבהיר בבוקר מחר עד בבקשה, אזהשכול,  עול תחת שנאנקים, הלאומי-חבריה בביטוח
 [ 120-121עמ'  יהושע]. הצעה ויציע עצמו

 
 "אז" בתפקידים מבניים 

 אין היקרויות
 

 אישיים-בתפקידים בין ""אז
 אין היקרויות

 
 "אז" בתפקידים קוגניטיביים

 אין היקרויות
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 )"פשוט"( 2.3.2נספח לסעיף 
  

 במעמ"ד "פשוט"גילויי 
 
 במשמעות קונספטואלית "פשוט"
 (D42) פשוט. האמת שלכם, גם אתם יכולים לקחת אתר מאוד 1

 (G423)פשוט. יש פה רעיון נורא 2

 (G931. )פשוט. אני יודע שזה היה מאוד קשה. זה לא היה 3
 (C711_1שיש. ) פשוטים . הוא שם חרדל מה זה טעים, בחיים לא אכלתי כזה. זה בטח הכי 4
מופיע פעמיים )הדובר חוזר על עצמו כדי שהנמען יקשיב לו. הם  -(G931) פשוטה. הנקודה היא 5

 שתי היקרויות() -מדברים יחד(
...)המשפט נקטע על שוטהפ. הוא עשה את היישום במחשב. כלומר יש לך איזשהו דרך. היא מאוד 6

 (C612_4ידי הדובר השני( )
 

 במשמעות ניטראלית )כך ולא אחרת( "פשוט"
 )במקרים רבים מופיע לפני הסבר או סיבה(

ב.. )המשפט נקטע ע"י הדובר  פשוטהנושא של האוטונומיה נסגר. אין מקור בשר, אז החבר'ה  .1
 [C612_2]בר'ה פשוט במצוקה( השני. ההשלמה האפשרית עפ"י ההקשר היא "במצוקה": אז הח

התחילו לקנות  נגיד סוג גימל.  פשוטהבשריות האלה שהם צורכות הרבה בשר, מה הם עשו? הם  .2
[C612_2] 

 [C612_3]868, אז מיליתי.פשוט 867הייתי שם .3
 870[C612_4] 869מחוברים. פשוטהם  .4
 [C711_1למטה. ] 871יורידו לי את המתג פשוטאולי  .5
 : הוא היה צריך לעמוד כדי שאתה תעבור? 3דוברת  .6

 [C714]הוא עבר לידי ואמר לי תודה. פשוט : לא. 5דובר 
אה... }המשפט קטוע. סיום משוער: הפתיל כאן פשוט קצר/שרוף )לכן אי  פשוטלא, הפתיל כאן  .7

 C714]]אפשר להדליק את הנר({ 
 872(G931), לא יודע, סתם לא לא...כל הסוף שבוע לא הצלחתי להתרכז בכלום. פשוטזה אני  .8
החליטה  , פשוטכשהיא ראתה שאני מתחילה להצליח, ואני כבר מתחילה להגיע לרמה שלה .9

 873(OCD3)לדרוך...)סוף המשפט אינו ברור( 
 OCh)()1אמ...)נקטע ע"י דובר פשוט : אז זה לא היה המדריך, זה היה 2דובר   .10
 874(Y32)לא מתכננת כלום.  פשוטאני   .11
 
 רק / בסך הכול(-במשמעות של המעטה )= "פשוט"
 משהופשוט : אסור לשטוף את זה...אה רק להעביר מים וזה, עכשיו מה שקורה, לא יש 1דובר  .1

 : צובר, אבל אה כן2דובר 
 [C612_3: עובש. אני קצת מפחד מזה. ]1דובר 

  (C714)מורחת על העיתון דבק?  פשוטאיך את עושה? את  .2
 
 

                                                           
 בקוסטריקה.867
 קפה.868
 מדובר על המחשבים.869
 1דברי דובר חוזר על  2מופיע פעמיים. דובר  870
 המתג של המזגן.871
 .לפני הסבר או אולי למילוי חלל 872
 ניטראלי.נראה לי  873
874
 .מופיע פעמיים 4היקרויות כי סעיף  13יש  
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 פשוט לציון הבחנה והסתייגות
  [C842]עשו מזה סלון.  פשוטזה כמו חדר.  .1

 
 פשוט להעצמה

 [C612_3] 875()נאמר באינטונציה של "זה פשוט מדהים!!" פשוטזה  .1
 (C714)חוצפה!!  פשוט .2

 (G423)בושה אם זה הצבא שלנו  פשוט .3
 (G931)לא הצלחתי להתרכז בכלום. -לגמרי לא פשוטובסוף שבוע הזה אני  .4
נוראיות. הייתי  פשוטשעות העבודה שלי בעבודה באילת היו איומות, אבל מה זה איומות,  .5

 (G931)שבת.-שישי-עובד חמישי
 : שתינו מהמים.. מי עדן1דובר  .6

 : ברצינות?2דובר 
 OCh))פצצה.  פשוט: לא ייאמן. 1דובר 

נים עובדים על תינוק, וכשהוא מגיע הוא הולך למישהי אבל זה קטע מדהים, שהם ארבע ש .7
 876(Y313_1)אה...)המשפט נקטע ע"י הדוברת השנייה.  פשוטאחרת, זה 

. איום ונורא פשוטמאחורה חשבתי שהוא בן אדם בן שבעים. איך הוא הולך?! נורא!  .8
(Y330) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ., שמספר על כלי כלשהו להכנת קפה שהיה לאמו2כתגובה לדברי דובר  1המשפט נאמר על ידי דובר  875
 .)סיום משוער: זה פשוט מזעזע/לא הגיוני וכדומה(נראה לי העצמה, גם אחרי שהקשבתי שוב להקלטה  - 876
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 הישראלית הצעירה"פשוט" בלשון הדיבר של הספרות גילויי 
 
 במשמעות קונספטואלית "פשוט"
. תגיד לי מי הילדה ואני ישר אצווה עליה שתהיה חברה שלך. ואם היא פשוט״אבל זה נורא  .1

 ]קרת[לא תסכים אז אני אארגן עליה חרם.״
-]קסטל : אשתו מתה לפני שבוע ומשהו, וזאת כל הטראומה״.פשוטזה  -ובקשר לטראומה " .2

 בלום[
את הדרוש מבחינה אנושית, הוציא את האישי: הוא רוצה להיפרד מלירית,  רק לאחר שעשה .3

, שב והדגיש. הוא צריך להיות לבד כמה זמן, זאת לא פרידה זה מאוד פשוט .פשוט כך
 בלום[-]קסטל .מוחלטת, אבל בהחלט פרידה. שקט, נתק

 
 ת )כך ולא אחרת(ניטראליבמשמעות  "פשוט"
" .יצא פשוט״זה כנראה ישב לי על הנשמה הרבה זמן, ופתאום עם המוות שלה והכל, זה  .1

 877]קרת[ 
כי אני לא יכולה לעזוב  פשוטאני לא מבקרת אותו. לא בגלל שיש לי משהו נגד ברקלי, אלא  .2

  878בלום[ -]קסטל את העכבישים להרבה זמן.
אותו ואמר, האמת ששמענו אנחנו חברים של דניאל... אופיר התחיל, אבל צ׳רצ׳יל קטע  .3

 879 ]נבו[ ... חשבנו שיש פה מסיבה.פשוטמוסיקה מלמטה ו
 .אז מה הבעיה שלך, אני לא מבין- .4

 .עזוב, זה מסובך. זה לא לטלפון-     
 .מה לעשות, טלפון זה מה שיש לנו כרגע-     
דבר לא ... בשנה הזאת היה לי הרבה זמן... הרבה זמן לחשוב. והגעתי למסקנה ששום פשוט-

 880]נבו[  קורה במקרה.
 ?אבל מה... הוא גימגם, מה היא עושה בדיוק... מה היא עושה שאני לא עשיתי .5

 881]נבו[  חברה שלי. פשוטזה לא משהו שהיא עושה, אילנה ליטפה לו את הגב. היא 
 ״כי זה קצת מביך.״ - .6

 ״כן, ניסיתי להסביר לך בטלפון.״ -
 ]אמיר[]...[ לא הבנתי שאת בעניין השואה פשוט״-
 882]אמיר[  ...״פשוטאני לא בעניין של השואה, אני   .7
, הוא... פשוטכאלה פרשנויות כבר? הוא  ״לא נכון! בקושי דיברת אתו. מאיפה אתה מביא עלי .8

 883]אמיר[ בדעתו. הוא בחור שעבר את גיל הנעורים, ברוך השם.״ב הוא מיוש
אומר, ״את לא נורמלית, זה זר של אן,״ אני מציעה, אבל דודי כאשאיר את זה  פשוט״אני  .9

 ]אמיר[ 884מינימום חמש מאות שקל, וואו! מי שלח לך אותו?״
״אני עוד מעט כאילו צריכה לזוז? היה לי מלא עבודה היום, בטירוף. סתם קפצתי, באתי  .10

הביתה לסדר משהו ממש חמש דקות, אני תכף יוצאת עוד פעם. מה, את לא עובדת היום, 
״ —תכף. זתומרת, יש לי איזה פגישה ממש חשובה, אבל פשוט אמא? עזבי, לא חשוב. אני 

 ה, בובה.״ היא עדיין נטועה בהול החשוך, מלקקת את שפתיה.״אוי,״ אומרת רחל, ״את עסוק
 885]אמיר[ 

אני מביטה בתמי. היא נראית כאילו משרת טופי נתקעה לה בגרון, אבל היא משתלטת על  .11
חשבתי שאני אמורה להעלות את  פשוטעצמה, היא בולעת ומכחכחת, היא מסננת בקרירות, ״

 ]אמיר[ הנושא.״

                                                           
877
 ללא שום סיבוך, ללא שום מורכבות. יצא מאליו, קרה באופן לא מפתיע, 
 .לפני הסבר 878
 'זו הסיבה האמיתית'. -לפני סיבה 879
 בא לפני הסבר, רכיב הסגרי מובהק. 880
 =זה ההסבר האמתי. 881
 המשפט קטוע במקור. 882
 .לפני הסבר  883
 אחרת.כך ולא  884
 .לפני הסבר 885
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״זה לא יאומן,״ אני שואלת בייאוש, ״זה לא יאומן, נכון? זאת תקלה, אני בכוונה רציתי  .12
נמשכת לטיפוסים  פשוטפסיכולוג שאין סיכוי שאתאהב בו, זאת אומרת, אל תיעלב, אני 

 886]אמיר[אחרים.״ 
         

 רק / בסך הכול(-במשמעות של המעטה )= "פשוט"
 לריכוך אפולוגטי( פשוטשימוש ב )סעיף זה כולל גם היקרויות שיש בהן

״האמת היא שלא אמרתי לו כלום,״ אמרה ושתתה מהנס, ״סתם שיקרתי, בשביל שתספר  .1
 887קרת[] הייתי חייבת לדעת.״ פשוטלי עליה. אני מבקשת סליחה. 

נסעתי משם.״ אחרי הסיפור הזה שנינו  פשוט"... וכשההוא גמר אמרתי לו תודה, שילמתי, ו .2
 888]קרת[ .שתקנו, ואני הסתכלתי על השמים שנראו פתאום ממש שחורים

 ]קרת[ תשמח אתי, עם החבר הטוב שלך. בסדר? פשוט .3
שחית עד יוון.״  פשוטאחד לא יעלה על זה. תמיד תוכל להגיד להם ש-״אם לא תדבר אז אף .4

 ]קרת[ )=סה"כ(

בסוף הטייס, שהיה עם שער שיבה, שאל אותי בת כמה אני, והנווט התחיל פתאום לצחוק.  .5
פשוט הטייס תקע בו מבט רצחני, והוא הפסיק והתנצל. ״לא התכוונתי,״ הוא אמר, ״אני 

 889רגיל שלרוב, את יודעת, באים לפה ילדים.״ ]קרת[
 ון כושר״.׳את רואה?״ אמרה ללירית, ״ואת יורדת עלי שאני לא הולכת למכ .6

אמרתי שפעילות ספורטיבית תעשה לך טוב. היא יכולה גם לפזר דאגות.  פשוט״לא ירדתי, 
 890בלום[-]קסטלדורפינים״.נא

אחת. בשיטה -אני אעשה אתחול, ואז אני אבדוק את התקלות, ואתקן אותן אחת .7
תתייחסי אלי כאילו אני הטייס שנפל אצלך בבית, ואת הנסיכה  פשוטהליניארית. את 

 891בלום[ -]קסטלהקטנה ששוהה אתו ברגעים קשים, עד שהוא מתקן את המטוס״.
אמרתי שזה שריד לצ׳רצ׳יל הישן. שמאז שהכרתי אותה אני בן אדם אחר. טוב יותר.  .8

 892]נבו[שריד שאני גורר איתי. פשוטשרונה היא  -ושרונה 
תאונה קטנה בין שתי מכוניות, או בין מכונית לריקשה, אף אחד לא מתחיל  ואם יש כאן .9

 893 ]נבו[ממשיכים לנסוע. פשוטלקלל. 
 ״אנשים ייכנסו, יפה להגיש משהו. קצת קפה, עוגיות, לא יותר מדי.״ ״או.קיי.״ .10

 894]אמיר[תשימי את זה כמו שזה בקופסה, אל תתעסקי עם זה יותר מדי.״ פשוט״ 
    הוא  פשוטוהיא אמרה, ״לא אכפת לי להגיד, שרה, אבל את הרי ישר תמצאי בו פגמים.  .11

 895]אמיר[ יטלפן אלייך וזה הכול, בסדר?״
 896]אמיר[ ]...[" למיטה לידך סאכנ פשוט״רוצה שאני אבוא, תשאיר את הדלת פתוחה ואני  .12
ד ראש ובהתחשבות המרבית שיחסינו פחות מעשרים וארבע שעות אחרי שגיל הודיע לי בכוב .13

)הוא כל כך מצטער, הוא שונא לעשות לי את זה, לא, לא, זה בסדר, תלך, אני  הסתיימו
 ]אמיר[ היה פיגוע המוני. -חמש דקות לגמור את הקפה שלי(  דאשאר פה עופשוט 

 וא צריך לעזור לי במשהו. רצינו לסכם דבריםהקבעתי עם איזה בחור מהמשרד בסך הכול,  .14
זה  -יקפוץ לדבר אתי. אל תחשבי ש פשוטבמקום שקט, את מבינה? קבענו שהוא יבוא לפה, 

 897]אמיר[ לא איזה משהו חשוב, בכל אופן,״
-רה! לא שירה׳לה, לא גוזל, לא מאמי, חס-תנסי לזכור. זה לא מסובך: שיפשוט ״כלום.  .15

 898]אמיר[ חלילה. רק שירה.ו

                                                           
 נצלות במידה מסוימת. זו הסיבה ולא אחרת. יש כאן גם הת  886
 .זאת כל הסיבה להתנהגותי 887
888
 .זה כל מה שעשיתי 
 .לפני התנצלות)ריכוך אפולוגטי( 889
890

 =בסך הכול. לפני סיבה. לפני התנצלות/ מגננה/ריכוך אפולוגטי )כניסוחה של זיו( 
891

 .במשמעות רק )אני לא מבקש ממך יותר מזה( פשוט 
892

 .=רק 
893

 .=רק 
894

 =זה כל מה שאני מבקש ממך( )=רק(. "אל תתעסקי עם זה יותר" מחזק את ההמעטה. 
895

 המילים "וזה הכול" הבאות בהמשך, מחזקות אף הן את הקביעה שמדובר כאן בפשוט במשמעות של המעטה.  
896

 =רק 
897

 =רק 
898

 =רק 
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 בחנה או הסתייגותלציון ה "פשוט"
 איסט?״ שאל בשיא הרצינות. -לכם מסז'יסטים במידלאין  .1

טיסות משוגעות שהרסו לי את הגב,  היו לי פשוט״בטח שיש לנו״, אמר עירד גרובר בעלבון, ״
 בלום[-]קסטל ס גומר אותי״, הוסיף, אף שהחל ממש להירגע.רואני בסטרס. הסט

ולא מצרפים אנשים חדשים לחבורה, לא כי יש לנו משהו  -לא מתייאשים. לא פורשים. אה .2
 ייקח  להם שנים לקלוט את כל הקודים האלה ]נבו[ פשוטנגד אנשים חדשים, 

עשרה שנה -״אל תאמין לבוצ׳י,״ הפצירה המחומצנת, שנראתה צעירה מהגבר שלה בחמש .3
 ]קרת[ לא הצלחנו למצוא חנייה.״ פשוטלפחות, ״היינו כאן כבר מקודם, 

 
 להבעת נחרצות "פשוט"
והיא עונה שהיא לא יכולה יותר, שיש לה סוד, לא סתם סוד, משהו אפל, קללה, משהו  .1

שרצתה לגלות לך כל הזמן הזה אבל לא היה לה אומץ. והדבר הזה, הוא יושב עליה כמו איזה 
 899]קרת[ ]...[ חייבתפשוט שני טון לבנים. והיא חייבת להגיד, היא 

״אהובי,״ היא קטעה אותי ברוך, ״היכן יציאות החירום במטוס?״ לא ממש זכרתי. ״כן,״  .2
 מילמלה לעצמה בעצב, ״סוג של רפיון. אל תדאג, הרוב ממילא יינצלו,

 900לא יכולתי לקחת את הסיכון.״ ]קרת[  פשוטאבל במקרה שלך 
שלה. משהו עם התחלה שתופסת ״משהו כזה עם הרבה עצים וילדה שמחפשת את ההורים  .3

 901יתחילו לבכות.״ ]קרת[ פשוטכך קורע שאנשים -אותך בביצים, וסוף כל

דע שאין לי דרך אחרת להתגבר על מות אשתי, אלא וי פשוט״אני לא חושב שיש לי זכות. אני  .4
 902בלום[ -]קסטל אם אני נשאר עוד כמה ימים בגלות, ולא קופץ ישר לתוך הבלגן בארץ.

 ]אמיר[ ]...[ יודעת שהדבר הכי טוב לתאומים יהיה לגור עם אבא שלהם פשוטאני  .5
ישנו לך את כל הזרימה של  פשוט״את לא יודעת מה את מדברת, תמי. האבנים האלה  .6

 ]אמיר[החיים.״ 

 903]נבו[  לא יכולת לחכות פשוטאני רוצה שהם יחשבו שאתה מאוהב בי כל כך, ש .7
 

 להעצמה "פשוט"
״לא, באמת,״ המשיך הזקן, ״נדיר שמצליחים לשמור את זה גם אחרי הנישואים. הרבה  .1

 904נעלם.״ ]קרת[  פשוטאנשים מתחתנים וזה 
אתה יודע, בעבודה שלי אני חייב לטוס המון, ובכל פעם שאני נוסע ממנה, אני אומר לך,  .2

 905בא לי לבכות.״ ]קרת[  פשוט
שרופה  פשוטניסיתי בכל הדרכים. הבת שלך  ״לא יודעת מה הטעם, גברת סגל, באמת. אני .3

 בלום[-]קסטל "עליו. ואת הלוא מכירה אותה.
ל חזר לה כבומרנג. קשה ומטומטמת. כל הניתוחים הפלסטיים שלה, הכ פשוט״אשתי  .4

 כך לא מתאים לי התואר הזה. אני הרי האיש הכי ויטאלי בעולם״.-. כלאלמןלהאמין שאני 
 בלום[-]קסטל

השתגע אצלי בבית וזקוק לאשפוז במוסד סגור! יש לו בישראל שני  פשוטאדם הזה -בן״וה .5
ילדים שמחכים לו. יתומים. הם לא מבינים מה הולך. תן לו זריקה ונחזיר אותו למקום 

 בלום[ -]קסטלשממנו בא״.
תרסס אותו בלי  פשוטבוא ניסע ארבעתנו לפיינטבול בבני ציון ותירה עליו כדורי צבע.  .6

 ]נבו[חשבון.
 ]נבו[ מתה פשוטה מה זה, פריד, אין אף אחד על הכביש חוץ מאיתנו, העיר הזאת מתה. תרא .7
 ]נבו[ .כלוםפשוט בעצם, הוא הבטיח, הם לא יכולים לעשות לנו כלום אם לא נגיע למסדר.  .8
 ]נבו[ לא יכולת לחכות. פשוטאני רוצה שהם יחשבו שאתה מאוהב בי כל כך, ש .9

                                                           
  .חייבת(ממש העצמה )זו  אולייש פה נחרצות או . אין לה ברירה אחרת 899
 לי ברירה אחרת / בשום פנים ואופן. = לא הייתה 900
901
 פק.=כך יקרה, ללא ס 
 בוודאות/ללא ספק/באופן חד משמעי. =אני יודע 902
903
 .=בשום פנים ואופן לא יכולת לחכות 
 .= נעלם כליל/נעלם כלא היה 904
 את זה ב"ממש". לדעתי, יש כאן העצמה כי אפשר להחליף 905
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מאושרת  פשוט״אבל אני מאושרת, באמת שאני מאושרת. את לאיכולה להבין את זה. אני  .10
 ]אמיר[ בתוך העולם הפנימי שלי.״

כבר אי אפשר לתפוס מה שקורה במדינה הזאתי,״ משיב הנהג  פשוט״אי אפשר להאמין,  .11
 ]אמיר[ .]...[ לעצמו ומאט באמצע הכביש, אבל אז הוא משרבב את ראשו מהחלון, צורח
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 "פשוט" בלשון הסיפר של הספרות הצעירהגילויי 
 
  במשמעות קונספטואלית "פשוט"
 ]קרת[ הסוד של שריקי פשוט הרבה יותר .1
בכל מקום שיש בו אנשים בודדים וכביסה  —ההיגיון שמאחורי ההצלחה יהיה פשוט  .2

 . ]קרת[מלוכלכת תמיד יבואו אלי
במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי, ושתק הרבה, ודיבר מעט,  .3

 ]נבו[ במילים פשוטות וחיפאיות
אשתו של עירד שעות ספורות אחרי שהסתלק, יצאה מדירת הטריפלקס ]...[ אמנדה גרובר,  .4

 Sea andבורדו שלה למדיקלפרונטליין באגף החדש של  -גרובר, ונסעה במכונית הביואיק

Sunפשוטאצל הרופא מספר שתיים בעולם בתחום הפלסטיקה -, כדי לעבור ניתוח לא
 בלום[ -]קסטללשעבר, דוקטור כרמי יגודה.-הפולשנית, ישראלי

 
 ת )כך ולא אחרת(ניטראליבמשמעות  "פשוט"

 )במקרים רבים מופיע לפני הסבר או סיבה(
ל שלא ממש ידע אנגלית, או זה היה נורא מצחיק איך שהוא דיבר, מבולבל כזה, אולי בגל .1

 ]קרת[ לא היה דברן גדול. פשוטש
 —וככה עלה במוחו הרעיון הראשון בשרשרת רעיונות שעתידים היו לשנות את חייו ואת חיינו  .2

 ]קרת[כך, זית בלי חרצן שתוכו ממולא בזית אחר. פשוטזית ממולא בזית, 
מתפרע, בגלל זה חייבים לקשור אותו, אבל לי הוא נראה ממש ן השומרים אמרו שהוא כל הזמ .3

 906]קרת[ נהנו להתעלל בו. פשוטרגוע. אני חושב שהם סתם אמרו, שהם 
אני מקסימה, הוא היה ממש בדרך להתאהב בי, אבל הם היו שנתיים ביחד, הוא לא יכול  .4

 907 ]אמיר[ לזרוק את זה. פשוט
אמרתי לכולם, תתחילו  פשוטשיניתי את השם שלי לסוזי. דרמטית מכדי להיות פורמלית,  .5

 ]אמיר[ לקרוא לי סוזי.
 

