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  .ברצוני להודות לשותפים למלאכה, עם סיום כתיבת עבודת מחקר זו

תודה מקרב . המנחה שלי בעבודה,  אסתר בורוכובסקי בר אבא'תחילה תודה גדולה לפרופ

על , תודה על ההכוונה המקצועית. מסירותלב על המאמצים הרבים שהשקעת ברצון וב

  .תודה על העידוד ועל האמון. ההערות החכמות ועל המענה המועיל בכל עת

, תודה לכל מורי המגמה ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב על שנות הלימוד המעניינות

  .המפרות והנעימות

. א לאורך כל הדרךתודה מיוחדת וענקית לבן זוגי נדב על שעודד אותי והיה שותף מל

  .אהבתך ותמיכתך היוו עבורי משענת

לכם מוקדשת עבודה זו כאות תודה על התמיכה הגדולה ועל , אהוד ואילה, להורי היקרים

  .הנתינה מכל הלב וללא גבולות

  שוב תודה

  עופרי

 



  תקציר עבודת המחקר

לים בעברית קבוצת פעסמנטי ופרגמטי ב,  לעיין עיון תחביריאני מבקשתבעבודת מחקר זו 

, 'מרד', 'עבד', 'עשה' כדוגמת הפעלים ,פעלים מכלילים. "פעלים מכלילים"בת זמננו שניתן לכנותם 

כלומר בפעלים אלה אין סימון מובהק למעשים ,  ועוד אינם מציינים פעולה מסוימת'עזר', 'חגג', 'בגד'

. מנת בפועל מסויםשכל אחת מהן יכולה להיות מסו, אלא הם כוללים פעולות שונות, מסוימים

. כך שבנסיבות שונות ייכללו בו מעשים שונים, הפעולות הכלולות בפועל המכליל רבות מאוד ומגוונות

 יכול לסמן פעולות רבות המשתנות 'עבדתי'הפועל , "אתמול עבדתי כל היום"ט במשפ, לשם דוגמה

, אם כן. קרוא ועודל, לנהוג,  בטלפוןלדבר, לנקות, לקטוף פרי מהעץ, למשל, בהתאם לנסיבות

  .בכל קונטקסט' עבודה'משתנה בהתאם למעשים הקונקרטיים המכונים ' עבד'משמעות הפועל 

 נקודת המוצא של עבודה זו היא הגישה המבוססת על הרעיון שהפועל אינו יחידת משמעות 

 זו על כן אכנה גישה(יסודית רכיבי משמעות ובבסיסו פרופוזיציה של אוסף מורכב מ אלא הוא חתא

ראשי המדברים בה הם אליעזר רובינשטיין ואסתר , לגבי העברית. "הפועל כאוסף רכיבים"בשם 

 גם קבוצת הפעלים ולפיה, גישה זו מאפשרת מיון ותיאור של קבוצות פעלים בשפה). בורוכובסקי

, בגישה זו יש ניסיון לתת תשובה לתיאור כל הפעלים בשפה. המכלילים היא קבוצה סמנטית מובחנת

אולם כבר במסגרת המחקרים בשיטה זו עצמה מזוהות קבוצות פעלים שלא ניתנות לניתוח בכלים 

משמעות הפעלים הללו אינה ניתנת לפירוק לרכיבי . וביניהם קבוצת הפעלים המכלילים, הנתונים

 לא ניתן לייחס - מסוימת או ניסיון להשיג תוצאה מסוימת הומכיוון שאין מסומנת בהם תוצא, משמעות

כי קבוצת פעלים זו היא אחד המקומות שבו התגלתה , נראה. להם פרופוזיציה סמנטית מסוימת

בדקתי אפוא . ולכן נוצר הצורך להרחיב את השיטה או לחפש כלים אחרים לניתוח, חולשה בגישה זו

, התפקידים התימטיים, מסגרות סמנטיות: הרווחות היום בבלשנות,  לניתוח פעליםנוספותגישות 

כיצד הן , וביקשתי לבחון אם הן מתמודדות עם קבוצת פעלים זו ואם כן,  התבניות ועיון פרגמטידקדוק

  . מתמודדות איתה ואיך ניתן להיעזר בהן

  :אציג עתה בקצרה כל אחת מן הגישות שנעזרתי בהן לצורך ניתוח הפעלים המכלילים

על אינו יחידת  גישה זו מבוססת במידה רבה על הרעיון שהפו– הפועל כאוסף רכיבים .1

. אלא הוא מורכב מרכיבי משמעות ואפשר לזהות בבסיסו פרופוזיציה יסודית, משמעות אחת



בבסיס הרעיון הזה עומד העיקרון הבסיסי שמבנה העומק הסמנטי המופשט מכתיב את 

ומאחר שהמשמעות היא המשמשת בסיס לתבניות שעל פני השטח , מבנה השטח התחבירי

. רכיבי משמעות כדי להבין את התבניות שעל פני השטחלפרק את הפועל למחשוב 

 כי פירוק הפועל לרכיבי משמעות בסיסיים עוזר ,הבלשנים החוקרים על פי גישה זו מראים

הפירוק אף מאפשר , לטענתם. במקרים רבים להסבר משמעות הפועל ומסגרתו התחבירית

  . בסיס הגדרתםחלוקה של הפעלים לקבוצות סמנטיות על פי התכנים היסודיים שב

 מילה שייכת. ניתוח של מילה או של מושג אינו מבודד,  על פי גישה זו– מסגרות סמנטיות .2

, כך שהשמעת מילה מעוררת בתודעה את כל המסגרת הסמנטית, למסגרת הסמנטית שלה

במסגרת סמנטית ישנו תיאור של . ומשמעות של מילה מוקנית לה מכוח מקומה במערכת

קביעת , ותהתיאור כולל תיאור של התרחש.  שאליו שייכת המילה,המבנה הקונספטואלי

 .תיוג המרכיבים של המסגרת ורשימת מילים ששייכות למסגרת והערכיות

 התפקידים התימטיים מסמנים את התפקידים הסמנטיים של - תפקידים תימטיים .3

 הפועל הוא היסוד. בהתרחשות המסומנת בפועל" שחקנים"המתייחסים ל, הארגומנטים

כלומר הפועל קובע את , השולט והמטיל את התפקידים התימטיים על השמות שמסביבו

, מושפע, גורם: תפקידים תימטיים נפוצים הם. מספר הארגומנטים הנדרשים ואת תפקידם

לכל ארגומנט בהתרחשות שהפועל מסמן יכול להיות אחד מהתפקידים  .מקום ועוד

פוי ימטיים מביעים מושג של טיפוס משפט הצוהמערכים השונים של היחסים הת, התימטיים

 .להיות בעל תוקף אוניברסאלי

הרעיון . אין הפרדה חד משמעית בין לקסיקון ובין תחביר,   על פי גישה זו- תבניותדקדוק ה .4

הינם יחידות ניבים או תבניות , צירופים: מסוימיםמבנים העומד בבסיס גישה זו הוא ש

בנפרד מתרומת המילים גם ם תפקיד בפרשנות המבע ויש לה, לשוניות הנושאות משמעות

  .הפועל ומבנה המבע נותנים לו משמעות שהיא יותר מסך חלקיו. במשפט

 הפרגמטיקה בוחנת את קשריו של מבע עם מבעים אחרים שבהקשר הלשוני - עיון פרגמטי .5

 מתי, מי הנמען, מי המוען:  כלומר את התנאים הנסיבתיים שהמבע משמש בהם,והנסיבתי

היא מדגישה את תפקיד ממד התקשורת שבלשון בהנחה שמבע . והיכן הופק המבע וכדומה

במילים . אלא בתוך הקשר מסוים ובנסיבות מסוימות, לשוני לא מתקיים בתוך חלל ריק



לבין מה שהתכוון למעשה ) מה שנאמר(במבע ישנו פער בין מה שמקודד מפורשות , אחרות

וגישורו מושג על ידי ,  זה הוא עניינה של הפרגמטיקהפער). סך כל משמעות המסר(הדובר 

, צייני שיח, השתמעויות: הפרגמטייםנושאים מרכזיים הנחקרים בתחומי העיון . היסקים

פעולות , הנחות מוקדמות, זמן וגוף, ביטויים רפרנציאליים כגון כינויים דאיקטיים של מקום

  .דיבור ועוד

 לנכון לשלב מצאתי. קר קבוצת הפעלים המכליליםמכל גישה אקח את הכלים הרלוונטיים לח

את התנהגותם התחבירית ואת , בין הגישות השונות בבואי לחקור את משמעות הפעלים המכלילים

כי הגישות השונות מדגישות פנים שונים של משמעות ותורמות להיבטים , מכיוון שניכר, שימושיהם

  .שונים בחקר הפועל

.  כקבוצה סמנטית מובחנתאת הפעלים המכליליםון להעמיד  אם נכבדקתי, בעבודת מחקר זו

 מכנה משותף סמנטי לפעלים השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים לא רק על  אם קייםבחנתי, דהיינו

 - פרדיקטים וארגומנטים , פרופוזיציה:  לא ניתנים לפירוק לרכיבי המשמעות–בסיס היותם יוצאי דופן 

 מהו ייחודה של קבוצת הפעלים בחנתי, במילים אחרות. ובימכנה משותף חיאלא גם על בסיס 

עקרונות (מבחינה תחבירית , )משמעות בסיסית וייחודית משותפת(המכלילים מבחינה סמנטית 

כמו ). נסיבות השימוש בהם(ומבחינה פרגמטית ) תחביריים משותפים שניתן להפעיל עליהם כקבוצה

כך שניתן לנתח ,  הכלולות בפעלים המכלילים השונים אחר מכנה משותף סמנטי לפעולותחיפשתי, כן

  .משמעות של כל פועל מכליל ניתוח מעמיק

על מנת לזהותם . המכליליםהפעלים זיהיתי אלו פעלים שייכים לקבוצת בתחילת העבודה 

של שויקה והוצאתי את כל הפעלים שלא ניתן לייחס להם פרופוזיציה " רב מילים"עברתי על כל מילון 

. ) פעלים אלה על דרך השלילהבהתאם לגישת הפועל כאוסף רכיבים שהגדירה (מסוימתסמנטית 

ותוך כדי כך מיונם הסמנטי על פי , לשם כך נדרשתי לניתוח מסוים של כל הפעלים בשפה

ואותם , אותי לזיהוי הפעלים המכליליםרק ניתוח כזה הוביל . הפרופוזיציות היסודיות שבבסיסם

 להגדיר משמעות ביקשתי, בהמשך. מדתי קבוצות פעלים קרובות להםמיינתי לתת קבוצות והע

. שתכלול מאפיינים חיוביים המשותפים לקבוצה, בסיסית משותפת לקבוצת הפעלים המכלילים

ובאמצעות ,  משמעות ייחודית משותפת לתת קבוצות בתוך פועלי הקבוצה הנידונהוניסיתי לחשוף

הצלחת הניסיון למצוא . ל הפעלים ואת השימוש בהםהקורפוס לבחון את התנהגותם התחבירית ש



משמעות ייחודית ועקרונות תחביריים ופרגמטיים , לקבוצת פעלים זו משמעות בסיסית משותפת

, לבסוף. פעלים זו כקבוצה סמנטית מובחנת נכון להעמיד קבוצת  כיהכריעה בקביעה, משותפים

שנבחרו ', עשה'ו' עבד','עזר', 'נקם': לשוןארבעה פעלים מכלילים פרוטוטיפיים הרווחים בניתחתי 

צת שני הפעלים הראשונים שייכים לקבו. אחרי שקבוצת הפעלים המכלילים מוינה לשתי קבוצות

ושני ,  ומייצגים אותהפרט לפוֵעל עצמו+] חי[הפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף 

פרט לפוֵעל +] חי[במשתתף נוסף  קשורים בהכרח אינםת הפעלים המכלילים שהאחרונים לקבוצ

את הסמנטיקה ואת ההקשר ,  את התחבירבדקתיבאמצעות הקורפוס , תחילה.  ומייצגים אותהעצמו

 את ההתרחשות שהמסגרת תיארתי -את מסגרתו הסמנטית הצגתי לכל פועל מכליל . של כל פועל

קבעו נטים של המסגרת כי האלמנ, יש לציין.  את האלמנטים המרכזיים של המסגרתהגדרתימייצגת ו

דהיינו אלמנטים של המסגרת הם אלה המצמצמים את , בהתאם לרלוונטיות שלהם למשמעות הפועל

 משמעותו נבחנה, בהמשך. משמעות הפועל המכליל או אלה המסמנים משתתף בהתרחשות

אילו , כלומר נבדק אם במשמעותו קיימות הנחות מוקדמות המיוחדות לו, הייחודית של הפועל

 את הצגתי, לאחר מכן. גומנטים מגולמים בו ואילו פרדיקטים תיאוריים קיימים במשמעותואר

,  מספר המשלימים החוברים אליו–) אפשרויות המימוש שלו(התנהגותו התחבירית של הפועל 

במקרים .  את משמעות הפועל בצירופים השוניםבחנתי, לבסוף. תפקידיהם ואופן מימושם בתחביר

  .  בפועל הנידון)  הפן הפרגמטי(דו של ֶהקשר השימוש ובלט מעמהאחדים 

מאחר שבגלל אופיים המיוחד קשה לתת להם , העיון בקבוצת פעלים זו מאתגר ומעניין

ולכן העמקתי בכל אחת , עובדה זו הכריחה אותי לחפש דרך מקורית לתיאורם. תיאור סמנטי ממצה

היא  מטרת המחקראם כן . וונטיים לניתוחםוחיפשתי כלים שיהיו רל, מהגישות השונות לחקר הפועל

הכולל את , בראש ובראשונה לתאר את ייחודה של קבוצת הפעלים המכלילים תיאור מקיף ומעמיק

כי תיאור משמעות הקבוצה וניתוח , נראה. התנהגותם התחבירית ושימושיהם, הצגת משמעותם

ת הפעלים המכלילים כקבוצה התנהגותה התחבירית והפרגמטית הכריעו בשאלה אם נכון להעמיד א

מטרתי בעבודה זו היא גם להציג שיטת עבודה שבאמצעותה ניתן לתאר את  בנוסף. סמנטית מובחנת

וכך להגיע להבנה טובה יותר של הפעלים בכלל ושל קבוצת הפעלים , הפועל תיאור מקיף ומעמיק

מעלה ומדגיש , ין גישות שונותכלומר עיון המשלב ב, כי עיון מסוג זה, ניכר, כמו כן. המכלילים בפרט

 . את נקודות החוזק ואת נקודות התורפה של כל גישה
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  מבוא .1

בעברית בת קבוצת פעלים סמנטי ופרגמטי ב, ין עיון תחבירימחקר זו אבקש לעיבעבודת 

', חגג'', עבד', 'עשה'מת הפעלים כדוג, פעלים מכלילים. "פעלים מכלילים" שניתן לכנותם זמננו

כלומר בפעלים אלה אין סימון ,  ועוד אינם מציינים פעולה מסוימת'נקם, ''עזר', 'בגד', 'מרד'', חטא'

שכל אחת מהן יכולה להיות מסומנת , אלא הם כוללים פעולות שונות, עשים מסוימיםמובהק למ

כך שבנסיבות שונות ייכללו בו , הפעולות הכלולות בפועל המכליל רבות מאוד ומגוונות. בפועל מסוים

 יכול לסמן פעולות רבות 'עבד'הפועל , "אתמול עבדתי כל היום"ט במשפ, לשם דוגמה. מעשים שונים

אם .  ועודלקרוא, לנהוג, לדבר בטלפון, לנקות, מהעץלקטוף פרי , למשל, ת בהתאם לנסיבותהמשתנו

  . בכל קונטקסט' עבודה'משתנה בהתאם למעשים הקונקרטיים המכונים ' עבד'משמעות הפועל , כן

עמידה קבוצת שה ,2 ובורוכובסקי1רובינשטייןתפיסתם של נקודת המוצא של עבודה זו היא 

תפיסתם . טית מובחנת כקבוצה סמנ,"פעלים שהם כינוי לפעולות"ינשטיין כינה שרוב, פעלים זו

הפועל אינו יחידת משמעות אחת אלא הוא מורכב הגורסת כי , מבוססת במידה רבה על הגישה

. )3"הפועל כאוסף רכיבים"על כן אכנה גישה זו בשם (, מרכיבי משמעות ובבסיסו פרופוזיציה יסודית

כבר במסגרת המחקרים של , לםאו.  לתת תשובה לתיאור כל הפעלים בשפהיש ניסיון, בגישה זו

וביניהם ,  קבוצות פעלים שלא ניתנות לניתוח בכלים שברשותםעולות, רובינשטיין ובורוכובסקי עצמם

לפי ). בשונה מפעלים שהם מימוש של פרופוזיציה" (פעלים שהם כינוי לפעולות"פעלים שהם מכנים 

שבדומה לתחליפי אלמנטים שונים , ההצדקה לכינוי זה היא בעובדה", )21' מע, ם"תש(רובינשטיין 

גם מרכיב לשוני זה אין , ותחליפי משפט) 'שם', 'פה'כגון (תחליפי צירוף יחס , ע"פי שתחלי, במשפט

במקרה , שאנו בוחרים, והוא שואב משמעותו מהתייחסות לפעולות שונות, לו משמעות מסוימת משלו

מכיוון , כי פעלים אלה אינם משמשים ככינוי, ניכר, אולם". ותם כך בדרך ההכללהלכנ, זה או אחר

והם אינם שואבים את משמעותם אך ורק מן , כי יש להם משמעות מסוימת משל עצמם, שנראה

והם נכון שפעלים כלליים אלה יכולים לעמוד במקום מכלול של פעלים שונים , עם זאת. ההקשר

                                                            
 ס"מר תש ובורוכובסקי וטרום"תש, ט"תשל, 1977  ראה למשל רובינשטיין1
 ג"א ובורוכובסקי וטרומר תשנ"תשס, ה"תשנ, 1988 ראה למשל בורוכובסקי 2
מבוססת על עקרונות הדקדוק הגנרטיבי והסמנטיקה הגנרטיבית כי גישת הפועל כאוסף רכיבים , יש לציין 3

הפועל כאוסף "גישת עוד על ). Postal 1971, 1974 - וMcCawley, 1971 Lakoff 1968, 1971למשל (

  .1.2.1סעיף ראה בהרחבה " יביםרכ



4 
 

פעלים "ולכן אעדיף לכנותם , המשתנות בהתאם לנסיבות, ל פעולות בהגדרתם מגוון שמכלילים

  ". מכלילים

, ה גישת הפועל כאוסף רכיביםקבוצת הפעלים המכלילים אינה ניתנת לניתוח בכלים שמציע

ולכן , אין מסומנת בפעלים אלה תוצאת ההתרחשות. מכיוון שאין היא ניתנת לפירוק לרכיבי משמעות

כי קבוצת פעלים זו היא אחד המקומות שבו , נראה. 4וזיציה סמנטית מסוימתלא ניתן לייחס להם פרופ

. ולכן נוצר הצורך להרחיב את השיטה או לחפש כלים אחרים לניתוח, תגלתה חולשה בגישה זונ

התפקידים , מסגרות סמנטיות: הרווחות היום בבלשנות, ניתוח פעליםנוספות לבדקתי אפוא גישות 

אם הן מתמודדות עם קבוצת פעלים זו ואם וביקשתי לבחון ,  ועיון פרגמטיתתבניודקדוק ה, התימטיים

מכל גישה אקח את הכלים הרלוונטיים לחקר . כיצד הן מתמודדות איתה ואיך ניתן להיעזר בהן, כן

אני מוצאת לנכון לשלב בין הגישות השונות בבואי לחקור את משמעות . 5קבוצת הפעלים המכלילים

כי הגישות השונות , כרינמכיוון ש, ת התנהגותם התחבירית ואת שימושיהםא, הפעלים המכלילים

  . מדגישות פנים שונים של משמעות ותורמות להיבטים שונים בחקר הפועל

 כקבוצה סמנטית את הפעלים המכליליםאבקש לבדוק אם נכון להעמיד , בעבודת מחקר זו

 השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים לא ארצה לבחון אם קיים מכנה משותף לפעלים, דהיינו. מובחנת

 אלא - פרופוזיציה וארגומנטים :  לא ניתנים לפירוק לרכיבי המשמעות–רק על בסיס היותם יוצאי דופן 

אבקש לבחון מהו ייחודה של קבוצת , בעבודת מחקר זו, במילים אחרות. ביגם על בסיס משותף חיו

מבחינה תחבירית , )וייחודית משותפתמשמעות בסיסית (הפעלים המכלילים מבחינה סמנטית 

נסיבות השימוש (ומבחינה פרגמטית ) עקרונות תחביריים משותפים שניתן להפעיל עליהם כקבוצה(

, ארצה לחפש אחר מכנה משותף סמנטי לפעולות הכלולות בפעלים המכלילים השונים, כמו כן. )בהם

  .כך שניתן יהיה לנתח משמעות של כל פועל מכליל ניתוח מעמיק

למיין אציע , פעלים מכליליםשאני מכנה הפעלים קבוצת אבקש להציג את , בתחילת העבודה

תאר את א,  בהמשך.6 קבוצות פעלים קרובות לקבוצה זו קיומן שלולהצביע על, אותם לתת קבוצות

                                                            
 בשונה מפעלים רגילים שמעצם מהותם מסמנים תוצאה של התרחשות או ניסיון להשיג תוצאה כלשהי ולכן 4

 .הם נתפסים כמימוש של פרופוזיציה
  .1.2סעיף  על הגישות השונות ועל הכלים הרלוונטיים לחקר קבוצת הפעלים המכלילים ראה להלן 5
 כקבוצה קבוצת הפעלים המכליליםשל  יה לצורך חידוד גבולותלים קרובות תיעשה העמדת קבוצות פע6

  .ייחודית
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ופרגמטיים גדיר עקרונות תחביריים בסיסית והייחודית של קבוצת הפעלים המכלילים ואמשמעותה ה

הפועל המכליל , 'עשה' לרבות הפועל , פעלים מכלילים שוניםארבעהאנתח , לבסוף. ם להשותפיהמ

כל . כי הוא מן השגורים והנפוצים ביותר בעברית בת זמננו על כל משלביה, שנראה, הכללי ביותר

, מכליל פרוטוטיפי לקבוצת הפעלים המכלילים ורווח בעברית בת זמננופועל שנבחר לניתוח הינו פועל 

  .קבוצה בתוך קבוצת הפעלים הנידונהיצג תת המי

 שבגלל אופיים המיוחד קשה לתת להם אחרמ, העיון בקבוצת פעלים זו מאתגר ומעניין

ולכן העמקתי בכל אחת , עובדה זו הכריחה אותי לחפש דרך מקורית לתיאורם. סמנטי ממצה תיאור

מטרת המחקר היא אם כן . יתוחםוחיפשתי כלים שיהיו רלוונטיים לנ, מהגישות השונות לחקר הפועל

הכולל את , הפעלים המכלילים תיאור מקיף ומעמיקקבוצת  ייחודה שלאת בראש ובראשונה לתאר 

 ת הקבוצה וניתוח משמעותיאורכי , נראה. התנהגותם התחבירית ושימושיהם, תםהצגת משמעו

מכלילים כקבוצה  בשאלה אם נכון להעמיד את הפעלים הו יכריעהתנהגותה התחבירית והפרגמטית

מטרתי בעבודה זו היא גם להציג שיטת עבודה שבאמצעותה ניתן לתאר , בנוסף. סמנטית מובחנת

להבנה טובה יותר של הפעלים בכלל ושל קבוצת הפעלים וכך להגיע , את הפועל תיאור מקיף ומעמיק

מעלה ומדגיש , שונותכלומר עיון המשלב בין גישות , כי עיון מסוג זה, ניכר,  כמו כן.המכלילים בפרט

   . את נקודות החוזק ואת נקודות התורפה של כל גישה

הקורפוס הנבדק בנוי . 7לצורך עבודת מחקר זו אסתמך על טקסטים של העברית בת זמננו

   .8מטקסטים כתובים ומטקסטים דבורים

 והוא נבנה מכתוביות שהופיעו, הקורפוס של העברית הדבורה כולל כחצי מיליון מילים

  :2002 – 2001ששודרו בין השנים , 2ניות טלוויזיה של ערוץ בתכ

  )2ערוץ , טלעד( תכנית תרבות ופנאי –) הב ("הבילויים"  .א

  )2ערוץ , טלעד( תכנית לבני הגיל השלישי –) הז ("הזמן השלישי"  .ב

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית הסוקרת סרטים ישראליים –) הי ("היו סרטים"  .ג

  )2ערוץ , טלעד( תכנית אקטואליה –)המ ("המטבחון"  .ד

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית מחשבים –)זו ("זומביט"  .ה

                                                            
שבו הטקסט שם  בסוגריים את שתי האותיות הראשונות של אציין, הלקוחה מתוך הטקסטים, בסוף כל דוגמה 7

 .על מנת לאפשר לקורא לזהות מאין היא לקוחה, היא מופיעה
 .א מאפשרת לי להשתמש בקורפוס שבנתה אני מודה למיכל צימרמן על שהי8
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  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית ייעוץ בנושאי הורות ומשפחה –)זמ ("זמן הורים"  .ו

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית של ראיונות אישיים –) חו ("חוצה ישראל"  .ז

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית(כנית בישול  ת–) טע ("טעמים"  .ח

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית בנושאי נשיות ופמיניזם –) מב ("מבט נשי"  .ט

  )2ערוץ , טלעד( תיעוד של פסטיבל מספרי הסיפורים –) פס" (פסטיבל מספרי סיפורים"  .י

  )2ערוץ , הטלוויזיה החינוכית( תכנית ספורט –) ספ ("ספורט אילוסטרייטד"  .יא

  )2ערוץ , טלעד( תכנית תרבות ופנאי –) תש ("תשע בטלעד"  .יב

במעבר בין הגרסה הדבורה .  הכתוביות מייצגות כמעט במדויק את מה שנאמר בתכנית

ומשתדל , אך המתמלל אינו עושה אלא שינויים מינימליים, לגרסה הכתובה אמנם חלים שינויים

מכיוון שברוב ,  כי אין השינויים מענייננו,נראה, בכל מקרה. להשאיר את הטקסט כמעט זהה למקור

העברית המשמשת בתוכניות . 9רובם של המקרים הם אינם פוגעים בתוכן הפרופוזיציוני של המבע

ובמקרים מיוחדים יצורפו במהלך , להשלמת התמונה, כמו כן. 10אלה היא עברית דבורה פורמלית

  .  בת שיח בהןייתיההמחקר אף דוגמות של עברית דבורה מתוך שיחות בעל פה ש

, הקורפוס נבנה מספרים. הקורפוס של העברית הכתובה מקיף גם הוא כחצי מיליון מילים

  :11זמננו- שלשונם היא לשון האופיינית לספרות פופולרית בת

  )הוצאת קשת, ט"תשנ(מאת רם אורן ) אש" (אש חיה"  .א

  )הוצאת קשת, ס"תש(מאת רם אורן ) חוה" (חוה ואדם"  .ב

  )הוצאת קשת, ב"תשס( רם אורן מאת) עי" (עירום"  .ג

  )הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, א"תשס(מאת יעל ארצי ) נע" (נעדר חלל"  .ד

  )הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב, ח"תשנ(מאת דן שילון ) בש" (בשידור חי"  .ה

                                                            
 ).ב"תשס( על הסיבות לשינויים ועל השינויים עצמם ראה אצל בורוכובסקי 9

על כל  משמש לסימון ערוץ התקשורת שבדיבור 'מדוברת'שם התואר , )טז' עמ, ב"תשס(רעאל  לפי יז10

זו המבוצעת , נית והטבעית משמש לסימון מרחב חלופות השפה הספונט'דבורה'ואילו שם התואר , חלופותיו

היינו שיח שבמסגרתו אין הדובר פועל לכוון את צורת דיבורו או להתאימה , בלא הכנה ובתנאים רגילים של שיח

בדברו אל מול מצלמות הטלוויזיה או אל מול קהל או במעמד חשוב עבורו כגון , למשל(לתנאים שאינו רגיל בהם 

 כך שיכלול גם 'דבורה'מרחיבה את הגדרת שם התואר ,  זאתומתלע, )ב"תשס(בורוכובסקי ). ראיון עבודה

 . שימוש ספונטני וטבעי בהקשרים פורמליים
ואני מודה לה ולהוצאות ,  אסתר בורוכובסקי למטרות מחקר'לפרופ העותק האלקטרוני של הספרים סופק 11

 .לאור על שהואילו באדיבותם לאפשר לי שימוש בקורפוס הזה
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  )הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, א"תשס(מאת יהודית אוריין ) כל" (כל יום רביעי"  .ו

 )הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב, ח"תשנ(את יוכי ברנדיס מ) הג" (הגר"  .ז

והמשלימים , כי בדוגמות שאעלה במהלך העבודה הפועל המכליל יבוא בהדגשה, יש לציין

  . הרלוונטיים שבהם אדון באותה דוגמה ואותם אבקש להציג יסומנו בקו

  ? יש קבוצה כזו–לילים מכפעלים  .1.1

רוק הפועל לרכיבי משמעות בסיסיים מאפשר חלוקה פי, על פי גישת הפועל כאוסף רכיבים

רובינשטיין במסגרת . 12של פעלים למשפחות סמנטיות לפי הפרופוזיציה היסודית הנטועה בהגדרתם

שהקרבה במשמעותם אינה קשורה , עיונו חשף גם קבוצות פעלים בעלי תכונות משותפות

 כאלה הם פועלי .13תם הסמנטיתבפרופוזיציה יסודית משותפת אלא בהיערכויות מיוחדות בהגדר

  ).14"פעלים שהם כינויים לפעולות "כינה, כאמור, שרובינשטיין(, פעלים מכלילים, הקבוצה הנידונה

לפעלים אלה לא ניתן לייחס פרופוזיציה יסודית מוגדרת אלא , )ם"תש(לטענת רובינשטיין 

עדר מבנה יבה, )שם ( לדבריו.ביסוד תיאורם הסמנטי עשויים להיות טיפוסים שונים של פרופוזיציות

פרופוזיציונלי מובהק ומסוים בתשתית פעלים אלה אין להם מבנה בעל יחסים סמנטיים ואין להם 

, ולא ניתן לציינן בהגדרתו, הפעולות הכלולות בפועל רבות מאוד ומגוונות. ארגומנטים רלוונטיים

 מתייחס 'מרד'אין הפועל , שם דוגמהל. ים שוניםדהיינו בפעלים המכלילים ייכללו בנסיבות שונות מעש

כלומר בנסיבות קונקרטיות מסוימות יתבטא המרד בתפיסת משרדי הממשלה , למעשה מסוים

ובנסיבות קונקרטיות אחרות יתבטא המרד בהבאת צבא לעיר הבירה , ובהריסת תחנת השידור

 עצמו אין 'מרד' לפועל ,)שם(לפי רובינשטיין , אם כן. ובהכרזה שקצין פלוני אלמוני הוא מעתה שליט

בכל ' מרד'ומשמעותו משתנה בהתאם למעשים הקונקרטיים המכונים , מבנה סמנטי משל עצמו

  . קונטקסט

                                                            
 .1.2.1 סעיף ל כאוסף רכיבים ראה עוד על גישת הפוע12
 על פעלים שמיקום פרדיקט )ב1976" (שלילת שינוי כמשמעות בסיסית של פעלים" ראה למשל במאמרו 13

 על פעלים) 2ג"תשמ" (פעלים שנושאם מימוש פרופוזיציה"או במאמרו ,  מהותי להגדרתם'לא'השלילה 

 .אמיתי אלא למהות מורכבתשבמסגרתם התחבירית המוצרכת שם עצם שאינו מתייחס לעצם 
 .ם"תש,  ראה רובינשטיין14
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בצד הרוב המכריע של הפעלים נמצא מספר קטן יחסית של פעלים "כי , רובינשטיין קובע

לא טיפוס מסוים אין העיון הסמנטי בהם מעלה . שהניתוח הסמנטי המקובל עלינו לא יצלח לגביהם

יש ... המוכרים לנו מניתוח סמנטי של פעלים אחרים, של פרופוזיציה ולא פרדיקטים פרימיטיביים

שבטבעם יש משהו העושה את הניתוח הסמנטי , בלשון קבוצה של פעלים המהווים טיפוס מיוחד

 זה אין משמעות למרכיב לשוני"כי , עוד הוא מוסיף). 19' עמ, ם"תש" (י רלוונטי לגביהםהמקובל בלת

במקרה זה או , שאנו בוחריםוהוא שואב את משמעותו מהתייחסות לפעולות שונות , מסוימת משלו

  ).21' עמ, שם ("לכנותם כך בדרך ההכללה, אחר

כי פעלים אלה , טוענת) 1996(היא . דונהיבורוכובסקי עוסקת גם היא במשפחת הפעלים הנ

כי התוצאה , והיא מדגישה, למעשה במציאותאינם מאפשרים שחזור הפעולות שנעשו הלכה 

אמנם "כי , עוד מוסיפה בורוכובסקי. 15המתקבלת אינה ניתנת להגדרה בפרופוזיציה סמנטית מסוימת

אך הוא כללי מאוד ולא ניתן לתיאור , יש בין הפעילויות שפעלים אלו מסמנים מכנה משותף כלשהו

  ).54' עמ, שם(, "בקומפוננטות סמנטיות

אך ,  ובורוכובסקי מעמידים אפוא את הפעלים המכלילים כקבוצה סמנטית מובחנתרובינשטיין

ואת ניתוח משמעותם של פעלים מכלילים , הם אינם ממצים את ניתוח משמעות הקבוצה בכלל

פעלים אלה אינם מימוש של : הם מגדירים קבוצת פעלים זו על דרך השלילה. מסוימים בפרט

  . ולא ניתן לצפות את התנהגותם התחבירית, 16מעט על משמעותםולפיכך ניתן לומר , פרופוזיציה

על פי גישות ניתוח פעלים עוסקים ב מגלה שהבלשנים הבאנגליתסקירת הספרות הבלשנית 

 כי בגלל הקושי ,נראה.  כקבוצה סמנטית מובחנת את הפעלים המכליליםיםמעמידאינם  ,שונות

ולהלן , של פעלים מסוימים בקבוצהאף הם רק ו  מאודבניתוח משמעותם נמצאו אך ניתוחים מעטים

   :דוגמות

                                                            
שאף הם אינם מאפשרים שחזור פעולות מסוימות , 'יצר', 'ייפה'לים המכלילים שונים מפעלים כגון  הפע15

 עוד ).54' עמ, 1996בורוכובסקי (אך הם בהחלט נותנים מידע ברור ומוגדר לגבי התוצאה שהתקבלה , שנעשו

 .2.1סעיף בנושא זה ראה 
עבודה ולשירות כגון פועלי כינוי שהינם כינוי ל: רך מיון של פועלי כינוי אחדיםוע) ם"תש(רובינשטיין ,  עם זאת16

ופועלי כינוי שהינם כינוי של ' חגג', 'כישף'למנהג או לתהליך כגון , כינוי לטקספועלי כינוי שהינם , 'כיהן', 'עבד'

 כדי למצות את האפיון של הפעלים האלה לא כל שכן של היותם  בכךן אך אי.'הרע', 'חטא'הערכה לפעולות כגון 

   .קבוצה מובחנת
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מחלקת את ) English Verb Classes and Alternations) "1993 ,Levin"בספרה לווין . 1

ההנחה שלה היא שהתנהגות תחבירית של פועל . ובתוכן תת קבוצותקבוצות  51 - ל הפעלים 

 יכול להופיע פועל קובעת מי יהיו ולכן חלוקת המבנים התחביריים שבהם, משקפת את משמעותו

לשם . פעלים השייכים לאותה קבוצה צריכים להציג אותן התנהגויות תחביריותכלומר , חברי הקבוצה

 – ו 'fill'הפעלים , מכיוון שאופני הצירוף והחילופים התחביריים קריטיים בשיטתה של לוין, דוגמה

'load' אולם .)ם האפשריי התחבירייםכל החילופיםאינם ממלאים את הם ( נמצאים בקבוצות שונות 

כי החלוקה , בחינת חלוקת לווין מעלה, )Baker & Ruppenhofer, 2002(לפי בייקר וראפנהופר 

 אינה אך חלוקת לווין ,לטענתם. על בסיס חלוקה סמנטית אינטואיטיבית והתנהגות תחביריתנעשית 

אלא מונעת אף משיקולים , תחביריתורק תוצר של התאמה אוטומטית של מערכת חוקי התנהגות 

  . 17סמנטיים

 מכלילים כקבוצה מובחנת לצד פעליםקבוצה נפרדת של מעמידה אינה , )Levin, 1993( לווין

לקבוצות אין למצוא ן שלה  הפעלים השונים ובמיוה אתבניתוח, יתרה מזאת. קבוצות פעלים אחרות

', חגג', 'עבד'פעלים כגון , כך למשל. ם נפוצים ושגורישפעלים אלהכמעט פעלים מכלילים על אף 

  .ואינם מוזכרים בתוך הקבוצות השונות,  ועוד אינם מקבלים התייחסות בספרה'מרד', 'בגד'

מבקש לבדוק את הקשר בין המערכת המושגית למערכת התחבירית שלדעתו  18קנדוף'ג. 2

ופשטות מרכיבות את הוא מאמין שלא רק תבניות אלגוריתמיות תחביריות מ. פועלות יחד ובהתאם

הכשירות הלשונית המולדת אלא גם יסודות מושגיים פשוטים וכלליים שמהם נבנים על פי חוקיות 

קנדוף שמילים ומושגים בשפה הם 'כבלשנים קוגניטיביים אחרים סבור ג. סדירה המושגים והמילים

מורכבותם של . שיםהמבטאים את האופן שבו מנגנוני ההכרה מעבדים את נתוני החו, מבנים מורכבים

קנדוף 'כחומסקי לפניו סבור ג. מבנים אלה מצדיקה את הפירוק והחיפוש אחרי היסודות המרכיבים

הגנרטיביסט , אך שלא כחומסקי. שמבעי הלשון מצייתים לחוקיות לוגית ותחבירית פורמלית

 ייה של מושגיםגזירה ועקרונות הבנהוא מתעניין בדרכי ה. קנדוף הוא גנרטיביסט מושגי'ג, התחבירי

חוקיות שנמצאת גם חידושו הוא בהצבעה על ה. ביסודות המושגיים הפשוטים שמהם נבנים המושגיםו

קי הדיבר ובכללם ל ובתוך כך את כל ח,לחקורמרכיביה יש את את מבנה וש ,במערכת המושגית
                                                            

חלוקה המבוססת באופן מחמיר כי , ניכר, )Baker & Ruppenhofer, 2002(ר  בייקר וראפנהופטענת ל17

כולל פיצול קבוצות רבות שקוהרנטיות מבחינה , הבחנה בררנית יותרובלעדי על התנהגות תחבירית תיצור 

 .סמנטית
 .ח"תשס, 2006וסוברן  Jackendoff 1997, 2002, 2007 ראה למשל 18
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גיים מולדים בהנחת קיום יסודות מושהוא  קנדוף'חוד בתפיסתו של געיקר היי, במילים אחרות .פעלים

קנדוף מכנה את גישתו 'ג. ותבניות של יחסים וגזירה המתקיימים גם ברובד המושגי ולא רק בתחביר

  . מכיוון שהיא מתמקדת במושגים ובדרכי יצירתם ופענוחם, "סמנטיקה מושגית"

 כיצד ניתן לגזור מושגים ומילים בשפה מאוסף 1983מראה בספריו החל משנת , קנדוף'ג

, כמות, מקום, פעולה, דבר, דרך, אירוע: ל תבניות יסוד מושגיות שהן כנראה מולדותקטן ובסיסי ש

  ספרו.הבחנה בין תבנית ותקרית, שייכות, זהות, וכן יחסים בסיסיים כגון סיבה ותוצאה, תכונה ויחס

"Semantic Structures) "1990 ,Jackendoff( ,תת תיאור הולם למילים  מאמץ עקיב ומפורט להינו

מפרק את המושג שעליו נבנתה המילה ליסודותיו המושגיים ומצביע על בספרו זה הוא . ת בשפהרבו

 מילה ומושג למרכיביהם קנדוף מפרק כל'ג. פוטנציאל ההתחברות התחבירי והמושגי של המילה

היה ) סם(מתואר כדבר מה " סם הכריח את הרי לעזוב את המסיבה"המשפט , דוגמהל, הפשוטים

 במקום אחד ועכשיו  היה)הרי(ע שבסופו התקיים המצב שבו דבר אחר אירו: הבאההסיבה לתוצאה 

  . במקום אחרהוא 

אצלו וכן לא נמצא , קנדוף אינו מתייחס לפעלים המכלילים כאל קבוצה סמנטית מובחנת'גגם 

 verbs(' עזרה'למעט פועלי , מכליליםשאני מכנה פעלים ניתוח של פעלים השייכים לקבוצת הפעלים 

of helping .( בספרוSemantic Structures") "1990 ,כהדגמה לשיטת הניתוח ,)135 – 133' עמ 

פועלי עזרה כתת קבוצה בתוך קבוצת פעלים קבוצה של קנדוף 'ג מעמיד ,מושגית שלו-התחבירית

:  וכך הוא כותב.)role beneficiary(' מרוויח' פעלים בעלי משתתף -המסמנים אינטראקציה זוגית 

נת המתאפיי ,force-dynamic verbs(19( של עזרה זו תת קבוצה בפועלי דינמיקת הכוחות פעלים

 –' עזר' מערך אחר קיים בפעלים כגון ,אולם.  בעימותשלרוב נמצאים, באינטראקציה בין שני גיבורים

' מרוויח'משתתף בעל תפקיד  מאופיין כוהמושא, אותה תוצאה פוטנציאליתשני המשתתפים חותרים ל

בפועלי דינמיקת . כלומר המשתתף השני מושפע באופן חיובי, ) ללכת הביתהלו עזרסם , ללמש(

אין . (הוא הגורם של התוצאה הפוטנציאליתהכוחות הגורם הוא המעורר והמושפע או המרוויח 

שהביא אותי לשייך אותם , ועלי העזרהקנדוף תרומה להבנת האופי המכליל של פ'בניתוח של ג

    .)כליליםת הפעלים המוצלקב

                                                            
 המודל של דינמיקת הכוחות הוא המודל הפיזיקלי של פעולת כוחות פיזיקאליים והוא מועבר גם לתחום 19

    .האנושי בדרך מטפורית



11 
 

. 21מבוסס על תורת המסגרות הסמנטיות של פילמור ושותפיו 20"נט-פריים"פרויקט . 3

מנותחת על בסיס שייכותה למסגרת סמנטית   הולך ונבנה מילון ממוחשב שכל מילה בובפרוייקט זה

ת רות הסמנטיומנותח על משמעויותיו וגווניו השונים במסג' נסע 'כך למשל הפועל. ועל פי מקומה בה

והפעלת ) self motion(תנועה עצמית , )cause motion(גרימת תנועה : השונות שבהן הוא מופיע

  שייכותם למסגרת סמנטית ותוך תוךים אף הםמנותח, שמות העצם ).operate vehicle(כלי רכב 

למשל שם ,  מסגרת זום התחביריים המגוונים את משמעותם בתוךהפניית תשומת הלב לאפיוניכדי 

מציע  חיבור בין ,  מפעל זה שטרם הושלם.'קרבת דם'שייכים למסגרת הסמנטית ' סבא'ו', נכד 'העצם

ניתוח תחבירי פרטני של מילים וביטויים בשפה האנגלית לבין גישה סמנטית המייחסת את המילים 

     .ובוחנת גם את הקשר בין המסגרות השונות לבין עצמן, סמנטיותלמסגרות 

 ,'בגד', 'מרד'', חטא', 'חגג'', עבד', 'עשה'כגון , צה שאני דנה בהםבחינה של פועלי הקבו

 אלו כשייכים למסגרת סמנטית אחת  לפעליםותתייחס מגלה שאין בפרוייקט פריים נט ה'עזר'ו' נקם'

 ייחודית כפי שהיינו מצפים מפעלים השייכים לקבוצה סמנטית, או למסגרות סמנטיות הקשורות ביניהן

עם ).  קרובות המקיימות ביניהן קשריםועלי הבעלות שייכים למסגרות סמנטיותפ, למשל(, ונפרדת

. יות שונותבמסגרות סמנטהם מנותחים . התייחסות לפעלים מכלילים מסוימיםבפרוייקט יש , זאת

הנוקם : המתוארת כך', נקמה'ך בפרויקט הנדון למסגרת הסמנטית  משוי'נקם'לדוגמה הפועל המכליל 

הנוקם לא חייב להיות זה שסבל .  כלפי הנפגעשל הפוגעולה קודמת תוצאה מפעמעניש את הפוגע כ

, הנוקם: אלמנטים של המסגרת הם. אך הוא חייב לחשוב שפעולת הפוגע הייתה שלילית, מהפגיעה

', התחשבן, 'למשל, כות למסגרת הןהשיי, יחידות לקסיקליות נוספות. הפוגע והעונש, הפגיעה, הנפגע

  . 'נקמני'

עולה שאלה בדבר קיומה של קבוצת הפעלים המכלילים הנעשה בספרות המחקר מהצגת 

 האם ניתן להעמיד קבוצה סמנטית מובחנת רק על סמך היותה –מעמדה כחלק ממילון הפועל בדבר ו

או שמא ישנו מכנה משותף נוסף לפעלים השייכים ? יוצאת דופן ולא ניתנת לניתוח בכלים המוצעים

אם נכון להעמיד קבוצת פעלים זו כקבוצה אבדוק ,  בעבודה זו?פרגמטי, ביריתח,  סמנטי–לקבוצה זו 

עולה אולי  שכפישאין לכך הצדקה או , ובורוכובסקיסמנטית מובחנת בדומה לתפיסתם של רובינשטיין 

  .מתוך ספרות המחקר באנגלית

                                                            
  http://www.icsi.berkeley.edu/framenet:ראה הפרויקט באינטרנט בכתובת 20
 .1.2.2בהרחבה להלן מסגרות הסמנטיות ראה  על תורת ה21
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  גישות בלשניות לניתוח מבעים .1.2

פעלים שהם כינוי "שהוא כינה , נתקיימת קבוצת פעלים מובחסבר ש, כאמור, רובינשטיין

אני  .אינם מציינים פעולה מסוימתש, שהינם פעלים כלליים, "פעלים מכלילים"ואני מכנה , "לפעולות

העשויים , אלההפעלים הועל אף שאת , שלכל פועל מכליל יש משמעות וייחוד משלומבקשת לטעון 

שמציעה לא ניתן לתאר בכלים ,  המשתנים בהתאם לנסיבותלעמוד במקום פעלים רבים ומגוונים

 התנהגותם התחבירית ושימושיהם, יתן לנתחם ולהציג את משמעותם נגישת הפועל כאוסף רכיבים

  . בדרכים אחרות

חיפוש אחר תוך כדי , וניםמשמעות הפעלים המכלילים הששל  ניתוח אני מבקשת להציע כאן

:  הרווחות בבלשנות בת זמננוות שונותבגיש  איעזרלצורך כך. לקבוצת פעלים זוחיובי  מכנה משותף

בחרתי .  ועיון פרגמטיתבניותדקדוק ה, יחסים תימטיים, מסגרות סמנטיות, הפועל כאוסף רכיבים

ניתוח פעלים בכלל  שיועילו לי ב את הכלים הרלוונטייםגישהשונות ולהוציא מכל הלהשתמש בגישות 

 כל אחת מהגישות ומה  אציג עתה.פרטפעלים המכלילים בקבוצת הבניתוח אופיים של הפעלים בו

  .אקח מכל גישה

 הפועל כאוסף רכיבים .1.2.1

בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים מחקר הפועל היה מבוסס במידה רבה על 

בבסיסו אפשר לזהות אלא הוא מורכב מרכיבי משמעות ו ,ון שהפועל אינו יחידת משמעות אחתהרעי

 המופשט הסמנטי העומק שמבנה הבסיסי העיקרון עמד בבסיס הרעיון הזה .פרופוזיציה יסודית

 פני שעל לתבניות בסיס המשמשת היא שהמשמעות ומאחר, התחבירי השטח מבנה את מכתיב

 זה עיקרון .השטח פני שעל התבניות את להבין כדי משמעות למרכיבי הפועל את לפרקחשוב  השטח

, )Chomsky 1957, 1965, 1972( חומסקי של טרנספורמטיבית-הגנרטיבית תורתו רקע על צמח

עד היום  .ולמשלימיו פועלל הסמנטי העיון את פיתחו) Postal, 1971 Lakoff 1971 למשל (וממשיכיו

כך שתפיסת , העוסקות בפעלים משתמשות בעקרונות ובמושגים שעוצבו אזאחדות תורות בלשניות 
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 גם בעשרות השנים בלשנים מזרמים שוניםרווחת בכתביהם של הפועל כאוסף של רכיבים 

   .Jackendoff, 1994 Palmer( 22 1990למשל (, האחרונות

, ה" תשנ,1988למשל בורוכובסקי (בלשנים החוקרים את הלשון העברית על פי גישה זו 

, 1977, 1971רובינשטיין ו 1978צדקה , 1983 טרומר ,ס"תש, ג"בורוכובסקי וטרומר תשנ, א"תשס

כי פירוק , ומראים, כאוסף של רכיבים סמנטיים אלמנטארייםתופסים גם הם את הפועל , )ט"תשל

. הפועל לרכיבי משמעות בסיסיים עוזר במקרים רבים להסבר משמעות הפועל ומסגרתו התחבירית

הפירוק אף מאפשר חלוקה של הפעלים לקבוצות סמנטיות על פי התכנים היסודיים , לטענתם

אחת הינם פעלים שבהגדרתם הבסיסית עומדת פעלים מקבוצה סמנטית , דהיינו. שבבסיס הגדרתם

, )ב' ל'א (פרופוזיציה של בעלות , )ב' ב'א ( פרופוזיציה של מקום  כגון,יה יסודית משותפתפרופוזיצ

', הכניס', 'הניח', 'םׂש'בבסיס ההגדרה של הפעלים , דוגמהלשם . ועוד) א' יש'(פרופוזיציה של קיום 

ועוד עומדת ' יצר', 'ברא'ובבסיס ההגדרה של הפעלים , קוםועוד עומדת פרופוזיציה של מ' החזיר'

פרופוזיציות יסודיות אלה עומדות בבסיס מה שרובינשטיין ובורוכובסקי מכנים . פרופוזיציה של קיום

זה חלק המשמעות הניתן לתיאור בפרופוזיציות הסמנטיות המורכבות . המשמעות הבסיסית של פועל

 –' תואר, ' קיום-' יש'כגון  ( פרימיטיבייםפרדיקטים:  אוניברסאלייםהשונות באמצעות רכיבים סמנטיים

וארגומנטים המתייחסים למשתתפים באירוע הנתון , ) משוואה–' =, ' מקום–' ב, ' בעלות-' ל, 'תואר

בגרעין הפרופוזיציה הסמנטית המורכבת קיימת ). ד, ג, ב, א(ומסומנים באותיות , במציאות

', התהווה', 'גרם'כגון , אחד או יותרפרימיטיבי בדרך כלל פרדיקט " רוכבים"יה ועל, פרופוזיציה יסודית

לפי גישה זו המשמעות הבסיסית של . מרכיבי המשמעות הבסיסית הם סופיים ומספרם קטן. 'לא'

וקובעת את ציפיותינו באשר להיערכות , הפועל מכתיבה את חלוקת הפעלים לקבוצות סמנטיות

  .התחבירית של הפועל

כל תיאור סמנטי המבוסס על פרופוזיציות מופשטות ופרדיקטים אלמנטריים אינו , םבר

יש גוני משמעות שאין לתלותם בפרופוזיציה . מספיק להבחין הבחנה סמנטית ממצה בין פעלים

 , שלהםברור שאף פעלים שהם בעלי הרכב סמנטי שווה לחלוטין במרכיבי המשמעות. הסמנטית

) ג' ל'ב (התהווה '(' גרם'א : יההרכב הסמנט, לדוגמה. מעותם זה מזהעשויים להיות נבדלים במש

ההרכב הסמנטי המשותף הוא הקובע את הצורה . השכיר ועוד, השאיל, נתן: קיים במשמעות הפעלים

                                                            
נזנחה על ידי , שהייתה מרכזית בתפיסה זו, כי תורת הסמנטיקה הגנרטיבית בכללותה,  חשוב לומר22

 . הבלשנים
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והבדל זה הוא מעבר למה , אולם הפעלים נבדלים במשמעותם. התחבירית המשותפת למשפטים אלו

בנוסף על המשמעות הבסיסית יש לרוב הפעלים משמעות , רכלומ. שקובע את המבנה התחבירי

, 1988(ולפי בורוכובסקי , 23ייחודית המאפשרת להבחין בין פעלים שונים בתוך אותה קבוצה סמנטית

) גארגומנטים מגולמים ו) ב, הנחות מוקדמות) א: משלושה חלקים, בעיקר, היא מורכבת, )א"תשס

  : להלן ההסבר. פרדיקטים תיאוריים

יש . הנחות מוקדמות הן התנאים המוקדמים המאפשרים את השימוש בפועל מסוים) א

 במשפט כגון 'ענה'למשל הפועל , ימות לשימוש בפועלהנחות מוקדמות המתייחסות לנסיבות המקד

ראוי לשימוש רק בנסיבות מקדימות שדוד שאל אותי קודם לכן " עניתי לדוד שאני גרה בתל אביב"

סומנת ות המתייחסות לטיב היחסים בין המשתתפים בהתרחשות המ הנחות מוקדמיש. שאלה

בנסיבות שבהן ראוי לשימוש רק " משה התחצף לדוד" במשפט כגון 'התחצף'למשל הפועל כך . בפועל

, של הפועל מהקביעהההנחות המוקדמות אינן חלק . משה נמצא במעמד נמוך יותר מזה של דוד

לטענת . אך הן נמצאות בהגדרתו, אותה מממש הפועלכלומר אינן חלק מהפרופוזיציה הסמנטית 

 פועל לבין אפשר להבחין בין קביעה של, )Kiparsky & Kiparsky, 1971(קיפרסקי וקיפרסקי 

כאשר ההנחה עומדת .  על ידי הצבת הפועל במשפט שלילה או במשפט שאלההנחתו המוקדמת

  .חה מוקדמתבעינה הן במשפט השלילה והן במשפט השאלה אזי ההנחה היא הנ

העצמים  האינפורמציה הידועה לדוברים על טיבם של הםארגומנטים מגולמים ) ב

תופעת הגילום עוסקת באפשרות לנבא אילו . ים הנוטלים חלק בהתרחשותהמתייחסים לארגומנט

 המידע הכלול .עצמים בעולם עשויים להתייחס לארגומנטים הסמנטיים הרלוונטיים למשמעות הפועל

על על אודות העצמים המתייחסים לארגומנטים הסמנטיים הרלוונטיים למשמעות במשמעות הפו

. 'המליח'כך הדבר למשל בפועל , )גילום מלא(הפועל עשוי להיות מידע מקיף עד פרטי פרטים 

המשתמש בפועל זה יודע שהעצם המתייחס לארגומנט ביחסת המושפע הוא המסומן בשם העצם 

ות הפועל מידע חלקי בלבד לגבי העצמים המתייחסים במקרים רבים כלול במשמע. 'מלח'

' ריהט'למשל המשתמש בפועל , )גילום חלקי(לארגומנטים הסמנטיים הרלוונטיים למשמעות הפועל 

יודע שהעצם המתייחס לארגומנט ביחסת המושפע הרלוונטי למשמעות הפועל הוא הדבר הנמצא 

כי , אילו עצמים מדובר בכל מקרהדיוק בינו יודע באך א, ניתן להזיזו וכדומה, באופן קבוע, בתוך הבית

                                                            
על ידי גם חלק מההיערכות התחבירית נקבע כי , ניתן לראות, )א"תשס(בורוכובוסקי אצל כי ,  יש להעיר23

 .)בריו של רובינשטייןבניגוד לד(המשמעות הייחודית 
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בקבוצה אחרת של פעלים מגולם מידע כללי . 'רהיט'בעולמנו קיימים עצמים רבים הנקראים בשם 

, )גילום תכונה(יותר לגבי העצמים המתייחסים לארגומנטים הסמנטיים הרלוונטיים למשמעות הפועל 

 העצם –צם המתייחס לארגומנט ביחסת המושפע מגולמת תכונת הע' עקר'למשל במשמעות הפועל 

  .   צריך להיות מחובר בשורשו בחזקה למקום וכדומה

, על התיאור הבסיסי של הפועל" רוכבים"ה, הם פרדיקטים משניים,  תיאורייםפרדיקטים) ג

פועל . ומייחדים את אופייה של הפעולה המסומנת בפועל, הפרימיטיבייםדהיינו על הפרדיקטים 

תו נכלל הרעיון התיאורי מתאים לשימוש רק במקרים שהדובר רוצה להתייחס לפעולה שבמשמעו

הראוי לשימוש רק בהתייחסו לפעולת ', טרק'כזה הוא למשל הפועל . מסוימת הנעשית באופן מסוים

 מרכיבים הרעיון התיאורי אינו עשוי. תוך השמעת דפיקה וכדומה, סגירה הנעשית בחוזקה

כלומר הוא מהווה חלק מהפרופורציה , לקביעתושייך , ול במשמעות הפועלהוא כל. אוניברסאליים

  .אך הוא אינו רלוונטי להיערכותו התחבירית, הסמנטית אותה מממש הפועל

 אלו פעלים שייכים לקבוצת לזהות איעזר בגישת הפועל כאוסף רכיבים כדי, בעבודה זו

  כקבוצהלהעמידםחנה זו מסייעת לי הב. פרופוזיציהאלה שאינם מימוש של  - הפעלים המכלילים

 של כלל הפעלים אערוך מיון, על מנת לזהות את הפעלים המכלילים. ולהציגם כחלק ממילון הפועל

עד כמה שמתאפשר , הנטועות בהגדרתםהיסודיות במילון לקבוצות על פי הפרופוזיציות הסמנטיות 

קבוצת הפעלים למשמעות בסיסית  גדיראנסה לה, גישת הפועל כאוסף רכיביםעל פי , בנוסף. הדבר

להגדיר אנסה , כמו כן. ולקבוע את ציפיותינו באשר להיערכויות התחביריות שלהם, המכלילים

ת ארבעמשמעויות ייחודיות לאחפש אחר ו,  משותפת לקבוצת הפעלים המכליליםיתמשמעות ייחוד

  .כלילים השונים בין הפעלים המות המבחינותת ייחודייוכלומר משמעו, הפעלים אותם אנתח

  מסגרות סמנטיות .1.2.2

גורסת כי היא . 24הסמנטיקה הקוגניטיביתבעשורים האחרונים צמחה בבלשנות גישת 

ומובן " מומשג"אלא , מוחנו ולשוננו, אינו נתון אובייקטיבי החודר בדרך מסתורית אל חושינו" עולם"ה

מושגים , לפי גישה זו. שילנו בעזרת חושינו ובעזרת כלי ההכרה המחשבתיים שצויד בהם המין האנו

המשגה ומילים נולדות מסיבות הנעוצות בניסיון . אינם מיוצגים בתודעתנו אלא הם נבנים בה

                                                            
 .2006 וסוברן Langacker, 2002 Taylor 1988 על הסמנטיקה הקוגניטיבית ראה למשל 24
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 תיאור משמעות ערכים לקסיקליים צריך להתייחס לעולם ולידע פיכךול, ובאינטואיציה האנושיים

  . התרבותי

 של פילמור סמנטיותית הסמנטיקה הקוגניטיבית צמחה תורת המסגרות הבמסגרת תיאורי

מילה שייכת למסגרת הסמנטית . כי ניתוח של מילה או של מושג אינו מבודד, הגורסת, 25ושותפיו

ומשמעות של מילה מוקנית , כך שהשמעת מילה מעוררת בתודעה את כל המסגרת הסמנטית, שלה

ום המילה מסגרות סמנטיות מספקות רקע ומוטיבציה לקי, לפי גישה זו. 26לה מכוח מקומה במערכת

שעל מנת להבין משמעות של מילה חייב להיות לנו ידע על המסגרת , מכאן. בשפה ולשימושה בשיח

כי יודעים משמעות של מילה רק אם מבינים את מסגרות , ניתן לומר. הסמנטית שאליה המילה שייכת

ויות כלומר הבנת מילים היא הבנתם של המצבים וההתנס, הרקע שהניעו את המושג שקודד למילה

  .שהולידו את המילים והבנתם של מושגים הבאים לידי ביטוי במילים

ר שאנק 'של חוקר הבינה המלאכותית רוג" תסריטים"נסמכת על רעיון ה ,פילמור  גישתו של

)1969 ,Schank( ,הנשלפים " תסריטים"רואה במבנה של התגובות הלשוניות מערך של ש

התסריט משפיע על הציפיות ועל האופן שבו . יעילהבסיטואציה מסוימת לצורך התמצאות מהירה ו

התיאור כי , כמו שאנק סובר גם פילמור. 27ייקלטו ויפוענחו בתודעת המשתתף באירוע, יובנו האירועים

הסמנטי של אוצר המילים ושל דרכי ארגונו צריך להישען על פסיכולוגיה אנושית ועל צרכים אנושיים 

ור מהסמנטיקה תורה זו נולדה מאי הנחת של פילמ. סמנטיתדי ביטוי במערכת המושגית הבאים לי

אלא בקשרים ,  לא תידון משמעות של מילה בנפרד תוך מניית רכיביהמעתה. 28של רשימות הרכיבים

המילון אינו מסוגל לתאר את . שהיא מקיימת עם קרובותיה בתוך מסגרת התוכן המשותפת שלהן

- נדיב-כסף או בין המושגים קמצן-סחורה-מוכר-נההקשר הקיים בתודעת הדוברים בין המושגים קו

את הקשרים האלה מציע פילמור לראות במסגרת של . שנה-חודש-שבוע-חסכן או בין המושגים יום

  ". מסגרות סמנטיות"

                                                            
, Fillmore & Atkins ,2003 ,2003b ,2002, 1992, 2000 על תורת המסגרות הסמנטיות ראה למשל 25

2001 Fillmore & all 2006 וסוברן. 
שבה כל , )ולא כאוסף של פרטים( השפה כמערכת סגורה  תפס את,)1916(סוסיר דה שכבר ,  יש לציין26

כלומר כזו שבה ערכו של כל סימן נמדד . הסימנים קשורים זה בזה מחד גיסא ומנוגדים זה לזה מאידך גיסא

 .והם מקבלים את משמעותם כתוצאה מהעמדתם זה כנגד זה, ביחס לסימנים אחרים
  .87' עמ, 2006,  ראה סוברן27
 .Katz & Fodor, 1963שימות הרכיבים ראה  על הסמנטיקה של ר28
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הגותו של פילמור מדגימה התרחקות של תורת המשמעים מן המתמטיקה והלוגיקה אל 

 המסגרות אינה עוסקת רק ביחסים המבניים שבין סמנטיקת. ההיבטים תלויי האדם והשיח של השפה

אנו יודעים להבחין בין ציונים : אלא במבני ידע ובקטגוריות תלויות התנסות, מילים או בין מושגים

לא גבולותיו ולא מרכיביו הסמנטיים . ן ועודמצוי, טוב מאוד,  טוב,מספיק, בלתי מספיק: בבית הספר

המסגרת מושתתת . ומו במסגרת התוכן שאליה הוא משתייךשל מושג מכוננים את משמעותו אלא מק

שמסגרות , ומכאן, הבאה לידי ביטוי באוצר המילים, על התנסות אנושית ועל ההמשגה של התנסות זו

למושגים אין גבולות ברורים ואין גדרות . ת להצטמצם או להתרחב עם הנסיבות עשויוסמנטיות