 908ות של המעטהבמשמע "פשוט"
 הסתכל עלי וחייך.פשוט ואחרי זה האור נדלק עוד פעם, והוא עמד שם מולי וחייך, הבנזונה,  .1

 909]קרת[
צף לו כמו שהוא, נטוראל. הוא המציא המצאות רגילות,  פשוטהוא לא ירד ברמה ולא עלה בה,  .2

 ]קרת[ואני מדגיש, רגילות.
בהתחלה האסטרונאוטים חשבו שהבורות האלה הם קברים קדמונים של האנשים שפעם גרו  .3

910מחשבות על כלום. ]קרת[  פשוטעל הירח. רק כשבדקו מקרוב גילו שהבורות האלה היו 
 

ארי, אחי הגדול, ביקש ממני שאבריח לו מאמריקה מחשב נישא, ושהכי הרבה, אם יתפסו  .4
 ]קרת[  אשאיר אותו שם ואלך. פשוטאותי במכס, 

 פשוט אך כיוון שהיה איש טעון בתבונה של אלפי שנים, הצליח לרסן את חמדנותו בשנייה. .5
נשא את עיניו השמימה, כפי שאמר הרבי לעשות לפחות פעם ביום בשביל להבין את מקומו של 

 911בלום[ -]קסטל ]...[ היחיד מול שאר העולם
 912בלום[ -]קסטל חזרה ואמרה: ״עכשיו תורי. את עזרת לי, עכשיו אני עוזרת לך״.פשוט היא  .6
מיני צבאות, שהם -בכלכלל על צלפים -ואכן, הוא דוגמה לסתור את מה שאומרים בדרך .7

 ]...[ אומרים בתוכם: ״מישהו הלוא צריך לעשות את העבודה״ פשוטמתנתקים מהרגש ו
 בלום[-]קסטל

                                                           
 .זו הייתה הסיבה האמיתית ולא אחרת 906
 מראה על חוסר רצינות, קלות ראש/זלזול פשוט=ככה סתם, ללא סיבה.  907
908
 )ב(סך הכול.בלבד ובחלקם אפשר להמיר  גם ברק יש לציין כי בחלק מהסעיפים אפשר להמיר ב 

 לצורך התנצלות(  -פשוט)סעיף זה כולל גם את השימוש האפולוגטי ב
 בסך הכולאך לא במשמעות של  רקבמשמעות  909
 =בסך הכול 910
 =רק 911
 =רק  912
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בשבועות הראשונים עוד הייתי מתווכח איתו )אולי זאת דרך חיים אחרת? אולי הם ככה מתוך  .8
 913]נבו[  שתקתי.פשוט בחירה?( ואחר כך 

להמשיך לנשום, פתאום נדמה  פשוטלפעמים, כשאני מדשדשת לי, משרכת את רגלי ומשתדלת  .9
לי שכלהאנשים בעולם, הבחור שאהבתי אותו פעם, כל החברות שלי, מחלקת הארנונה 

 914]אמיר[  בעירייה, משרד הפנים, אחי, כולם גוש מתוקן אחד, צבא המתנהל במקצב אחיד.
 915]אמיר[ ושותקים, אבל מאיר, הוא נורא נחמד אליהם.חייכים באושר פשוט מלפעמים הם  .10
 
 916להבעת נחרצות )חד משמעיות( "פשוט"

הגב שלך עסק. ולא משנה שום הסבר או רי יש משהו מעליב בזה שאהוב פותח מאחו .1
 917]קרת[  פוגע, נקודה. פשוטאין מה לעשות, זה . פסיכולוגיה

מספיק קרובה שתוכל לפגוע בי אחרי הפרידה מהילה נשבעתי שלא אתן למישהי להיות  .2
 918]קרת[ לא מגיע לי. פשוטכך טוב, וזה -ככה, אבל אז רעות הגיעה, והכל היה כל

והשבים האקראיים -חרה להם שכישרון מקומי, שצמח בארץ, מתבזבז לטובת העוברים .3
 פשוטהתעופה בעולם ובמרכזי הקניות, בעוד שמה שבוער עכשיו לאנשים הוא -בנמלי

 919להישאר בחיים. ]טקסטיל[ 
 
 920להעצמה "פשוט"
גירש אותי. הוא ביקש ממני ללכת בכזאת תקיפות, שאפילו לא  פשוטבאתי ללוויה והוא  .1

 921]קרת[  שאלתי למה.
 .]נבו[התאבדנו על המגרש פשוטכמעט בכינו כשהוא סיים לדבר, ואחר כך  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 =זה כל מה שעשיתי 913
 =רק 914
 =רק 915
916
רק, -אך ורק )בשונה מפשוט שאפשר להמירו ב -ללא ספק או ב-משמש להבעת נחרצות נוכל להמירו ב פשוטכאשר  

שאז הוא במשמעות של המעטה(. אולי יש להבחין בין נחרצות להעצמה  באופן הבא: הנחרצות באה מצד הכותב או 
 ט.הדובר. היא כמו הסגר לעומת ההעצמה שמתקשרת באופן ישיר לרכיב כלשהו בגוף המשפ

 מעניין לציין שהמילה נקודה כאן מסייעת אף היא להבעת הנחרצות שבאה לידי ביטוי גם במילה פשוט. 917
 פנים ואופן/ בלי ספק לא מגיע לי. =לא מגיע לי כלל /בשום 918
דבר שחשוב . זה הדבר היחיד שחשוב להם. לדעתי, אין כאן המעטה, אלא הדגשה )זה ה= אך ורק להישאר בחיים 919

 מכל דבר אחר(.להם יותר 
920
יש מקרים שבהם יש לי התלבטות אם מדובר בנחרצות או בהעצמה. כאשר פשוט בא לפני שם עצם או שם תואר  

 מדובר לרוב בהעצמה, אם כי לא תמיד.
מחזק את הקביעה –גם המשך המשפט: הוא ביקש ממני ללכת בכזאת תקיפות .ללא ניד עפעףדומה ל: גירש אותי  921
ו, לרוב על פעולה הבעת תמיהה/זעזוע על משה: פשוטולי יש כאן משמעות נלווית לפה הוא להעצמה. א פשוטש

 ."היא פשוט לא האמינה למשמע אזניה" -כך גם ב מסוימת.
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 בלשון הדיבר של הספרות הקלאסית "פשוטגילויי "
 

 משמעות קונספטואלית"פשוט" ב
 פשוטים זאת לא פעם ראשונה שמפעלים גדולים כמו שלכם מתנכרים לעובדים .1

 ...וזמניים שנפצעים או נהרגים  
שמזריקים להן ארבע , המזוקקים הפנול והמים, הפורמלין, .  והוא מפרט את תערובת האלכוהול2             

 . ויעיל פשוט. ניקוז הנוזלים מן הגופה ומתאר את, אחרי המוות שעות
 .מתבדח הפקיד? יעיל גם לרוצחים-
 922.המעבדה -צוחק איש, גם לרוצחים-         

שלו ויתקרב קצת פשוטים שינסה להבין איך חיים העובדים ה, אדרבה? אתה חם עליו? . ולמה לא3
 ]יהושע[ .בסוף ימיו אל החיים האמיתיים שסביבו

 
 תניטראליבמשמעות  "פשוט"
כמו , פשוט מתים למטוס ככה-מעלים ארון. סליחה אם אני לא מתמצא, תסבירי לי, . אבל רגע1

 ]יהושע[ ?איזו תקלה? ואם קורה משהו? אחד-אבל שלא שייך לאף, מטען רגיל
 
 במשמעות של המעטה "פשוט"
 .ומוכנים לכפרה. מבקשים סליחה. אנחנו אשמים, אמת: נכריז פשוט. לא נספר שום סיפור .1

 ]יהושע[
 
 להבעת נחרצות "פשוט"
   פשוטבקולו על המוסיקה, אתה  לא סליחה ולא חטא ולא שבוע הבא, מתאמץ הממונה לגבור. 1

 שהתעקשת להצמיד אלינו, ככר נפרדה מאיתנו לפני חודש. ולכן, טועה פה. האשה הזאת, ההרוגה.
 ]יהושע[ ]...[ היא לא היתה עובדת שלנובזמן הפיגוע, פורמלית ורשמית, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
922
במשמעות קונספטואלית, לדעתי, משום שהמשפט המלא  פשוטאעפ"י שיש כאן משפט חסר נושא, עדיין מדובר בו ב 

גם לפי המבחן של יעל זיו, המשמעות היא קונספטואלית,  וכדומה. הוא פשוט ויעיל התהליך כלהוא משהו בסגנון: 
שמות תואר נוספים, מה שאי אפשר לעשות, כאשר  פשוטמכיוון שאחד המאפיינים של משמעות זו הוא שאפשר לצרף ל

 הוא במשמעות פרוצדורלית. פשוט
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 בלשון הסיפר של הספרות הקלאסית "פשוט"
 

 משמעות קונספטואלית"פשוט" ב
 

 למראה  ]שלו[ פשוטהיונה  .1
 ]שלו[ פשוטסבון רענן ו .2
 ונכון ]...[. ]שלו[ פשוטהתיאור היה כה  .3
 , לא גינה של עשירים. ]שלו[פשוט]...[ גנו גן  .4
 ]שלו[ )לרגע נשארו ידיו פשוטות.( .5
 ]שלו[ למראה. פשוטותהיונים החדשות היו רגילות ו .6
)במשמעות  ]שלו[ (פשוטיםשלושה עופות גדולים, רגליים ארוכות, צווארים -ואז גם ראיתי) .7

 (פרושים ,מתוחים
 ]שלו[ .פשוטה]...[ והיום הוא עוטה חליפת חסידים שחורה ו .8
 וחריצות ]שלו[נוסכות בי מרץ פשוטות משימות  .9
 ]יהושע[ ]...[ פשוטהביורוקרטית  ועדיין מקורה של השליחות המופלאה בתקלה .10
 ]יהושע[ ]...[ שיכלה להשכיח את כל הפרשה, לא הספיקה לו ,פשוטהואותה התנצלות  .11
המפעל הזקן, כבר מפכות -הללו, ״אין ברירה״, שהציב בעלפשוטות והמלים הנחרצות וה .12

 ]יהושע[ .בתוכו בהרהור לחשני
עכשיו בטלפון את מזכירתו, שבלי רשות  הללו הוא גם לוכד ומכניע פשוטותובמלים ה .13

 ]יהושע[הביתה.  הקדימה היום לחמוק
אדם, לא משביע את -מכוח , שאמור להניח את דעתה של המשלחת הקטנהפשוטההסבר ה .14

 ]יהושע[ .תשוקת החקירה של המזכירה
למפקח על הכתבה הצפויה  הוא מספר פשוטותאבל הממונה לא נותן לה להמשיך. במלים  .15

 ]יהושע[.השבוע-בסוף
של החוקרת  פשוטהכה  הלילה מתחייבות למשמע בקשה-פניו הנאות של מפקח משמרת .16

שלוש כיכרות לחם מסוגים שונים, ומוסיף  הקשוחה, והוא נוטל שקית גדולה ומניח בה
 ]יהושע[ .שתי חבילות צנימים

, שכבר תופס שהסיפור הזה ,מעודד משתיקתו של הממונה, והוא ממשיך להיסחף בדיבורו .17
הולך ומתפתל ככל שהערב , ומהיר פשוטנראה לו , במשרדו של הישיש, הצהריים -שאחר 
 ]יהושע[.מעמיק

שכבר ויתרה . מאהב חדש -ולא בחבר. שכבר היה לה. כי אין לה עניין עכשיו לא בבעל חדש .18
 ]יהושע[ .פשוטהאלא רק בחסות מקומית , שכבר יש לה, וודאי לא בילד, עליו

יושב ופותר בשקדנות  –פחוס וארוך ככדור רוגבי , הנה גם בעלה קודקוד קירח .19
 ]יהושע[ .פשוטיםהומוריסטית תרגילי מתמטיקה 

האם האמינה שזו דרכו הסמויה של המתאהב המזדקן לשמר את אהבתו אליה בלי לממש  .20
 ]יהושע[ ]...[ פשוטהאו סברה שזו טעות משרדית , אותה

, ידיו של חובב-מעשה, בקווי פחםפשוט רישום . בלי מסגרת ,רישום אחד ויחיד תלוי בחדר .21
 ]יהושע[ .עצמה-אולי שלה

או אולי . ונושאים אותה באור הירח הגדול הזה אל אמבולנס, מניחים אותה על אלונקה .22
 ]יהושע[. כביר-לאבו, שיוריד אותה לשפלה, פשוטמסחרי -אל טנדר

 ]יהושע[ .פשוטהתשובה כאן ה .23
 
 

  .אין היקרויות של "פשוט" במשמעויות נוספות
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 )"איזה"(                                                                                                 2.3.3נספח לסעיף 
 
 במעמ"ד "איזה"
 
 במשמעות רגילה 
 (c514-2?  )איזה קונטרה .1
 (D42? )איזה זה. 2
 (D42את ) באיזה. זה תלוי גם 3
 (G423? )איזה ישיבה. 4
 (G423? )איזה תדרוכים. 5
 (G931יש? ) איזה קשיים. 6
 (G931יש לך פה? ) איזה קשיים. 7
 (OCD1רצית? ) איזה דיסק. 8
 (OCD1יש להם? ) איזה יונדאי. 9
 (OM? )איזה מהמנהלים. 10
 (OMסובייקטיבית? )מבחינה לאיזה מנהל . 11
 (Y32? )איזה תא. 12
 (Y32את לוקחת? ) איזה כרטיס. 13
 (Y32? )איזה טלפונים. 14
 (Y32כדאי לי מיד ללכת כשאני באה לתאילנד? ) איזה גסטהאוס. 15
 (Y32אני מגיעה? ) באיזה יום ושעה. להגיד לך 16
   (Y330  ) איזה מצלמה. אבל תלוי 17
 (Y340? )איזה שנה. 18
 

 להעצמה
 להעצמה חיובית

 (c711-1...מים מאוד נעימים.. אחלה ים )נאמר ע"י אותו דובר בהתפעלות( )איזה ים...איזה ים. 1
 (D42)איזה טווח מחירים  .2
 (G423)איזה צעצוע  .3
 ( G931אני בבית שאני לא פה )יש חזרה פעמיים על 'איזה'( ) איזה איזה בן אדם. אתה לא קולט 4
 (OCD1) איזה כמויות .5
 (OCD1יש לו ) איזה יונדאי יפה -- -. ראית איזה או6
 (OCh) איזה אטלס. וואי 7
 (OCh) איזה מרחק. אבל תראה 8
 (Y313-1)איזה חמודים  .9
 (Y330) איזה טעים .10
 (Y330) איזה זול .11
 

 להעצמה שלילית
 (c711-1עמוק )נאמר על כך שעוברים לשעון חורף לפני יו"כ( ) איזה דיכאון .1
 (Y330? )איזה מבהיל זהאת יודעת  .2
 (Y340)   סליחה על הביטוי איזה חרא זה  .3
 (Y340) איזה בעסה .4
 (OCh) איזה שפשפת .5
 (OCh)איזה קור  .6
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להבעת זעזוע/גועל/דחייה. יש -משמשת כאן להעצמה שלילית)איזה ( c514-2)איזה אנשים  .7
 ואולי גם ההקשר(–לציין כי האינטונציה היא זו שנותנת כאן את המשמעות 

 כנ"ל-(c514-2)איזה דברים?  .8
  (G423) (tambala) איזה טמבל .9
 (Y330) איזה לחוצה .10

 
 צירופים במשמעות של העצמה

 איזה קטע/קטעים )לציון השתאות/ פליאה( .א
 (c514-2פעמים( ) 3)מופיע  איזה קטעים  .1
 (OChשהם כותבים נור )'נור' זה 'אגם' במונגולית( )איזה קטע   .2
 (OCh)איזה קטע .  3              
 איזה יופי .ב

 (c514-2) איזה יופי. 1
 (Y330)איזה יופי  .2
 (OCh. איזה יופי )3

 איזה מזל .ג
 איזה מזל. 1
  איזה מזל. בצחקוק< 2
 (Y32שמצאת לך את העבודה הזאת ) איזה מזל .3

 איזה כיףד.        
 (G931)איזה כיף  .1
 (Y32)נאמר פעמיים ברצף( )איזה כיף יואו איזה כיף  .2
 (Y32)איזה כיף זה  .3
 (Y340)איזה כיף זה  .4
 
 לסיתום

 (c514-2) איזה יום הולדת או משהו. פחדתי ששכחתי 1
 (c514-2בצד ) איזה נקודה. ראו 2
 (c514-2להכיר לי ) איזה... איזה עלם חמודות. אין לך 3
 (c514-2) באיזה ניסוי. ביקשו ממני להשתתף 4
 (c514-2)משפט קטוע( ) -באיזה. אני לא יודעת 5
 (c711-1כזה ש... לא יודעת ) איזה חוט. מין 6
 (c711-1יצירתי ) איזה פתרון. נמצא לזה 7
 ( c711-1) איזה מרלו. נתן הביא 8
 (c711-1) רעבים ...סתם...נקניקיות...אמא ואני היינולאיזה עיר. נסענו פעם 9
 (G931) איזה מערכת לחצים. אם מופעלת 10
 (G931באוויר ) איזה מגדלים. בנית לך 11
 (G931, זה היה משהו שבניגוד לדעתם )איזה מרד. החתונה הזו הייתה התמרדות, 12
 (G931, יומיים טובים )איזה יום טוב. יש לפעמים 13
 (OCD1) תפוזים איזה כוס. היה שם 14
 ( (OChמצ'וקמק קטן יזה כפרא. סתם 15
 ( (OCh באיזה... בקתה. וישנו פה 16
 ( (OCh... )אין סיום למשפט( באיזה. היינו שם 17
 ((OCh איזה מאפייה. היה שם 20. 18
 ((OCh איזה עיר. לא היה שם 19
 ((OChאמרת  כפר-. איזה כפ20
 )המשפט קטוע, אך לפי האינטונציה נראה שזה סיתום( ) Y1...) איזה. היה 21
 (Y330או משהו ) איזה סתם ספה. ולא היית יכולה לקנות לך 22
 Y330)). איזה מזרון 23
 Y330)טובה ) איזה מצלמה. אז ביררתי על 24
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 Y330)למישהי ) לאיזה מסז'. כי אפשר היה גם לקחת אותו 25
 (Y330) איזה צלמתאני לא הולכת להיות . 26
 
 

 צירופים במשמעות של סיתום
 

 א. איזה משהו/מישהו
 (c514-2קטן בצד ) איזה משהורואים  .1
 (c514-2שעבד איתה ב>שם מפעל< )-שהיה אי איזה מישהורינת סיפרה לי על  .2
 (c711-1למטה גם ) איזה משהואת לא יכולה לסדר לך  .3
 (G423מהמדור ) איזה מישהוהוא לוקח  .4

 
 ב. איזשהו

 (c514-2) איזשהו מידעיכול להיות שבאמת יש להם  .1
 

 ג. איזה + שם עצם + אחד 
 (c711-1) איזה יין אחדאז ניסע בשנה הבאה לקנות  .1

 ((OCh איזה יום אחד .2
 

 במשמעות של 'בערך'
 (c514-2) שנים איזה ארבע. אחרי שהם היו ביחד 1
 (c612-3) איזה מאה פעם. שוטף ידיים 2
 (c612-4eaf) חברהאיזה חמישים . ויש 3
   ) D42ברגל ) איזה מאה מטר. הלכנו 4
 (G423)משפט קטוע( ) איזה ארבע. הוא לא אוסף 5
 (OCD1עד שהגענו ) איזה חמש דקות. לקח לנו 6
 (OCh)איזה יומיים התקשקשנו -התחלת נפל(-קיטוע של 'הסתובבנו'(-. פה הסתו8
 (OCh) )של אזור מסוים(איזה שלושת רבעי  .9
  (OCh) )מעלות( איזה אפס. ביום הראשון היה 10

 (OCh)-- -מה . באיזה מרחק של קילומטר11
 (Y330לפני החתונה ) . איזה חודש12
 (Y330) באיזה אלף שקל. משהו 13
 (Y340)חמש שנים , אני חושבת, באיזה. התקדמתי אז 14
 

 לשלילת הנאמר קודם
  923(c711-1זה היה על סתם בכאלה קעריות ) איזה, .1
 924  (D42)איזה שמונים?  .2

 

  OCh 925)) איזה אנגלית? .3
 926(OCh)איזה להסביר?  .4
   927  (OCh)איזה שקיות?  .5
  (OCh)928איזה שקיות?  .6

                                                           
חרדל. והבחורה שואלת למה לא לקח אחד )מסוגי החרדל(, ועל כך הדובר מספר על מקום שהיו בו סוגים שונים של  923

הוא עונה: "איזה, זה היה על סתם בכאלה קעריות", כלומר לא הייתה לו אפשרות לקחת. המילה 'איזה' משמשת כאן 
 במשמעות של "לא היה שייך לעשות דבר כזה" )מפני שהחרדל היה בתוך קעריות, ולא בתוך בקבוקונים או כיו"ב.

924
יש כאן תגובה לטענת אחד הדוברים אשר טוען שהדבר אירע בשנת שמונים ומשהו. הדוברת כאן מבטלת את דבריו.  

 לדעתה, זה קרה בשנה אחרת. 
  925

 תגובה לשאלה: איך דיברתם עם המדריך? הוא יודע אנגלית?(

926
 ה: לא היה לו מה להסביר או משהו?תגובה לשאל 
927
הגבינה שנוצרת מהחלב בשקיות. הדובר מבטל אפשרות זו, ומסביר ששמים תגובה לשאלת הנמען, אם שמים את  

 אותה בנאדות של עור.
928
הדובר עדיין מתפלא על עצם השאלה אם שמים את החלב בשקיות, משום שככל הנראה, מדובר באיזה שבט נידח  

 במונגוליה, ולכן לא יעלה על הדעת שהם משתמשים בשקיות(.
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 929( Y330)איזה יום רביעי?  .7
 

 

 של הספרות הישראלית הצעירה 'איזה' בלשון הדיבר
 

 במשמעות רגילה
 [138זז אצלך בראש בחדשים האחרונים ]אמיר, עמ'  איזה בורגאני לא מבין  .1
 [66תתרגם אותו שם? דנית עתיקה? ]נבו, עמ'  באיזה שפה .2
 אתם יודעים למה התמוטטתי ביום ההוא במשרד? כי הסתכלתי למטה לתהום.  - .3

 [67]נבו, עמ' איזה תהום?  -
באיזה נו לשים אותם, אז הושבנו אותם עם עוד אנשים שלא ידע באיזה שולחןלא ידענו  .4

 [82לשים אותם. ]נבו, עמ'  שולחן
 [95עמיחי הקשה. ]נבו, עמ'  באיזה אופן? .5
 [48, עמ' בלום-קסטל] באיזה בית ספר למדת? .6
 [85, עמ' בלום-קסטל] איזה נשיא? .7
, עמ' בלום-קסטל] 930את הקטנות או את הגדולות? יש לכם קטנות? איזה אתה הכי אוהב? .8

92] 
 [158, עמ' בלום-קסטלגרובר באמפתיה מבוימת. ]את לוקחת?" שאל "איזה כדורים  .9
 )ההדגשה של 'לך' נמצאת במקור([ 212, עמ' בלום-קסטל? ]לךיש   הפרעה איזו .10

 
 להעצמה )החלוקה להעצמה חיובית ושלילית היא על פי ההקשר(

 להעצמה חיובית 
 931[11מצידה לרקוד ]אמיר, עמ'  איזה מגניב זה .1

 [16עמ'  אמיר,כוס יפה, התפעלה ] איזה .2

זו תהיה אם הבית שלי יהיה מסודר: הכל עומד  איזו הגנבהחשבתי שאם אפגוש מישהו ואנשא,  .3
 932[ )מחשבות(39עמ'  אמיר,כמו חיילים בארונות, סגור בקופסאות פלסטיק ]

 [44עמ'  אמיר,מחופפים, סוזי? את לא מאמינה! ] איזה אנשים .4

 [44עמ'  אמיר,רה להייטק? ]! את יודעת שהזה שדיבר אתי יש לו חבאיזה בן אדם .5

הם  איזה תקציביםלהקות מחול, את יודעת -את קולטת כמה תקציבים שפכו בהתנחלויות?  .6
 [[44עמ'  אמיר,מקבלים? ]

הם עושים שם? ליד השק"ם" משהו לא רגיל, שירה, את חייבת ללכת לשם  איזה קפהאת יודעת  .7
 [76פעם ]אמיר, עמ' 

 [113שמונים. ]אמיר, עמ' " אני אומרת בפעם האיזה התרגשות" .8

 [ 114זה להתחתן" ]אמיר, עמ'  איזה התרגשות"אבל בו'נה, להתחתן.  .9

 [139עמ'  אמיר,. מה זה? ]איזה ריח מדהיםוואו,  .10

 [97. ]קרת, עמ'איזה תחתכמה היית נותן לה? שש עשרה? ותראה  .11

 [119, חשבה לעצמה הדלת. ]קרת, עמ' איזה זוג יפה .12

 [119כת. ]קרת, עמ' היא כשהיא הול איזה חמודה .13

 [16אילנה הבוכייה צעקה ]נבו, עמ'  איזה רעיון נפלא! .14

 [31]נבו, עמ'  איזה אופיר אתהועמיחי אמר, .15

 [53, סיננתי ]נבו, עמ' איזה אופיר זה .16

בלום, -", ו"זאת יפה בטירוף". ]קסטלאיזה משגע...ולירית שישבה על ברכיו אמרה: "איזה יופי", " .17
 [28עמ' 

 
 

                                                           
929
אז  -איזה יום רביעי-ל הנאמר קודם על ידי הדוברת עצמה: " אז הוא כבר מיום רביעי מביטו -יש כאן תיקון עצמי 

 מיום שני הוא תקוע." -שבעה ימ)ים(
 מדובר על עגבניות. 930
931

, לדעתי, לקטלג בתוך לשון הדיאלוג, וכך נעשה גם אפשרמשפט זה נאמר במונולוג פנימי )מחשבות(, אשר  
 בהיקרויות  נוספות מסוג זה.

932
יזו' במקום 'איזה' כדי להתאים  ל'הגנבה', שהיא מילת סלנג מובהקת. יש כאן ערבוב של שפה מתוקנת גבוהה 'א 

 .)איזו( עם סלנג )הגנבה(
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      933שלילית )להבעת זלזול/גנאי/טרוניה/כעס(להעצמה 

 934 [19להשאיר לבאים אחרייך ]אמיר, עמ'  איזו ירושה .1
. טוב , אני יכול לקפוץ אלייך" איזה דיכאון"מרד!" הוא מתנער, לא יהיה לנו איפה לשבת!  .2

 [26]אמיר, עמ' 
 [47ועמ'  41]אמיר, עמ' מופיע פעמיים  –נהיית  איזה מיואשת .3
 [43נהייה ממך? תגידי כבר משהו מהלב פעם אחת בחיים שלך. ]עמ'  איזה מנומסת .4
 [46נהיה ממך... ]אמיר, עמ'  איזה מדברתראי את בעצמך איך התייבשת, תראי  .5
  [ 48האיש הזה ]אמיר, עמ'  איזה מבורברחושבת  .6
 [ 58הם ]אמיר, עמ'  איזה אנשים אטומים .7
 935[60עמ'  אמיר,...  ]" הוא מחווה דעתו באכזבהאיזה אנשים"תראי, תראי,  .8
, הולכת לך לשק"ם ועוד איזה מסכנהנורא מזעזע אותי, אמא, לראות אותך ככה, כמו  .9

 [69עמ'  אמיר,מתלהבת וזה" ]
 [96עמ'  אמיר,, קטסטרופה, אה? בואי, בואי לסלון. ]איזה מזג אוויר מזעזע .10
אמין". " ו"אי אפשר להאיזה מניאקכל הזמן היא הנהנה ואמרה "מה את אומרת?" ו" .11

 [110עמ'  אמיר,]
 [38זה להיות כמו דודה רות'קה ]קרת, נחת, עמ'  איזה נוראאתה יודע  .12
 [57אמרתי לו ]קרת, בני בגאז', עמ'  "איזה קרצייה" .13
 [59היינו, הא?" הוא צוחק צחוק די מכוער ]קרת, עמ'  איזה מניאקים" .14
 936[62בלי ראש, עמ' הצורי הזה ]קרת, איש שאיזה חתיכת מגעיל ואני רק חשבתי לעצמי,  .15
 [74אתה עשית ]קרת , עמ'  איזה דברים נוראיםמי יודע   .16
 [13]נבו, עמ' איזה בן זונה ובדרך אמרתי לעצמי בקול רם, בן זונה, .17
 [54, הא? הוא אמר כשהרפיתי. ]נבו, עמ' איזה גרוע אני .18
עמ'  נפל עליו. ]נבו, 937איזה בנופיאיך שאני מכיר את "אופי", באיזשהו שלב הוא יקלוט  .19

62 ] 
 [102באתי לכאן היום, צ'רצ'יל אמר בלי לחייך. ]נבו, עמ'  באיזה מצב רוחאין לכם מושג  .20
 [64, עמ' בלום-קסטל] ם.-בי-א-איזה כ...  .21
 [64, עמ' בלום-קסטל אני תקועה..."] באיזה פוזיציה"ועכשיו תראי  .22
, בלום-קסטל עושה הכיבוש לישראלים...] איזה שריטותאחרי שראיתי במשך כמה שנים  .23

 [150עמ' 
 [168, עמ' בלום-קסטל! אתה רוצה כוס מים?" ]איזה אסון"אז זה הדבר?  .24
 [169, עמ' בלום-קסטלמלמל גרובר. ] איזה מטומטמת..."" .25
 [189, עמ' בלום-קסטל" ]היה לי, לירית, הכי גרוע בעולם. איזה לילה"את לא יודעת  .26
 [211, עמ' בלום-קסטל הפסיכיאטר הזה שלך", אמר עירד...]איזה דביל " .27
 [211, עמ' בלום-קסטל? הא?..." ]אותישיאבחן הוא . מי איזה אינפנטיל" .28

 
 צירופים בעלי משמעות של העצמה

 א. איזה מגניב 
? היא כבשה אותי לגמרי, אני הרוס איזה מגניבה שולי -פרצוף חמוץ-אבל תודי בדבר אחד .1

 [45ממנה. ]אמיר, עמ' 
 [106, אני לא מאמינה. ]אמיר, עמ' מגניבאיזה וואו, אמרתי, שיו,  .2

 938ב. איזה יופי )קריאת התפעלות(

                                                           
933
 .כמו הצירוף 'איזה מין' שמופיע אצל רוזנטל כביטוי שלילה וגנאי 
 בגלל אופיים הדיבורי המקביל לדיאלוגים   דיאלוגהלשון /מונולוגים פנימיים אשר נכללו במחשבותא. יש כאן  934

  הרגילים.          
 .יש התאמה במין ]איזו[ב.      
935
: בראשונה מופיע שם תואר )אטומים( שמעניק לצירוף את המשמעות  8-ו 7הדוגמאות מעניין להשוות בין  

השלילית, ואילו בשנייה לא מופיע שם תואר כלשהו, ולכן הסופרת מרגישה צורך להוסיף את תואר הפועל 'באכזבה', 
 על מנת להבהיר את המשמעות השלילית.

936
ובר שנראה לי כי מתאים לסווגם בתוך לשון יש כאן עירוב של לשון הסיפר עם לשון הדיאלוג. אלו מחשבות של הד 

 הדיאלוג.
937
 עוגה הודית מביסקוויטים, קרמל ובננה. -בנופי 
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 [106יא אללה, איך שאני שמחה בשבילך ]אמיר, עמ' איזה יופי?  .1
 [112מה אתם אומרים! איזה כיף, מזל טוב, בו'נה" ]אמיר, עמ'  איזה יופי?"וואו!  .2
"איזה משגע", ו"זאת יפה בטירוף".  "איזה יופי",...ולירית שישבה על ברכיו אמרה:  .3

 [28בלום, עמ' -]קסטל
 

 939ג. איזה כיף )הדבר גורם הנאה רבה (
 [112מזל טוב, בו'נה" ]אמיר, עמ'  איזה כיף,וואו! איזה יופי? מה אתם אומרים!  .1
 [76שאתם כאן! ]נבו, עמ'  איזה כיףהגעתם! אני לא מאמין!  .2

 
 ד. איזה קטע )להבעת תמיהה והתפעלות(

 [33הא? ]נבו, עמ'  איזה קטע, ועמיחי הגניב מבט לעבר הדלת של חדר השינה ואמר, .1
 

 ה. איזה מזל
 [75שבאת ]קרת, עמ' איזה מזל  .1
מופיע  11,13]נבו, עמ'  איזה מזל.שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג  איזה מזל .2

 היקרויות סה"כ. 4-מחושב כ-פעמיים[
 

 ו. איזה מין )להבעת סלידה(
, נטי, תפסיקי. עשרים הרוגים בפיצוץ, איזה מין בנאדם אתמרת לעצמי בלב, פיכסה, אני או .1

 [58ואת חושבת על גיל  )מחשבות, מונולוג פנימי( ]אמיר, עמ' 
 

 לסיתום
, מה הקטע איזה טינאייג'ר"מתאים לך לבוא?" אני מחקה אותו, "אתה אפילו מדבר כמו  .1

 940[42שלך בכלל?" ]אמיר, עמ' 
 [64" ]אמיר, עמ' -ממש חשובה, אבל איזה פגישה"ז'תומרת יש לי  .2
 [65מהמשרד בסך הכול, הוא צריך לעזור לי במשהו" ]אמיר, עמ'  איזה בחור"קבעתי עם  .3
 [72." ]אמיר, עמ' איזה תחביב"בדיוק, תמצאי לך  .4
ר, , הנייד שלו אפילו לא היה זמין ]אמיאיזה טלכארדיצאתי קודם לציבורי, ועד שמצאתי  .5

 [89עמ' 
 [8]קרת, השמנמן עמ'  איזה מסעדה .6
 [9]קרת, השמנמן עמ'  איזה חיילת .7
 [36]קרת, נחת, עמ'  איזה ז'לובכשכבר נולד בטעות  .8
 [72שיתגשם קצת ]קרת, עמ'  איזה חלוםחבל שאימא לא הייתה יכולה לחלום  .9
 [75? ]קרת, עמ' יש איזה תקלהאבל למה,  .10
 [75בלב ים...] קרת, עמ'  מטוס איזהפעם בשנה שנתיים אנחנו מרסקים  .11
 [75של רפיון ]קרת, עמ'  איזה סוגכנראה שהם הרגיש בזמן האחרון ב .12
לא יודע מה הייתי עושה לה ]קרת,  -בגילי איזה חטייארואם הבת שלי הייתה הולכת עם  .13

 [97עמ' 
 [98]קרת, עמ'  איזה חבר שלואישה של  .14
 [102]קרת, עמ' שתפס לו את המקום חנייה.  איזה פושטקכאילו אתה  .15
 [117]קרת, עמ'  איזה כוסיתבוהים כמו ב .16
 [117במספרת אז יופי..] קרת, עמ'  איזה גולאם יש קליפ מגניב או  .17
 [136קטן על פיל ]קרת, עמ'  איזה טראקואולי, אם ייכנס, אפילו  .18
 [144]קרת, עמ'  איזה תיירתהי ה לי קטע עם  .19
 [40עמ' ]נבו,  איזה סודיש בה משהו בקרן הזאת, יש בה  .20
 [79, למקרה שהיא תתחרט. ]נבו, עמ' מילוט איזה פתחאז אולי רציתי להשאיר לעצמי  .21
 [81שלך. ]נבו, עמ'  איזה תיקזה נשמע כאילו אתה מדבר על  .22

                                                                                                                                                                        
 (.31מילון הצירופים, עמ' מופיע  אצל רוביק רוזנטל ) 938
939
 (.31ים, עמ' מופיע  אצל רוביק רוזנטל )מילון הצירופ 
940
 ייתכן שיש כאן משמעות נוספת ל'איזה': הבעת זלזול, גנאי. 
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 [65, עמ' בלום-קסטלשאמרו ברדיו? ] אש -איזו תקריתהייתה  .23
 [85 , עמ'בלום-קסטל, חבר שלה." ]איזה אידיוט"גם הגדולה שלי גרה בנגב עם  .24
, עמ' בלום-קסטלאחר... ] שומם באיזה כוכבמה שהכי מרגיע אותם זה מכתש בנוגה, או  .25

93] 
 [150, עמ' בלום-קסטל שדיבר על כלכלה ותאגידים...] איזה קלוץהיה שם  .26
 [158עמ'  בלום-קסטל. ]באיזה סיכול ממוקדהבן שלי, אם אינו ישן, הוא  .27
 [172, עמ' בלום-קסטלבצנרת המרכזית של כל השכונה. ] איזה תקלהיש  .28
 [180, עמ' בלום-קסטליבש ] איזה טריינינגרק תביאי לי  .29
 [203, עמ' בלום-קסטל, סוג של דקל, שהוא מתעב. ]איזה עץיש שם  .30
 [214, עמ' בלום-קסטללבית עצמו, את מבינה?... ] איזו מחויבותאבל כאן אני מרגיש  .31

 
 של סיתום צירופים בעלי משמעות

 א. איזשהו 
 " ]אמיר, ?[איזשהו שיראה, חשבתי שזה  .1
 [103מקום בפרנקפורט הזאת שלך שמכינים סושי כל כך טוב? ]קרת, עמ'  איזשהויש  .2
הוא יקלוט איזה בנופי  נפל עליו. ]נבו, עמ'  באיזשהו שלבאיך שאני מכיר את "אופי",  .3

62]941 
 באיזשהו שלב...שבאיזשהו שלבשמעתי איך קוראים לי בכריזה שוב ושוב ושוב, עד  .4

 [68הפסקתי לשמוע. ]נבו, עמ' 
 

 ב. איזה משהו/מישהו 
 [65חשוב, בכל אופן ]אמיר, עמ'  איזה משהוזה לא  .36 .1
 [7]קרת, השמנמן, עמ' ששילם לה על זה כסף  איזה מישהו .37 .2
 [70שלא רציתי בכלל  ]קרת, סוסיקו  עמ'  איזה משהושייולד  .3
 [98מרגיע. ]קרת, עמ'  איזה משהובמקום שישימו לה  .4
 [123מהטעם בפה ]קרת, עמ'  איזה משהוככה שיישאר לי עוד  .5
 [128על עצמך ]קרת, עמ'  איזה משהואולי אני אשתוק עכשיו קצת, ואתה תספר לי  .6

 
  איזה אחדג. 

 [27שריקי, עמ' קרת, שחכם מכם ] איזה אחדהוא לא  .1
 

 ד. איזה +ש"ע/)ש"ע+ש"ת(/ש"ת+ אחד )לסיתום(
 [86, מבוגר, ניגש אלי לאוטו... ]קרת, עמ' איזה הומלס אחד .1
 [86]קרת, עמ'  איזה כושי אחד .2
3.  