נים ומתגוונים והם תלויים במנגנוני ההמשגה מושגים משת. והגדרות המוצבים אחת ולעולם

  . האנושיים

תיאור המסגרות הסמנטיות צריך , )Fillmore & Atkins, 1992(לטענת פילמור ואטקינס 

בשנים , ואכן, שתספק מידע אודות הדקדוק והמשמעות יחד, להתאחד לתיאוריה של הלקסיקון

 ).FrameNet" (נט-הפריים"מפעל קלי באוניברסיטת ברמתארגן ביוזמתו של פילמור , האחרונות

לתאר מילים שנלקחו מהקשרים של טקסטים ונותחו בהקשר של שבבסיסו עומד הרצון , מפעל

 הקורפוס הלאומי הבריטי –התיאור מבוסס על דוגמות מתוך קורפוס מוסמך ותקף . הופעתן

  . 29הממוחשב

י ממוחשב שנותן פריים נט הינו פרויקט לקסיקוגרפ )1.1בסעיף (כפי שנזכר לעיל 

מזהים ומתארים מסגרות בפרויקט . אינפורמציה על מאפיינים סמנטיים ותחביריים של מילים אנגליות

נחקרים . ומנתחים את משמעות המילה בתוך המסגרת המהווה בסיס למשמעות שלה, סמנטיות

 המאפיינים התחביריים תוך כדי ששואלים כיצד המאפיינים הסמנטיים מכתיבים את המבנה

 היחידה הלקסיקליתו המסגרתהיחידות החשובות של הניתוח הלקסיקלי בפריים נט הן . התחבירי

 שפילמור נותר נאמן לעניינו אחרמ, המפעל מתרכז בעיקר בפעלים .המילה השייכת למסגרתשהיא 

  . העמוק בתחביר וגם משום מרכזיותו של הפועל בהבניית יחסים תחביריים וסמנטיים

מכיוון שהוא מתאפיין בכך שמשמעותו באופן אינהרנטי ,  במבנה המשפטלפועל תפקיד חשוב

ם מסוימים רכיביצירוף , דרישה זו. ם אחרים במשפט כדי שיהיה קוהרנטירכיבידורשת תמיכה של 

ישויות שיכולים להשתתף י הערכיות הסמנטית מובעת במונחים של סוגי ה.ערכיותנקראת , למילה

                                                            
 .British National Corpus (BNC) – זהו קורפוס של טקסטים כתובים מתוך העיתונות והספרות באנגלית 29
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, במסגרת של העברה,  למשל,)frame elements(של המסגרת אלמנטים והם נקראים , במסגרת

כל פועל זוכה לניתוח תחבירי של מערך . 30המקבל והדבר, האלמנטים של המסגרת הם הנותן

.  ולפי מקומה בהלמסגרת סמנטיתנותחת גם לפי שייכותה והחידוש הוא שמילה מ,  שלוהאלמנטים

ובין העיסוק במרכיבים התחביריים של ,  סמנטיתתיאוריהשהיא כך נוצר מגע בין תיאורית המסגרות 

  . בעיקר זה של הפעלים, ומובלט הקשר בין המשמעות לבין המעמד התחבירי, מילים

 היחידה שמופיעה בהם, תהליך התיאור בפריים נט כולל הוצאת משפטים מתוך הקורפוס

בתיאור . ילההתחביר והסמנטיקה של המובאמצעות הדוגמות בודקים את , הלקסיקלית הנדונה

: שאליו שייכת היחידה הלקסיקלית בפריים נט ישנם- המסגרת הסמנטית - הקונספטואליהמבנה 

  ". תסריט"ה, תיאור של התרחשות - אפיון סכמטי של המצב המיוצג במסגרת. א  

  .אלמנטים של המסגרת ה- רכיות ותיוג המרכיבים של המסגרתקביעת הע. ב  

  .מאפשרות ניתוח סמנטי דומהמילים הכלומר , רשימת מילים ששייכות למסגרת. ג

 למשלכך . מספקת דרך לאפיין קשרים סמנטיים בין מילים" המסגרות הסמנטיות"תיאורית 

מתעניינים בפרויקט גם בקשרים , בנוסף. 31העברהמסגרת ה: לתת ולקבל נמצאות באותה מסגרת

העברה  '–רכבת יותר  ממסגרת מוהיא חלק' העברה'מסגרת , כך למשל. שונים בין מסגרות

  . והיא כוללת שני אירועי העברה, יש קונה ומוכר', מסחרית

, פירוט הערכיות, יחידות לקסיקליות, מסגרת סמנטית כוללת תיאור של התרחשות, לסיכום

 מתרכזת בשאלת תיאורית המסגרות הסמנטיות. ובותאפשרויות המימוש ומסגרות סמנטיות קר

נים תחביריים בבואה להבחין בין משמעים שונים של מילה מתוך אך היא נעזרת באפיו, המשמעות

                                                            
, ישנם אלמנטים שוליים,  ועודagent, theme, recipient – פרט לאלמנטים המרכזיים של המסגרת 30

אלמנטים שוליים אינם חלק ממה שמייחד .  ועוד time, place, manner –שמתגלים בכל המסגרות של פעולה 

והאירועים אינם מובחנים זה מזה בכך , ביטויי זמן ומקום יכולים להופיע עם רוב האירועים(, את המסגרת

 ). שמופיעים בזמן ובמרחב
שתי , )2006(על פי סוברן . כי בכך קרובה תורת המסגרות הסמנטיות לתורת השדות הסמנטיים,  יש לציין31

אולם לטענתה . ות מתייחסות אל מילות השדה כאל מניע לפרוס את מסגרת ההבנה של מילות השדהיוריאהת

תיאוריית המסגרות ותיאוריית השדות מחפשות . ההבדל בין שתי הגישות הוא בעיקר במוקדיהן) "90' עמ, שם(

יהן או על פי מקומן בשדה ובמסגרת שתיהן מבנים המארגנים את שימושי המילים על פי יחסי המשמעות שבינ

התנסות ריית המסגרות פונה אל ההבנה ואל ותיאו,  תיאוריית השדות מחפשת את היחסים בלשון;התוכן

 ".הרבה מן ההתנסות הזאת מגולם בלשון עצמה. האנושיות
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ההבחנה בהבדלים .  מתמקדות במשמעים ובארגון העולםהמסגרות הסמנטיות. המסגרת הסמנטית

  .אך איננה בלעדית, תחביריים מסייעת בגילוי הבדלי משמעות

לאלה במיוחד ,  כל הפעלים בשפהלתת מענה לתיאוראמורה תורת המסגרות הסמנטיות 

מגדירה רק באופן " הפועל כאוסף רכיבים"קבוצת הפעלים המכלילים שגישת , שאני מתעניינת בהם

 במשפטים כגון 'חגג'על מנת להבין את הפועל המכליל , דוגמה לשם .נעדרי פרופוזיציהשלילי כ

במעון הסיעודי של ותיקי , 93 – לסבתא פניה את יום הולדתה ה חגגנושלושה ימים לאחר מכן "

חייבים להבין  - )מס" ( שנה לכפר יהושע70 שם חגגנוורק לפני שלושה חודשים " או )נע ("דגניה א

המתארת ,  מעוגן במסגרת הסמנטית שלו'חגג'הפועל . רת הסמנטית של חג וחגיגהאת כל המסג

המסגרת . התרחשות של חוגג המציין חג או אירוע המשמעותי לו בשיתוף עם חוגגים נוספים

 הפרופוזיציות הסמנטיות אינן רלוונטיות לעומת זאת. לוונטית מאוד להבנת משמעותו רהסמנטית

 והינם מסגרת הסמנטית שלהםבאים מתוך ההמשלימים של הפעלים המכלילים , כמו כן. למשמעותו

ארגומנטים בפרופוזיציה המסומנת מימוש של אלמנטים מרכזיים במסגרת הסמנטית ולא של 

  .32בפועל

ן הגישות הנחות ושיטות מחקר מב בעבודתי אשלהמכלילים השונים  הפעלים ניתוחב

אבקש לבנות בעבודה זו , כלומר. תיאור תעמוד תורת המסגרות הסמנטיותבבסיס ה אולם, השונות

לכל פועל אציג את . 'עשה'ו' עבד', 'עזר', 'נקם': לארבעת פעלים מכלילים שוניםמסגרות סמנטיות 

המרכזיים הקיימים במסגרת שלו ואת אפשרויות אלמנטים  האת,  שהוא מסמן ההתרחשותתיאור

מתוך ניתוח ארבעת הפעלים המכלילים ניתן יהיה לראות כי לפעלים מכלילים יש . המימוש שלו

 הללו תיאור ארבעת הפעלים המכלילים, כמו כן.  שניתן לתארה ולנתחה33משמעות משל עצמם

איעזר , בנוסף לכך. ים בפרט ופעלים בכללמעמיד שיטה המאפשרת ניתוח מעמיק של פעלים מכליל

  .בתורת המסגרות הסמנטיות על מנת להציג את ייחודה התחבירי של קבוצת פעלים זו

  

                                                            
העוסק בייחודה התחבירי של קבוצת הפעלים , 3.2 בסעיף 3 נושא זה מוסבר ומתואר בהרחבה בפרק 32

 .מציעה את העקרונות הכלליים של הגישה ויתר פירוט יבוא בהמשךכאן אני . המכלילים
 . ולכן אין לראות בהם כינויים33
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  34תפקידים תימטיים .1.2.3

משפט קיימים יחסים סמנטיים בין השמות ביסוד הגישות רבות לניתוח משפטים מניחות ש

ת בין המסומנים על ידי השמות לבין המסומן יחסים אילו מציינים את היחס הקיים במציאו. לבין הפועל

, במילים אחרות. היחס הזה מכונה התפקיד התימטי של המסומן על ידי השם. על ידי הפועל

" שחקנים"המתייחסים ל, התפקידים התימטיים מסמנים את התפקידים הסמנטיים של הארגומנטים

 את התפקידים התימטיים על הפועל הוא היסוד השולט והוא המטיל. בהתרחשות המסומנת בפועל

תפקידים . כלומר הפועל קובע את מספר הארגומנטים הנדרשים ואת תפקידם, השמות שמסביבו

לכל ארגומנט בהתרחשות שהפועל מסמן יכול להיות . מקום ועוד, מושפע, גורם: תימטיים נפוצים הם

 מושג של טיפוס והמערכים השונים של היחסים התימטיים מביעים, אחד מהתפקידים התימטיים

  .פוי להיות בעל תוקף אוניברסאלימשפט הצ

תפקידים תימטיים הינם חלק מהמערכת , )46' עמ, Jackendoff, 1990(קנדוף 'לטענת ג

המערכת לבין  יתתחביר-מערכת הפונטיתבין ההדוקה קיימת התאמה הוא סבור ש. המושגית

 מתאים למרכיב ,צירוף יחס, וף שמניציר,  משפט: במשפטכל תוכן המתממש ביסוד לשוני: המושגית

גם אם לא תמיד מתממשים כל . סיבה ועוד, דבר, דרך, פעולה, אירוע, מצב, מקום,  גורם:מושגי

  . הם קיימים במערכת המושגית כארגומנטים מושגיים, הארגומנטים בתחביר

ות ה זו עולה העיקרון שהמרכיבים השמניים שבמבנה התחבירי תופסים עמדות תחביריגישמ

, כלומר. בהתאם למרכזיות התפקיד שהארגומנט שאותו הם מממשים תופס בפרופוזיציה הסמנטית

טיים של המשתתפים בהתרחשויות המסומנות בפעלים לבין מימושיהם תימקיים יחס בין התפקידים ה

   .התחביריים במשפט

" The case for case"מציג במאמרו , שנחשב לאבי תורת היחסים הסמנטיים, פילמור

)1968 ,Fillmore( ,שש יחסות יסודיות:  

, )שם(לפי פילמור . ש העושה ויוזם את הפעולה" הצ-) ארגטיבי/אגנטיב(היוזם החי  .1

מעדיף לומר כי יחסה זו היא , )Anderson, 1971(אנדרסון . הוא חייב להיות חי

                                                            
 Jackendoff ,2002 ,2000 1990, א"בורוכובסקי תשס ,1978על תפקידים תימטיים ראה למשל צדקה  34

Reinhart.  
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בטבע קיימים כוחות המסוגלים אף הם לפעול . טיפוסית לשם חי אך לא הכרחית

  . 35לל שינוייםולחו

המתנסה בה או ,  הישות החיה המקבלת את הפעולה-) דאטיב(המתנסה החי  .2

  . הסובלת אותה

שמישהו ,  רק כאשר קיימת ההנחה מאחורי משפט שנושאו הוא דומם-האמצעי  .3

ש המשמש תאור "כאשר הצ. 'המפתח פתח את הדלת'למשל , השתמש באמצעי

 .אמצעי הופך לנושא חייבים לציין את יחסתו

 התוצאה .4

 המקום .5

, 1971(לפי אנדרסון .  העצם שנפגע או שקרה לו משהו-) מינטיבנו(האובייקטיב  .6

Anderson( ,קיומה חובה בכל משפט .  

 -  47' עמ, א"תשס" ( תחביר משמעות ושימוש-הפועל "בספרה , לעומת זאת, בורוכובסקי

 . המקבל והמקום, שפעהמו, הגורם: יחסות-שהן מעין מקרו, מציגה ארבע יחסות סמנטיות, )57

  : מתארת את מערכת התפקידים התימטיים באמצעות שני מאפיינים בינאריים36ריינהרט

  ). -+/cause change = c (-+/ש= גרימת או אי גרימת שינוי . 1

  ). -+/mental state = m (-+/מ= מעורב או לא מעורב מצב מנטלי . 2

   : מים לתשעה תפקידים תימטיים מקובליםהמתאי, שני מאפיינים אלה מגדירים תשעה מקבצים

          , מרגיש+]=מ[, סיבה=37+]ש[, מושפע]=-ש, -מ[, חווה]=-ש, +מ[, מכשיר+]= ש,-מ[, גורם+]=ש, +מ[

ההתאמה בין מקבצים אלו לתפקידים התימטיים המקובלים . 38שרירותי[ ]=, מטרה]=-ש[, מקום]=-מ[

כך שמשמעותם ,  יש מגוון פרשנויות קונטקסטואליותכלומר למקבצים אלה, אינה תמיד אחד לאחד

, טיפוסי לתפקיד המכשיר+] ש, -מ[המקבץ , לשם דוגמה. נקבעת לעיתים קרובות על ידי הקונטקסט

עם . שאינם מכוסים על ידי אף אחד מהתפקידים התימטיים הקיימים, אך יש לו גם שימושים נוספים

                                                            
. תה הכללית ביותר ואינה מותנית בפועל חיתופס את הארגטיביות במשמעו, )Anderson, 1971( אנדרסון 35

מכוח האדם " הפועלים"מכשירים , גורמים דוממים הפועלים מכוח עצמם, יחסה זו תכלול פועלים חיים ויוזמים

 .וגורמים סיבתיים, המשתמש בהם כאמצעים
 .Reinhart, 2000, 2002 ראה למשל 36
 . או שליליהאפיון השני יכול להיות חיובי, ון אחדהפועל בוחר תפקיד תימטי המוגדר רק באמצעות אפיכאשר  37
 . לא נראה שיש תפקיד מסוים שמתאים למקבץ זה38
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ועל כן היא מכנה אותם על ידי התפקיד הטיפוסי , םנוח שיש שמות למקבצי, לטענת ריינהרט, זאת

  . להם

 כי השמות לתפקידים ,אף הוא, מציין) 47 - 46' עמ, Jackendoff, 1990(קנדוף 'ג

אולם ישנם סוגי ארגומנטים , התימטיים הם רק תזכורות נוחות למערכות יחסים בולטות מסוימות

אין שם " John passed the house"ט  במשפ'house'לשם דוגמה למושא .  להם שם מקובלשאין

והמושא מובן כארגומנט בפונקציה , "John went by the house"משמעות המשפט היא . סטנדרטי

  . מטרה או מושפע במובן הרגיל, אך אין הוא מוצא,  דרך–

אנלוגיים בדרכים רבות , הקיימים בתורת המסגרות הסמנטיות, האלמנטים של המסגרת

נעשה שימוש במונחים ,  סמנטיות מסגרותלגבי מספר. מטייםיו לתפקידים התלתפקידי היחסות א

, )agent (נט'אג: כגון  של המסגרתאלמנטים מרכזייםלתיאור , טייםסמנ מתורת היחסים המוכרים

 מנסים להתאים את  אין פילמור ושותפיואולם. וכדומה) instrument(מכשיר , )theme(תימה 

הכינויים של , במילים אחרות.  אינה קיימתתאמהה הללו כאשר הם למונחיםהאלמנטים המרכזיי

  הספציפית שבה הם מצויים ואיןים מובנים על פי התפקידים שיש להם במסגרתהאלמנטים המרכזי

עובדה זו חשובה במיוחד . לתפוס אותם כמי שנבחרו מתוך סדרה אוניברסלית ומוגבלת של כינויים

משלימיהם אינם מימוש של ארגומנטים בפרופוזיציה סמנטית שכן , בניתוחם של הפעלים המכלילים

במסגרתו , לשם דוגמה. רוב לא ניתן לדבר על משלימיהם במונחים המוכרים והמקובלים ול,39מסוימת

 במשרד אצלי"כמו בדוגמה ' מעסיק'לוקחים חלק אלמנטים מרכזיים כגון ' עבד'הסמנטית של הפועל 

למחרת שידור הכתבה "כמו בדוגמה ' תחום העיסוק'ו, )מב("  רק נשיםעבדו...עד לפני חמש שנים 

דורש משתתף בעל ' עזר'הפועל , דוגמה נוספת). בש" (ברדיו עבדתיי כבר לא "על הפילוג במפא

  ).זמ" (לבטא את הכעס הזה במילים לו לעזור"כמו בדוגמה ' המשימה'תפקיד תימטי 

תנות מקום מרכזי לתפקידי המוצגות כאן נוהבלשניות כי כל השיטות , חשוב לומר

לצורך , בעבודה זואולם . המיוצגים ביסודות הלשוניים בסביבת הפועל, המשתתפים בהתרחשות

 מתורת  של פילמור ושותפיוטיים שהפועל המכליל דורש אאמץ את דרכםתיאור התפקידים התימ

במסגרת  שהמתאימה את שמות האלמנטים המרכזיים לתפקיד שהם תופסים בהתרחשות, המסגרות

                                                            
העוסק בייחודה התחבירי של קבוצת הפעלים , 3.2 בסעיף 3פרק  נושא זה מוסבר ונידון בהרחבה ב39

 .המכלילים
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, )בגלל אופיים המיוחד(הפעלים המכלילים כפי שראינו מאחר ש, בחרתי לנקוט בשיטה זו .הסמנטית

גם משתתפים , )מקום ועוד, גורם(דורשים לצד משתתפים בעלי תפקידים תימטיים מוכרים ומקובלים 

    . 'משימה'או ' מעסיק' כגון דים תימטיים שאינם מקובליםבעלי תפקי

   40תבניותדקדוק ה .1.2.4

דקדוק תיאוריה נוספת שצמחה בבלשנות של שנות השמונים של המאה העשרים היא 

אין הפרדה ,  42שיש בה  ביקורות  על הבידוד שגזר חומסקי על התחביר, על פי תורה זו .41תבניותה

, צירופים :מסוימיםמבנים הרעיון העומד בבסיס גישה זו הוא ש. חד משמעית בין לקסיקון ובין תחביר

גם ויש להם תפקיד בפרשנות המבע ,  יחידות לשוניות הנושאות משמעותהינם תבניות ניבים או

.  משמעות שהיא יותר מסך חלקיווותנים לנ המבע ומבנההפועל . בנפרד מתרומת המילים במשפט

פעולת הגומלין בין מרכיבים לקסיקליים המצויים ברצף סינטגמטי קבוע יוצרת "במילים אחרות 

רופית מיוחדת הגורמת לכך שהמשמעות הכוללת של הצירוף היא יותר ממה פונקציה סמנטית צי

  ).24' עמ, 1999, הלוי נמירובסקי(, "של משמעויות מרכיביו, על פי סדר תחבירי, שעולה מהחיבור

בנה מזוהה מ, )Goldberg, 2003( לדבריה. זכתה תיאוריה זו לפיתוח המרבירג גולדבאצל 

ויש , כל עוד קיימת פונקציה שלא ניתן לצפותה מרכיבי המשפט, ףכתבנית או כצירו: כדפוס לשוני

 & 1988b ,Langacker ,2000 ,Barlow & Kemmer ,2001,Diesselלמשל (שאומרים 

Tomasello( ,שמבנים הם דפוסים אפילו אם הם צפויים כל עוד הם מופיעים בשכיחות גבוהה .  

 תורמים אספקטים שונים למשמעות )Construction( תבניתוההפועל כי , מגישה זו עולה

מייחסות משמעות למגוון הסוגים של , )Bencini & Goldberg, 2000(בנסיני וגולדברג . המשפט

וכך מסבירות את החילופים התחביריים הרבים הקיימים ואת העובדה שפועל , מבנה הארגומנטים

הארגומנטים כיחידה  מבנה הן מזהות את דפוס. יכול להופיע בדפוסים שונים של מבנה ארגומנטים

 + 1ש"צ(המבנה התלת מקומי , 43לשם דוגמה .התורמת באופן ישיר למשמעות המשפט, לשונית

                                                            
דקדוק ' בשם Construction Grammar""בחר לקרוא בעברית לדקדוק המכונה ) 2009, פ"בע(כוזר  40

 . 'צירופיםדקדוק ה' גישה זו בשם ותמכנ) א"תשס(בורוכובסקי וסוברן כי , יש לציין. ואני בעקבותיו', התבניות
 ,b1988 ,1988 Fillmore, b1997 Jackendoff, 1999 Kay & Fillmore ראה למשל התבניות על דקדוק 41

2000 Bencini & Goldberg , 2006,2003 ,1995 Goldberg א" תשסובורוכובסקי וסוברן .  
  .)7 - ו2פרקים , 2006( ראה סוברן 42
 ).642' עמ, Bencini & Goldberg, 2000( הדוגמה לקוחה מתוך בנסיני וגולדברג 43
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 משמעות 'נתן'כשבמבנה זה מופיע הפועל .  העברהקשור במשמעות של) 3ש"צ + 2ש"צ+ פועל 

קטים משמעות המבנה עשויה לתרום אספ, במקרים אחרים, אולם. המבנה חוברת למשמעות הפועל

 מופיע במבנה התלת מקומי רעיון 'בעט'למשל כשהפועל , קיימים בפועלשל משמעות שאינם 

קים גרם לפט "היא " קים בעט לפט את הכדור"משמעות המשפט . ההעברה עולה מתוך המבנה

בעוד , "z לקבל y גרם ל x"המבנה תורם את המשמעות של ". י בעיטה בו"לקבל את הכדור ע

 ערך נוסף מעבר לסך חלקיולמבנה יש , דהיינו. דרך שבה התרחשה ההעברהשהפועל מגדיר את ה

+ פועל "כי למבנה , טוענת, )ג"תשס(הלוי , דוגמה נוספת. באופן ישיר למשמעות המשפט תורם והוא

והתיישבתי אחת לשעה בערך קמתי ועברתי ברגל כמאה מטרים "כמו בדוגמה " כינוי חוזר לנושא+ ל 

, לדבריה. מעות מופשטת של טשטוש התכליתיות והאפקטיביות של הפעולה יש מש44" בקפה אחרלי

והוא מאפשר המשגה של , המומשג כפוֵעל וכפעול כאחד, במבנה זה יש ביטול הניטרליות של הנושא

  . במקרה או ללא תכלית מוגדרת, בהיסח הדעת, פעולה הנעשית מאליה

ואבקש ,  שוניםצירופים בתוך הופעתםהשונים בהמכלילים  אנתח את הפעלים ,בעבודה זו

, במילים אחרות. המבעהפועל ו הצירופים השונים תורמים אספקטים שונים למשמעות לבחון כיצד

לפועל , לדוגמה. ות שונותמשמעוימקבלים פעלים המכלילים בצירופים השונים ה כי, אנסה להראות

 אני הלכתי אתמול לראות סרט גם" כמו בדוגמה ']-חי[ש "צ+ על + עבד  + +]חי[ש "צ'במבנה ' עבד'

יש משמעות של עשיית פעילות עם ) זמ"(שאני עובדת עליוכי רציתי להתאוורר קצת מהחומר , בערב

. הדבר שעליו עובדים או לשפר אותוהשקעת זמן ומאמץ על מנת לממש את כדי הרבה מוטיבציה תוך 

אני יודע ""כמו בדוגמה ' +]יח[ש "צ+ על + עבד +] + חי[ש "צ'במבנה ' עבד'לפועל , לעומת זאת

) בש"(יש לך תוצאה ביד ואתה חושש לגלות לנו אותה "– אמר ברשת הקשר –" שאתה עובד עלינו

כמו בדוגמה ' ]-חי[ש "צ+ ב + עבד +] + חי[ש "צ'במבנה ' עבד'ואילו לפועל , יש משמעות של לרמות

ניתן לראות כי כאשר , ות אלומדוגמ. יש משמעות של להיות מועסק) הז" (הוא עובד בבית חרושת"

+ חי(ש החובר אליו "ושינוי סוג הצ) 'על'/ ' ב'( שינוי של מילת יחס -מופיע במבנים שונים ' עבד'הפועל 

  .   הוא מקבל משמעויות שונות-) -חי/ 

  במבני משפטוסקעש, )Kay & Fillmore, 1999(במאמרם  ופילמורקיי דוגמה יפה מציגים 

 כשהוא מופיע במבנה  do בפועל המכלילבמאמר הם דנים .טיים למחצהתקניים למחצה ואידיומ

                                                            
" אהבת שאול", ולקוחה מתוך ספרו של עמיר, )124' עמ, ג"תשס( הדוגמה נמצאת במאמרה של הלוי 44

 ).150 - 149' עמ, ח"תשנ(
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"What's X doing Y?" כמו בדוגמה "What's this fly doing in my soup?" . מבנים אלה משלבים

אין ' עשה'מבחינה סמנטית לפועל המכליל . סטייה כלשהי מכללי הדקדוק אך הם מובנים וגם פוריים

ת העצם שבתבנית רחוקים זה מזה במערך ההעדפות והציפיות של שמו, כאן משמעות של עשייה

 כל התנאים האלה יוצרים את המשמעות -' מה'והביטוי פותח במילת השאלה )  מרק–זבוב (הדוברים 

על אף . התמרמרות או תלונה על מצב דברים בלתי רצוי, הפרגמטית של הביטוי שיש בה פליאה

הם מובנים ובכך , הם מאפשרים וריאציות, מן התקן התחביריהסטייה שסוטים כביכול ביטויים כאלה 

   .45יוצרים לעצמם מחדש מעמד מעין דקדוקי

  יעיון פרגמט .1.2.5

עם .  הלשוניםבתוך הקשרים מבעהיא ענף בלשני צעיר יחסית שחוקר  46הפרגמטיקה

הפרגמטיקה בבלשנות נעשה מובן שההקשר הוא גורם המשפיע על תפיסת ענף התפתחות 

יש לקחת  שהוצגו גישות השונות בנוסף ל,פיכךל. יסוד לשוני בכלל ושל הפועל בפרטמשמעותו של 

  . אשר תורמים לעתים לתיאור ממצה של משמעות הפועלמים פרגמטייםבחשבון גור

 קשריו של מבע עם מבעים אחרים שבהקשר הלשוני והנסיבתיהפרגמטיקה בוחנת את 

מתי והיכן הופק המבע ,  הנמעןמי, מועןי המ: התנאים הנסיבתיים שהמבע משמש בהםכלומר את 

מבע לשוני לא מתקיים בתוך שבלשון בהנחה שתקשורת ממד התפקיד היא מדגישה את  .וכדומה

במבע ישנו פער בין מה , במילים אחרות.  אלא בתוך הקשר מסוים ובנסיבות מסוימות,חלל ריק

פער זה ). ך כל משמעות המסרס(לבין מה שהתכוון למעשה הדובר ) מה שנאמר(שמקודד מפורשות 

נושאים מרכזיים הנחקרים בתחומי העיון . וגישורו מושג על ידי היסקים, הוא עניינה של הפרגמטיקה

, זמן וגוף, ביטויים רפרנציאליים כגון כינויים דאיקטיים של מקום, צייני שיח, השתמעויות: הפרגמטיים

  .פעולות דיבור ועוד, הנחות מוקדמות

וחוקרים ,  פתור בבלשנות העוסק בשאלה מהו קו הגבול בין הסמנטי לפרגמטיקיים ויכוח לא

משרטטת , )Ariel, 2002( אריאל .47שונים מציבים את הקו בין המפורש למפוענח במקומות שונים

                                                            
' את עצמו לדעת+ פועל 'בצירופים ) א"תשס(ראו אצל בורוכובסקי וסוברן לדקדוק התבניות פות  דוגמות נוס45

  )Twistin' the Night Away)"b1997 ,Jackendoff'"קנדוף במאמרו 'וכן אצל ג', למוות+ פועל 'ו
 ,Leech ,1983 Levinson 1983, )9פרק  (2006 על פרגמטיקה ויחסה אל הדקדוק ראה למשל סוברן 46

1995 Sperber & Wilson ,2008 Ariel.  
  .)9פרק , 2006( ראה אצל סוברן נקודות המגע וקווי התיחום של הסמנטיקה והפרגמטיקה על 47
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מובלע מול : אחדים מצירי הניגוד המאפיינים את החקר הפרגמטי ואת המחלוקות הקשורות בו

, מה שנתון לבחינה על פי קריטריון האמת ומה שאיננו, ליטרליתמשמעות ליטרלית ולא , מפורש

פנים לשוני וחוץ , בולט מול נסתר, פונקציונאלי ופרוצדוראלי מול קונספטואלי, מרכזי מול פריפרי

  .תלוי הקשר ושאינו תלוי הקשר, לשוני

במסגרת העיון הפרגמטי אעסוק בעיקר בסוגיות הקשורות בנסיבות השימוש , בעבודה זו

נזרוק את , איים, תעשי בעיותאם "כמו בדוגמה ', ע"ש+ עשה  'בניתוח המבנה, לשם דוגמה, ובהקשר

כי המוען נדרש למבנה זה , טוענות) ט"תשנ(מור וולר . אתייחס לנסיבות השימוש, )חוה"(כולכם לכלא

אינו המוען . כשאין הוא רוצה כלל לדבר על הפעילויות עצמן אלא רק להדגיש משהו שמייחד אותן

אלא על שורה של פעילויות שהמכנה המשותף המאפיין אותן , רוצה לדבר על פעילות אחת מוגדרת

הבחירה , כלומר. 'בעיות'במקרה זה ', עשה'מתממש לקסיקלית בשם העצם התוכף את הפועל 

בתבנית תחבירית זו מאפשרת למוען למקד את תשומת ליבו של הנמען אל התכונה המרכזית של 

  .ונותפעילויות ש

 לידי ביטוי בעיקר כאשר העיסוק בנסיבות השימוש ובהקשר יבוא, כי בעבודה זו, יש לציין

או להבנה שלמה של המסגרת כלים מספיקים ועדיין לא יהיו בידיי , העיון הסמנטי יבוא לידי מיצוי

  אלא רקעיון שיטתי בנסיבות השימושבעבודה זו לא ייערך , במילים אחרות. השימוש של הפועל

  .כאשר עיון כזה יתבקש בניתוח דוגמות מסוימות

  תיאור שיטת העבודה .1.3

פעלים " שרובינשטיין קרא למהת פעלים שעונה קבוצני מבקשת לבדוק א, בעבודת מחקר זו

התיאור  הגדרתם עד כה נשענה על, ור כאמ."פעלים מכלילים"ולמה שאני מכנה " שהם כינוי לפעולות

כדי . כרות בקבוצות הפעלים האחרותויסודית מאלה המטית סמנעדר פרופוזיציה י של ההשלילי

 על עברתי,  אינטואיטביעת באופןמעבר למה שעולה על הד, למצוא קבוצה כזו בדרך חקירה שיטתית

פעלים "יון הכללי של לאפנראו מתאימים פעלים שהוצאתי ו, )1997(של שויקה " רב מילים"מילון 

 אני .רה קבוצת פעלים זו על דרך השלילהשהגדי, כיביםבהתאם לגישת הפועל כאוסף ר ("מכלילים

 . )צת פעלים זוובלם ומשכנע יותר את מאפייניה של קמניחה שבסוף  המחקר אוכל להבהיר באופן ש

 תידרשנלשם כך .  פרופוזיציה סמנטית מסוימתועל שלא ניתן לייחס לוכל פעלי המילון ותי מפהוצא

וך כדי כך מיונם הסמנטי על פי הפרופוזיציות היסודיות ות, לניתוח מסוים של כל הפעלים בשפה
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. אני בוחנתפעלים שאינם מימוש של פרופוזיציה ואותם אפשר לי לזהות רק ניתוח כזה . שבבסיסם

 או שמא ?על מכלילופ הוא שאינו מימוש של  פרופוזיציה סמנטית יסודית  פועללכ האם אני שואלת

  .  ושיש להן אפיונים אחריםוש של פרופוזיציהישנן קבוצות פעלים נוספות שאינן מימ

רק לאחר  .פעלים מהסוג המבוקשהם מופיעים במספר גדול של משפטים שמציע הקורפוס 

ואחרי חקירתם במשפטים שבהם הם מופיעים , הוצאת הפעלים מהמילון על בסיס היותם יוצאי דופן

   .לחפש מכנה משותף חיובי לקבוצהניתן 

שתכלול , עות בסיסית משותפת לקבוצת הפעלים המכליליםלהגדיר משמת בקשאני מ

תת קבוצות משמעות ייחודית משותפת לאני מנסה לחשוף . מאפיינים חיוביים המשותפים לקבוצה

ן את התנהגותם התחבירית של הפעלים ואת ובחלובאמצעות הקורפוס ,  הנידונהפועלי הקבוצהבתוך 

משמעות ,  משותפתעלים זו משמעות בסיסיתקבוצת פמצוא ליסיון לצלחת הנה. השימוש בהם

אם נכון להעמיד קבוצת פעלים זו כריע בקביעה ת,  ופרגמטיים משותפיםםיייחודית ועקרונות תחבירי

  .  כקבוצה סמנטית מובחנת

:  פרוטוטיפיים הרווחים בלשוןה פעלים מכליליםארבע מפורט של חותעקבות המיון אציג ניב

שני .  קבוצותלשתימוינה קבוצת הפעלים המכלילים אחרי ש שנבחרו ',עשה'ו' עבד' ,'עזר', 'נקם'

ושני האחרונים לקבוצה השנייה ומייצגים , הפעלים הראשונים שייכים לקבוצה אחת ומייצגים אותה

. את הסמנטיקה ואת ההקשר של כל פועל, באמצעות הקורפוס אבדוק את התחביר,  תחילה.אותה

אגדיר את ו  אתאר את ההתרחשות שהמסגרת מייצגת-סמנטית יל אציג את מסגרתו הלכל פועל מכל

כי האלמנטים של המסגרת ייקבעו בהתאם לרלוונטיות , יש לציין. של המסגרתהמרכזיים האלמנטים 

דהיינו אלמנטים של המסגרת הם אלה המצמצמים את משמעות הפועל , שלהם למשמעות הפועל

שמעותו הייחודית של של מ חינהבתוצג , ךבהמש. 48המכליל או אלה המסמנים משתתף בהתרחשות

אילו ארגומנטים מגולמים , המיוחדות לוק אם במשמעותו קיימות הנחות מוקדמות ובדנכלומר , הפועל

 של אציג את התנהגותו התחבירית, לאחר מכן. בו ואילו פרדיקטים תיאוריים קיימים במשמעותו

תפקידיהם ואופן מימושם , יורים אלחובה מספר המשלימים –) אפשרויות המימוש שלו(הפועל 

אחדים יובלט מעמדו של  במקרים. את משמעות הפועל בצירופים השוניםאבחן , לבסוף. בתחביר

   . בפועל הנידון)  הפן הפרגמטי(ֶהקשר השימוש 
                                                            

 העוסק בייחודה התחבירי של קבוצת, 3.2 בסעיף 3 על האלמנטים המרכזיים של פועל מכליל ראה בפרק 48

 .הפעלים המכלילים
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בפרק שלוש העוסק ניתוח הדוגמות ב. דבור וכתוב: הדוגמות נלקחו כאמור משני סוגי קורפוס

אפריד בין הדוגמות הלקוחות מתוך הטקסט הדבור לבין אלה הלקוחות , יליםבמשותף לפעלים המכל

 אף להציג שימושים המיוחדים לכל ערוץ ומאפיינים אותו לצד נסהאוכך , מתוך הטקסט הכתוב

  .השימושים המשותפים לשני הערוצים

קבוצת לאפיון  כאמצעי, גישות שונות הרווחות היום בבלשנותבניתוח שלי בחרתי לשלב 

הפועל והתנהגותו  פנים שונים של משמעות ההגישות מדגישכל אחת מ. פעלים המכליליםה

  ניתוח הפעלים המכליליםאני מאמינה כי. בטים שונים בחקר הפועלבנת היותורמת לההתחבירית 

תיאור מקיף מניב שונות תיאורטיות ומתודולוגיות בלשניות  מגישות השונים באמצעות שילוב כלים

ת אפשר משיטת עבודה זו. יותר שלהםבנה טובה מציע הוכך , לים ייחודיים אלה פעומעמיק של

ים שיש להם התנהגות ייחודית וגם  מכלילגם פעלים, ים בשפהשל פעלמקיף ניתוח לדעתי להציג 

,  התנהגותו התחבירית–על היבטיו השונים השיטה מאפשרת לנתח פועל . פעלים אחרים בשפה

 ובכך  הפרדיגמטית ושימושיו המטאפורייםמשמעותו,  ההקשריתמשמעותו, משמעותו המילונית

  .יתרונה
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  מילון הפועלבפעלים המכלילים זיהוי ה .2

  מכליליםהפעלים הקשיים בזיהוי  .2.1

רוב הפעלים במילון ניתנים לשיוך לאחת מהקבוצות , לפי גישת הפועל כאוסף רכיבים

קיים קושי . ואולי לאחדות נוספות, תםהמתמיינות בהתאם לפרופוזיציה היסודית שבהגדר, הסמנטיות

, אינו מגדירם ככאלה, כמובן, המילוןמאחר ש, שייכים לקבוצת הפעלים המכליליםלזהות אלו פעלים 

 לא ניתנת להם הגדרה סמנטית אלא על דרך  גישת הפועל כאוסף רכיביםבמסגרתש  משוםוכן

 ללים במשמעותם פעולות שונות הם כוכלומר, סוימים בהם סימון מובהק למעשים מאין –השלילה 

 הם מימוש של פרופוזיציה סמנטית אין פיכךול, שכל אחת מהן יכולה להיות מסומנת בפועל מסוים

  . מסוימת

מעצם בשפה מכיוון שלמרבית הפעלים , קיים קושי לזהות את פועלי הקבוצה הנידונה, בנוסף

בדומה לפעלים , פעלים רבים, דהיינו.  באופייםמכלילשהו היותם סימון להתרחשות שלמה יש מ

) 53' עמ, 1996(בורוכובסקי . אינם מצביעים באופן מדויק על ההתרחשות המסומנת בהם, המכלילים

בהיותם מורכבים , ואלה, לתהליכים וכדומה, להתרחשויות, פעלים הם תויות למצבים: "כותבת כך

  ". לה כלשהי של התרחשותיוצא אפוא שהפועל מציין הכל. אינם ניתנים להצבעה מדויקת, יותר

אך אינם ,  פעלים רבים מסמנים את גרימת התוצאה המתקבלת מעשיית פעולה,כמו כן

 איננו ,בדומה לפעלים המכלילים, בפעלים אלה. 49השגת התוצאהשם מסמנים את הפעולה הנעשית ל

מצא הנ', גרם'הפרדיקט  ,)1988(לפי בורוכובסקי . יודעים בדיוק מהן הפעולות שאכן התבצעו

 זאת בנוסחה עם, מביע שעושה הפעולה הוא האחראי למצב שנוצר בעקבות הפעולה, בהגדרתם

במשפט , מהלשם דוג.  הפעולות שביצע הגורם כדי להשיג אותה תוצאההסמנטית אין פרטים אודות

, ))ג' ל'ב (' תהווהה'(' גרם'א , 'נתן'את התוצאה המסומנת בפועל , "אורי את המשחק לנוגה נתנה"

 את המשחק על הניחה נוגה, אורי את המשחק לזרקה נוגה :די עשיית פעולות שונותיתן לגרום על ני

                                                            
, בורוכובסקי(', גזר', 'פרס, 'כגון, ספציפית הנעשית לשם השגת המטרה ישנם פעלים שבהם כלולה הפעולה ה49

  )142' עמ, א"תשס
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שנוסחת הפרופוזיציה , מכאן. עודו אמרה לאורי שהוא יכול לשחק במשחק נוגה ,לקחאורי השולחן ו

, וכן אודות הגורם האחראי לאותה תוצאה, הסמנטית מכילה פרטים אודות תוצאת הפעולה שנעשתה

פעולות אלה , )שם( בורוכובסקי טענתל. ין בה כל רמז לגבי הפעולות שביצע הגורם הלכה למעשהוא

א עשה ([' גרם'א ; עשויות להופיע בנוסחת הפרופוזיציה המורכבת של פועל כפרופוזיציה גורמת

א עשה (ל הפרופוזיציה הגורמת אנו מוותרים ע, אולם))). ג' ל'ב (התהווה (' גרם'] פעולות שונות

  .הרצוני' גרם' משום היותה קבועה וקיימת אוטומטית אחרי ,)פעולות שונות

, והוא מביע גרימה רצונית', גרם' כי כאשר בהגדרת הפועל נכלל הפרדיקט ,ניתן לומר אפוא

' עמ, 1996(טוענת בורוכובסקי , יתרה מכך.  במשמעות הפועלפועל מכלילאזי אפשר לשחזר גם 

השגת שם לדובר יש תמונה מהן הפעולות שנעשות ל 'םׂש'ו' נתן'כי בעוד שבפעלים כגון , )54

ישנם פעלים רבים המסמנים רק את גרימת התוצאה כך שלדובר אף אין תמונה לגבי , התוצאה

 הוארובינשטיין מתייחס גם . 'יפהיִ ', 'יצר'הפועל , למשל,  אינו יכול לשחזרןהפעולות שנעשות והוא

יש בלשון פעלים ): "24' עמ, 1988" (פטיבי לפועל אדוורביאלימפועל דסקרי"לסוגייה זו במאמרו 

', ייפה'וכאלו הם , אלא רק את הדבר הנגרם עקב הפעולה, רבים שאינם מציינים פעולה מסוימת

הגינה (' התהווה'(' גרם'דוד : אני נותן ביטוי למשמעות" דוד ייפה את הגינה"באומרי . 'העשיר'ו' הגדיל'

, מכאן". מה המעשה שנעשה, אך לא מצוין כלל מה נעשה, נגרם בפעולהוברור מכאן מה )). יפה

שכן אין בהם ביטוי לפעולה , שיש בהם גרימה רצונית פעלים מכליליםרבים פעלים שניתן לראות ב

  . והן רבות מאוד ומגוונות,  איננו יודעים בדיוק מה הן הפעולות הכלולות במשמעות הפועל-מסוימת 

ם אלה יש רכיב מכליל בתוך הגדרתם הם אינם נתפסים כפעלים אולם אף על פי שלפעלי

, כי בנוסף לכך שהפעלים המכלילים, את ההבחנההוסיפה , )54' עמ, 1996(בורוכובסקי . מכלילים

הם , שחזור הפעולות שנעשו הלכה למעשה במציאות אינם מאפשרים, בדומה לפעלים שהוזכרו לעיל

בשונה , לפיכך הפעלים המכלילים. המסומנת בפועלאף אינם מסמנים מהי תוצאת ההתרחשות 

לא ניתן להגדיר את תוצאתם בפרופוזיציה סמנטית מתאפיינים בכך ש, מהפעלים שהוזכרו לעיל

התנאי שפועל ייחשב בבחינת פועל מכליל הוא לא רק שלא יהיה בו ביטוי , במילים אחרות. מסוימת

  .לפעולה מסוימת אלא גם שלא תסומן בו תוצאה

פעלים .  נוסף בזיהוי הפעלים המכלילים קשור בדמיון ביניהם לבין פעלים פוליסמייםקושי

. בהקשרים השונים שייכים לקבוצות סמנטיות שונות, כמו גם הפעלים המכלילים, פוליסמיים רבים
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מבין ההתרחשויות השונות , ההקשר שבו פעלים פוליסמיים מופיעים הוא שמפרש איזו התרחשות

 ההקשר שבו פעלים מכלילים מופיעים מפרש גם כן אילו .מסומנת בהם, מןשהפועל עשוי לס

לעיתים אף ההקשר שבו מופיע הפועל המכליל מצמצם את (, התרחשויות עשויות להיות כלולות בו

שאפשר , מכאן). 50משמעותו עד כדי כך שניתן לשחזר מהי ההתרחשות המסוימת אותה הוא מסמן

דהיינו הם , שכן בהגדרתם ישנן כמה משמעויות, ינם פעלים מכליליםכי הפעלים הפוליסמיים ה, לטעון

 הפעלים הפוליסמיים שמשמעותם -אך אין זה כך . כוללים במשמעותם התרחשויות שונות ומגוונות

שהינו פועל ' השיג'פועל משל את הלניקח . עולה ומתפרשת מתוך ההקשר אינם פעלים מכלילים

ובעל משמעות " מאיפה אשיג כל כך הרבה כסף" כמו בדוגמה של בעלותאחת משמעות פוליסמי בעל 

, בדומה לפועל מכליל, פועל זה". אתה יכול להשיג אותו, רוץ מהר" כמו בדוגמה תנועהאחרת של 

מתפענחת ההתרחשות אותה  השונים כלומר מתוך ההקשרים, משמעותו מתפרשת מתוך ההקשר

מוגדר , מספר קבוע פועל בעל הינו' השיג'ליסמי הפועל הפו, בשונה מפועל מכליל, אולם. הוא מסמן

אמצעות ההקשרים השונים שבהם הוא מתפענחות בו, וצפוי של משמעויות שונות המוצגות במילון

ההקשרים השונים הם , לפועל המכליל ,לעומת זאת.  לכל הקשר מתאימה משמעות מסוימת-מופיע 

הכלולות בפועל המכליל עשויות להיות הפעולות . את המשמעויות הספציפיות השונותשמעניקים 

  . כך שלא ניתן להגדירן במילון, רבות ומגוונות והן אינן צפויות

, פועל מכליל אמנם כולל בהגדרתו מגוון של פעולות, כי בשונה מפועל פוליסמי, יש לשים לב

היא ' עבד'לא ניתן לומר כי משמעות הפועל , לשם דוגמה. אך משמעותו אינה הפעולות הכלולות בו

הוא כשמקום או לחלופין משמעותו היא ) חילק סחורה" (עבד כשליח" כשמשמש בצירוף בעלות

כולל בהגדרתו ' עבד'אלא נאמר כי הפועל . וכדומה) קטף פרי מהעץ" (עבד בחקלאות"משמש בצירוף 

 ,כלומר הוא עשוי לעמוד במקום פועלי בעלות, של מקום ועוד, פעלים המסמנים התרחשות של בעלות

 תנועההיא ' השיג'אפשר לומר כי משמעות הפועל הפוליסמי , לעומת זאת. פועלי מקום ועוד

השיג " כשמשמש בצירוף כמו בעלותומשמעותו היא " השיג בתחרות הריצה"כשמשמש בצירוף כמו 

   ".כסף

מאחר שישנם פעלים שהם בבחינת , מכליליםישנו קושי נוסף בזיהוי קבוצת הפעלים ה

וככאלה הם עשויים להופיע במקום פעלים ,  בקבוצה הסמנטית אליה הם שייכיםהפעלים הכלליים

                                                            
העוסק בייחודה התחבירי של , 3.2 סעיף 3 את משמעות הפועל המכליל ראה בפרק  על ההקשר המצמצם50

 . קבוצת הפעלים המכלילים
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הינו פועל כללי בקבוצת  'םׂש'הפועל , כך למשל. בדומה לפעלים המכלילים, אחרים בקבוצה שלהם

' לענוב, ')לשים סוודר(' ללבוש'כגון , והוא עשוי לבוא במקום פועלי מקום רבים ומגוונים, פועלי המקום

. ועוד) לשים סיר על האש(' לשפות, ')ל'לשים ג(' למרוח, ')לשים נעלייים(' לנעול, ')יבהלשים ענ(

, תוצאת ההתרחשות לשמשום שיש בהם סימון , אין לראות בפעלים מסוג זה פעלים מכלילים, אולם

  .  כך שניתן לייחס להם פרופוזיציה סמנטית מסוימת

 של הפעלים המכלילים שאינו מאפשר מחמת הקשיים שהוצגו לעיל ומשום אופיים המיוחד

צורך במיון של כלל ה  העלהפעלים המכליליםזיהוי , את פירוקם לרכיבים סמנטיים אלמנטריים

 היה עלי, על מנת לזהות את הפעלים השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים, כלומר. הפעלים במילון

ציה סמנטית מוגדרת יחס להם פרופוזי שניתן לילעבור על כל הפעלים במילון ולערוך מיון בין הפעלים

 פעלים שהם מימוש של פרופוזיציה ופעלים - לאחר מיון הפעלים לשתי הקבוצות . לבין אלה שלאו

, יתן לייחס פרופוזיציה סמנטיתלא נלאלו פעלים לבחון  היה עלי -שאינם מימוש של פרופוזיציה 

, עמוד במקום פעלים רבים ומגוונים לכלומר פעלים שעשויים, פעלים מכליליםאכן כולם ולבדוק אם 

 או שמא ישנן קבוצות פעלים נוספות שלא ניתן לייחס להם , של פעולותגווןכוללים במשמעותם מו

  ?פרופוזיציה סמנטית מסוימת

כי בניסיון מיון כלל הפעלים במילון על פי הפרופוזיציות הסמנטיות היסודיות , יש להעיר

 לתת מענה של גישת הפועל כאוסף רכיביםן ניסיוהבחון את יש באפשרותי ל, הנטועות בהגדרתם

בגישה זו מוצעת שיטת ניתוח אחידה לפעלים בשפה תוך כדי הישענות . פהלתיאור כלל הפעלים בש

הפרופוזיציות , )122' עמ, ג1976(לטענת רובינשטיין . על מספר מצומצם של עקרונות ניתוח

: שפטים הנתונים למעשה הן הפרופוזיציות היסודיותהסמנטיות המהוות את מבני העומק של כלל המ

. ועוד) ב' ב'א (פרופוזיציה של מקום , )ב' ל'א (פרופוזיציה של בעלות , )א' יש'(פרופוזיציה של קיום 

 כינה קבוצת פועלי )ם"תש (רובינשטייןש נתגלתה קבוצת פעלים  רובינשטייןכבר במחקריו של, כאמור

בניסיוני למיין את כלל , במילים אחרות. לניתוח בכלים שהוא מציענה ניתנת שאי, כינוי לפעולות

תנות לניתוח בכלים המוצעים או בחון אם ישנן קבוצות פעלים נוספות שלא ניהפעלים במילון אוכל ל

  . שמציעה גישת הפועל כאוסף רכיביםלופין מהו אחוז הפעלים הניתנים לניתוח בכלים לח
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  מיון כלל הפעלים .2.2

בדקתי , על מנת להכריע אם פועל מסוים הינו מימוש של פרופוזיציה או לאו כי ,תחילה אציין

וכך כתוצר נלווה של עבודת המיון לפעלים שהינם מימוש של פרופוזיציה . איזו פרופוזיציה הוא מממש

נערך מיון טנטטיבי של הפעלים שהינם מימוש של , ולפעלים שאינם מימוש של פרופוזיציה

   .יסודיות השונות הנטועות בהגדרתם הפרופוזיציות הסמנטיות הת על פיפרופוזיציו

שנערך , כאלה שלאולם מימוש של פרופוזיציה וינמיון הפעלים לכאלה שהכי , חשוב להדגיש

למטרת זיהוי הפעלים המכלילים הניב פירות שהיה חבל לוותר עליהם גם כדי להצביע על מקומה של 

הוא טנטטיבי כאמור המיון , אולם. מוצג כאןוא ולכן ה, המשךהקבוצה ועל גודלה וגם לרווחת מחקרי 

   .מיון מחייב הוא עבודה לעצמה. בלבד

, ו"תשס(לפי בורוכובסקי . ניסיון מיון הפעלים בלשון לקבוצות סמנטיות מעלה בעיות עקרוניות

במקרים רבים מתעורר קושי בהכרעה לאיזה קבוצה סמנטית או לאיזה תת קבוצה ", )105' עמ

שכן פעלים רבים מראים נטיות השתייכות לקבוצות אחדות בו זמנית ולאו , נטית שייך פועל מסויםסמ

א היה : שיעורו" הוא ישב על הכורסה"במשפט כגון ' ישב'למשל הפועל . דווקא לקבוצה סמנטית אחת

 של הפרופוזיציה היסודית היא על פי התיאור הזה או פרופוזיציה. בתנוחה מסוימת על מקום מסוים

או , שעיקרו ציון מקומו של האובייקט, כפועל מקום' ישב'ולפי זה מתאים לסווג את הפועל , מקום

ולפי זה ניתן לראות את הפועל כפועל מצב שעיקרו תיאור מצבו התנוחתי , פרופוזיציה של מצב

 מיון לקבוצות סמנטיותאת הה תפיסה המעמידה גמצי, )שם( בורוכובסקי ".המסוים של האובייקט

כבסיס תיאורטי וכחלק מתפיסה רחבה יותר של הפועל בתוך הקשרו , כנקודת מוצא בלבד

שמשמעות הפועל מתגוונת בהקשרים שונים בעיקר עקב בולטות , היא מציעה. הטקסטואלי והנסיבתי

יש רכיבי משמעות הנמצאים ברקע ויש . של רכיבי משמעות מסוימים בתוך ההקשר ובגלל ההקשר

  .ואולם ההקשר מאפשר בולטות גם לרכיבים שברקע, הנמצאים בחזית

מאחר שאין באפשרותי לערוך מיון של כלל הפעלים במילון על כל משמעויותיהם בהקשרים 

כפי שמופיעה , בחרתי למיין את הפעלים בהתאם להוראתם הראשונה, השונים שבהם הם מופיעים
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ו הראשונה ניתן לשיוך לשתי וראתבהבהם הפועל במקרים . 51 )1997" (רב מילים"במילונו של שויקה 

דהיינו הפועל , וצותלשתי הקבכשייך  הפועל נרשם,  לעיל'ישב'כמו בדוגמה של הפועל , צות שונותקבו

כאשר , במקרים מסוימים,  כמו כן.פועלי מצב תנוחתיתחת  גם תחת פועלי מקום וגם נמצא', ישב'

פועל במשמעויותיו האחרות משתייך כלומר ה, המשמעויות הנוספות של הפועל רחוקות זו מזו

ואינן משמשות רק , אתייחס גם למשמעויות אלה במקרה שהינן שכיחות, לקבוצה סמנטית שונה

שייך על פי הוראתו הראשונה לפועלי ' נשאר'לשם דוגמה הפועל . במשלב מסוים או בתחום מסוים

ראתו השנייה לפועלי מצב על פי הו, )1997, שויקה" (לא עזב, המשיך להיות באותו מקום"מקום 

ועל פי , )1997, שויקה" ('עם אותה מהות וכד,  נתור עם אותן תכונות;המשיך להיות באותו מצב"

ולפיכך נרשם הן , )1997, שויקה" ( לא נגמר;המשיך להתקיים או להיות"הוראתו שלישית לפועל קיום 

  . הן תחת פועלי מצב והן תחת פועלי קיום, תחת פועלי מקום

' כיתת 'הפועל למשל, למיון נכנסו לא מסוים בצירוף רק המופיעים פעליםכי ,  לומרחשוב

 מופיעים אינם" כף מחא "בצירוף רק המופיע' מחא 'הפועל או, "רגליו את כיתת "בצירוף רק המופיע

 שייחודיים פעלים או מסוים במשלב רק המשמשים פעלים מוינו לא, כן כמו. השונות הקבוצות תחת

 ומשמעותו הצבא בתחום רק המשמש', מיסך 'הפועל, למשל, מסוימת חברתית בקבוצה לשימושים

 הפועל או) 1997, שויקה" (סנוור או עשן מסך ידי על האויב מפני מתקנים או שטחים, כוחות הסתיר"

 חוש באמצעות ידנית בבדיקה הורגשה נוכחותו "ומשמעותו, הרפואה בתחום רק המשמש', נמוש'

לעומת . במיון מופיעים אינם' נגזל', 'נגרב 'כגון, סבילים פעלים, כמו כן). 1997, שויקה" (המישוש

מאחר שהם שני , התייחסתי לפעלים בעלי אותו שורש בבניינים שונים כאל פעלים נפרדים, זאת

בקבוצת פועלי תואר מופיעים הן , כך למשל. ושתי הצורות מופיעות במיון, ערכים מילוניים נפרדים

  .'קימט'והן הפועל ' קמטהת'הפועל 

אציג עתה את מיון  . עדיין עולות בעיות עקרוניות במיון הפעלים, על אף החלטות אלה

ובהמשך אציג את מיון הפעלים , הפעלים שהינם מימוש של פרופוזיציה ואת הקשיים העולים ממנו

                                                            
 כלומר ההוראה, ית בת זמננוסדר ההוראות במילון נקבע על יסוד שכיחותן בעבר, )1997( לפי שויקה 51

 . היא השכיחה ביותר בעברית בת זמננוהראשונה
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וביניהם , וימתכלומר שלא ניתן לייחס להם פרופוזיציה סמנטית מס, שאינם מימוש של פרופוזיציה

  .52הפעלים המכלילים

מיון הפעלים שהינם מימוש של פרופוזיציה על פי הפרופוזיציה . 2.2.1

  הסמנטית היסודית הנטועה בהגדרתם

הפרופוזיציות היסודיות שעל פיהן נערך מיון הפעלים הינן הפרופוזיציות השונות הרווחות 

בבואי למיין את הפעלים , כלומר. בספרות המחקר והמקובלות על ידי בלשנים מזרמים שונים

ולתוך אותן קבוצות מוכרות , ערכתי רשימה של הפרופוזיציות היסודיות המוכרות, לקבוצות סמנטיות

  . ולא הוספתי פרופוזיציות חדשות, מוינו הפעלים

 לא נכנסו ,פועלי קיום במקום ופועלי קיום בבעלות: הקבוצות הסמנטיותכי , חשוב לומר

:  שונותשתי קבוצות סמנטיותהשייכים לקבוצות אלה מופיעים במיון פעמיים תחת הפעלים  .למיון

כמותם יש פעלים נוספים הניתנים לשיוך לשתי קבוצות מאחר ש ,קיום ובעלותאו קיום ומקום 

כלומר ישנם פעלים נוספים שבהגדרתם ניתן להבחין במימוש של שתי פרופוזיציות  .שונותסמנטיות 

,  כמו כן. ועודמקום ובעלות מופשטת, מקום ותואר: מגווניםן הקבוצות הסמנטיות בי והשילובים שונות

מכיוון שפעלים אלה מוינו לאחת מהקבוצות , קבוצת הפעלים שהם אוסף של פעולות לא מופיעה במיון

משויך ' אכל'הפועל , לשם דוגמה). כפי שמוינו כלל הפעלים(הסמנטיות על פי תוצאתם האחרונה 

אוכל : מאחר שתוצאתו הסופית היא,  פועלי המקום ואינו פועל שהוא אוסף של פעולותבמיון לקבוצת

אינה רלוונטית לקביעת שיוכו לקבוצה סמנטית ', לעיסה וכו, הדרך שבה נגרמת התוצאה(, קיבה' ב'

כי בכל אחת מהקבוצות הסמנטיות ישנם פעלים המסמנים את התהוות , יש לציין ).מסוימת

ולא , לים המסמנים גרימה להתהוות ההתרחשות ואולי אף אפשרויות נוספותישנם פע, ההתרחשות

הדגש בכל קבוצה סמנטית הוא על המשותף לכל האפשרויות והוא . נעשתה הבחנה ביניהם

רשימת הפעלים מסודרת לפי , בתוך כל קבוצה סמנטית .הנטועה בהגדרתם, הפרופוזיציה היסודית

  :ב"סדר א

  

                                                            
 רק מספר דוגמות של פעלים פרוטוטיפיים המממשים אותה פרופוזיציה סמנטית מידאעמיון הפעלים  בהצגת 52

 . מיון כלל הפעלים– המיון במלואו מובא בנספח. סודיתי
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 )א' יש'(פועלי קיום  .2.2.1.1

והיא מתייחסת ,  מצהירה על קיומו או על אי קיומו של אובייקט בעולםפוזיציה של קיוםפרו

  :דוגמות. להתרחשות של יצירת דבר או היעלמותו

, התאבד ,השריש,  השמיד,הרג, הצמיח, המית, הכין, הכחיד, החייה,  הוליד,גסס, גווע, ברא, בנה

, רשם ,רצח,  ריצף,קעקע, צייר, עיטר, ללס, נפטר, כתב, יצר, יילד, חתם, חיסל, התכלה, להתחס

  שרטט, שרד, פלשכ

, צייץ, צווח, פעה נהם, נבח, יילל, חרק, השתתק, השתיק, הצטלצל, געה, געגע :פועלי קיום לקול

   תופף, שאג, קרקר, צפר, צפצף, צלצל

 ) 'תואר'א  (מצבפועלי  .2.2.1.2

מצבו של : ות לתיאור של אובייקט כלשהו מבחינות שונת מתייחספרופוזציית המצב

. השתייכותו לסוג של עצמים ועוד, הערכת תכונה על פי מעשיו, תכונה אינטגרלית שלו, האובייקט

  :דוגמות

,  השתזף,הרחיב, הצר, הצעיר, הסמיך, החליד ,הזדקף, הגמיש, הגביה, יקהבר, הבליט, ההד

  תפח, שיפץ,  שיטח,ריכך, קיפל, קימט, עידן, סלסל ,כיווץ ,טרק, חיזק, התעגל, התייקר, השתכלל

                                  : אלומצביםודוגמות לפעלים המסמנים , למגוון מצביםלהלן דוגמות 

  עורר, נרדם, נם, לן, ישן, התעלף, הרדים, הקיץ, העיר: פעילות החושיםמצב 

  רכן, עמד, כרע, התכופף, התיישב, השתחווה, השכיב, הושיב, גחן: מצב תנוחתי

  שבע, רעב, צמא, השביע, הרעיב, הצמיא: פניסיפוק גו

  ייפה, התכער, השמין, הסתלסל, הסמיק, לחיכה, החוויר, הבהיר, האריך, גבה: מראה חיצוני

  קפא, מיצק, התקרש, התנדף, התאדה, הקפיא, המס: מצב צבירה

  רתח, קירר, צינן, חימם, התקרר, התחמם,  הרתיח, הצטנן,הפשיר: מצב תרמי

  השתגע, היטמטם, יםהחכ: מצב מנטלי
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  ריפא, קדח,  חלה,הצטנן, החלים, הבריא: מצב תקינות פיזיולוגית

   נשא, ייבם, חיתן, התחתן, התגרש, התארס, ך השתד:מצב משפחתי

  התנצר, התחרד, התגייר, התברגן ,התבולל, התאזרח, גייר, אסלם: תדתי / תלאומיהשתייכות מצב 

   פיהק, מצמץ, חרחר, התעטש, התנשם, השתעל,  הזיע,גיהק :ביצוע פעולות לא רצוניותמצב של 

 ...)ג' עם'ב ' עם'א (פעלים לוקטיביים סימטריים  .2.2.1.3

פרופוזיציה לוקטיבית סימטרית מתייחסת להתרחשות דינמית שבה עצמים שהיו נפרדים זה 

) ח"תשמ(לפי בורוכובסקי . עצמים שהיו יחד נפרדים זה מזה, ולהפך, מזה הופכים להיות זה עם זה

  : קבוצה זו מתמיינת לשתי קבוצות

וממלאים תפקיד זהה ,  הארגומנטים ביחסת המושפע הם מאותו סוג–פיזור / פועלי כינוס . 1