 במשמעות של 'בערך' )לציון כמות לא מדויקת(
 [65]אמיר,עמ'  שקטות, אם הוא בכלל יגיע בזמן" איזה עשר דקות. "אני חושבת שיש לנו עוד 1
]קרת,  איזה שני טון לבנים. והיא עונה...שיש לה סוד..והדבר הזה, הוא יושב עליה כמו 2

 [7השמנמן, עמ' 
 [ 7]קרת, השמנמן,   עמ  של... באיזה סדר גודל. 3
 [86מפה מזרחה ]קרת, עמ'  איזה עשרה רחובות. 4
 [86פורטוריקנית ]קרת,  עמ'  איזה עשרים זונות. 5

 
  942להסתייגות או שלילה של הנאמר קודם   

מה עזוב אותך עכשיו?" הוא מתלהט, מת שאכנס אתו בוויכוח. אני לא  "איזה עזוב אותך? .1
 [41אומרת שום דבר. מה יש לי להשחית עליו מלים. ]אמיר, עמ' 

 943[55. גיל. ממש. ]אמיר, עמ' איזה נהרגאבל מה פתאום שהוא ייהרג,  .2

                                                           
941
 לומר שגם הצירוף 'באיזשהו שלב' בלשון הדיבור הוא צירוף כבול בעל משמעות של 'בזמן כלשהו'. אפשר 
942
במלאת  מחקרים קובץ, לאיל"ש בתוך למ"ד  שואלות" שאינן שאלה מילות"במאמרה  הגדרה של טרומרכך על פי ה 

אין במילון הצירופים:  רת רוזנטללפי הגדו, 140-123ע"מ ) )תשס"ד שימושית לבלשנות הישראלית לאגודה שלושים
 .לזה בסיס, זוהי שטות

943
 דיאלוג פנימי/מחשבות. 
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עם האבא שלך אפשר לעשות כיף?" ]אמיר,  איזה כיף?ברוגז, " שואלת אימא איזה כיף?"" .3
 [73עמ' 

 [95לא השמנת בכלל, את נראית מדהים." ]אמיר, עמ'  "איזה השמנת? .4
 

 צירופים במשמעות של הסתייגות )לשלילת הנאמר קודם(
 944העניין ברור מאליו(איזה שאלה )

 אז רואים אתכם בשבת? .1
 [135להביא משהו" ]אמיר, עמ' , איזה שאלה                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                                           
 
944

 .31מילון הצירופים, עמ' רוזנטל במופיע אצל הצירוף א. 
 לשלילת הנאמר קודם', היות שהביטוי 'איזה/ איזו שאלה' משמעותו 'אין    -ב. צירוף זה נכלל בקטגוריה של 'איזה        

 כאן בכלל שאלה'. )זוהי, למעשה, שלילה של המודוס, ולא של תוכן הנאמר(          
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 הישראלית הצעירה 'איזה' בלשון הסיפר של הספרות
 

 במשמעות רגילה
 [23בלום, עמ' -... ]קסטלובאיזה סבוןולא משנה כמה פעמים הוא רוחץ אותן  .1

 

 להעצמה )החלוקה להעצמה חיובית ושלילית היא על פי ההקשר(      
 להעצמה חיובית       

נשים חרדיות קנו  איזו הצפה! -מפעל, שהייתה נפתחת לפני החגים, ואז-הייתה גם חנות .1 
 [31, עמ' בלום-קסטלפיג'מות בכמויות, ושילמו במזומן...]

 לסיתום
 [25] אמיר, עמ'  לאיזה בחורחברה שלי, תמי, אמרה לי שהיא נותנת את הטלפון שלי  .1
 [51לשתות קפה ]אמיר, עמ'  איזה ערבהוא מזמין אותי  .2
 [12]קרת, יורים בטוביה, עמ'  איזה מסכןעוד היית מספיק לראות את טוביה נובח על  .3
 [16במומבסה, עמ'  טכני בחיל האויר ]קרת, נשיקה אחת על הפה איזה משהוהוא היה  .4
 [16]שם, עמ'  באיזה גרמניהתאהבה  .5
 [16שהגיע בערך יום אחריכן ]שם, עמ'  מאיזה הולנדיחוץ  .6
 [ 17]שם, עמ'  איזה מנת יתרהוא בטח כבר מת מ .7
 [17באמסטרדם ]שם, עמ'  איזה מדרכהשוכב על  .8
 [17שני במשהו ]שם, עמ'  איזה תוארהלך ועשה  .9
 [23כן ]קרת, מעשה טוב אחד ליום, עמ' מסו איזה ג'ונגללא שארה"ב זה  .10
]קרת, שמונה אחוז מכלום, עמ'  איזה שטותוכל המוניטין הזה של המשרד נשמע לו כמו  .11

34] 
עלא יכולת לפגוש אותם בלי שיספרו לך  .12 על הילד המוצלח שלהם ]קרת, נחת,  איזה ַמייש 

 [35עמ' 
 [39אותו ]שם, עמ'  ..יעירשאיזה חלום מפחידממילא לא היה מסוגל לישון...בלי  .13
 [ 42או  חמלה ]קרת, לכלוך, עמ'  איזה צערבמקום להרגיש  .14
 [43באמצע מבט ]קרת, חבודה)חמודה(,  עמ'  איזה פעם .15
 ]שם[ איזה גורם מחשידלא היה  .16
 [47בטקסס ]קרת, לב טוב, עמ'  נידח איזה חורב .17
 [47.. ]שם, עמ' לאיזה סכסוך מקומישכל העניים הזה קשור  .18
 [49בטקס יום הזיכרון ]שם, עמ'  איזה ילדכמו  .19
 [51]שם, עמ'  באיזה חדר מלון מסריחמחכה לה  .20
 [51]שם,  איזה תירוץמנסה להמציא לעצמו  .21
 [57בדרום ]קרת, בני בגאז', עמ'  באיזה תחנת דלק .22
 [58באשדוד ]שם, עמ'  איזה מסעדה רוסיתאחרי הפגישה שלו כבר קבענו ארוחת ערב ב .23
 [62שהוא מפלח מהמכולת ]קרת, איש בלי ראש, עמ'  איזה שוקוכאילו זה  .24
נידח בטקסס ]קרת, לב  באיזה חור...דופק כדור בראש לשני אנשים שאף פעם לא הכיר  .25

 [47טוב, עמ' 
 [47סביב ירושה. ]קרת, לב טוב, עמ'  לאיזה סכסוך מקומי...ושכל העניין הזה קשור  .26
 [12פנימי ]נבו, עמ' איזה מצפןשיש לו  .27
 [14שכולנו יצאנו הביתה ]נבו, עמ'  איזו שבתאבל הייתה  .28
 [28]נבו, עמ'  איזה מאמרתרגום של  .29
 [36מבורכת שאני לעולם לא אדע ]נבו, עמ'  איזו קלילותובאותו זמן הרגשתי שהם יודעים  .30
 -שידן אינה משגת. ]קסטל איזו אחרית ימים...לא יכלו שלא לקשור את כל היופי והפאר ל .31

 [11בלום, עמ' 
ולפיכך שמט את עניין חוצפתו של הנהג וחזר להביט בעולם באותה הבעה נפולה, אומרת  .32

 [13בלום, עמ' -. ]קסטלאיזה שוקצער וייסורים, של מי שחטף לא מכבר 
 [17בלום, עמ' -... ]קסטלאיזו ברית סתריםהייתה בין מנדי לכרמלה חברות חזקה, נדירה,  .33
שירות הצבאי רק למדה לאחוז באנשים הבחור כבר רכש מקצוע בצבא, לא כמוה, שב .34

 [28בלום, עמ' -]קסטלבאיזה רהיט מתמוטטים רגע לפני שגופם ייחבט ברצפה או 
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 [39, עמ' בלום-קסטל] ...לאיזו מסקנה...ולירית נכנסה לג'קוזי בהרגשה שהגיעה  .35
 

 צירופים במשמעות של סיתום
 איזשהו א.    

 [ 25הוא התחיל ממש לברוח ]קרת, עמ'  באיזשהו שלב .1
 [11בלום, עמ' -... ]קסטלואיזשהו יופידירות עם מרפסות קופצות כדי ליצור פרטיות  .2

 
 איזה אחד ב. 

 [11שסתם מלכלך ]קרת, יורים בטוביה, עמ'  אחד איזהלא  .1
 
 איזה +שם תואר/שמות תואר+ אחד ג.  

 [24]קרת, האיש שלך, עמ'  רזה אחד איזה כושיצעק לנו  .1
 [24]שם, עמ'  אחד איזה בלונדיניסיפר לי שראה אותה ברחוב עם  .2
 [33שמת ]קרת, שמונה אחוז מכלום, עמ'  אחד איזה מסכןו .3
  [37עם כובע קסקט ]קרת, נחת, עמ'  איזה תמהוני אחד .4

 
 
 איזה אחד+ש"תד. 

 [51]קרת, לב טוב, עמ'  איזה אחד שמןישב לידי  .1
 59שמקפיץ כדור בחצר ]קרת, בני בגאז', עמ' איזה אחד רזהאומר ל"ילד", אני  .2

 
 איזה מישהו ה. 

 [25מפורסם צלצל בו ]קרת, מעשה טוב אחד ליום, עמ'  שאיזה מישהומין פעמון מכוער,  .1
 
 איזה מין+ש"ע+כזהו. 

 [16]קרת, נשיקה אחת על הפה במומבסה, עמ'  כזהבית הארחה  איזה מין .1
 

 )לציון כמות לא מדויקת(במשמעות של 'בערך' 
 [42. ]אמיר, עמ' לאיזה שתי דקותהוא מציק להם וזה עושה אותם נורא מאושרים  .1
 [11]קרת, יורים בטוביה, עמ' גורים  איזה ארבעה .2
 [12שם, עמ' ] איזה שנייםאז הוא נשך  .3
 [14]שם, עמ'  איזה עשר קערותוהוא גמר אולי  .4
 [42תקווה ]קרת,לכלוך, עמ'  איזה רבעייתן לו  .5
 [44]קרת, חבודה )חמודה(,  עמ'  איזה דקההוא בהה בה  .6
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 של הספרות הישראלית הקלאסית בר'איזה' בלשון הדי
 במשמעות רגילה  
 [8זאת הייתה?" ]שלו, עמ'  יונה איזה"אבל מה עם היונה?  .1
 945[21כבר לא ]שלו, עמ'  חשוביםדברים  איזהאני עוד זוכר ו שטויות איזהתראה  .2
 את יושבת?" שאל את הילדה. אוטו איזה"את יודעת ב .3
אתה רוצה? את זאת? את זאת? אולי את הרימון? כל מה שאתה תאנה  איזהתגיד לי עכשיו  .4

 [65צריך, רק תבקש. ]שלו, עמ' 
 [101היא מתערבת? גם לעזוב וגם לתת לנו הוראות!" ]שלו, עמ'  באיזו זכות? באיזו זכות" .5
ילמדו  ובאיזה בית ספר "טוב שלא אמר לנו גם את השמות. איך יקראו לו ואיך יקראו לה,  .6

 [114ולאן הם יתגייסו בצבא." ]שלו, עמ' 
? מוטרד הממונה מן הגילוי שגם הוא אישית נקשר לעובדת ההרוגה. לאיזו עבודהאבל  .7

 [17, עמ']יהושע
 [17 ]יהושע, עמ'באיזה אגף?  .8
 [17 ]יהושע, עמ'באיזו מחלקה?  .9
 [26למשל, יכולה לגרום עזיבה של עובדת ניקיון, ועוד זמנית? ]יהושע, עמ' איזה נזק,  .10
 .הוא עלול לחפור בטעות המנהלית ולמצוא אשמה נוספת- .11

 [36]יהושע, עמ'  איזו?נוספת? -
 [39? ]יהושע, עמ' באיזה מובןלבד  . מה זה לבד? צוחק הנחש בתימהון,12
 946[ 41הוא בכלל מדבר עליה? ]יהושע, עמ'  באיזו זכות. 13
 [70מדובר? ]יהושע, עמ'  באיזה בית חולים.  14    

 [94לא גמורה? ]יהושע, עמ'  באיזה מובן. 15
 אחראים. זו ההגדרה הנכונה.-.  16

 [94]יהושע, עמ' באיזה מובן? -       
 [96]יהושע, עמ' ? ? מה אתה רואהבאיזה מובן. אצילי... 17

                                          ובאיזה אופן. אבל צריך לברר מהיכן היא הגיעה לכאן, כדי שנדע לאן 18    
 [109נצטרך ללוות את הגופה. ]יהושע, עמ'           
 [127יכולה להיות? אם המטוס נופל, הרי המת הזה כבר מת. ]יהושע, עמ'  איזו תקלה. 19

                            
 להבעת תמיהה/חוסר הבנה )משמעות שלא הוזכרה קודם(   

"ופתאום," אמר האמריקני הזקן בחולצה הלבנה, "מעל כל הגיהינום הזה, פתאום עפה  .1
 יונה."

לו, היונה שהמריאה מפיו, הפתיעו את כל הנוכחים. צפויה ש-השתררה דממה. העברית הלא
 [1?" ]שלו, עמ' יונה איזהגם את מי שלא הבינו על מה הוא מדבר. "יונה? 

 
 להעצמה  
-...אנחנו, וכל הפצועים והמתים, והנזירה הזאת מסתובבת בינינו כמו בקוקטיילאיזה תמונה .1

 [ 19פארטי ונותנת לנו מים קרים לשתות. ]שלו, עמ' 
 [36אתה..." ]שלו, עמ' ילד  איזהאתה, בנימין..." אמרת לו, וחזרת ואמרת: " איזה ילד " .2
 [36!" ]שלו, עמ' בשר משובח איזה"עייגל קטן שכמוך!   .3
 [38..." ]שלו, עמ' איזה איש שמן"אימא, אימא, תראי  .4
 יש כאן? זה האוויר של ירושלים. תנשמו, ילדים, תנשמי איזה אוויר טוב"אתם מרגישים  .5

 אביב..."-עזבנו בתל חום ולחות איזהרעיה גם את. תזכרו 
 [73שאתה." ]שלו, עמ'  איזה קעלבעלע נחמדוהיא טפחה לו על עורפו ואמרה: " .6
 [87ם יש לי, תגעי כאן, אל תפחדי, תלחצי חזק..." ]שלו, עמ' שרירי איזה"תראי  .7

                                                           
945
יש לציין שהצורה התקנית כאן היא 'אלו' )אלו שטויות, אלו דברים חשובים(. צורה זו מופיעה אצל שלו בלשון  

 .35הסיפר, אך לא בלשון הדיאלוג. וראה להלן הערה 
מופיע גם  בהמשך )לא במסגרת הקורפוס הנבדק(: "אבל לחתום על הצהרת זיהוי רשמית? לא.  'באיזו זכות'הצירוף  946

. כך אין לך/לו/לה... זכות לעשות זאת: אחת[. בכל ההיקרויות של הצירוף המשמעות היא 79]יהושע, עמ' באיזו זכות?" 
רטורית, המופיע לעתים לבד ולעתים  (. צירוף זה הוא למעשה שאלה5גם בהיקרויות המופיעות אצל מאיר שלו )דוגמא 

עם משלימים נוספים. בכל מקרה, יש להתייחס אליו, לדעתי, כאל צירוף כבול, שמשמעותו אינה כסך המשמעויות של 
 מילותיו, אלא הוא בעל משמעות חדשה, כפי שמוסבר לעיל.
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 [90", אמרה הילדה. ]שלו, עמ' איש רע איזה" .8
 [120הוא תקע בי." ]שלו, עמ'  איזה מבטים של נחש" .9

 
 לסיתום

בבניין עושה בעיות וצריך להרגיע אותו, יש לי בשבילך פרטיזן מהגדוד של  שכן איזהאם  .1
 [65בילסקי, שהיום הוא טפסן אצלי. ]שלו, עמ' 

של איזה עניין "זה יכול להיות גם מכתב של קרובי משפחה או של אנשי עסקים או ב .2
 [90ה'הגנה'." ]שלו, עמ' 

לאיזה תחכי, החבר שלך אירלה צריך להגיע, אבל היא על קוצים כל הזמן, רצה  -אמרתי לה .3
 [111. ]שלו, עמ' עוד עבודה

 [16]יהושע, עמ'  באיזה מקוםהרי זה היה צריך להירשם  .4
בין המשטרה לבין בית החולים על מי מוטלת האחריות הסופית לזיהוי.  בהירות-איזו אייש  .5

 [38]יהושע, עמ' 
איזו בונן במי שיושבים בבתי הקפה, תראה שיש להם, עם כל הדיכאון והטרוניה, גם אם תת .6

 [42על ההתגברות ועל הקיום הנמשך. ]יהושע, עמ'  רוח-התרוממות
... איזו פועלת ניקיוןאז כנראה לא מקרה שהאישה האומללה נשמטה לך בין הניירות...בטח  .7

 [42]יהושע, עמ' 
 [52? ]יהושע, עמ' תאיזו הימשכוהאומנם הייתה כאן  .8
, או פיצויים, שאפשר למשוך ממנה משהו, איזו קרן ביטוחאולי אפילו יתברר שיש כאן אצלנו  .9

 [80נאמר בשביל הבן שלה...]יהושע, עמ' 
 [100. ]יהושע, עמ' איזו אמתאבל גם ברשע יש  .10
 או נעל שלה, אנחנו איזה בגדזאת, אם מישהו, בארץ או בעולם, יתעקש לדרוש -אבל בכל .11

 [108ניקח על עצמנו את האחריות להביא לו אותם. ]יהושע, עמ' 
 [121... ]יהושע, עמ' באיזה כפר... איזו אמאאגב, את יודעת שיש לה גם  .12
 [125מעבר למה שהמדינה תיתן . ]יהושע, עמ'  איזה פיצוימגיע להם  .13
 [127? ]יהושע, עמ' איזו תקלהואם קורה משהו?  .14
ולהיפרד באיזה מקום תני לי לפחות שעה, או אפילו רק חצי שעה, להיות איתה ביחידות  .15

 [129ממנה כמו שצריך. ]יהושע, עמ' 
 [129.. ]יהושע, עמ' לאיזה תענוגסוף סוף אני לא יוצא לחופשה או  .16
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 'איזה' בלשון הסיפר של הספרות הישראלית הקלאסית
 רגילהבמשמעות 

 "ואני מקווה שנספיק להיפגש גם בבית שלנו, כי צריך להחליט שם כמה החלטות." .1
 ]שלו, עמ' ??[ 947.אלו החלטותמה"שלנו" התעלמתי. שאלתי        

-הייתה הגומה? בנימין אמר בימנית, ואני התעקשתי לחי איזוהתעורר בינינו ויכוח: ב .2
 [25]שלו, עמ' . בשמאלית

אני לומד בבית  איזו מגמהבסקרנות ובחיבה ושאל אותי בוהגבר הזקן הסתכל בי  .3
 [35הספר...]שלו, עמ' 

 [12נוספת טמונה כאן. ]יהושע, עמ'  איזו מלכודתמי יודע  .4
 להעצמה       
, וכאבם המתוק של יתומים התרגשות ילדותית איזו-וכשפנינו לבדוק בצילומים ישנים .1

שגומת החן שלה לא  -הלא נמנעת, של רמייהה, והתחושה  הדקה, אכזב איזו-גילינו -מבוגרים
 948[25נראית בהם כלל. ]שלו, עמ' 

עוסקים הכפופים לו בהגנה על אישיותו.  באיזו רצינות ובאיזו יסודיותואינו מתאר לעצמו  .2
 [57]יהושע, עמ' 

 לסיתום  
 [35על המלך אחשוורוש ]שלו, עמ'  שיר מצחיק איזההגבר הצולע זמזם  .1
של קיבוץ נידח אלא בתוך שיר של  חי-איזו פינתיונים כזה, ולא ב-בךוהנה לא מזמן מצאתי ש .2

 [83נתן אלתרמן בכבודיו ובעצמיו...]שלו, עמ' 
אם הוא מתעקש כל כך  באיזו סתירהמפקח משמרת הלילה כנראה חושש למצוא את עצמו  .3

 [27לדעת. ]יהושע, עמ' 
, שבאישה הזו, או אפילו רק בקרבתה, יכול להימצא משהו איזו ודאותכאילו התגנבה בחשאי  .4

 54כי ידע על קיומו. ]יהושע, עמ' שמעולם לא קיווה לעצמו, אם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
947
בד. ישנה עוד היקרות בנוסף לזו ב. יהושע בל .השימוש ב'אלו' לרבים מופיע בלשון הסיפר אצל מאיר שלו ואצל א 

הם פרשו לפני את מפת הארץ, הסבירו לי  שלו )לא במסגרת הקורפוס הנבדק(:המובאת כאן בהמשך הספר של מאיר 
[. גם אצל א.ב. יהושע מופיעה 'אלו' לא במסגרת הקורפוס הנבדק: 104. ]שלו, עמ' באלו מקומותאוכל לפגוש  ציפור איזו

 [   67הצליח להגיע תוך שעות ספורות אל שורש העניין". ]יהושע, עמ'  זריזות ויעילות באלו"והוא מתאר בגאווה 
948
יש לציין כי הצירופים כאן המכילים את 'איזו' הם הסגרים הנאמרים כהערה של המספר ומביעים את רגשותיו,  
 לשייכם אולי ללשון הדיאלוג. אפשרולכן 
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 ()סדר המילים  3.2.1נספח לסעיף 
  (שנבדקו המרכזיות תופעותהשלוש המיון הוא על פי ) 
 

 מעמ"דסדר המילים ב
  

 המבעהצגת נושא השיח בראש  .א
 טקסט-נושא חדש מן הקו

 : והאוטובוס קופץ, אוי, זה היה נורא. 1דובר  .1
 : רגע, אין שם כביש נורמלי?2דובר 
 : אין כביש, זה עפר.1דובר 
 : אה ברצינות, הכול?2דובר 
 : שבילי, שבילי עפר, אין כבישים.....1דובר 
 (OCh)כמו מה נראה? והאוטובוס,  : רגע,2דובר 

למסעדה "אכול ככל יכולתך", אתה משלם שמונה דולר, כמו משהו : אתה נכנס 1דובר  .2
 -נוסח פאפאגיו, אבל לא ברמה של

 (C612_2)דרך אגב יש בקסטרה, אמרו לי  פאפאגיו: 2דובר 
 
 

 נושא חדש מן ההקשר הנסיבתי
 "אני" ו"אתה" -הנושא הוא הדוברים עצמם

 (Y340). מה לדאוג לך, ממש אין את .1
 

 שמצביעים עליו או שנמצא מול העינייםהנושא הוא אובייקט 
 ( OCh)אני ישבתי עם האטלס הזה.  פה .1
 (OCh)מה שאני חיפשתי באזור ההוא  זה .2

 
 נושא חדש שלא מתוך ההקשר

 :מקום, אח באמת, אחד המדהימים שיש, מדהים, מדהים, מדהים1דובר  .1
 : מאיזה בחינה?2דובר 
 : מים כחולים1דובר 
 : כן2דובר 
מזדקנים  הםואף אחד לא נמצא שם, אותם , מרוב שאף אחד לא כורת : עצים1דובר 

 ( OCh)ונופלים. 
 (Y32). ברחוב הזה. אני יודעת שאת שם, שםזה כאילו אם אני הולכת סאן -הקאו .2
 ( Y32)בעיה למצוא מישהו. לה עוד בכלל אין ובחורה,  .3
 ( Y32)כסף.  לה, יש שולההרי פתאום  .4
 ( OCh), לא ראיתי תמונות מקאבול. קאבול .5

 

 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו .ב
 הקדמה לראש המבע 

 (OChאמרו שבן לאדן יושב. ) שם .1
 (OChהוא נסע. ) בשביל זהלפי דעתי,  .2
 ( OChעלינו. ) מפההנה,  .3

 (OCh) זה נכבה.שלוש בבוקר  .4
 (OChמנסים להדליק את זה. )שעה   .5
949(  OChמה שאני שואל. )זה  .6

 

                                                           
 (=שתי היקרויות)מופיע פעמיים  949



313 
 

 (OChהם לא מייבשים? ) דגים .7
 (OChאני כבר זוכר שאתה כתבת. )את זה  .8
 (OChאני לא זוכר. )שנים  וואלה, .9

 ( OChאתה רואה את זה. )כל סין  .11
 (OChהוא לוקח. )גם מקומיים  .11
 (OChזה היה ככה. )שלושה ימים  .12
: הבשריות האלה שהם צורכות הרבה בשר, מה הם עשו? הם פשוט התחילו לקנות 1דובר  .13

 ד סוג גימל, במיוחד פאפאגיו שהיא, זה כמויות, אתה מבין?נגי
 : כן, כן2דובר 
 ( C612_2הם קונים. ) סוג גימל: אז 1דובר 

 (Y32הסתדר הכול כאן?  )לי ואיך  .14
 950(Y32אני בתאילנד כבר ) בשלושיםיש לי כרטיס, ש עשרים ותשעתראי,  .15
 (Y32יש לי כבר ) מפה לאיסטנבול .16
 (Y32משגיחים. )זה רק עשרה רביעי  .17
 ( Y32). הנסיעה הזאת נדחתהלא סתם  .18
 (Y32אני אפגוש. ) אותה גםאז  .19
 : ושולה גם באה לתאילנד?1דוברת  .21

 ( Y32רק הודו. ) עם שולה: 2דוברת 
 (Y32אני בטח לא אהיה הרבה. ) עם שולה .21

 
 הקדמה שלא לראש המבע

 (  Y32מוצאת מישהו. )בטוח במטוס אני כבר  .1
 

 של מבע על ידי תוספת לאחריו השלמה וחידוד דיוקו .ג
  תמורה להבהרה מאוחרת של רכיב שהוזכר במבע      

 תמורה מפרשת או מפרטת       
 (OCh) מסריח.לידי אחד, הצחנה הכי גדולה שהייתה בעולם,  ישב .1
 הכפרים האלה. מגיע למינוס ארבעים מעלות,  זה .2

. עוד אחד שהצטרף, אלדד ויובלאני, אז, אה,  אה, כאילו לקחנו מדריך ושלושה סוסים,  .3
(OCh ) 

 (OCh. )המדריךנמאס לו, ההוא  .4
 (OCh) המפה הזאת.נורא עמוס, זה  .5
גם בארכיטקטורה, גם בכבישים, במכוניות, , הציוד כאילו, זה הכול, זה סובייטי. הכול .6

 (OCh)בכל מה שקורה שם. 

 (Y32. )המבחן הגדול האחרוןכבר היה,  זההיום  .7

 (OCh), אם זה מבד או מעור. מה שאני שואלזה  .8

 
 השלמת התוכן על ידי תוספות מסוגים שונים:      
 על ידי תוספת מאוחרת של לוואי      

 (OCh). קצתיש אוטובוסים,  .1
 

 על ידי תוספת מאוחרת של תיאור     
 (C612_2)אסור לארץ עכשיו אסור לייבא בשר, אתה יודע,  .1

 
 על ידי תוספת מאוחרת של הפועל שהושמט ממקומו הטבעי     

 (OCh)...אז הם עוצרים לו. עוצריש מישהו בדרך  .1
 
 שהושמט מגוף המבע. על ידי תוספת מאוחרת של הנושא    

                                                           
 קרויות= שתי הי 950
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 ( OCh. )הרכבתגם כן, אה, עשרים ומשהו שעות,  לקחלקחנו רכבת מדאטונג לאנזו,  .1
 (. C612_2. )החנות, בעל ה, בעל המסעדה בעללנו פה, שם, זה,  שםו 951אז הייתי שמה .2

 
 שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו    
 הפחתת התוקף      
 הפחתת תוקף באמצעות תוספת מאוחרת של סמני שיח או מבעים מעוררי ספק      
 [3.3.1.1]סעיף  -(C612_2. )אמרו ליפאפאגיו דרך אגב יש בקסטרה,  .1
  (OCh) אני חושב -תחילת האלף .2

 
 חיזוק והדגשת רכיב מן המבע כהבעה ריגושית על ידי הדהודו     
 (OCh) כברפה היינו  כברוכבר פה, כן,  .1
 (C612_2). אסור. אסור לייבאבשר. אתה יודע. לארץ  אסור לייבאעכשיו,  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 שמה= במסעדה. 951
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 לשון הדיבר של הספרות הצעירהסדר המילים ב
 

 בראש המבעהצגת נושא השיח 
 טקסט-נושא חדש מן הקו

 [15אני יכולה לחתוך גם בבית." ]אמיר, עמ'  סלטאמרתי "קחי סלט". "לא", אמרה, " .1
]...[ ואתה מחבק אותה ואומר שתירגע, שהכול בסדר, והיא עונה שהיא לא יכולה  .2

יושב עליה כמו איזה שני טון לבנים. ]קרת,  הוא, 952והדבר הזהיותר, שיש לה סוד ]...[ 
 [7עמ' 

 
 נושא חדש מן ההקשר הנסיבתי

 "אני" ו"אתה/את" -הנושא הוא הדוברים עצמם 
 [12, שתהיי לי בריאה. ]אמיר, עמ' את  .1
, הניתוח היחיד שהייתי מוכנה לעשות הוא השתלת מבט, אבל עוד לא המציאו כזה אני .2

 [53בלום עמ' -ניתוח. ]קסטל
 [18המונה דופק. ]קרת, עמ' אני,  מה אכפת ליאני,  .3

 
 נושא חדש שלא מתוך ההקשר

 [15, לא יוצא ממנה מלח. ]אמיר, עמ' המלחייהו .1
 [15, מה זה צריך להיות. ]אמיר, עמ' ומוזיקת הרקע .2
 [23כמה סבלנות יש לו. ]נבו, עמ' ועמיחי,  .3
 [73בלום, עמ' -שמעת עליו? )קסטלרוד סרלינג,  .4
 , מי מקבל? ]קרת[הגדוד העברי תשע .5
 ברחוק? ]קרת[מי הגדוד העברי תשע,  .6

 

 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו
 הקדמה לראש המבע

 [ 21המשאלה הזאת לא תקפה. ]נבו, עמ'  עד שאנחנו לא רואים אותה .1
 -[23החברים שלך, יערה אמרה וחיבקה אותי. ]נבו, עמ'  אחלה .2
 [ 21כבר יש לך. ]נבו, עמ'  מתרגם לאנגליתבכל מקרה,  .3
לאימא שישר הביאה לטוביה עצמות מהמטבח.  הכלב הזה", הוא אמר"כמו קללה  .4

 [14]קרת, עמ' 
 [53בלום עמ' -מה שאנשים עושים היום ]קסטל לא להאמין .5
 [53בלום עמ' -מה שאנשים עושים לעצמם ]קסטלטירוף  .6

 
 
 

 השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו 
 תמורה להבהרה מאוחרת של רכיב שהוזכר במבע  
 או מפרטתתמורה מפרשת   

כל הקשקושים טוב,  זהח. בשביל מה ְח עכשיו היא רוצה ללמוד קולנוע. קולנוע, פְ  .1
  [11]אמיר, עמ' האלה. 

. רק את ואנילשבוע לאירופה ניסע אמרתי לה, אימא בואי אתי לחוצלארץ. בואי  .2
 [16]אמיר, עמ' 

 [16. ]נבו, עמ' הפסיכולוג הזהמשתמש בו,  הואזה מושג ש .3
 [65בלום, עמ' -. ]קסטלשאני בהרדמה וקורה לו משהו הכי פחדתי, מזה .4
 [9]קרת, עמ'  השמנמןמאוד נחמד,  הוא .5

 

                                                           
 מתייחס לסוד. -הדבר הזה 952
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 השלמת התוכן על ידי תוספת מאוחרת של לוואי 
 אין היקרויות       

 
 שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו 

 הפחתת התוקף 
 הפחתת התוקף באמצעות הוספת שאלה או בקשת אישור לאחר מבע קביעה

 [12? ]אמיר, עמ' או.קייאני הולכת לחתום איתם, אימא,  .1
 [22]אמיר, עמ'  נכון?אבל כדאי שמישהו יישאר עם האבא. את הבת,  .2
 [22]אמיר, עמ'  בסדר?אתה יכול להודיע למי שצריך? תשאל את אבא שלי,  .3
 [26]אמיר, עמ'  בסדר?פשוט הוא יטלפן אלייך וזה הכול,  .4
]אמיר, עמ'  בסדר?פת לך? ממש חשוב לי לעמוד דום. תיכנס, סקובידם, אני רוצה, אכ .5

28 ] 
זה אומר שתהיו בני שלושים ושתיים.  נכון?המונדיאל הבא יהיה בעוד ארבע שנים,  .6

 [. 16ואלה בדיוק... שנות הגבס ]נבו, עמ' 
 [ 20]...[ ]נבו, עמ'  עקץעמיחי הא? דחיית סיפוקים זה לא ממש אתה,  .7
אני מציע שכל אחד יקריא רק אחד משלושת הדברים שהוא כתב, צ'רצ'יל אמר. וככה  .8

גם נשמור על אלמנט ההפתעה וגם יהיה לנו טיזינג. ככה קוראים לזה אצלכם בפרסום, 
 [20]נבו, עמ'  לא?

 [22]נבו, עמ'  לא?בכלל, נראה לי שיש ביניכם קשר מאוד חזק,  .9
הזה של התקרבות והתרחקות הוא  בעצם  אבל אולי ככה זה, והמחול הבלתי פוסק .10

 [23]נבו, עמ' את לא חושבת? התנועה הבסיסית בין חברים. 
 

 חיזוק התוקף באמצעות תוספת מאוחרת של מבעים שחלקם הגדול סמני שיח
 " ]...[ הרופא כבר חזר לחו"ל, את יודעת? לא יודעת מה בער לו."- .1
בלום -ק כסף מעניין אותם. }...[" ]קסטל", אמרה לירית. "רמה את חושבת -עוד ניתוח,  -

 [ }"מה את חושבת"=)זה( ברור/כמובן{54עמ' 
 

 ביטול הנאמר על ידי הוספת רכיב המבטל את הדברים.
תעשה חשבון, צ'רצ'יל הסביר. ארבע שנים, בכל שנה חמישים ושניים שבועות. בחורה  .1

שאני אבזבז משאלה על משהו  נראה לכם?. סתםסך הכול מאתיים ושמונה.  -לשבוע
 [21שבמילא יקרה? ]נבו, עמ' 

 
 חיזוק והדגשת רכיב מן המבע כהבעה ריגושית על ידי הדהודו      

"תהיי לי את בריאה", אמרה בטינה, "תהיי לי את בעצמך, תהיי לי בריאה." ]אמיר, עמ'  .1
12] 

ב בגיבוי של אה, שרה, למה רציתי אותך? למה, למה. אה! עשי לי טובה? תציצי שו .2
 [23]אמיר, עמ'  953ר'? הם עוד פעם מייללים שכל ההנהח"ש נפלה להם?'דיוּו

 [ 11איזה מזל שיש לנו אחד את השני, אין לכם מושג איזה מזל. ]נבו, עמ'  .3
 [13אין לך מושג איזה מזל שיש לנו אחד את השני, אין לך מושג. ]נבו, עמ'  .4

 
 המבעהתייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף 

אם רק תחליפו אותו בתריסולים חשמליים ועוד כמה תיקונצ'יקים, הדירה הלא תהיה  .1
 [9שווה מיליונים, חבר'יה. ]אמיר, עמ' 

 אין לנו עניין בזה, יהושע ]שם[ .2
 [12אני הולכת לחתום איתם, אימא, או.קיי? ]אמיר, עמ'  .3
 [13' אני בן אדם נשוי, ילדה, בואי נפסיק עם המשחקים האלה? ]אמיר, עמ .4
 [11אוף, נו, די כבר, אימא. ]אמיר, עמ'  .5
 [15"אין פה שום תרבות", אמר ]אמיר, עמ'  .6

                                                           
סימני השאלה וגם ראשי התיבות מכווניים כאן. המספרת מתייחסת אליהם בהמשך: "שירהאז מת על ראשי  953

תיבות. זה נראה לו דיבור יותר קומפקטי. עכשיו יש לו סידור דיבורי חדש עם עצמו, לסיים כל משפט בסימן שאלה." 
 [23]אמיר, עמ' 
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 [15"נכון, משה", אמרה ]אמיר, עמ'  .7
 [15נכון שהעוגות שלי יותר טובות, מויש'ה. ]אמיר, עמ'  .8
 [15לא אכלתי פה עוגה, אז אינני יכול לענות לך, שרה. ]אמיר, עמ'  .9
בובה, יש לי את הסריגה שלי. ויש לי את המחשב, שאני אבל זה הרבה יותר מזה,  .10

 [19משחקת בו משחקים. ]אמיר, עמ' 
 [20אני לא צריכה קומקום חשמלי, בובה שלי. ]אמיר, עמ'  .11
 [20אני לא רוצה מיקרו מתנה לפסח, חמודה. ]אמיר , עמ'  .12
 [21אתם יכולים לבוא, נטע? ]אמיר, עמ'  .13
 [22אמרתי, כן, תיסע, מאמי. ]אמיר, עמ'  .14
 [22לבוא אתך, מתוקה? ]אמיר, עמ'  .15
 [22תישאר עם אבא שלי, נתן, תהיה אתה עם אבא שלי. ]אמיר, עמ'  .16
 [17את לגמרי צודקת, יערה, אמר הבחור השני. ]נבו, עמ'  .17

 
 )הפיכת שאלה פתוחה לשאלה סגורה( -הצגת תשובות עדיפות לשאלה

 [23]נבו, עמ' שש? הוא עובד בפרסום?  כמה שנים .1
 [8]קרת, עמ' , שלא? לה מה תגיד. כי 954אומר לה שבטחואתה  .2

 
 יצירת סקרנות אצל הנמען באמצעות תוספת מאוחרת של  סמני שיח

 [54בלום עמ' -? לא יודעת מה בער לו." ]קסטלאת יודעת" ]...[ הרופא כבר חזר לחו"ל,  .1
 

הוספת רכיבים/מבעים שונים בסוף המבע להבעת רגש שלילי כלפי תוכן 
 הדברים או כלפי הנמען 

 הוספת רכיב )סמן שיח( להבעת קוצר רוח
 [14. ]אמיר, עמ' אוףאימא, אימא, די נו, מספיק. סליחה, בסדר? ביקשתי סליחה,  .1

 
 הוספת רכיב להבעת זלזול

 [19]אמיר, עמ'  אפשר לחשוב.רק אל תתחילי עוד פעם עם כל המשפטים האלה, סריגה,   .1

הוספת שאלה רטורית )שהתשובה עליה ידועה הן למוען והן לנמען( להבעת רגש שלילי 
 כלשהו )קוצר רוח, כעס, חוסר שביעות רצון וכדומה(

 "יש לך כסף?" שאלה.  .1
 [ 12?" ]אמיר, עמ' לא"אני עובדת, -

 [ 14אני בחיים לא אהיה כמוך. ]אמיר, עמ'  את יודעת?אני אישה משוחררת,  .2
 

 הוספת השאלה "בסדר?" לאישור מדומה על מנת להביע קוצר רוח/כעס   
 [13]אמיר, עמ'  בסדר?לכי, תשיגי לך חיים,  .1
 [13]אמיר, עמ'  בסדר?תעזבי אותי כבר עם הבת של דדה,  .2
  [11]אמיר, עמ'  בסדר?עשי לי טובה,  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 עירוב של לשון סיפר ולשון דיאלוג. -"בטח"ואתה אומר לה ש 954
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 של הספרות הצעירה לשון הסיפרסדר המילים ב
 הצגת נושא השיח בראש המבע 

 טקסט-נושא חדש מן הקו
, את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום על במבה ועל ביסלי. ]נבו, עמ' אופיר .1

11 ] 
 

 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו
 הקדמה לראש המבע

ואז שמוליק, שחשב רק על איך לחסוך את הכסף של המתנה שכל הילדים בכיתה קנו  .1
 [ 11לי. ]קרת, עמ' אותו בשותף, לקח גור אחד והביא 

 [11בחיים הוא לא עשה שום דבר רע. ]קרת, עמ' 955 לי, .2
 [12הם זרקו מהגשר לאיילון ]קרת, עמ' את טוביה  .3
 [16הוא כבר לא נשך אף אחד ]קרת, עמ'  יותר .4

 
 הקדמה שלא לראש המבע

, גם לא בכיתי בכלל , וחוץ מבלילה שלקחו אותואני לא דיברתי על זה כלום עם אף אחד .78
 [13]קרת, עמ' 

  [15הוא היה חייב להיכנס דווקא בסבתא. ]קרת, עמ' מכל האנשים,  בסוף, .79
 

 השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו
 כר במבעתמורה להבהרה מאוחרת של רכיב שהוז

 תמורה מפרשת או מפרטת
שפופרת מעוכה, אבל מקופלת בקפידה, של קרם ידיים "פנג'ל", אצטון ולק שקוף  .1

מדף לציפרניים, קצף אמבטיה "בת אורן" ובקבוק בושם ישן, מצהיב של "צ'רלי". 
 [19, עמ' ]אמירהתמרוקים של אימא שלי. 

 [13]נבו, עמ' הפתקים. היה רעיון של עמיחי,  זה .2
 [12, שבא לבית הספר. ]קרת, עמ' טוביהגם היה חכם,  הוא .3

 
 תמורה מתקנת

לא ממש ייסד, יותר נכון לומר ובכלל, צ'רצ'יל היה זה שייסד את החבורה שלנו בתיכון.  .1
 [13]נבו, עמ' שהתלכדנו סביבו כמו כבשים תועות. 

 
 השלמת התוכן על ידי תוספות מסוגים שונים:

 תוספת מאוחרת של ציין מסר
 [11גם. ]קרת, עמ' קר כשהייתי הולך לבית הספר הוא תמיד רצה לבוא בבו .1

 
 שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו

 
 הפחתת התוקף

 הפחתת תוקף באמצעות תוספת מאוחרת של סמני שיח מעוררי ספק
אימא שלה מתה כשהייתה בת שבע עשרה. בסוף אותה שנה נישאה לאבא שלי.  .1

 [15. כל חייה נשארה בת שבע עשרה. ]אמיר, עמ' איך אפשר לדעתמהגעגועים, מאהבה. 
 