פעלים השייכים לקבוצה זו מסמנים לוקטיביות שהיא . ולכן נושאים אותה יחסה סמנטית, בהתרחשות

  . סימטרית לחלוטין

עצם אחד קבוע , ת המושפע אינם מאותו סוג הארגומנטים ביחס–ניתוק / פועלי חיבור . 2

  . פעלים השייכים לקבוצה זו מסמנים לוקטיביות שאינה סימטרית לחלוטין. במקום והשני נע

 כלומר הם מאפשרים הן סימון של לוקטיביות, ישנם פעלים השייכים לשתי הקבוצות

ולכן בהצגת ,  בהקשרסימטרית לחלוטין והן סימון של לוקטיביות שאינה סימטרית לחלוטין תלוי

  :דוגמות. הפעלים השייכים לקבוצת סמנטית זו לא נעשתה הבחנה בין שתי הקבוצות

, ערבב, ניתק, נגע, מיין, מיזג, ליכד, כינס, חיבר, התאחד, הצטבר ,הדביק, בצע, בחש, אסף, איגד

   שילב,ריכז, פיצל

 )ב' ב'א (פועלי מקום  .2.2.1.4

מציינת את מקום ההימצאות המסוים של ה, מתייחסת להתרחשותפרופוזיציה של מקום 

  : דוגמות.דבר

, השקה, השחיל, הסיר, הלביש, החנה, החזיר, החדיר, הוציא, הבריג, דישן ,גרב, גר, בייל, זאשפ

, עישב, סייד, נשל ,נחת, מרח, מסמר, מזג, כלא, יצק, טיגן, טבל, חיתל, חבש, זרע ,התעטף, התאכסן

  תיבל, תדלק ,שקע ,שם, שלף ,שאב, ריפד, ריהט, קימח ,קבר, עקר
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 )ב' ל'א (פועלי בעלות  .2.2.1.5

פרופוזיציה של בעלות היא שם כללי לסוגים שונים של מה שנקרא קשרי השתייכות בין שני 

בעל הקניין והאחר הוא הדבר השייך לבעלים או , זה שהדבר שייך לו, האחד הוא הבעלים: עצמים

  : דוגמות.הנמצא ברשות הבעלים

, נתן, נידב ,מסר, מכר, לקח, זכה, השאיל, העניק, הנחיל, הלווה, החרים, הוריש, נבג, גזל ,בזז, אימץ

    תרם, שדד, רכש, קנה, קיבל, סיפק

 ) א' ל'תוכן (פועלי בעלות מופשטת  .2.2.1.6

הכוונה , פרופוזיציה של בעלות מופשטת מסמנת הימצאות של תוכן כלשהו בתודעת האדם

תפיסה זו רואה באדם ). סמנים פעילות מנטליתפעלים המ(לתפיסה וכדומה , להבנה, למחשבה

פעלים המסמנים תפיסה בחושים .  שהוא מקבל מן הזולתהתוכןבעלים על התוכן שבמחשבתו או על 

התחושה או הדמות נמצאים , הטעם, הקול, כלומר הריח, נתפסים אף הם כפועלי בעלות מופשטת

  :דוגמות. חש או ראה אותם, םטע, שמע, ברשותו של המקבל לאחר שהריח, כביכול בבעלותו

, חיפש, זמם, זכר, הריח, הרהר, הקשיב, הציץ, הסתכל, הסיק, החליט, הבין, הביט, האזין, דמיין

  תהה,  שמע,שכח, רחרח, ראה, קרא ,צפה,  פתר, סבר,למד, ידע ,חשד, חשב, חלם, חישב

 )ב' ='א (פועלי משוואה  .2.2.1.7

בייקט כאובייקט מסוים באמצעות שם מזהה אומסמנת התרחשות הפרופוזיציה של משוואה 

פועלי השוואה מתייחסים להתרחשות שבה האובייקט המושפע מקבל . המכנה אותו, ביטוי אחר, נוסף

. ואז נוצר המצב ששני הכינויים מרפררים לאותו אובייקט בעולם, נוסף לו תואר כלשהו, תפקיד כלשהו

שני אובייקטים בעולם שהמשותף להם אפשר לראות כפועלי השוואה גם פעלים המסמנים השוואת 

  : דוגמות. רב או מעט ולא רק השוואה בין שני ביטויים שונים המתייחסים לאותו אובייקט במציאות

  נעשה, נהפך, נהיה, מינה, כינה, זיהה, התמנה, התכנה, השתווה, השווה, הנגיד, המליך
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 )]ג' ב'/'אל'א ) + (ב' ב'א (' לא'[תזוזה / פועלי תנועה  .2.2.1.8

ישנם . תזוזה מתייחסת להתרחשות דינמית של תנועת דבר מסוים/ ופוזיציה של תנועה פר

מוגדרים , ומקום המוצא והיעד ידועים, שבהם קיימת תנועה ממקום מוצא למקום יעד, פועלי תנועה

ישנה תנועה מנקודה לנקודה אך , שבהם אין מקום מוצא ואין מקום יעד, וישנם פועלי תזוזה, וקבועים

ולעיתים קשה לקבוע , ישנם פעלים שהם בין תנועה לתזוזה. ות אינן קבועות ומשתנות כל העתהנקוד

בהצגת קבוצת פעלים זו אין הבחנה . 'דפדף'למשל הפועל , האם לפנינו פועל תנועה או פועל תזוזה

  :דוגמות.  תנועת דבר מסוים–וההתמקדות היא במשותף להם , בין שתי הקבוצות

, הסיע ,הלך, הימין, הטיס, הזיז, הזדחל, הוליך, הדרים, דפדף, דילג, דהר, הדא, גרר, גלגל, ברח

, נהג, נדד ,ליווה, טיפס, טייל, חתר, זרם, זחל, זז, התנדנד ,התגלש, הצניח, הפליג,  העיף,הסתובב

  שט, שחה, שוטט, רקד, רץ, קפץ, צעד, פיזז, עצר, נזל

 )א' ל'רגש (פועלי רגש  .2.2.1.9

היות  הם מסמנים . פרופוזיציה של בעלות מופשטתים כמממשיםפועלי רגש נתפס, לשיטתנו

מעין כמציגה את המרגיש תפיסה זו . רגש מסוים בבעלותו של אדם או באובייקט חי שאינו אנושי

   .נמצא בבעלותוהוא אובייקט מופשט הבעלים והרגש 

לי בחרתי כאן להציג את קבוצת פועלי גרימת הרגש בנפרד כתת קבוצה בתוך קבוצת פוע

קרובה לקבוצת הפעלים , בשונה מפועלי הרגש, מכיוון שקבוצת פועלי גרימת הרגש, הרגש

 אין בפעלים אלה סימון מובהק -בקבוצת פועלי גרימת הרגש יש מן האופי המכליל , כלומר. המכלילים

אין , ברם. ואין השימוש בהם מעלה אצל הדובר תמונה לגבי התרחשות מסוימת, למעשים מסוימים

כך שניתן , מאחר שיש בהם סימון לתוצאת הפעולה, ת בפועלי גרימת הרגש פעלים מכליליםלראו

  :דוגמות. לייחס להם פרופוזיציה סמנטית מסוימת

, התייסר,  התייאש,התגעגע, התגאה, התבייש, התאכזב, השתעמם, הרגיש, הצטער, דאג ,אהב

, נחרד, נבהל, כעס, חשש, שח, חיבב, זעם, התרגש, התרגז, התעצב, התעודד, התנחם, התלהב

  שנא, שמח ,ריחם, קינא, פחד, נעלב
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, העליב, הלהיב, הכעיס, הכאיב, הטריד, הדאיג, הבהיל, דיכא, בייש ,אמלל, אכזב – גרימת רגש

, עינה, עינג, עודד, ניחם, ייאש, התעלל, התאכזר, השניא, הרגיע, הרגיז, הפתיע, הפחיד, העציב

   לתסכ, שימח, ריגש ,ציער, עצבן

 )א' ל'תוכן (פועלי העברת מסר  .2.2.1.10

והינם מימוש של פרופוזיציה של גרימת , פועלי העברת מסר מסמנים העברת תוכן לנמען

וממשיך להיות באותו זמן גם אצל , שבה התוכן שהיה אצל א הופך להיות גם אצל ב, בעלות מופשטת

 שני -ת ולא שינויה הבעלו" שכפול"במקרה זה גרימת הבעלות המופשטת היא מעין , על כן. א

בקבוצת . הם בעלים על התוכן בסוף ההתרחשות המסומנת בפועל, הגורם והמקבל, המשתתפים

יש המסמנים העברת , פעלים זו יש פעלים המסמנים העברת מסר שחייבת להיעשות באופן מילולי

ילולי והן ויש המסמנים העברת מסר שיכולה להיעשות הן באופן מ, מסר שאינה נעשית באופן מילולי

  :דוגמות. השונותולא נעשתה הבחנה בין הקבוצות , באופן בלתי מילולי

, הצביע, העיר, הכריז, החמיא, הודיע, הביע, הבטיח, דיווח, דיבר, גידף, בישר, בירך, ביאר, איחל

, נאם, מחה, לעג, טען, התראיין, התנצל, התלונן, התחצף ,התחנן, התווכח, השמיץ, הרצה, הציע

  תיאר, תדרך,  שאל, רמז,ריכל, קרץ, פירט, פטפט, ענה, פרסי, נשבע

 )'פעל'א (פועלי פעולה  .2.2.1.11

פרופוזיציה של פעולה מתייחסת להתרחשות דינמית של גרימה לדבר או לאדם שיתחיל או 

כך , היינו גרימת פעולה ברורה ומוגדרת, יש פעלים המסמנים גרימת פעולה ספציפית. יפסיק לפעול

ויש פעלים שאינם מסמנים גרימת , שבפרופוזיציה בפועל קונקרטי' פעל'רדיקט שניתן להחליף את הפ

בפועל ' פעל'כך שלא ניתן מתוך משמעות הפועל להחליף את הפרדיקט , פעולה ספציפית אלא כללית

  :דוגמות. קונקרטי

  הרקיד, הריץ, פיץהק, היניק, הוליך, הדהיר ,האכיל: פעולה ספציפית

 ,פקד, עיכב, מנע, כפה, חייב, זירז, הרשה, הפריע, הכריח, דרבן, אפשר ,אסר, אילץ: פעולה כללית

 שכנע, ציווה
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 ולכן פעלים אלה בעלי ,53)'פעל'(בהגדרת פועלי גרימת פעולה כללית קיים פרדיקט מכליל 

אין אנו יודעים מהי הפעולה שמבצע או לא ,  הם אינם מכוונים כלל לפעולה מסוימת אחת-אופי מכליל 

והשימוש בהם אינו מעלה אצל ,  כלומר אין בפעלים אלה סימון מובהק למעשים מסוימים.תמבצע הזול

מאחר שאינם , פעלים אלה אינם פעלים מכלילים, עם זאת. 54הדובר תמונה לגבי התרחשות מסוימת

 מסומנות בהם לאו,  לא ניתן להעמיד במקומם פעלים אחריםדהיינו, כוללים פעלים רבים ומגוונים

וזו , כל אחת מהקוראות מכריחאני חושבת שהספר הזה "לשם דוגמה במשפט .  שונותהתרחשויות

ם  בפעלי'הכריח'לא ניתן להמיר את הפועל , )מב" (הראי ולראות הכל לעמוד מול, משימה לא קלה

אין פועלי גרימת , במילים אחרות). כפי שמאפשר פועל מכליל(,  שונות התרחשויותאחרים המסמנים

, ואין הם כוללים בהגדרתם מגוון של פעולות, לעמוד במקום מכלול של פעלים שוניםפעולה יכולים 

ניתן מאחר ש, פועלי גרימת פעולה כללית אינם פעלים מכלילים, כמו כן .המשתנות בהתאם לנסיבות

או א )) 'פעל'ב (' התהווה'(' גרם' א – של פעולהמורכבת להגדיר את תוצאתם בפרופוזיציה סמנטית 

   ))).'פעל'ב (' לא'(' התהווה'(' גרם'

כי יש קבוצות סמנטיות , לסיום מיון הפעלים שהינם מימוש של פרופוזיציה חשוב לומר

רוצה . ולעיתים הגבולות ביניהן אינם ברורים ואינם חד משמעיים, הקרובות אחת לשנייה בהגדרתן

על הגבול בין שתי קבוצות דהיינו נמצאים , כי ישנם פעלים רבים הנמצאים בשוליים של הקבוצה, לומר

והדבר מקשה על הקביעה איזו פרופוזיציה סמנטית מממש הפועל גם כשאנו , סמנטיות או יותר

מאחר שאנו מכירים את נסיבות השימוש השונות , להגדרה הראשונה המופיעה במילון" נצמדים"

, הרווחת שלהם, זיתנעשה ניסיון למיין את הפעלים על פי המשמעות המרכ, כאמור, במיון זה. בפועל

כשהסיטואציה שונה והפועל , אך לצידה יש משמעויות קרובות שבאות לידי ביטוי בהקשרים מסוימים

מספרם של הפעלים סופי ואילו הרעיונות שהם מממשים , במילים אחרות. הנבחר הוא המתאים לה

 משמש במגוון הפועל. ולכן מטבע הדברים משתמשים בפועל לטווח משמעויות רחב, הם אינסופיים

. והדבר מובן מתוך מגבלות הלקסיקון ומתוך המגוון העצום של הצרכים בחיים, שימושים דומים

                                                            
כך . 'פעל'ר פעלים שיש בהגדרתם את הפרדיקט מנתחת לעומק את המשמעות של מספ, )1980( עמבר 53

' התהווה'(' גרם'א : כגרימה לזולת למצב שאין לו ברירה אלא לפעול' הכריח'היא מגדירה את הפועל , למשל

גרימה לחוסר יכולת של הזולת להמשיך מוגדרת כ' הפריע'משמעות הפועל ו ,)))))'יפעל'ב (' לא'(' יכול'ב  ('לא'(

 . ולפעול כבתחילה
בדרך כלל על ידי העברת (יודע הנמען דווקא כיצד נגרמה הפעולה , בשימוש בפעלים אלהלרוב כי , מעניין 54

 ).הפעולה שביצע או לא ביצע הזולת(אך לא את תוצאתה , )מסר
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הסיטואציות בחיים שאנחנו משתמשים בפועל הם הרבה יותר מגוונות מהסיטואציה שהיתה מיועדת 

 לכל אין לנו פעלים מסוימים. שבא לעולם לתיאור התרחשות מסוימת, מלכתחילה לשימוש בפועל

ועל כן הפועל משמש גם להתרחשויות שהן לא בדיוק מתאימות לשימוש , וריאציה של התרחשות

' דקלם'הפועל , לשם דוגמה. וכשאנחנו רוצים להתאים את הגדרת הפועל אנו מתקשים, הבסיסי שלו

הקרובות זו לזו מבחינה , נמצא על הגבול בין קבוצת פועלי קיום לקול לקבוצת פועלי העברת מסר

סיפור , שיר(הרווחת הינו ביצוע בעל פה של אובייקט מילולי , במשמעותו המרכזית' דקלם'. סמנטית

 לקבוצת שייך הוא וככזה, 55 )בהדגשה וכדומה, בתשומת לב, בצורה יפה(באופן מסוים ) קצר וכדומה

 של התרחשות מתארים כאשר, מסר העברת מסמן' דקלם 'הפועל לעיתים אולם. לקול קיום פועלי

. הזה באופן שנעשית מסר העברת המסמן אחר פועל שאין מכיוון, מונוטוני מסוים באופן מסר העברת

, קבוצות שתי בין הגבול על רבים פעלים הימצאות, השונות הסמנטיות הקבוצות בין הקרבה, כאמור

 .להפוע שייך סמנטית פרופוזיציה לאיזו הקביעה על מקשים הפועל מופיע שבהם השונים והשימושים

נמצאים על הגבול בין קבוצת פועלי הרגש לקבוצת ' התרשם'ו', התפעל', 'הפליא': כך גם פעלים כגון

קבוצת פועלי המקום וקבוצת : דוגמה נוספת היא שתי הקבוצות הסמנטיות. פועלי בעלות מופשטת

ום  כשאובייקט נמצא במק-הקרובות אחת לשנייה מבחינה סמנטית , הפעלים הלוקטיביים סימטריים

  .ניתן לראות באובייקט ובמקום כאילו הם נוגעים זה בזה ונמצאים זה עם זה, מסוים

  פעלים שהינם מימוש של שתי פרופוזיציות .2.2.2

. הקבוצה הסמנטית אליה שייך פועל נקבעת על פי תוצאת ההתרחשות המסומנת בו, כאמור

ם פעלים מאחר שישנ, לעיתים עולה קושי לקבוע את תוצאת ההתרחשות המסומנת בפועל

יש שעשויים לראות . שבמשמעותם ניתן להבחין בשתי תוצאות שונות להתרחשות אותה הם מסמנים

, כלומר כיצד נגרמה התוצאה האחרת(את הדרך או התהליך ) הראשונה בזמן(בתוצאה האחת 

או לחלופין יש שיקבעו את , ולקבוע את הפרופוזיציה הסמנטית על פי התוצאה האחרת, )השנייה בזמן

וזו , פרופוזיציה הסמנטית על פי התוצאה האחת ובתוצאה האחרת יראו את מטרת הפעולהה

לעיתים קיים קושי ואף בלתי אפשרי , ברם. האחרונה יכולה להיתפס כפרדיקט תיאורי של תכלית

ניתן לנתח כפועל ' המליח'את הפועל , לשם דוגמה. התוצאה או המטרה, להכריע אם לפנינו הדרך

 על מנת שא –היא מטרת הפעולה ) 'מלוח'א (ופרופוזיציית המצב , )א' ב'מלח (היא מקום שתוצאתו 

                                                            
 .)1997שויקה " (רב מילים" על פי מילון 55
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ופרופוזיציית המקום , )'מלוח'א (ניתן אף לנתחו כפועל מצב שתוצאתו היא , לעומת זאת. יהיה מלוח

ניתן ', בישם'כך גם הפועל . 'גרם'והיא כלולה בפרדיקט , היא הדרך שבה נגרמה התוצאה) א' ב'מלח (

) א' ל'ריח טוב (ופרופוזיציית הבעלות המופשטת ) א' ב'בושם (ותו כפועל מקום שתוצאתו היא לרא

ניתן לראות בפרופוזיציית הבעלות המופשטת תוצאת הפעולה , לעומת זאת. היא מטרת הפעולה

שלעיתים ההבחנה בין תוצאת הפעולה , מכאן. ואילו בפרופוזיציית המקום את הדרך שבה היא נגרמה

למטרתה או לדרך שבה היא נגרמה אינה ברורה ואינה חד ) יה נקבעת הפרופוזיציה הסמנטיתשעל פ(

אבקש לנתח את הפועל כפועל שהינו מימוש של שתי פרופוזיציות , במקרים כאלה. משמעית

  .מכיוון שההתרחשות אותה הוא מסמן ניתנת לפירוק לשתי פרופוזיציות, סמנטיות

פעלים מסוג זה פעלים פוליסמיים המשתייכים בהקשר מסוים כי אין לראות ב, ברצוני להדגיש

 ,56'ישב'כמו הפועל , לפרופוזיציה מסוימת ובאחר לאחרת בהתאם לבולטות רכיביהם בהקשר המסוים

ומשמעותם , או לחלופין אין לראות בהם פעלים פוליסמיים המסמנים מספר התרחשויות שונות

אין לראות בפעלים אלה פעלים הנמצאים , כמו כן. 57'השיג'כמו הפועל , מתפענחת באמצעות ההקשר

אלא פעלים אלה מסמנים התרחשות אחת . 58'דקלם'כמו הפועל , על הגבול בין שתי קבוצות סמנטיות

אולם בשונה מהם יש להם שתי תוצאות ', דקלם'ו' ישב'בדומה לפעלים , והם בעלי משמעות אחת

לאיזו תוצאה , ואף בלתי אפשרי, לקבוע לגביהםויש קושי ,  ולא בו זמניתבזו אחר זוהמתרחשות 

על פי , כלומר על פי מה לשייכם לקבוצה סמנטית מסוימת, לייחס את הפרופוזיציה הסמנטית

להבדיל מפעלים פוליסמיים או , אני רואה בפעלים אלה, לפיכך. תוצאתם הראשונה או השנייה

  :דוגמות. ימוש של שתי פרופוזיציותפעלים שהינם מ, מפעלים שנמצאים על הגבול בין שתי קבוצות

  פועלי קיום  + פעלים לוקטיביים סימטריים  .1

  )בגד/חוט/אריג' יש'+ זה ' עם' זה בדים/סיבים/חוטים(תפר , שזר, טווה, ארג

  )שלם' יש'+ זה ' עם'חלקים זה (הרכיב 

  מקום+ פועל קיום  .2

  ) אפרוחים' יש'+ מדגרה ' ב'ביצים (הדגיר 

                                                            
  .2.2בסעיף ראה הדוגמה  56
 .2.1סעיף ראה הדוגמה ב 57
 .2.2.1סעיף ראה הדוגמה ב 58
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   )א' אין'+ ם מי' ב'א (טבע , הטביע

  )פרי/עובר' יש'+ ביצית ' ב'אבקה /זרע(הפרה 

  , )א' אין'+ א ' ב'רעל (הרעיל 

  ) בור' יש'+ א ' ב'לא חול ( חפר

   )יער' יש'+ ב ' ב'שתילים (ייער 

  מצב+ פועלי מקום  .3

   )'מסומם'/'שיכור'ב + ב ' ב'א (שיכר , סימם,  התבסם,השתכר, הסתמם

א + א ' ב'נוזל  (( נרטב, ניגב, לחלח, ייבש, יבש,התרטב, התנגב, ח התלחל, התייבש,הרטיב, הספיג

   ))'יבש'א ) + א' ב'נוזל (' לא'(או ) 'רטוב'

  ) 'תואר'א + א ' ב'איפור /תכשיטים/לבוש ( פידר, התייפייף, התייפה, התגנדר,התאפר, איפר

) + ב' ב'א ('לא'(או ) מלא'ב + ב ' ב'א (( רוקן ,  מילא,התרוקן , התמעט, התמלא,הריק, הידלדל, גדש

  ))'ריק'ב 

   )'נקי 'א+ א ' ב'סבון / מים ( שטף ,רחץ, קילח , כיבס, חפף, התרחץ, התקרצף,התקלח

   )'מסודר 'המקום+ מקום ' ב'חפץ (סידר 

  )'מלוח'א + א ' ב'מלח (המליח 

  בעלות מופשטת+ פועלי מקום  .4

   )א' ל'ריח + א ' ב'בושם (התבשם , בישם

  )))ג' ל'תוכן (' לא'+ ב ' ב'א (התחבא , הצפין, הצניע ,העלים, הסתתר ,הסתיר ,הטמין ,החביא

   מצב משפחתי+ פועלי קיום  .5

  ) 'אלמן'ב + א ' אין'(התאלמן , אלמן

  ) 'יתום'ב + א ' אין'(התייתם 

  )'שכול'ב + א ' אין'(שכל , שיכל

   בעלות+ פועלי קיום  .6

  )'ה' ל'בהמה + בהמה ' אין'(זבח 
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  מצב + פועלי בעלות .7

  )) 'עני'א ) + א' ל'כסף (' לא'(או ) 'עשיר'א + א ' ל'כסף  (( רושש, עישר, התרושש,התעשר

    בעלות מופשטת+ תזוזה /פועלי תנועה .8

  ) א' ל'תוכן  + )]ג' אל'א ) + (ב' ב'א (' לא'([פשפש , חיטט

  ) א' ל'תוכן  + א הולך אחרי(עקב , בלש

  )א' ל'תוכן  + א מעביר דפים(עלעל 

  בעלות+ עלי מקום פו .9

  )א' ל'ב + ב ' ב'א (פלש 

  )לקול(קיום + תזוזה /פועלי תנועה .10

  )קול' יש'+ א זז  (שקשק, רשרש

  העברת מסר+ פועל תנועה  .11

  ) ב' ל'כן + א הזיז את הראש (הנהן 

 )ב' ל'שלום + א הרים יד לרקה (הצדיע 

תוצאה השנייה של  ה,שהינם מימוש של שתי פרופוזיציות, פעלים רביםכי עבור , נראה

גם כי , רוצה לומר. לתיאור משמעותםיותר  והרלוונטית חשובהההתרחשות המסומנת בפועל היא ה

אר  כי הפועל בא לעולם על מנת לת,יסכימו,  פועל מקום'בישם'בפועל , למשל, אלה העשויים לראות

לא גרימת  –בצעה לתאר את האופן שבו הפעולה התואין רוצים , מציאות של אדם או דבר המריח טוב

ניתן לראות ' השתכר'כך גם הפועל .  ב-היות דבר במקום רלוונטית אלא העיקר הוא ריח טוב נודף מ

אולם הפועל בא לעולם על מנת לתאר את מצב פעילות , )א' ב'אלכוהול (בו פועל מקום שתוצאתו היא 

היא הרלוונטית והיא ) 'שיכור'א (פרופוזיציית התואר , כלומר התוצאה השנייה, החושים של אדם

  . העיקר בתיאור משמעות הפועל

בבואי למיין את הפעלים על פי הפרופוזיציות היסודיות הנטועות בהגדרתם ביקשתי לבדוק 

, מסומנת בפועלהסמנטית הפרופוזיציה ה הולפיה נקבע, מהי תוצאת ההתרחשות המסומנת בהם
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ניתן , ממיון הפעלים שהוצג כאן, אולם. שהרי הפרופוזיציה נותנת מידע לגבי תוצאת ההתרחשות

  . אין זה פשוט כלל לקבוע מהי תוצאת ההתרחשות המסומנת בפועללעיתים כי , לראות

כי הכרת הממיין את נסיבות השימוש בפועל מכוונת אותו לשפוט אם יש לשייך את , ניכר

 הפעלים שהינם על פי תוצאתו השנייה או אם יש לשייכו לקבוצת, הפועל על פי תוצאתו הראשונה

נקבע במיון זה כפועל מצב המסמן ' התגלח'הפועל , לשם דוגמה. מימוש של שתי פרופוזיציות

הורדת השערות מן , אך ניתן היה לראות באופן פעולת הגילוח, )'מגולח'א (התרחשות של תואר 

, האת תוצאת הפעול) 'גרם'הכלולה בפרדיקט , הדרך שבה נגרמה תוצאת הפעולה(הפנים והגוף 

ולהתייחס להתרחשות של תיאור מצבו של האובייקט כאל תוצאה , ולקבוע את הפועל כפועל מקום

, ניתן גם היה לקבוע כי פועל זה הינו מימוש של שתי פרופוזיציות, כמו כן. כאל מטרת הפעולה, שנייה

,  אולם.מצב+ מקום , הינו מימוש של שתי פרופוזיציות' התאפר'כפי שנקבע שהפועל , מצב+ מקום 

בא לעולם על מנת לתאר אדם מגולח והדרך שבה הושגה ' התגלח'כי הפועל , נראה, לתחושתנו

עצם שימת איפור על הפנים חשובה ומשמעותית ' התאפר'ואילו בפועל , התוצאה אינה רלוונטית

 ,'התפוגג'כגון דוגמה נוספת היא פעלים . בנוסף לשינוי מצבו של האובייקט, לתיאור משמעות הפועל

השייכים הן לקבוצת , פעלים אלה נקבעו במיון כפעלים פוליסמיים. 'התפזר'ו 'התפורר' ',התפוצץ'

דהיינו . )שלם' אין'(והן לקבוצת פועלי הקיום ) זה' עם'החלקים לא זה (הפעלים הלוקטיביים סימטריים 

תרחשת מ, הלוקטיבית סימטרית והקיום, כי פעלים אלה מסמנים התרחשות אחת שתוצאתה, נראה

ובהקשר מסוים רכיב הלוקטיביות ,  בעצם היות החלקים לא זה עם זה אין קיום לשלם-בו זמנית 

ייתכן כי יש , אולם). 'ישב'כדוגמת הפועל (סימטרית הוא שבפוקוס ובאחר רכיב הקיום הוא שבפוקוס 

וצאת ויפרקו את ת, מי שיראו בפעלים אלה פעלים שהינם מימוש של שתי פרופוזיציות סמנטיות

 קודם החלקים לא זה עם זה –ההתרחשות לשתי תוצאות המתרחשות בזו אחר זו ולא בו זמנית 

) שניתן לראותו כפועל הפכי לפעלים האחרונים(' הרכיב'כי דווקא הפועל , יש לציין. ואחר כך אין שלם

, יוםק+  לוקטיבית סימטרית -משויך במיון לקבוצת הפעלים שהינם מימוש של שתי פרופוזיציות 

 - מאחר שנראה כי בפעולת ההרכבה ניתן לזהות ביתר בירור שתי תוצאות המתרחשות בזו אחר זו 

  . קודם החלקים זה עם זה ואחר כך נוצר השלם
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  פעלים שאינם מימוש של פרופוזיציה .2.2.3

  פעלים מכלילים   .2.2.3.1

ן כי לכל אחת מ, מכיוון שנראה,  את קבוצת הפעלים המכלילים לשתי קבוצותחלק לתיבחר

 וכן, הקבוצות משמעות בסיסית מעט שונהן כלומר לכל אחת מ, הקבוצות ישנו מכנה משותף סמנטי

  . הקבוצות ניתן להפעיל עקרונות תחביריים מעט שוניםן  על כל אחת מכי, ניכר

פרט לפוֵעל +] חי[פעלים המכלילים פעולות שאינן בהכרח קשורות במשתתף נוסף . 1

)agent (ישנם הפעלים : בתוך קבוצה זו ישנה חלוקה לתת קבוצות. 'חגג', 'עבד', 'עשה, 'כגון, עצמו

כאלה הם פעלים כגון . יצוע פעולהשאינם מסמנים דבר פרט לעובדת ב, הכלליים ביותרהמכלילים 

מכיוון , ים שהוזכרוהכללי ביותר אחרי הפעלהמכליל  הוא הפועל 'עבד'הפועל . 'לפע', 'ביצע', 'עשה'

ישנם פעלים מכלילים , כמו כן. ת כל המעשים אף אלה שאינם בגדר עבודהם אליישהראשונים מכל

ישנם פעלים ', השתטה', 'הקפיד', 'נזהר' למשל שיש בהם סימון לאופן ביצוע הפעולות הכלולות

,  המסמנים אי עשיית פעולות וישנם פעלים'פשע', 'חגג'למשל ,  מסוימיםהמיוחדים לטיפוסי מעשים

  .'שבת, ''השתמט', 'התבטל'למשל 

) agent(פרט לפוֵעל +] חי[פעלים המכלילים פעולות שלעולם קשורות במשתתף נוסף . 2

הפעלים השייכים לקבוצה זו מכוונים להתרחשות שיש בה . 'טיפל ב', 'בגד ב', 'מרד ב, 'כגון, עצמו

פעולות , כלומר הם כוללים במשמעותם פעולות שנעשות כלפי הזולת, אינטראקציה חברתית

ישנם פעלים מכלילים שיש בהם : גם בתוך קבוצה זו ישנה חלוקה לתת קבוצות. נות כלפי האחרהמכוו

ישנם פעלים המיוחדים לטיפוסי ', היטיב עם', 'כיבד את' למשל סימון לאופן ביצוע הפעולות הכלולות

יח הזנ'למשל ,  המסמנים אי עשיית פעולות וישנם פעלים',בגד ב', 'עזר ל'למשל ,  מסוימיםמעשים

  .'את

כמו +]. חי[כי המשתתף הנוסף הקשור בפעולות הכלולות הינו בעל התכונה , חשוב להדגיש

כי הפעלים השייכים לקבוצת הפעלים הראשונה עשויים להיות קשורים במשתתף , יש לשים לב, כן

ים ואילו הפעלים השייכים לקבוצת הפעל. אך אין זה הכרח, פרט לפוֵעל עצמו+] חי[נוסף בעל התכונה 

  . פרט לפוֵעל עצמו+] חי[ קשורים במשתתף נוסף בעל התכונה בהכרחהשנייה 
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 דיון (, 59פעלים השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים במיונם לשתי הקבוצותדוגמות ל להלן

  : )בהיערכותם התחבירית ובשימושיהם יוצג בפרקים הבאים,  במשמעותםנוסף ונרחב 

משתתף נוסף פרט פעלים מכלילים שאינם קשורים בהכרח ב .2.2.3.1.1

  לפוֵעל עצמו

   כלליים ביותרפעלים מכלילים 

  תפקד , פעל, עשה, עסק, עבד, כיהן, יגע, טרח, התנהג, התנדב, ביצע

   פעלים מכלילים המסמנים את אופן הפעולה

  נזהר  ,התרשל, התפרע, התהולל, השתטה, הקפיד, החמיר ,הגזים, האט

  ימיםפעלים מכלילים המיוחדים לטיפוסי מעשים מסו

  )לא מוסרי / עשה מעשה אסור( = פשע , סרח, חטא

  ) עשה מעשה מהנה( = חגג , השתעשע, התבדר, בילה

  )עשה טקס קבוע לרגל חג מסוים( = חגג 

  )עשה מעשה מסוכן( = סיכן , הסתכן

  )עשה מעשה קסמים ( = כישף

  :פעלים מכלילים המסמנים אי עשייה

  מנענ, התנזר, התחמק, התבטל, השתמט: לא עשה

  שבת , פרש, התפטר: לא עבד

פעלים מכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל  .2.2.3.1.2
  עצמו

  פעלים מכלילים המסמנים את אופן הפעולה 

     התמסר, כיבד, הרע, היתל, היטיב

                                                            
כמו גם רשימות מלאות של כל הקבוצות ( רשימה מלאה של הפעלים השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים 59

  . מיון כלל הפעלים–ניתן למצוא בנספח , )הסמנטיות המוצגות
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  פעלים מכלילים המיוחדים לטיפוסי מעשים מסוימים

    ציית , עזר,  סעד,נקם,  מרד,טיפל, גידל, בגד

   לים המסמנים אי עשייהפעלים מכלי

  הפקיר, הזניח

  פעלים שתכליתם פועל מכליל  .2.2.3.1.3

הפעלים הבאים שייכים כל אחד לקבוצה סמנטית שונה ואינם חלק מקבוצת הפעלים 

. מכיוון שבהגדרתם קיים פרדיקט תיאורי כללי של תכלית, אך הינם בעלי אופי מכליל, המכלילים

אך אין אנו יודעים מהי , עולה נעשית לצורך תכליתניתן להשתמש בפעלים אלה רק כאשר הפ, כלומר

  : דוגמות. 60התכלית מתוך משמעותו של הפועל

  )פעוללכדי  בא -פועל מקום ( התייצב 

  )כדי לפעול נעשה מתוח -פועל מצב ( נדרך 

  )כדי לפעול  נוצר -פועל קיום (נועד 

  )כדי להרע תכנן –פועל בעלות מופשטת (זמם 

  ) לויעזור קרא למישהו כדי ש- פועל העברת מסר(הזעיק 

  ) לויעזור נתן כדי ש–פועל בעלות (שיחד 

מכיוון , בחרתי להציג קבוצת פעלים זו על אף שאינה קבוצה בתוך קבוצת הפעלים המכלילים

אופיים המכליל שאינו בא לידי . שהפרדיקט התיאורי המכליל שבהגדרתם רלוונטי מאוד למשמעותם

, אלא במשמעותם הייחודית, כלומר במשמעותם הבסיסית,  שבהגדרתםביטוי בפרופוזיציה היסודית

כי , ניכר. יוצר קרבה סמנטית בין חברי הקבוצה בינם לבין עצמם ובינם לבין קבוצת הפעלים המכלילים

לצד , כך למשל. באו פעלים אלה לעולם, הפרדיקט התיאורי של התכלית, אופיים המכליל" בזכות"

, השונה ממנו רק בפרדיקט התיאורי של התכלית הקיים במשמעותו', התייצב'ישנו הפועל ' בא'הפועל 

                                                            
 .165 – 160' עמ, א"תשס,  עוד על פרדיקט תיאורי של תכלית ראה בורוכובסקי60
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השונה ממנו רק בפרדיקט התיאורי של התכלית הקיים ', הזעיק'ישנו הפועל ' קרא'ולצד הפועל 

  .61במשמעותו

  להתרחשותפועלי קיום  .2.2.3.2

, ומיהפעלים השייכים לקבוצה זו מביעים כניסה למצב קי, )66' עמ, א"תשס(לפי בורוכובסקי 

 .פרופוזיציה ולא ארגומנט, אירוע שלם, שבו המהות ההופכת להיות קיימת היא מהות מורכבת

). P' יש'(' התהווה '– בפעלים אלה מימוש של פרופוזיציה סמנטית של קיום רואה, )שם(בורוכובסקי 

שניכר כי  מכיוון, קבוצה שאינה מימוש של פרופוזיציהכי יש לראות בקבוצת פעלים זו , ייתכן, אולם

, מסמן קיום התרחשות של הליכה' הלך'לדוגמה הפועל  ,רחשותהתבעצם היותו מסמן קיום של פועל 

ההבדל בין פעלים בכלל לבין פועלי קיום להתרחשות . מסמן קיום התרחשות של נתינה' נתן'והפועל 

 ואילו האחרונים מסמנים קיום של, הוא שהראשונים מסמנים קיומה של התרחשות מסוימת

פרופוזיציה סמנטית זו טובה לתיאור כל כי  ,נראה, במילים אחרות. התרחשות כלשהי לא מסוימת

      : דוגמות.פרופוזיציה רלוונטית לתיאור משמעות פעליםהיא אינה ולכן ,  בשפההפעלים

  קרה, פרץ, נערך, חל, התרחש, התקיים,  התפרץ, התלקח,התחולל, היה, גרם, ארע

במסגרותיהם התחביריות של פעלים אלו באים שמות עצם , )2ג"תשמ(לפי רובינשטיין 

נערך ', 'קרה אסון, 'למשל, לפרופוזיציה שלמה, למהות מורכבתשאינם מתייחסים לעצם אמיתי אלא 

כאשר המעשים או ההתרחשויות , במילים אחרות. 'פרצה שם מהומה', 'התרחש נס', 'שם טקס

  . ים בצירוף פעלים אלו לשמות העצםאנו יוצרים משפטים שלמ, נמסרים בשמות עצם

הם אינם מכוונים כלל לפעולה :  קרובים לפעלים המכליליםקיום להתרחשותפועלי כי , נראה

והשימוש בהם אינו מעלה אצל הדובר , כלומר אין בהם סימון מובהק למעשים מסוימים, מסוימת אחת

. שהפועל מסמן כניסה אליהאיננו יודעים מהי אותה התרחשות . תמונה לגבי התרחשות מסוימת

מאחר שאינם עומדים , שייכים לקבוצת הפעלים המכליליםאין לראות בפעלים אלה פעלים ה, ברם

כגון , אלא המשלימים שלהם,  מהווים תחליף לפעלים אחריםאין הםכלומר , במקום פעלים שונים

פועלי קיום , ל מקרהבכ .הם שעומדים במקום התרחשויות שונות ומגוונות' מהומה', 'נס', 'אסון'
                                                            

מכיוון שהינם סימון של התרחשות אחת , וש של שתי פרופוזיציות פעלים אלה שונים מפעלים שהינם מימ61

הפעולה או , התכליתמאחר ש, אין זה המקרה של התרחשות אחת ושתי תוצאות. בעלת תוצאה אחת בלבד

נראה כי ההבחנה בין תוצאת , במקרה זה, במילים אחרות. אינה חלק מתוצאת ההתרחשות, העזרה

 .ההתרחשות למטרתה הינה חד משמעית
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כפי שאנו מצפים מהפעלים , להתרחשות מתייחסים לאירועים ואין הם כוללים במשמעותם פעולות

בשונה מהפעלים שאנו , כי ניתן לראות בפעלים אלה פעלים מכלילים אירועים, ייתכן .62המכלילים

   . פעלים המכלילים פעולות–עוסקים בהם 

ארגומנט שהוא , המממשים ארגומנט מורכב, עלים אלהנסיבות השימוש בפכי , מעניין לראות

: 63דומות לנסיבות השימוש בפעלים המכלילים, בשם עצם, במרכיב לשוני לא מורכב, פרופוזיציה

 מעוניין לתאר את ההתרחשות כך שניתן משתמש בפועלי קיום להתרחשות כאשר אין הואהדובר 

לופין ההתרחשויות שאליהן מתייחס ך או לחמעריאלא הוא מעוניין לכנותה בכינוי , יהיה לשחזרה

כי הדמיון , יש להדגיש. פשוטה אחתואינן ניתנות למיצוי בפרופוזיציה דיסקרפטיבית , הדובר מורכבות

בנסיבות השימוש הוא כתוצאה מהדמיון הקיים בין הפעלים המכלילים לבין שמות העצם המממשים 

ן בין הפעלים המכלילים לפועלי כניסה למצב ואינו כתוצאה מהדמיו, ארגומנט שהוא פרופוזיציה

  .64קיומי

  כישלון/ פועלי הישג  .2.2.3.3

אפשר לראותם כתוצאות של אותן פעולות . כישלון מציינים מצבים חדשים/ פועלי הישג   

' ניצח'פועל ההישג , לשם דוגמה. הנמצאים בהנחתם המוקדמת, המתוארות בעזרת פועלי המשימה

  :דוגמות. 'נלחם'ר לפעולה שאותה מסמן הפועל אינו מתאר שום פעולה נוספת מעב

  צלח, נכנע, ניצח, התגבר, הפסיד, הכשיל, יענהכ, הביס

ולא ניתן לייחס להם פרופוזיציה , כי פועלי הישג אינם מסמנים את תוצאת הפעולה, ניכר

סמנטית מסוימת אלא בקביעתם ישנה התייחסות חיובית או שלילית לתוצאת הפעולה שנעשתה 

  .מכיוון שאין הם כוללים בהגדרתם מגוון של פעולות, הם אינם פעלים מכלילים. המוקדמתבהנחתם 

  

  

                                                            
בסעיף , 3פעולות ראה פרק  על ההבחנה בין אירועים לפעולות ועל הציפייה מן הפעלים המכלילים לכלול רק 62

 . העוסק בייחודה הסמנטי של קבוצת הפעלים המכלילים3.1
 .3.3.1 סעיף יבות השימוש בפעלים המכלילים ראה על נס63
 .99 ראה הערה 64
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    אספקטואליים\ מודאליים \פעלים אדוורביאליים  .2.2.3.4

פעלים אלה אינם סימון של התרחשות מסוימת אלא הם מתארים נקודת מבט מסוימת על 

  :דוגמות. ההתרחשות

 ,יכול ,התרגל, התקשה,  התכוון, התחיל,הרבה, פסיקה, הפליא, הספיק, המשיך, המעיט, החל, גמר

   סיים,  נהג,מיעט

כלומר אין , הם אינם מכוונים כלל לפעולה מסוימת אחת: פעלים אלה הינם בעלי אופי מכליל

והשימוש בהם אינו מעלה אצל הדובר תמונה לגבי התרחשות , בהם סימון מובהק למעשים מסוימים

 מסמן מהי אותה – שם הפועל –ומשלימם , רחשות המסומנת בפועלההתאיננו יודעים מהי . מסוימת

יכולים  אין הם –  אינם שייכים לקבוצת הפעלים המכלילים,כמובן, פעלים אלה, עם זאת. התרחשות

המשתנות ,  כוללים בהגדרתם מגוון של פעולותואין הם, וד במקום מכלול של פעלים שוניםלעמ

מאחר שאין הם מסמנים פעולה אלא , מוש של פרופוזיציהפעלים אלה אינם מי. בהתאם לנסיבות

  .זמן או מסוגלות,  תיאור–הנמצאת מחוץ להתרחשות , נקודת מבט לפעולה

  התלבטויות. 2.2.4

  : במהלך עבודת מיון הפעלים נתקלתי בשני סוגי קשיים

  .'התארגן'ו' התאמץ'למשל פעלים כגון , עומד פועל מכלילאם לפני קושי לקבוע   .א

אם הינם מימוש , אך קיים קושי לקבוע לגביהם, שניכר כי אינם פעלים מכליליםפעלים   .ב

 להם לייחס ניתן שלא פעלים ישנם כי, ייתכן. ואם כן איזו, של פרופוזיציה סמנטית

 הם אין זאת ובכל המוכרות הסמנטיות הפרופוזיציות מבין מסוימת סמנטית פרופוזציה

 בהם והשימוש פעולות של רחב מגוון וםבמק עומדים שאינם מאחר, מכלילים פעלים

' הימר', 'ביטח 'כגון פעלים למשל, מסוימת התרחשות לגבי תמונה הדובר אצל מעלה

  .'תזמן'ו

פעלים שטרם נפלה כלומר דוגמות ל, אציג עתה דוגמות לפעלים שנותרו בסימן שאלה

  :הכרעה לגביהם
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 ,הציל, הסתמך, הנציח, הנהיג, תיןהמ, המחיש, הימר, הגשים, האניש, ביית, ביטח, אתגר ,אירח

  תמרן, תזמן ,שיחק, ניתח, מסחר, מיצה, מחזר, ייעד, התקשר, התמודד, התארגן,  השתמש,השליט

  מסקנות .2.3

 פעלים 103( מכלל הפעלים במילון 3% – מהווים כ "מכלילים"שאפשר לכנותם הפעלים 

הקבוצה הסמנטית . דלהזו הקבוצה הסמנטית התשיעית בגו, ) פעלים3204 –מכלילים מתוך כ 

ואחריה קבוצת , מכלל הפעלים)  פעלים644 (20%המהווה , הגדולה ביותר היא קבוצת פועלי התואר

 מהפעלים 6.5% –כי כ , חשוב לציין. מכלל הפעלים)  פעלים412 (12.8%המהווה , פועלי המקום

ימוש של פרופוזיציה כלומר קיים קושי לקבוע לגביהם אם הינם מ, נותרו לא ממוינים)  פעלים212(

  . ואם כן עולה קושי לקבוע לאיזו פרופוזיציה לשייכם, סמנטית

 מהקבוצה הגדולה ביותר לקבוצה –להלן הצגת הקבוצות הסמנטיות השונות על פי גודלן 

  :הקטנה ביותר

  %  הפעלים מספר  הסמנטית הקבוצה

  20  644  תואר פועלי

  12.8  411  מקום פועלי

  10.3  330   קיום פועלי

  7.9  256  תזוזה / תנועה פועלי

  7.3  237  מסר העברת פועלי

  7.2  232  סימטריים לוקטיבים פעלים

  5.5  177  רגש פועלי

  5.2  169  מופשטת בעלות פועלי

  3.2  103  מכלילים פעלים

  3.2  103  בעלות פועלי

  2.8  90  פעולה פועלי

  1  35 אספקטואלים / מודאלים / אדוורביאלים פעלים

  0.8  27  להתרחשות קיום פועלי



54 
 

  0.7  23  משוואה פועלי

  0.3  10  כישלון / הישג פועלי

  4.5  146  פרופוזיציות שתי של מימוש שהינם פעלים

  6.6  211  התלבטויות

  

כי במערך השיקולים שנעשו לצורך המיון מופעלים , בחינת חלוקת הפעלים לקבוצות מעלה

מה הוא מתאר , לשם מה בא הפועל לעולם כגון , פילוסופיים-לשוניים -מטאכל העת שיקולים 

מיון פעלים אינו יכול להיות נקי משיקולים המוכתבים על ידי . באילו נסיבות הוא משמש ועוד, במציאות

, הגדרת הפועל והקביעה לאיזו קבוצה סמנטית הוא שייך. נסיבות החיים שבהן אנו משתמשים בפועל

העולם כי לא ניתן להפריד את ידע , נראה. באקשורה ועולה מתוך ההתרחשות בחיים שלשמה הוא 

בורוכובסקי כפי שכתבה , שכן פעלים נוצרו וקיימים רק מתוך השימוש בהם, ממשמעותו של הפועל

פועל נוצר מתוך . פעלים לא נוצרו במעבדות סטריליות ולא בוואקום חברתי ":)131' עמ, א"תשס(

. לא היה הפועל נוצר, מתבקש השימוש בפועללולי היה בחיים מצב שבו : הצורך של נסיבות החיים

לכן כל הפרדה בין המשמעות של הפועל לבין נסיבות החיים שבהן הוא משמש היא מלאכותית ונדונה 

  ". מראש לכישלון

כי לעיתים הגבולות בין הקבוצות הסמנטיות השונות אינם ברורים ואינם , במהלך המיון ראינו

, על הגבול בין שתי קבוצות סמנטיות או יותר, שולי הקבוצהישנם פעלים הנמצאים ב. חד משמעיים

מכיוון שלא נלקחו , המיון המוצג כאן טנטטיבי, כאמור. כך שפועל עשוי להשתייך למספר קבוצות

הרווחת על , המשמעות שנבדקה היא המשמעות המרכזית. בחשבון השימושים השונים של הפעלים

ובמקרים מסוימים אף (, )1997, שויקה" ( מיליםרב"פי המשמעות הראשונה שמופיעה במילון 

 לבודד את קבוצת הפעלים המיון שנעשה כאן הוא ראשוני בלבד ונועד, כאמור. )המשמעות השנייה

הינו רק אמצעי שהוא תוצר לוואי הכרחי שעלה מתוך המיון כאן , כלומר.  משאר הקבוצותהמכלילים

 ונפרדמחקר יסודי ליש מקום  .א להציג אותווהיה חבל ל, חיפוש אחר קבוצת הפעלים המכלילים

 שאלונים ומבדקים סטטיסטיים על שמתבסס העוסק במיון כלל הפעלים בשפה לקבוצות סמנטיות

     . ויחדד את החלוקה לקבוצות סמנטיותבחן לגבי כל פועל מהי משמעותו המרכזיתשי
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. המשותף לקבוצות הפעליםכי מיון הפעלים על פי הפרופוזיציות היסודיות מציג את , יש לציין

דהיינו , אי לכך לא באו לידי ביטוי ההבדלים הייחודיים שקיימים בין פועל לפועל בתוך אותה קבוצה

. המעלה ניואנסים חשובים ומשמעותיים לפעלים, במיון לא התייחסנו למשמעות הייחודית של הפעלים

רלוונטי מאוד  התיאורי של התכלית הפרדיקט כי בתוך המשמעות הייחודית, מן המיון עולה, עם זאת

ניתוח הפועל מאשר הפרופוזיציה היסודית בהוא אף משמעותי יותר ויש ש, לתיאור משמעות הפועל

לדוגמה הפועל , משום שלעיתים מטרת ההתרחשות חשובה ורלוונטית יותר מן תוצאתה, ייתכן. שלו

אולם מטרת . לקבוצת פועלי המקוםושויך במיון ,  ישיבה על ביצים–מסמן התרחשות של מקום ' דגר'

והיא אינה באה ,  היא עיקר משמעות הפועל– למען יבקעו אפרוחים –פרופוזיציית הקיום , הפעולה

  .לידי ביטוי במיון המוצג

כי על אף הקשיים שהוצגו והבעיות העקרוניות שעלו מתוך מיון , ראוי לומר, לסיום פרק זה

מיון כזה הינו חשוב ונותן תמונה כללית של  ניכר כי, הגדרתןהפעלים על פי הפרופוזיציה היסודית שב

 אנו קובעים ,בהתאם לפרופוזיציות שבבסיס החלוקה לקבוצות סמנטיות. הפעלים בעברית בת זמננו

כי הפרופוזיציות הסמנטיות , נראהאך , תו התחבירית של הפועללהתנהגובאשר את ציפיותינו 

אילו היו הפעלים מסמנים רק את . ותר לתיאור משמעות הרלוונטיות ביוהיסודיות אינן בהכרח

השפה היתה מסתפקת במספר פעלים מצומצם , כפי שהם ממוינים כאן, הפרופוזיציות היסודיות

אולם בקבוצות הסמנטיות שהן מימוש של פרופוזיציה ובקבוצת הפעלים . לסימון כל פרופוזיציה

חודית היא שתורמת לשפה את העושר ומכאן שהמשמעות היי, המכלילים ישנם עשרות פעלים

  .בפעלים
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  ייחודה של קבוצת הפעלים המכלילים. 3

קבוצת הפעלים הבחינה ב  של רובינשטיין וממשיכיוגישת הפועל כאוסף רכיביםכפי שראינו 

 אותה על הגדירהו,  אליה כאל קבוצה יוצאת דופןהתייחסהאך , המכלילים כקבוצה סמנטית מובחנת

 ניתן לדבר על משמעותם לאולפיכך ,  מימוש של פרופוזיציהאינםם אלה פעלי: דרך השלילה

כי בספרות המחקר , ראינו לעומת זאת.  ניתן לצפות את התנהגותם התחביריתולאהבסיסית 

 קיומה של מכאן עולה השאלה בדבר. באנגלית אין מעמידים פעלים אלה כקבוצה סמנטית מובחנת

 יש להעמיד קבוצת פעלים כקבוצה סמנטית מובחנת רק על האם. קבוצת הפעלים המכלילים ומעמדה

או שמא יש לקבוצה מאפיינים ? כלומר רק על סמך היותה יוצאת דופן, סמך מכנה משותף שלילי

תחבירי , סמנטי: בפרק זה אבקש להציג לקבוצת פעלים זו מכנה משותף חיובי? משותפים חיוביים

להעמידה כקבוצה טעם וכי יש ,  כזו פעלים מכליליםקיימת קבוצתאכן כי , אבקש לטעוןו ,ופרגמטי

  .סמנטית מובחנת

   ייחודה הסמנטי של קבוצת הפעלים המכלילים .3.1

ים הינו תיאור משמעותה תיאור סמנטי של קבוצת פעל, על פי גישת הפועל כאוסף רכיבים

ותה הם תיאור משמעות בסיסית של פעלים כולל קביעה של הפרופוזיציה הסמנטית א. הבסיסית

בסעיף זה אבקש לתאר את . מספר הארגומנטים בה ותפקידיהם וכן הוא כולל את קביעת, םשימממ

בסעיף זה ארצה להציג אף משמעות , כמו כן. משמעותה הבסיסית של קבוצת הפעלים המכלילים

תיאור משמעות ייחודית של . ייחודית המשותפת לקבוצת הפעלים המכלילים או לתת קבוצות בתוכה

ציון הפרדיקטים התיאוריים , קביעת המידע המגולם בפעלים, מותים כולל הצגת הנחות מוקדפעל

אבקש לדון במשמעות המשותפת , בסעיף זה,  במילים אחרות. וייתכנו מרכיבים נוספיםשבמשמעותם

כלומר אציג את משמעותם הבסיסית ואת המשמעות הייחודית , לקבוצת הפעלים המכלילים

   .המשותפת להם

  תיאור המשמעות הבסיסית . 3.1.1

העיון , כאמורמשום ש, קיים קושי בתיאור משמעותה הבסיסית של קבוצת הפעלים המכלילים

הפעלים הכלולים בפעלים המכלילים מסמנים .  אינו מעלה טיפוס מסוים של פרופוזיציהי בההסמנט
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פרק את משמעות כך שלא ניתן ל, התרחשויות שונות הקשורות במשתתפים בעלי תפקידים שונים

הפעלים הכלולים בפעלים המכלילים , דהיינו. הפועל המכליל לרכיבים סמנטיים אוניברסאליים

  .ותת שונות בסיסייוולפרופוזיציות השונות משמעו, מממשים פרופוזיציות סמנטיות מורכבות שונות

אולם , המסמנים התרחשויות שונות,  פעלים רבים ומגווניםכולליםהפעלים המכלילים , אמנם

, "נשברההכוס "פעלים המסמנים התרחשויות כגון , לשם דוגמה. ועל כל פלכלולאין הם יכולים 

קרוז .  אינם יכולים להיות כלולים בפעלים המכלילים" שהוא משוגעחושביםהם ", " בלוטוזכיתי"

)1973 ,Cruse ,וק בוחר או ליתר די' עשה' להיפונימים בוחר פעלים "עשה-מבחן"כי , מראה, )14' עמ

 ניתן לקבוע אילו "עשה-מבחן"באמצעות ". ש עשה משהו"צ"כך שהמשפט הוא היפונים ל, משפטים

" ש עשה משהו"צ" משפט שניתן להמירו ב– פעלים עשויים להיות כלולים בפעלים המכלילים ואילו לאו

ל להיות לא יכו" ש עשה משהו"צ"ואילו משפט שלא ניתן להמירו ב, עשוי להיות כלול בפועל מכליל

עשה והוא עשוי להיות כלול -הוא משפט" דני הזיז את השולחן"לשם דוגמה . כלול בפועל מכליל

מה "עדיף על המשפט " מה שדני עשה זה להזיז את השולחן"מכיוון שהמשפט , בפועל המכליל

קרה והוא אינו -הוא משפט" הכוס נשברה"המשפט , לעומת זאת". שקרה לדני זה שהזיז את השולחן

עדיף על " מה שקרה לכוס זה שהיא נשברה"מכיוון שהמשפט , וי להיות כלול בפועל המכלילעש

כי הפעלים שעשויים , אפוא, מראה, עשה-מבחן". מה שהכוס עשתה זה שהיא נשברה"המשפט 

אירוע ולא פעלים המסמנים פעולה להיות כלולים בפעלים המכלילים הינם אך ורק פעלים המסמנים 

שם ". מכלילים פעולותהפעלים "ניתן לכנות את קבוצת הפעלים הנידונה בשם ש,  מכאן.מצבאו 

, היינו לכלול במשמעותם אך ורק פעולות, המעיד על כך שפעלים אלה עשויים לעמוד במקום פעולות

  .שכידוע אף הם עשויים להיות מסומנים בפעלים, כוללים במשמעותם אירועים או מצביםואין הם 

פעולה הינה סיטואציה דינמית , )483' עמ, Lyons, 1977( לפי ליונס ?מה זו פעולה, אם כן

 או גורם ,"האיש הצחיק את הילד" למשל ,הגורם עשוי להיות או גורם חי ויוזם. בשליטתו של גורם

או בזכות האנרגיה המכנית שבו " הרוח פתחה את הדלת"דומם הפועל בזכות הכוח הטבוע בו למשל 

'  יוזם–ארגטיבי 'מכנה את הגורם החי ) 61' עמ, 1978(צדקה . 65"שליםהמכונית נסעה לירו"למשל 

 גורמים אלה עונים על השאלה  כי,)162' עמ, שם(הוא מציין . ' כוח–ארגטיבי 'ואת הגורם הדומם 

                                                            
תופס את הארגטיביות במשמעותה הכללית ואינה , )40' הערה בעמ, Anderson, 1971( גם אנדרסון 65

תפיסה זו שונה . אך אין זה הכרחי, היחסה הארגטיבית טיפוסית לשם החי, לטענתו. מותנית בפוֵעל חי דווקא

 .נט'הטוען כי רק הגורם החי יכול ליטול את תפקיד האג, )24' עמ, Fillmore, 1968(מתפיסתו של פילמור 
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מה "עונים על השאלה '  סיבתי–הארגטיבי 'והגורם '  אמצעי–הארגטיבי 'לעומתם הגורם ו, "מה עשה"

בביצוע פעולה אדם גורם בכוונה להתרחשות או למצב , )Brand, 1971 (לטענת בראנד. 66"קרה

כל מה שהפוֵעל עושה ' פעולה'מכנה בשם , )2 הערה ,6 'עמ, 2001a ,Davidson(דיווידסון . עניינים

ומבלי להיות , הארתי את החדר, הדלקתי את האור, במקרה שהרמתי את המתג, 67לדוגמה. בכוונה

במילים . לא עשיתי ארבע פעולות אלא רק אחת, העובדה שאני בביתמודע הזהרתי את הגנבים מ

 אני גרמתי לראשון וכל אירוע הוא :במקרה זה עשיתי פעולה אחת וישנם ארבעה אירועים,  אחרות

 לפי. 'פעולה' ואל לנו לקרוא לאזהרה הלא מכוונת שלי את הגנבים .הגורם לאירוע הבא אחריו

וניתן לאפיין , הוא עושה משהו מסיבה מסוימת, שמישהו עושה פעולהכל פעם , )3' עמ, שם (וידסוןיוד

מגוון עמדות , דחפים, תשוקות,  רצונות:בעל עמדה חיוביתצריך שיהיה   לפעולההגורם: זאת כך

ערכים ועוד כלפי פעולות , מטרות ציבוריות ופרטיות, מוסכמות חברתיות, אמונות, עקרונות, מוסריות

. הפעולה תביא לתוצאה הרצויהשכלומר ,  שהפעולה שלו היא מהסוג הזהוהוא מאמין, מסוג מסוים

  . 68והיא המניע לפעולה', סיבה ראשונית'דיווידסון קורא לעמדה חיובית 

או לכלול המשותף לפעלים המכלילים מבחינה סמנטית הוא שהם עשויים להמיר ש, מכאן

כי , אפוא, ניתן לומר. להיקלית פעילות שניתן לכנותה פעוממש לקסהמרק פועל במשמעותם 

מאחר שפעולה הינה , ארגומנט ביחסת הגורםקיים במשמעותם הבסיסית של הפעלים המכלילים 

מסמנים התרחשויות הפעלים הכלולים בפעלים המכלילים . התרחשות דינאמית שבשליטתו של גורם

ם לאדם שגרם מכווני, או עבד, חגג, כשאומרים על אדם שהוא מרד, לשם דוגמה. שיש בהן גרימה

הפועל , למשל. חגיגה או עבודה, דרֶ שאנו מכנים אותם בשם מֶ , בעשיית פעולות שונות למעשים שונים

פרופוזיציה .  מממש פרופוזיציה סמנטית של אי גרימת בעלות"יוסי לא שילם מיסים"במשפט ' שילם'

  :זו יכולה להיות מוגדרת בשתי דרכים

  )).ג' ל'ב (' התהווה'(' לא'. א

  ))). ג' ל'ב (' התהווה'(' לא'(' גרם 'א. ב

                                                            
עשויים להיות גורמים בהתרחשות המסומנת ' כוח-הארגטיבי'ו' יוזם-הארגטיבי': ניםרק הגורמים הראשו לכן 66

 .בפעלים המכלילים
 ).Adverb of Action) "2001b ,Davidson "הדוגמה לקוחה מתוך מאמרו של דיווידסון 67
 יוביותהחמתייחס לעמדה של רצון כסוג של הכללה של כל העמדות , )6' עמ, 2001a ,Davidson( דיווידסון 68

אם אנחנו יודעים שנעשתה , "ללא סיבה"והתשובה היא , "?למה עשית זאת"כאשר שואלים מישהו לכן . לסוגיהן

נקודה זאת . לרצון לעשות זאתנוספת פרט משמעות התשובה אינה שאין סיבה אלא שאין סיבה , פעולה

 . שאדם עשה מסיבה מסוימתכהתרחשות האפשרות להגדיר פעולה חזקת אתמ
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 לא נכנה מעשה זה בשם - יוסי שכח לשלם את המיסים - כאשר בפרופוזיציה הסמנטית אין גרימה

 יוסי בכוונה –כאשר קיימת גרימה , לעומת זאת. 'מרד 'יכלל בפועל המכליללא י' שילם'והפועל , 'מרד'

עשוי להיות כלול בפועל ' שילם'והפועל ', מרד'עשה בשם ניתן לכנות את המ -לא שילם את המיסים 

אם היא נעשתה ללא ' עבודה'או ' חגיגה', 'מרד' לא נכנה התרחשות בשם ,דהיינו. 'מרד'המכליל 

   .גרימה

ארגומנט ביחסת  גם במשמעותם הבסיסית של הפעלים המכלילים למצוא ניתן , בנוסף לכך

היא היחסה היחידה ההכרחית בכל מושפע יחסת ה, )Anderson, 1971( לפי אנדרסון .המושפע

 בכל פרופוזיציה יסודית קיים –אין התרחשות שאינה קשורה באובייקט אחד לפחות . פרופוזיציה

, במבנה הסמנטי של הפעלים הכלולים בפעלים המכליליםש, מכאן. בוהמשתתף שההתרחשות חלה 

: לפחות שני ארגומנטים משתתפים ,כלומר בהתרחשויות האפשריות המסומנות בפועל המכליל

  . הארגומנט ביחסת הגורם והארגומנט ביחסת המושפע

 בו מסמנים והפעלים הכלולים, מכליל  ניתן לחשוב על מקרים שבהם הדובר משתמש בפועל 

ים על הפעולה באמצעות הפועל המכליל ששואל, במשפטי שאלה, למשל .התרחשות ללא גרימה

,  והתשובה שניתנת לשאלה היא עשיית פעולה ללא גרימה,"?מה עשית כל היום"כמו בדוגמה ', עשה'

, שיש בה רק מושפע,  מסמן התרחשות ללא גרימההפועל הכלול בפועל המכליל, בדוגמה זו. 'ישנתי'

מתכוון לפעולה ' עשה 'במקרה זה השואל שמשתמש בפועל המכלילכי  ,נראה). 'ישן'א (' התהווה'

  אינם משנים אתמקרים אלה, לפיכך .ין בה עשיית פעולהואין הוא מצפה לקבל תשובה שא, יזומה

  .גורם ומושפע: הכוללת שני משתתפים, המשמעות הבסיסית של הפעלים המכלילים

הקשורים בהכרח במשתתף , כי גם במבנה הסמנטי של קבוצת הפעלים המכלילים, יש לציין

. גורם ומושפע:  שני ארגומנטיםישנם, 69'טיפל', 'נקם', 'בגד', 'מרד'כגון , נוסף פרט לפוֵעל עצמו

אינו מהווה חלק מן המשמעות , שההתרחשות קשורה בו והפעולה מכוונת כלפיו, המשתתף הנוסף

משום שאינו בהכרח מממש ארגומנט בפרופוזיציות הסמנטיות , הבסיסית של הפועל המכליל

דעת מה ובמקרים שבהם משתתף זה מממש ארגומנט לא ניתן ל, המסומנות בפעלים הכלולים

יכול לבוא במקום פעלים רבים "  לחברועזרדוד "במשפט ' עזר'הפועל , לשם דוגמה. תפקידו

יש תפקיד שונה ומעמד ', חבר'ל, ובכל התרחשות למשתתף הנוסף, המסמנים התרחשויות שונות
                                                            

 מיון –בנספח הפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו ראה מלאה של מת  רשי69

 .כלל הפעלים
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נקבל ', עזר'אם נרשום מהן הפעולות הכלולות במקרה קונקרטי זה או אחר בפועל . תחבירי שונה

 החבר -" דוד הלווה כסף לחברו: "בא בעמדות תחביריות מגוונות' חברו'ש "ם שבהם הצמשפטי

 החבר מממש ארגומנט ביחסת -" דוד הסיע את חברו לביתו", מממש ארגומנט ביחסת המקבל

 החבר לא מממש ארגומנט בהתרחשות המסומנת -" דוד תיקן את האופניים של חברו", המושפע

שאין המשלים , מכאן. 'האופניים, 'לוואי של הארגומנט ביחסת המושפעאלא משמש כ', תיקן'בפועל 

' חברו'המשלים אינו קובע אלא שהמסומן במילה . 'עזר'מימוש ארגומנט מסוים של הפועל ' לחברו'

  . 'עזר'קשור בדרך זו או אחרת בפעולה או בפעולות השונות הכלולות בפועל 

לא ניתן לדעת , ור בהכרח במשתתף נוסףכאשר הדובר משתמש בפועל מכליל הקש, דהיינו

ואם כן באיזה , בפועל הכלולאם אותו משתתף מממש ארגומנט בפרופוזיציה הסמנטית המסומנת 

כי , חשוב לומר, אולם. הוא אינו נכלל במשמעות הבסיסית של הפעלים המכליליםולכן , תפקיד

והוא מוגדר בדרכים , גרתמשתתף זה קיים במסגרתו הסמנטית של הפועל כאלמנט מרכזי של המס

במסגרת הסמנטית של הפועל , כך למשל. שונות בהתאם לתפקידו במסגרות הסמנטיות השונות

' נקם' במסגרת הסמנטית של הפועל ,'הנבגד 'ש המשתתף הנוסף את האלמנט המרכזימממ' בגד'

את הוא מממש ' עזר'ובמסגרת הסמנטית של הפועל , 'הפוגע'הוא מממש את האלמנט המרכזי 

   .'המרוויח'האלמנט המרכזי 

 אינו מאפשר את פירוקם לרכיבים סמנטיים הפעלים המכליליםאופיים המיוחד של , לסיכום

שהמשמעות הבסיסית כך .  לציין איזו פרופוזיציה סמנטית הם מממשיםלא ניתן ולכן ,אוניברסאליים

. לות להיות כלולות בהםיכוהמאפיינים המשותפים לכלל ההתרחשויות השונות ש, אפוא,  היאשלהם

המממשים לקסיקלית  אך ורק במקום פעליםבאים הוא שהם  כי המשותף לפעלים המכלילים, ראינו

: בשני ארגומנטים, לפחות,  הקשורהמסמנים התרחשותוכן הינם . פעילות שניתן לכנותה פעולה

 נוסף פרט  הקשורים בהכרח במשתתףהמשתתף הנוסף הקיים בפעלים המכלילים. הגורם והמושפע

אך הוא בהכרח מתייחס , הפעלים המכליליםהמשמעות הבסיסית של ן לפוֵעל עצמו אינו מהווה חלק מ

והינו מימוש , הוא רלוונטי למשמעות הפועל בדרך זו או אחרת, לאובייקט התופס חלק בהתרחשות

  . של אלמנט מרכזי במסגרת הסמנטית של הפועל
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  תיאור המשמעות הייחודית . 3.1.2

יש גוני משמעות שאין לתלותם בפרופוזיציה , משמעות הבסיסית של פעליםבנוסף ל, מורכא

היא מורכבת , )א"תשס, 1988(ולפי בורוכובסקי . זו המשמעות הייחודית, הסמנטית שהפועל מממש

ל פעלים בעלי מכנה שלקבוצה . ארגומנטים מגולמים ופרדיקטים תיאוריים, מהנחות מוקדמות בעיקר

ויש משמעות ייחודית המבחינה בין משמעויות של , י יש משמעות ייחודית משותפתמשותף סמנט

משמעות הייחודית המשותפת שאלת הבסעיף זה אבקש להתייחס ל. פעלים מאותה קבוצה סמנטית

  . 70לכלל פועלי קבוצת הפעלים המכלילים

ם העצמיהאינפורמציה הידועה לדוברים על טיבם של כאמור  הםארגומנטים מגולמים 

קיים קושי , על פי גישת הפועל כאוסף רכיבים .ים הנוטלים חלק בהתרחשותהמתייחסים לארגומנט

לא ניתן להגדיר את תוצאתם , מכיוון שכאמור, בקביעת המידע המגולם בפעלים המכלילים

. כך שאיננו יודעים אילו ארגומנטים קיימים בהגדרתם ומה תפקידם, מסוימתבפרופוזיציה סמנטית 

לא יכולה להיות לנו אינפורמציה לגבי העצמים המתייחסים לארגומנטים בהתרחשויות , לפיכך

הקיים במשמעות כלל , במסגרת גישה זו ניתן לדבר על גילום, עם זאת. המסומנות בפעלים הכלולים

מכיוון שהפעלים המכלילים באים במקום הפעלים , של הארגומנט ביחסת הגורם, הפעלים המכלילים

במשפט ' עבד'הפועל , לשם דוגמה. אך לא עם הגורם לפעולה, שלמותיהם המוצרכותהכלולים על ה

 את קטפוהפועלים " להתרחשות, למשל, כאשר הוא מתייחס" בקטיף כל היוםעבדו הפועלים "

, 'קטף'ובמשמעותו כלולים גם משלימי הפועל ' קטף' בא במקום הפועל  הוא"הפירות מהעצים

ם שם העצאך . 'עץ '–והמקום ', פירות '–המושפע : ת השונותהמממשים את הארגומנטים ביחסו

. ו ואינו כלול במשמעות,מתממש בעמדת נושא', פועליםה' - המתייחס לארגומנט ביחסת הגורם

, לא רק במקום הפועל הכלול ומושאיוהכלול ונושאו אהפועל המכליל בא במקום הפועל אין , כלומר

 השימוש בפועל מכליל מעלה .ביר ויש לנו מידע לגביוולכן הארגומנט ביחסת הגורם מתממש בתח

. אך אינו מעלה פרטים אודות הפעולה שנעשתה ותוצאתה, פרטים אודות הגורם האחראי לפעולה

ואין הם מתממשים , המקבל או המקום, אין לנו מידע לגבי טיב הארגומנטים ביחסת המושפע, לפיכך

                                                            
 כל אחד שלת הייחודית ו יש פירוט של המשמעבוו,  נעשה ניתוח של פעלים מכלילים שונים4 בפרק 70

 . המוצגיםמהפעלים
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והוא גם ,  הארגומנט ביחסת הגורם ומידע לגבי טיבויש לנו אינפורמציה לגבי, לעומת זאת. בתחביר

   .זה המתממש בתחביר

המשתתפים בהתרחשות המסומנת בפועל הינם , על פי תורת המסגרות הסמנטיות

במסגרתו הסמנטית , לשם דוגמה .ולכן עשויה להיות לנו אינפורמציה לגביהם, אלמנטים של המסגרת

הם גם ו, 71תחום עיסוק ושכר, תפקיד, מעסיק, עובד: םקיימים האלמנטים המרכזיי' עבד'של הפועל 

יש מימוש לאלמנט המרכזי "  בקטיף כל היוםעבדוהפועלים "למשל בדוגמה , מתממשים בתחביר

הקיים , אף במסגרת גישה זו ניתן לדבר על גילום, עם זאת. העובד ולאלמנט המרכזי תחום העיסוק

אנלוגי לארגומנט ביחסת (המרכזי עושה הפעולה רק של האלמנט , במשמעות כלל הפעלים המכלילים

כך שלא נמצא מידע מגולם , מאחר שלפעלים המכלילים השונים אלמנטים מרכזיים שונים, )הגורם

 –משותף להם פרט למידע משותף אודות האלמנט המרכזי הנמצא במסגרות הסמנטיות של כולם 

  .האלמנט המרכזי עושה הפעולה

מגולמת התכונה של העצמים המסומנים בשמות העצם במשמעות הפעלים המכלילים   

הפעלים . )ארגומנט ביחסת הגורםמקביל ל(, האלמנט המרכזי עושה הפעולההמממשים את 

הפועל , לדוגמה. המתייחס לאלמנט זה, +]חי[בים בסביבתם שם עצם בעל התכונה המכלילים מחיי

מש את האלמנט המרכזי עושה הממ+] חי[מחייב בסביבתו שם עצם בעל התכונה ' חטא'המכליל 

 יש .זה כמו הגיבורים הטרגיים, באמת, קודם כול,  אחת.יש פה שתי טרגדיות: "כמו בדוגמה, הפעולה

פעלים מכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף , כמו כן .)הי" ( בגאווה יתרהחוטאים הםשרגע 

מש את המשתתף הנוסף הממ+] חי[מחייבים בסביבתם שם עצם בעל התכונה , פרט לפוֵעל עצמו

ושהינו רלוונטי לפעולות הכלולות בפועל המכליל בדרך זו , זה שהפעולה מכוונת כלפיו, בהתרחשות

המממש את +] חי[מחייב בסביבתו שם עצם בעל התכונה ' מרד'לדוגמה הפועל המכליל . או אחרת

 שלא להעלות  השביע את עם ישראלהוא- ברוך- הקדוש" :כמו בדוגמה, המשתתף הנוסף בהתרחשות

   . )הג" (בגויים למרודולא , כלומר בכוח, לארץ ישראל בחומה

היש . התנאים המוקדמים המאפשרים את השימוש בפועל מסויםכאמור הנחות מוקדמות הן 

דמת המשותפת ההנחה המוקנראה ש ?הנחות מוקדמות המשותפות לקבוצת הפעלים המכלילים

היה המושפע המסומנת בפועל קודם לזמן ההתרחשות בזמן :  הינה כללית מאוד וטריוויאליתלהם

הנחה קובעת כי , )96' עמ, א"תשס(בורוכובסקי . במצב אחר ממצבו בעת ההתרחשות שהפועל קובע
                                                            

  . 4.3.1ומסגרתו הסמנטית ראה בהרחבה סעיף ' עבד' על הפועל 71
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קבוצת  למיוחדת היאכלומר אין ,  לכל הפעלים המסמנים התרחשות דינאמיתמשותפת מוקדמת זו

  .  זופעלים

 , פרט לפוֵעל עצמו+] חי[ במשתתף נוסף הקשורים בהכרח הפעלים המכליליםבמשמעות 

כלומר השימוש , 72כלולות הנחות מוקדמות הקשורות בטיב היחסים בין המשתתפים בהתרחשות

במשמעות , למשל.  המשתתפים אלה מתאפשר רק בנסיבות שבהן קיים יחס מסוים ביןבפעלים

ראוי זה  פועל. יהמשתתפים הוא יחס היררכ כלולה ההנחה המוקדמת שהיחס בין 'מרד'הפועל 

רדים  המורד נמצא במעמד נמוך יותר מזה שמו-לשימוש רק כאשר קיימת היררכיה בין המשתתפים 

 ראוי לשימוש רק 'בגד'הפועל , דוגמה נוספת. 73חייל ומפקד ועוד, נתין ומלך,  למשל ילד והורה- בו 

  . ועודאחיםבין , בין בני זוג, בין חברים, למשל, כאשר קיים קשר רגשי בין המשתתפים

הנחה מוקדמת המתייחסת להערכת הדובר את   ישנהרביםפעלים מכלילים ל, כמו כן

 בעיני חיובי מתאפשר רק כאשר הנעשה 'היטיב'בפועל המכליל  השימוש, למשל. 74כלולותהפעולות ה

ת שההתרחשות המסומנת  כלולה ההנחה המוקדמ'חטא'כך גם במשמעות הפועל המכליל . הדובר

  . 75שלילית בעיני הדוברבפועל הכלול 

על התיאור הבסיסי של " רוכבים"ה, פרדיקטים משנייםכאמור הם   תיאורייםפרדיקטים

 .ומייחדים את אופייה של הפעולה המסומנת בפועל, הפרימיטיבייםדהיינו על הפרדיקטים , הפועל

ובסקי כי לפי בורוכ,  יש לציין תחילה?ים תיאוריים במשמעות הפעלים המכליליםטפרדיקהיש 

מטרת , אופן ביצוע הפעולה, כגון זמן ביצוע הפעולההרעיונות התיאוריים , )137' עמ, א"תשס(

לכלל הרכיבים הסמנטיים בהגדרת הפועל אלא רק לחלק , בדרך כלל, אינם מתייחסים', הפעולה וכו

או לכמה  (הרכיבים הבסיסיים במשמעות הפועל הרעיון התיאורי מצטרף לאחד, כלומר, מהם

 או את את מרכיב ההתהוות ואת הפרופוזיציה הנטועה, הוא עשוי לתאר את מרכיב הגרימה: )ביםרכי

                                                            
 המצב אות גם לפני היחסים בין המשתתפים הם בגדר הנחה מוקדמת מכיוון שטיב היחסים ביניהם קיים במצי72

 . בפועל וללא קשר אליוהמתואר
לא לקבל את שלטונו של מישהו אלא גם של משמש לא רק במשמעות ' מרד' כי הפועל ,להדגיש יש 73

שמרד אינו נעשה רק כנגד מוסדות חברתיים כגון , רוצה לומר. לא לקבל את מרותו של מישהובמשמעות של 

 .בעלי סמכותאלא גם כנגד הורים ו, שלטון או מלוכה
מכיוון שאף אם הן לא נעשו הערכתו אליהן ,  הערכת הדובר את הפעולות הכלולות היא בגדר הנחה מוקדמת74

 .עומדת בעינה
 הפעולות הכלולות הן הנחות מוקדמות כי ההנחות המוקדמות המתייחסות להערכת הדובר את,  יש לשים לב75

 .והן רלוונטיות רק לגבי חלק מהפעלים, אפשריות בקבוצה
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המתאר ', בכוח'קיים פרדיקט תיאורי ' טרק'במשמעות הפועל ,  לשם דוגמה.אחד הארגומנטים בתוכה

ם קיי' הציב'במשמעות הפועל , לעומת זאת)). 'סגור'ב (' התהווה' (בכוח' גרם'א : את אופן הגרימה

, ))ביציבותג ' ב'ב (' התהווה'(' גרם'א : הרוכב על הפרופוזיציה הנטועה', ביציבות'פרדיקט תיאורי 

' התהווה': המתאר את אופן ההתהוות', בהדרגה'קיים פרדיקט תיאורי ' גווע'ואילו במשמעות הפועל 

  ).    א' יש'(' לא' (בהדרגה

פוזיציה סמנטית מסוימת ואי ת המשמעות של הפעלים המכלילים אין פרובהגדרמאחר ש

רוכבים על מרכיב ים תיאוריים ה לקבוע פרדיקטלא ניתן,  לרכיבים אלמנטארייםם לפרקאפשר

 "רוכבים"אלא רק פרדיקטים תיאוריים ה, על מרכיב ההתהוות או על הפרופוזיציה הנטועה, הגרימה

 רק את הפרדיקט במשמעות הפעלים המכליליםניתן למצוא , לפיכך. על התיאור הסמנטי כולו

על התיאור הסמנטי כולו ולא על רכיבים מסוימים " רוכב"מכיוון שפרדיקט זה , התיאורי של תכלית

 קיים פרדיקט תיאורי מסוים של 'עבד'ו' מרד'במשמעות הפעלים המכלילים , לשם דוגמה. 76בהגדרה

  :78 מסוימת נעשות לצורך תכליתהכלולותהשימוש בפעלים אלה נעשה כאשר הפעולות . 77תכלית

  .קיים שבו מורדים או על מנת לשנות מצב א עשה פעולות שונות על מנת להפיל את מי = מרד

  .79על מנת להתפרנסא עשה פעולות שונות תמורת שכר  = עבד

כללית מאוד ראינו כי המשמעות הייחודית המשותפת לכלל הפעלים המכלילים הינה , לסיכום

 – האלמנט המרכזי עושה הפעולה אודות רק הם מכיל פרטיםל המגולם המשותף המידע: טריוויאליתו

,  כמו כן.לאלמנט זההמתייחס , ]+חי[התכונה פעלים מכלילים מחייבים בסביבתם שם עצם בעל 

במצב אחר היה בזמן קודם לזמן ההתרחשות המושפע שלפיה ההנחה המוקדמת המשותפת להם 
                                                            

 פרדיקט" רוכב"מעלה את הקושי בקביעה על איזה חלק בהגדרה הסמנטית , )160' עמ, א"תשס( בורוכובסקי 76

,  זה למטרה כלשהיוכל)) ב' ב'אנשים /איש(התהווה '(' גרם'א = א אייש ב ; 'אפשרות ד. תיאורי של תכלית

ניתן , שבה הפרדיקט התיאורי רוכב על התיאור הסמנטי כולו,  שלפי אפשרות זומכיוון. נמצאה כמתאימה ביותר

 .  שהרי לא ניתן לפרק את משמעותם לרכיבים אלמנטריים, להבין כיצד קיים פרדיקט תיאורי בפעלים המכלילים
אך הוא ,  יהווה חלק מהמשמעות של פעלים מכליליםכי אפשר שפרדיקט תיאורי של תכלית,  יש לשים לב77

 .רלוונטי רק לחלק מפועלי הקבוצה ולא לכלל פועלי הקבוצה
שנו פרדיקט תיאורי כללי של לצד פרדיקט תיאורי מסוים של תכלית י) 163' עמ, א"תשס(אצל בורוכובסקי  78

לשם . ן אנו יודעים מהי התכליתך איא,  נעשית לצורך תכליתה ניתן להשתמש בפועל רק כאשר הפעול.תכלית

מאחר שידוע שהמצב הלוקטיבי נגרם למען , קיים פרדיקט תיאורי כללי של תכלית', התייצב'דוגמה בפועל 

 .  מטרה כלשהי אך אין ידוע מתוך משמעות הפועל מהי אותה מטרה
 זה קיים רק פרדיקט תיאורי. 'השקעת זמן ומאמץ'ו' העסקה': שתי משמעויות מכלילות' עבד' לפועל 79

 . העוסק בפועל זה4.3סעיף ועל משמעויותיו ראה ' עבד'על הפועל . במשמעות של העסקה
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ית לים המסמנים התרחשות דינאמ משותפת לכלל הפע,ממצבו בעת ההתרחשות שהפועל קובע

לקבוצת : מיוחדים לקבוצההנמצאו מאפיינים משותפים , עם זאת. ואינה מיוחדת לפעלים המכלילים

 – משותף מידע מגולם נקבעהפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו 

, כמו כן. שתתף הנוסףהמממש את המ+] חי[פעלים אלה מחייבים בסביבתם שם עצם בעל התכונה 

וכן ראינו כי במשמעותם , לתת קבוצות בקבוצת הפעלים המכלילים נקבעו הנחות מוקדמות משותפות

  .של הפעלים המכלילים עשויים להיות קיימים רק פרדיקטים תיאוריים של תכלית

  ייחודה התחבירי של קבוצת הפעלים המכלילים. 3.2

 מכתיב המופשט הסמנטי העומק מבנה רכיבים סףכאו הפועל בגישת הבסיסי העיקרוןעל פי 

כך , כלומר המשמעות מהווה פקטור מרכזי בקביעת מבנה של משפט, התחבירי השטח מבנה את

המשמעות , לפי גישה זו. שרעיונות תוכניים מסוימים צפויים להתממש לשונית בדרכים מסוימות

דהיינו הפרופוזיציה , רית שלוההיערכות התחביהבסיסית של פועל קובעת את ציפיותינו לגבי 

מבנה תחבירי שקוף הוא מבנה . הסמנטית שבתשתית הפועל מכתיבה את מסגרותיו התחביריות

   .הסמנטית הנובעת מהפרופוזיציה הסמנטית העומדת בבסיסו" הכתבה"המתאים ל

 ציפיותינו התחביריות למימושי הפרופוזיציות הסמנטיות, )58' עמ, א"תשס(, לפי בורוכובסקי

  : הסמנטיים בפרט מתחלקות לציפיות שונות המורכבות בכלל והארגומנטים

אנו : ציפיות לגבי מספר היסודות הלשוניים החוברים לפעלים מקבוצות סמנטיות שונות .1

מצפים כי תהיה התאמה בין מספר הארגומנטים הסמנטיים לבין מספר היסודות הלשוניים 

  ).פועלערכיות ה(החוברים לפועל במסגרתו החיונית 

אנו מצפים כי : ציפיות לגבי העמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות .2

ש המממש את "הצ,  בעמדת נושאש המממש את הארגומנט ביחסת הגורם יוצב"הצ

 בעמדת ש המממש את הארגומנט ביחסת המקבל יוצבו"ציחסת המושפע וההארגומנט ב

 בעמדת  את הארגומנט ביחסת המקום יוצבש המממש"הצו, ישיר ועקיף בהתאמהמושא 

 .משלים מקום מוצרך
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אנו מצפים כי : ציפיות לגבי היסודות הלשוניים המממשים את מרכיבי הפרופוזיציה המורכבת .3

משפט יממש , גומנטים ביחסות סמנטיות שונותצירופים שמניים וצירופי יחס יממשו אר

 . ש את ליכוד הפרדיקטיםוהפועל יממ, ארגומנט תוכן המתייחס להתרחשות שלמה

פעלים מכלילים . העיון הסמנטי בפעלים מכלילים אינו מעלה טיפוס מסוים של פרופוזיציה

, מכאן. משום שהפעולות הכלולות בהם הן רבות ומגוונות, עשויים לממש פרופוזיציות רבות ומגוונות

, סגרת תחבירית צפויהצת פעלים זו מלא ניתן להעמיד לקבו, שבמסגרת גישת הפועל כאוסף רכיבים

מהי בדיוק ולכן איננו יודעים ,  פועל מכלילעומדבדיוק במקום איזה פועל איננו יודעים שהרי 

 לגבי פרטיםאיננו יודעים , כמו כן.  ואיזו פרופוזיציה הוא מממשוההתרחשות המסומנת ב

יכך לא ניתן ולפ.  ומהן יחסותיהם הסמנטיותם מהו מספר -טים הנוטלים חלק בהתרחשות הארגומנ

יתממשו וכן לא ניתן לצפות באילו יסודות לשוניים , ה של הפעלים המכליליםלדבר על הערכיות הצפוי

  .תחביריותעמדות באילו והארגומנטים שלהם 

הרכיבים החיוניים למסגרת התחבירית של פועל הם אותם משתתפים בהתרחשות , כאמור

מה פשר הופעת יש לתהות , אם כן .ופוזיציהכלומר הם מימוש ארגומנטים של פר, שהפועל מסמן

שהרי פעלים מכלילים אינם באים במסגרת תחבירית המתייחסת , משלימים אחרי פועל מכליל

" השחקנים"אין במבנה התחבירי שלהם התייחסות למעמדם של . לארגומנטים של פרופוזיציה

כי לפעלים ,  עולהםגישת הפעול כאוסף רכיבימתוך , דהיינו. השונים המשתתפים בהתרחשות

מאחר שבהיעדר מבנה פרופוזיציונלי מובהק , מכלילים אין מבנה תחבירי המשקף מבנה סמנטי

  .ואין לפנינו ארגומנטים רלוונטיים, ומסוים בתשתית הפועל אין לפנינו מבנה בעל יחסים סמנטיים

 בסעיף .עולים קווים משותפים להתנהגות התחבירית של הפעלים המכלילים, אף על פי כן

המבנים צביע על כלומר א, זה אבקש להראות את אפשרויות המימוש השונות לפעלים המכלילים

את ציפיותינו לגבי ובתוך כך אציג , התחביריים השונים שבהם נוהגים להופיע פעלים מכלילים

 את תבליטהצגת אפשרויות המימוש השונות של הפעלים המכלילים . רכות התחבירית שלהםההיע

  .  התחביריייחודם

פעלים המכלילים מבחינת המבנים התחביריים שבהם נוהגים להופיע ה אציג את בסעיף זה

 העמדות התחביריות, )לציפיות לגבי ערכיות הפועלבהתאם (מספר המשלימים החוברים אליהם 

 ,)לציפיות לגבי העמדות התחביריות של מימושי הארגומנטיםבהתאם (שתופסים משלימים אלה 
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לציפיות לגבי היסודות הלשוניים המממשים בהתאם ( המממשים את המשלימים הלשונייםהיסודות ו

, עמומותפעלים מכלילים עשויים לבוא אף במסגרות תחביריות ,  מסיבות שונות).את הארגומנטים

, פעלים המכליליםהשונות של ה התחביריותאפשרויות המימוש לאחר שאציג את , ולכן בכל סעיף

הם מופיעים והן דוגמות שבהן , מבנים התחביריים שבהם הם נוהגים להופיעהן דוגמות ל ביאא

  .במבנה תחבירי עמום

הוצאתי מן הקורפוס את כל הופעותיהם , לצורך בחינת ייחודה התחבירי של קבוצת פעלים זו

בספרות המחקר בעברית כדוגמות לפעלים הובחנו ש, של שמונה פעלים מכלילים פרוטוטיפים

השייכים לקבוצת הפעלים ', חגג'ו' חטא', 'עבד', 'עשה':  המכליליםעת הפעליםארב. 80מכלילים

:  המכליליםוארבעת הפעלים, המכלילים שאינם בהכרח קשורים במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו

השייכים לקבוצת הפעלים המכלילים שבהכרח קשורים במשתתף נוסף ', נקם'ו' מרד', 'בגד', 'עזר'

מהשכיחים ביותר בקרב הם ו, רווחים בעברית' עזר'ו' עבד', 'עשה'שת הפעלים שלו. פרט לפוֵעל עצמו

הפועל  שהוא 'עשה'עולה כי הפועל , כמיליון מיליםשכלל מתוך הקורפוס הנבדק . הפעלים המכלילים

שני פעלים , אחריו.  היקרויות שלו5,300 –נמצאו כ . הוא גם הנפוץ ביותר, המכליל הכללי ביותר

 850 –נמצאו כ ' עבד'לפועל . 'עזר'ו' עבד'הם הפעלים , אך באופן משמעותי פחות, םנפוצים ושכיחי

הינם ' חטא'ו' נקם', 'בגד', 'חגג'ארבעת הפעלים הנוספים .  היקרויות400 –כ ' עזר'היקרויות ולפועל 

ומספר ,  היקרויות65 –נמצאו כ ' חגג' לפועל .שגורים בעברית אך שכיחותם אינה גבוהה במיוחד

ומספר דומה של ,  היקרויות40 –נמצאו כ ' נקם'לפועל . 'בגד'מה של היקרויות נמצא לפועל דו

הפועל , נבחר פועל מכליל אחד שאינו נפוץ בעברית כלל, כמו כן. 'חטא'היקרויות נמצא גם לפועל 

  .    81 היקרויות15 –נמצאו לו רק כ . 'מרד'

                                                            
 .א" תשס,1996ובורוכובסקי , ג" תשמ,ם"רובינשטיין תש ראה למשל 80
נספרו רק המקרים שבהם הם מופיעים , כי על מנת לבחון את שכיחות הפעלים המכלילים בלשון,  חשוב לומר81

בספירת הפועל לא נלקחו בחשבון המקרים שבהם מופיעים הפעלים בביטויים או , כלומר. ילהבמשמעותם המכל

 היקרות של, לשם דוגמה. נה מכלילהוכן לא נספרו כמובן הדוגמות שבהן הם מופיעים במשמעות שאי, בניבים

,  את שמההוא רצה לצעוק"תה בעלת משמעות מטפורית כמו בדוגמה ילא נלקחה בחשבון אם הי' בגד'הפועל 

לא נספרה אם היתה בעלת משמעות של ' חגג'כך גם היקרות של הפועל ). אש" ( בובגדאבל קולו , לקרוא לה

כך -שכל" מדעי הדשא"ה קוראים 'ודווקא במה שהחבר"כמו בדוגמה , משמעות שאינה מכלילה', רווח, נפוץ'

" תים"כך הרבה בבל-המגובבות יש כלאוריות יובת, לחגוג דווקא יכולה הפטפטת –מקנאים במדעים המדויקים 

  .)כל(
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ות של כלל הפעלים המכלילים ולא כי לא נאספו מן הקורפוס כל ההיקרוי, חשוב להדגיש

נערך דיון בהם ברמת הפירוט של שמונת הפעלים המכלילים שינותחו כאן בגלל קוצר היריעה 

, בהצגת המסגרות התחביריות שבהם נוהגים הפעלים המכלילים להופיע. ומגבלות המחקר הזה

  .ל בלבד"ובהצגת המסגרות התחביריות העמומות יובאו אפוא דוגמות לשמונת הפעלים הנ

 של הפעלים המכליליםהתחביריות אפשרויות המימוש  .3.2.1

  מספר המשלימים החוברים לפעלים המכלילים .3.2.1.1

ערכיות " .מספר הארגומנטים בפרופוזיציה הסמנטיתנהוג לכנות את " ערכיות סמנטית"בשם 

מימוש שקוף . מספר הצירופים השמניים החוברים לפועל במסגרתו החיוניתמציינת את " תחבירית

חינת הערכיות מתקיים כאשר ישנה התאמה בין הערכיות הסמנטית של הפועל לבין הערכיות מב

הערכיות הסמנטית של פועל מסוים . )א"תשס, ט ובורוכבוסקי"תשל, רובינשטיין (התחבירית שלו

אותו פועל "כלומר , והערכיות התחבירית של פועל עשויה להשתנות, במשמעות מסוימת היא קבועה

, או במילים אחרות, מסגרות תחביריות שונות גם אם בכולן הוא מממש אותה התרחשותעשוי לבוא ב

  ). 169' עמ, שם, בורוכובסקי(, "גם אם בכולן הוא בעל ערכיות סמנטית זהה

: ישנם שני סוגים של משלימים מוצרכים, )ג"תשנ(על פי הגדרתן של בורוכובסקי וטרומר 

ומשלים שהכרחי ', משלים מוצרך פורמאלי'והוא נקרא משלים שהכרחי לצורתו התקינה של הפועל 

 הוא משליםקביעה כי כי ה, חשוב לציין. 'משלים מוצרך סמנטי'והוא נקרא , להגדרת משמעות הפועל

ואילו הקביעה שמשלים ,  כלל על משמעות הפועל שאליו הוא מצטרףת מתבססוצרך פורמלי אינהמ

המשלים המוצרך הסמנטי מממש : ת הפועל הנדוןהוא מוצרך סמנטי מחייבת עיון סמנטי במשמעו

שמימוש שקוף מבחינת הערכיות מתקיים , מכאן. ארגומנט מסוים בפרופוזיציה המסומנת בפועל

כאשר במשפט מסוים משלימי הפועל הם משלימים מוצרכים סמנטית ומספרם זהה למספר 

  . הארגומנטים בפרופוזיציה המסומנת בפועל

וכפי שעולה מתוך גישת הפועל כאוסף , וף מבחינת הערכיות למימוש שקגדרהה פי הלע

 באים במקום מכיוון שהם,  הוא חד מקומיפעלים המכלילים הלש המבנה התחבירי השקוף, רכיבים

עשוי " אתמול ראתה המשפחה סרט בקולנוע"המשפט , לשם דוגמה. ותיו המוצרכות השלמלהפועל ע

ך שאין הפועל המכליל מצריך משלים שיבוא במקומו כ, "החגגאתמול המשפחה " במשפט להיות כלול
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ובמשמעותו כלול ' ראה'בא במקום הפועל ' חגג'הפועל המכליל . ל הפועל הקונקרטישל המשלים ש

 מאחר שפועל מכליל כולל .'סרט '– המושפע ביחסת המממש את הארגומנט', ראה' הפועל םגם משלי

מסגרתו התחבירית השקופה היא חד , מיואת ההתרחשות המסומנת בפועל הכלול יחד עם משלי

מכיוון שאין הפועל ,  הינו חד מקומי ולא אפס מקומישקוףכי המבנה התחבירי ה, יש לציין. מקומית

 שם העצם המתייחס .הכלול ונושאו אלא רק במקום הפועל הכלול ומושאיוהמכליל בא במקום הפועל 

ואינו כלול במשמעות , בעמדת נושא מתממש ',המשפחה' דוגמה זוב, לארגומנט ביחסת הגורם

אך אינו מעלה , השימוש בפועל מכליל מעלה פרטים אודות הגורם האחראי לפעולה. הפועל המכליל

  . פרטים אודות הפעולה שנעשתה ותוצאתה

 השקוף המבנה התחבירי גם, כי לפי הגדרה זו למימוש שקוף מבחינת הערכיות, חשוב לומר

, 'נקם ב', 'בגד ב'כגון ,  במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמובהכרחהקשורים של הפעלים המכלילים 

 השלמותיו  על הכלולבמקום הפועל באים הםמשום שאף ,  הינו חד מקומי'מרד ב'ו' לעזר '

מתייחס למשל להתרחשות המובעת  " בהוריומרדהילד "כאשר המשפט ,  לשם דוגמה.המוצרכות

ובמשמעותו כלול גם ' לא הלך' בא במקום הפועל 'מרד'הפועל , "הילד לא הלך לבית ספר"במשפט 

מפרש את המשתתף  'בהוריו '–לפועל המכליל המשלים שחובר . 'לבית ספר '-משלימו של הפועל 

אינו בהכרח מממש ארגומנט אך , רלוונטי למשמעות הפועל בדרך זו או אחרתההנוסף בהתרחשות 

   .82בפרופוזיציות הסמנטיות המסומנות בפעלים הכלולים

הפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט ן להתעלם מכך שאחרי  אי,ברם

אין לראות כאן הצרכה רגילה , )ם"תש(לטענת רובינשטיין . ים הנראה לנו מוצרך משל ישלפוֵעל עצמו

יבוא בדרך כלל או אף תמיד משלים אלה  נאמר שאחרי פעלים מכלילים. נטיתשיש לה הצדקה סמ

 מכיוון שאנו יודעים שפעלים מכלילים זאת. לות הקונקרטיות הכלולותשור בפעוהמפרש את מי שק

אם נראה רק במשלים המממש ארגומנט .  שלעולם מישהו זולת הפוֵעל קשור בהןאלה כוללים פעולות

  .  משלים מוצרךלא נראה במשלימו של פועל מכליל, ךספציפי של המבנה הסמנטי משלים מוצר

פעלים מכלילים אינם מצריכים ,  מבחינת הערכיותשקוףמוש למיגדרה השלפי ה, מכאן

 מתקיים כאשר הם באים במבנה תחבירי חד מקומי עם הגורם שקוףומימוש תחבירי , משלימים

                                                            
 ראה אך אינו בהכרח מימוש של ארגומנט בפרופוזיציה, המפרש משתתף נוסף בהתרחשותמשלים ה על 82

  .3.1.1סעיף 
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, )כל" (בך בוגדהוא לא "כי משפטים כגון ,  עולההפועל כאוסף רכיבים תמגיש, כתוצאה מכך. לפעולה

בשם "ו) אש" ( במוסד ציבוריכפקידה בכירה עבדתי", )חוה("  למשפחה שלילהשיג ויזה לי יעזרוהם "

 – 128' עמ, ם"תש(רובינשטיין .  נתפסים כמימושים עמומים,)זמ(" כל מיני שגיאות נעשההטבעיות 

כי ייתכן שניתן היה לומר שהמשלים של פועל מכליל הוא מימוש ארגומנט של , מעלה הנחה, )129

כי גם בלי משלים עשוי פועל מכליל לבוא , ראינו, אולם. לילאותם פעלים שבמקומם עומד הפועל המכ

כי המשלים אינו בהכרח מימוש של , וכן ראינו, ותו המוצרכיתובמקום פועל קונקרטי על השלמ

  .ארגומנט בפרופוזיציה

אינו הוא אך ,  מישהו או משהו הרלוונטי לפעולההזכרתיש בו פועל מכליל ם למשליכשמופיע 

ואינו יכול , משלים מוצרך סמנטיכולכן אינו יכול להיחשב ,  כלשהיבפרופוזיציהמימוש של ארגומנט 

על מנת להציג את אפשרויות המימוש של הפעלים , לפיכך. להוות חלק מהמבנה השקוף של הפועל

אגדיר מה טיבם של המשלימים , ובתוך כך לקבוע את ציפיותינו התחביריות לגביהם, המכלילים

  .  מהבחינה הסמנטית העשויים להופיע במסגרתם התחביריתילים המכלםפעליהחיוניים ל

  : בשני מקריםתסמנטימהבחינה ה חיוני ייחשב בבחינת משלים פועל מכלילמשלים של 

מגביל את מגוון הפעולות שעשויות להיות הוא ,  מצמצם את משמעות הפועלמשליםכאשר ה  .א

אתייחס למשלים זה כאל משלים . ונותן לנמען פרטים על אודותיהן, כלולות בפועל המכליל

כלומר הוא רלוונטי לסימון , מכיוון שהוא רלוונטי למשמעות הפועל, חיוני מהבחינה הסמנטית

 מכוון להתרחשויות האפשריות הכלולות משלים זה. ההתרחשות המסומנת בפועל הכלול

ם ניתן ולעיתי, לעיתים הוא מאפשר לשחזר רק את סוג הפעולות ואת אופיין: בפועל המכליל

, מציין) 125' עמ, ם"תש(רובינשטיין . לשחזר עד כדי ההתרחשות המסוימת הכלולה בפועל

יובן , כך למשל. כי מידת כלליותו של פועל מכליל תקטן עקב צירוף של משלים המיועד לכך

, כמכוון למעשים ספציפיים יותר כאשר הוא מושלם השלמות שונות' עבד'הפועל המכליל 

בהנהלת  עבדתי", )חוה" ( בבית ספר בצפון העירכמזכירה עבדהה והיא למדה מוסיק"

כי המשלים המצמצם את משמעות הפועל מתממש מסיבות הקשורות ,  ניכר).הז" (חשבונות

  . רצונו של הדובר לצמצם את משמעות הפועל–בנסיבות השימוש 

תייחס א.  שהפועל מכלילמפרש משתתף נוסף הקשור בפעולות הקונקרטיותמשלים כאשר ה  .ב

יוון שגם כאשר משלים זה אינו מימוש מכ, תסמנטימהבחינה ה חיונילמשלים זה כאל משלים 
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הוא נמצא בה מוצנע כלוואי של אחד ,  ארגומנט בפרופוזיציה המסומנת בפועל הכלולשל

מסיבות הקשורות בנסיבות  משלים זה מתממשאף כי , נראה. מהארגומנטים הטבעיים

לשם . עיקר המסרוהוא שמהווה את , תרחשות הוא שבפוקוסהמשתתף הנוסף בה -השימוש 

, " במלךמרד דוד  "ניתן להמיר במשפט " דוד תלה כרזות נגד המלך"את המשפט , דוגמה

אינו מימוש של ארגומנט בפרופוזיציה ' המלך'ובמקרה זה המשלים של הפועל המכליל 

אך הוא , סת המושפעאלא משמש בתור לוואי של הארגומנט ביח, המסומנת בפועל הכלול

  .כלומר ההתרחשות קשורה בו קשר הדוק, עיקר המסרמהווה את 

מסיבות הקשורות בנסיבות  מתממשים בתחביר כי משלימי הפעלים המכלילים, נראה

שמסגרתם התחבירית אינה מחייבת מכלילים ישנם פעלים . חיונייםוהופכים להיות משלימים השימוש 

גם כששרה " כמו במשפט ,עשוי לבוא ללא משלים' עבד'ל המכליל הפוע,  דוגמהלשם, משלימים אלה

במפעל  עבד הוא"כמו במשפט ,  וכן עשוי לבוא עם משלים,)חוה" (לא חדלה לעבוד, הייתה בהיריון

יש אשר העריכה הכוללת את המשלים היא העריכה , לעומת זאת. )חוה" (בברוקלין היציקה

 הפותחת את המשלים היא חלק מהערך המילוני של ומילת היחס, התחבירית המועדפת של הפועל

משלים זה , אם כן. 83'יבוא תמיד עם משלים הפותח במילית היחס ב' מרד'הפועל , למשל, הפועל

מה שמלמד על משקל נכבד שיש ,  הופך להיות מוצרך פורמלי,בנסיבות השימוש בפועלשיסודו 

  . בקביעת מסגרתו התחבירית של הפועללנסיבות השימוש

והן , הן המשלים המצמצם את משמעות הפועל -המשלימים של הפעלים המכלילים  אף שעל

 הם, אינם מימוש של ארגומנטים בפרופוזיציה -  המפרש את המשתתף הנוסף בהתרחשותהמשלים

, מכאן. ם למשמעות הפועלימשום שהינם רלוונטי, סמנטיתמהבחינה הם חיוניינתפסים כמשלימים 

בקביעת ציפיותינו לגבי התנהגותם   היחידרלוונטיהגורם הת הסמנטיות אינן הפרופוזיציוכי , עולה

לוקחות חלק בתיאור ובניתוח ההיערכות שלא תמיד הן ו, התחבירית של הפעלים המכלילים

ם הם חיוניי ונתפסים כמשלימים המשלימים החוברים אל הפעלים המכלילים.   פעליםהתחבירית של

ואינם כאמור מימוש של ,  בהתרחשותמשתתףמפרשים אלה האלה המצמצמים את משמעותם או 

לפי גישה . פרופוזיציוניתה םמשמעותאינה של פעלים אלה הסמנטיקה . ארגומנטים בפרופוזיציה
                                                            

המשלים , לפי חלוקתה. מראה כי קיימות דרגות שונות של הצרכה פורמלית) 171' עמ, א"תשס( בורוכובסקי 83

,  הוא מופיע במשפטים רבים אך הוא עשוי להישמט בקלות:רגת הצרכה בינוניתנמצא בד' עבד'שחובר לפועל 

 נמצא בדרגת ההצרכה 'מרד'המשלים שחובר לפועל ,  לעומת זאת.והמשפט יישאר שלם אף בפתיחת שיחה

 .הופעת הפועל בלעדיו בלי הקשר תומך נחשבת כמשפט לא תקין –ית הגבוהה ביותר של הצרכה פורמל
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מסגרת הסמנטית גישת המסגרות הסמנטיות ניתן לראות במשלימים אלה יסודות המעוגנים ב, אחרת

להבין את כל המסגרת הסמנטית ו לנתח ,ארלת יש ,ועל מנת להבין את משמעותש , הפועלשל

בלי המסגרת הסמנטית של יחסי שולטים ונשלטים ' מרד'אין דרך להבין את הפועל . ך שייואשאליה ה

בלי להבין את מערך היחסים הסמנטיים במסגרות ' חגג'ואין להבין את משמעותו המלאה של הפועל 

לוונטיים לתיאור ההתרחשות המסומנת בפועל המשלימים הר. אירועים ופולחנים, הסמנטיות של חגים

במקרה של הפעלים .  הסמנטית בה הם מופיעיםמרכזיים של המסגרתאלמנטים מימוש של לכן הם 

אלה  או אלה המצמצמים את משמעותםשל המסגרת הם המרכזיים האלמנטים , המכלילים

רכזי עושה בנוסף לאלמנט המ,  שאותה הם מסמניםהמפרשים מי הם המשתתפים בהתרחשות

 לו להרוויח כסף עזרתי" במשפט כמו ',עזר'במסגרתו הסמנטית של הפועל , לשם דוגמה. הפעולה

, רה מסוימתפועל בשביל מרוויח על מנת להשיג מטה עוזר  שלמתוארת התרחשות" בבורסה

 עוזרהשעשויה להתבצע על ידי , המטרה מושגת באמצעות ביצוע משימה. שהמרוויח מבקש להשיגה

עושה  (העוזר:  במסגרת זו ישנם האלמנטים המרכזיים. ביחדהמרוויחעל ידי העוזר ואו  בלבד

מצמצמים את משמעות (המשימה והמטרה , )מפרש משתתף בהתרחשות(המרוויח , )הפעולה

ים עלהחיוניים של הפאלמנטים אלה של המסגרת הם המתממשים בתחביר כמשלימים . 84)הפועל

  . פורמליתמהבחינה הסמנטית וה, המכלילים

 לפעלים המכליליםניתן להעמיד , מרכזיים של פעלים מכלילים אלמנטיםלפי הגדרה זו ל

 ה מבנים תחבירייםכלומר הפעלים המכלילים נוהגים להופיע בארבע, ה מבנים תחבירייםארבע

  : מספר המשלימים החוברים אליהםים זה מזה בשונה

לאלמנט המרכזי עושה רק ש  מימושבו יש,  ללא משלימים תחבירי חד מקומימבנה .1

  .הפעולה

בנוסף לצירוף השמני המממש את האלמנט המרכזי עושה  שבו מבנה תחבירי דו מקומי .2

  .מצמצם את משמעות הפועל אלמנט מרכזי המממשמשלים היש , הפעולה

בנוסף לצירוף השמני המממש את האלמנט המרכזי עושה  שבו מבנה תחבירי דו מקומי .3

 . הקשור בהתרחשותמפרש משתתף  אלמנט מרכזי הממשהממשלים יש , הפעולה

                                                            
 .4.2.1סעיף ראה ' עזר'גרת הסמנטית של הפועל  המסעלעוד בהרחבה  84
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בנוסף לצירוף השמני המממש את האלמנט המרכזי  שבו מבנה תחבירי תלת מקומי .4

מצמצם את משמעות הינו מימוש של אלמנט מרכזי הש יש משלים, עושה הפעולה

 .הקשור בהתרחשותמפרש משתתף הינו מימוש של אלמנט מרכזי הש הפועל ומשלים

ומיונם  שבהם הם נוהגים להופיעתחביריים הות להופעת פעלים מכלילים במבנים להלן דוגמ

 :מספר המשלימים החוברים אליהםעל פי 

   ללא משלימים–פעלים מכלילים במבנה תחבירי חד מקומי   .א

  דוגמות מן העברית הכתובה

  ." למדתי איתה כשהיינו ילדים", שאל" ?ומה שלום הלן" .1
  )אש." (וגרה בניו יורק עובדת אהי", אמרה" ,ככל שאני יודעת"
 

 )בש. ( ותאורני הטלוויזיה זקפו את גבם הלאומי חגגעם ישראל. הבלגים נוצחו .2
  

אך סבתא לא הסכימה לקבל את הגזירה ובכתה וצעקה והתחננה שהרעבי ימצא פתח הצלה  .3
 והנה עליה לׁשאת כל ימי חייה את לא חטאה ולא עוותה ולא פשעהשלתינוקת האומללה 

  )הג. (שמּה המקוללמארת 

  דוגמות מן העברית הדבורה

  )זמ( ונסע לטיול  עבדואחרי הצבא הואיש לי בן שסיים צבא  .1

  )הז. (קשה ואין מי שיפרנס עובדת ואני, קשה עבדתי כל החיים שלי .2

רק אתמול עשינו , לדוגמה,  הנה. הוא עובר מהר מדי: יש לו לפעמים תכונה מוזרה-הזמן  .3
 נשתה , היוםנחגוג . חייבים,חייבים,  אז מה לעשות.בר אופס עוד פעםוכ... תכנית לסילבסטר
  )טע (.נעשה חיים,  ובכלל, נאכל דברים טובים,הרבה אלכוהול

לא ניתן לדעת מהן מתוך המשפט . מתממש רק האלמנט המרכזי עושה הפעולהבדוגמות אלו 

הן הפעולות שנעשו או  אין משלים שיפרש מ- ת בפעלים המכליליםהפעולות הקונקרטיות הכלולו

עלים  שכן פ,מבנה זה הינו מבנה רגיל ורווח. ות הכלולות בפועלשלפחות יצמצם את מגוון האפשרוי

והוא , פרט לגורם להתרחשות שאינו כלול,  השלמותיו המוצרכותמכלילים באים במקום הפועל על

  . ממומש בנפרד

ם קשורה במשתתף נוסף מסמנים התרחשות שלעולכי הפעלים המכלילים ה,  לביש לשים

על אף שמבחינה סמנטית היו עשויים . אינם מופיעים במבנה תחבירי חד מקומי, פרט לפוֵעל עצמו

,  אולם. השלמותיהם המוצרכותשכן גם הם באים במקום הפעלים הכלולים על, לבוא ללא משלימים

ולכן עליו , יהמשלים המממש אלמנט מרכזי המפרש משתתף בהתרחשות הינו משלים מוצרך פורמל
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אך לרוב כשהם , נמצאו דוגמות להופעתם של פעלים אלו ללא משלימים, עם זאת. להופיע במשפט

מאחר שאינן פועל (, צורות המאפשרות השמטת משלימים. באים בצורת שם פועל או בצורת בינוני

  . ואין זה מקרה מיוחד לפעלים המכלילים) מפורש

  דוגמות מן העברית הכתובה  

להסתלק ולכלכל את מעשיו בלי , למרוד, לבעוט: איש הצעיר שתי אפשרויותנשארות ל .1
. וישנה גם אפשרות שנייה. אפשרות זו מצילה אולי את הצעיר. התחשבות בדרך ההורים

 )כל. (להיעשות לטיפוס מתלבט וחסר יכולת החלטה עד סוף ימיו
 

ים אם היא היא אמרה לי תודה על כל מה שהיה ואני אמרתי לה שלא תחשוב פעמי .2
 )עי(לכל דבר , לעזור, להתייעץ, צריכה אותי

  
    הדבורהדוגמות מן העברית 

או מכל מיני סיבות מיסטיות , אם אפשר לקרוא לזה כך, אחרי שראיתי את המוות בעיניים .1
אני נעשיתי בן ,  לא מתנקםאני, אני לא מתרגז, אני לא כועס, שאני לא יכול להסביר אותן

  )הז. (ר טוביות, לדעתי, אדם אחר
  

שיש , זה שהן לא רוצות לנהל את הגבר, אני פוגשת נשים בטיפול שהטענה העיקרית שלהן .2
אז הוא מחפש . כי להיות ילד זה לא גבר, הגבר מאבד גובה, עכשיו. להן ילד נוסף בבית

אז ... ?אז מה יוצא מזה,  בוגדתגם היאאז , אז הוא מסתיר,  בוגדהואאז , להיות גבר בחוץ
 )מב (.85נתחיל לבגודגם שם , יופי. אז נתגרש,  נצא החוצהאז? מה

 באיםאינם אשר ללא משלימים גם כ אלה אף דוגמות מעטות להופעת פעליםבקורפוס  נמצאו 

תתקשרי בכל : "הוא הושיט לי כרטיס ביקור וסיכם"כמו בדוגמה , בצורת שם פועל או בצורת בינוני

. )נע" ("חויות ותודיעי לי מתי ואיך אני יכול להיות לעזרעדכני אותי בהתפת. ככל שיידרשאעזור . עת

כי לפנינו מקרה פרטי ואין להעמיד לפיו מבנה תחבירי רגיל חד מקומי לפעלים המסמנים , אך נראה

דוגמה זו אמנם לקוחה מן העברית , יתרה מזאת. התרחשות הקשורה בהכרח במשתתף נוסף

שבה כידוע משלימים נוטים להישמט , ת דבורהאך מעברית כתובה המנסה לחקות עברי, הכתובה

                                                            
 כי הוא משמש כיום לסימון בגידה בין יכרונ, הצטמצמה' בגד'כי משמעותו של הפועל המכליל ,  מעניין לראות85

, הפועל עשוי כמובן לכלול במשמעותו התרחשויות שונות.  קיום יחסי מין–ומעשה הבגידה מסוים מאוד , בני זוג

ההיקרויות לפועל  65 -כ כי מתוך , מתוך הקורפוס עולה, אולם. ומגוונים נחשבים בבחינת בגידהומעשים רבים 

 זוג על התרחשות של בגידה בין בנימכליל הוא ) 60 –כ (ההיקרויות  ברוב, ) מטאפוריתבמשמעות שאינה(' בגד'

כמו ' ירידה מהארץ'של למ,  התרחשות אחרתמכליל' בגד'הפועל היקרויות  במעט מאוד. ידי קיום יחסי מין

- לחפש שם כסף או תהילה או מרחב לאמביציות חובקותיוצאים למדינות הים ש, למראה הצעירים "בדוגמה

כי , ייתכן). הג" (מחבלים במימוש הרעיון הציוני, בנו בוגדים שהםכעס על שום . נמהל הכעס בחמלה, עולם

הנמען יודע איזו התרחשות כלולה , לא משלימיםהוא עשוי להופיע ל, הצטמצמה' בגד'מאחר שמשמעות הפועל 

 .בו ומי המשתתפים בה גם ללא הופעת משלימיו
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  .86ביתר קלות

אף על , חד מקומיבמבנה תחבירי ' עשה'הופעת הפועל המכליל לא נמצאו דוגמות ל, כמו כן

 לכלול עמשמש תחליף לפועל פי שאינו קשור בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו וגם הוא 

להופיע ללא משלימים במבנה ' עשה'ועל מבחינה סמנטית עשוי היה הפ. השלמותיו המוצרכות

, עם זאת. 87עליו להופיע במשפט, אך מכיוון שמשלימו הינו משלים מוצרך פורמלי, תחבירי חד מקומי

ובמקרים שנראה כי , רק בעברית הדבורההן עולות יש דוגמות מעטות להופעתו ללא משלימים אך 

להיות אלוף פיקוד או  -" : בדוגמהכמו, הקשורות לשימוש בערוץ הדבור מסיבותהמשלים נשמט 

מה שהבנו  -. או להיות ראש עיר, זה לנהל מערכות גדולות, ל בוודאי"הרמטכ, ל"להיות סגן רמטכ

זה רק אומר . כמובן -. לא אומר שעשית את זה טוב -. שלא עושה אותך בכלל כישרוני לנהל מדינה

    דוגמה נוספת).מב( "יודים וכספיםצוחתמת על גורלות של אנשים ו, ישבת מאחורי שולחן. עשיתש

ממה , אתה נהנה? לא סובלמה זה  -. אני לא סובל ממנה -. אתה מאוד אוהב את הפנסיה -"

ועשיתי את , ואני עושה את זה בחדווה, אני נהנה מאוד ממה שאני עושה. אני נהנה מאוד -. שהבנתי

  ).הז" ( הבוקרציירתי -?  הבוקרעשית, מה זה נקרא -. זה עוד הבוקר

הינו מימוש של אלמנט מרכזי  המשלים –פעלים מכלילים במבנה תחבירי דו מקומי   .ב

  מצמצם את משמעות הפועלה

  דוגמות מן העברית הכתובה

המקריות . איש לא בחן, איש לא בדק.  התקבל– בטלוויזיהרצה לעבוד כמעט כל מי ש .1
 )בש (.והחובבנות דרדרו את המוסד לתהומות מקצועיות

  
מרוכזים , מסתבר,  שם,הלכו אל מאחורי הבורסה ברמת גן עם בירה וחתיכותג כדי לחגו .2

 )כל(מועדונים ופאבים קולטי עלייה 
  

אלוף פיקוד הצפון חשוד "בדמיונו ראה את הקריין מכריז ש. חשש כבד מילא את מוחו .3
למה הסכמת להעביר את דן ששון אל הלישכה , גער בעצמו,  עשיתשטותאיזו ." בפרוטקציה

 )אש(? איך לא צפית את מה שעלול לקרות? שלך
  

 ! אפילו את האשפה לא טרחת אף פעם בחיים שלך לזרוק?בעבודות הבית עוזר ממתי אתה .4
 )נע(
  
  

                                                            
  .5.2.1סעיף , )2010( על תופעת ההשמט בעברית הדבורה ראה בהרחבה אצל בורוכובסקי 86
  . זה העוסק בפועל4.4ראה סעיף ומשלימיו ' עשה' על הפועל 87
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  דוגמות מן העברית הדבורה

כמנהל סניף סולל עבדתי שלמעט מספר שנים , אני כמעט כל חיי הייתי בתפקידים ציבוריים .1
 )הז. ( בנגבבונה

  
ומאלף , ודמיינתי איך אני נוסע על אופניים על גלגל אחד.  לחוג לקרקסמאוד רציתי ללכת .2

 )זמ (ומדהים את כולם, קסמיםועושה , אריות
  

  )הז(. בחלוקת האוכלועוזרת ואז במשך כל השנים כל יום שישי בבוקר אני מתייצבת שם  .3

', תיכותעם בירה וח', 'בטלוויזיה': הפעלים המכליליםהמשלימים השונים של , בדוגמות אלו

ת ההתרחשויום את מספר מצמצמי' בחלוקת אוכל'ו' קסמים', 'כמנהל סניף', 'בעבודות הבית', 'שטות'

ומספקים לנמען תמונה כללית לגבי התרחשות מסוימת , כלוליםשיכולות להיות מסומנות בפעלים ה

ם הינם מימוש של אלמנטים מרכזיימשלימים אלה , במילים אחרות. המכלילהמסומנת בפועל 

המכליל מספר ההתרחשויות האפשריות המסומנות בפועל כך ש, את משמעות הפועלים המצמצמ

, הן' בעבודות הבית' כאשר משלימו הוא 'זרע'המכליל  בפועל הכלולותהפעולות , לשם דוגמה. מוגבל

  . 'לסדר'ו', לשטוף', 'לכבס', 'לבשל', 'לטאטא', למשל

כך מצמים את משמעות הפועל עד כדי  מצהפעלים המכליליםבדוגמות הבאות משלימי 

  : ההתרחשות המסוימת המסומנת בפועלשהנמען יודע מהי

   מן העברית הכתובהותדוגמ

, כשייוולד. את לא חייבת להחזיק בילד אם אינך רוצה בכך", אמר הרופא בזהירות" ,כמובן" .1
יך תוכלי יש בבית החולים הזה אנשים שידאגו להסדיר כל מה שצר. תוכלי לתת אותו לאימוץ

 )חוה (" כשהגוף שלך יתחזק קצת,הפלהלעשות כמובן גם 

עד כדי כך שאנו  'עשה'מצמצם את משמעות הפועל המכליל ' הפלה'המשלים , בדוגמה זו  

 .'להפיל '–יודעים מהי ההתרחשות המסוימת הכלולה בו 

 יותר ועם ממנו מישוריים פחות חיים עברה, עפעפיים נפולי בלילות למדתי שאיתה, חברתי .2
 שפה, ופתוח מאוד נאור אדם. עצמה בכוחות הבנות את וגידלה התגרשה, נישאה. מהמורות

 )כל (.ובכתיבה בהוראה גם חטאה ושם

עד כדי כך  'חטא'מצמצם את משמעות הפועל המכליל ' בהוראה ובכתיבה'המשלים , בדוגמה זו  

  .'ובללמד ולכת '– שאנו יודעים מהן ההתרחשויות המסוימות הכלולות בו
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 דוגמות מן העברית הדבורה

אני יכול לבצע אותו בדקות , המחקר הוא.  לא סתם מחקר.ברשת אתה יכול לבצע מחקר .1
 כולל מקורות , אני יכול לעבור למקורות שונים ומגוונים.הצלבות יכול לעשות אני ,ספורות

 )זו (.בתחום המדע, בעיקר, וזה נכון. בחוץ לארץ

עד כדי כך שאנו  'עשה'מצמצם את משמעות הפועל המכליל ' בותהצל'המשלים , בדוגמה זו  

 .'להצליב '– יודעים מהי ההתרחשות המסוימת הכלולה בו

 )הי( לביים שהתחלתי לפני סרטים בביקורת חטאתי כאילו אני .2

עד כדי כך  'חטא'מצמצם את משמעות הפועל המכליל ' בביקורת סרטים'המשלים , בדוגמה זו  

 .'בקר סרטיםל '– התרחשות המסוימת הכלולה בושאנו יודעים מהי ה

 )טע (.ארוחת סילבסטר מושחתתהיום חוגגים , כאן בטעמים .3

עד כדי כך  'חגג'מצמצם את משמעות הפועל המכליל ' ארוחת סילבסטר'המשלים , בדוגמה זו  

 .'אכולל '– שאנו יודעים מהי ההתרחשות המסוימת הכלולה בו

הינו מימוש של אלמנט מרכזי  המשלים – מקומי פעלים מכלילים במבנה תחבירי דו  .ג

  מפרש משתתף הקשור בהתרחשותה

  דוגמות מן העברית הכתובה

ו מכל קצווי המדינה כדי לחפש כאן העיר הייתה מוצפת בנערות נאות וחטובות שבא .1
להזדמנות הגדולה לעלות על המסלול , כולן חיכו לפריצת הדרך, את מזלן כדוגמניות
 )עי (.עם סוכני הדוגמניות הגדולים בעולםלעבוד , ידועות שםיחד עם  דוגמניות 

  
שיוצאים למדינות הים לחפש שם כסף או תהילה או מרחב לאמביציות , למראה הצעירים .2

מחבלים במימוש הרעיון , בנו בוגדים הםשכעס על שום . נמהל הכעס בחמלה, עולם-חובקות
 )כל (.הציוני

 
 כך, ומרוחק ענייני הוא, לב שמת שוודאי כפי, אלי מוסע של היחס" ... ,קשה איש הוא עמוס" .3

. לך לעזור כשהציע הופתעתי כך כל לכן, במגע איתו שבאים האנשים מרבית כלפי נוהג הוא
  )חוה. (למישהו לעזור התנדב לא מעולם הוא

  
 הוא- ברוך- הקדוש: תמצית ההשקפה הדתית הזו מגולמת בגמרא במושג שלוש השבועות .4

 .בגוייםלמרוד  לאו, כלומר בכוח, אל שלא להעלות לארץ ישראל בחומההשביע את עם ישר
אלא הוא חייב לשבת בגלות בשקט , אסור לעם ישראל להביא את עצמו למצב של גאולה

 )הג. (בסבלנות לגאולה הניסית של המשיחולחכות 
 

נדמה היה בעיני כיישות רחוקה ועמומה שאינה , לא חשבתי עוד, על הסב החוטא, עליו .5
 ככל שעליתי במדרגות הטוהרה והקדושה נשלו ,בו לא שאפתי לנקום שוב. שורה לחייק

וכל שאר המידות , הבריחה, היגון, התאווה, הכעס. תכונותי הקודמות והפכו לזיכרון מטושטש
  )הג(. פרחו כלא היו, המגּונות
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  דוגמות מן העברית הדבורה