 956חיזוק התוקף באמצעות תוספת מאוחרת של מבעים שחלקם הגדול סמני שיח
 957חידוד דיוקו של המבע על ידי ניסוח מחודש, קיצוני יותר

 
 [13. ]נבו, עמ' שאתפקע מזעםכולם היו בטוחים שאני אזעם,  .1

 
                                                           

 הפיסוק במקור. 955
 אבא.-בר אצל בורוכובסקי 3.3.2סעיף  956
 . הוא תוספת שלי.אבא-בר סעיף זה אינו מופיע אצל בורוכובסקי 957
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 הקלאסיתספרות לשון הדיבר של הסדר המילים ב
 הצגת נושא השיח בראש המבע

 טקסט-נושא חדש מן הקו
, המואר הצג בפינת שמתנוסס, הניקיון של עובדת פניה באיקונין אחרון מבט מעיפה והיא .1

 .המסך את ומחשיכה. יפה אשה .עליה חבל, ואומרת
 בתמונה נוסף להעיף מבט כדי שבידו התיק את ופותח הממונה מוטרד ?יפה אשה -

 [22]יהושע, עמ'  .בה נזכר הייתי ,יפה באמת היתה היא אם. הגזמת. המודפסת
 

 נושא חדש שלא מתוך ההקשר
? שלי והבת, כזאת בקלות האיום שנזרק מן פגוע, הממונה מתבלבל... סליחה... רגע... אבל- .1

 היא ,אותה הכרת קצת, במרירות מוסיף הוא, שלה ואמא? כאן אותי להחליף יוכל מי
 [ 13]יהושע, עמ'  ...אותי תהרוג

 

 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו
 הקדמה לראש המבע

 [9, כולנו ראינו אותה. ]שלו, עמ' לא רק אני .1
 [16שישרפו קצת באש. ]שלו, עמ' ואת הפלפל החריף שלי  ]...[ .2
 ...נקמות למתחרים שמחפשים קל פיתוי להגיש למה אז .3

 בימים ועוד, זה אכפת שכל חושב אתה למי. מאוד הגזמת, הממונה מגחך? נקמות -
 ..כאלה

   ...כאלה בימים ודווקא ,ברוגז שלו הפקיד דברי את המפעל-בעל הודף, אכפת זה לי -              
 [12]יהושע, עמ'                 

בטח יתנו שם את המספר הסודי של העורך בעצמו. ]יהושע, ? לו ירים טלפון 958שהואאולי  .4
 [36עמ' 

 

 השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי תוספת לאחריו 
 תמורה מפרשת או מפרטת

 [9. ]שלו, עמ' גם שלנו וגם שלהם]...[ כל הכלים השתתקו לרגע אחד,  .1
 [10. ]שלו, עמ' הומינג פיג'ןהרי זה מה שהיא.   .2
הפלפל החריף גליק. שישימו לי הרבה מלח ואת  חביתה מהמזנון של-]...[ ותביא לי סנביש .3

בשביל הבת של משולם . אל תשכח. בשבילישלי שישרפו קצת באש. ותגיד להם שזה 
 [16! ]שלו, עמ' פריד

לשלוח יונה מה שהספיק לעשות ברגעים האחרונים שלו?  זהמה אתה רוצה להגיד לי, ש .4
 [23? ]שלו, עמ' לחברה שלו בתל אביב

 
 התייחסות אישית לנמען על ידי פנייה בסוף המבע

 [14אולי תעלי לירושלים, תירלה? ]שלו, עמ'  .1
 [15זה אתה, אאובי? ]שלו, עמ'  .2

 
 תוספת מאוחרת של תיאור

 [35]יהושע, עמ' בגשם ובסערה? שוב היא מחפשת את השיעורים?  .1
 

 
 שינוי תוקף הדברים לאחר שנאמרו

הפחתת התוקף באמצעות תוספת מאוחרת של סמני שיח או מבעים מעוררי ספק או  
 הסתייגות

הגיב ב"בהחלט" והחמיא ב"נכון". אכן  -אני הוא אימא, לא לשכוח או לטעות -והמדריך .1
" ]...[ הייתי אומרקטן וצפוף מאוד, באנשים , באירועים ובזכרונות, "באופן כה יהודי, 

 [14]שלו, עמ' 

                                                           
 מתכוון הדובר לבעל המאפייה. ההדגשה של המילה מופיעה במקור. אהובמילה  958
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 חיזוק  התוקף של מבעים באמצעות תוספת מאוחרת של מבעים שחלקם הגדול סמני שיח   
 [      26]יהושע, עמ'  ?זמנית ועוד, ניקיון עובדת של עזיבה לגרום יכולה ,למשל, נזק איזה .1

 
 ביטול הנאמר על ידי הוספת רכיב המבטל את הדברים.

 המדפים על לבדוק ילך הוא? מה אז -ויתעצבן יתרגז אפילו רך לב עם שמישהו ונניח .1
]יהושע, עמ'  .שטויות? אותם להחרים בשביל שלכם נמצאים המוצרים איפה בסופרמרקט

37] 
 

 הצגת תשובות אפשריות לשאלה
 [17?  ]שלו, עמ' בבית הקברות או במנזרוהיום, איפה היה קשה יותר?   .1
 [23]שלו, עמ' שלום, אני מת? הוא כתב לה משם?  מהו .2

 
 הוספת רכיב המגדיר את יחס  הדובר אל דמויות המוזכרות במשפט

 [19]...[ ]שלו, עמ' מסכנות גם כמה נזירות הלכו,  .1
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 בלשון הסיפר של הספרות הקלאסיתסדר המילים 
 הצגת נושא השיח בראש המבע

 טקסט-נושא חדש מן הקו
 העבודה מן נעדרה שההרוגה סברה מיד העלתה, המדויק התאריך לה שנמסר ואחרי .1

 קיבלה מה-שמשום אף, מותה שבשעת לוודאי-קרוב ולכן. הפיגוע לפני חודש לפחות
 הזאת המרושעת הכתבה וכל, למפעל פורמלית שייכת היתה לא כבר היא, משכורת
 959-[15-16]יהושע, עמ'  .היסוד בטעות

 
 הבלטת רכיב מן המבע על ידי הקדמתו

אפילו  או הסבר בלי תתפרסם אם, קמצנות מתוך ניכור על, אנושיות״-״חוסר על והטחה .1
  960[12]יהושע, עמ'  .במכירות גם תתבטא שאולי, מחאה לעורר עלולה, התנצלות

 

 השלמה וחידוד דיוקו של מבע על ידי  תוספת לאחריו
 אין היקרויות       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
לסעיף זה, אך בכל זאת זה מתאים כאן, כי  בורוכובסקיאין כאן מילה חוזרת כמו שיש בדוגמאות של  .משפט ייחוד 959

 הוא הכתבה שעומדת להתפרסם בעיתון. ,שגם עומד ברקע כל הזמן ,נושא השיחה פה
960
לשון יש לציין כי  כמו כןהקדמת הנושא למילת התנאי והנשוא. במקום: אם תתפרסם הטחה על חוסר אנושיות ... 
 .3סוג של דיבר בגוף  כאן מיוחדת, משום שהיא למעשה סיפרה
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 )פסידו נוכח(  3.2.2נספח לסעיף 
 

 נוכח במעמ"ד-פסידו
 

 יסולידר-בהוראת אנינוכח -פסידו
961[G423תפגע בחייל ללא סיבה ] אתהש .1

 

 [G931] ומפקדים ומבינים, אפילו לא יודע... ,אליךולא משנה כמה אנשים יהיו טובים 962 .2
שווה, אתה שווה מה שאתה אבל המערכת הייתה מתגמלת, זאת אומרת, היית יודע ש .3

[G931] 
 [G931, ]963לא עושה משהו אתה .4
 [G931מוערך ומתוגמל, ]אתה עושה משהו בסדר, אתה  .5
 [G931. ]שלךעלול לאבד את העבודה  אתהעושה משהו לא בסדר, אתה  .6
הבחירה זה , נמצא במקום הזה מבחירה , אתה964אתה יודעאתה, יודע בדיוק מאיפה  אתה .7

 [G931] 965מילת הקסם.
966-וכשאתה לא .8

 

מגיע לצבא, ולעשות את המיקוד טוב, די,  אניכאילו כמה שיותר להתמקד, כש וניסיתי967 .9
עוד  לך, זהו, נשאר לךיכול, כאילו, מקצרים  שאתהפה מה תיתן הפסקה, עזוב, תעשה 

 תעבורוזהו, ו תלך, תסייםיכול,  שאתהאת מה  תיתןעוד כמה חודשים,  לך, נשאר -פחות מ
בצבא, וזה הייתי פעם לפני ש לילנהל חיים נורמליים, כמו שהיו  תנסהאת הסיוט הזה, ו

 [G931שבועות וחודשים. ] במשך כמה ליהתמתח, וזה מתח כזה שהיה 
 [OCD] 968נוסע לתל אביב פעמיים בשבוע. שאתהגם תחשוב על זה  .10
 OCh]] 970באטור אין כבישים-מאולן 969אתה יוצא–יוצא  אתה .11

 OCh]] רואה עץ עם כל העיגול של השורשים שלו שוכב על שפת הים. אתהאז  .12

 OCh]רואה את זה. ] אתהיש שּוקים של ציפורים...כל סין  .13

 OCh]] .ליין של מנהטן-רואה, אשכרה, סקיימהאי אתה  .14

                                                           
961

א. משפט זה נאמר על ידי אחד החיילים כתשובה לשאלתו של המפקד התורן: "מה הבעיה שתיווצר לנו ברגע שתזהו 
ל אפגע בחיי אנינוכח בהוראת אני סולידרי }ש-את השימוש בגוף נוכח כאן כפסידו לראות אפשר-חטיפה של חייל?" 

שיזהה את ניסיון החטיפה, ויירה לעבר  כל חיילללא סיבה]אם אנסה לירות לעבר החוטף[{ או בהוראת הסתמי )
, המחבל, עלול גם לפגוע בחייל החטוף(. נראה לי יותר שהדובר אומר זאת לגבי עצמו, אם כי כוונתו גם ליתר החיילים

 . נוכח בהוראת אני סולידרי-לכן בחרתי לסווג מבע זה כפסידו
נוכח. הוא עובר בשאלתו מגוף -עיף הקודם, יש מעין שימוש בפסידוב. מעניין לציין שגם בשאלת המפקד, שהוזכרה בס

 לנומדברים לגוף נוכחים, אך, לדעתי, גם כשמשתמש בגוף נוכחים כוונתו לכלול גם את עצמו: מה הבעיה שתיווצר 
 חטיפה של חייל?( נזההגע שחטיפה של חייל? )=מה הבעיה שתיווצר לנו ברתזהו ברגע ש

962
נאמרים ברצף על ידי החייל. הוא מתלונן על כך שבצבא קיימת התייחסות שונה לעבודתו לעומת  2-8המשפטים 

ההתייחסות לעבודתו באזרחות )כמו העבודה במלון באילת(. לדבריו, אין זה משנה כמה המפקדים טובים ומבינים 
ת לפי טיב עבודתו, כלומר אם הוא עובד טוב, היא מתגמלת אותו, ואם בצבא, הבעיה היא במערכת, אשר אינה פועל

כאן אם לשייך את  אינו עושה את עבודתו כראוי, מפטרת אותו , וכך הוא יכול לדעת כמה הוא "שווה". התלבטתי
נוכח בהוראת הסתמי. החלטתי לבסוף לשייכם ל'אני -בהוראת 'אני סולידרי' או לפסידו נוכח-המשפטים לפסידו

סולידרי' היות שהחייל מתאר כאן את חווייתו האישית הן כחייל והן כעובד במלון באילת, למרות שהוא רוצה להעביר 
 כאן איזושהי אמת כללית על עבודה באזרחות לעומת עבודה בצבא.

963
 מדבר החייל על עבודתו באילת. 4-7במשפטים 

964
 שבראש המשפט.'אתה יודע' -הצירוף 'אתה יודע' כאן הוא סמן שיח בניגוד ל

965
 החייל מדבר על עבודתו באילת )כשהיה אזרח( בהשוואה לעבודתו בצבא.

966
המשפט נקטע על ידי מפקדו של החייל, אשר משלים את הדברים: "ופה בגלל שאתה כפוי". החייל מאשר: "כן", 

ה את המשפט והמפקד ממשיך: " אז אתה לא מוכן לקבל דבר שהוא כפוי עליך." למעשה, המפקד מנסח בצורה שונ
 7ההשלמה בסוגריים היא השלמה משוערת, עפ"י משפט -שהתחיל החייל: "וכשאתה לא ]נמצא במקום מבחירה...["

 שלעיל: "אתה נמצא במקום הזה מבחירה. בחירה זה מילת הקסם".
967

ראשון נוכח כאן משולב בתוך קטע הפותח בגוף ראשון רגיל וממשיך בגוף ראשון רגיל. המילים בגוף -הפסידו
-נוכח המתייחסים לאותו אדם, מחזק את הקביעה שיש כאן פסידו-חתון. השילוב של גוף מדבר ופסידומודגשות בקו ת

 נוכח במשמעות אני סולידרי, אם כי יש כאן מעין פניה של הדובר לעצמו, ולכן הוא משתמש בגוף שני.
968

ור או לעצמה. על פי ההקשר, היא מדברת על המשפט נאמר על ידי בחורה לבחור. לא ברור אם כוונתה פה היא לבח
 עצמה, ככל הנראה.

969
 לדעתי, יש להחשיב כהיקרות אחת, היות שזו חזרה של הפקה.

970
נוכח הוא במשמעות 'אני סולידרי' היות -הטיול שלו במזרח. השימוש בפסידו מתאר בן לאביו את  11-14במשפטים 

 שיש כאן תיאור חוויה אישית. 
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 [Y1]971לא אוכלת.  אתשותים בחמש קפה ועוגה, אז כבר בערב  .15
אני כבר בטוח במטוס מוצאת מישהו, ובחורה עוד בכלל אין לה בעיה למצוא מישהו, גם  .16

ממש  אתככה מוצאת עם מי להיות,  אתלא ישראלים, וסתם, כל בחור, זה ממש לא משנה, 
 [Y32]972מה לדאוג... לךאין 

 
 בהוראת הסתמינוכח -פסידו
 [C514-2] 973ממש רואה...את את יודעת,  .1
 [C514-2כאלה שיש להם חבר כבר איזה מיליון שנה. ]לך תמיד יש  .2
 [C612-2מקבל אנטריקוט.]אתה תראה, שם בעסקית עולה חמישים וארבע שקל.  .3
 [C612-2מקבל מנה ראשונה]אתה  .4
 [C612-2]מקבל מנה אחרונה. ואתה  .5
 [C612-2]נכנס למסעדה "אכול כפי יכולתך".אתה  .6
 [C612-2]דולר. 800משלם אתה  .7
974[C612-2]את זה על המקום.לך  וחותכים .8

 

 [C612-2]את הבשר  לךפורסים  .9
משלם שמונה עשרה שקל לקילו,  הייתאין הרבה, והרמה, אתה מבין, שם באוטונומיה  .10

 [C612-2]משלם ארבעים על בשר משובח  אתהבארץ 
975[C612-2]מ.. -בתור אה אתהאפילו אם  .11

 

 [C612-3]976כל יום אתהאם  .12
 [C612-3]. 977שם את הידיים או משהו כזה, זה מיד מתרכך אתהואם  .13
 C612-3]] 978שם.. אתהלא, מספיק ש .14

 [C612-4] 979לא יכול אה, זה..אתה אז נכון שיש ניואנסים,  .15
לוקח למשל בננות בישראל, באפריקה בברזיל ובזה, הוא יענה על תשעים  אתהאבל אם  .16

 [C612-4].980אחוז
 [C612-4] 981איזשהו דרך, היא מאוד פשוטה לךכלומר יש  .17
 [C612-4] 982בעיה ספציפית מיקרו, אז ברגע אנחנו משנים.לך אז אם יש  .18

                                                           
971

נוכח במשמעות אני סולידרי. הדוברת אומרת שהיות שהיא שותה בחמש קפה ו]אוכלת[ -ש פסידופן מובהק יכאן באו
עוגה, בערב היא כבר לא אוכלת. מעניין שבתחילת המבע היא משתמשת בצורת הרבים הסתמית גם כדי לדבר על 

 עצמה.
972

ה לחשוש, מפני שכבר הבחורה מספרת שהוריה היו לחוצים שנסעה לבד לתאילנד, והיא ענתה להם שאין להם מ
מטוס מוצאת כבר בטוח ב אניבמטוס היא מן הסתם תמצא מישהו להיות איתו. יש כאן מעבר משימוש בגוף מדבר ]

מה לדאוג[. בהמשך חוזרת הדוברת שוב לך ממש אין -אתככה מוצאת עם מי להיות,  אתנוכח ]-מישהו[ לשימוש בפסידו
-באה חברה...[. המשפטים עם פסידו יה לבד, ופתאום, אה וואי, ופתאוםאהאני לשימוש בגוף ראשון ]ואז, אוקיי, אז 

 נוכח הם מעין דו שיח פנימי.
973

המשפט קטוע. הדוברת מספרת על חברתה, שהרופא גילה אצלה תאומים רק כשהייתה בסוף החודש השני, כשכבר 
 ]שני עוברים[. רואה. המשפט עם ההמשך המשוער: את ממש לראות בבירור שיש שני עוברים אפשרהיה  

974
 מדובר על הבשר.

975
שקל לקילו אפילו  40המשך של המשפט הקודם. ככל הנראה, הדובר מתכוון לכך שמחיר הבשר המשובח בארץ הוא 

אם הקונה אינו אדם פרטי, אלא מסעדה או רשת מסעדות שקונה בכמויות גדולות. ) השלמה משוערת: אפילו אם אתה 
 )בא( בתור מסעדה(.