 ?אצל איזה שפים מפורסמים השתלמת .1
  )הב (ליו ואצל דניאל זיסנבךאצל איתי שעבדתי 

  
וזה אומר שורה של בנים שעבדו כאן וסייעו לו ואני . אבא ניהל פה איטליז עם כל המשפחה .2

עומד כאן , זוכר את עצמי כעובד סוציאלי כבר שמטפל במחלקת הרווחה כעובד סוציאלי
יד מה שהעמ, כי זה מה שהחזיק את המשפחה, אם זה בניקיון ואם זה במכירה, לוועוזר 

  )הז (.אותה מבחינה כלכלית על הרגליים
  

 )זו (.שבוחרות שלא לבחור את המוצרים שלה בחברותלא לנקום מבטיחה " מיקרוסופט" .3

 ולחלוק בממסד להתמרד אתה מוכרח לפעמים, אבל אם אתה רוצה לפעול כמו שאתה רוצה .4
 )הז (.עליו ולהתווכח איתו ומדי כמה שנים לטרוק איזו דלת

 
  )הי (.אריק עם מתעסקת גם שסימה בזה ומקנא שהבאי בוגד אורי .5

רוב הפעלים המכלילים הבאים עם משלים המממש אלמנט מרכזי המפרש משתתף הקשור 

כי גם , יש לשים לב, אולם. הם אלה הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו, בהתרחשות

עשוי לחבור  ,'עבד'כגון , צמולפעלים מכלילים שאינם קשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל ע

מכיוון שגם פעלים אלה עשויים ,  בהתרחשותמשתתף הקשורהמפרש המממש אלמנט מרכזי משלים 

 המשלים שחובר אל פעלים אלה .88 ביותר ממשתתף אחדיות הקשורותהתרחשובמשמעותם  כלולל

  .  אם לאוובין, בהתרחשות בין אם ההתרחשות בהכרח קשורה בו ומכוונת כלפיומסמן משתתף 

  פעלים מכלילים במבנה תחבירי תלת מקומי  .ד

שני המשלימים יחד נותנים לנמען תמונה ברורה יותר לגבי ההתרחשות , בדוגמות הבאות

המשלים החובר לפועל עשוי להיות או משלים שהינו מימוש של אלמנט מרכזי . המסומנת בפועל

ל או לחלופין משלים שהינו מימוש של המצמצם את מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפוע

  .אלמנט מרכזי המפרש משתתף בהתרחשות

  דוגמות מן העברית הכתובה

בפנים היו מאה חפיסות . המנעול נקש והמכסה נפתח. היא לקחה לידיה את מזוודת העור .1
זאת . "בסך הכל מיליון דולר במזומן. מאה שטרות של מאה דולר בכל חפיסה, של דולרים

 .אמר" ,עסקים איתךלעשות נחמד  ".האפריקני חייך בשמחה. אמרה" ,לךבשבימתנה צנועה 
 )אש(

                                                            
, כשהם מופיעים במבנה תחבירי תלת מקומי' חטא'ו' חגג', 'עשה' ניתן למצוא דוגמות לכך גם עם הפעלים 88

  .79 - 78'  עמלהלןראה 
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' עסקים'והמשלים , מפרש משתתף הלוקח חלק בהתרחשות' איתך'המשלים , בדוגמה זו

 .התרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועלמצמצם את מגוון ה

 כמדריך נוערתי עבדאביבית נדחקו לשעות הערב ולפרנסתי - לימודי באוניברסיטה התל .2
  )בש( .בעיריית תל אביב

ובכך מצמצם את מגוון , מגדיר את תפקידו של העובד 'כמדריך נוער'המשלים , בדוגמה זו

ובכך , מסמן את המעסיק ' אביבבעיריית תל'והמשלים , ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועל

  . מפרש משתתף הלוקח חלק בהתרחשות

, ברובן צעירות סבתות, הבנות כל. קטנה ילדה בדיוק לא כבר יאוה, הולדת יום לגילה יש .3
יותר  מהם אין פעם שאף, ובקרמים בבשמים אותה ומשמחות במסעדה איתה לחגוג הולכות

 )כל( .מדי

' במסעדה 'והמשלים, מפרש משתתף הלוקח חלק בהתרחשות' איתה'בדוגמה זו המשלים 

  .ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועלובכך מצמצם את מגוון , מגדיר את מקום האירוע

אך , בעצימת עיניים להרע נגדישחטא נכונה הייתי למחול לו על החטא . במיוחד זעמתי עליו .4
, את זרעו ואת שמו, אומנם נתן לה את ביתו. לא יכולתי לשאת את שנות הייסורים שגמל לה

 )הג. (אך מעולם לא העניק לה את אהבתו

בעצימת 'והמשלים , מפרש משתתף הלוקח חלק בהתרחשות' דינג'בדוגמה זו המשלים 

ובכך מצמצם את מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות , מגדיר את מעשה החטא' עיניים להרע

  .בפועל

  )החו( לעצור מונית לךאעזור  .5

, זה שהפעולה מכוונת כלפיו, מפרש משתתף הקשור בהתרחשות' לך'בדוגמה זו המשלים 

ובכך מצמצם את מגוון ההתרחשויות , המשימה, מגדיר את מעשה העזרה' צור מוניתלע'והמשלים 

  .שעשויות להיות כלולות בפועל

  הדבורה העברית מן דוגמות
  

, שלום. בכותרות עולם המחשבים מהשבוע האחרון סדר קצת לנו תעשה שירה אלון, ועכשיו .1
 )זו (.שירה

' סדר'והמשלים ,  בהתרחשותמפרש משתתף הלוקח חלק' לנו'המשלים , בדוגמה זו

 .בפועל כלולות להיות שעשויות ההתרחשויות מגווןמצמצמם את 
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 אם משום מה תרצו לעשות זאת ,לנתק את המחשב מהאינטרנט לכםעזור י הדוקטור שלנו .2
 ).זו(

, זה שהפעולה מכוונת כלפיו, מפרש משתתף הקשור בהתרחשות' לכם'בדוגמה זו המשלים 

ובכך מצמצם את מגוון , מגדיר את מטרת העזרה' ב מהאינטרנטלנתק את המחש'והמשלים 

  .ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועל

 מכליל פועל של משמעותו, השונים המשלימים באמצעות כי לראות ניתן, אלה מדוגמות

 של מרכזיים אלמנטים המממשים המכליל הפועל משלימי, כלומר .יותר טוב ומתפענחת מצטמצמת

 ההתרחשות לגבי ומלאה שלמה תמונה לנמען ונותנים, מסוימת משמעות לפועל מעניקים, המסגרת

  .בו המסומנת

הנמען יודע לאיזו התרחשות הם ,  במשפטמכליליםמופיעים פעלים  לרוב כאשרנראה ש

 מהי ,במקרים שבהם לא ניתן לדעת מתוך המשפט. דהיינו איזו התרחשות כלולה בהם, מכוונים

ההקשר , לאוובין אם  משלימים בין אם חוברים אליו,  בפועל המכלילהמסומנת המסוימתההתרחשות 

  :89דוגמותלהלן  .שבו הוא מופיע מצמצם את מגוון הפעולות שעשויות להיות כלולות בו

  משמעותם מתפענחת רק מן ההקשרשפעלים מכלילים ללא משלימים   .א

  דוגמות מן העברית הכתובה

ִקרצפת ? ומה עשית... כעובד סיפוןעליתי עליה ' ָלהאיֹו'ובנמל הראשון שעצרה האונייה " .1
 וזכיתי להערכת בשקט ובחריצותעבדתי "... תמה" ?איך ידעת, כן. "שאלתי בחיוך" ?חלודה
 ). נע" (.המשיך יורם" ,הצוות

   
אין איסור מן התורה לקיים יחסי מין לפני . לא חוטאיםאנחנו ", אמר ברוך" הגר, אל תדאגי " .2

 )הג" (החתונה
  

  . בחיוך אמר" ,שוחד מעולם לך נתנו לא לייזר שאמריקן להעיד מוכן אני, צריך אם" .3
  ." רסקין, לפני זה את ארשום"
  )אש." (עמוס, לעזור אשמח. מאד טוב"
  

  דוגמות מן העברית הדבורה

עד ,  עבדתיאז כל השנים... ת"חי-ן"מחנכת של כיתות זי, אני הייתי מחנכתקודם כול " .1
 )הז". (פרשתי, שהגענו לגימלאות

                                                            
 וכן משלימי הפועל  בדוגמות אלה סומנה בקו ההתרחשות הכלולה בפועל המכליל שמתפענחת מתוך ההקשר89

 .המכליל
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רק אתמול עשינו , לדוגמה,  הנה. הוא עובר מהר מדי: יש לו לפעמים תכונה מוזרה-הזמן  .2
 ,היוםנחגוג  . חייבים,חייבים,  אז מה לעשות.וכבר אופס עוד פעם... תכנית לסילבסטר

 )טע (.נעשה חיים,  ובכלל, נאכל דברים טובים,נשתה הרבה אלכוהול
  

נבהלים  בזה שאנחנו מבלי כוונות רעות חוטאים הרבה פעמיםשאנחנו כהורים ואני חושבת  .3
 )זמ (נותנים עצות מהר מדיי, מבקרים מדיי, דואגים מדיי, מדיי

 
אני חושבת שיש מקום לדבר על ... עד שאין בררה. אומרים לא להיכנס לחדר של הילד .4

, הספר-יתקשור לב, השולחן וכל מה שכרוך, למשל. הנושא הזה ולהחליט על סדרי עדיפויות
. זה החדר שלו, כל השאר... יש לנו זכות מלאה לדרוש שיהיה איך שהוא מסודר, אנחנו, כן

 )זמ. (למרודזה התחום שנרשה לו , עד רמה מסוימת של בלגן
  

  
  משמעותם מתפענת רק מן ההקשר שפעלים מכלילים עם משלימים  .ב

  דוגמות מן העברית הכתובה

, שלו האורחים בחדר, שם. לביתו אותו רתיגר. התמוטט והוא, בראשו פעמיים הכיתי .1
 הפצעים מן פרץ רב דם. חזהו על גדול דוד מגן ציירתי חד ובאולר, לגמרי אותו הפשטתי
. לנצח שם תישאר שהצלקת בטוח שהייתי עד בעורו לחתוך חדלתי לא אבל, ידי את והכתים
 הקירות על' הנקמ 'המילה את ציירתיו שלו הדם בשלולית שלי האצבע את טבלתי כך אחר

 )החו. (רכושם ולביזת יהודים להשמדת שגרם על בו שנקמתי וסיפרתי... הבית של הלבנים
 

הוא שמע בקולה של צרתה והפקיר את אם בנו . אברהם גירש את הגר אל המדבר פעמיים .2
ן לא היסס לשלח את חיצי ביקורתו הנוקבים "אפילו הרמב. ..במדבר הצחיח, לגורלה

  )הג (.בהגר  בגדאברהם. טאובאברהם ולתאר את ח

היא לא רצתה אף אחד , אתה ואבא שלך חיזרתם אחריה. יעקב, אנחנו יודעים הכול .3
 )עי. (לו עזרת ואתה אבא שלך רצח אותה, מכם

  הדבורה העברית מן דוגמות

 ששם הם מקבלים את ,ללוות אותם למשרד הפניםהדבר הראשון זה ,  אני הולכת איתם- .1
, אם צריכים לשבת, לקופת חולים, מרקט לעשות איתם את הקניותולסופר, התעודות שלהם
  . לדבר קצת איתם

 כי רוב העלייה עכשיו מארגנטינה זה של משפחות צעירות ? מגיעים גם עולים קשישים-
  ?לא, דווקא

  .אבל הם לא יודעים עברית. לא חשוב -
  ? גם לצעיריםעוזרת ? גם עם הצעירים את הולכת -
  )הז (.עם מי שבא -
  

ולחלוק  בממסדלהתמרד אתה מוכרח לפעמים , אבל אם אתה רוצה לפעול כמו שאתה רוצה .2
  .לטרוק איזו דלת ומדי כמה שנים ולהתווכח איתו עליו
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שמשמעותו מתפענחת רק מן ההקשר ולא ,  משלימיםעםהופעת פועל מכליל  ,לתופעה זו

, חוברים לפועל המכליל משלימיםכי מאחר שכאשר , ייתכן. לא נמצאו דוגמות רבות, מתוך משלימיו

כלומר מתוך (כך שהיא עולה ומתפענחת מתוך המשפט , מצמצמים את משמעותוכבר הם לרוב 

אך , שות המסומנת בפועלקציה להתרחילעיתים ההקשר הרחב יותר נותן ספסיפ). הפועל ומשלימיו

בהם שמקרים ה כי ,ניתן לראות. אודות ההתרחשותעל  לנמען ידע מסוים מספקים המשלימים

הם אלה הקשורים , המשלימים אינם מצמצמים את משמעות הפועל ורק ההקשר עושה זאת

זה שהפעולה , בהתרחשותפרשים משתתף הקשור המהמממשים אלמנטים מרכזיים  מיםבמשלי

 מאחר שלרוב המשתתף הנוסף הקשור בהתרחשות אינו מגביל את מספר .מכוונת כלפיו

אלא רק מפרש למי , לולות בפועל המכליל ואינו מצמצם את משמעותוההתרחשויות שעשויות להיות כ

  .  במי היא קשורה קשר הדוק, מכוונת ההתרחשות

מספר על פי מכלילים הפעלים שבהן נוהגים להופיע ה יםהתחביריבנים המהוצגו עד כאן 

עמומים דוגמות להופעת פעלים מכלילים במבנים תחביריים יובאו עתה . המשלימים החוברים אליהם

  . מספר המשלימים החוברים אליהםמבחינת 

  :מימוש עמום מבחינת הערכיות מתקיים בשני מקרים, )א"תשס(לפי בורוכובסקי 

 מתייחסכאשר צירוף שמני שאינו , כלומר, כאשר הערכיות התחבירית גבוהה מן הצפוי .1

וע משתתף בהתרחשות המסומנת בפועל עשוי להיתפס כמושא או בשל היותו משלים קבל

. של מושא ישיר או עקיף" חזות חיצונית"או בשל היותו בעל , או כמעט קבוע של הפועל

 נראה בו חלק מערכיותו של ואז, לעיתים משלים זה עשוי להפוך למשלים מוצרך פורמאלי

את 'המשלים , " שהוא גונב ממנו את העיתוןאת שכנו האשיםדוד "לדוגמה במשפט , הפועל

. אך השמטתו מן המשפט יוצרת משפט לא דקדוקי, תתף סמנטיאינו מימוש של מש' שכנו

,  במקרים שלמשלים הפועל רק חזות חיצונית של מושא והוא אינו מוצרך פורמאליאולם

 שהוא בשכנו חשדדוד "לדוגמה במשפט , "ערכיות תחבירית גבוהה לכאורה"נאמר שלפנינו 

והיעדרו משאיר , שתתף סמנטיאינו מימוש של מ' בשכנו'המשלים , "גונב ממנו את העיתון

 .משפט שלם דקדוקית

כאשר אין מימוש תחבירי במשפט , כלומר, כאשר הערכיות התחבירית נמוכה מן הצפוי .2

 את קימחהאופה " לשם דוגמה במשפט .למשתתף אחד שבהגדרה הסמנטית או ליותר
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גילום מאחר שהוא מגולם בפועל ', קמח '–אין מימוש לארגומנט ביחסת המושפע " התבנית

 .מלא

מימוש עמום מבחינת מספר המשלימים החוברים לפועל המכליל מתקיים , בהתאם לכך

  :בשני מקרים

כלומר כאשר צירוף שמני שאינו מימוש של אלמנט , כאשר מספר המשלימים גבוה מן הצפוי .1

עשוי להיתפס כמושא או בשל היותו משלים קבוע או  מרכזי במסגרת הסמנטית של הפועל

, במילים אחרות. של מושא" חזות חיצונית"או בשל היותו בעל , של הפועלכמעט קבוע 

מספר המשלימים עשוי להיות גבוה מן הצפוי כאשר צירוף שמני שאינו משלים חיוני של 

 .נתפס כמושא, )אין הוא רלוונטי למשמעות הפועל, דהיינו(, הפועל המכליל

 .כאשר מספר המשלימים נמוך מן הצפוי .2

  

    מן הצפוימספר המשלימים גבוה במבנים תחביריים עמומים בהם פעלים מכלילים  .א

וי עשוי להיות  מן הצפמספר המשלימים גבוהבו ש, בנה תחבירי עמום לפעלים המכליליםמ

ההגדרה . סמנטיתמהבחינה החוברים אל הפועל אינם משלימים חיוניים רק כאשר המשלימים ה

מכיוון שכמעט כל , ינה כוללת כמעט כל משליםוה,  רחבה מאודתסמנטימהבחינה הלמשלים חיוני 

 מגביל את מספר ההתרחשויות שעשויות -משלים רלוונטי במידה זו או אחרת למשמעות הפועל 

הפעלים המכלילים לא נמצאו , לפיכך.  או מפרש מי המשתתפים בהתרחשותפועללהיות כלולות ב

  .  במבנה תחבירי עמום מהסוג הזהמופיעים

 בהם ברדתם חוה הביטה"כמו בדוגמה  'מילת תחליף+ עשה 'ת במבנה יש מי שעשוי לראו

בקושי רב התאפקה . לבוא לעזרת המשפחה, למחות על העוול, היא רצתה לזעוק. אל הרציף

 נמצאו ,כןכמו . 90שבו מספר המשלימים גבוה מן הצפוי, מימוש תחבירי עמום, )חוה" (זאתמלעשות 

כמו ,  לכאורהמספר המשלימים גבוהבו ש ,ה תחבירי עמום במבנ'עבד'מעט דוגמות להופעת הפועל 

                                                            
 .4.4.2.1סעיף  ראה, יה אם לראות בו מבנה תחבירי עמום על מאפייני המבנה ועל הסוג90
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. 91 )מב (" ולא מכסים את החובות שלהםבכל עבודהלא מוכנים לעבוד , יש אנשים שפשוט"בדוגמה 

 .אך אין כאן מאפיינים המשותפים לקבוצה

   מן הצפוימספר המשלימים נמוךפעלים מכלילים במבנים תחביריים עמומים בהם   .ב

מכלילים הוא מבנה תחבירי חד הפעלים הם של מלאי התחביריים ההמבנים שאחד מאחר

, )אנאלוגי לארגומנט ביחסת הגורם(מתממש רק האלמנט המרכזי עושה הפעולה שבו , מקומי

סיבות .  מן הצפוי הוא כאשר אין הוא מתממשמספר משלימים נמוךהמקרה היחיד שבו יכול להיות 

הוא נראה , המוען מבקש להסתירו, כגון היותו כללי,  זהשונות יכולות להיות לאי מימושו של אלמנט

, צריך להיות קצת פסיכולוגית"במשפט , לשם דוגמה. הוא אינו ידוע למוען ועוד, למוען חסר חשיבות

. מכיוון שהינו כללי ולא מסוים, לאלמנט המרכזי עושה הפעולהאין מימוש , )הז" (כשעובדים עם נשים

. לאלמנט המרכזי עושה הפעולהאין מימוש מאחר ש, וך מן הצפוימספר המשלימים נמ בדוגמה זו

כי אין מדובר כאן במבנים תחביריים עמומים הנובעים מגורמים סמנטיים הקשורים , ומרחשוב ל, אולם

ומאפשר לא , המתאים לכלל הפעלים בשפה, במשמעות של הפעלים המכלילים אלא בחוק דקדוקי

 יש לציין כי נמצאו אך דוגמות מעטות למבנים תחביריים ,כמו כן. מסיבות שונות אלמנטלממש 

 .עמומים מהסוג הזה

ים זה שונה ים תחבירימבנים ההפעלים המכלילים נוהגים להופיע בארבעראינו כי , לסיכום

הן ו, עמומיםתחביריים  במבנים וגמות מעטות להופעתםנמצאו ד.  שלהםמספר המשלימיםמזה ב

ים לכלל הפעלים בשפה ואין המתאימ, או בחוקים דקדוקייםמאוד ם קשורות בפעלים מכלילים מסוימי

כי זה די טבעי שפועל , ניכר. ים לפעלים המכליליםהמדובר באפיונים סמנטיים תחביריים המיוחד

הם ) ארגומנטים(שכן הפעלים המאפשרים אי מימוש אלמנטים , מכליל לא יופיע במבנה תחבירי עמום

ככל שניתן יותר לנחש מתוך הפועל את ההתרחשות . סמנטיתדווקא אלה העמוסים מהבחינה ה

וההיפך , כך סביר יותר שהאלמנטים לא יתממשו תמיד, המסוימת המסומנת בו ומי המשתתפים בה

 לא ניתן לדעת מתוך הפועל לגבי ההתרחשות המסוימת –הוא הנכון לגבי הפעלים המכלילים 

וכך יצמצמו את מספר , אלמנטים שלו יתממשוכך שסביר יותר שה, המסומנת בו ומי המשתתפים בה

  .ההתרחשויות העשויות להיות כלולות בפועל ויפרשו מי המשתתפים בהתרחשות

 העמדות התחביריות שתופסים משלימי הפעלים המכלילים .3.2.1.2
                                                            

 .4.3.1.2 סעיף במבנה תחבירי עמום מבחינת מספר המשלימים ראה' עבד'הופעת הפועל  על 91
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, דהיינו. היחסים בין התפקידים הסמנטיים ובין התפקידים הדקדוקיים אינם שרירותיים

השקוף קשורות , הניטרלי,  הלשוניים בדגם התחבירי הרגיליסודותההעמדות התחביריות שתופסים 

 Fillmore ,1990 1968ראה למשל  (במדרג היחסות המקבילות בפרופוזיציה הסמנטית

Jackendoff ,1994 Palmer ,1995 Aarts & Meyerלפי בורוכובסקי ). א" ובורוכובסקי תשס

עומדת בראש ה, הגורם, מבצע הפעולה היחסה הסמנטית המתייחסת ל,)85 – 83' עמ, א"תשס(

. העומדת בראש המדרג של חלקי המשפט,  תתממש בעמדת הנושא הדקדוקי,מדרג היחסות

בעמדה , שיש בו גורם, היחסות הסמנטיות המתייחסות למושפע ולמקבל יתממשו במשפט הרגיל

דרך כלל המושפע יתממש ב. בעמדת המושא, אך נמוכה במדרג מזו של הנושא, תחבירית חיונית

יחסת המקום תתממש בעמדה חיונית במשפט בדרגת חיוניות . והמקבל כמושא עקיף, כמושא ישיר

המכשיר שבאמצעותו . העמדה המכונה משלים מקום מוצרך, פחותה מזו של הנושא ושל המושא

ובעמדת נושא כשהגורם אינו , מבצע הגורם את הפעולה עשוי להתממש בעמדת משלים המכשיר

צפוי המושפע לתפוס את , כאשר הפועל מסמן התרחשות שאין מעורב בה גורם. ממומש במשפט

יתפוס המקבל עמדת נושא והמושפע , בהתרחשות מושפע ומקבלאם משתתפים . עמדת הנושא

  . יתממש כמושא

המקביל לארגומנט ביחסת (אנו מצפים כי האלמנט המרכזי עושה הפעולה , בהתאם לכך

אנו מצפים כי הצירוף השמני שנמצא בעמדת הנושא ,  יתרה מכך.92יתממש בעמדת הנושא, )הגורם

. ושבמקומה הוא עומד, יהווה מימוש של האלמנט המרכזי עושה הפעולה של ההתרחשות הכלולה בו

מאחר שכאמור פעלים מכלילים כוללים במשמעותם התרחשויות דינאמיות שבשליטתו של , כלומר

כלול במשמעות הפועל המכליל יתממש בעמדת הנושא ש) הגורם(אנו מצפים שעושה הפעולה , גורם

אלה (אנו מצפים כי האלמנטים המרכזיים הרלוונטיים למשמעות הפועל , כמו כן. במשפט המכליל

שיש בו עושה , יתממשו במשפט הרגיל) המצמצמים את משמעותו או מפרשים משתתף בהתרחשות

  .בעמדת המושא, הנושאאך נמוכה במדרג מזו של , בעמדה תחבירית חיונית, פעולה

המפרש מהן או הקשר כאשר פעלים מכלילים באים במשפטים ללא משלים כי , יש לשים לב

האלמנט אם אכן הצירוף השמני הנמצא בעמדת הנושא מממש את , לא ניתן לדעת, הפעולות שנעשו

. ומכיוון שלא יודעים דבר על הפעולות שנעש, של ההתרחשות הכלולה בו המרכזי עושה הפעולה

כי הצירוף השמני שנמצא בעמדת הנושא הינו מימוש של אלמנטים מרכזיים אחרים של , ייתכן
                                                            

 .לפעלים המכליליםואינה ייחודית , קיימת במסגרת התחבירית של פעלים בכלל, כאמור,  ציפייה זו92
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במקרים , לעומת זאת. מקבל או מקום, כגון מושפע, ההתרחשות שבמקומה עומד הפועל המכליל

ויודעים מהן ההתרחשויות ,  או הקשר המפרש אותהשבהם יש משלים המצמצם את משמעות הפועל

ניתן לדעת מהו תפקידו של הצירוף השמני שנמצא בעמדת , מנות בפעלים הכלוליםהאפשריות המסו

  .הוא מממש את האלמנט המרכזי עושה הפעולה של ההתרחשות הכלולה בוואם אכן , הנושא

שבהם הם נוהגים להופיע מבחינת להלן דוגמות להופעת פעלים מכלילים במבנים תחביריים 

האלמנט המרכזי עושה הפעולה מתממש בעמדת : הפועלהעמדות התחביריות שתופסים משלימי 

  .הנושא והאלמנטים המרכזיים הרלוונטיים למשמעות הפועל מתממשים בעמדת המושא

 דוגמות מן העברית הכתובה

ע שאת יד, הוא צילם שם מאות צילומים נועזים וחריגים. קשה בשארם עבד חגי שושן .1
נו הייתה מוכנה לקלוט ברצון כל תעשיית הפור. הצילומים האלה יהיה לו קל למכור

  )עי (.שיקופית ששלח

חגי שושן עבד קשה " במשפט 'עבד' הפועל המכליל כי, עולה מתוך ההקשר, בדוגמה זו

בהתרחשות זו . 'הוא צילם שם מאות צילומים נועזים וחריגים' עומד במקום ההתרחשות" בשארם

האלמנט המרכזי עושה  את א ומממשנמצא בעמדת הנוש' חגי שושן'המרפרר ל' הוא'כינוי הגוף 

הינו , הכולל התרחשות זו, הנמצא בעמדת הנושא במשפט המכליל' חגי שושן'ומכאן שגם , הפעולה

כך ,  במקרה זה הפועל המכליל מופיע ללא משלימים.מימוש של האלמנט המרכזי עושה הפעולה

  . שעמדת המושא אינה מתממשת

 תעשהאל . "בעלה חסם את דרכו. וך הצריףהוא דחף אותה בגסות וניסה להיכנס אל ת .2
תן להם ." "לבחורים שלי יש יד קלה מאוד על ההדק", אמר האיש עם הרובה" ,שטויות
 )חוה (.אמרה האישה" ,להיכנס

עומד " אל תעשה שטויות"במשפט ' עשה'כי הפועל המכליל , עולה מתוך ההקשר, בדוגמה זו

 נמצא בעמדת הנושא ומממש את 'בעלה'שות זו בהתרח. 'בעלה חסם את דרכו'במקום ההתרחשות 

נמצא בעמדת הנושא במשפט ו' בעלה'המרפרר ל', אתה'ומכאן שגם , האלמנט המרכזי עושה הפעולה

כי , ניתן  לראות,  כמו כן.האלמנט המרכזי עושה הפעולהמממש את , תרחשות זוהכולל ה, המכליל

מצמצם את משמעות הפועל מתממש המממש את האלמנט המרכזי ה', שטויות, 'הצירוף השמני

  .בעמדת המושא

 מטעם בנק בהשתתפות בתשדירי פרסומת ברדיו אני גםחטאתי ל "בתקופת שידורי בגלי צה .3
 )בש(' קוקה קולה'הפועלים ו
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עומדים  'בהשתתפות בתשדירי פרסומת ברדיו'ומשלימו ' חטא'הפועל המכליל , בדוגמה זו

נמצא בעמדת נושא ומממש את ' אני'כינוי הגוף , ות זו בהתרחש.'אני קריינתי'במקום ההתרחשות 

הכולל , הנמצא בעמדת הנושא במשפט המכליל' אני'ומכאן שגם , האלמנט המרכזי עושה הפעולה

בהשתתפות , 'כי הצירוף השמני, ניתן לראות, כמו כן .הינו מימוש של אותו אלמנט, התרחשות זו

רכזי המצמצם את משמעות הפועל מתממש המממש את האלמנט המ', בתשדירי פרסומת בדריו

  .בעמדת המושא

 כסף קצת ודאי לך נשאר ?לנו לעזור אתה תוכל האם", שרה אמרה" ,לפנות למי לנו אין" .4
 סכום רק, הרבה רוצים לא אנחנו. איתה הנישואים תמורת חוה של אביה לך שנתן ממה

 )חוה." (זמן להרוויח כדי כלשהו

האם תוכל אתה לעזור " במשפט 'זרע'כי הפועל המכליל , לה מתוך ההקשרעו, בדוגמה זו

נמצא ' אתה'בהתרחשות זו כינוי הגוף . 'האם תוכל לתת לנו כסף'עומד במקום ההתרחשות " לנו

 הנמצא בעמדת 'אתה'ומכאן שגם , האלמנט המרכזי עושה הפעולהבעמדת הנושא ומממש את 

כי הצירוף , ניתן לראות,  כמו כן.זהאלמנט מממש , תרחשות זוהכולל ה, הנושא במשפט המכליל

  .מתממש בעמדת המושא, המממש את האלמנט המרכזי המפרש משתתף בהתרחשות', לנו'השמני 

שיוצאים למדינות הים לחפש שם כסף או תהילה או מרחב לאמביציות , למראה הצעירים .5
הרעיון  מחבלים במימוש ,בנו בוגדים הםשכעס על שום . נמהל הכעס בחמלה, חובקות עולם

  )כל. (הציוני

עומד " הם בוגדים בנו" במשפט 'בגד'כי הפועל המכליל , לה מתוך ההקשרעו, בדוגמה זו

 נמצא בעמדת 'הצעירים'השם בהתרחשות זו . 'הצעירים יוצאים למדינות הים'במקום ההתרחשות 

', צעירים'להמתייחס , 'הם'כינוי הגוף ומכאן שגם , האלמנט המרכזי עושה הפעולההנושא ומממש את 

, כמו כן. הינו מימוש של אותו אלמנט ,הכולל התרחשות זו, נמצא בעמדת הנושא במשפט המכלילו

, המממש את האלמנט המרכזי המפרש משתתף בהתרחשות', בנו, 'הצירוף השמני כי , לראותניתן

  .מתממש בעמדת המושא

, שלו אורחיםה בחדר, שם. לביתו אותו גררתי. התמוטט והוא, בראשו פעמיים הכיתי .6
 הפצעים מן פרץ רב דם. חזהו על גדול דוד מגן ציירתי חד ובאולר, לגמרי אותו הפשטתי
. לנצח שם תישאר שהצלקת בטוח שהייתי עד בעורו לחתוך חדלתי לא אבל, ידי את והכתים
 הקירות על' נקמה 'המילה את וציירתי שלו הדם בשלולית שלי האצבע את טבלתי כך אחר

 את להם נתתי. האוסטריים העיתונים מערכות לכל וטלפנתי, משם ברחתי. תהבי של הלבנים
 )חוה. (רכושם ולביזת יהודים להשמדת שגרם על בו נקמתיש וסיפרתי רימל של כתובתו
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עומד במקום " נקמתי בו" במשפט 'נקם'כי הפועל המכליל , תוך ההקשרעולה מ, בדוגמה זו

באולר חד ציירתי מגן ', 'הפשטתי אותו', 'תי אותו לביתוגרר', 'היכיתי פעמיים בראשו'ההתרחשויות 

ציירתי את המילה נקמה על הקירות 'ו', טבלתי את האצבע שלי בשלולית הדם', 'דוד גדול על חזהו

נמצא בעמדת נושא , הכלול בפעלים', אני'בכל ההתרחשויות הכלולות כינוי הגוף . 'הלבנים של הבית

 הנמצא בעמדת נושא' אני'שגם כינוי הגוף , מכאן. עולההאלמנט המרכזי עושה הפומממש את 

אלה המפרשים , במשפטים השונים' אני'לכינוי הגוף . במשפט המכליל הינו מימוש של אותו אלמנט

הצירוף  כי , לראותניתן, כמו כן. עושה הפעולה –יש אותו תפקיד , את משמעות הפועל וזה המכליל

  .מתממש בעמדת המושא,  המפרש משתתף בהתרחשותהמממש את האלמנט המרכזי', בו'השמני 

  דוגמות מן העברית הדבורה

היא צריכה לקחת בחשבון שהיא לא יכולה בשעה אחת לאסוף את הילדים , מי שרוצה לעבוד .1
אז בודאי שאם הוא חולה במצב , אז אם יש ילד חולה, היא צריכה לדעת להתארגן, שלה
 והיא דואגת טלפונים לעשות דואגת היאאבל . תאז היא בבי, שהיא חייבת להיות בבית, כזה

 )מב (.הכל תלוי במוסר העבודה של אישה. לא לפגוע בעבודה והכל

היא 'עומדים במקום ההתרחשות ' טלפונים'ומשלימו ' עשה'הפועל המכליל , בדוגמה זו

 הנמצא בעמדת נושא ומממש את האלמנט המרכזי עוש' היא'כינוי הגוף , בהתרחשות זו. 'טילפנה

כמו . הנמצא בעמדת הנושא במשפט המכליל הינו מימוש של אותו אלמנט' היא'ומכאן שגם , הפעולה

המממש את האלמנט המרכזי המצמצם את משמעות ', טלפונים'הצירוף השמני כי , ניתן לראות, כן

 .הפועל מתממש בעמדת המושא

 )הי( לפני שהתחלתי לביים בביקורת סרטים חטאתי  כאילואני .2

אני ' מסמנים את ההתרחשות 'בביקורת סרטים'ומשלימו ' חטא'הפועל המכליל , זו בדוגמה

האלמנט המרכזי נמצא בעמדת נושא ומממש את ' אני'כינוי הגוף , בהתרחשות זו .'ביקרתי סרטים

הינו מימוש של אותו הנמצא בעמדת הנושא במשפט המכליל ' אני'ומכאן שגם , עושה הפעולה

המממש את האלמנט המרכזי ', בביקורת סרטים'הצירוף השמני  כי ,אות ניתן לר,כמו כן. אלמנט

 .מתממש בעמדת המושא, המצמצם את משמעות הפועל

רק אתמול עשינו , לדוגמה,  הנה. הוא עובר מהר מדי: יש לו לפעמים תכונה מוזרה-הזמן  .3
 ,יוםה נחגוג . חייבים,חייבים,  אז מה לעשות.וכבר אופס עוד פעם... תכנית לסילבסטר

 )טע ( נאכל דברים טובים,נשתה הרבה אלכוהול
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עומד במקום " נחגוג היום"במשפט  'חגג'כי הפועל המכליל , לה מתוך ההקשרעו, בדוגמה זו

', נחנוא'התרחשויות הכלולות כינוי הגוף ב. 'נאכל דברים טובים'ו' נשתה הרבה אלכוהול'ההתרחשויות 

שגם כינוי , מכאן. האלמנט המרכזי עושה הפעולהנמצא בעמדת נושא ומממש את , הכלול בפעלים

' נחנוא'לכינוי הגוף . הינו מימוש של אותו אלמנטהנמצא בעמדת נושא במשפט המכליל ' אנחנו'הגוף 

עושה  –יש אותו תפקיד , אלה המפרשים את משמעות הפועל וזה המכליל, במשפטים השונים

  .שעמדת המושא אינה מתממשתכך , יםהפועל המכליל מופיע ללא משלימ,  בדוגמה זו.הפעולה

, הקימו שרית גושן ועפרה איתן, ולעבור לבית אבות... במטרה לסגור בית שגרנו בו שנים .4
אלא גם , למיין ולארוז לכם יעזרו לא רק הן". הכול במקום"את החברה , חברות ילדות

  )זה (.הזקוק לסידור מחדש, בבית החדש או בביתכם הישןלהתארגן במיטב הנוחיות 

הן 'עומדים במקום התרחשויות כגון ' למיין ולארוז'ומשלימו ' עזר'הפועל המכליל , זובדוגמה 

נמצא בעמדת נושא ' הן'כינוי הגוף , ויות אלבהתרחשו. ועוד' הן יזרקו', הן יארזו', 'הן ימיינו', 'יסדרו

שפט המכליל הנמצא בעמדת הנושא במ' הן'ומכאן שגם , האלמנט המרכזי עושה הפעולהומממש את 

המממש את האלמנט הן זה , הצירופים השמניים לראות כי ניתן, כמו כן. הינו מימוש של אותו אלמנט

 המממש את האלמנט המרכזי המפרש  והן זה',למיין ולארוז'המרכזי המצמצם את משמעות הפועל 

 .מתממשים בעמדת המושא' לכם' את המשתתף הנוסף בהתרחשות

 ולחלוק עליו בממסד להתמרד  מוכרח לפעמיםאתה, אתה רוצהאם אתה רוצה לפעול כמו ש .5
 )הז. (ולהתווכח איתו ומדי כמה שנים לטרוק איזו דלת

אתה מוכרח לפעמים "במשפט  'התמרד'כי הפועל המכליל , לה מתוך ההקשרעו, בדוגמה זו

בכל . 'לטרוק דלת'ו' להתווכח איתו'', לחלוק עליו'עומד במקום ההתרחשויות " להתמרד בממסד

האלמנט נמצא בעמדת נושא ומממש את , הכלול בפעלים', אתה' כינוי הגוף ההתרחשויות הכלולות

הינו הנמצא בעמדת נושא במשפט המכליל ' תהא'שגם כינוי הגוף , מכאן. המרכזי עושה הפעולה

אלה המפרשים את משמעות הפועל , במשפטים השונים' אתה'לכינוי הגוף . מימוש של אותו אלמנט

', בממסד'הצירוף השמני כי , ניתן לראות, כמו כן.  עושה הפעולה–יש אותו תפקיד , המכלילוזה 

  .מתממש בעמדת המושא, המממש את האלמנט המרכזי המפרש משתתף בהתרחשות

עד כאן ראינו דוגמות להופעת הפעלים המכלילים במבנים התחביריים שבהם הם נוהגים 

 פעלים מכלילים באים במסגרות .סים משלימי הפועללהופיע מבחינת העמדות התחביריות שתופ

תחביריות עמומות מבחינת עמדות תחביריות כאשר הצירוף השמני בעמדת הנושא אינו מממש את 

או לחלופין כאשר האלמנטים המרכזיים הרלוונטיים למשמעות , האלמנט המרכזי עושה הפעולה
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 אין משלים המפרש את משמעות במקרים שבהם, כאמור. הפועל אינם מתממשים בעמדת המושא

משום שלא יודעים מהן ,  מממש הצירוף השמני שבעמדת הנושאאלמנטלא ניתן לדעת איזה , הפועל

, בהם יש משלים המפרש את משמעות הפועלש במקרים כי, מתוך הקורפוס עולה. תהפעולות הכלולו

השמני שנמצא בעמדת הצירוף , כך שאנו יודעים בדיוק מהי ההתרחשות המסומנת בפועל המכליל

ולא נמצאו דוגמות למבנה תחבירי עמום מבחינת , האלמנט המרכזי עושה הפעולההנושא מממש את 

  . עמדות תחביריות

ישנן דוגמות שבהן המשלים הרלוונטי למשמעות הפועל רק מצמצם את מגוון , עם זאת

 וק איזו התרחשות מסומנתאך איננו יודעים בדי, ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועל המכליל

 שבהן הנושא אינובפועל המכליל כלולות הייתכן כי ניתן לחשוב על התרחשויות , בדוגמות אלה. בו

קולה . היא ביקשה לשוב לחדרה"במשפט , דוגמהשם  ל.מימוש של האלמנט המרכזי עושה הפעולה

,  לעלות על מיטתהעזר לה,  הסיע אותה לשםאסף. ואותות של עייפות הצטיירו על פניה, נחלש

לעלות על 'ומשלימו ' עזר'הפועל המכליל  ,)אש" (חיכה עד שתירדם ויצא מן החדר על קצות האצבעות

כי , ייתכן. ם בדיוק איזו התרחשות כלולה בואך איננו יודעי,  מצמצמים את משמעות הפועל'מיטתה

והוא , ניחה את ידה על גבוה,  בוהיא נתמכהלמשל ,  פעיל וגורם בהןאסף עשה פעולות שאין הוא היה

אסף , נראה כי אין זה כךבסיפור אולם מתיאור כל הקטע . לא פעל ולא היה הגורם להתרחשות

אין זה נכון , ניכר כי אם אלה אכן ההתרחשויות הכלולות בפועל,  כמו כן.גורםכמתואר כפעיל ו

חר המוען להשתמש שאם ב, רוצה לומר. 'נעזרה'אלא יש להשתמש בצורה ', עזר'להשתמש בפועל 

לות שונות כלומר אסף עשה פעו, אזי הוא כיוון להתרחשות שבה אסף היה גורם ופעיל', עזר'בצורה 

   . לכך שהיא הצליחה לעלות על מיטתה ולא היה פאסיבי בהתרחשותשגרמו

מעניינת שניתן היה לראות בה דוגמה למבנה תחבירי עמום מבחינת עמדות דוגמה 

מבלי כוונות שאנחנו כהורים הרבה פעמים חוטאים אני חושבת  ":ת היא הדוגמה הבאהתחביריו

בדוגמה ). זמ" (נותנים עצות מהר מדיי, מבקרים מדיי, דואגים מדיי, שאנחנו נבהלים מדיי בזה רעות

ו אנחנ'ו', אנחנו מבקרים', 'אנחנו דואגים', 'אנחנו נבהלים' עומד במקום ההתרחשויות 'חטא'הפועל , זו

הנמצא בעמדת ' אנחנו'אין כינוי הגוף ' אנחנו דואגים'ו' אנחנו נבהלים'בהתרחשויות . 'נותנים עצות

במילים . 'המקבל' האלמנט המרכזי אלא את האלמנט המרכזי עושה הפעולההנושא מממש את 

 תופסים אלמנטים המרכזייםשבה מימושי ה, פועל רגש מעמיד מסגרת תחבירית עמומה, אחרות

 יתממש האלמנט המרכזיבמסגרת התחבירית היסודית של פועלי רגש . חביריות עמומותעמדות ת
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משלימי הפועל המכליל  רגש יכאשר פועל מכליל עומד במקום פועל, כלומר. המקבל בעמדת נושא

והצירוף השמני בעמדת הנושא , אינם תופסים את העמדות התחביריות שהם נוהגים להופיע בהן

 עומד במקום 'חטא'בדוגמה זו אפוא הפועל המכליל . י המקבלהאלמנט המרכזמממש את 

כאשר הוא מכליל את (מקבל ה הינו מימוש של האלמנט המרכזיהתרחשויות שבהן הנושא 

הינו מימוש של האלמנט המרכזי עושה והתרחשויות שבהן הנושא , )ההתרחשויות נבהלים ודואגים

כי אף במקרים , ניכר, עם זאת. )נותנים עצותכאשר הוא מכליל את ההתרחשויות מבקרים ו(הפעולה 

 כל , המקבלהינו מימוש של האלמנט המרכזישבהם הפועל המכליל מסמן התרחשות שבה הנושא 

 ההורים החוטאים ןת שבהיו התרחשוואותן הוא מכליל הן 'חטא'ההתרחשויות שאליהן מכוון הפועל 

וכשהם דואגים הם , "נבהלים מדיי"הם , םוכשהם נבהלי, הם פעילים וגורמים שמבקרים ונותנים עצות

, ההתרחשות מתוארת כהתרחשות שיש בה גרימה, כלומר גם כשהם נבהלים ודואגים". דואגים מדיי"

בפועל המכליל ' דאג'ו' נבהל'בעצם הכללת שני פעלים אלה , במילים אחרות. והיא נעשית בכוונה

פעולה שליטה עליהם ואפשרות בחירה מצליחה הדוברת להעמיד אותם כפעלים שיש לעושה ה' חטא'

 עמום מבחינת עמדות כי אין לראות אף בדוגמה זו מימוש, ניכר, לפיכך. אם לעשות אותם או לא

באמצעות משלים (שבהן ניתן לדעת , לא נמצאו דוגמות, למעט הדוגמה האחרונה, כאמור. תחביריות

 בעמדת הנושא אינו מממש את כי הצירוף השמני) המפרש את משמעות הפועל או באמצעות ההקשר

  . האלמנט המרכזי עושה הפעולה

 לכדי יםהרלוונטי למשמעות הפועל מתלכדהמרכזי  אלמנט והשעושה הפעולה, ישנם מקרים

ללא ליאות בחלל  עבדו  התורניותהאחיות", לדוגמה,  ומתממשים בעמדת הנושאצירוף לשוני אחד

 שעבדו העוזרותאת שונה כל כך מכל "נוספת  דוגמה .)החו" (המדיף ריחות חריפים של תרופות

רואים . את פשוט ההיפך מהן. גם לא נקיות במיוחד, לא מנומסות, הן היו חסרות השכלה, אצלנו בבית

אך , האלמנט המרכזי עושה הפעולה מתממש בעמדת הנושא, ובדוגמות אל). חוה" (שבאת מבית טוב

 תפקיד במקרה זה האלמנט המרכזי, ות הפועלי למשמעהרלוונטהמרכזי  אלמנטניתן לראות כי גם ה

מכיוון ששני אלמנטים , נראה כי אין לראות בכך מימוש עמום, אולם. עמדת הנושאתופס את , העובד

עושה צירוף לשוני אחד ולתפוס את עמדת הנושא רק כאשר אחד מהם הוא כדי עשויים להתלכד ל

 .93הפעולה

 ם המכליליםהיסודות הלשוניים המממשים את משלימי הפעלי .3.2.1.3
                                                            

 .4.3.1.2סעיף ראה ', עבד'כי נמצאו דוגמות לתופעה זו רק עם הפועל ,  יש לציין93
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מסוג מסוים מקושרים ליסודות לשוניים ' דברים'מקובל ש, )5' עמ, Baker, 1988(לפי בייקר 

בעוד שפעולות וטיפוסי מצבים מקושרים לסוג , למשל צירופים שמניים לעצמים מוחשיים. מסוימים

כל רכיב , )45 – 44' עמ, Jackendoff, 1990(קנדוף 'לטענת ג. כגון פעלים, אחר של יסודות לשוניים

קיימים עקרונות . מתאים לרכיב רעיוני מסוים) 'צירוף יחס וכו, צירוף שמני, משפט( במשפט נושא תוכן

צירוף , למשל. יה להביע קטגוריה רעיונית מסוימתובאשר לטיבה של הקטגוריה התחבירית העש

משפט , ון ובעלותכיו, צירוף יחס עשוי להביע מקום, שמני עשוי להביע כמעט כל קטגוריה רעיונית

היסודות הלשוניים האמורים לממש את הארגומנטים , במילים אחרות. 'עשוי להביע אירוע או מצב וכו

כי אל לנו להסתפק בציון , קובע) 147' עמ, 2ג"תשמ(רובינשטיין . הסמנטיים הם מסוגים מסוימים

יבים הלשוניים אלא עלינו גם לקבוע את מהותם של המרכ, הרלוונטי לפועל" המקומות"מספר 

מציגה בפירוט את היסודות ) א"תשס(בורוכובסקי . במסגרתו של הפועל הנדון" מקומות"התופסים 

  .הלשוניים הצפויים והעמומים המממשים כל אחד מן הארגומנטים ביחסות השונות

המקביל לארגומנט ביחסת  - אנו מצפים כי האלמנט המרכזי עושה הפעולה, בהתאם לכך

המצמצמים את  אנו מצפים כי האלמנטים המרכזיים, כמו כן. 94במשפט בצירוף שמני יתממש - הגורם

  .במשפט בצירוף שמני או בצירוף יחס ו יתממשמשמעות הפועל או המפרשים משתתפים בהתרחשות

להלן דוגמות להופעת פעלים מכלילים במבנים התחביריים שבהם הם נוהגים להופיע 

כי צירופים , ניתן לראות.  המממשים את משלימי הפועל המכלילהיסודות הלשונייםהמתמיינים על פי 

וכן צירופים שמניים וצירופי יחס , האלמנט המרכזי עושה הפעולהמסוגים שונים מממשים את  שמניים

מסוגים שונים מממשים את האלמנטים המרכזיים המצמצמים את משמעות הפועל או את האלמנטים 

  : ותהמרכזיים המפרשים משתתפים בהתרחש

 :דוגמות. שהינו שם פרטיאו צירוף יחס צירוף שמני   .א

  קיצורי דרך במחשב95לכם לסדריעזור  ,אביב הוד ,הדוקטור שלנו, בהמשך התוכנית .1
 )זו(

 של הסיעודי במעון, 93‐ה הולדתה יום את פניה לסבתא חגגנו מכן‐לאחר ימים שלושה .2
 )נע (.'א דגניה ותיקי

                                                            
 .ואינה ייחודית לפעלים המכלילים,  במסגרת התחבירית של פעלים בכלל ציפייה זו קיימת94
אפיון זה . 'עזר'פועל של המימוש אפשרות משמעות הפועל בשם פועל הינו המצמצם את  מימוש המשלים 95

 .4.2סעיף ראה , ולכן יוצג בסעיף שעוסק בפועל זה, אינו משותף לכלל הפעלים המכלילים
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אברהם גירש את הגר . גר מכל השמות בעולםאברהם הוא השם שהכי פחות מתאים לה .3
במדבר , הוא שמע בקולה של צרתה והפקיר את אם בנו לגורלה. אל המדבר פעמיים

  )הג (."בהגר בגד  אברהם. ..הצחיח
  
  

 :דוגמות. צירוף שמני או צירוף יחס שהינו כינוי גוף  .ב

 כדי ולשוב הכ תעשה היא, הוא ידע שגם אם יצליחו האנשים שלו להחזירה אל ביתו .1
 )חוה(להתרחק ממנו 

 
נשלחתי לכאן לשרת את וייצמן בעת , במשלחת משרד הביטחון בניו יורקעובדת  אני .2

 )בש(שהותו 
  

 אמורים אנחנו כאן, להבין לי תן. שכחת לא פעם אף. היום שזה יודע אתה. היום זה, כן .3
 )אש(? שלי ההולדת יום את לחגוג

  
  )זו ( לסדר קיצורי דרך במחשבלכםיעזור  ,אביב הוד ,הדוקטור שלנו, בהמשך התוכנית .4

הייתה " אתא"ו, "אתא"הקמתם את , באתם לכאן, כיה בענף הטקסטיל'אחרי הכשרה בצ .5
  ? נכון. לישראל של פעם, יותר מהמון דברים אחרים, אולי שם נרדף

  )הז( אצלנוה לעבוד  רצכל צפון הארץמקום בו , איך להגיד את זה, היה" אתא"
  

  :דוגמות. בפועל כלול הגוף שכינוי יש

, ועליך אמך על הסיפור את לי כשסיפרת חטאתיש החטא על לכפר אוכל לא לעולם .1
 אני רק, משמעי-חד היה שלך הלידה תאריך אבל, להגיב איך ידעתי לא, המום הייתי
 בדעתי העליתי לא, ומשפחתה אמך על לי סיפרת שבו רגע לאותו עד אביך להיות יכולתי
 )החו (.בן לי שיש

 
 .אמרודלמזלי אמי תמיד דאגה לי אך לא לחצה כך ש. אף אחד לא לחץ עלי יותר מדי .2

 )ספ(
  

 :דוגמות. צירוף שמני סתמי  .ג

 האפשרות. להימלט הצליחה כיצד להבין ניסה ושוב שוב. מנוחה לו מצא לא הוא .1
 )חוה (.מלבדו איש הכירה לא היא. הגיונית לו נראתה לא לברוח לה עזר מישהוש
 

, היו סוחרים אמידים. סך הכול, היו להם חיים טובים, פגניסטן באותם ימיםהיהודים בא .2
או כל , אם זה בצימוקים, אם זה בעורות,  אם זה בשטיחים.במסחר עבדו כולםוכמעט 
 )הז (.הבדים

  
 :דוגמות. צירוף שמני או צירוף יחס שהינו מטונימיה  .ד

. אסף אמר" ,מסתיר הוא מה ולגלות הזה הדין עורך אל להגיע צריך שפשוט חושב אני" .1
 לעזור יכול המוסד אם לברר הביטחון משר אבקש. כן, הו "" ...?הדין לעורך להגיע"

 )אש( ."הזה בעניין
 

  )זו (שבוחרות שלא לבחור את המוצרים שלהבחברות  מבטיחה לא לנקום "מיקרוסופט" .2
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 בממסדמוכרח לפעמים להתמרד אתה , אבל אם אתה רוצה לפעול כמו שאתה רוצה .3
  )הז (.ולחלוק עליו ולהתווכח איתו ומדי כמה שנים לטרוק איזו דלת

כצירוף שמני או כצירוף יחס המממש את , השימוש בשם של מוסד או חברה, בדוגמות אלו

האלמנט המרכזי עושה הפעולה או את האלמנטים המצמצמים את משמעות הפועל או המפרשים 

ד את המוסד במקום האנשים העובדים בו או המעמי, משתתפים בהתרחשות הינו שימוש מטונימי

   .מטונימיאופיו המשום ,  מימוש בשם של מוסד אינו המימוש הרגיל הפרוטוטיפי.המזוהים עימו

  :דוגמות. צירוף שמני או צירוף יחס שהינו שם עצם  .ה

את ,  בכל מיני מרכזים רפואייםקורסים עשית את, את היית בצבא, את היית בתיכון .1
 )מב (.את מוצאת את עצמך כעובדת ניקיון, נהטיפלת באנשים וה

 
 )חוה (. בבית ספר בצפון העירכמזכירה עבדההיא למדה מוסיקה ו .2
  
 האחרונה של אחד מאלה את מסיבת הרווקים יצאו השבוע לחגוגכמה רווקים צעירים  .3

  )כל (.שנפלו בפח

עם עיקר  ובעם הילד לי שיעזור, לא היה מי שיהיה לצידי. אמנון היה רוב הזמן בצבא .4
 .עצמי

  

עד כאן ראינו דוגמות להופעת הפעלים המכלילים במבנים התחביריים שבהם הם נוהגים 

מבנה תחבירי עמום  .להופיע מבחינת היסודות הלשוניים המממשים את משלימי הפועל המכליל

 בפסוקית זיקה האלמנט המרכזי עושה הפעולה ממומשמבחינת יסודות לשוניים מתקיים במקרה שבו 

מופיע במבנה תחבירי ' עבד 'הפועל המכליל, לשם דוגמה.  במשפט ולא בצירוף שמניכלומר, עצמתמו

 משום ,"קשה עובד מי שנמצא עם תלמידים כל היום"חינת יסודות לשוניים במשפט כגון עמום מב

מומר בפסוקית זיקה ', מורה, 'למשל, האלמנט המרכזי עושה הפעולההמממש את , שהצירוף השמני

  . 'מי שנמצא עם תלמידים כל היום, 'מועצמת

האלמנט המרכזי מבנה תחבירי עמום מבחינת יסודות לשוניים מתקיים במקרה שבו , בנוסף

,  בפסוקית זיקה מועצמתמומש מ,המצמצם את משמעות הפועל או המפרש משתתף בהתרחשות

 תחבירי עמום מופיע במבנה' עשה'הפועל המכליל , לשם דוגמה.  במשפט ולא בצירוף שמניכלומר

אתה אומר ! כמו שהרגו את אקי. הם עלולים להרוג אותם"ינת יסודות לשוניים במשפט כגון מבח

משום שהצירוף , )נע" ( כוחי דעך!ם לא ימצאו את אקי לא עשית כלוםא? את כל מה שניתןשעשית 
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קית מומר בפסו, 'הכול'למשל , האלמנט המרכזי המצמצם את משמעות הפועלהמממש את , השמני

  . 'את כל מה שניתן', זיקה מועצמת

ולא , 96 מתממש בצירוף שמניבקורפוס הנבדק האלמנט המרכזי עושה הפעולהבכל הדוגמות 

דוגמות למבנה תחבירי עמום , כמו כן. הוא מתממש במשפט ולא בצירוף שמניבהן שנמצאו דוגמות 

עות הפועל או המפרשים שבו האלמנטים המרכזיים המצמצמים את משמ, מבחינת יסודות לשוניים

, מכאן. 'עשה'משתתפים בהתרחשות מתממשים במשפט ולא בצירוף שמני נמצאו רק עם הפועל 

רי עמום מבחינת יסודות  במבנה תחביפעלים מכליליםלא נמצאו דוגמות להופעת כי , שניתן לומר

מבנים תחביריים אין מדובר כאן ב, גם אם היו בנמצא דוגמות מהסוג הזהכי  ,חשוב לציין. לשוניים

 , של הפעלים המכלילים אלא בחוק דקדוקיםעמומים הנובעים מגורמים סמנטיים הקשורים במשמעות

  .ומאפשר להמיר צירוף שמני בפסוקית זיקה מועצמת, המתאים לכלל הפעלים בשפה

  י של קבוצת הפעלים המכליליםהפרגמטייחודה  .3.3

לכלל הפעלים המכלילים על פי  משותפים פרגמטייםבסעיף זה אבקש להעמיד מאפיינים 

  .נסיבות השימוש בהם

  נסיבות השימוש בפעלים המכלילים .3.3.1

ם  אילו צרכיאבקש לתארבסעיף זה . השימוש בפעלים מכלילים בא למלא צרכים מסוימים

  :97באילו נסיבות משתמשים בפעלים אלהכלומר , ממלא השימוש בפעלים המכלילים

רובינשטיין . שאלה ששואלים על הפעולהבמשפטי הפועל המכליל משמש כיסוד שאלה  .1

הוא אלמנט השאלה ', עשה, 'כי הפועל המכליל הכללי ביותר, מציין, )162 - 161' עמ, 1976(

אני שמח שתפסתי . הלן, בוקר טוב"בדוגמה כמו , הניצב במשפטי השאלה במקום הפועל

 כיסוד שאלה משמש' עשה'לא רק , אולם. )אש" ( קונה נעליים?מה את עושה עכשיו. אותך

אלא גם שאר הפעלים המכלילים עשויים לשמש על , במשפטי השאלה ששואלים על הפעולה

                                                            
 ,נניח כי הצירוף השמני, עושה זאתמפרש את משמעות הפועל או הקשר ה ה במקרים בהם אין משלים96

 .הינו מימוש של האלמנט המרכזי עושה הפעולההנמצא בעמדת הנושא 
ומשותפות לכלל הפעלים (נסיבות שימוש המיוחדות לו בנוסף לאלה המוצגות כאן ' עשה'כי לפועל ,  יש לציין97

 .העוסק בפועל זה. 4.4 בסעיףבלבד ' עשה'נות את הפועל ראה על נסיבות השימוש המאפיי). המכלילים
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אתה עדיין בבתי הזיקוק ,  כלומר-"כמו בדוגמה ' עבד'למשל הפועל . מנת לשאול על הפעולה

מאז אתה  -... 1948- אני התחלתי בבתי הזיקוק ב-.  אבל התחלת לפני המון זמן-. עדיין-

איך אנחנו יכולים לעזור "במשפט כגון ' עזר'הפועל , דוגמה נוספת). הז" (?מהשם עובד ב

' חגג'או הפועל , )זמ" (לשאול, לדבר, אני חושבת שחשוב כרגיל? לילד בנקודה הזאת

בשאלות אלה הפועל המכליל משמש כאמור כיסוד . "?איך חגגת את השחרור"במשפט כמו 

בניגוד . תנת לשאלה היא הפעולה שהתרחשהכך שהתשובה שני, שאלה ששואל על הפעולה

 הגעתאיך "כאשר פעלים שהם מימוש של פרופוזיציה ניצבים במשפטי שאלה כמו , לכך

כלומר , הם אינם משמשים כיסוד שאלה ששואל על הפעולה, "? לדנינתתמה "או " ?לכאן

שהרי היא ידועה באמצעות הפועל (התשובה על משפט השאלה אינה הפעולה שהתרחשה 

 ).שהינו מימוש של פרופוזיציה

 אלא, לעיתים קרובות הדובר אינו מעוניין לתאר את ההתרחשות כך שניתן יהיה לשחזרה .2

 את פרטי  מכיוון שאינו מוסר,הפועל המכליל מאפשר זאת. הוא מעוניין לכנותה בפועל מכליל

 'עזר'ו 'בגד', 'חטא'פעלים כגון , למשל. אלא את יחסו של הדובר להתרחשות, ההתרחשות

 . לא מתארים את ההתרחשות עצמה אלא את יחס הדובר להתרחשות

כאשר המעשים הקונקרטיים מפורשים אחריו או , לרוב משתמשים בפועל מכליל, כפי שראינו .3

 לשם .כך מגשר המוען בין התיאור שהוא מתאר את המעשה ובין הערכתו את המעשה. לפניו

מבלי  חוטאים פעמים שאנחנו כהורים הרבהבת ואני חוש"כגון  במשפט 'חטא'דוגמה הפועל 

 "נותנים עצות מהר מדיי, מבקרים מדיי, דואגים מדיי, נבהלים מדיי בזה שאנחנו כוונות רעות

', דואגים', 'נבהלים, 'והפעלים הבאים אחריו, מביע במפורש הערכה שלילית למעשה, )זמ(

 .98מתארים את המעשה' נותנים עצות'ו' מבקרים'

ופוזיציה אינן ניתנות למיצוי בפר, חשויות שאליהן מתייחס הדובר מורכבותלעיתים ההתר .4

ויש , אינן חשובות ומעניינות בעיני המוען יש שהתרחשויות אלה. דסקרפטיבית פשוטה אחת

ולכן בוחר המוען לסמנן ,  לחלופין ידועות לנמענים אושהתרחשויות אלה אינן ידועות למוען

 לא. בצבא הזמן רוב היה אמנון"במשפט כגון ' עזר'הפועל , לשם דוגמה.  אחדבפועל מכליל

                                                            
כלומר הסופר המקראי משתמש , גם במקרא משמש הפועל המכליל בנסיבות אלה, )ג"תשמ(לפי רובינשטיין  98

על מנת לגשר בין התיאור שהוא מתאר את המעשה , בפועל מכליל כשאחריו תמורה המפרשת את המעשים

הצירוף ). טז, בראשית מז(, "למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח", למשל, לבין הערכתו את המעשה

 .והצירוף הפועלי הבא אחריו מתאר את המעשה, הפועלי הראשון מביע במפורש הערכה למעשה
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 ידע לא אבל ,לעזור רצה הוא. עצמי עם ובעיקר הילד עם לי שיעזור, לצידי שיהיה מי היה

יכול לכלול פעולות רבות , )אש" (שלו בעבודה לראש מעל עסוק היה הוא, מתי ובעיקר איך

לא ניתן למצות התרחשויות . חבק ועודל, לדבר, לסדר, לשחק, לקלח, ומגוונות כגון לבשל

הנמענים יודעים באיזה סוג של פעולות , אלה בפרופוזיציה דיסקרפטיבית פשוטה אחת

 .99ולכן בוחר המוען לתאר אותן בפועל מכליל אחד, מדובר

כי בנוסף לתוכנם הסמנטי של הפעלים , מהצגת נסיבות השימוש בפעלים המכלילים ניכר

כלומר נלווית להם , ף הנחיות מפורשות לדרכי פענוח המסר המצורףהמכלילים מסומנות בהם א

משמעות המהווה הוראה הנוגעת לאופן הפירוש של המבע כולו או של , משמעות פרוצדוראלית

בפרוצדורה טכנית כגון ארגון סדר הדברים או כאן יש להדגיש שאין מדובר . 100רכיבים מסוימים בו

  . שאיננו התוכן הפרופוזיציוני של המבעאלא בהתייחסות לכל מה , מעבר נושא

כי פעלים אלה באים לא על מנת לציין פעולה מסוימת אלא כדי לאפשר , נראהבנוסף לכך 

לדובר להביע את המסר שהוא רוצה להעביר בצורה שמקלה על הנמען לקלוט את המסר ומקלה על 

לא משבצת תחבירית הדובר בוחר להשתמש בפועל מכליל על מנת למ. הדובר מבחינה פורמלית

נוח . ריקה רק כדי להגיד משהו על הפעילויות האלה ואחר כך אם הוא מעוניין הוא יכול לפרט אותן

לומר עליהן , כלומר להתייחס אליהן כאל אובייקט אחד, לדובר לרכז את הפעילויות בפועל מכליל אחד

הנמען מקבל את . סגור, הירזו דרך להגיש מבנה תחבירי ב. משהו ואחר כך אם הוא רוצה לפרט אותן

ניסוח כזה מקל על . המסגרת התחבירית השלמה לאו דווקא לצורך הערכה אלא אף לצרכים אחרים

את הנשוא שכולל " לשבץ"עיבוד התוכן שכן הנמען כבר קיבל את התבנית שלתוכה הוא אמור 

 הכול עשיתי, נשף, ו לילא באתי לכאן כדי שיודו לי או ישלמ: "לשם דוגמה. ויות רבות ומגוונותהתרחש

הדובר מעוניין להגיד שכל הפעילויות , בדוגמה זו). חוה" (תמיד הייתי מאוהב בך. לא למענם, למענך

                                                            
במקום בתוכן ' מהומה'ו' נס', 'אסון'כגון בשימוש בשמות תוכן , )2ג"תשמ( מוטיבציה דומה מוצא רובינשטיין 99

הם מתייחסים : ימוש בשמות עצם שאינם מתייחסים לעצם אמיתי אלא למהות מורכבתדהיינו בש, המלא

מכיוון ,  בין פעלים מכלילים ושמות עצם אלוכי ישנה קרבה, ניכר. למעשה או להתרחשות, לפרופוזיציה שלמה

, ונה לגבי התרחשות מסוימת תמנמעןאינו מעלה אצל הבדומה לפעלים המכלילים שהשימוש בשמות עצם אלו 

 . ומכאן גם הדמיון בנסיבות השימוש
משמעות התורמת למשמעות הלוגית של המבע שבו הם מצויים ומשפיעה ,  בשונה ממשמעות קונספטואלית100

טבעה הבחנה חשובה זו בין שני סוגי ) Blackmore 1987, 1992, 1996(בלקמור  .על ערך האמת שלו

לית ראה במאמריה אעוד על משמעות פרוצדור. יתמשמעות קונספטואלית ומשמעות פרוצדוראל: המשמעויות

 ).2006, 2001, 1998(של זיו 
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ובאמצעות הפועל המכליל הוא מתייחס אל פעילויות אלה כאובייקט אחד ונוח לו לומר , הן למענה

ין לדובר צורך בפירוט הפעילויות בדוגמה זו א. עליהן משהו וכך גם הנמען קולט את המסר ביתר קלות

  . 101אלא הוא רק מעוניין להגיד משהו לגביהן

  מסקנות 3.4

אפשרות להעמיד את קבוצת הפעלים  מציע פעלים מכליליםה של אור קבוציתלניסיון ה

  :  מאפיינים חיוביים משותפים בעלתהנידונה כקבוצה סמנטית מובחנת

ם המכלילים פעולות ולא אירועים או המשותף הסמנטי לפעלים המכלילים הוא שהינם פעלי

 המממש לקסיקלית פעילות שניתן לכנותה על מכליל עשוי להמיר אך ורק פועלפו, כלומר. מצבים

פעלים מכלילים כוללים במשמעותם התרחשויות בעלות שני , בנוסף לכך. )ולא אירוע או מצב (פעולה

שורה בהכרח במשתתף נוסף פרט קבוצת הפעלים המכלילים הק.  גורם ומושפע–משתתפים לפחות 

מושפע ומשתתף ,  גורם–לפוֵעל עצמו מסמנת התרחשויות הקשורות בשלושה משתתפים לפחות 

ראינו כי האלמנטים המרכזיים של המסגרות , כמו כן. הרלוונטי לפעולה בדרך זו או אחרת, נוסף

מים את משמעות  אלה המצמצ-הסמנטיות של הפעלים המכלילים הם אלה הרלוונטיים למשמעותם 

לה המפרשים דהיינו מגבילים את מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בו או לחלופין א, הפועל

הקיים בכל המסגרות הסמנטיות  (מרכזי עושה הפעולההאלמנט ל בנוסף מי המשתתפים בהתרחשות

ים הינה כללית כי המשמעות הייחודית המשותפת לפעלים המכליל, יש לציין. )של הפעלים המכלילים

כי , ראינו, כמו כן. אם כי נמצאו מאפיינים מיוחדים לתת קבוצות בתוך קבוצה פעלים זו, וטריוויאלית

המשותף והמיוחד לפעלים המכלילים מבחינת משמעותם הייחודית הוא שעשויים להתווסף אליהם 

  .רק פרדיקטים תיאוריים של תכלית

 כי משלימי הפועל המכליל אינם ראינו, לים של הפעלים המכליהתנהגותם התחביריתלגבי 

. אלא מימוש של אלמנטים מרכזיים במסגרת הסמנטית שלהם, מימוש של ארגומנטים בפרופוזיציה

שציפיותינו באשר להתנהגותם התחבירית של הפעלים המכלילים אינן עולות מתוך המשמעות , מכאן

משמעותם מעוגנת בתוך המסגרת כלומר , הפרופוזיציונית שלהם אלא מתוך מסגרתם הסמנטית

                                                            
משמשים במבנים מסוימים ', זה'ובעיקר הכינוי , כי גם הכינויים מראה ,)165' עמ, ט"תשס( בורוכובסקי 101

 .לפונקציה הזו
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, כמו כן. הסמנטית שלהם ובכדי להבינם עלינו להבין את כל המסגרת הסמנטית שאליה הם שייכים

. כי מכיוון שמשמעותם רחבה וכללית הם אינם נוהגים להופיע במסגרות תחביריות עמומות, ראינו

מכלילים מסוימים או בחוקים  והן קשורות בפעלים , במבנים עמומיםוגמות מעטות להופעתםנמצאו ד

  .הפועלים על כלל הפעלים בלשון ואינם מיוחדים לפעלים המכלילים, דקדוקיים

פעילות  מציג בעזרתם מועןה: דומותפעלים המכלילים כי נסיבות השימוש ב גם ראינו

כי ניתן , נראה. להקל על הנמען לקלוט את המסרכדי לקצרה או כדי בהכללה או כדי להעריכה או 

  . בנוסף להיותם בעלי תוכן סמנטימר שהפעלים המכלילים הם בעלי משמעות פרוצדוראלית לו

. ויש לראות בהם קבוצה סמנטית מובחנת, כי יש לפעלים אלה מן המשותף, ניכר, לסיום

שכן בגלל , כי העמדתם כקבוצה מוכיחה ומראה שוב כי קיים קשר בין התחביר והמשמעות, נראה

כמו . הם אינם נוטים להופיע במסגרת תחבירית עמומה, נה כללית ורחבהשהי, משמעותם המכלילה

כלומר , כי נסיבות השימוש בהם היוו שיקול מכריע בקביעה להעמיד פעלים אלה כקבוצה, נראה, כן

  . להיבט הפרגמטי יש משקל נכבד בהחלטה זו
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  הפעלים המכלילים השונים .4

ייתכן משום אופיים המיוחד ,  של פעלים מכלילים שוניםניתוחיםמעט  נמצאו בספרות המחקר

, שונים ניתוח מעמיקהמכלילים הפעלים ה  אתכי יש באפשרותנו לנתח, ניכר, ברם. של פעלים אלו

ה  אנתח ארבע-רק זה אבקש לעשות זאת בפ.  התנהגותם התחביריתלהציג את משמעותם ואתוניתן 

ובתוך כך אעמיד שיטת ניתוח , 'עשה'ו' עבד', 'עזר '',נקם': פעלים מכלילים פרוטוטיפיים שונים

שייכים לקבוצת  'עזר'ו' נקם'הפעלים . העשויה להתאים לתיאור פעלים מכלילים בפרט ופעלים בכלל

ומיוחדים לטיפוסי מעשים , הפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו

וצת הפעלים המכלילים שאינם קשורים בהכרח במשתתף שייכים לקב' עשה'ו' עבד'הפעלים . מסוימים

המכליל הכללי הוא הפועל ' עבד'ו, הוא הפועל המכליל הכללי ביותר' עשה'. נוסף פרט לפוֵעל עצמו

  .  אף אלה שאינם בגדר עבודהפעולות את כל המכליל' עשה'מכיוון שהפועל , ביותר אחריו

מאחר שכפי , תורת המסגרות הסמנטיותניתוח הפעלים המכלילים תעמוד בבסיס , בפרק זה

מעוגנת במסגרת אינה משמעות פרופוזיציונית אלא היא משמעותם של הפעלים המכלילים , שראינו

יש להבין את כל ,  ולתארםלנתחםהבין את הפעלים המכלילים בכדי ל, דהיינו. הסמנטית שלהם

 'חגג'הפועל המכליל על מנת להבין את , לשם דוגמה. המסגרת הסמנטית שאליה הם שייכים

רת חייבים להבין את כל המסג, "חוגגים יום הולדת"או " חוגגים את ראש השנה"במשפטים כגון 

המתארת התרחשות של חוגג ' חגיגה'שייך למסגרת הסמנטית  'חגג'הפועל . הסמנטית של חג וחגיגה

 רלוונטית הסמנטיתהמסגרת ו, המציין חג או אירוע המשמעותיים עבורו בשיתוף עם חוגגים נוספים

הינם מימוש של המשלימים של הפעלים המכלילים , כפי שראינו, כמו כן. מאוד להבנת משמעותו

 עדות נוספת לקשר  .מסגרת ואין הם מימוש של ארגומנטים בפרופוזיציהאלמנטים מרכזיים של ה

רפולוגי הייחודי של הפעלים המכלילים למסגרת הסמנטית שלהם ולתלות שלהם בה היא הקשר המו

 ,למשל,  הפועל כאוסף רכיביםבשיטת,  עם זאת.'חגיגה': שלהם עם שם העצם שהוא שם המסגרת

 כמו ההתייחסות , של הפעליםיק ואופטימלינה שויתור עליהן יפגע בניתוח מדוישנן דקויות הבח

הפועל  :שיטת הניתוח המוצגת כאן משלבת בין גישות שונות, לפיכך .הם שללמשמעות הייחודית
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אולם את . 102 ועיון פרגמטיתבניותדקדוק ה, םתפקידים תימטיי, מסגרות סמנטיות, אוסף רכיביםכ

  .המסגרות הסמנטיות תורת ,כאמור, הבסיס לניתוח מספקת

כל את המסגרת הסמנטית שאליה שייך , תחילה, אציגשאנתח ניתוח הפעלים המכלילים ב

 האלמנטים עמדתהו המסומנת בפועל תיאור של ההתרחשותהצגת המסגרת הסמנטית תכלול . פועל

האלמנטים המרכזיים של המסגרת מופיעים בתיאור ההתרחשות . 103השייכים למסגרתהמרכזיים 

לכל . פירוט שלהם בא מייד לאחר תיאור ההתרחשות על פי סדר הופעתם בתיאור. ומסומנים בקו

ויוצגו  פועלה המשמעות הייחודית של תוצג, בהמשך .104אלמנט מרכזי תינתן הגדרה ודוגמה

 – שונים דיבר מחלקי למילים מילונית הגדרה" ,במאמרןבורוכובסקי וטרומר . אפשרויות המימוש שלו

 ומסבירות המשמעות אל שונות גישות של מהותן על עומדות, )2009 ("משתלבות אך שונות גישות

לים יש להציג את במילון בערכים שהם פע, לטענתן. במילון מילים בהגדרת ביטוי לידי באות הן איך

 כלומר, מסמן שהפועל למשמעות המתאימות אלה הן .בהן בא הפועלש התחביריות התבניותאוסף 

 והן ,)סמנטית שקופות תחביריות מסגרות (המשמעות מן הנובעות הסמנטיות הציפיות את ממלאות

 או סמנטיות מסיבות שינויים בה שחלו, סמנטית שקופה בלתי תחבירית מסגרת המציגות אלה

יש להציג במילון את המימושים , כלומר). סמנטית עמומות תחביריות מסגרות (שונות פרגמטיות

כל אפשרויות את לכל פועל מכליל  בפרק זה להעמידמצאתי לנכון , על כן. העמומים לצד השקופים

   .לצד ההתנהגויות החורגות מן הציפיות הללוהמימוש שבהן הוא נוהג להופיע 

כמובן אין לכלול במילון כל מסגרת תחבירית ", )שם(כובסקי וטרומר לפי בורו, כמו כן

יש להימנע . שכן כל פועל עשוי לבוא במספר גדול מאוד של מסגרות בנסיבות שונות, אפשרית

כגון (שכן אם טרנספורמציה כלשהי , מהצגת חלופות קבועות של פעלים מקבוצות סמנטיות מסוימות

חלה על כל הפעלים מקבוצה ) שלים מקודם לפני פסוקית תוכןטרנספורמציית הסביל או העמדת מ

נוסף לכך ... מקומם של כללים מסוג זה בספר הדקדוק. סמנטית מסוימת אין צורך להציגה במילון

שכן אלה רווחים , כמובן אין לציין במילון מבנים תחביריים חסרים שמקורם בהקשר שבו הפועל מופיע

                                                            
 .1.2 סעיף ,ל הגישות השונות ראה בפרק המבוא ע102
כלומר אלה , פעלים מכלילים הם אלה הרלוונטיים למשמעותםאלמנטים מרכזיים בהקשר של ,  כאמור103

בנוסף לאלמנט המרכזי , ים משתתף בהתרחשותאלה המפרשהמצמצמים את משמעות הפועל המכליל או 

 . עושה הפעולה
גם אם יש בדוגמה אלמנטים  (בקו תחתוןהמדובר האלמנט המרכזי רק  בדוגמה מסומן הפועל בהבלטה ו104

 ).מרכזיים נוספים
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יש להעיר כי . אינם מלמדים על התנהגות מיוחדת של פועל מסויםמאוד בטקסטים כתובים ודבורים ו

במילון נבקש לנקוט הכללה ולהציג רק את המסגרות התחביריות של הפועל העשויות להתקיים 

במסגרת ניתוח הפעלים המכלילים השונים לא הובאו דוגמות להופעתם ,  על כן".בפתיחת שיחה

כך .  הובאו דוגמות להופעתם במבנים תחביריים חסריםוכן במסגרת ניתוחם לא, בצורת הסביל למשל

רי אפס מקומי על אף לא תוצג אפשרות מימוש של הפועל במבנה תחבי' עזר'בניתוח הפועל , למשל

, אבל? טלי, אבל איזה נתונים אנחנו מדברים. עוזרים שגבריםי מכירה גם אנ "גוןקיומה של דוגמה כ

, עוזרים שגברים. עוזרים שגברים, פטים שאנחנו אומרותגם תשמעי עוד פעם את המש, סליחה, רגע

. )מב" (עוזריםלא , לא רוצים, עוזרים, רוצים, אומר שהאחריות היא עדיין עלינו והם על תקן מתנדבים

ניתן לדעת מתוך ההקשר וידע העולם מהי , ללא משלימים' עזר'על אף הופעת הפועל , בדוגמה זו

עבודות (ומה המשימה והמטרה  )הנשים(מי המרוויח , )הגבר ( מי העוזר-ההתרחשות המסומנת בו 

שהרי פעלים מכלילים עשויים לבוא , מבנה זה הינו מבנה עמום של הפועל). טיפול בילדים ועוד, בית

. במקום הפועל על השלמותיו המוצרכות פרט לגורם להתרחשות שאינו כלול והוא ממומש בנפרד

שורים במשמעות הפועל  מגורמים סמנטיים הק עמום הנובעמדובר כאן במבנה תחבירי אין ,אולם

ומאפשר לא לממש ארגומנט מסיבות , המתאים לכלל הפעלים בשפה,  אלא בחוק דקדוקי'עזר'

 ). במקרה זו משום היותו ידוע לנמען(, פרגמטיות

אפשרות מימוש של הפועל במבנה תחבירי חד מקומי על גם לא תוצג ' עזר'בניתוח הפועל 

 ויש לי ניסיון לעזור מוכנה אניאיפה שיקראו לי ו, אני, אני איש של עשייה"מן של דוגמות כגון אף קיו

לבוא , למחות על העוול, היא רצתה לזעוק. חוה הביטה בהם ברדתם אל הרציף"ו, )מב" (עתיר

שכל עימות עם , לעזורידעה שלא תוכל . בקושי רב התאפקה מלעשות זאת. לעזרת המשפחה

קשור לעולם במשתתף נוסף פרט ' עזר'הפועל ). חוה" (סטרים עלול להסתיים בכי רעהשוטרים האו

בדוגמות ). המשתתף הנוסף הינו חיוני מהבחינה סמנטית ומוצרך מהבחינה פורמאלית(, לפוֵעל עצמו

ייתכן שאינו , בדוגמה הראשונה. אין מימוש לאלמנט המרכזי המפרש משתתף נוסף בהתרחשות, אלו

ובדוגמה השנייה ייתכן שאינו מתממש מאחר שהוא ידוע , הינו כללי ולא מסויםמתממש מאחר ש

הראשונה מן העברית הדבורה והשנייה מן העברית , בחרתי להביא שתי דוגמות למבנה זה. לנמען

על מנת להראות כי אי מימוש אלמנט מרכזי זה עשוי להופיע גם בעברית הכתובה ואינו , הכתובה

במסגרת ניתוח הפועל לא תופיע אפשרות מימוש במבנה תחבירי חד מקומי . תוצאה של טעות הפקה

על אף שנמצאו לא מעט , ללא משלים המממש את האלמנט המרכזי המפרש משתתף בהתרחשות
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מכיוון שכמעט תמיד כאשר הפועל מופיע במבנה זה הוא בא , דוגמות להופעת הפועל במבנה זה

 . מאפשרות השמטת משלימים ביתר קלות, שכאמור, תצורו, בצורת שם הפועל או בצורת הבינוני

במקרה שהוא , שוניםה הופעתו בצירופים לאחר הצגת אפשרויות המימוש של הפועל תיבחן

 .נוהג להופיע במבנים מסוימים קבועים התורמים למשמעותו או לחלופין מעניקים לו משמעות מסוימת

שהוא נוהג להופיע בהם לי לכלול ביטויים מב(, לבסוף אבקש להעמיד ערך מילוני של פועל מכליל

  ). שלוומבנים מיוחדים

בניתוח ארבעת הפעלים המכלילים השונים אציג אפוא את הנתונים שיש לקחת בחשבון 

אדון בדברים , ובנסיבות השימוש בו יתתחבירהתנהגותו הב,  של פועל מכלילכשעוסקים במשמעות

 אבקש להציע מה צריך להופיע בערך מילוני של כלומר, ולבסוף אבקש לסכם בהצעה לערך מילוני

  . וכיצד הוא צריך להיראות, פועל מכליל

ואחר כך יוצגו , המשמעות הראשונה של הפועל, תחילה, תוצג, כל פועלבניתוח כי , יש לציין

תוגדר כמשמעות הקונקרטית ולא משמעות ראשונה ). אם ישנן כאלה (משמעויותיו הנוספות

 והן 105מבחינה דיאכרוניתלרוב בסיסית יותר הן שמעות קונקרטית הינה מכיוון שמ, המופשטת

כלומר , 107המשמעויות של הפועל הוא מן הרווח אל הנדיר סדר הצגת, בנוסף. 106מבחינה סינכרונית

ישנם פעלים מכלילים . 108בלשון היא המשמעות השכיחה ביותר תובאהמשמעות הראשונה ש

אלה שעלו מתוך נוספות משמעויות .  בעלות אופי מכלילינןאמשמעויותיהם הנוספות אשר , פוליסמיים

משמעות זו , 'תקין'משמעות של ' עבד'לפועל , לדוגמה. בעבודה אלא רק יוצגוהקורפוס לא ינותחו 

  .לא אתייחס לפועל בשימושיו המטפוריים ובביטוייםגם  .ולכן תוצג אך לא תנותח, אינה מכלילה

  

  

  

                                                            
 .Sweetser 1990ראה למשל  105
 .Lakoff and Johnson 1980  ראה למשל106
פי  לעמוצגות משמעויות של מילה , )1997("רב מילים" ו)2003 ("אבן שושן"כגון ,  כך גם במילונים השונים107

 . שכיחותן בלשון
 .עויותיו סדר הצגת משמנערכה ספירה של הופעות הפועל במשמעויותיו השונות ונקבע באמצעות הקורפוס 108



104 
 

  'תנקםה'/ ' נקם'ניתוח הפועל המכליל  .4.1

  'התנקם'/ ' נקם'פועל משמעות ה .4.1.1

  הנקמ -מסגרת סמנטית 

  של הפוגעמפעולה קודמת כתוצאה הפוגע את) עונשה (מעניש הנוקם  :תיאור המסגרת

הנוקם לא חייב להיות זה שסבל (. נפגע כלפי אדם ש109)הפגיעה(

וא חייב לחשוב שפעולת הו, הוא צריך להיות מעורב רגשיתאך , מהפגיעה

  . )הנוקם חייב להיות קשור בדרך זו או אחרת לנפגע. ת שליליהפוגע

  : אלמנטים של המסגרת

  ).לעיתים הנוקם הוא הנפגע אך לא בהכרח(, הנוקם דורש נקמה בפוגע בגלל פגיעתו בנפגע  : נוקם

 בך יתנקם הוא, והיה אם איבתו של זה שצעדת איתו לפנים לחופה היא איבה תהומית"

הות האינטנסיבית החדשה הזאת תעייף אותו מהר מאוד ואם האב... ויחזיק את הקטן אצלו

  ) כל!" (מהר מאוד, הוא יגיש לך את הזאטוט עם מזוודה... אנוכיותו חזקה מאיבתו

  .הנוקם מבצע מעשה עונש על מנת לדרוש נקמה בפוגע  :עונש

, שלו האורחים בחדר, שם. לביתו אותו גררתי. התמוטט והוא, בראשו פעמיים הכיתי"

 הפצעים מן פרץ רב דם. חזהו על גדול דוד מגן ציירתי חד ובאולר, לגמרי אותו יהפשטת

. לנצח שם תישאר שהצלקת בטוח שהייתי עד בעורו לחתוך חדלתי לא אבל, ידי את והכתים

 הקירות על' נקמה 'המילה את וציירתי שלו הדם בשלולית שלי האצבע את טבלתי כך אחר

                                                            
 שאינה על אף, אלמנט מרכזי של המסגרתהינה ) הפגיעה(כי הפעולה הקודמת של הפוגע ,  יש לשים לב109

אין אין היא מפרשת משתתף בהתרחשות ו – לפעלים המכלילים טריונים של אלמנטים מרכזייםעונה על הקרי

הנמען יודע מהי ם כאשר ג, כלומר. מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועלהיא מצמצמת את 

הפגיעה הינה חלק ,  עם זאת.משמעות הפועל אינה מצטמצמת, הפגיעה שנעשתה בזמן קודם להתרחשות

על כן ו, הינה חלק מהבנת המסגרת הסמנטית שלוחשוב ומשמעותי בתיאור ההתרחשות המסומנת בפועל ו

ת של הפעלים המכלילים ישנם וטית הסמנוכי בתוך המסגר, אפוא, ניתן לומר. אציינה כאלמנט של המסגרת

אלה המצמצמים את משמעותו או מפרשים משתתף (האלמנטים המרכזיים הרלוונטיים למשמעות הפועל 

אבל הינם חלק מתיאור ההתרחשות ועל כן מופיעים , ויש כאלה שרווחים פחות ומרכזיים פחות) בהתרחשות

  .  כאלמנטים מסגרתיים
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נתתי להם את . פנתי לכל מערכות העיתונים האוסטרייםוטל, ברחתי משם. הלבנים של הבית

  )חוה. ( בו על שגרם להשמדת יהודים ולביזת רכושםנקמתיכתובתו של רימל וסיפרתי ש

  .הפוגע ביצע פעולת פגיעה קודמת שעליה מבקש הנוקם נקמה  :פוגע

 נדמה היה בעיני כיישות רחוקה ועמומה שאינה, לא חשבתי עוד, על הסב החוטא, עליו"

ככל שעליתי במדרגות הטוהרה והקדושה נשלו , בו לנקוםשוב לא שאפתי . קשורה לחיי

וכל שאר המידות , הבריחה, היגון, התאווה, הכעס. תכונותי הקודמות והפכו לזיכרון מטושטש

  ) הג" (פרחו כלא היו, המגּונות

  .הפעולה הקודמת שביצע הפוגע כלפי הנפגע  :פגיעה

 לנקום דרך אולמצו אבי את למצוא רוצה אני, אמר, שקיבלתי טההחל על לך לספר רוצה אני"

  )חוה ("לך שעשה מה כל על בו

  ).בהכרח לא אך הנוקם הוא הנפגע לעיתים(, הפוגע מפגיעת שסבל מי  :נפגע

 והוא בא לעורך דין והוא , באשתו שלא הייתה נאמנה לולהתנקם שרצה בעלהיה מקרה של "

זה אי : "אומר לו". ץ"אני רוצה שתגיש נגד אשתי בג"..."יאני רוצה שתטפל בתיק של ":אומר

  )מס (.""זהו: "אומר לו הבעל". ץ אפשר להגיש רק נגד גוף ציבורי"הרי בג", אפשר

אני רוצה למצוא את אבי ולמצוא דרך ", אמר, "אני רוצה לספר לך על החלטה שקיבלתי""

  )חוה"" (לך בו על כל מה שעשה להתנקם

  :משמעות ייחודית

   :למנטים מגולמיםא

שם ו, המממש את האלמנט המרכזי הנוקם+] חי[ונה  מחייב בסביבתו שם עצם בעל התכ'נקם'הפועל 

האלמנט המרכזי הנפגע חייב גם  .המממש את האלמנט המרכזי הפוגע+] חי[ונה עצם נוסף בעל התכ

  . +]חי[ונה בעל התכהוא להתממש בשם עצם 

   :הנחות מוקדמות

, היא שנעשה מעשה בזמן קודם להתרחשות' נקם' ולה במשמעות הפועלה המוקדמת הכלההנח

הינה חלק ) הפגיעה(הפעולה הקודמת של הפוגע , במילים אחרות. ושהמעשה שלילי בעיני הנוקם

במשמעות הפועל כלולה הנחה מוקדמת , כמו כן. מההנחות המוקדמות הכלולות במשמעות הפועל
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 מתאפשר רק בפועל זהכלומר השימוש , 110רחשותהקשורה בטיב היחסים בין המשתתפים בהת

 ראוי לשימוש רק כאשר קיים קשר 'נקם' הפועל –ים בין המשתתפים בנסיבות שבהן קיים יחס מסו

קשר , זוגיותקשר של , קשר של חברות, למשל, )במקרה שהנוקם אינו הנפגע (רגשי בין הנוקם לנפגע

  .משפחתי וכדומה

   :פרדיקטים תיאוריים

  :  קיים פרדיקט תיאורי מסוים של תכלית'נקם'ועל במשמעות הפ

  .לגרום לפוגע לשלם על מעשיוא עשה פעולות שונות כדי  = נקם א

 'התנקם'/ ' נקם'אפשרויות המימוש של הפועל  .4.1.2

  

  : מבנה תחבירי דו מקומי  .א

  )פוגע (2ש"צ+ ב + נקם ) + נוקם (1ש" צ.1

 עודנו אם להחליט היה יכול לא הוא... םעצו נפשי מאמץ ממנו תבע אביו םע הקשה המפגש  :דוגמה

  )חוה. (בו לנקום מבקש עודנו )הוא( אם, אותו שונא

משתתף נוסף  מממש 'בו'מממש את הנוקם והמשלים ' הוא'המשלים , בדוגמה זו

  . הפוגע-בהתרחשות 

   )פגיעה( 2ש"צ+ את + נקם ) + נוקם (1ש"צ .2

 אני רואה שקרו לו ,כן-? אתה זוכר אותו. מסכן הנה גרגמל ה.ואנו בדרכנו לעולם הדרדסים  :דוגמה

  ).זו( כי אנחנו בעד הרעים פה ,את מותולנקום צריכים אנחנו  .דברים לא טובים

  .את הפגיעה מממש 'את מותו'מממש את הנוקם והמשלים ' אנחנו'המשלים , בדוגמה זו

  

  

                                                            
 מכיוון שטיב היחסים ביניהם קיים במציאות גם ,ם בגדר הנחה מוקדמתהיחסים בין המשתתפים ה, כאמור 110

 .לפני השימוש בפועל וללא קשר אליו
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 : מבנה תחבירי תלת מקומי  .ב

  )פגיעה (משפט+  ש  +על) + פוגע (2ש"צ+ ב + נקם ) + נוקם (1ש" צ.1

 בדידות של תחושה. מהם איש עוד יראה אם יודע ומי, הוריה גם נעלמו ועכשיו עזבה חוה  :דוגמה

 לאיש יוקדת שנאה בקרבו פעפעה איתם יחד. גופו לאורך לזחול החלה עמוק וייאוש נוראה

 על במשפחתה הנראה ככל נקם )האיש (ועתה לחוה שהתנכל אישל, זה לכל שגרם

  )חוה (.ממנו אותה יחהשהבר

משתתף נוסף  מממש 'במשפחתה'המשלים , מממש את הנוקם' איש'המשלים , בדוגמה זו

  .מממש את הפגיעה 'על שהבריחה אותה ממנו'והמשלים ,  הפוגע-בהתרחשות 

. 1ש"רפרנטי לנוקם ורק על ידי צ-כי הנפגע עשוי להתממש רק כאשר הוא קו, יש לציין

הנפגע והנוקם אינם מתייחסים לאותו אדם אין הנפגע יכול להתממש במקרים ש, במילים אחרות

 רוצה אני"במשפט , לשם דוגמה. הוא מתפרש ומובן מתוך ההקשראלא , במשפט כמשלים של הפועל

 מה כל על בו לנקום דרך ולמצוא אבי את למצוא רוצה אני, אמר, שקיבלתי החלטה על לך לספר

 המילה באמצעות ההקשר מן ומובן מתפרש והנפגע 1ש"בצ מתממש' אני 'הנוקם, )חוה" (לך שעשה

  .הפגיעה את המממשת, המושא פסוקית בתוך שנמצאת', לך'

כי לא נמצאו דוגמות להופעת הפועל במבנה תחבירי שבו האלמנט המרכזי , מעניין לראות

אין דוגמות שבהן תיאור מעשה הנקמה מתממש כמשלים , כלומר. העונש מתממש כמשלים במשפט

כי השימוש בפועל זה אינו מאפשר לנמען לדעת מהי ההתרחשות הכלולה בו , לפיכך ניכר. משפטב

כי מאחר שהפועל מסמן את הערכת הדובר , ייתכן. מתוך המשפט אלא רק באמצעות ההקשר

לשם . אינו מתממש במשפט אלא נחשף לנמען מתוך ההקשר) העונש(אזי תיאור המעשה , למעשה

והוא בא לעורך דין , שלא היתה נאמנה לו באשתולהתנקם  שרצה בעלה של היה מקר"במבע , דוגמה

, ץ" הגשת הבג-העונש , מעשה הנקמה, )מס" (ץ"אני רוצה שתגיש נגד אשתי בג: ... והוא אומר

) לא היתה נאמנה(והפגיעה ) אשתו(הפוגע , )בעל(הנפגע /ואילו הנוקם, מתפרש מתוך ההקשר

לעיתים מעשה הנקמה אינו מפורש כלל אף לא בתוך , אולם. 111מתממשים כמשלימים במשפט

                                                            
, כפי שניתן היה לחשוב, הינה משלים של הפועל במשפט ואינה' שלא היתה נאמנה לו' הפגיעה ,בדוגמה זו 111

איתה , 'על 'המילהנשמטה  זו בדוגמהכי , נראה. 'אשתו, 'ש המממש את הפוגע"פסוקית לוואי המתארת את הצ

  . שלא היתה נאמנה לועל הבעל רצה להתנקם באשתו -לבוא לפני מימוש הפגיעה ' התנקם'רגיל הפועל 
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כגון המוען אינו יודע מהו מעשה , הנמען אינו יודע מהו מעשה העונש או מסיבות פרגמטיות. ההקשר

או לחלופין יש שמעשה הנקמה לא התבצע ולכן העונש , הנקמה או המוען אינו מעוניין לחשוף אותו

, אך אין ביטוי במבע למעשה הנקמה', נקם'משתמש בפועל יש שהדובר , במילים אחרות. אינו ממומש

כלומר יש שהפועל . מאחר שטרם התבצעה וייתכן אף שלא תתבצע, ואין הנמען יודע מהי הנקמה

, אם תיחשף אשמתו והוא יושלך אל הכלא"לדוגמה , משמש רק לתיאור מאווייו ורצונותיו של הדובר

בתי הכלא היו מלאים פושעים שהראל שלח . יר אחריהיה להראל קשה שבעתיים מכל אס, ידע נבון

אין , מעשה הנקמה טרם התבצע, בדוגמה זו). עי" (בולנקום הם שנאו אותו ונשבעו . אותם לשם

' נקם'בפועל . ואם תהייה כלולה בו התרחשות כלל', נקם'הנמען יודע איזו התרחשות כלולה בפועל 

הנפגעים / בעיני הנוקמים ) הראל(לי על ידי הפוגע מסומן שנעשה מעשה שלי' נשבעו לנקום'שבצירוף 

הצירוף מסמן את הרצון לנקמה אך אין . שהפוגע ייענש על כך, ויש רצון של הנפגעים) הפושעים(

  . 112מהו מעשה הנקמה, הנמענים יודעים מהו העונש

ן לא וכ, כי מתוך הקורפוס לא עלו צירופים שונים קבועים שבהם נוהג הפועל להופיע, יש לציין

  .נמצא הפועל במשמעויות נוספות פרט למשמעותו המכלילה

  הצעה לערך מילוני .4.1.3

  של הפוגעמפעולה קודמתכתוצאה +] חי[ הפוגע את) עונשה (מעניש+] חי[ נוקםה   =נקם

אך , הנוקם לא חייב להיות זה שסבל מהפגיעה(. +]חי [נפגעכלפי אדם ש) הפגיעה(

הנוקם .  שליליתב לחשוב שפעולת הפוגעוא חייהו, הוא צריך להיות מעורב רגשית

  .)חייב להיות קשור בדרך זו או אחרת לנפגע

  :אפשרויות המימוש של הפועל

  : מבנה תחבירי דו מקומי  .א

  )פוגע (2ש"צ+ ב + נקם ) + נוקם (1ש" צ.1

                                                            
נשבעו 'בדומה לצירוף . מסמן את הרצון לפעולה ולא את ביצועה' פועל+ נשבעו 'הצירוף כי , חשוב להדגיש 112

בצירוף זה אך ,  כללשלא תתבצעאף רם התבצעה וייתכן הפעולה ט, למשל' נשבעו ללכת'גם בצירוף ' לנקום

 .  הליכה– מהי הפעולה ידוע', נשבעו לנקום'בשונה מהצירוף 
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 עודנו אם להחליט היה יכול לא הוא... עצום נפשי מאמץ ממנו תבע אביו םע הקשה המפגש  :דוגמה

  )חוה. (בו לנקום מבקש עודנו )הוא( אם, ואות שונא

   )פגיעה( 2ש"צ+ את + נקם ) + נוקם (1ש"צ .2

 אני רואה שקרו לו ,כן-? אתה זוכר אותו.  הנה גרגמל המסכן.ואנו בדרכנו לעולם הדרדסים  :דוגמה

  ).זו( כי אנחנו בעד הרעים פה ,את מותולנקום צריכים אנחנו  .דברים לא טובים

 :  מקומימבנה תחבירי תלת  .ב

  )פגיעה (משפט+ על ש ) + פוגע (2ש"צ+ ב + נקם ) + נוקם (1ש" צ.1

 בדידות של תחושה. מהם איש עוד יראה אם יודע ומי, הוריה גם נעלמו ועכשיו עזבה חוה  :דוגמה

 לאיש יוקדת שנאה בקרבו פעפעה איתם יחד. גופו לאורך לזחול החלה עמוק וייאוש נוראה

 על במשפחתה הנראה ככל נקם )האיש (ועתה לחוה לשהתנכ אישל, זה לכל שגרם

  )חוה (.ממנו אותה שהבריחה

  'עזר'ניתוח הפועל המכליל  .4.2

  'עזר'פועל משמעות ה .4.2.1

   עזרה-מסגרת סמנטית 

שהמרוויח ,  מסוימתמטרהלהשיג על מנת  מרוויחה פועל בשביל העוזר  :תיאור המסגרת

יג את אותה העוזר חושב שלא קל למרוויח לפעול ולהש. מבקש להשיגה

המשימה עשויה להתבצע . משימההמטרה מושגת באמצעות ביצוע . מטרה

  . ביחדהמרוויחעל ידי העוזר ו או בלבד עוזרהעל ידי 

  : אלמנטים של המסגרת

  .מבצע משימה כדי להשיג את מטרת המרוויחהל הפועֵ   : עוזר

, אף אחד מכםהיא לא רצתה , אתה ואבא שלך חיזרתם אחריה. יעקב, אנחנו יודעים הכל"

  )עי" ( לועזרת אתהאבא שלך רצח אותה ו
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  .מפיק תועלת מפעולת העוזרש מי  :מרוויח

 הרבה יותר לך  לעזורהוא יכול. תעשי אתה זה, אם את יכולה להגיע לדיין. יעל, אל תהססי"

  )נע" (ממני

  .המטרה אותה מבקש המרוויח להשיג  :מטרה

 לי בשלוש עזרול ש" מודה לכל קצין וחייל בצהאני, ל"אני מודה לשר הביטחון ולאלופי המטכ"

לקדם אותו לשנות , להפוך את הצבא הזה לאחד הטובים בעולםל "שנות כהונתי כרמטכ

  )אש" (ולהכינו לקראת כל התמודדות אפשרית בזירה האלפיים

פעולות הקשורות בהשגת הפעולה או הכלומר מסמנת את , מגדירה את דרך העזרה :משימה

  .המטרה

תרגילים פשוטים ויעילים לגוף באמצעות  לנו לפרק מתח נפשי תעזריהיום . טלי, טובבוקר "

  )הז" (ולנפש

  :משמעות ייחודית

   :אלמנטים מגולמים

ושם , רעוזהמממש את האלמנט המרכזי ה+] חי[ונה  מחייב בסביבתו שם עצם בעל התכ'עזר'הפועל 

  . רוויחהמממש את האלמנט המרכזי המ+] חי[ונה עצם נוסף בעל התכ

   :הנחות מוקדמות

  .113 היא שהעוזר חושב שלא קל למרוויח לפעולהמוקדמת הכלולה במשמעות הפועלההנחה 

   :פרדיקטים תיאוריים

  :  קיים פרדיקט תיאורי מסוים של תכלית'עזר'במשמעות הפועל 

  .א עשה פעולות שונות כדי להשיג את מטרת המרוויח=  עזר א

  

  

                                                            
 .1980,  ראה עמבר113
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 'עזר'אפשרויות המימוש של הפועל  .4.2.2

  

  : מבנה תחבירי דו מקומי  .א

   )מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש"צ .1

  )הז. (לי עוזרת היאאז , לפעמים אין לי כסף לפרנס את הילדים  :דוגמה

  )מטרה(שם פועל + עזר ) + עוזר (1ש"צ .2

 עוזרים אנחנו ואם אנחנו עושים משהו ביחד איתו לעשות בחירה חופשית עוזרים אנחנו  :דוגמה

מתגמלת סביב העניין הזה של הציור לצורך הדוגמא , נעימה, שהיא חוויה חיוביתליצור חוויה 

  )זמ(

  )משימה (2ש"צ+ ב + עזר ) + עוזר (1ש"צ .3

ראש . שכנראה רוצה בכל מחיר להשאיר אותי עגונה, אני נמצאת תחת שוט הממסד הדתי  :דוגמה

בכל , אבל. בכל הסידורים הפורמליים לעזור עושה כמיטב יכולתו ענף נפגעים בחיל האוויר

  )נע. (נראה שידיו כבולות, מה שקשור בממסד הדתי

ליצור ', 'לעשות בחירה חופשית', 'לי'): 2ש"צ(המשלימים השונים של הפועל , בדוגמות אלו

מממשים אלמנט מרכזי המפרש משתתף נוסף בהתרחשות או ' בכל הסידורים הפורמליים'ו' חוויה

כלומר משלימים אלו , מספר ההתרחשויות האפשריות המסומנות בפועלאת  צםאלמנט מרכזי המצמ

' עזר'כי הפועל ,  יש לשים לב.מספקים לנמען תמונה לגבי התרחשות מסוימת המסומנת בפועל

גם בשם פועל ולא רק בשמות , הרלוונטיים למשמעות הפועל, מאפשר מימוש של אלמנטים מרכזיים

   .פעלים המכליליםעצם או בצירופי יחס כצפוי מה

  : מבנה תחבירי תלת מקומי  .ב

  )מטרה(שם פועל ) + מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש" צ.1

 להם לעזור צריכים אנחנו? מי אמר שאנחנו צריכים לחסוך להם תסכול. יש תסכול בחיים  :דוגמה

  )זמ (להתמודד עם תסכולים
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המשתתף הנוסף  את משממ' להם'המשלים , מממש את העוזר' אנחנו', בדוגמה זו

שני המשלימים יחד . מממש את המטרה 'להתמודד עם תסכולים'והמשלים ,  המרוויח-בהתרחשות 

  . נותנים לנמען תמונה ברורה יותר לגבי ההתרחשות המסומנת בפועל

  )משימה (3ש"צ+ ב ) + מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש" צ.2

הרגיע אותי כל ,  עודד אותי כשהיה לי רעהוא. ב אותיהמזל שלי היה שהבן שלי יעקב אה  :דוגמה

  )עי( כשהייתי בדיכאון בעבודות הבית לי עזר, פעם שרציתי לבכות

-מממש את המשתתף הנוסף בהתרחשות ' יל'המשלים , מממש את העוזר' הוא', בדוגמה זו

נמען תמונה שני המשלימים יחד נותנים ל. ה את המשימ מממש'בעבודות הבית'והמשלים , המרוויח

  .ברורה יותר לגבי ההתרחשות המסומנת בפועל

 הצעה לערך מילוני .4.2.3

שהמרוויח ,  מסוימתמטרהלהשיג על מנת +] חי[ מרוויחה פועל בשביל +]חי [העוזר    =עזר

. העוזר חושב שלא קל למרוויח לפעול ולהשיג את אותה מטרה. מבקש להשיגה

 עוזרהיה להתבצע על ידי המשימה עשו. משימההמטרה מושגת באמצעות ביצוע 

  . ביחדהמרוויחעל ידי העוזר ו או בלבד

  :אפשרויות המימוש של הפועל

   :מבנה תחבירי דו מקומי  .א

   )מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש"צ .1

  )הז. (לי עוזרת היאאז , לפעמים אין לי כסף לפרנס את הילדים  :דוגמה

  )מטרה(שם פועל + עזר ) + עוזר (1ש"צ .2

 עוזרים אנחנו ואם אנחנו עושים משהו ביחד איתו לעשות בחירה חופשית עוזרים אנחנו  :הדוגמ

מתגמלת סביב העניין הזה של הציור לצורך הדוגמא , נעימה, שהיא חוויה חיוביתליצור חוויה 

  )זמ(
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  )משימה (2ש"צ+ ב + עזר ) + עוזר (1ש"צ .3

ראש . בכל מחיר להשאיר אותי עגונהשכנראה רוצה , אני נמצאת תחת שוט הממסד הדתי  :דוגמה

בכל , אבל. בכל הסידורים הפורמליים לעזור עושה כמיטב יכולתו ענף נפגעים בחיל האוויר

  )נע. (נראה שידיו כבולות, מה שקשור בממסד הדתי

   :מבנה תחבירי תלת מקומי  .ב

  )מטרה(שם פועל ) + מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש"צ. 1

 להם לעזור צריכים אנחנו? מי אמר שאנחנו צריכים לחסוך להם תסכול. חייםיש תסכול ב  :דוגמה

  )זמ (להתמודד עם תסכולים

  )משימה (3ש"צ+ ב ) + מרוויח (2ש"צ+ ל + עזר ) + עוזר (1ש" צ.2

הרגיע אותי כל ,  עודד אותי כשהיה לי רעהוא. המזל שלי היה שהבן שלי יעקב אהב אותי  :דוגמה

  )עי( כשהייתי בדיכאון בעבודות הבית לי רעז, פעם שרציתי לבכות

 'עזר'משמעות נוספת שאינה מכלילה לפועל  .4.2.4

הקרובה , משמעות מודאליתישנה משמעות נוספת כנראה ' עזר'לפועל כי , מן הקורפוס עולה

במשמעותו המודאלית הינו בעל האלמנטים ' עזר'הפועל . וקשורה למשמעותו המכלילה של הפועל

אך בשונה מהמשמעות , בדומה למשמעותו המכלילה,  המשימה והמטרה,המרוויח: המרכזיים

כי , ניכר. +]חי[לפועל במשמעותו המודאלית אין האלמנט המרכזי העוזר בעל התכונה , המכלילה

  : דוגמות. הפועל במשמעותו המודאלית שמר על הקונוטציה החיובית הקיימת במשמעותו המכלילה

  דוגמות מן העברית הכתובה

 מסוגלת לא את, ומסונוורת צעירה את. נורית, אושר זה מה יודעת שאת בטוחה לא אני .1
 אותך אקח, מתקרב הגדול החופש, ממנו זמן פסק קחי: הצעה לי יש. ברצינות לחשוב
 )חוה (שלך המצב את יותר טוב להבין, לחשוב לך יעזור זה. שתרצי לאן, יורק לניו, ללונדון

 
 יעזור שידור הכדורסל. דבר ולא נדע דבר גם בשעות הערבאנחנו לא יודעים . אין לנו חדשות .2

 )בש (ולהסיח את תשומת הלב של הציבור מהמלחמה לסתום שעתיים של שידור לנו
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  דוגמות מן העברית הדבורה

  
 וגם ליותר פעילות ואנרגיה בשעות העירנות גם לשינה טובה עוזר הוא, ספורט מאוד מומלץ .3

 )זמ(
 

שימה יכולים להגביה צד אחד נאמר של המיטה וככה לשכב קצת אנשים שסובלים מבעיות נ .4
 )הז( לנשימה עוזר מאוד זה ,באלכסון

במשמעות זו מעמיד מסגרת תחבירית שונה מן המסגרת התחבירית שהוא ' עזר'הפועל 

, כאמור האלמנט המרכזי עושה הפעולה, במשמעותו המודאלית. מופיע בה במשמעותו המכלילה

האלמנט ,  כמו כן. בעמדת הנושאוהאלמנט המרכזי המשימה הוא שמתממשאינו קיים , העוזר

  . המרכזי המטרה מתממש בשם פועל או בשם פעולה

שפט ולומר את המ,  הבא לפני שם הפועל'עזר'כי לעיתים ניתן להשמיט את הפועל , יש לציין

 לעיל 2 דוגמה את הצירופים מתוך, לשם דוגמה. 'שם פועל+ עזר 'עם פועל מפורש במקום הצירוף 

' יעזור לנו להסיח את תשומת הלב של הציבור מהמלחמה'או ' יעזור לנו לסתום שעתיים של שידור'

שבצירוף רק מוסיף למשמעות המבע את ' עזר'הפועל . 'יסיח'ו' יסתום': ניתן להמיר בפעלים מפורשים

, לפיכך. למרוויח, רכלומר את המשמעות שפעולה זו הינה חיובית וטובה לאח, הקונוטציה החיובית

כאשר הפועל משמש במשמעותו המכלילה , בשונה מכך. נראה כי הפועל הוא בעל משמעות מודאלית

הנער עזר לזקנה לחצות את  "את המשפט, כך למשל. לא ניתן להמיר את הצירוף בפועל מפורש

  אכן חצההואאין אנו יודעים אם ש מאחר, "הנער חצה את הכביש"משפט  בלא ניתן להמיר" הכביש

ה עצר את התנועה עבור, יווה אותה לרמזורל הוא -לה מבלי לחצות אותו  שהוא עזראו את הכביש 

משמש במשמעות מודאלית הפעולה שנעשית ידועה ' עזר'שכאשר הפועל ,  רוצה לומר.וכדומה

הפעולה המסומנת , ואילו כאשר הוא משמש במשמעותו המכלילה, ומסומנת בשם הפועל החובר אליו

אך אין היא , שם הפועל החובר אליו רק מצמצמת את מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בוב

  .הפעולה שנעשית
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 :'עבד'ניתוח הפועל המכליל  .4.3

  'עבד' משמעות ראשונה של הפועל  .4.3.1

   'עבד'משמעות הפועל  .4.3.1.1

   העסקה-מסגרת סמנטית 

  . המעסיקמ 114שכרל ועליו הוא מקבבתחום מסוים  תפקיד יש עובדל  :תיאור המסגרת

  : אלמנטים של המסגרת

  .העובד מחויב לבצע משימה כדי לקבל את שכרו  : עובד

  ) החו (" כדי לפרנס את עצמך ואת אדם קשה מאודעובדת אתשני מבינה א"

  .התווית שניתנת לסוג מסוים של עבודה  :תפקיד

מה ... קשישיםעם ,  בבית דפוסמזכירה, בתיווךעבדתי , לפעמים מצאתי עבודות מזדמנות"

  )מב" (שמצאתי

  .מגדיר את התחום שבו אדם עובד  :תחום העיסוק

  )בש" (ברדיו עבדתיי כבר לא "למחרת שידור הכתבה על הפילוג במפא"

  ). זמ ("בגן ילדים לא מעט שנים עבדתיכ "בסה"

, הינו מימוש של האלמנט המרכזי תחום העיסוק' בגן הילדים'המשלים , בדוגמה זו

מקום עבודה המגדיר את התחום שבו האדם לדים כאן הוא שם של מכיוון שגן י

  115.ובכך מצמצם את משמעות הפועלעובד 

                                                            
על אף שאינו עונה על הקריטריונים של אלמנטים , כי השכר הינו אלמנט מרכזי של המסגרת,  יש לשים לב114

ואין הוא ,  מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפועל אין הוא מצמצם את–מרכזיים לפעלים המכלילים 

 בתיאור ההתרחשות השכר הינו חלק חשוב ומשמעותי, עם זאת.  נוסף בהתרחשות+]חי[מפרש משתתף 

בתוך , כאמור.  כאלמנט של המסגרתינועל כן אציו, הינו חלק מהבנת המסגרת הסמנטית שלוהמסומנת בפועל ו

אלה (לים המכלילים ישנם האלמנטים המרכזיים הרלוונטיים למשמעות הפועל ת של הפעות הסמנטיוהמסגר

אבל , ויש כאלה שרווחים פחות ומרכזיים פחות) המצמצמים את משמעותו או מפרשים משתתף בהתרחשות

 .   הינם חלק מתיאור ההתרחשות ועל כן מופיעים כאלמנטים מסגרתיים
, ל המסגרת רק כאשר הוא מסמן ומגדיר את תחום העיסוק מקום העבודה הינו מימוש של אלמנט מרכזי ש115

, לשם דוגמה. דהיינו משמש כתיאור מקום, ובמקרים שאינו רלוונטי למשמעות הפועל הוא משמש כאלמנט שולי

כדי לחסוך כסף לטיול אחרי ,  שבועות אחדים לאחר סיום שירותה הצבאיבאילת לעבודהיא ירדה "במשפט 
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  .השכר שעובד מקבל לביצוע תפקידו  :שכר

  )חוה( "אמר מוניה, שלםאני א .אתה יודע, בחינם עובדיםהם לא : עוד עניין קטן"  

  .המעסיק נותן שכר לעובד  :מעסיק

  )מב" (רק נשיםעבדו ... ים במשרד עד לפני חמש שנאצלי"  

  116משמעות ייחודית

   :אלמנטים מגולמים

המממש את האלמנט המרכזי +] בוגר, +חי[ייב בסביבתו שם עצם בעל התכונה  מח'עבד'הפועל 

בין שני .  המממש את האלמנט המרכזי המעסיק]+בוגר, +חי[ושם עצם נוסף בעל התכונה , העובד

א בהיררכיה בעמדה גבוהה מזו של  נמצ המעסיק–י אלמנטים מרכזיים אלה קיים יחס היררכ

  . 117עובדה

   :פרדיקטים תיאוריים

  :  קיים פרדיקט תיאורי מסוים של תכלית'עבד'במשמעות הפועל 

  .א עשה פעולות שונות כדי להתפרנס=  עבד א

 'עבד'אפשרויות המימוש של הפועל  .4.3.1.2

  

  :מבנה תחבירי חד מקומי  .א

  עבד) + עובד (1ש" צ.1

  )זמ( ונסע לטיול עבד הוא בן שסיים צבא ואחרי הצבא יש לי  :דוגמה

                                                                                                                                                                          
אין הוא מגביל את מגוון ההתרחשויות  ,אינו רלוונטי למשמעות הפועל, 'באילת, 'מקום העבודה, )עי" (הצבא

בתור תיאור כאלמנט שולי משמש הוא ומכאן שאינו מימוש של תחום העיסוק אלא , שעשויות להיות כלולות בו

 . מקום
 . לא נמצאו הנחות מוקדמות המיוחדות לשימוש בפועל116
 מאחר, שורה בטיב היחסים בין המשתתפים אין היא הנחה מוקדמתכי על אף שקביעה זו ק,  יש לשים לב117

 . ההיררכיה ביניהם אינה קיימת,  אם העובד לא עובד אצל המעסיק-שאינה עומדת במבחן השלילה 
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לא .  בא במקום פעלים שונים המסמנים התרחשויות שונות'עבד'בדוגמה זו הפועל המכליל 

,  אין משלים שיפרש מהן הפעולות שנעשו-ניתן לדעת מהן הפעולות הקונקרטיות הכלולות בפועל זה 

שאין לדובר עניין שהנמען ידע מה מכיוון ,  בפועלת מגוון האפשרויות הכלולותאו שלפחות יצמצם א

כי הדובר מעוניין אך ורק לציין כי העובד עושה פעולות שונות שעליהן הוא מקבל , נראה. בדיוק נעשה

שכן , מבנה זה הינו מבנה רגיל שבו נוהג הפועל להופיע.  ולאופייןואין חשיבות לסוג הפעולות, שכר

, פרט לגורם להתרחשות שאינו כלול, ל על השלמותיו המוצרכותפעלים מכלילים באים במקום הפוע

  . והוא ממומש בנפרד

  :מבנה תחבירי דו מקומי  .ב

   )תפקיד (2ש"צ+ כ + עבד ) + עובד (1ש" צ.1

, רעבנו ללחם, התגלגלנו במקומות שונים בארץ. הוא אילץ אותנו למכור לו את האדמה שלנו  :דוגמה

  )חוה (כפועלים שכירים לעבודהלכנו 

  )תחום עיסוק (2ש"צ + ב+ עבד ) + עובד (1ש" צ.2

  )מב(? נכון, פתחת עסק קטן משלך, והשלמת את חובותייךבניקיון  עבדתאחרי ש  :דוגמה

במינהל הכנסות  עבדשעד לאותה עת , ארנון צוקרמן שמו, הכיר לי פינסקר בחור צעיר  :דוגמה

  ).בש(בירושלים  המדינה

  )מעסיק (2ש"צ + אצל+ עבד ) + עובד (1ש" צ.3

מי עובד בכל המקומות , אצל קבלני כוח אדם עובד מי, את יודעת מי מקבל שכר מינימום  :דוגמה

  )מב(זה נשים ? האלה

במינהל ', 'בניקיון', 'כפועלים שכירים'): 2ש"צ(שלימים השונים של הפועל המ, בדוגמות אלו

צטמצם מספר כך שמ, עלמשמעות הפול רלוונטיים, 'אצל קבלני כוח אדם', 'הכנסות המדינה

כלומר משלימים אלו מספקים לנמען תמונה , ההתרחשויות האפשריות העשויות להיות מסומנות בו

  .  בפועלהתרחשות הכלולהכללית לגבי ה
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  : מבנה תחבירי תלת מקומי  .ג

  )תחום עיסוק( 3ש"צ+ ב ) + תפקיד (2ש"צ+ כ + עבד ) + עובד (1ש" צ.1

בבית ספר  כמורה לאזרחותואחר כך גם  בעיריית תל אביב  נוערכמדריך עבדתיולפרנסתי   :דוגמה

  )בש( תיכון

, מממשים את תפקידו של העובד' כמורה לאזרחות'ו' כמדריך נוער' המשלימים ,בדוגמה זו

שני המשלימים יחד , תחום העיסוק את מממשים' בבית ספר תיכון'ו' בעיריית תל אביב'והמשלימים 

  . יותר לגבי ההתרחשות המסומנת בפועלנותנים לנמען תמונה ברורה 

 האחיות" :לדוגמה, ישנם מקרים שבהם העובד והתפקיד מתלכדים בביטוי לשוני אחד •

: דוגמה נוספת). חוה (" ללא ליאות בחלל המדיף ריחות חריפים של תרופות עבדוהתורניות

כי גם , אותבמקרים אלו ניתן לר). חוה (" אצלנו בביתעבדו שהעוזרותאת שונה כל כך מכל "

 ולא רק עושה הפעולה כצפוי 'עבד'התפקיד עשוי לתפוס את עמדת הנושא של הפועל 

אין לראות בדוגמה זו מימוש עמום מבחינת עמדות , כאמור, אולם. מהפעלים המכלילים

צירוף לשוני אחד ולתפוס את עמדת כדי  ששני אלמנטים עשויים להתלכד למאחר, תחביריות

 . עושה הפעולהם הוא הנושא רק כאשר אחד מה

במבנה תחבירי עמום בו הערכיות התחבירית ' עבד'נמצאו מעט דוגמות להופעת הפועל  •

משלימים של פעלים מכלילים מעלים את הערכיות התחבירית רק , כאמור: גבוהה לכאורה

; אך הם אינם מוצרכים פורמאלית, לכאורה במקרים שיש להם חזות חיצונית של מושא

אינם רלוונטיים הם ; סמנטיתמהבחינה הוהם אינם חיוניים , בלעדיהםהמשפט תקין גם 

במשפט  ,לשם דוגמה. כלומר אין הם מימוש של אלמנטים מרכזיים, למשמעות הפועל

, בעבודה שלךשגמרת לעבוד אחרי . הוא בעבודה, את עובדת. אבא בעבודה, המושג הזה"

, אחר כך חוזרת הביתה, לתעובדת איתו בתור מטפ, לוקחת את הילד מהגן, את חוזרת

, )מב ("הוא בעבודה. מסדרת, תולה, מגהצת, מכבסת. מתחילה לעבוד את כל עבודות הבית

 המשלים ללא' גמרת לעבוד, 'משום שניתן לומר, הערכיות התחבירית גבוהה רק לכאורה

.  פורמאליתך מוצרהוא אינוומכאן ש, הא משלים זכלומר המשפט תקין גם לל, 'בעבודה שלך'

ולכן , ם את משמעות הפועלכך שמשלים זה אינו מצמצ,  בעבודהלעבוד זה בהכרח, כמו כן

משלים זה אמנם בא למקד את הנמען במשמעות זו של . סמנטית חיוני מהבחינה ההוא אין
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 על ההגדרה של משלים חיוני אך אין הוא עונה, )לעומת המשמעות המובאת להלן(הפועל 

ימוש של האלמנטים המרכזיים הקיימים  מאין הוא -לילים  של פעלים מכתסמנטימהבחינה ה

  .118 או המעסיקהשכר, תחום העיסוק, התפקיד ,העובד: 'עבד'במסגרתו הסמנטית של 

 'עבד 'פועל הלש שנייה משמעות .4.3.2

  'עבד'משמעות הפועל  .4.3.2.1

   119 השקעת זמן ומאמץ–מסגרת סמנטית 

 לממשלשפר או ץ על מנת  מבצע פעולות תוך כדי השקעת זמן ומאמעובדה  :תיאור המסגרת

  . שחשוב ומשמעותי עבורודבר

  :אלמנטים של המסגרת

  . מבצע משימה על מנת לממש או לשפר דבר המשמעותי עבורועובדה    :עובד

  עבדהוא. טאטא וניקה, החזיר את הבגדים לארונות, היא הביטה בו כשסילק את ההריסות"

  )חוה (."ללא כל סימני עייפות,  במהירות וביעילות,ברצון

  .הדבר אותו רוצים לממש או לשפר     :דבר

  )הז" (בגינה עובדהוא היה כל הזמן , גם ככה הוא בסופי שבוע"

כי זמן ומאמץ אינם אלמנטים מרכזיים של המסגרת על אף שהם מופיעים בתיאור , יש לציין

ת מגוון כלומר הם אינם מצמצמים א, מכיוון שאין הם רלוונטיים למשמעות הפועל, ההתרחשות

 אלמנטים אלה ,יתרה מכך. ם מגדירים משתתף בהתרחשות ואין הוהפעולות העשויות להיות כלולות ב

 ,)ת המסגרתעל שמם נקרא(תרחשות המסומנת בפועל  על אף חשיבותם בתיאור הה,של זמן ומאמץ

   .מאחר שתיאורי אופן וזמן עשויים לבוא בכל המסגרות של פעולה, הינם אלמנטים שוליים

  

  

                                                            
 . הן רק מתוך העברית הדבורה,מבנה תחבירי עמום מסוג זה שנמצאו ל,כי הדוגמות,  יש לציין118
ראה ', ]-חי[ש "צ+ על + עבד  + +]חי[ש "צ'בצירוף ' עבד' הפועל  מסגרת זו זהה במשמעותה למשמעות119

 .4.3.4סעיף להלן 
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  :משמעות ייחודית

  :אלמנטים מגולמים

  םוש, המממש את האלמנט המרכזי העובד+] חי[ייב בסביבתו שם עצם בעל התכונה  מח'עבד'הפועל 

  .המממש את האלמנט המרכזי הדבר, ]-חי[ה עצם נוסף בעל התכונ

  :הנחות מוקדמות

  כי  והוא מאמין, רל רוצה לממש או לשפר דב קיימת ההנחה המוקדמת שהפועֵ 'עבד'במשמעות הפועל 

  .כךידי פעולותיו יביאו ל

  :פרדיקטים תיאוריים

  :  קיים פרדיקט תיאורי של אופןבמשמעות הפועל

  .מאמץ זמן ו עשה פעולות שונות תוך כדי השקעת א=  א עבד 

  : במשמעות הפועל קיים פרדיקט תיאורי של זמן

  .א עשה פעולות שונות במשך זמן ממושך= א עבד 

  :  של תכליתתיאורי מסוים קיים פרדיקט במשמעות הפועל

  .א עשה פעולות שונות כדי לממש דבר או לשפרו=  עבד א

 ' עבד'אפשרויות המימוש של הפועל  .4.3.2.2

  

  : מבנה תחבירי חד מקומי  .א

  עבד) + עובד (1ש" צ.1

 לא אצטרך אניאז , יגיד לי את התשובות, יעזור לי, אם ההורה יעשה חלק מהשיעורים"  :דוגמה

  )זמ" (כך קשה כל לעבוד

ניתן לדעת כי הוא מסמן התרחשות של ,  ללא משלימיםמופיע אף על פי שהפועל, בדוגמה זו

ההקשר אך , אין משלים המפרש מהן הפעולות שעשויות להיות כלולות בפועל, אמנם. הכנת שיעורים

 שבו ,מבנה זה הינו המבנה הרגיל.  מתייחסמפרש לקורא מהי ההתרחשות אליה הפועל -עושה זאת 

פרט לגורם , שכן פעלים מכלילים באים במקום הפועל על השלמותיו המוצרכות, נוהג הפועל להופיע
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מחזקת את ', כך קשהכל 'הוספת תיאור האופן , כמו כן. והוא ממומש בנפרד, להתרחשות שאינו כלול