976
משלים: אם היו משתמשים כל יום. דובר א' מאשר: נכון )הם מדברים על כלי מטבח כלשהו, ככל הנראה  דובר ב'

כלי/מכשיר לטחינת קפה או כיוב', שאסור לשטוף אותו במים.( המשפט עם ההשלמה המשוערת: אם אתה כל יום 
 .]משתמש בו, אין חשש להצטברות עובש[

977
 מכינה. הדובר מדבר על מלפפונים חמוצים שאשתו 
דובר א' חוזר על דברי דובר ב' בשינוי קל. המשפט עם ההשלמה המשוערת: לא, מספיק שאתה שם את הידיים או  978

 משהו כזה, זה מיד מתרכך. )מדובר על המלפפונים החמוצים, כפי שהוסבר בהערה לעיל(
979
. הוא מתייחס כאן לשאלת מדובר על יישום במחשב לדישון והשקיה, שדובר א' ושותפו משווקים בארצות שונות 

דובר ב': "וזה עונה על מספיק צרכים? כלומר זה מספיק רחב?". תשובת דובר א' עם ההשלמה המשוערת: אז נכון שיש 
שלהלן הוא המשך של משפט זה, והוא מסייע  15משפט מספר  ]לדייק במאה אחוז[.ניואנסים, אתה לא יכול אה, זה 

 לשחזר את המילים החסרות.
980

 על היישום במחשב. ראה הערה לעיל.מדובר 
גם כאן מדובר על היישום במחשב שדובר א' ושותפו לעסק פיתחו. דובר א' מסביר לדובר ב' כיצד היישום פועל.  981

 ]להשתמש ביישום[.המשפט עם ההשלמה המשוערת: כלומר יש לך איזשהו דרך, היא מאוד פשוטה, 
982

דובר א' מתכוון כאן לקונים אשר רוכשים את היישום, ומעוניינים  .7מדובר על בעיה ביישום שהוזכר לעיל בהערה 
 בהתאמה מדויקת של היישום לצרכיהם.
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 ניסים.לוקח שמאלה. נכנס בדלת. כאן יש מסדרון וכאן יש את החדר של אתה לא,  .19

             [C842] 
 [D42] 983הלאה, מפה של סלבה ושל אורטיסה. לךיש  .20
 [G423] 984מנסה לעצור אותו אתהכי עד שמה  .21
 [G423]מנסה להרוג אותו. אתהמכאן ואילך  .22
 [G423],אליךאמצעי וכוונה, הוא ממשיך להתקדם  ראית 985 .23
 [G423]אה, מכניס מחסנית, דורך את הנשק, יורה שני כדורים. אתה, .24
 [G423יורה. ] אתה, אליךמזהה אמצעי וכוונה, ומתקרב  .25
 [G423]שתי כדורים בין כוונות.  986יוריםיורה,  אתה .26
 [G423]רואה אמצעי וכוונה.אתה  .27
 [G423]מכוון לכתפיים ומטה על מנת לעצור אותו. אתה .28
 [G423]יורה לו ברגליים.אתה , אליך, מתקרב אליך, אם הוא לא עוצר, בא אתהאחרי זה  .29
 [G423]יורה למרכז הפלג גוף עליון שלו. אתהאם הוא עדיין לא עוצר,  .30
 [G423]יורה לו בראש. אתהאז  .31
עושה?  אתהשמרתי לפני שלוש שבועות נהג. מה זה נהג. נהג אצלנו ביחידה, מה 987 .32

 [G423]988כלום
 [G423]989לוקח את הבחורה הביתה. אתהלמה אין טרמפיאדה,  .33
 [G423]990יורה בין שני@@ אתה .34
 [[G931אסור לרצוח, אסור זה, אסור זה, -, א-ח לך אתהו שאומרים זה כמ991 .35
 [[G931זה  אתהלשלם מיסים כאלה וכאלה גם למס הכנסה אם עליך אה וחובה   .36
 [[G931שתי אפשרויות, לבחור או לא לבחור,  לךויש   .37
 [[G931משלם עליה.  אתהאת הבחירה הלא נכונה  עשיתזאת אומרת אם  .38
משלם  אתהעושה את הבחירה הלא נכונה,  אתה, גם פה אבל אם -עכשיו, וגם פה .39

 [[G931עליה.
992... ברמות שונות מתוגמלים אחרת.אתהזה תלוי אם  .40

G931] ] 
מסוגל לבצע שירות  -לא מוכאתה בעיה, לך , יש תשמעזאת אומרת, המערכת אומרת:  .41

993[G931במקרים כאלה וכאלה. ] לךצבאי, אנחנו נעזור 
 

994[G931מיליון החלטות שמתקבלות.] לךיום יש  וכל .42
 

יש אנשים שמקבלים החלטה על סמך היגיון מסוים. נכון, עכשיו, הרבה פעמים יש בעיות,  .43
וההיגיון שלי לא תואם את ההיגיון של האחרים. הרבה פעמים גם ההיגיון  שלךשההיגיון 

                                                           
983

 האב מדבר עם בתו על המפה שנמצאת בהמשך הספר. )'לך'= לכל מי שמעיין בספר(
984

 הם תדרוך של מפקד תורן לחיילים לגבי נוהל מעצר חשוד ופתיחה באש. 34וכן  21-31המשפטים 
985

 הוא המשפט העיקרי. 24הוא פסוקית תנאי, ומשפט  23נאמרים ברצף. משפט  23-24משפטים 
986

 נוכח. יש פה תיקון עצמי.-חזקת את העובדה שמדובר פה בפסידוהשימוש בצורת הסתמי ברבים מ
987

הדובר מספר על עצמו ששימש כנהג, ותפקיד הנהג ביחידה הוא להסיע את הבחורה/ות הביתה  32-33במשפטים 
נוכח בהוראת -ך משפטים אלו לקטגוריה של 'פסידומשום שאין טרמפיאדה בבסיס/בעמדה. ייתכן שהיה מתאים לשיי

נוכח -גוריה 'פסידויכתי את המשפטים לקטאני סולידרי', אולם בגלל האמירה הכללית: "נהג אצלנו ביחידה" שי
 בהוראת הסתמי'.

988
 . 33משפט  -המשך המשפט להלן

989
 פסוקית סיבה: היות שאין טרמפיאדה (  -. )"למה אין טרמפיאדה"32המשך של משפט 

990
 המשך תדרוך המפקד לחיילים.

991
, אשר רוצה להפסיק את שירותו הצבאי על בסיס אי הוא, ככל הנראה, מפקדו של חייל 35-39הדובר במשפטים 

כשירות.)יש לקרא משפטים אלו ברצף( הדובר מנסה להסביר לחייל שחובת השירות הצבאי היא כמו כל חובה במדינה 
שיש למלא. אף על פי שהדובר פונה ישירות אל החייל, נראה לי שהשימוש כאן בצורת הנוכח היא בהוראת הסתמי. הוא 

לקיים את חוקי המדינה: לא לרצוח, לשלם מיסים וכו', ובאותו אופן גם  כל אזרחכאן על חובתו של  למעשה מדבר
 לשרת בצבא.

992
]בעמדה בכירה או לא[. הדובר מדבר על עבודה במלון באילת. המשפט המלא עם שחזור משוער: "זה תלוי אם אתה 

מחזק את הקביעה שמדובר פה רבים )'מתוגמלים'( ברמות שונות מתוגמלים אחרת". המעבר מגוף נוכח )'אתה'( לצורת 
 נוכח בהוראת הסתמי.-בפסידו

993
ר מהשירות הצבאי. השימוש מדובר על המערכת הצבאית. החייל מתאר פה את הפרוצדורה המקובלת כדי להשתחר

 הדברים נכונים לגבי כל חייל וחייל.  נוכח כאן הוא במשמעות הסתמי:-בפסידו
. המשמעות של 'לך' כאן היא 'לך'מיליון החלטות שמתקבלות, אך בהקלטה נאמר  פהבתעתיק כתוב: כל יום יש  994

 'פה'. -סתמית, ולכן אין פלא שבהיסח הדעת המתעתק/ת שינה/תה את זה ל
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לא תואמים אחד את  אשתך ושל שלךושלי לא תואמים. הרבה פעמים גם ההיגיון  שלך
. מה לעשות, לכל אחד יש היגיון משלו, וכל אחד נותן להיגיון, שלךו הוריךהשני, או של 

 [G931] 995אה, משקל, להגיע להחלטה בצורה מסוימת.
לעקוף את החוקים האלה  הצלחת..לא אתה שירות צבאי זה משהו...שחוקק בחוק. כל עוד  .44

 [G931]996.לךאת מה שהמערכת אומרת נדרש לעשות  אתהולצאת מהמערכת הצבאית, 
שההוא  לךמדבר עם אנשים בערב אם מישהו נוסע למורון, אז הוא אומר  אתהטרמפ זה ש .45

 OCh].. ומדברים עם הבן אדם. ].997אתהשמע שההוא שהוא שהוא שהוא שהוא, ו

לא מלוכסן, פי  אתהעל האוטובוס. הם רואים  998התשלוםהשכר, על וריבים שמה על  .46
 OCh]] 999. שתיים פי שלוש

לעש, לעשות רושם -כל.. גם עצים, ולעש לך...אני יכול לצלם לךאבל נו מה, אני יכול לקחת  .47
 OCh]] 1000כזה.

 OCh]] 1001מה קורה? לך,ואם אחד בורח  .48

עשינו מן לופ כזה והגענו למקום שהוא, זה לא בקנה מידה לא נראה, אבל יש מין א.. חצי  .49
מיוער לגמרי, וקשרנו את הסירה, עלינו למעלה, עולה, והוא מ.., הוא גם כן אתה אי כזה, ש

 OCh]] 1002עשינו פקניק.

 [OM. ]1004לא יכול אחרי זה לחזור למנהל אתה לא יכול אחרי זה לחזור, אבל אתהאז 1003 .50
 [OM] מעביר את המסר של המכוניות? אתהאיך  .51
 [OM] לא יכול לקחת את שניהם. אתהאבל  .52
 [OM] עדיין מתוסכל. אתה אבל .53
 [OM] שואל שאלה. כשאתהלמשל  .54
 [OM] משהו אחר. לךאבל הוא אומר  .55
 [OM] את כל היואראלים באתר.לך ומראה  אתךאם אני מנהל שיושב  .56
 [OM] הכי הרבה. עליךלמה שמשפיע  התייחסזה דורש לפני זה להגיד, אנא  .57
 [OM] על אסי.תענה אסי, עליך אם משפיע  .58
 [OM] על עינת. תענה עינת, עליךאם משפיע  .59
 [OM] .שלךת מבחינת התחושה הכללית שאר השאלו .60
 [OMאת זה לאיזה מהם. ] תסווג, ואז שלךמי הכי משפיע על השביעות רצון  .61
 [Y340] 1005מאיפה לקבל את ה... לךצריך גם מזל בשביל שיהיה  אתהתראי,  .62

                                                           
. החלטתי נוכח במשמעות הסתמי-וכח כאל נוכח גרידא או כאל פסידוהתלבטתי כאן אם להתייחס לשימוש בגוף נ 995

נוכח, היות שהמפקד מנסה להעביר כאן לחייל איזושהי אמת כללית. הוא גם משתמש בסוף -לבסוף לשייך זאת לפסידו
נותן להיגיון משקל להגיע להחלטה  וכל אחדיש היגיון משלו,  'לכל אחדדבריו במילים 'כל אחד', המחזקות טענה זו )

 דא.בצורה מסוימת'(, אם כי גם כך אפשר להבין זאת כנוכח גרי
דברי המפקד לחייל. יש כאן אמנם פנייה ישירה לחייל, אך נראה לי שאין כוונתו של המפקד ספציפית אליו, אלא  996

נוכח במשמעות -ד, ולכן יש לראות זאת כפסידוהוא אומר כאן מעין אמת כללית, משהו עקרוני שתקף לגבי כל אח
 הסתמי.

997
 התחלת נפל. 
998
תחילה במילה 'שכר', אך מתקן למילה מתאימה יותר מאותו שדה סמנטי: יש כאן תיקון עצמי. הדובר משתמש ב 

 'תשלום' )על הנסיעה באוטובוס( 
 
999

הבן אמנם מתאר חוויה אישית לאביו, אך יש כאן אמירה כללית על הסינים: אם הם רואים שהאדם לא מלוכסן, 
נשוא והמושא של המשפט העיקרי: הם גובים ממנו יותר כסף. יש במשפט השמטה של מילות יחס וכן של הנושא, ה

 ]כש[הם רואים ]ש[אתה לא מלוכסן, ]הם גובים ממך[ פי שתיים, פי שלוש ]באוטובוס[.
1000
הדובר אומר משפט זה כתגובה לדברי אביו: "לפי הרושם שעושה ה... צילומים של אפגניסטן בטלוויזיה, זה הכול  

נוכח -יו באופן אישי, אלא משתמש בפסידואינו מתכוון לאב', הוא לך', 'לצלם לךכפרים." כאשר הדובר אומר 'לקחת 
תמונות של עצים וליצור רושם שכל אפגניסטן זה כפרים וכו', אך למעשה זו  לכל אחדבהוראת הסתמי: אני יכול לצלם 

 אינה האמת.
' פה הוא לךהאב שואל את הבן לגבי הסוסים. מדובר פה על כל אחד, ולאו דווקא על הבן, כלומר השימוש של ' 1001

 אם אחד הסוסים בורח? עושיםבמשמעות הסתמי: מה 
1002
יש בפסקה זו תיאור חוויה אישית בגוף מדברים ) היות שהדובר מתאר טיול משותף שלו עם חברו(, ובאמצע  

 ..'.שעוליםנוכח במשמעות הסתמי, כמו השימוש בגוף רבים: 'יש  מין אי כזה -בפסידושימוש חד פעמי 
1003
ש דיון של העובדים לגבי מילוי משוב על מנהליהם בעבודה. הם מביעים את דעתם כיצד י יש 50-61במשפטים  

את השאלון,  נוכח במשפטים אלה מתייחס לכל אחד מן העובדים, שנדרש למלא-למלא את השאלון. השימוש בפסידו
 נוכח במשמעות הסתמי.-לכן זהו פסידו

1004
 המשפט החוזר הוא תוצאה של הפקה. 
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 [Y340]1006משלמת על עבודה, לא על החלקים. את .63
 [Y340] 1007מפרקת. אתצריכה להגיע לאנשהו, את כל מה שבדרך  אתתמיד כש .64

 
 

 בהוראת 'אני' צרוף לריגושיות מאופקתנוכח -פסידו
 לא נמצאו היקרויות במעמ"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
1005
דוברת מגיבה על דברי הנמענת: "תראי, גם אני לא קניתי לי את הסלון. את המספר ספות האלה המשפט קטוע. ה 

 שיש לי, זה לא אני קניתי. זה חברה שלי."
כל השיחה נסבה על מישהי שאין לה הרבה רכוש. להלן המשפט עם ההשלמה המשוערת: תראי, אתה צריך גם מזל  

 זרה[ )לא לכל אחד יש חברים/בני משפחה עם נכסים כאלה(בשביל שיהיה לך מאיפה לקבל את ה]ריהוט/הע
1006
 מדובר על תיקון האוטו. 
1007
המשך השיחה על תיקון האוטו. הדוברת מסבירה שכדי לתקן חלק מסוים, צריך לפרק את כל מה שלפניו על מנת  

 להגיע אליו.
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 של הספרות הישראלית הצעירה נוכח בלשון הדיבר-פסידו
 

 יסולידר-בהוראת אני      
 [7השמנמן, עמ' קרת, ] יוצא עם בחורה.. אתה1008 .1
 [7השמנמן, עמ' קרת, מתחילים לשכב.. ] אתם .2
 [7השמנמן, עמ' קרת, מחבק אותה ] אתהבוכה ו  אליך ואז יום אחד, היא באה  .3
 [7השמנמן, עמ' קרת, ] כל הזמן הזה אבל לא היה לה אומץ. לךמשהו שרצתה לגלות  .4
אותה,  תעזוב -תגלהוהיא חייבת להגיד, היא פשוט חייבת, אבל גם יודעת שברגע ש .5

 [7השמנמן, עמ' קרת, ]בצדק.
 [7השמנמן , עמ' קרת, אני אוהב אותך.." ] אני לא,, "אומר אתה" אני לא אעזוב אותך" .6
 [7השמנמן, עמ' קרת, לא.. ] אתהקצת נרגש, אבל נראה אולי  אתה  .7
 [7השמנמן, עמ' קרת, ]...אותך הניסיון כבר לימד .8
 [7השמנמן, עמ' קרת, מחבק ואומר,"את לא את לא" ]אתה ו .9
ניסית שכל כך  שלך"זה באמת משהו נורא", היא מתעקשת, כאילו קלטה את הרוגע הזה  .10

 [7השמנמן, עמ' קרת, ]להסתיר. 
קרת, ] אומר לה, "אבל זה בגלל האקוסטיקה..." אתה"בבטן שלך זה אולי נשמע נורא",  .11

 [7השמנמן, עמ' 
 [8השמנמן, עמ' קרת, ] אומר לה שבטח.ואתה  .12
 [8השמנמן, עמ' קרת, ] לה, שלא?תגיד  כי מה .13
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]אוהב אותה בלי תנאי אתה היא רק מנסה לבחון אם  .14
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]גדול בבחינות  הייתהרי תמיד ואתה  .15
קרת, ]מזדיינים, ככה בסלון. אתםאומר לה את זה, היא נמסה, ו אתהובאמת, איך ש .16

 [8השמנמן, עמ' 
 [8השמנמן, עמ' קרת, נשארים חבוקים ..] אתםואחרי זה   .17
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]למה.  לך תדעבוכה,  אתהוהיא בוכה כי הוקל לה, וגם  .18
 [8השמנמן, עמ' קרת, נשאר ער במיטה ] אתהו .19
השמנמן, קרת, ]במיטה גבר נמוך קומה ושמנמן. לידך מוצא  אתהותוך פחות מחמש דקות  .20

 [8עמ' 
 [8השמנמן, עמ' קרת, ], מתלבש חצי מבויש.אליךוהגבר הזה קם, מחייך  .21
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]אחריו, מהופנט.  אתההוא יוצא מהחדר, ו .22
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]איך יבש לו בפה, וכמה ריק לו בבטן. לךאחרי המשחק הוא מספר  .23
 [8השמנמן, עמ' קרת, ]נכנס איתו לאוטו...  אתהו .24
ע מה לעשות, מרכזי לא ממש יוד אתה, אבל אותך, מאוד מטריד אותךהמצב החדש מטריד  .25

 [8השמנמן, עמ' קרת, ]משותקים. שלךההחלטה 
מתופף  לידךיורדים לאיילון, כמו רובוט, והוא במושב  אתםהיד מעבירה הילוכים בזמן ש .26

 [8השמנמן, עמ' קרת, ]עם טבעת הזהב שעל הזרת.
 [9אוכל איתו בשרים עד שהבטן מתפוצצת... ]קרת, השמנמן, עמ'  אתהאחר כך באזור,  .27
 [9שזה רק חלום... ]קרת, השמנמן, עמ'  עצמךאומר ל אתהוכל הזמן הזה  .28
 [9ממנו. ]קרת, השמנמן, עמ' תתעורר חלום מוזר, זה נכון, אבל כזה שעוד מעט  .29
 [9שואל אותו איפה הוא רוצה לרדת... ]קרת, השמנמן, עמ' אתה בדרך חזרה  .30
 [9רת, השמנמן, עמ' הביתה. ]ק אליךחוזר איתו עצמךמוצא את  אתהובסופו של דבר  .31
 [9אומר לו...]קרת, השמנמן, עמ'  אתה"אני אלך לישון עכשיו",  .32
 [9מתעורר בבוקר עייף, עם בטן קצת כואבת.]קרת, השמנמן, עמ'  אתה .33
 [9מתקלח היא כבר קמה. ]קרת, השמנמן, עמ' אתה אבל עד ש .34
יותר מידי נבוך בשביל להגיד משהו. ]קרת, השמנמן, עמ'  אתה, אשמה, ואותךהיא מחבקת  .35

9] 

                                                           
תב פותח את הסיפור בשאלה: הסיפור 'השמנמן' של אתגר קרת מסופר בדיבור ישיר למאזין כלשהו כביכול. הכו 1008

"מופתע?", ואז עונה: "בטח שהייתי מופתע". השאלה היא כביכול חזרה על שאלתו של הנמען. יש כאן ניסיון ליצור 
רושם של דו שיח, אף על פי שאין שום דיבור של הנמען. מסיבה זו בחרתי לסווג את המשפטים בטקסט זה בתוך לשון 

 הדיאלוג ולא בלשון הסיפר.
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 [9עדיין יחד. ]קרת, השמנמן, עמ' אתם הזמן עובר, ו .36
 [9לא...]קרת, השמנמן, עמ'  אתההיא כבר לא צעירה, וגם  .37
 [9מתחיל לדבר על ילד.]קרת, השמנמן, עמ'  עצמךמוצא את  אתהופתאום  .38
 [9. ]קרת, השמנמן, עמ' ביליתא והשמנמן מבלים כמו שאף פעם לאתה ובלילה  .39
קודם אפילו בשם...]קרת, השמנמן, עמ'  הכרתלמסעדות ומועדונים שלא  אותךהוא לוקח  .40

9] 
 [9רוקדים יחד על שולחנות. ]קרת, השמנמן, עמ' אתם ו .41
]קרת, השמנמן, עצמך. לא יודע איפה לקבור את אתה יש לו לפעמים מין הערות כאלה ש .42

 [9עמ' 
כבר מכיר את כל הקבוצות. אתה בכדורגל, אבל עכשיו  התעניינת לא ממש הכרתםכשרק  .43

 [9]קרת, השמנמן, עמ' 
משאלה והיא  ביקשתמרגיש כאילו  אתהאוהדים מנצחת,אתם וכל פעם שהקבוצה ש .44

 [9...]קרת, השמנמן, עמ' כמוךהתגשמה, שזה תחושה כל כך נדירה, במיוחד בשביל מישהו 
תו עייף מול משחקי הליגה הארגנטינאית, ובבוקר שוב נרדם אי אתהוככה, כל לילה,  .45

 [10אוהב עד כאב. ]קרת, השמנמן, עמ' אתה מתעורר ליד אישה יפה וסולחת, שגם אותה 
 [12יורים בטוביה, עמ'קרת, ראש של כלב.. ] לך תביןסתם בלי סיבה,  .46
הפה  נשיקה עלקרת, ,מדמיין נשיקה.."] עלייך "שלושה חודשים בן אדם יושב ומסתכל  .47

 [17במומבסה, עמ' 
 X2 [48לב טוב,עמ' קרת, מה עובר לאנשים בראש" ] לך תדעואבא שלי אמר:" .48

הקרחת," ואחרי זה צחק ונגע לך טוחן אחת שתיים כאלה ביום, נעלמת אתה "תאמין לי,  .49
 [97עשרה, עמ' -לעצמו באיפה שפעם היה לו שיער. ]קרת, שדיים של בת שמונה

יכול אחר כך לחזור לאישה."]קרת, אתה רואה אחת כזאת, איך  אתה"נשבע לך, אחרי ש .50
 [97עשרה, עמ' -שדיים של בת שמונה

-יכול אפילו לחשוב על לחזור לאישה."]קרת, שדיים של בת שמונה אתהתאמין לי, איך  .51
 [97עשרה, עמ' 

אני אופטימי, חשב לעצמו הבחור, אם הגענו עד כאן היא כבר לא תפסיק באמצע, למרות  .52
 [117, גם כאלה יש. ]קרת, זוג יפה, עמ' תדעלך ש

לב, קצת עצובה, קצת לא בוטחת, אבל טובה. מאלה שאם רק -היא דווקא נראית טובת .53
 [118שהכול בפנים מלא דבש. ]קרת, זוג יפה, עמ' תגלה להן את המכסה של הג'ורה  תרים

 [66קם בבוקר ויש מונסון נוראי. ]נבו, עמ'  אתה .54
 [66במדבר הכי צהוב שיש,]נבו, עמ' עולה על אוטובוס  אתה .55
 [66בעמק הכי ירוק שיש.]נבו, עמ' אתה ושש שעות אחר כך  .56
שואל מישהו בתחנה מתי  אתהשלא לדבר על זה שהאוטובוס אף פעם לא יוצא בזמן. וכש .57

 [66"אפטר סאם טיים". ]נבו, עמ'  לךהוא יגיע הוא עונה 
מרגיש אותם שניה לפני שהם קורים.]נבו, עמ'  אתהוכל הזמן יש מפגשים מוזרים כאלה ש .58

66] 
מבין שבמקום לנסות לכפות את עצמנו על המציאות  אתהדברים כאלה  לךוכשקורים  .59

עדיף לקבל את מה שהחיים מזמנים לנו ולהיות פתוח לזרימה הטבעית שלהם. ]נבו, עמ' 
66] 

 [67. ]נבו, עמ' 1009שלךיום אחד יתכלו כל עורקי היצירתיות  .60
מפלרטטות עם המוות, אבל בתור  מסביבךערה המחשבות האלה עוד נסבלות, כולן בתור נ .61

 [77אחריות. ]נבו, עמ'  לךאמא זה יותר מסובך. יש 
 יורק?"-"איך הייתה הטיסה מניו .62

על הרכבל למצדה", אמר גרובר  אתה"מזעזעת בכל קנה מידה, קפיצות כל הדרך, כאילו 
 [83בלום, עמ' -]קסטל

לא  אתהלא הראשון, ש אתהשכבר גרו בהם, שחיו בהם. פחות מפחיד ש"אני אוהב בתים  .63
אמור לקבוע שום דבר, אבל כאן אני מרגיש איזו מחויבות לבית עצמו, את מבינה?" שב 

 1010[214ושאל את בהט. ]קסטל בלום, עמ' 
 

                                                           
 אופיר אומר זאת על עצמו. 1009
 אולי זה בהוראת הסתמי?? 1010
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 בהוראת הסתמי       
בעולם הציני הזה. ]נבו,  עצמךכמה שנים הוא עובד בפרסום? שש? זה לא קל לשמור על  .1

 [23עמ' 

קולט את התדר האמיתי של העולם ויכול אתה קרוב לטבע, הוא אמר,  אתהרק כש .2
 [58להתחבר אליו. ]נבו, עמ' 

לשמוע את  לךבערים הגדולות, הוא טען, יש משהו חולה. מין רעש רקע כזה שלא נותן  .3
 [58. ]נבו, עמ' שלךהקול הפנימי 

עליה שאותות יופיה עדיין ניכרים בה, אבל  תגידלא אחת ש סבתא, בת שבעים מינימום, .4
 [105]נבו, עמ'  נראית שובבה.