  . הקשורה בהשקעת זמן ומאמץ'עבד'משמעות הפועל 

  : מבנה תחבירי דו מקומי  .ב

  )דבר (2ש"צ+ עבד ) + בדעו (1ש" צ.1

, אחר כך חוזרת הביתה, עובדת איתו בתור מטפלת, לוקחת את הילד מהגן,  חוזרתאת  :דוגמה

  )מב. (מסדרת, תולה, מגהצת, מכבסת. את כל עבודות הבית לעבודמתחילה 

 הינו הדבר אותו רוצה הפועל 'את כל עבודות הבית, ')2ש"צ(המשלים של הפועל , מה זובדוג

כך שמצטמצם מספר ההתרחשויות , לים זה מפרש את משמעות הפועל המכלילמש. לממש

כלומר משלים זה מספק לנמען תמונה כללית לגבי התרחשות מסוימת , האפשריות המסומנות בפועל

   .המסומנת בפועל

 בהן היא רק משמעות של השקעת זמן 'עבד' אין דוגמות רבות שמשמעות הפועל כי, יש לציין

השקעת זמן 'ו' העסקה '– קיימות שתי המסגרות 'עבד'היקרויותיו של הפועל במרבית . ומאמץ

בתחום  מסמן התרחשות שקיים בה עובד בעל תפקיד 'עבד'לרוב הפועל , במילים אחרות. 'ומאמץ

ואף ישנו דבר אותו רוצים לממש או לשפר ולשם כך נדרש מן , מסוים עליו הוא מקבל שכר מהמעסיק

ורכבת  מ'עבד'כי משמעות הפועל , כי בדוגמות אלה ניתן לומר, הנרא. ץהעובד להשקיע זמן ומאמ

 דוגמות ביניים הנמצאות בין אפשר לראות בדוגמות אלה, במילים אחרות וא משתי המסגרות יחד

 מסביב לשעון בחקירת נסיבות עבדרב סרן אסף שרון " במשפט 'עבד'הפועל , למשל .שתי המסגרות

בעל ) רב סרן אסף שרון(ישנו עובד :  מסמן התרחשות של העסקה)אש" (הכישלון בתרגיל הטיל

כן מסמן התרחשות של השקעת זמן  ו).ל"צה (מעסיקהאשר מקבל שכר מ) ל"קצין חוקר בצה(תפקיד 

וך כדי השקעת זמן ת) חקירת נסיבות הכישלון בתרגיל הטיל( הדבר אותו רוצים לממש נויש: ומאמץ

 זמן והמאמץהתלווה לפועל מחזק ומבליט את משמעות השקעת המ, 'מסביב לשעון'הצירוף . ומאמץ

  . הקיימת בו

מכיוון שישנן דוגמות בהן ', עבד'בחרתי להפריד בין שתי המסגרות של הפועל , עם זאת

ולהפך יש , מסמן התרחשות של העסקה שאין בה כלל משמעות של השקעת זמן ומאמץ' עבד'הפועל 

דוגמה . ת זמן ומאמץ שאין בה כלל התרחשות של העסקהמסמן התרחשות של השקע' עבד'שהפועל 
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אך ניתן להפרידן ובכל הקשר , שתי המסגרות' עבד'בה משתלבות בפועל , יפה היא הדוגמה הבאה

: שהילד בא הביתה ואומר, אני לא שמעתי הורה: "לזהות את המסגרת הסמנטית השונה של הפועל

, אולי אנחנו יכולים, גם לי יש משהו לעשות, אוי. שיעוריםיש לך , איזה כיף לך: "יגיד". יש לי שיעורים"

נעבוד אנחנו . אני אעשה את העבודה שלי בינתיים ואתה תוכל לעשות את העבודה שלך בינתיים

בהקשר של ההורה מסמן את ההתרחשות המתוארת במסגרת ' עבד'הפועל , בדוגמה זו. )זמ ("ביחד

תרחשות המתוארת במסגרת הסמנטית של ובהקשר של הילד את הה, הסמנטית של העסקה

  .השקעת זמן ומאמץ

 הצעה לערך מילוני .4.3.3

  :משמעת ראשונה. 1   =עבד

  ועליו הוא מקבל בתחום מסוים  תפקידיש +) בוגר, +חי( עובדל

א בהיררכיה בעמדה  נמצ המעסיק.+)בוגר, +חי (המעסיקמ שכר

  .עובדגבוהה מזו של ה

  :אפשרויות המימוש של הפועל

   : מקומיחדי מבנה תחביר  .א

  עבד) + עובד (1ש" צ.1

  )זמ( ונסע לטיול עבד הואיש לי בן שסיים צבא ואחרי הצבא   :דוגמה

  :מבנה תחבירי דו מקומי  .ב

   )תפקיד (2ש"צ+ כ + עבד ) + עובד (1ש" צ.1

, רעבנו ללחם, התגלגלנו במקומות שונים בארץ. הוא אילץ אותנו למכור לו את האדמה שלנו  :דוגמה

  )חוה (כפועלים שכירים לעבודהלכנו 

  )תחום עיסוק (2ש"צ + ב+ עבד ) + עובד (1ש" צ.2

  )מב(? נכון, פתחת עסק קטן משלך, והשלמת את חובותייךבניקיון  עבדתאחרי ש  :דוגמה
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  )מעסיק (2ש"צ + אצל+ עבד ) + עובד (1ש" צ.3

ד בכל המקומות מי עוב, אצל קבלני כוח אדם עובד מי, את יודעת מי מקבל שכר מינימום  :דוגמה

  )מב(זה נשים ? האלה

  : מבנה תחבירי תלת מקומי  .ג

  )תחום עיסוק( 3ש"צ+ ב ) + תפקיד (2ש"צ+ כ + עבד ) + עובד (1ש" צ.1

בבית ספר  כמורה לאזרחותואחר כך גם  בעיריית תל אביב כמדריך נוער עבדתיולפרנסתי   :דוגמה

  )בש( תיכון

    : משמעות שנייה.2

לשפר ת תוך כדי השקעת זמן ומאמץ על מנת מבצע פעולו+] חי[ עובדה

הפועל רוצה לממש או  .שחשוב ומשמעותי עבורו] -חי [ דברלממשאו 

  .כךידי כי פעולותיו יביאו ל והוא מאמין, דבראת הלשפר 

  :אפשרויות המימוש של הפועל

   : מקומיחדמבנה תחבירי   .א

  עבד) + עובד (1ש" צ.1

 לא אצטרך אניאז , יגיד לי את התשובות, יעזור לי, אם ההורה יעשה חלק מהשיעורים"  :דוגמה

  )זמ" ( כל כך קשהלעבוד

  : מבנה תחבירי דו מקומי  .ב

  )דבר (2ש"צ+ עבד ) + עובד (1ש" צ.1

, אחר כך חוזרת הביתה, עובדת איתו בתור מטפלת, לוקחת את הילד מהגן,  חוזרתאת  :דוגמה

  )מב. ( מסדרת,תולה, מגהצת, מכבסת. את כל עבודות הבית לעבודמתחילה 
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  בצירופים השונים ' עבד'הפועל  .4.3.4

  פסוקית+ ש  + +]חי[ 2ש"צ+ על + עבד  + +]חי[ 1ש"צ .1

  ).זמ (שאני אקבל מה שאני רוצה עליהלעבוד  יודע איך אני, א"ז  :דוגמה

 משמש במבנה זה הפועל. ולשדל אותו במבנה זה היא לשכנע אדם 'עבד'משמעות הפועל     

  .זולת שיסכים לפעולכפועל ניסיון לגרום ל

  )בעיניים + (+]חי[ 2ש"צ+ על + עבד  + +]חי[ 1ש"צ .2

המומחים  ועם זה שמיום ליום הרגשנו כיצד –למרות הגישה החובבנית של צוות ההקמה   :דוגמות

  ).בש" ( היינו חדורים תחושת שליחות– בעיניים עלינועובדים  הזרים

יש לך תוצאה ביד ואתה חושש לגלות  "–  אמר ברשת הקשר–" עלינו עובד אתהאני יודע ש"

 ).בש"". (לנו אותה

 משמש כפועל גרימת הפועל במבנה זה. במבנה זה היא לרמות' עבד'משמעות הפועל 

מצמצם את ' בעיניים'כי המשלים , נראה(, לגרום לאדם לחשוב על דבר שאינו נכון שהוא נכון: תפיסה

 שכן תחום התפיסה מובנה באופן ,ל לפועל תפיסהותורם למעבר מפועל מכלי', עבד'משמעות הפועל 

  ).120מבין/אני חושב= אני רואה ; פורי במונחים מתחום הראייהמט

ישנן שתי ' +]חי[ 2ש"צ+ על + עבד  + +]חי[ 1ש"צ'כי למבנה , מתוך הדוגמות עולה

ל כי למבנה שלפנינו משמעות אחת ש,  ייתכןאולם. האחת לשכנע והאחרת לרמות, משמעויות שונות

במילים . היותו שקרי; כך שבמשמעותו המצומצמת מגולמת תכונת התוכן,  שנצטמצמה לשדל,לשכנע

בין אם התוכן המועבר , במשמעות לשכנע אדם לפעול' עבד על מישהו'לצד השימוש במבנה , אחרות

 לשכנע אדם –ישנו שימוש במבנה זה במשמעות מצומצמת , על מנת לשכנע הינו אמיתי או שקרי

  . ומשמעות השכנוע נחלשה, שקריבתוכן 

  

  

                                                            
 .ג"ו וסיידון תשס"רובינשטיין תשנ, Lakoff and Johnson 1980 ראה למשל 120
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  ]-חי[ 2ש"צ+ על + עבד  + +]חי[ 1ש"צ. 3

 אתהש, שיש לך המון סבלנות, שאתה אוהב לשנן, שאתה משתדל, אני רואה שאתה, להגיד  :דוגמה

  ).זמ (על הזיכרון שלךעובד 

  במבנה זה היא שהפעילות נעשית עם הרבה מוטיבציה תוך השקעת'עבד'משמעות הפועל 

 העשייה היא לשם דבר שחשוב . הדבר שעליו עובדים או לשפר אותוקיים רצון לממש את, מאמץזמן ו

  .  עובדומשמעותי ל

על ספר עובדת . לים מעטים הרוויחו היטב"בשוק הספרים הצפוף והקטן רק מו"  :דוגמה נוספת

  ) אש" (כמה רעיונות אבל עדיין לא החלטתייש לי , שאל? חדש

אך יש כאן גם , משמעות של השקעת זמן ומאמץ' ד על ספר חדשעב'לצירוף , בדוגמה זו

לים "בשוק הספרים הצפוף והקטן רק מו", 'עבד' ההקשר שבו מופיע הפועל –ל העסקה משמעות ש

' עבד'ומראה כי קיימת ברקע של משמעות הפועל , מבליט את רכיב השכר והמעסיק" הרוויחו היטב

גרות הסמנטיות הצירוף שואב משמעותו משתי המס, ובדוגמה ז.  גם משמעות של העסקהשלפנינו

 .'עבד'שאליהן שייך הפועל 

  'עבד'משמעויות נוספות שאינן מכלילות לפועל  .4.3.5

ישנם שימושים . שאינן מכלילות' עבד'מתוך הקורפוס עלו משמעויות נוספות של הפועל 

הכל ;  עובדכלל זהבדרך . אני בשליטה: עכשיו שידור"למשל  פועל, הצליחבמשמעות ' עבד'לפועל 

, נישואין, הריון, מייד הם רואים סקס"דוגמה נוספת ). בש" (זורם מרגע הפתיחה ועד לאות הסיום

ישנם שימושים ו ,)זמ." (זה לא עובד ככה.  שנה קדימה35וכבר הם , סוגרים את העניין, גירושין

  . )זמ (" בחימרשעבדתם היוםראיתי בגן "כמו בדוגמה , פעל בעזרת, השתמשבמשמעות 

, נואולם משמעויותיו אלו אינן מעניינ, הינו פועל פוליסמי' עבד'כי הפועל , מתיאור זה עולה

  .מכיוון שבמשמעויות אלו אין הפועל משמש כפועל מכליל

  

  



126 
 

  'עשה'ניתוח הפועל המכליל  .4.4

הפועל ', עשה'הפועל כי , עולה, )כמיליון מילים(תחילה אציין כי מתוך הקורפוס הנבדק   

 מאוד הן בעברית הכתובה והן שכיחפועל זה הינו . הנפוץ ביותר  הכללי ביותר הוא גםהמכליל

המציין רק את , מה שמלמד על היזקקותו של המוען לפועל מכליל כללי ביותר, בעברית הדבורה

 – היקרויות בעברית הדבורה וכ 3,600 –כ ,  הופעות שלו5,300 –נמצאו כ . 121עובדת ביצוע פעולה

 מעניין לראות כי שכיחותו בעברית הדבורה גבוהה ביותר מפי .יות בעברית הכתובה היקרו1,700

הדבר עולה בקנה אחד עם הידוע לנו מהספרות על הלקסיקון . שניים משכיחותו בעברית הכתובה

. שמראה כי בין הערוץ הדבור לערוץ הכתוב קיים הבדל מהותי בשימוש באוצר המילים, הדבור

 מטען סמנטי ספציפי לעומת הכותבים במילים כלליות ולא במילים הנושאות הדוברים משתמשים יותר

ברמן , ב"רביד תשס, Halliday ,1998  Miller & Weinert ,2002. Biber et al 1989ראה למשל (

  ).  2010ובורוכובסקי וקדמי , ב2006בורוכובסקי , ד"ורביד תשס

  'עשה'פועל משמעות ה .4.4.1

המסמן רק את עובדת עצם ביצוע , ל המכליל הכללי ביותרהינו הפוע' עשה'הפועל , כאמור

פועל זה . 'פעולה': במילים אחרות פועל זה מחוסר משמעות מסוימת זולת המשמעות הכללית, פעולה

פעלים בעלי מעמד תחבירי שונה ובעלי משמעות שונה ובלבד שתהיה זאת , בא במקום פעלים שונים

גרתו הסמנטית אף היא רחבה וכוללת את כל מה שאנו משום אופיו הכללי מס. משמעות של פעולה

  . 122מכנים פעולה

   פעולה–מסגרת סמנטית 

האובייקט עשוי ( אחד לפחות אובייקטגורם להתרחשות החלה ב הפוֵעל  :תיאור המסגרת

 נוסף הלוקח במשתתףהפעולה עשויה להיות קשורה ). להיות הפוֵעל עצמו

  .חלק בהתרחשות

  

                                                            
 .ועל היותו מציין רק את עובדת ביצוע פעולה ראה בהרחבה בהמשך סעיף זה' עשה' על משמעות הפועל 121
 .3.1.1סעיף   על מה זו פעולה ראה122
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  :אלמנטים של המסגרת

  .ל גורם להתרחשות דינאמיתהפועֵ   :לפוע

אין בעיה שיתרחקו , זה שהם פשוט, בגיל ההתבגרות, לדעתי, אבל אחת הבעיות היא"

למה הם צריכים ?  את זה בצורה כל כך לא נעימהלעשות צריכים הםאבל למה , מאיתנו

  )זמ" (?למה הם מטיחים בנו ביקורת? לצעוק עלינו

  .123ה בוהאובייקט שההתרחשות חל  :אובייקט

נוצר שם איזה תהליך לא סימפטי , מעל פחם, מתברר שכשאנחנו צולים בשר מעל גחלים"

 בכל מיני בשר לעשותאז אפשר . ונוצר חומר שאנחנו לא כל כך אוהבים אותו לבריאותינו

אלא , השומן של הבשר,  כזה שזה לא נוזל למטהלעשות איזה מנגלאפשר אולי , צורות

  )הז" (ה לא יהיהמה שז, מהצדדים, מלמעלה

  . משתתף נוסף הלוקח חלק בהתרחשות ומושפע ממנה:משתתף

שלא ילך , רוצה לדבר אתו על זה. עשה משהו לא בסדר, אם הורה גילה שילד שיקר לו"

עינוי ארוך  - "השתרבב לי ש"או " שמעתי ש" של  אינקוויזיציהלו יעשהשלא , סחור-סחור

  )זמ" (שעות

  124משמעות ייחודית

  :גולמיםאלמנטים מ

, המממש את האלמנט המרכזי הפוֵעל+] חי[ייב בסביבתו שם עצם בעל התכונה  מח'עשה'הפועל 

  . המממש את האלמנט המרכזי המשתתף+] חי[ונה ושם עצם נוסף בעל התכ

 'עשה'אפשרויות המימוש של הפועל  .4.4.2

לים מכיוון שמשלימו הינו מש, אינו נוהג להופיע במבנה תחבירי חד מקומי' עשה'הפועל 

מאחר , מבחינה סמנטית עשוי היה הפועל להופיע במבנה ללא משלימים, כאמור. מוצרך פורמלי

                                                            
מאחר שבדרך כלל הוא כלול , אובייקטהאלמנט המרכזי צאו דוגמות רבות בהן יש מימוש לכי לא נמ,  יש לציין123

 .  ואינו מתממש בתחביר או שהינו קורפרנטי לפוֵעל'עשה'במשמעות הפועל 
יוחדים לשימוש וכן לא נמצאו פרדיקטים תיאוריים המ,  לא נמצאו הנחות מוקדמות המיוחדות לשימוש בפועל124

 .בפועל
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וגם הוא , שאינו שייך לקבוצת הפעלים המכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו

, כי משום היותו פועל כללי מאוד, ייתכן. בא כמובן במקום הפועל הכלול על השלמותיו המוצרכות

הקשורות משלימו מוצרך מהבחינה הפורמלית ומסיבות , המציין רק את עובדת עצם ביצוע פעולה

 דוגמות מעטות נןיש, כפי שראינו, עם זאת.  על מנת לצמצם את משמעותו- בנסיבות השימוש

ובמקרים שנראה כי המשלים נשמט , רק בעברית הדבורההן עולות להופעתו ללא משלימים אך 

ביר לו מה זה סוד ומה זה אפשר גם להס: "לדוגמה, לשימוש בערוץ הדבורהקשורות  מסיבות

כי זה , זה סוד, מא פתק שהמורה שלחה ולהסתיר אותוזאת אומרת אז לא להראות לא... ?פרטיות

חר שלו זה באמת אבל מה הוא אמר לחבר שלו על חבר א. מאנפורמציה שהייתה צריכה להגיע לאאי

הוא רוצה לשמור את זה , יעשה, הוא רוצה לעשות את זה יותר פומבי. ם זה עניינ...לא נוגע לך. לא

  .125)זמ" (הוא ישמור, יותר פרטי

ומשלימו עשוי , במבנה תחבירי דו מקומי' עשה'במרבית היקרויותיו מופיע הפועל , אם כן

  .משלים שהינו מילת תחליף או משלים שהינו שם עצם: להיות משני סוגים

  ילת תחליףמ+ עשה ) + פועל (1ש"צ .4.4.2.1

יעשה הוא ידע שברגע ש, הוא לא העז אמנם לעבור את הגבול הדק שבין חיזור להטרדה"  :דוגמות

  )חוה ("ק אביה את המשטרה והוא חשש מפניהיזעי זאת

להסתופף בחברת האנשים , להיות במקומות הנכונים,  כדי להתקדםהכולעשתה היא "

בחברתו של כוכב , הכי נחשב בעירעיתון מקומי בתל אביב צילם אותה בפאב . הנכונים

היא הירבתה לבקר במועדונים . טלוויזיה צעיר שהיה מוכן לחבק אותה לעיני המצלמה

כשמצאה את שמה בפינה כלשהי בעיתון חשה , שעיתונאים נהגו לחפש בהם קטעי רכילות

  )עי ("כאילו זכתה בפרס הגדול של הפיס

הם מפסיקים . אלא עוצרים בצד, ים ונוסעיםכי לא רב, שהילדים מבינים שאין אופציה לריב"

יש משפחות שזה הופך לבילוי .  בבילוי הזה לעשותמהעכשיו נפתחות האופציות . לריב

, אני מציע חלק לקחת קלטות שונות. מתכננים את זה. כמה שעות האלה. משפחתי מקסים

  )זמ (" יש היום משחקי נסיעה-. אפשר להסכים על חלוקת הזמן, יש ווקמנים

                                                            
 .3.2.1.1סעיף לכך ראה נוספות  דוגמות 125
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יש לזה דימוי . ובטח לקולנוע ישראלי, בכלל לתרבות בארץ, יש בעיה נורא גדולה בכלל"

ולנסות לפתור את , למה הדברים ככה, ואני מנסה לאורך הדרך להבין את המצב, מאוד חלש

ואיך , ישר לקהל, ולהגיע לקהל,  קצת אחרתאת הדבריםולעשות זה בעזרת הרבה יצירתיות 

  )הב" ( אותםשהוא לגרות אותם ולפתות

+ עשה 'העובדה כי . בא למלא פונקציה של כינוי למבע פועלי' מילת תחליף+ עשה  'מבנהה

אינו אלא תחליף למבע פועלי בולטת במשפטים בהם באה ליד הצירוף הזה תמורה ' מילת תחליף

וככאלה הן ריקות ,  זה משלימי הפועל הינם מילות תחליףמבנהב. המפרשת את הפעולה המסוימת

ואין באפשרותן לספק לנמען תמונה לגבי , ולכן הן אינן מצמצמות את משמעות הפועל, וכןמת

כך שבמבנה זה ההתרחשות הכלולה בפועל עשויה להתברר לנמען אך . ההתרחשות הכלולה בפועל

, מבנה זה אינו בעל משמעות מסוימת זולת משמעות של פעולה, במילים אחרות. ורק מתוך ההקשר

  . בלי שנגלה זאת בהקשרמהפעולה המכוונת ואין להבין מה 

כי מכיוון שתחליף פועל אינו מתייחס לפעולה מסוימת אחת טבעי , טוען, )ג"תשמ(רובינשטיין 

וישוב ויתייחס לפעולה הנידונה באמצעות , שהכותב או המדבר יפרש את כוונתו לאחר השימוש בו

עשה 'אשר הדובר משתמש במבנה המקרים כואכן במרבית  .פועל בעל משמעות קונקרטית יותר

מילות התחליף מתייחסות מחלק . ישנו גם משפט המפרש מהן הפעולות שנעשו, 'מילת תחליף+

, ולרוב התייחסות זאת היא אחורה לפעולה שפורשה לפני המשפט הנדון, לפעולה המפורשת בהקשר

א ממש לא מנסים להתפרנס מהפצצת העולם בדואר שהומסתבר שיש ישראלים ש"כמו בדוגמה 

יה אך היא עשו, )זו." (הפרטים מיד. את זהעושים ולמה הם , מי אלה האנשים האלה. רוצה לקבל

חזרתי לקורס "כמו בדוגמה , לפעולה המפורשת לאחר המשפט הנדון, להיות גם התייחסות קדימה

. הטלוויזיההפקנו וערכנו מהדורות ושידרנו יומנים בתוך בניין . ההכנה ולשידורי החדשות במעגל סגור

סיוניות התחלקה בין מספר ירק הגשת המהדורות הנ. עריכה וכתיבה, כתבות שטח – הכלעשו כולם 

יש שמילת התחליף מצביעה על פעולה המתרחשת במציאות באותו ). בש" (קטן יותר של חניכים

מים ש... תיקחו קצת אבקה ממדיח כלים"כמו בדוגמה , 126ואינה מפורשת בטקסט, בזמן הדיבור, רגע

זאת אומרת לא , שמים את הצמיד או את הענק וסוגרים את זה עם מכסה, מים מאוד חמים לכוס

 –מבריק . מייבשים וגמרנו, אחר כך שוטפים עם מים חמים. מנערים, ככהועושים , לקחת דבר כזה

                                                            
ואין צורך לומר , הפעולות והדיבור מתרחשים בד בבדשבה ,  אפשרות זו מאפיינת את הלשון הדבורה בלבד126

 . בטקסטאותן במפורש
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בהמשך . בזמן שהיא מראה איך ומה עושים' עושים ככה': בדוגמה זו הדוברת אומרת). הז" (מבריק

אך אין הכרח שתופיע בטקסט ,  מנערים–יא מפרשת מהי הפעולה שאליה היא מתייחסת ה

  .  התייחסות לפעולה המפורשת

כמו , ישנם מקרים בהם מילות התחליף אינן מתייחסות לפעולה המפורשת בהקשר, ברם

 ?מה יקרה אם אני אגיד לו לא. אני חושב שהיום הורים פוחדים לאבד את אהבת ילדיהם"בדוגמה 

לא , הוא לא אוהב אותי: אני מיד כהורה נכנס ללחץ, הוא לא צריך להגיד כלום... הוא לא יאהב אותי

 ילד אמר –. הכללעשות  דברים ואני מיד באותו רגע כהורה מוכן 1001. הוא הולך להתאבד, טוב לו

לעשות ואם לא נותנים להם . אפילו יותר מאשר למבוגרים, הכללעשות שלילדים מותר , לי השבוע

 זה סימן שלא אוהבים הכללעשות אם לא נותנים לי :  וחצי אמר5ילד בן . אז לא אוהבים אותם, הכל

לא מתקבלת אצל הנמען תמונה לגבי בדוגמה זו ). זמ" (ואם לא קונים לי הכל אז גם לא אוהבים. אותי

 מכוון נהמבכי אין במקרים אלה פירוט להתרחשות הכלולה מאחר שה, ייתכן. התרחשות מסוימת

 אין צורך לפרט ולומר מהן ההתרחשויות האפשריות הכלולות מועןל. להתרחשויות רבות ומגוונות

יש גם .  או שאין זה חשוב בדיוק מהן מידע העולםזאתמכיוון שהנמען יכול להסיק , בפועל

במקרים בהם הנמענים יודעים מהי , שמשתמשים במבנה זה מבלי לפרט את הפעולות הכלולות

אך מעדיפים לנקוט בלשון נקייה ולא לכנות את הפעולה בשמה מאחר שהינה גסה , ה הכלולההפעול

אחר , בליטופים תמימים כאלה, בהתחלה כמו אבא טוב? איך הוא נגע בה"כמו בדוגמה , או שלילית

היא לא דיברה על זה אף . לא שאני יודעת?  אחריםדבריםלה עשה  הוא... כך הוא יותר ויותר נגע בה

  ). עי ("גם הוא לא, פעם

 את יםהמתאראו פסוקית לוואי  לוואי יםכי בדוגמות רבות למילת התחליף חובר, יש להעיר

כי לעיתים זו בעצם הסיבה לחזרה , וייתכן,  אם היא חיובית או שלילית-יחסו של הדובר להתרחשות 

שות לצד תיאור מבנה זה מאפשר לדובר להביע את יחסו להתרח, כלומר. על הדברים בצורת כינוי

. את כבר אחרי שחיית בארץ, דורין.  בחיים שלכןדברים די מטורפיםעשיתן : "לדוגמה, 127ההתרחשות

יתן לי לנהל את אודה לך מאד אם ת": דוגמה נוספת) הז" (את נסעת בילית שבוע בביירות –.  כן–

 ,לא שלם איתומשהו שאני לעשות אתה דורש ממני . עמד שמעון סלע על שלו, העניין הזה בעצמי

                                                            
 סעיף ראה ,ת אצל כלל הפעלים המכליליםקיימ' עשה'פועל המכליל בכי מוטיבציה זו לשימוש ,  יש לשים לב127

 .בנסיבות השימוש בפעלים המכלילים העוסק 3.3.1
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מצפה לשמוע מה יקבל בתמורה אם ייענה לדרישת שר , הוסיף ראש הממשלה למתוח את החבל

  ).אש" (הביטחון

המבליט את מוקד , עשוי אף לבוא במבנה משפט ממוקד', מילת תחליף+ עשה 'המבנה 

משמש (' מילת תחליף+ עשה ' הצירוף ובומשפט : 128המידע באמצעות מבנה המשפט המבוקע

  : לדוגמה). משמש כפסוקית נשוא(פועל / שם פועל + אוגד ) + קית נושאכפסו

ואפילו , ניגשתי ליהודית ואבן, טלפנתי לטייסת. מייד לאחר התאונה התחלתי לחפש אותך, להערכתי"

להמתין ולנסות  היה לעשותמה שנותר לי . הייתה לי הרגשה שנמנעים מלדבר איתי. צלצלתי לסומך

  ). נע" (ל שהפריד בינינודרך הערפ לחדור אליך

להביע את יחסו להתרחשות לצד תיאור לדובר מלבד העבודה שמבנה זה מאפשר 

, )91' עמ, ן"תש(לפי אזר ). 'מילת תחליף+ עשה 'בדומה לפונקציה שממלא הצירוף  (ההתרחשות

מבנה שכל ה, נועד על מנת להבחין בצורה הברורה ביותר בין החלק הידוע ובין מוקד המידע מבנה זה

במשפטים מהסוג הזה היחס הסמנטי בין הנושא והנשוא , לדבריו. התחבירי המיוחד הזה מכוון כלפיו

  .הנשוא מפרש באופן ספציפי את הנאמר באופן מופשט בנושא: הוא יחס של ספציפיות

', את זה', 'זאת'למשל , במעמד מילת התחליף עשויות להופיע מילות תחליף רבות ומגוונות

 משפט אףבמעמד מילת תחליף עשוי לבוא , כמו כן. 129ועוד' משהו', 'כלום', 'כן', 'דבר, ''מה', 'הכל'

גונן , כשזה יקרה. תגרמי לו להתאהב בך, אני פשוט רוצה שתסחררי לו את הראש"למשל , זיקה

: תיאור אופן, )אש" (סקהה אפילו מוכן לתמוך בעאני מוכן להמר שלמענך יהי. כל מה שתרצייעשה 

בת שלתת לילד הרגשה שיש פה אוזן קשבת ומישהו שנמצא אתו בחוויה שלו זה תנאי יסודי אני חוש"

תעשה פעם הבאה "ו, "ככהלעשות היית צריך "עוד לפני השלב של העצות ו. שהוא יבוא בכלל לספר

, אני חושב שכולם מדברים על ייבוא מים: " ותיאור כמות)זמ" (יש מישהו שנמצא איתו, קודם כל". ככה

יש אף שהמבנה מופיע ללא ההשלמה ). הז" ( בנידון עושיםמעט מאודאבל , התפלת מיםעל 

                                                            
 .)ן"תש(מבוקע ראה אזר הממוקד ועל המשפט ה על המשפט 128
 .דן בקצרה במגוון מילות התחליף במקרא ובמקומן במבע) 1976( רובינשטיין 129
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אפילו המשטרה אומרת שזה לא "לדוגמה , 130 נשמטהכלומר מילת התחליף,  הראויההמוצרכת

זו התלונה ,  זו המשטרה.עדן של אתרי הימורים ואתרי אינטרנט פדופיליים-שישראל הפכה לגן.. .חוקי

 ? מה הם יכולים לעשות. התפקיד כאן הוא של המשטרה? שנזעיק את המשטרה, מה היא רוצה.שלה

 אבל לא . זו שאלה טובה? איזו סמכות יש?ל"בכלל מישהו יכול לעשות משהו מול אתר שפועל בחו

גם ,  נכון.גם את זה לא עושים,  בכל אופן.אלא התפקיד של המשטרה, התפקיד שלנו להשיב עליה

  . )זו( " מניחים שלא עושיםנואנח או .את זה לא עושים

, המשמשת כצירוף פועלי כינויי,  יחידה אחת'מילת תחליף+ עשה 'מבנה רבים רואים ב

 1972, 1976כך טוענים למשל רובינשטיין (כלומר כצירוף המחליף את הצירוף הפועלי הראשי 

Jackendoff ,1985 Quirk et al ,1988 Radford, 1997 Culicover ניתן , לגישה זובהתאם . )ועוד

' עשה' לפועל –היה לראות במבנה זה מבנה תחבירי עמום בו הערכיות התחבירית גבוהה מן הצפוי 

מילת התחליף אינה עונה על . חובר משלים שהוא מוצרך פורמאלי אך אינו חיוני מהבחינה הסמנטית

ת  רלוונטין שאינהמכיוו, ההגדרה של משלים חיוני מהבחינה הסמנטית של הפעלים המכלילים

תרחשויות שעשויות להיות  את מגוון ההדהיינו מילת התחליף אינה מצמצמת .למשמעות הפועל

 יש עם מילת התחליף' העש'ללא משלים ולפועל ' עשה'לפועל . תא מיותרוככזאת הי, כלולות בפועל

ת המסומנת בפועל או מהן הנמען לא יודע דבר על ההתרחשו, ובמילים אחרות, אותה משמעות

הינו ' עשה'המשלים של הפועל , עם זאת. ת כלולות בו עם המשלים או בלעדיועשויות להיופעולות שה

ללא הקשר  (יכול לבוא בלעדיו' עשה'אין הפועל , שלא ניתן להשמיטומכיוון , מוצרך פורמאלי

 הערכיות התחבירית גבוהה מן לכן ניתן לטעון כי מבנה זה הינו מבנה עמום בו. )המאפשר השמטה

  . צפויה

 'עשה'פרק את המבנה וטוען שבמבנה הזה הפועל מ, )Stroik, 2001( סטרויק ,לעומת זאת

ל עומד וע הפועל שהוא מחליף הוא פאפילו כאשר, הינו כינויי 'מילת התחליף'ו פועל יוצא שמושאו הינ

נו מילת דהיי, שבצירוף המושא ,)שם(לפי סטרויק , כלומר).  ודנה עשתה זאת גםהתיישביוסי , למשל(

, בדומה לסטרויק. לי הראשימחליף את הצירוף הפועהינו כינוי ההוא הכינוי ולא הצירוף כולו , התחליף

בצירוף מסמן ש 'עשה'כך שהפועל ', מילת תחליף+ עשה 'רק את המבנה יש לפאף בעברית כי , נראה

                                                            
ישמט כל שבה כידוע עשוי לה, ה מופיע רק בעברית הדבורהללא ההשלמה המוצרכת הראויהמבנה , כאמור 130

סעיף , )2010( על תופעת ההשמט בעברית הדבורה ראה בהרחבה אצל בורוכובסקי .רכיב בהקשר מסוים

5.2.1. 
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' עשה' הפועל ואין לתפוס את, ומילת התחליף היא המשמשת ככינוי, פעולההאת עובדת ביצוע רק 

 בעל אופי 'עשה' שהרי אם הפועל -ביר לא רק את הופעת מילת התחליף  להסאפשרכך . כפועל כינוי

שכן פעלים מכלילים באים במקום הפועל על , כינויי ומשמש ככינוי אזי מילת התחליף מיותרת

כמשלימה  אלא אף את מעמדה - ומשלימים שאינם רלוונטיים למשמעותם אינם חיוניים , השלמותיו

במבנה ש 'עשה'כי אין זה שהפועל , גם ניתן לומרכך . שאין המבע תקין בלעדיה, מוצרכת פורמאלית

וכצפוי מפעלים ,  הוא פועל מכליל'עשה'אלא הפועל , ינוי ובמבנה אחר הינו פועל מכלילזה הינו כ

,  משלימיוכלומר משמעותו עולה ומתבררת מתוך, ממשלימיונגזרת ומצטמצמת משמעותו , מכלילים

ו בפועל המכליל  בשימושמועןה. וכשמשלימו הינו מילת תחליף האופי הכינויי מתקבל מהמשלים

מעניק לו , מילת התחליף,  ומשלימואת עובדת ביצוע פעולות מסוימותרק  מציין 'עשה'הכללי ביותר 

  .את אופיו הכינויי

, מילת התחליף, ם המשלי-אין לראות במבנה זה מבנה עמום מבחינת הערכיות , אם כך

 את אופיו 'עשה'זה שמעניק לפועל הוא מאחר ש, מוצרך פורמלי אך גם חיוני מהבחינה הסמנטית

מצמצם את משמעותו והופך אותו , היינו מילת התחליף, המשלים הכינויי של הפועל המכליל. הכינויי

, ת התחליףמילנגזר מ, 'שהע'במחקר לפועל נוהגים לייחס כי האופי הכינויי ש, וצה לומרר. לפועל כינוי

  . כשלעצמו בעל משמעות כינויית אלא מכלילה בלבדואין הפועל

' עמ, Culicover, 1997(לפי קוליקובר .  זהמבנה עשוי להמירמעניין לראות מה , לסיכום  

כלומר רק ,  יכול להשפיע רק על חלק מהצירוף הפועלי'מילת תחליף+ עשה 'המבנה , )167 - 162

ומרי , בספריה ]קרא את הספר[ביל ": דוגמהל.  ולא כולומרפועלי יכול להיות מוחלק מהצירוף ה

מילת + עשה 'המבנה , כאשר משלימי הפועל הינם משלימים מוצרכים, אולם. "עשתה זאת במוזיאון

ומרי ,  על השולחן]שם כסף[ביל ": *דוגמה. אחרת אין זה תקין, את כל הצירוף הפועלי ממיר' תחליף

מיר פועל על השלמותיו  מ'מילת תחליף+ עשה 'המבנה , במילים אחרות".  המדףת עלעשתה זא

יקנה את [ון 'ג: "דוגמה. וצרכות ותיאוריוהוא אף עשוי להמיר פועל על השלמותיו המו, המוצרכות

ל יעשה זאת ופו, ביום שלישי] יקנה את הספר[ון 'ג"לעומת , "ופול יעשה זאת גם, ]ר ביום שלישיהספ

  ". ביום חמישי
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  ע"ש+ עשה ) + פועל (1ש"צ .4.4.2.2

. ישבנו שם ארבע שעות. תה מרגשתיהשיחה הי. רבין פתח את סגור לבו וכמוהו גם אשתו"  :דוגמה

 ...רבין היה עדיין ראש ממשלה. במשך כל שהותנו בביתם לא צלצל הטלפון ולו פעם אחת

כך , מצדם, םה. מצווה קטנהשעשינו הרגשנו , לאחר הפגישה עם הרבינים, בדרכנו הביתה

  )בש" (הרגישו שרכשו חברים חדשים, למדנו אחר כך

 היזקקותו על מצביעה זו עובדה .השונים ברבדיה בעברית ומופיע זרחו' ע"ש + עשה 'המבנה

מבחינה , )ט"תשנ(לפי מור וולר . חלופות לרשותו עומדות כי שנראה הגם, הבעתו לצורכי לו המוען של

. י"התוכף פועל מפורש גזור השורש עש, ע"רוף נשואי שגרעינו שתחבירית יש לראות בצירוף זה צי

המשלים התוכף את . שכאן הוא מימוש לקסיקלי של עובדת התבצעות פעילות נתונה בלבד' עשה'

  .עשוי להבהיר לנמען מהי הפעילות המתממשת בצירוף' עשה'

מכיוון ', מקדהשם המ, 'שבצירוף' עשה'כי יש לכנות את שם העצם התוכף את הפועל , נראה

ששם עצם זה ממקד את תשומת ליבו של הנמען לתכונה מייחדת אחת של הפעילויות שעשויות 

, 1977(העשויה להיות על פי ליונס , סמנטית-שם זה הוא כינוי לישות לוגית. להיות כלולות בפועל

Lyons ,ישות או , ישות שהיא בעל חיים או ישות דוממת מחד, ישות אנושית, )452 – 438' עמ

השם הממקד אינו בא לקרוא בשמה של ישות . יה ואפילו תכונה מאידךסיטואצ, התרחשות, כפעילות

הם שמות ' בעיה'או ' שיקול'השמות , כך למשל. או לאזכרה אלא לייחדה על פי תכונה אופיינית שבה

 , באמצעותם לפעילויותתמוענקה ת או אחר שהם ממקדים את הנמען לתכונה כזו משום,ממקדים

השם הממקד מבליט תכונה מיוחדת שעל פיה מתכנות הפעילויות , כלומר. 'מצבים וכד, סיטואציות

) כמבליט ייחוד כלשהו בפעילות, מעצם טיבו (הממקדפן חשוב במהותו של השם . הכלולות בצירוף

  .131הוא הימצאותו ביחסי מטונימיה עם לקסמה אחרת שהייתה עשויה לממש לקסיקלית אותה פעילות

                                                            
השם 'כי עדיף לכנותו , נראה.  דומהאופןומגדירה אותו ב' השם המכנה'מכנה משלים זה , )1996( מור 131

 כגון שמות עצם , פעילויותמאחר שעשויים לבוא במעמד משלים זה גם שמות עצם שאינם מכנים, 'הממקד

ממקדים את תשומת לב הנמען שמות עצם אלה ". שפם, שחי, גבות עשיתיאתמול "כמו בדוגמה , מוחשיים

 .137 - 136 'עמ,  דוגמות נוספות לכךלהלןראה  . לראות בהם שמות מכניםוקשהבאיבר שטיפוחו נדרש 
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, הצירוף משמש כתחליף לפועל מסוים: כי צירוף זה מתמיין לשתי קבוצות עיקריות, ניכר

    :דוגמות. 132והצירוף אינו משמש כתחליף לפועל מסוים

  :הצירוף משמש כתחליף לפועל מסוים. א

 ממני להוציא תנסי ואל, כן -. ממני חוץ הזה למחדל אחראים שיש נכון אם לי תגיד רק -"  :דוגמה

 קטנה חקירה לעשות שאצטרך חוששת אני. אפשרויות הרבה לי משאיר אל זה -. יותר

  ). אש" (האמת את לגלות כדי בעצמי

 שהצירוף כך', לחקור 'המסוים הפועל כמשמעות' חקירה עשה' הצירוף משמעות, זו בדוגמה

 והצירוף' לחקור 'הפועל של נומינליזציה הוא' חקירה 'העצם שם. 133המסוים לפועל כתחליף משמש

  .134הפועל במקום פקדמת

  :הצירוף אינו משמש כתחליף לפועל מסוים. ב

הצירוף אינו מוסר תוכנה של . אינו משמש כתחליף לפועל מסוים' ע"ש+ עשה 'הצירוף 

ששם העצם שבצירוף ממקד את תשומת לב , אלא הוא מסמן סוג מסוים של פעולות, פעולה מסוימת

ם העצם שבצירוף קובע שהצירוף בא במקום פעלים ש, במילים אחרות. הנמען לתכונה מסוימת שלהן

  : דוגמות.שבצירוףהממקד המסמנים פעולות שניתן לכנותן בשם העצם , בעלי אופי מסוים

  : פועל של נומינליזציה הינו העצם שם

 הסידורים את לעשות אפשר ואיך הקרוב הנסיעות משרד נמצא היכן לברר אותו שלחה חוה"  :דוגמה

  ). חוה" (האפשרית במהירות גלהפלי כדי הנאותים

 ולכן', לסדר 'המקביל הפועל ממשמעות התרחקה' סידורים 'העצם שם משמעות, זו בדוגמה

 אינו והצירוף', לסדר 'המקביל הפועל כמשמעות אינה' הסידורים את לעשות 'הצירוף משמעות

  . הפועל במקום מתפקד

  

                                                            
 ).ט"תשנ(ואצל מור וולר ) 1976(ן אצל רובינשטיי' ע"ש+ עשה ' של הצירוף אחרים ראה מיונים 132
 .4.4.2.2.1סעיף צירוף לשימוש בפועל המסוים ראה  על ההבדלים בין השימוש ב133
 העיקר שישנם יחסי,  אין זה מענייננו כאן אם מבחינה היסטורית שם העצם גזור מהפועל המסוים או להפך134

 . החלפה בין הפועל לשם
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    :שם העצם גזור משם תואר

אני אתבע להעמיד , אני אלחם נגד כל התערבות בהליכי החקירה, לאאני אתן לך גיבוי מ"  :דוגמה

  )אש" ( וקח את התיק טובהלי עשהעכשיו . לדין כל בכיר שיציק לך

  :מוחשי/ שם העצם הינו שם עצם מופשט 

ומאלף , ודמיינתי איך אני נוסע על אופניים על גלגל אחד. מאוד רציתי ללכת לחוג לקרקס"  :דוגמות

  )זמ" ( ומדהים את כולםסמיםקועושה , אריות

  תעשהאת הכסף. בשביל להקים בית אבות על לפי רוחך וחלומותיך צריך הרבה כסף"  

 )הז" (?או להפך, במוזיקה ותשקיע אותו בבית אבות

שם ובין אם הינו התוכף הינו נומינליזציה של פועל או לאו העצם שם בין אם , בכל מקרה

הדובר נדרש להשתמש , )ט"תשנ( מור וולר טענתל, שטשם עצם מוחשי או שם עצם מופ, תואר

במילים . בצירוף זה כשאין הוא רוצה לדבר על הפעילויות עצמן אלא רק להדגיש משהו שמייחד אותן

אלא על שורה של פעילויות שהמכנה , אין הדובר רוצה לדבר על פעילות אחת מוגדרת, אחרות

אין הוא מעוניין . 'עשה' התוכף את הפועל דממקהמשותף המאפיין אותן מתממש לקסיקלית בשם ה

אך הוא מעוניין לאזכר את עצם קיומן של פעילויות , כלל באזכור מפורט של הפעילויות המתבצעות

לופין חשוב לו להבליט פעילות מסוימת דווקא באמצעות ישות המשמשת בה תפקיד או לחשונות 

. יוצגת באמצעותה בצורה הטובה ביותרוהיא שעשויה להבליט את ייחודה של הפעילות המ, עיקרי

נפגשת , שיעורים עושה, הייתה הולכת ללמוד. כמו כל הבנות? שרית הייתה הרבה בבית", לדוגמה

  ).עי ("ישייצאה למועדונים בימי ש, כשהייתה יותר גדולה, אחר כך. עם חברות

.  של הדובר המדויקתכוונתוה זו הינו שימוש של חובה לצורך מימוש שהשימוש במבנ, מכאן

הבחירה בתבנית תחבירית זו מאפשרת לדובר למקד את תשומת ליבו של הנמען אל התכונה 

עושים ילדים , בעיותעושה הורים הרבה פעמים כשילד : "הדוגמ. המרכזית של פעילויות שונות

) זמ" (בעיותלעשות בוא נתחיל לחנך אותו שיפסיק , בוא, בעיותעושה הילד , אוי"נבהלים , בעיות

, משמש כמטונימיה לפעילויות שונות שאין הדובר מעוניין לפרשן כלל 'עשה בעיות'הצירוף , בדוגמה זו

ל הוא בסך הכל בחירה "רמטכ: "דוגמה נוספת. די לו בשימת דגש על ייחודן של אותן פעילויות

אחרי ואני את יודעת לא אחד מאלה שיאמרו אמן , הכי פחות צרותשיעשה תמיד יבחרו במי . פוליטית
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אין ' עשה צרות'בשימוש בצירוף , בדוגמה זו). אש" (כל החלטה מדינית מטומטמת שנוגעת לביטחון

אותן פעילויות לפי תכונה אך הוא מעוניין לייחד , מבצע מעוניין בפעילות אחת מוגדרת שהאדם המוען

  .מרכזית שבהן

ואו נראה איך הוא אז ב: "הינו כינוי לפעילות מסוימת על פי יעדההצירוף בדוגמה הבאה 

הבא "כמו בדוגמה , 'עשה ילד'בצירוף בשימוש , דוגמה נוספת). הב" (את הפסטהלעשות הצליח 

כך , באובייקט אותו הוא רוצה לממש ממקד את תשומת ליבו של הנמען מועןה, )מב" ( ילדיםלונעשה 

, זאת אומרת, כזאתאני חייב לומר אבל שזה קלח בי בצורה " כמו בדוגמה 'עשה תקליט',גם הצירוף 

  . 135)הב" ( מימיי במהירות כזאתתקליטעשיתי אני לא 

שלא לממשן לקסיקלית  לפעילויות שהדובר מעדיף יש ששם העצם שבצירוף הינו שם ממקד

, 5יש לי ילד בן  "כמו בדוגמה 'עשה צרכים' הצירוף למשל. בפועל ספציפי שנתייחד בלשון למימושן

  . )זמ" (בפינות של הבית את צרכיועושה , ה חודשיםבמשך עשר, שמאז שנולדה לו אחות

, לקסיקלית מייחדת אחת פעילויות שונות" קורת גג" בוחר לכנס תחת מועןכי ה, אפוא, נראה

  . בטו של הנמעןתוך מיקוד מ

הצגנו את הפונקציה ו,  זה עשויים לחבור שמות עצם רבים ומגווניםמבנה כי ל,עד כה ראינו

קבוצה הראשונה שבה הצירוף משמש כתחליף רצוני לייחד את הדיון לב, עתה. המשותפת למבנה

מאחר , קבוצה זו מעניינת במיוחד. 136משמעות הצירוף כמשמעות הפועל המסויםכך ש, לפועל מסוים

ומכאן עולה , תה זההישכביכול ניתן היה להמיר את הצירוף בפועל המסוים המקביל לו והמשמעות הי

 אבקש לבחון בקצרה את ההבדלים בין השימוש בצירוף  בסעיף זה. לעולםצירוףבא ההשאלה מדוע 

                                                            
כך , פועל המממש בהקשרים מסוימים פרופוזיציה של קיום' ע"ש+ עשה 'שבצירוף ' עשה'פועל יש הרואים ב 135

, אולם)). תקליט/ילד/פסטה' יש'(התהווה ( משמעות של א גרם למשל, 'תקליט/ילד/לעשות פסטה'צירוף של

כך שהפועל מסמן רק , גם בצירופים אלה משמעות מכלילה בלבד' עשה'כי יש לראות במשמעות הפועל , ניכר

מצמצם את מגוון האפשרויות העשויות , השם הממקד, והמשלים התוכף אותו, וע הפעולהאת עובדת עצם ביצ

, תוך כדי מיקוד תשומת לב הנמען באותה תכונה או אובייקט אותם מבקש הדובר למקד, להיות כלולות בו

, )יולא פועל כינו(פועל מכליל בלבד ' מילת תחליף+ עשה 'שבצירוף ' עשה'בדומה לאפשרות לראות בפועל (

 למשמעותו את כל תורמתכי האפשרות לנתח את הצירוף כך , נראה). השואב את משמעותו מהמשלימים שלו

   .ילדים או תקליט לצד משמעותו הקיומית, גרימת הקיום של פסטהלהתרחשות וכלולות בהפעולות שנלוות 
ליזציה של פועל אך כי אינני מתייחסת כאן למקרים בהם שם העצם שבצירוף הינו נומינ, יש להדגיש 136

במקרים אלה משמעות שם העצם המופשט התרחבה אל . משמעות הצירוף אינה כמשמעות הפועל המסוים

  .והשימוש במבנה הוא עניין של לקסיקון, מעבר למשמעות הפועל או התרחקה ממשמעותו
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אנסה לראות מדוע בוחר הדובר להשתמש בצירוף כלומר , פורשלבין מקבילו הפועל המ' ע"ש+ עשה '

 מתוך הנחה שהבחירה בחלופה האחת ולא בזולתה באה ,פורשזה על פני מקבילו הפועל המ

  .137ך לא באמצעות זולתהא, להשמיע מה שניתן להשמעה באמצעות האחת

  כתחליף לפועל מסוים ' ע"ש+ עשה 'הצירוף  .4.4.2.2.1

מכנה את , )Nickel, 1968(ניקל . 138עסקו רבות בצירוף זה, בספרות המחקר באנגלית

 חוברים לצורה של  קל שם עצם ופועל-) complex verbal structure" (מבנה פועלי מורכב "הצירוף

 heלדוגמה, מסויםן יכולה להיות מוחלפת בפועל שבמבנה נתו, יחידה פועלית מורכבת חדשה

looked at the castle לעומת he had a look at the castle . במבנה זה הם שמות ששמות העצם

צירוף זה הינו , )Algeo, 1995(לפי אלגו . נובעים משורש פועלי או קשורים אליוה, מופשטיםפעולה 

א כללי מבחינה סמנטית והמושא ספציפי מבחינה שבו הפועל הו,  מושא–ביטוי במבנה של פועל 

מכיוון שהינו שם , )eventive object" (מושא המסמן אירוע"למושא במבנה זה הוא קורא . סמנטית

  . מושא זה נושא את עיקר המשמעות. פעולה המייצג את המשמעות של מקבילו הפועלי

  : 139 על פני מקבילו הפועל המפורש לשימוש בצירוףטעמים

שלשמות עצם קל יותר להוסיף בציה לשימוש במבנה זה היא העובדה המוטי .1

למגוון ניואנסים של ביתר קלות  לתת ביטוי וכך ניתן, תארים וכדומה, כמתים

להלן דוגמות המהוות הוכחה לכוח ). Nickel ,2001 Brugman 1968 (משמעות

 : התיאורי של הצירוף לעומת הפועל המסוים

שמות תואר כולים להיות מוגדרים באמצעות שמות העצם במבנה המורכב י  .א

לעשות סיכמתי לעצמי ששווה : "דוגמה להופעת שמות תואר, משפטי זיקהו

ולדחות את חלומות התקשורת למועד מאוחר , חמש שנים, מוארך צבאישירות 

. את כבר לומדת כל מיני דברים, נחמה,  שנים12: "דוגמה נוספת). בש" (יותר

זה , קטן לעשות תיקוןואני רוצה . ועוד איך-?  חסריםהזדמנות להשלים, מה זה

עשה בתמימותו : "דוגמה להופעת שם תואר ומשפט זיקה). הז" (7 זה 12לא 
                                                            

  ).Tobin, 1994( על הנחה זו ראה אצל טובין 137
, Wierzbicka ,1991 Stein ,1992 Dixon ,1995 Algeo ,2000 Maria & Luzon 1982 ראה למשל 138

2001 Brugman .  
 .בכך בסוף כל טעם לשימוש בצירוף אציין בסוגריים את החוקרים שדנו 139



139 
 

להציל את משפחת כלתו ממחנה הריכוז , שנכשלו, עילאיים מאמצים

 ). נע" (טרייזנשטט

 ינפצוש רוצים לא האנשים רוב: "לדוגמה, לצירוף זה ניתן להוסיף כינויי שייכות  .ב

 שבי? אבודה מלחמה להילחם לך למה אז. הצבא של הנפלא הדימוי את להם

אותה רווקה היא : " דוגמה נוספת).אש" (שלך העבודה את ועשי בשקט פשוט

 ).מב" (של כולנו עושה את המאבקהיא , דגל אדום

כלומר , במבנה המורכב הפעולה באופן מסוים ניתנת לבידוד וניתן לספור אותה  .ג

. דווקא עמדתו גירתה את דמיוני ואת סקרנותי" לדוגמה ,יף כמתיםלהוסניתן 

: דוגמה נוספת). בש" (תחקיר קצר על האיש. טלפונים כמה עשיתיבאותו ערב 

היא רכשה את אמונם של הכלבים ולא חששה עוד . עוד יום ועוד יום חלפו"

 מן הבית לעברם והשליכה בתוך אחדים עשתה צעדיםגם כאשר . לצאת אליהם

 )חוה" (הם לא נגעו בה לרעה, ך את נתחי הבשרכ

שאחר כך ניתן לרפרר אליו באמצעות , מבנה מאפשר להציג אירוע כשם עצםה  .ד

. לא יהיה מסוגל לנהל בלעדיה, את המלחמה בגונן ידעה אשתו: "לדוגמה, כינוי

.  טיפשיותלעשות שגיאותלמנוע ממנו , היא תהיה חייבת לעמוד לצידו כל העת

מערכת : "דוגמה נוספת. )אש" ( לאורך הקריירה הצבאיתכאלהכמה כבר היו לו 

כי , כי הפה, כי הילדים, כי ככה זה, ונשארים שם כי אנחנו שם... יחסים שגוועה

 השינויוהרבה פעמים . לעשות שינויכי מה פתאום , כי כולם רגילים, המשפחה

 )הב" (קורה בגלל גורם שלישיהוא ,  קורההואאם , הזה קורה

שם העצם שבצירוף עשוי לבוא בראש , כלומר, ה עצמו יכול להשתנותהמבנ  .ה

גרם לי לחוות , לימים בחיי שלישעשיתי  המשפחתי השינוי: "לדוגמה. המשפט

על בשרי את משמעות התמיכה והשותפות המשפחתית המלאה בכל עשייה 

 מתעוררות שתי בבדיקה שעשינו: "דוגמה נוספת). בש" (מקצועית ואישית

, ייתכן). הז" (אחת מסתבר שאין מידע זמין ונוח ומקיף לגמלאי: ולותשאלות גד

שבו המיקוד נמצא בראש , כי ניתן לראות במבנה זה מבנה של משפט ממוקד

 .140המשפט באמצעות העברה פשוטה של המרכיב לראש המשפט

                                                            
 .)ן"תש(וטה של מרכיב לראש המשפט ראה אזר ש על המשפט הממוקד באמצעות העברה פ140
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הייתי שם : "היא הדוגמה הבאה, המכילה מרחיבים אחדים לצירוף, דוגמה יפה

עם , שדרנים אחרים הגיעו למכסיקו במשלחות גדולות. ע טכני כלשהוללא סיו, לבדי

טכני  תיאום כל בכוחות עצמי לעשותנאלצתי . עשרות טכנאים ואנשי הפקה

לעשות "התפרק לצירוף " לתאם"בדוגמה זו הפועל המפורש ). בש" (והפקתי

ת בכוחו '–מה שאפשר הופעת פרדיקט אדוורביאלי לאופן גרימת הפעולה , "תיאום

 .לפעולה עצמה' טכני והפקתי '–ושם תואר ' כל '-והוספת כמת ' עצמי

המבנה . מבנה זה הינו אמצעי מבני שמאפשר לתוכן של פעולה להיות בפוקוס .2

דוקית לפנות את עמדת  במשפט תקין דקשניתן כך ,מאפשר השמטת משלימים

 ,לגרעין הסמנטי של הפועל)  המשלימיםלל נתפסת על ידיכשבדרך (הרימה 

הוא בדרך כלל החלק מסוים מכיוון שהפועל ה. ולהעביר את המיקוד לפעולה עצמה

ניתן להניח שאת , שלא יכול לקבל את הטעם המרכזי של המשפט, החלש ביותר

ההתפתחות ההיסטורית של המבנה אפשר להסביר כשינוי תחבירי שמונע מצרכים 

המבנה מעמיד  ,במילים אחרות.  להיות בפוקוס גרימה לפעולה–תקשורתיים 

 מתאפשרת  באמצעותוכלומר, בפוקוס פרטים שבאופן אחר לא היו בפוקוס במשפט

שימוש במבנה המאחר ש, התמקדות בפעילות ולא במשתתפים המושפעים ממנה

ברור , ים חשובאינם, ים ידועמשום שאינם(, אפשר אי ציון משתתפים בהתרחשותמ

 לעיתים מחייבהמפורש שש בפועל  לעומת השימו,)לא רוצים להזכירם ועוד, מי הם

כלומר המבנה , כי השימוש בצירוף מדגיש את הפעילות, אפוא, נראה. משלים

מעמיד את הפעולה בפוקוס כך שהפעולה היא המטרה ואילו בשימוש בפועל 

, Rensky ,1968 Nickel 1964 (.ת כלפי מטרה מסוימתי הפעולה מופנמפורשה

1995 Algeo ,2000 Maria & Luzon.( דוגמות: 

 -  ב–.  גם נכון–. כי אתה לא בחורה, לא, mustop האם היית אי פעם באתר -" •

mustop זו" (ל" בחועושים קניות(. 