 1011[49-48מה עובר לאנשים בראש." ]קרת, לב טוב עמ'  לך תדעואבא שלי אמר, " .5

"משהו כזה עם הרבה עצים וילדה שמחפשת את ההורים שלה. משהו עם התחלה  .6
בביצים, וסוף כל כך קורע שאנשים פשוט יתחילו לבכות." ]קרת, סיפור  אותךשתופסת 

 [124אחרון וזהו, עמ' 
אופנות, דברים שמתאימים לך  "... אמא'לה, אני אקח אותך, אני אסתובב אתך! יש  .7

לנשים בגילך, אם זה, לא יודעת, חנויות, מידות גדולות..." ]אמיר, דור הג'ינס שותה 
 [69קווינס, עמ' 

. לכי, תגידי לו שלום, הוא יתפגר על המקום." ]אמיר, שלךקול לרקוד עם הפסיכולוג "זה  .8
 [80אחת אפס לבריאות הנפש, עמ' 

את האוניברסיטה הכי טובה בעולם לך יורק כשיש -את זה אני לא מבינה. לרוץ לניו .9
 1012[85מתחת לבית?" ]קסטל בלום, עמ' 

הוא הסב את תשומת לבי שתמורת שבעה עשר דולר אפשר לקבל כתובת אימייל ממש  .10
 [111בלום, עמ' -.. ]קסטל rodserling.com@., ואחר כךשלךחמודה. השם 

מתמזגת בשקט, כמו דרך צדדית  את, וקייםנכנסת למקום את "כשיש דיירים קודמים,  .11
חוטפת הלם קיומי. ולא את  -עוברת למקום כמו הדירה שלי אתעם דרך מהירה. אבל כש

   1013[215רק את. אני משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם" ]קסטל בלום, עמ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .שתי היקרויות 1011
1012
נוכח בהוראת גוף -לי יש כאן קטגוריה חדשה של פסידונוכח בהוראת הסתמי או שאו-דוהתלבטתי כאן אם זה פסי 

את האוניברסיטה הכי טובה בעולם מחוץ לבית(.  להיורק כשיש -שלישי, שהרי הדוברת מתייחסת כאן לבתה )לרוץ לניו
"בהוראת  -סעיף ב'-נוכח בלשון הסיפר"-שלהלן בפרק "פסידו 11לגבי משפט  התלבטות זו הייתה קיימת אצלי גם

 .58הסתמי". עיין להלן הערה 
ר מדבר כאן נוכח בהוראת אני סולידרי או בהוראת הסתמי. אין ספק שגרוב-ם כאן יש לי התלבטות אם זה פסידוג 1013

נוכח. מצד שני הוא סבור שזו בעיה כללית שיש לכל -בעיתו לבהט על ידי שימוש בפסידו על עצמו, ורוצה להמחיש את
אה לי יותר לשייך את המבע אחד, ואפילו אומר: "אני משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם". מסיבה זו נר

 נוכח בהוראת הסתמי.-לפסידו
עוברת למקום כמו את נוכחת לנוכחת במשמעות רגילה: "אבל כש-בקטע זה הוא המעבר מפסידון נוסף עניין מעניי

אני  ]שימוש בצורת נוכחת רגילה[. ולא רק את נוכחת[-וש בפסידועד כאן שימחוטפת הלם קיומי. ] אתהדירה שלי, 
דהיינו לכך שכשהוא אומר  נוכח ,-הדובר אינו מודע למשמעות הפסידו משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם".

ולא רק את. אני משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור , ולכן הוא מרגיש צורך להבהיר: "'את', זה כולל כל אחד
 שם".
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 נוכח בלשון הסיפר של הספרות הישראלית הצעירה-פסידו
 

 יסולידר-בהוראת אני
וכשצ'רצ'יל מחץ משהו או מישהו, הוא עשה את זה בצורה כל כך אגבית ומדויקת שגרמה  .1

 [12לרחם על הסניגורים... ]נבו, עמ'  לך
בטירונות,  אותךאיך אפשר לכעוס על מישהו.. שנוסע בשבת עד צוקי עובדה בשביל לבקר  .2

תישן  אתהבתל אביב ומתעקש ש תסתדרשלושה חודשים בדירה שלו, עד ש אותךשמארח 
 [13על המיטה והוא על הספה? ]נבו, עמ' 

נופל, כשהכול חרישי פתאום.  אתהאפילו קצת כמהתי לה, לנפילה. לשניות האלה, אחרי ש .3
1014[28]נבו, עמ' 

 

ניסיתי להתיידד עם כמה מהלקוחות שלי, ועם כמה מהם אפילו יצאתי לשתות בפאב  .4
 אותךך להסביר במקום שיבינו האירי ליד הים. אבל זה לא נקרש. יותר מדי דברים שצרי

 [37מיד. ]נבו, עמ' 
לקנות טלוויזיה ]קרת, ביקור בתא  לךוהכול במין טון ענייני כזה כמו מישהו שמציע  .5

 [86הטייס, עמ' 
                אתהלא הראשון, ש אתה.   "אני אוהב בתים שכבר גרו בהם, שחיו בהם. פחות מפחיד ש6       

, אבל כאן אני מרגיש איזו מחויבות לבית עצמו, את מבינה? שב ושאל את לא אמור לקבוע שום דבר
 1015[214בהט ]קסטל בלום, עמ' 

 
 בהוראת הסתמי

 אותךוכשגמרתי להקיא הרגשתי מין הקלה כזאת, כמו במסעות בצבא, כשמישהו מחליף  .1
בכלל שאפשר להרגיש ]קרת,  זכרתמרגיש קל, כמו שלא  אתהמתחת לאלונקה, ופתאום 

 1016[21האיש שלך, עמ' 
]נבו, עמ'  שלך, והוא נחשף לאתךנחשף לטבעו האמיתי של האדם שנודד אתה בטיול כזה  .2

37] 
 [41]נבו, עמ'  לךהוא לא ענה לי. ככה זה בדיאלוגים פנימיים, אפשר להשמיץ בלי שיענו  .3

התרמיל, הרוח מצננת את מוריד את אתה ואופיר דווקא חשב שהרגעים האלה, שבהם  1017 .4
 [49הזיעה בגב והעיניים פתוחות לנוף, הם הרגעים הכי טובים בטיולים. ]נבו, עמ' 

הולך, פשוט  אתהאופיר חשב שכל הקסם הוא ללכת בעיר חדשה בלי מפה, בלי לדעת לאן  .5
 [49]נבו, עמ'  סביבך.ללכת ולספוג את הקולות, הריחות והצבעים שמתרחשים 

להשלים עם הפשרות הקטנות  לךל עצמי את שכבות הקהות שמאפשרות עדיין לא עטיתי ע .6
 [115של החיים. ]נבו, עמ' 

איזה מיישע על הילד המוצלח שלהם. ואנשים, כמו לך לפגוש אותם  בלי שיספרו  יכולתלא  .7
אנשים, היו מהנהנים אליהם בתערובת של שעמום והערכה כנה ואומרים, "כל הכבוד, 

 [35ת כל הכבוד." ]קרת, נחת עמ' אדון/גברת גוזניק, באמ
אבל בכל זאת הוא ידע שיש משהו, סוד אפל, כל כך אפל שנהיה לה שחור מתחת  .8

זונה, או סוכנת מוסד, או שלך לציפורניים, כמו בסרטים האלה כשבסוף מתברר שהאישה 
 [43משהו כזה. ]קרת, חבודה עמ' 

                                                           
נוכח בהוראת אני סולידרי או בהוראת הסתמי, מפני שאמנם מתוארת פה חוויה -התלבטתי פה אם זה פסידו - 1014

 ושהי אמירה כללית.אישית, אך מצד שני יש כאן גם איז
1015
נוכח בהוראת אני סולידרי או בהוראת הסתמי. גרובר אמנם אומר פה כביכול -התלבטתי כאן אם זה פסידו 

איזושהי אמת כללית, אך בכל זאת מדבר על עצמו ואף עובר מגוף ראשון לשני וחוזר חלילה, ולכן בחרתי לסווג היקרות 
 זו בהוראת אני סולידרי. 

 .נוכח בהוראת אני סולידרי-אולי זה פסידו 1016
נוכח. כפי שציינה הורביץ -יו של אופיר על ידי שימוש בפסידובמשפט זה ובמשפט הבא מתאר המספר את מחשבות 1017
נוכח קביל גם  -נוכח הוא יסוד כה רב עוצמה, עד כי הפסבדו-(, שיתוף הנמען בחוויית המוען באמצעות הפסידו1999)

למעשה, אפשר להמיר באמירות שאינן אמירותיו המקוריות של המוען, אלא אמירות שהמוען נותן בפיו של מוען אחר. 
מוריד את התרמיל, הרוח מצננת הוא "ואופיר דווקא חשב שהרגעים האלה, שבהם : נוכח בגוף נסתר-כאן את הפסידו

את הזיעה בגב והעיניים פתוחות לנוף, הם הרגעים הכי טובים בטיולים". וכן: "אופיר חשב שכל הקסם הוא ללכת בעיר 
מתרחשים סביבו." הולך, פשוט ללכת ולספוג את הקולות, הריחות והצבעים ש הואחדשה בלי מפה, בלי לדעת לאן 

המספר עם המוען האחר )אופיר, במקרה זה(  -נוכח כאן מדגיש יותר את הזדהותו של המוען-לדעתי, השימוש בפסידו
 .מאשר את נסיונו לשתף את הנמען בחוויה
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 [44-45ת, חבודה עמ' עסק ]קר שלךיש משהו מעליב בזה שאהוב פותח מאחורי הגב  .9
. קרם פנג'ל, סל סריגה, תבנית עוגה, עוף ומשקפי אחרייךאיזו ירושה להשאיר לבאים  .10

 1018[19ראייה משומשים ]אמיר, שתהיי לי בריאה, עמ' 
יש שם מראה קטנה ואוטומט מברשות שיניים חד פעמיות, מוכנות עם המשחה מרוחה  .11

יח, אני מניחה. ]אמיר, צחוק הגורל, מסר שלךדייט והפה  לךעליהן, למקרה שפתאום יש 
 [58עמ' 

מתמזגת בשקט. כמו דרך צדדית עם  את. וקייםנכנסת למקום  אתכשיש דיירים קודמים,  .12
חוטפת הלם קיומי. ולא רק  את -עוברת למקום כמו הדירה שלי אתדרך מהירה. אבל כש

 1019[215את. אני משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם" ] קסטל בלום, עמ' 
 בהוראת 'אני' צרוף לריגושיות מאופקתג. 
אליה, ובכל  הוזמנתוחשבתי שיש משהו מביך, שלא לומר משפיל, בהידחקות למסיבה שלא  .1

  [        31זאת נגררתי אחריהם במדרגות ]נבו, עמ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1018

 ..(אחריה.איזו ירושה להשאיר לבאים שהרי הדוברת מתייחסת כאן לאמה ) נוכח בהוראת גוף נסתר,-יש כאן פסידו
1019
נוכח בהוראת אני סולידרי או בהוראת הסתמי. אין ספק שגרובר מדבר כאן על -גם כאן התלבטתי אם זה פסידו 

נוכחת. מצד שני, הוא סבור שזו בעיה כללית שיש לכל -בעייתו לבהט על ידי שימוש בפסידועצמו ורוצה להמחיש את 
אה לי יותר לשייך את המבע ". מסיבה זו נראחד, ואפילו אומר: "אני משוכנע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם

נוכחת לנוכחת במשמעות רגילה: "אבל -ן נוסף בקטע זה הוא המעבר מפסידונוכח בהוראת הסתמי. עניין מעניי-לפסידו
נוכחת במשמעות -) ולא רק את. נוכחת(-חוטפת הלם קיומי.)עד כאן פסידו אתעוברת למקום כמו הדירה שלי,  אתכש

נוכח, כלומר -כול מרגיש צורך להבהיר את הפסידוע ששותפים לי כל אלה שבאו לגור שם". הדובר כבירגילה( אני משוכנ
הוא אינו מודע לכך שכשהוא אומר "את", הוא מתכוון בעצם גם לכל מי שגר שם, ולא רק לנמענת. אולי זה קשור 

 למודעותה החריפה של קרטון בלום לדקויות של השפה.
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 ספרות העברית הקלאסיתלשון הדיבר של הנוכח ב-פסידו

 
-וש" לא נמצאה כל היקרות של פסידובספרו של א.ב. יהושע "שליחותו של הממונה על משאבי אנ

נוכח משום סוג, לא בלשון הסיפר ולא בלשון הדיאלוג. בספרו של מאיר שלו "יונה ונער" נמצא 
 , המובאות להלן:רק בלשון הדיאלוג ורק במשמעות הסתמימספר קטן של היקרויות 

רק צריך לבחור: מכדור, מרסיס, בראש, בבטן, בעורק  היית"חסר היה כאן איך ליהרג?  .1
חוטף."  אתהלאט, כמה שעות אחרי ש-ף ומיד ולפעמים לאטהגדול של הירך. לפעמים תיכ

 [8]שלו, עמ' 

"אולי זאת הבעיה האמיתית שלכם", העיר אחד מאנשי העסקים שבקבוצה..."שהכול כאן כל  .2
 [13רואה עוד ועוד מקומות." ]שלו, עמ'  אתהכך קטן וקרוב וצפוף, ומכל מקום 

"...אנחנו נלחמים עם סטנים מחורבנים שלא מפסיקים להיתקע, והוא קיבל טומיגאן! פוינט  .3
 [20נופל מת" ]שלו, עמ'  אתה, לךפייב! כדור שלא חשוב איפה הוא פוגע 

 [21צעיר..." ]שלו, עמ'  כשאתה"אתה מבין למה אז היה לי יותר קל ממה שהיום? ככה זה  .4

צריך לתת לו יונים שגדלו בשובך  אתהכתב עם יונה, מ לךרוצה שמישהו ישלח  אתה"...אם  .5
 1020[88." ] עמ' שלך

 רואה אותה עפה, היא עפה לבדה, בקו ישר, וגבוה יותר מיונים רגילות"  את"...ואם  .6
 [92] שלו, עמ' 

 
 נוכח-שלו לא נמצאה כל היקרות של פסידוכפי שצוין לעיל, בלשון הסיפר של            

 

 

 

 

 

 

                                                           
1020
נוק". לא ברור אם היא מתכוונת כאן אליו באופן אישי, או שהיא מציגה בפניו איזושהי אלו דברי היונאית ל"תי 

 נוכח. -אמת כללית. רק במקרה השני לפנינו פסידו
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Literary spoken language vs real spoken language 

A study of the prose of four young authors and the comparison of 

each with authentic spoken language 

abstract 

The purpose of this research is to investigate spoken language as it appears in 

contemporary literature (both in dialogue language and in narrator's language) and to 

consider how it differs from authentic spoken language. 

This will be achieved by a careful comparison of supposed spoken language in 

literary texts with transcripts of authentic spoken language. 

The research will address a number of characteristics of spoken language that have 

emerged from previous studies of spoken Hebrew. 

Such characteristics can be found within different aspects of spoken language: 

prosody, lexicon, syntax, all of which relate to both semantics and pragmatics. 

With regard to prosody, this research will examine the alternate means by which 

written language simulates characteristics of spoken language such as intonation, 

rhythm etc. 

With regard to lexicon, the research will examine the unique vocabulary of spoken 

Hebrew, the formation of new words within it and the manifestation of the Hebrew 

lexicon in literature. 



A large emphasis will be placed specifically on the special group of ‘discourse 

markers’. In particular, the three discourse-markers: אז, פשוט, איזה will be examined 

in depth 

With regard to syntax, first, a general survey of various syntactical phenomena of 

spoken language will be given. This will be followed by a thorough examination of 

two major syntactical issues: word order and pseudo presence.  

The selected phenomena, whether literary or oral, will be examined within a well-

defined corpus. This will include the following four books: “Cheap Moon” by: Etgar 

Keret, Textile by Orly Castel Blum, "World Cup Wishes" by Eshkol Nevo and 

"Regards From Your Youth" by Gafi Amir. These books entered the literary stage at 

the end of the 20
th

 century and at the beginning of the 21
st
 century. In them spoken 

language has a major presence.  

In each of the books the dialogue language and the narrator's language will be 

examined separately. 

As a basis, to which authentic spoken language can be compared, the CoSIH (The 

Corpus of Spoken Israeli Hebrew) will be used. 

Each of the three corpuses: CoSIH, the dialogue language and the narrator's language 

in contemporary literature, comprise some 26,000 words. 

Apart from the aforementioned four books, the major corpus will include two 

additional modern books whose prose is considered normative classic: “A pigeon and 

a boy” by Meir Shalev and “A woman in Jerusalem” by A.B. Joshua. 

These will illustrate the singularity of the young authors’ prose as seen when 

compared with that of their predecessors. 



As in the case of the corpus of contemporary literature, the corpus of classic literature 

will be divided into two secondary corpuses consisting of the dialogue language and 

the narrator's language each of which comprises some 15,000 words. 

Thus altogether 5 corpuses will be investigated: CoSIH, the dialogue language and the 

narrator's language in contemporary literature and the dialogue language and the 

narrator's language in classic literature 

 In the review of literature, the main existing articles on authentic spoken language 

will be presented. These will be used to analyze the phenomena under investigation. 

This will be followed by reviews of the central researches on literary language in 

general, of those on contemporary literary language in particular and of those dealing 

specifically with the authors chosen for this research.     

Finally, researches dealing with comparisons between written and spoken language 

will be reviewed. These are relevant to this work, since what is considered speech in 

literature is nevertheless a part of written language. 

The central research questions are: 

1. Is the spoken language within contemporary literature identical to real spoken 

language? 

2. Assuming there are differences, what are they? 

3. In literature, what are the differences between dialogue language and narrator's 

language? 

4. How does spoken language in the works of the contemporary authors compare with 

that of canonical literature?  



5. What are the specific characteristics of spoken language in the respective works of 

the authors in the research? 

The discovery of the differences between spoken language in literature and real 

spoken language will shed light both on the distinctive character of spoken language 

and on the various mechanisms used by authors to make the language of their 

narrators and  heroes sound like authentic spoken language.    

Revealing differences between the methods employed by the observed authors to 

represent spoken language, will also contribute to identifying their distinctive styles. 
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