המבנה מאפשר לא לציין מה הדבר שאני קונה ועל ידי כך להעמיד , בדוגמה זו

 .בפוקוס את פעולת הקניות ולא את האובייקט שנקנה
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אני יכול לבצע אותו , המחקר הוא.  מחקרלא סתם. ברשת אתה יכול לבצע מחקר" •

, אני יכול לעבור למקורות שונים ומגוונים. לעשות הצלבותאני יכול , בדקות ספורות

 ). זו" (כולל מקורות בחוץ לארץ

ולהעמיד בפוקוס את היכולת , המבנה מאפשר לא לציין מה אני מצליב, בדוגמה זו

 .לעשות פעולת הצלבה

, לעשות ויתוריםית שלי שבשביל שיהיה שלום צריך אני חושב שהתפיסה הבסיס" •

 )הז" (בזה לא השתניתי

ולהעמיד בפוקוס את הצורך , המבנה מאפשר לא לציין על מה אני מוותר, בדוגמה זו

 .לוותר

על פה על  המבנה משמש לפיזור רעיונות ב–מבנה זה תורם לחלוקת האינפורמציה  .3

, ה הפועלי המורכב הוא פשוט יותרהמבנ, במילים אחרות. כמה יחידות לקסיקליות

, פונקציות דקדוקיות כגון זמן(מאחר שבפועל המפורש ערך התוכן וערך המשפט 

ובמבנה המורכב הם מתחלקים בין , מתמזגים לכדי צירוף לשוני אחד) גוף ומספר

, Nickel ,1995 1968(,  ערך התוכן כלול בשם העצם וערך המשפט בפועל–חלקיו 

2001 Brugman.( 

שהפועל הוא , תחביר: אמצעות מבנה זה מגשרים על המתח בין שני הקטביםב .4

מכיוון , ששם העצם הוא מרכזו, ולקסיקון, מרכזו ושאר חלקי המשפט תלויים בו

ובמקביל , צם המציין אירוע את הפוקוס של המשפט על שם עשהמבנה מעמיד

 ).Algeo ,1995( , סמנטית בעמדה מרכזית תחבירית פועל פחות ספציפימשאיר

דוברים משתמשים , מכיוון שכאמור, בערוץ הדבורנמצא שימוש רב יותר במבנה זה  .5

. יותר במילים כלליות ולא במילים הנושאות מטען סמנטי ספציפי לעומת כותבים

, הדוברים משתמשים במגוון צר ומוגבל יותר של אוצר מילים לעומת הכותבים

לחפש במאגר המילוני , ת הטקסטשלרשותם עומדת האפשרות לעצור תוך כדי הפק

את המילה המתאימה במדויק למבע המופק מתוך מגוון " לשלוף"הקיים במוחם ו

שטף הדיבור ומהירות ההפקה , לעומת זאת. המילים הנרדפות העומדות לרשותם

המתבקשים מן הלשון הדבורה יוצרים מצב בו הדובר מסתפק בשליפת המילה 
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 בורוכובסקי וקדמי ,ג2006 בורוכובסקי, ב"רביד תשס(הראשונה העולה בראשו 

 .ל"ציה הינו גורם ביצירת המבנה הנמכאן שאופן העברת האינפורמ). 2010

ישנן , )Rensky, 1964( לפי רנסקי .פתרון לצרכים תקשורתייםאפוא מהווה מבנה זה 

כוח ,  נוסחתיקון, שינוי בולט במשמעות:  שנפוצות בכל וריאנטים סגנוניים לצירוףפונקציות נוספות

 זה נוטה להעביר כוונה שימוש בצירוף, )Dixon, 1992(לטענת דיקסון . רצון לגיוון ועוד, אקספרסיבי

  .של ידידות ואינטימיות ונפוץ יותר בלשון המדוברת מאשר במשלב הפורמלי

המתאימות לטעמים השונים , נמצאו דוגמות הן בעברית הכתובה והן בעברית הדבורה

כי בעברית הכתובה ניכר כי המוטיבציה העיקרית לשימוש , מעניין לראות, ולםא. לשימוש בצירוף

היינו בדוגמות רבות , במבנה היא ששמות עצם ניתנים לגיוון ולהרחבה ביתר קלות מאשר פעלים

בעברית הכתובה נמצא הצירוף בתוספת לוואים מסוגים שונים ומתארים שאינם יכולים להצטרף 

צילם אותה לא עשה את זה כדי למלא בצילומים האלה את האלבום הפרטי מי ש"כמו הדוגמה , לפועל

כי המוטיבציה , ניכר, ואילו בעברית הדבורה). עי" (מסחרישימוש  בהם בוודאי עשההוא . שלו

היא היותו , ) שטף הדיבור ומהירות ההפקה–מלבד כמובן הנסיבות (העיקרית לשימוש בצירוף 

או לחלופין , וגמות רבות בעברית הדבורה נמצאו ללא לוואיםכלומר ד, מעמיד במרכז את הפעולה

ניתן ) זו" (סריקה רגע תעשה"לדוגמה את המשפט , בתוספת מתארים שעשויים להצטרף אף לפועל

כך שלא מטעם זה בחר הדובר ', תסרוק רגע '–היה להמיר בפועל המסוים המקביל לו ללא קושי 

מיד בפוקוס את הפעולה מבלי לציין את משלימיה כי האפשרות להע, להשתמש בצירוף אלא נראה

  . היא שהביאה את הדובר להשתמש בצירוף

נראה שצירוף זה המאפשר לדבר על מספר פעילויות שתכונה משותפת כלשהי , לסיכום

ומשלביה  שכן הופעותיו בעברית על רבדיה ,חשוב למוען מאוד, צעות השם הממקדמייחדת אותן באמ

  . השונים רבות יחסית

 מבנה תחבירי תלת מקומי  .4.4.2.3

 2ש"צ+ עשה ) + לפועֵ  (1ש"צ: עשוי לבוא אף במבנה תחבירי תלת מקומי' עשה'הפועל 

 .)הקשור בהתרחשותנוסף משתתף  (3ש"צ + )ע"ש/ מילת תחליף (
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 העלימה לא, הסיפור כל את גוללה וחוה, אמון עוררה היא. ביקשה" ,עצמך על קצת לי ספרי": דוגמה

 מה", אמרה" ,שלי מסכנה. "בצער השתתפות שאמרו בפנים הקשיבה דליה. בהריון היותה עובדת את

  )חוה (."יודעת לא אני" "?הילד עם תעשי )את(

 זה במשפט' עשה 'לפועל ומעניקה, תחליף כמילת משמשת' מה 'השאלה מילת, זו בדוגמה  

 את מממש' הילד עם 'מניהש והצירוף, הפוֵעל המרכזי האלמנט את מממש' את 'הגוף כינוי. כינויי אופי

  .בו קשורה שההתרחשות משתתף המפרש המרכזי האלמנט

 כמו מוצעת תהיהי לא שלי המיטה אם. בצבא כמו מסודר להיות צריך היה הכל: "נוספת דוגמה

  )אש" (נוסף מסדר לי עושה היה )הוא(, שצריך

מממש את ' לי'המשלים , מממש את האלמנט המרכזי הפוֵעל' הוא'כינוי הגוף , בדוגמה זו  

משמש ' מסדר נוסף'והצירוף השמני , האלמנט המרכזי המפרש משתתף נוסף הקשור בהתרחשות

  .'עשה'כתחליף פועל ומצמצם את מגוון האפשרויות הכלולות בפועל 

הינו פועל ' עשה'שהפועל , כי יש באפשרותנו לומר, נראה, המוצג כאן' עשה'מניתוח הפועל 

 ולכן גם ניתן לשייך אותו רק מציין רק את עצם עובדת ביצוע הפעילותה, בעל משמעות מכלילה בלבד

המשלימים השונים החוברים אליו מצמצמים את . 'פעולה'למסגרת הסמנטית הכללית ביותר 

, )בדומה לפעלים המכלילים האחרים(, משמעותו ואת מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בו

צם על סוגיו השונים ובין אם הינם מפרשים משתתף נוסף הקשור בין אם הינם מילת תחליף או שם ע

  .בהתרחשות

  מילוני לערך הצעה .4.4.3

.  אחד לפחותאובייקטגורם להתרחשות החלה ב+] חי[ הפוֵעל   =שהע

  .בהתרחשות+] חי[ נוסף במשתתףהפעולה עשויה להיות קשורה 

כלומר הוא , צם ביצוע פעולהפועל זה מסמן רק את עובדת ע. הינו הפועל הכללי ביותר' עשה'הפועל 

  .'פעולה': מחוסר משמעות מסוימת זולת המשמעות הכללית
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  :אפשרויות המימוש של הפועל

  :מבנה תחבירי דו מקומי  .א

  מילת תחליף  + שהע) + פועל (1ש" צ.1

יעשה  ידע שברגע שהוא, הוא לא העז אמנם לעבור את הגבול הדק שבין חיזור להטרדה  :דוגמה

  )חוה ( את המשטרה והוא חשש מפניהק אביהיזעי זאת

 את רק מסמן שבצירוף' עשה 'הפועל – פועלי למבע כינוי של פונקציה למלא בא זה מבנה

 כפועל' עשה 'הפועל את לתפוס ואין, ככינוי המשמשת היא התחליף ומילת הפעולה ביצוע עובדת

  .כינוי

   2ש"צ + שהע) + פועל (1ש" צ.2

  ים הצירוף משמש כתחליף לפועל מסו

. יותר ממני להוציא תנסי ואל, כן -. ממני חוץ הזה למחדל אחראים שיש נכון אם לי תגיד רק -  :דוגמה

 כדי בעצמי קטנה חקירה לעשות שאצטרך חוששת אני. אפשרויות הרבה לי משאיר לא זה -

  )אש (האמת את לגלות

  הצירוף אינו משמש כתחליף לפועל מסוים

אני אתבע להעמיד לדין , אני אלחם נגד כל התערבות בהליכי החקירה, אני אתן לך גיבוי מלא  :דוגמה

  )אש( וקח את התיק  טובהלי עשה )אתה(עכשיו . כל בכיר שיציק לך

, בלבד נתונה פעילות התבצעות עובדת של לקסיקלי מימוש הוא' עשה 'הפועל, זה במבנה

  .בפועל כלולות להיות שעשויות הפעולות מהן לנמען מבהיר והמשלים
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  : מבנה תחבירי תלת מקומי  .ב

  מילת תחליף + )משתתף נוסף( 2ש"צ+ שה ע) + פועל (1ש" צ.1

 העלימה לא, הסיפור כל את גוללה וחוה, אמון עוררה היא. ביקשה" ,עצמך על קצת לי ספרי"  :דוגמה

" ,שלי מסכנה. "בצער השתתפות שאמרו בפנים הקשיבה דליה. בהריון היותה עובדת את

  )חוה. (יודעת לא אני" "?הילד עם תעשי )את( מה", אמרה

   3ש"צ+ ) משתתף נוסף( 2ש"צ + שהע) + פועל (1ש" צ.2

, שצריך כמו מוצעת תהיהי לא שלי המיטה אם. בצבא כמו מסודר להיות צריך היה הכל"  :דוגמה

  )אש" (נוסף מסדר לי עושה היה )הוא(
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  סיכום ומסקנות .5

כבר , אולם. כל הפעלים בשפה אחיד ליש ניסיון לתת תיאור" הפועל כאוסף רכיבים"גישת ב

מכנים וביניהם פעלים שהם ,  קבוצות פעליםזוהו, של רובינשטיין ובורוכובסקיבמסגרת המחקרים 

ה של בכלין לנתח אותם שלא נית, ")פעלים מכלילים "כאן כונוואילו  ("פעלים שהם כינוי לפעולות"

פרופוזיציה כגון ( של כל פועל לפרופוזיציה יסודית אחת ממעטות בגישה זו מתייחס הניתוח. גישה זו

כעומדת ) ועוד) א' יש'(רופוזיציה של קיום פ, )ב' ל'א (פרופוזיציה של בעלות , )ב' ב'א (של מקום 

אי   הפעלים הללומאחר שאין פרופורציה סמנטית מסוימת בבסיס. בבסיס המשמעות של הפועל

, דהיינו. תחבירי ואי אפשר לתת מענה לניתוחם במסגרת השיטהאפשר להציע להם ניתוח סמנטי 

בגישת הפועל כאוסף תגלתה החולשה נקבוצת הפעלים המכלילים היא אחד המקומות העיקריים שבו 

בדקתי , בעבודה זו, לפיכך.  לניתוחנוספיםונוצר הצורך להרחיב את השיטה או לחפש כלים , רכיבים

 כקבוצה או אף אם הן מתמודדות עם קבוצת פעלים זושתי לבחון וביק, תוח פעליםשיטות אחרות לני

  .  לניתוח של פעלים אלה ואיך ניתן להיעזר בהןםכיצד הן מתמודדות אית,  ואם כןכיחידים

 אם נכון להעמידה כקבוצה סמנטית ובחנתיאת קבוצת הפעלים המכלילים הצגתי , בעבודה זו

 ולא הניתנת להגדרה על בסיס מכנה משותף חיובימשמעות משותפת לפעלים אלו חיפשתי . מובחנת

פרופוזיציה : פעלים שאינם ניתנים לפירוק לרכיבי המשמעותכ, משותף שלילימכנה רק על בסיס 

  . וארגומנטים

 מצוא בבסיסם את כל הפעלים שלא ניתן ל מילוןהוצאתי מן הכלילים מ פעלים יהויזלצורך 

ותוך ,  ניתוח עד רמה מסוימת של כל הפעלים בשפההעבודה זו דרש. פרופוזיציה סמנטית מסוימת

ניתוח שיש גם בו (, על פי הפרופוזיציות שבבסיסםאת כל פועלי המילון סמנטי תי מיון נימיגם כדי כך 

, על בסיס היותם יוצאי דופןאחרי שזיהיתי את  קבוצת הפעלים הזו . )תרומה לחקר הפועל העברי

 בסיס לפעלים המכלילים נמצא ש,אני סבורה .חיוביים לקבוצהיכולתי לחפש אחר מאפיינים משותפים 

  .קבוצה סמנטית מובחנתהם מאפשר לראות בש, חיובימשותף 

הפעלים המכלילים הינם פעלים המכלילים פעולות בלבד ולא אירועים : מהבחינה הסמנטית

ילות שניתן יקלית פעפועל בלשון המממש לקספועל מכליל עשוי להמיר אך ורק , כלומר. או מצבים

פעלים מכלילים כוללים במשמעותם התרחשויות בעלות שני משתתפים , בנוסף לכך. לכנותה פעולה
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קבוצת הפעלים המכלילים הקשורה בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל .  גורם ומושפע–לפחות 

, מושפע ומשתתף נוסף,  גורם–עצמו מסמנת התרחשויות הקשורות בשלושה משתתפים לפחות 

האלמנטים המרכזיים של המסגרות הסמנטיות של , כמו כן. טי לפעולה בדרך זו או אחרתהרלוונ

דהיינו ,  אלה המצמצמים את המשמעות-הפעלים המכלילים הם אלה הרלוונטיים למשמעותם 

מגבילים את מגוון ההתרחשויות שעשויות להיות כלולות בפעלים או לחלופין אלה המפרשים מי 

הקיים בכל המסגרות הסמנטיות , נוסף לאלמנט המרכזי עושה הפעולהב(, המשתתפים בהתרחשות

, המשמעות הייחודית המשותפת לפעלים המכלילים הינה כללית וטריוויאלית). של הפעלים המכלילים

  . אם כי נמצאו מאפיינים מיוחדים לתת קבוצות בתוך קבוצה פעלים זו

, של ארגומנטים בפרופוזיציהמשלימי הפועל המכליל אינם מימוש : מהבחינה התחבירית

שציפיותינו באשר להתנהגותם , מכאן. אלא מימוש של אלמנטים מרכזיים במסגרת הסמנטית שלהם

התחבירית של הפעלים המכלילים אינן עולות מתוך משמעותם הפרופוזיציונית אלא מתוך מסגרתם 

ע במסגרות תחביריות מכיוון שמשמעותם רחבה וכללית הם אינם נוהגים להופי, כמו כן. הסמנטית

הן מבחינת העמדות התחביריות שתופסים משלימים אלה והן , עמומות הן מבחינת מספר משלימיהם

  . מבחינת היסודות הלשוניים שבהם הם מתממשים

פעילות בהכללה או כדי  מציג בעזרתם מועןה: דומותפעלים מכלילים נסיבות השימוש ב

כי ניתן לומר שהפעלים , נראה. נמען לקלוט את המסרלהקל על הכדי לקצרה או כדי להעריכה או 

  . בנוסף להיותם בעלי תוכן סמנטיהמכלילים הם בעלי משמעות פרוצדוראלית 

באמצעות , ניסיון לתאר פעלים אחדים בתוך קבוצת הפעלים המכליליםאף נעשה , בעבודה זו

תוח המתאימה לתיאור ובתוך כך להעמיד שיטת ני,  שונותותימגישות בלשנ וקחשונים שנלכלים 

מאפשרת תיאור ההנחה היא שתורת המסגרות הסמנטיות . פעלים בכלל והפעלים המכלילים בפרט

. מצליחה לתאר בכליהגישת הפועל כאוסף רכיבים אינה ובכללם אלה ש, כל הפעליםהולם וניתוח של 

ק יתוח מדויה שויתור עליהן יפגע בנ ישנן דקויות הבחנבגישת הפועל כאוסף רכיבים, עם זאת

מאפשרת תיאור ו, חשתי כי יש צורך למצוא שיטה המשלבת בין הגישות השונות, לכן. ואופטימלי

מדגים אופן ניתוח ארבעת הפעלים המכלילים השונים . קבוצות הפעלים בשפהסמנטי ותחבירי של כל 

   .ם בכללשיטה זו תוכל לשמש אף כשיטה לניתוח פעלי. ניתוח כזה של שילוב בין שיטות בלשניות
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כי האפשרות לתאר את משמעות קבוצת הפעלים המכלילים ולהציג את , חשוב לומר

וכן האפשרות לנתח פעלים מכלילים שונים בתוך , התנהגותם התחבירית ואת נסיבות השימוש בהם

כלומר יש להם , מעידה על כך שאין פעלים אלה משמשים כפעלים כינויים, קבוצת הפעלים הנידונה

  .  עצמםמשמעות משל

כי ישנם פעלים מכלילים , מהצגת קבוצת הפעלים המכלילים ומן העיסוק בהם עולה אף

', פעל', 'עשה'כאלה הם פעלים כגון . שאינם מסמנים דבר פרט לעובדת ביצוע פעולה, כלליים ביותר

 מכיוון שהראשונים, הוא הפועל המכליל הכללי ביותר אחרי הפעלים שהוזכרו' עבד'הפועל . 'ביצע'

 –פעלים אלה עומדים בראש סולם ההכללה . מכלילים את כל המעשים אף אלה שאינם בגדר עבודה

אלא מסגרת , ואין לייחס לה מסגרת סמנטית ספציפית, קבוצה זו היא מכלילה מאוד ורבת הקשרים

ישנם פעלים מכלילים המיוחדים לטיפוסי מעשים מסוימים כגון , לעומת זאת. 'פעולה'סמנטית של 

הם . פעלים אלה נמצאים נמוך יותר בסולם ההכללה. 'מרד ב', 'נקם ב', 'בגד ב', 'כישף', 'פשע', 'חגג'

מערכות של סמכות , קשורים למסגרות סמנטיות ספציפיות כמו מערכות יחסים בין שולטים ונשלטים

ישנם פעלים מכלילים המסמנים את אופן , בנוסף. מערכות של יחסים רגשיים וכדומה, ואכיפה

  .141'כיבד את', 'נזהר'פעולה כגון ה

תיאורטיות הבלשניות התפיסות הכי אין פערים בלתי ניתנים לגישור בין , חשוב לומר, לסיום

 כגון התפיסה בדבר הקשר בין תחביר ,בין התיאוריות השונות יש נקודות מפגש. שהוצגו בעבודה

כמובן גם הדגשים שונים ויש , העיסוק במספר המשתתפים בהתרחשות ובתפקידם ועוד, ומשמעות

, מתוך ההבנה שהגישות השונות משלימות זו את זו ולא סותרות זו את זו. ונקודות מבט שונות

  .בחרתי לשלבן ולנסות להפיק מכל אחת מהן את המיטב לניתוח הפעלים המכלילים

  

  

  

  

 
                                                            

  . מיון כלל הפעלים–נספח ראה בל " רשימה מלאה של הפעלים המכלילים ומיונם לפי הקבוצות הנ141
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 רשימת הקיצורים הביבליוגרפים .6

המילון החדש , דכן לשנות האלפיים מחדש ומע-מילון אבן שושן, )2003(אברהם , אבן שושן •

 .מ"בע

, ניגודים ושדות סמנטיים,  אוצר המילים הנרדפות–מילה במילה ). 2000(אבניאון איתן  •

 .איתאב בית הוצאה לאור

העברית , "לקראת הבנת מבנה המשפט הממוקד בעברית בת ימינו). "ן"תש(משה , אזר •

 .100 – 87' עמ, שפה חיה

 :תל אביב, ב"נ, לשוננו, "עיון בפעלים לוקטיבים סימטריים. ")ח"תשמ(אסתר , בורוכובסקי •

 80 - 75' עמ, ועד הלשון העברית בארץ ישראל

גילום ארגומנטים וליכוד פרדיקטים : המשמעות הספציפית של הפועל). 1988( -------------  •

 . עבודת דוקטור באוניברסיטת תל אביב, אדוורביאליים

 גורמים –ות ועמימות במבנה תחבירי של פעלים מגלמים שקיפ). "ה"תשנ (-------------  •

, ט, תעודה, )עורכים(אהרון דותן ואברהם טל , "סמנטיים ופרגמטיים, מורפולוגיים

 .222 – 209' עמ, אוניברסיטת תל אביב

דברי המפגש השנתי האחד עשר , "פעלים המציינים אוסף של פעולות). "1996 (-------------  •

            ,ירושלים, של חברי החברה האירופית לבלשנותג הישראלי והשנים עשר של החו

 .60 - 53' עמ

 .66 – 49' עמ, 23, חלקת לשון, "הסמנטיקה של הפועל במילון). "ז"תשנ (-------------  •

אוניברסיטת בן , משמעות ושימוש,  תחביר-הפועל ). א"תשס(אסתר , בר אבא- בורוכובסקי •

 .גוריון בנגב
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משמעות הקשרית ,  משמעות כללית–גוונים במשמעות הפועל ). "ו"תשס (- ------------ •

,                ועד הלשון העברית בארץ ישראל: תל אביב,  ב–א , ח"ס, לשוננו, "ופוליסמיה

 .117 - 105' עמ

, העברית שפה חיה, "עיון בטקסטים מקבילים-מן הדיבור אל העיתון). "ב2006 (-------------  •

 .32-7' עמ, 4

, 38-37' עמ, חלקת לשון". חילופים בדרכי ההבעה בלשון המדוברת). "ג2006 (-------------  •

142-133 . 

 התמסדות תחבירית והתפתחות –הכינויים בשפה המדוברת ). "ט"תשס (-------------  •

 .181 – 145' עמ, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, 63 - 62, בלשנות עברית, "פרגמטית

, בתחבירה ובדרכי הבעתה, פרקים במחקרה: העברית המדוברת). 2010 (- ------------ •

  .מוסד ביאליק: ירושלים

 הדגמה - הפרדת מישורים בניתוח התחבירי. ")ג"תשנ(פנינה , אסתר וטרומר, בורוכובסקי •

 .64 - 51' עמ, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, 36, בלשנות עברית, "בסוגיית ההצרכה

פועלו המדעי של אליעזר : סמנטי-פורמלי לעיון תחבירי-מעיון תחבירי). "ס"תש (-------------  •

 .36 – 5' עמ, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, 45, בלשנות עברית, "רובינשטיין

 גישות שונות אך –הגדרה מילונית למילים מחלקי דיבר שונים ). "2009 (-------------  •

כהן ' משה בר אשר וחיים א,  לאהרן דותןמחקרים בלשון מוגשים: משאת אהרן, "משתלבות

 . 564 – 545' עמ, מוסד ביאליק: ירושלים, )עורכים(

קווים ": מדינה שמפריטה את עצמה לדעת). ""א"תשס(תמר , אסתר וסוברן, בורוכובסקי •

, 2כרך , העברית שפה חיה, "לתיאור העברית הישראלית על פי דקדוק הצירופים

 .49 – 31' עמ, אוניברסיטת חיפה
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, "לשון המסרונים בהשוואה ללשון הדיבור). "2010(יפית , אסתר וקדמי, בורוכובסקי בר אבא •

    , אוניברסיטת תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד: תל אביב, 5כרך , העברית שפה חיה

 64 - 49' עמ

יקט במהלך שנות מדברים וכותבים על מצבי קונפל). "ד"תשס(' ד, ורביד' ר, ברמן אהרונסון •

 .293–278' עמ, צבעונים, ש"ד לאיל"למ, צניק'שלזינגר יצחק ומלכה מו, "התבגרותה

 ההצטרפות המוגבלת בעברית בת –בין התחביר ללקסיקון ). 1999(רבקה , נמירובסקי-הלוי •

 .האוניברסיטה העברית, גנסל מא"הוצאת ספרים על שם י: ירושלים, ימינו

: לוניות מורכבות לצד מקבילותיהן הפשוטותתפקודן של יחידות מי). "א"תשס(רבקה , הלוי •

ועד הלשון העברית בארץ : תל אביב, ג"לשוננו ס, "הרהורים על דמותה של העברית בת ימינו

 .309 – 293' עמ, ישראל

כינוי חוזר + ל + פועל "תפקודיו של המבנה ": שותק לו האדון). ""ג"תשס (-------------  •

    ,   ועד הלשון העברית בארץ ישראל: תל אביב, ו"ס, לשוננו, "בעברית של ימינו" לנושא

 .143 – 113' עמ

דש לזכרות של קובץ מוק: חברה, מחשבה, בתוך לשון, "מחדלים). "1978(אלעזר , ויינריב •

האוניברסיטה , נסל מאג"ש י"הוצאת ספרים ע: ירושלים, )עורך (יהודה מלצר, יהושע בר הלל

 . 273 – 249'  עמ,העברית

          :Hebrew CASE as a discourse marker and lexical hedge"). 1998(יעל , זיו •

 Conceptual and procedural properties", in Discourse Markers: Descriptions    

and Theory, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 203–221. 

, בלשנות עברית, "סמני שיח בעברית מדוברת: וטזה בכלל לא פש). "2001 (-------------  •

 .29 – 17' עמ, 48

מחקרים , "קידוד ניתנות ומפתיעות כסיוע בתהלוך המסר": מה"ו" נכון). ""2006 (-------------  •

 .73 - 65' עמ, האוניברסיטה העברית: ירושלים', בלשון י
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חיבור לשם , נטי ותחביריעיון סמ: פועלי התנועה בעברית בת זמננו). 1983(פנינה , טרומר •

 .אוניברסיטת תל אביב, "דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר 

דברי המפגש השנתי , "סמנטיות-השם המכנה והופעותיו התחביריות). "1996(גלילה , מור •

, ירושלים, האחד עשר והשנים עשר של החוג הישראלי של חברי החברה האירפית לבלשנות

 .24 – 17' עמ

 עיון -במקרא ובמשנה ' ש"צ+ עשה 'הסינטגמה ). "ט"תשנ(שולמית , גלילה וולר, מור •

 .59 – 43' עמ, מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה, "סמנטי-תחבירי

בתוך , "הגדרות ומושגי מפתח בסמנטיקה: הוראה ושימוש, משמעות). "2003(תמר , סוברן •

שראלי של חברי החברה  של החוג הי18 –דברי המפגש השנתי ה , )עורכת(אורה שורצולד 

 .58 – 47' עמ, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, האירופית לבלשנות

,  סיפור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים–שפה ומשמעות ). 2006 (-------------  •

 . אוניברסיטת חיפה

מחקרים בלשון : שערי לשון, "'נורמה'הסמנטיקה של מושג ה). "ח"תשס (-------------  •

 164 – 151' עמ', כרך ג, ירושלים, ארמית ובלשונות היהודיםב, העברית

אילאיל יציב , )מתרגם(אבנר להב , קורס בבלשנות כללית]. 1916) [2005(דה פרדינן , סוסיר •

 .רסלינג: תל אביב, )עורכת מדעית(

עבודת , משמעות ושימוש, תחביר: פועלי התפיסה בעברית החדשה). ג"תשס(ורד , סיידון •

 . סיטת תל אביבאוניבר, א"מ

  + 2ש"צ+ פועל  + 1ש"עיון סמנטי בפעלים שבמבנה התחבירי צ). 1980(אורה , עמבר •

 .אוניברסיטת תל אביב, א"עבודת מ, מקור

 על פועלי העשייה ואי העשייה: מה עושים העצים). "1982(מירי , מאיה וברוך, פרוכטמן •

, ולשון בשירת ילדיםיוני ספרות  ע–לכל שיר יש שם , "סגנוני- עיון סמנטי–בשירת הילדים 

 .93 - 84' עמ, פפירוס: אוניברסיטת תל אביב
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 .תל אביב, הצירוף הפועלי). 1971(אליעזר , שטייןרובינ •
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ועד : תל אביב, ג"מ, לשוננו, "ערכיות תחבירית וערכיות סמנטית). "ט"תשל (-------------  •

 .19 - 3' עמ, הלשון העברית בארץ ישראל

בלשנות עברית , "פעלים כמימוש פרופוזיציה ופעלים ככינוי לפעולות). "ם"תש (-------------  •

 . 27 - 19' עמ, 15חוברת , אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, ת"חפשי

, )"תיאור עולם והערכתו(צירוף פועלי תמורת צירוף פועלי במקרא ). "ג"תשמ (--- ---------- •

 .546 - 539' עמ, ירושלים, ב"תרביץ נ

ועד : תל אביב, ז"מ, לשוננו, "פעלים שנושאם מימוש פרופוזיציה). "2ג"תשמ (-------------  •

 . 154 - 147' עמ, ון העברית בארץ ישראלהלש
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 .248 – 243' עמ, 35

אוסף ,  עיונים בלשון המקרא ובעברית החדשה–תחביר ומשמעות ). ח"תשנ (-------------  •
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   הפעלים כלל מיון –נספח 

וש של פרופוזיציה על פי הפרופוזיציה מיון הפעלים שהינם מימ  .א

  הסמנטית היסודית הנטועה בהגדרתם

 )א' יש'(פועלי קיום  .1

והיא מתייחסת ,  מצהירה על קיומו או על אי קיומו של אובייקט בעולםפרופוזיציה של קיום

  .להתרחשות של יצירת דבר או היעלמותו

, גמר , גידר,גיבן, גווע, ברא, בקע, בער, הבנ, בישל, ביער, אפה, אלתר,  איכל,אייר, איין, איבד, אבד

, הדפיס, הדליק, הדביר, הבעיר, הבליע, הבליח, הבהב, האפיל, האיר, דעך, דלק, גרען, גרס, גסס

, הכין, הכחיד, היוה, היה, החתים, החשיך, החריב, החייה, הזיד, הזדהם, הותיר, הוסיף, הוליד, הווה

, הספיק, קהסי, הסתיים, הנץ, הנפיק, הניב, המציא, ליטהמ, המית, המחיז, הלחין, הכתים, הכרית

, הקליט, הקליד, הקים, הקטיר,  הצמיח, הצל,הצית, הציל, הצטמח, הצטלק, הפיק, הפיח, העתיק

,  התאבד,השתרש,  השתרר,השתכפל ,השריש, השריץ, השעיר,  השמיד, השאיר,הרג, הקריח

, בהתלבל, התכתב, התכלה, התחסל, התחדש, התהווה, התבקע, התבטל, התבזבז, התאכל, התאיין

 , התפורר, התפוצץ, התפוגג,התפגר, התעמעם, התנקש, התנפץ, התמסמס, התמגל, התליע

, התרקם, התרבה, התקרח, התקצף, התקין, התקהל, התקדר, התפקע,  התפנה,התפחם ,התפזר

, חרת, חרץ, חרז, חרב, חקק, חסר, חנט, חלף, חירר, חיסל, חייה, חי, חוקק, חבל, טבע, זרח, זהר

 ,מחק, לבלב,  כתש,כתב, כרטס, כלה, כילה, כיבה, כונן, כבה,  יצר, ילדה, ייצר,ייסד, יילד, טבח, חתם

, נכבה, ניתץ, ניקב, ניצת, ניפץ, נחבל, נותר, נולד, נדלק, נגמר, נגוז, נבט, מת, מספר, מיקף, מיפה

, נקף, נקע, נקב, נצץ, נצנץ,  נפקד,נפצע, נפסק, נפטר, נעלם, נספה, נסדק, נמוג, נכחד, נכון, נכווה

, עייל, עיטר, סרג, סלל, סכר, סכסך, סינף, סימן, סיכם, סדק, נשרט, נשמד,  נשלם,נשבר, נשאר

, צייר, פרח, פצע, פסק, פישר , פיסק,פיסל, פילס,  פייט, פורר, פוצץ,פג, עצר, עמעם, עיקר, עימם

,  קשקש, קרן,קעקע, קירה, קינן ,קיים, קיטר,  קיטע,קטל, ווקוק, קדח, צר, צץ, צמח, צלב, צילק, צילם

, פלשכ, שירש, שיבר, שחט, שחזר, שחבר, שבר,  רשם, רצע,רצח, ריצף, ריסק, ריווח, רוצץ, רווח

, תיעל, תייג, תיחם, תחם, תאגד,שרר, שרף, שריין, שרטט, שרה, שרד, שרבט, שפע, שעתק, שכתב

   תקצר, תעתק, תסרט, תמצת, תמלל, תם, תכתב
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, הדמים, הדהד, הגביר, דקלם, דומם, גרגר, געה, געגע, במבם ,אנפף, אמר, איית :פועלי קיום לקול

, זמזם, זימר, התנגן, השתתק, השתיק, השקיט, השמיע, הרעיש, הרעים, הצטלצל, הצטווח, הנמיך

,  ספר,סלסל,  נער,גן ני,נהם, נבח, נאנק, נאנח, כעכע, כחכח, יילל, טרטר, חרק, חצצר, חילל, זמרר

, קרקש, קרקר, צרצר, צרח, צקצק, צפר, צפצף, צעק, צנף, צלצל, צייץ, צווח, פרט, פעה, פמפם ,פיזם

                  תקתק, תקע, תזמר, תופף, שתק, שרק, שר, שאג, רעש, רעם

 ) 'תואר'א  (מצבפועלי  .2

מצבו של : ות שונות לתיאור של אובייקט כלשהו מבחינת מתייחסהפרופוזיציה התוארית

  .השתייכותו לסוג של עצמים ועוד, הערכת תכונה על פי מעשיו, תכונה אינטגרלית שלו, האובייקט

, גיהץ, גיבש, גדל ,גבר, גאה, בשל, בער, בעבע, בלט, בלה, ביסס, ביגר, בהק, בגר, איפס ,איבן

, האפיל, האמיר, האיר, ץהאי, האחיד, דרך, דלק, דלדל, דיפן, דילל, דהה,  געש,גלל,  גימר,גימד

, הגביר, הגביל, הגביה, הבשיל, הבריש, יקהבר, הבליט, הבכיר, הבליח, הבהיק, הבהב, הבאיש

 , הזדקף,הזדקן, הזדכך, הושיט, הוזיל, הדליק, הדיח, הדהה, הדגיש, הגעיש, הגמיש, הגיף, הגדיל

, הידלדל , החשיך,החריף , החניק,החמיר, החמיץ, החליש, החליק, החליד, החיש, הזקין, הזדקר

, המעיט, הכשיר, הכפיף, הכפיל, הכהה, הכביד, היתקן, היטנף, היטמא, היטהר, הידרדר, הידק

, הסתרק, הסתרבל, הסתפר, הסתערב, הסתמר, הסתמם, הסתייד, הסריח, הסמיך, הסלים, המתיק

, הצחין,  הצחיח, הפשיל,הפשיט, הפנט, הפריח, הפך, הפחית, העשיר, העצים, העמיק, העלה

, הקהה, הקדיר, הצריד, הצר, הצעיר, הצנים, הצטרד, הצטעצע, הצטמק, הצטמצם, הצטלל, הצטחצח

, השאיר, הרקיב,  הרצין, הרס,הרחיב, הרזה, הרבה, הקשית, הקשיח, הקשה, הקציע, הקצין, הקטין

 ,השתמר, השתכלל, השתזף, השתבש, השתבח, השעיר, השלים, השטיח, השחית, השחיז, השביח

, התבגר, התארך, התאפיין, התאזן, התאושש, התאבן, התאבך, השתקם, השתפר, השתנק, השתנה

 ,התחדד, התהדק, התגמש,  התגמד,התגלח,  התגבש,התגבן, התברגן, התבסס, התבלה, התבהר

, התייעל, התייחם, התיידד , התחשמל,התחשל, התחרז, התחספס, התחזק, התחזה ,התווסת

, התלהט, התכרבל, התכווץ, התכוונן, התכהה, התכדר, התיש, התיישר, ןהתייש, התייקר, התייצב

, התמתן, התמתח, התמקצע, התמכר, התמכן, התמחשב, התמוטט, התלכסן, התלכלך, התלטש

, התעצב, התעפש, התענן, התעמעם, התעוות, התעוור, התעדן, התעגל, התעברת, התנקה, התנוון

, התפרסם , התפכח,התפיח, התפחס, התפחם ,התערפל, התערער, התעקם, התעקל, התעצם
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, התקמר, התקמט, התקלקל, התקטן, התקזז, התקהה, התקדש, התקדר, התפתל, התפתח

, התרופף, התרדד, התקשה, התקרח, התקרזל, התקצר, התקצץ, התקפל, התקער, התקעקע

, חיזק, חידד, חיבל, זרח, זקן, זיכך, זיהם, זהר, ויסת, התרפט, התרפה, התרענן, התרכך, התרחב

 , טשטש,טרק, טינף, טימא, טיהר, חשמל ,חרש, חרך,  חפת,חספס, חכם, חישל, חיסם, חייה, חיטא

, כמש, כיסח,  כייל,כיווץ,  כיבס, כיבה,כופף, כוונן, כהה, כבה, כבד, ייתר, יישר, ייקר ,ייצב, ייעל, ייטב

, מיקד, מיסד, מיכן, מחשב, ץמח, מזער, מוטט, מגנט, לכלך, ליטש, ליהט, ליבה, להט,  כשר,כשל

, ניכה, ניוון, נטמא, נחנק, נחלש, נזקף, נותר, נדרך, נדלק, נבל, מתח, מעך, מעט, מלא, מיתן, מירק

, נרמל,  נקרש,נקמץ,  נקלט,נצרד, נצץ, נצנץ, נפקח, נפער, נפגם, נעל, נעכר, נכבה, ניקה, ניפח

, סער, סמר, סלסל, סיתת, סירק, סימר, ךסיב, סחרר, סגר, סגנן, סאן, נשנק,  נשחק, נשאר,נרקב

, עיצב, עיפש, עימם, עייר, עיוות, עיווה, עידן, עיגל, עיבה, עיבד, עדכן , עברת,עבה, סרטן, סרבל

, פיתל, פיתח, פישק, פישט, פירז , פיכח,פיאר, פחת, פזל, פגם , ערער,עצם, עמעם, עיקם, עיקל

, צמצם, צמח, צלה, צימק, צחצח , צופף,פתח, פשק, פרפר, פרע, פרכס, פער, פעפע, פעם, פסטר

, קיצר, קיצץ, קיפל, קימר, קימט, קיזז, קידש, קידם, קידד, קיבע, קטן, קהה, קדר, צרב, צפד, צמרר

, רופף, רומם, רבה, רב, קרס, קרן, קרזל, קצר, קמל, קלקל, קרצף, קלטר, קלה, קל, קישת, קירב

, שייף, שיטח, שיזף, שידך ,שחק, שגשג, רענן,  רעד,רך, עריק, ריפט, ריפה, ריכך, רידד, ריבע, רחב

  תפח, תסס, תלתל, תיקן, תחזק, שרף, שקק, שקל, שכלל, שיפר, שיפץ, שיפע, שינה, שימר, שילש

                                  : אלומצביםודוגמות לפעלים המסמנים , למגוון מצביםלהלן דוגמות 

, התעלף, התעייף, התעורר, התנמנם, השכים, הרדים, הקיץ, ירהע, הלאה: פעילות החושיםמצב 

  קם , ערפל, עילף, עייף, עורר, נרדם, נמנם, נם, נלאה, ניעור, לן, ישן, יישן, ייגע

, השתטח, השתחווה, השכיב, הצטנף, העמיד, הזקיף, הושיב, הבריך, גחן, גהר: מצב תנוחתי

, נשכב, נרכן, נעמד, נכפף, כרע, כפף,  ישב,זקף, התרווח, התפרקד, התכופף, התיישב, השתרע

  שכב, רכן, רבץ, קם, קד, עמד

  שבע, רעב, צמא, השביע, הרעיב, הצמיא: סיפוק גופני

, החוויר, הזהיב, הוריק, הווריד, הבהיר, האריך, האפיר, האדים, גנדר, גדל, גבה, אדם: מראה חיצוני

, התאדם, השמין, השחיר, השחים,  הצהיב,הסתמק, הסתלסל, הסמיק, הנמיך, הלבין, הכסיף, לחיכה

    מןש, רזה, כיער, יפה, ייפה, התעבה,  התנפח,התנמך, התכער
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, התנדף, התמצק, התמוסס, התיך, התאייד, התאדה, הקריש, הקפיא, המס, אידה: מצב צבירה

  קפא, נקרש, נמס, ניתך, נימוח, מסמס, מיצק, מוסס, ליבן, התקרש

  רתח, קירר, צינן, חימם, התקרר, התחמם, תיח הר, הצטנן,הפשיר: מצב תרמי

  השתגע, היטמטם, החכים: מצב מנטלי

  ריפא, קדח, נרפא, חלה, התרפא, הצטנן, החלים, החליא, הבריא: מצב תקינות פיזיולוגית

   נשא, נישא, ייבם, חיתן, התחתן, התגרש, התארס, ךהשתד, השיא :מצב משפחתי

 ,התבולל, התאסלם, התאזרח, השתמד, גייר, בולל, סלםא, אזרח: תדתי / תלאומיהשתייכות מצב 

, ייהד ,חייל, התפקר, התנצר, התמערב, התחרד, התחייל, התייוון, התייהד, התגייר, התגייס, התברגן

   ניצר 

, הלחית, הזיע, הדמיע, דמע, גנח, גיחך, גיהק, בכה :פעלים המסמנים ביצוע פעולות לא רצוניות

, התנשם, התייפח, התחייך, התאנח, השתעל, השתהק, הצטמרר, קקהצטח, הצטחק, הפליץ, הנשים

    שיהק, שאף, רייר, צחקק, צחק, פיהק, נשם, נחר, מצמץ, ייבב, חרחר, חייך,  התעטש,התנשף

 ...)ג' עם'ב ' עם'א (פעלים לוקטיביים סימטריים  .3

ים זה פרופוזיציה לוקטיבית סימטרית מתייחסת להתרחשות דינמית שבה עצמים שהיו נפרד

) ח"תשמ(לפי בורוכובסקי . ולהפך עצמים שהיו יחד נפרדים זה מזה, מזה הופכים להיות זה עם זה

 הארגומנטים ביחסת –") פיזר" / "אסף("פיזור / פועלי כינוס . 1: קבוצה זו מתמיינת לשתי קבוצות

. יתולכן נושאים אותה יחסה סמנט, וממלאים תפקיד זהה בהתרחשות, המושפע הם מאותו סוג

ניתוק / פועלי חיבור . 2. פעלים השייכים לקבוצה זו מסמנים לוקטיביות שהיא סימטרית לחלוטין

עצם אחד קבוע במקום והשני ,  הארגומנטים ביחסת המושפע אינם מאותו סוג–") ניתק" / "חיבר("

ייכים ישנם פעלים הש. פעלים השייכים לקבוצה זו מסמנים לוקטיביות שאינה סימטרית לחלוטין. נע

כלומר הם מאפשרים הן סימון של לוקטיביות סימטרית לחלוטין והן סימון של , לשתי הקבוצות

ולכן בהצגת הפעלים השייכים לקבוצת סמנטית זו , לוקטיביות שאינה סימטרית לחלוטין תלוי בהקשר

  . איני מבחינה בין שתי הקבוצות
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, גדע, גדם, בצע, בלל, ביתר, ביקע, בידל, שבח,  בזק,בודד, אסף, איחה, איחד, איגד, אחז, אגר, אגד

,  הדיף, הדביק, דרס,דגדג, דבק,  דבלל,גרר, גרס, גירד, גיפף, גילח, גייס, גיבב, גזר, גזם, גזז

, הפגיש ,הסתפח, הסתעף,  הסתנף,הסתבך, הלחים, הכליל, הכליב, הכליא, היזה ,החזיק, הזליף

, השתלב , השתיל,השתייך, השתבץ, הרפה, קהילה, הצמיד, הצטרף, הצטלב, הצטבר, הפריד, הפיץ

, התבקע, התבודד, התבדל, התארגן, התאסף, התאחה, התאחד, התאגד, השתרג, השתפשף

 ,התיז, התכנס, התחמצן, התחכך, התחבר, התחבק, התווסף, התגרד, התגפף, התגודד, התגבב

, התעכל, התנתק, התנשק, התנפץ , התנגש,התמיין, התמזג, התלקט, התלכד,  התלהק,התיר

, התפרד, התפקע, התפצל, התפלג , התפזר, התפורר, התפוצץ,התפוגג, התערבל, התערבב

, זיווג, התרתך, התרפק, התרכז, התקלף,  התקהל,התקבץ, התפרש, התפרק, התפרס, התפרט

, טרף, טחן, חתך, חצץ, חצה, חמצן, חלמן, חילק, חיכך, חיווט, חיבר, חיבק, חגר, חבר,  זרה,זמר

, מיזג,  מהל,לפת,  לעס,ליקט, ליפף, ליכד, ליטף, לחץ, כתש , כרת,כרך, כרטס, כפת, כלל, כינס, וץיפ

, נלווה, ניתק, ניתץ,  ניתז, נישק, ניפץ,ניסר, נטל, נחצה, נחלק, נדף, נגע, נגח, בקענ, נאחז, מסק, מיין

, סיפר,  סיפח,סיעף, סימר,  סיווג, נשבר,נקהל, נקבץ, נצמד, נצבר, נפרד, נפלג,  נפוץ, נפגש,נערם

, פקע, פצפץ, פירק, פיצל, פילח, פילג,  פיזר,פורר, פוצץ, פגש,  פגע,ערם, ערבל, ערבב,  עירב,עיכל

, קיצץ, קיפד, קילף, קיבץ, קטע, קטם,  קטף,קטלג, קושש,  צרר, צלף,צירף, צופף, צבא, פרס, פרם

 ,שיבר, שחק,  שבר,ריכז, ריסק , ריסס, ריטש, רוצץ,רבך, קשר, קרע, קצר, קצץ, קלף, קלע, קישר

   תפס, תיחח, שרשר, שרך , שיתף,שיסף, שיסע, שילב, שידד

 )ב' ב'א (פועלי מקום  .4

מציינת את מקום ההימצאות המסוים של ה, מתייחסת להתרחשותפרופוזיציה של מקום 

  .דבר

, ארז, אצר, ףאפ, אפסן, אסר, אכסן, אכלס, אכל, איטם ,איחר, איגף, איבק, אטם, אחסן, אבזר

, גירז, גידר, גיבס, גולל, גדד, גבל, בצר, בצבץ, בעט, בלע, ביקר, בייץ,  בייל,ביטן, בידד, בא, זאשפ

, דקר, דפק, דמע, דלה, דישן, דחס, דגר,  דג, גרגר,גרב,  גר,גנז, גמע, גמא, גלען, גלוון, גלה, גירש

, הושיב, הוציא, הופיע, ההביל, הדלה, הגניב, הגליד, הגיח, הבריג, הבקיע, הביא, האריק, דרך, דר

, הטיל,  הטיח, הטביע,הטביל, החנה, החטיא, החזיר, החדיר, הזריק,  הזריע, הזין, הזדמן,הזדהם

, הנביט, הלקה, הלם, הלין, הלביש, הכתים,  הכסיף,הכניס, הכיש, הכיל, היכה, היטגן, הטעין, הטליא
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 ,הפציץ, הפליק,  הפגיז, העמיס,העמיד, עטהה, הסתופף, הסתגר, הסתבן, הסיר, הנעיל, הניח

, הקיא, הקדים, הקביל, הצליף, הצליב, הצל, הציף,  הציב, הצטלק,הצטבע, הפשיט,  הפריש,הפקיד

 , השכין,השכיב, השיר, השיל, השיב, השחיל, השאיר, הרעיל, הרחיק, הרביץ, הקרים, הקיש, הקיף

 , השתלשל,השתכן, השתין,  השתחרר,ההשר, השקיע, השקה, השעין, השמיט, השליש, השליך

, התאשפז, רחהתא, התאכסן, התאכלס, התאוורר, התאבק, השתרש, השתרע, השתרבב, השתקע

 ,התכרבל, התכסה, התכבד, התייצב, התחפר, התחסן, התגנב, התגושש, התגורר, התברג, התבצר

, התנחל, וססהתנ, התמרח, התמקם, התמגל, התלקק, התלפף, התליע, התלטף,  התלבש,התכתש

 , התקרח,התקצף, התקין, התקוטט, התפשט, התפרץ,  התפטם, התערטל,התעטף, התנשא, התנפל

, חלב, חיתל, חירר, חיפה, חיסן, חילץ, חזר, חגר, חבש, חבט, זרק, זרע, זלל, זיפת, זיווד, זיגג, זיבל

,  טפח, טען,טמן, חטיי, טיגן, טיבע, טח, טבע,  טבל, חרץ,חרף, חרג, חרבן, חסם, חנה, חלץ, חלט

, לגם, לבש, כרה, כרבל, כפתר, כלא, כיתר, כיסה, כבש, כבל, ישב, ירק, ירה, יצק, ינק, יישב, יידה

, מלכד, מלג, מל, מיקש, מיקם, מילט, מזג, לשלש, לקלק, לן, לכד, ליקק, ליחך, ליווח, לטש, לחץ

, ניזון, נטש , נטע,נחת,  נחלץ,נחבל,  נחבט,נזעק, משח, משה, מרכז, מרט, מרח, מצץ, מסמר, מסגר

, נעל, נעדר, נפצע, נסדק, נמצא,  נכח,נכווה, ניקר,  ניקב,ניצב, ניפח, ניפה, ניסך, ניכש, ניילן, ניחת

, נתמך, נשרט, נשר, נשק, נשען, נשף, נשנש, נשלק, נשל, נשך, נשאר, נשא,  נקש,נקע,  נקב,נעץ

, סעד, סנדל, סירס, סירג,  סיקל, סינן,סילק,  סיכך,סייד, סיבן, סטר, סחט, סוכך, סדק, נתקע, נתקל

, פייח, פיטם, פיחם, עקר, עקץ, ענד, ענב, עמד, עישן, עישב, עיסה, עטף, עדר, עגן, סתם, סקל, ספג

, צם, ציפה, צילק, צבט, פשט, פרש, פרק, פרץ, פרזל, פקק,  פקד,פצע,  פמפם,פלט, פיצח, פינה

, ריפד, ריהט, רווה, רגם, קרקף, קרם, קירב, קינן, קינח, מח קי, קדח,קבר, צר, צף, צנתר, צנרר

, שיבץ, שטח, שחרר, שהה, שבה,  שב, שאף,שאב, רתם, רקם, רצע, רמס, רמזר , רכס,רישת, ריצף

 ,שקע, שפת,  שפך, שנק,שם, שלשל, שלק, שלף, שלה, שכן, שכב, שירש, שיפד, שימן, שילט, שיכן

, תפס, תלש, תלה, תיעל, תילע, תייק, תייג,  תיבל, תחמש,תחב, תדלק, שתל,  שתה,שרץ, שרבב

     תקע

 )ב' ל'א (פועלי בעלות  .5

פרופוזיציה של בעלות היא שם כללי לסוגים שונים של מה שנקרא קשרי השתייכות בין שני 

בעל הקניין והאחר הוא הדבר השייך לבעלים או , זה שהדבר שייך לו, האחד הוא הבעלים: עצמים

  .הבעליםהנמצא ברשות 
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, החזיק, הזדכה, הזדיין, הושיט, הוריש, הגריל, הגיש, הביא, גנב, גזל, גבה,  בנאם, ביזר,בזז, אימץ

, הצטייד, הפריט, הפקיע, העתיר, העניק, הסמיך, הנחיל, הלווה, הלאים, החרים, החכיר, החזיר

 ,השקיע, ישהשל, השכיר, השית, השיג, שיבה, השאיל, הרעיף, הרוויח, הקריב, הקציב, הקנה

, חנן, חכר, חימש, חטף, חב, זכה, ויתר, התרים, התקמצן, התפרנס, התכלכל, התחמש, התברך

, נדב, משכן, מעל, מסר, מכר, מיסה, מימן, לקח, לווה, כלכל, כייס, כיבד, כבש, ירש, ייצא, ייבא, חסך

, ערב, עלה, עיקל, סרספ,  סיפק, סיפח,סחר, סבסד,  נתן, נשכר,נשה, נישל, ניכס, ניחן, נידב, נטל

, שכר, שילם, שייך, שיווק, שדד, שאל, רכש, קנס, קנה, קיבל, צייד, פרע, פרנס, פיצה, פדה, עשק

    תרם, תגמל

 ) ב' ל'תוכן (פועלי בעלות מופשטת  .6

הכוונה , פרופוזיציה של בעלות מופשטת מסמנת הימצאות של תוכן כלשהו בתודעת האדם

תפיסה זו רואה באדם כבעלים . )פעלים המסמנים פעילות מנטלית(, תפיסה וכדומה, הבנה, למחשבה

פעלים המסמנים תפיסה בחושים נתפסים . על התוכן שבמחשבתו או על זה שהוא מקבל מן הזולת

התחושה או הדמות נמצאים כביכול , הטעם, הקול, כלומר הריח, אף הם כפועלי בעלות מופשטת

  .חש או ראה אותם, טעם, שמע, ברשותו של המקבל לאחר שהריח, בבעלותו

, גרס,  גישש, גירה, גילה,ברר, בלבל, בחר,  בחן,בהה, בדק, אמד, איתר, איכן,  איבד, אבחן,אבד

, החליט, הזה, הופיע, הגה, הבין, הביט, הבחין,  הבדיל,האמין,  האזין, דקדק, דמיין, דירג,דימה

, הסיק, הסווה, הניח, הכריע, הכפיל ,הכליל, הכיר, היתמם, היסס, הימם, היטשטש, הטרים, החשיב

, הקרין, הקנה, הקיש, הצליב, הציץ ,העריך, הסתקרן, הסתנוור, הסתמא, הסתכל, הסתבר, הסכים

, השתלם, השתכנע, השתומם, השקיף, השכיל, השכיח, הריח, הרהר, הרה, הרגיש, הראה, הקשיב

, התלבט, התיימר , התחשב,התחרש, התחקה, התחבט, התוודע, התבלבל, התבונן, השתמע

, התפלפל, התפלא, התעשת, התעניין, התעמק, התעוור, התעדכן, התמצא, התמחה, התלמד

,  חקר,חשד, חשב, חש, חלם, חישב, חיפש, חיסר, חזה, זמם,  זכר,וידא, התרצה,  התרכז,התרחרח

,  נחשב,ר נזכ, נוכח,נודע, נאבד, מצא,  מחה, מדד,למד, לימד, כפר, כימת, יזם,  ידע,טעה, טמטם

, עיוור, סרבל, סקרן, סקר, ספר, סנוור, סימא, סיכם, סיבך, סבר, נשקף, נעלם, נסתר, ניתח ,ניסה

,  קלט,קבע, צרם,  צרב,צפה, ציפה, צותת, פתר, פקפק, פקד, פענח, פנטז, פיצח, פזל, עניין, עיין
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,  תחקר,תחבל, תהה, שקלל, שקל, שנה, שמע,  שם,שכח, שיער, שינן, ריתק, רחרח, ראה, קרא

   תעתע, תמה, תכסס, תכנן, תחשב

 )ב' ='א (פועלי משוואה  .7

מזהה אובייקט כאובייקט מסוים באמצעות שם מסמנת התרחשות הפרופוזיציה של משוואה 

רעיון ההשוואה כולל גם השוואת שני אובייקטים בעולם שהמשותף . המכנה אותו, ביטוי אחר, נוסף

פועלי .  שני ביטויים שונים המתייחסים לאותו אובייקט במציאותלהם רב או מעט ולא רק השוואה בין

נוסף לו תואר , משוואה מתייחסים גם להתרחשות שבה האובייקט המושפע מקבל תפקיד כלשהו

  . ואז נוצר המצב ששני הכינויים מרפררים לאותו אובייקט בעולם, כלשהו

, כינה, חפף, זיהה, התמנה, התכנה ,השתווה, השווה, הנגיד, המשיל, המליך, הכתיר, הידמה, דמה

   תאם, שווה, נעשה, נהפך, נהיה, נדמה, נגד, נבדל, מנה, מינה

 )ג' ב'א + ב ' ב'א ' לא'(תזוזה / פועלי תנועה  .8

ישנם . תזוזה מתייחסת להתרחשות דינמית של תנועת דבר מסוים/ פרופוזיציה של תנועה 

מוגדרים , ומקום המוצא והיעד ידועים, ם יעדשבהם קיימת תנועה ממקום מוצא למקו, פועלי תנועה

ישנה תנועה מנקודה לנקודה אך , שבהם אין מקום מוצא ואין מקום יעד, וישנם פועלי תזוזה, וקבועים

ולעיתים קשה לקבוע , ישנם פעלים שהם בין תנועה לתזוזה. הנקודות אינן קבועות ומשתנות כל העת

בהצגת קבוצת פעלים זו לא הבחנתי ". דפדף"משל הפועל ל, האם לפנינו פועל תנועה או פועל תזוזה

  . תנועת דבר מסוים–והתמקדתי במשותף להם , בין שתי הקבוצות

, דיגל, דחק, דחף, דהר, דאה, גרר, גרף, גלש, גלגל, גירף, גירד,  ברח, בלם, בוסס, בא,אסף, אגרף

,  הגניב,הגלה, הגיע, הביא, ילהבה, האביק, דשדש, דרך,  דרדר, דפדף,דלק,  דלף,דימם, דילג, דידה

, הטיס, החליק, הזרים, הזיל, הזיח, הזיז, הזדעזע, הזדחל ,הוריד, הוציא, הוליך, הוביל,  הדרים,הדף

, הניע,  הניס,הנחית,  המריא, הכניס,הלך, הישיר, הימין, הילך,  היטלטל, היטה,הידרדר, הידס, היגר

, העלה, העיף, העביר, הסתער, הסתנן, הסתלק, רהסתחר, הסתובב, הסיע, הסיט, הסיג, הסב, הניף

, הרעיד,  הרים, הרטיט,הרחיק, הקיף, הצפין, הצעיד, הצניח, הפנה, הפליג, הפיל, העתיק, העפיל

 ,התגלש, התגלגל, התגולל, התאבך, השתרך, השתפל, השתלשל, השתכשך, השמיל, השיט, השיג

, התלקק, התנופף, התנועע, וססהתנ, התנודד, התנדנד, התחמק, התהפך,  התהלך,התגרד
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, התרומם, התקרב, התקדם, התערסל, התעמל, התעופף, התנפנף, התנער, התנענע, התמתח

, חמק, חלף, חלחל, חיכך ,חזר ,חדר, חג, זרם, זעזע, זע, זלג, זינק, זחל, זז, זב, התרחק, התרוצץ

, כשל, כשכש, כרכר,  כדרר,ישר, ירד, יצא, יירט, טס, טלטל, טיפס, טייל, טופף, חתר, חתה, חצה

, נזל, נופף, נהר, נהג, נדנד, נדד, נד, נבע, משך, מצץ ,מעד, מולל, לש, לקלק, ליקק,  ליטף,ליווה

, נפל, נענע, נע, נסק, נסע, נסוג, נס, נמלט, נכנס, ניתר, ניתב, ניקז, ניער, נייד, ניווט, ניגש, ניגר, נטף

, עבר, סר, סטה, סחף, סובב, סבב, סב, נשפך, נשמט,  נשב,נשא,  נרתע,נרעד, נפנף, נפנה, נפלט

, צלע, צלל, צלח, פרח, פסע, פנה, פכפך, פיזז, ערק, עקף, עצר, עפעף, עף, עלה, עיכס, עזב, עופף

, רמס, רכב, ריצד, ריחף, רטט, רחש, רדף, קרקע, קרטע, קפץ, קלח, קיפץ, קידם, צען, צעד, צנח

, שמט, שכשך,  שיתק,שינע, שייט, שיגר, שט, שחה, וטטש, שב, רקע, רקד, רץ, רפרף, רעה, רעד

   תר, תעה, תייר, שצף, שפשף, שעט

 )א' ל'רגש (פועלי רגש  .9

 הם מסמנים . פרופוזיציה של בעלות מופשטתפועלי רגש נתפסים כמממשים, לשיטתנו

 מציגה את המרגישתפיסה זו .  או באובייקט חי שאינו אנושיהימצאות תוכן של מצב רגשי באדם

  .כבעלים והרגש נמצא בבעלותו

, הרגיש, הצר, הצטער, העריץ, העז, הזדעזע, הזדהה, דאג, גל, ביכה, בטח, בחל, בז, אהד, אהב

, התגעגע, התגאה, התבייש, התאמלל, התאכזב, התאהב, השתעמם, השתלהב, השתוקק, השתבח

,  התמרמר,התמוגג, התלקח, התלהב, התייסר, התייאש,  התחשק, התחשב,התחרט, התחלחל

, התקדר, התפעל, התפלץ, התפאר, התעצבן, התעצב, התענה, התענג, התעודד, התנכר, התנחם

, כאב, ירא, ייחל, חשש, חש, חיבב, זעף, זעם, זלזל, התרתח, התרשם, התרגש, התרגע, התרגז

, נעלב, נסער, נמאס, נלהב, נחרד, נואש, נהנה, נדהם, נגעל, נבוך, נבהל, מחל, כעס, כיפר, כיבד

, רחש, רווח, קסם, קינא, קיווה, צהל, פיעם, פילל, פחד, סמך, סלח, סבל, נרתע, נרעש, נרגע, נעצב

                      תיעב, שנא, שמח, שחר, שאף, רצה, ריחם

, הבעית, הביך, הבחיל, הבהיל, דכדך, דיכא, בייש,  ביזה, בידר,אמלל, אכזב, אושש – גרימת רגש

, הנעים, המם, המאיס, הלהיט, הלהיב, הכעיס, הכאיב, הטריף, הטריד, הדהים, הדאיג, הגעיל

, הקסים, הקל, הקדיר, הציק, הצהיל, הפתיע, הפליא, הפחיד, העציב, העליב, העכיר, העיק, הסעיר

, התחבב, התגרה, התאנה, התאכזר, השרה, השפיל, השניא, הרתיע, הרשים ,הרהיב, הרגיע, הרגיז
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, עינג, עולל, עודד, סיפק, נעם, נסך, ניחם, מירר, ייסר, ייאש, זעזע, בזינ,  התעלל,התסיס, התנכל

   תסכל, שעשע, שעמם, שלהב, שימח, ריצה, ריגש,  קיפח,קומם,  צרר,ציער, פייס, פגע, עצבן, עינה

 )א' ל'תוכן ( פועלי העברת מסר .10

ימת והינם מימוש של פרופוזיציה של גר, פועלי העברת מסר מסמנים העברת תוכן לנמען

וממשיך להיות באותו זמן גם אצל , שבה התוכן שהיה אצל א הופך להיות גם אצל ב, בעלות מופשטת

 שני -הבעלות ולא שינויה " שכפול"במקרה זה גרימת הבעלות המופשטת היא מעין , על כן. א

בקבוצת . הם בעלים על התוכן בסוף ההתרחשות המסומנת בפועל, הגורם והמקבל, המשתתפים

יש המסמנים העברת , ו יש פעלים המסמנים העברת מסר שחייבת להיעשות באופן מילוליפעלים ז

ויש המסמנים העברת מסר שיכולה להיעשות הן באופן מילולי והן , מסר שאינה נעשית באופן מילולי

   .ולא הבחנתי בין הקבוצות השונות, באופן בלתי מילולי

, בישר, בירך, ביקר, ביקש, בילף, ביטא, בידח, דהב, ביאר, אשרר, אפיין, אמר, אישש, אישר, איחל

, הבהיר, האשים, דרש, דסקס, דן, דייק, דיווח, דיבר, דחה, דובב, גער, גמז, גמגם, גינה, גילה, גידף

, הוקיע, הונה, הוכיח, הודיע, הודה, הדליף, הדגיש, הגיד, הגיב, הגזים, הגה, הגדיר, הביע, הבטיח

,  הידר, הטעה,הטיף, הטיח, החשיד, החניף,  החמיא, החווה,זעיק ה,הזם,  הזכיר,הזדהה, הורה

, הסביר, הנחה, היר הנ,המציא, המליץ,  המהם,הלשין, הלעיז, הכתיב, הכריז, הכפיש, הכחיש, הילל

, הפטיר, הפגין, הערים, העלים, העליל, העיר, העיד, הסתלף, הסתייג, הסתודד, הספיד, הסכים

, הרצה, הריע, הקריא, הציע, הצטדק,  הצחיק,הצהיר, הצדיק,  הצביע,הפריך, הפציר, הפליט, הפיץ

, התבטא, התבדח, התאונן, השתפך, השתלח, השתחץ, השמיץ, השמיע, השלה, השיב, הׁשביע

, התייעץ, התייהר,  התחצף, התחנף,התחנן, התחנחן, התחלה, התווכח, התוודה, התדיין, התבכיין

, התנגד, התנבא, התמרמר, התמקח, התלחשש, חשהתל, התלוצץ, התלונן, התלהם, התכחש

, התפלמס, התפלל, התפייט, התפאר, התערב, התעמת, התנצל, התנצח, התנסח, התנה, התנגח

,  התרפס,התריע, התריס, התרה, התרברב, התראיין, התקשקש, התקוטט, התפלפל, התפלסף

, מחה, לעג, ליבן, לחשש, לחש, גלג ל, כפר,כיזב, ייעץ, יידע, טפל, טען, חשף, חד, זעק, זימן, התרצה

, נשבע, נקב, נעתר, נענה, ניסח, נימק, ניחש, ניגח, ניבא, ניאץ, נזף,  נועץ, נדר,נדבר, נאם, מלמל

, פירט, פיאר, פטפט, ערער, ענה, סתר, סקר, ספד, סנגר, סירב, סיקר, סיפר, סימל, סילף, סיכם

, קנטר, קילס, קילל, קידש, קונן, קבל, צרח,  צעק,ציין, ציטט, צידד, צחק, צווח, פרסם, פלפל, פירש
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, שיקר, שידר, שיבח, שוחח,  שאל,רמז, רימז ,רימה, ריכל, רטן, ראיין, קשקש, קרץ, קריין, קרא

  תשאל, תרגם, תירץ, תינה, תיאר, תדרך, תבע, שלל, שכנע

 )'פעל'א (פועלי פעולה  .11

מה לדבר או לאדם שיתחיל או פרופוזיציה של פעולה מתייחסת להתרחשות דינמית של גרי

כך , היינו גרימת פעולה ברורה ומוגדרת, יש פעלים המסמנים גרימת פעולה ספציפית. יפסיק לפעול

ויש פעלים שאינם מסמנים גרימת , שבפרופוזיציה בפועל קונקרטי' פעל'שניתן להחליף את הפרדיקט 

בפועל ' פעל'החליף את הפרדיקט כך שלא ניתן מתוך משמעות הפועל ל, פעולה ספציפית אלא כללית

  . קונקרטי

, הפעיל, היניק, הזנה, הוליך, הדמים, הדליק,  הדהיר, הבריח,האכיל, האביס, דומם: פעולה ספציפית

  שיסה, עימל, התניע, הרקיד, הריץ, הקפיץ

, שדר, דרבן, דיכא, דחק, ביקש, ביטל, אפשר, אסר, אנס, אכף, אילף, אילץ, איים, איבן: פעולה כללית

, הניע, הניח, הניא, המריץ, המריד, המליץ, הכריח, הטריח, הטיל, החטיא, הזהיר, הורה, האיץ

, הרתיע, הרשה, הרגיל, הצטווה, הפריע, הפציר, הפעיל, העסיק, העניש, העביד, הסכים, הסית

, נמנע, נידב, נטרל, מנע, כפה, כבל, חייב, זירז, התיר, התבקש, השפיע, השעה, השבית, השביע

, שידל, שיבש,  שחרר, ריסן,קטע, ציווה, פקד, פסל, פיתה, פיטר, פטר, עצר, עיכב, עודד, סיכל

 תבע , שלל, שלח, שכנע, שיתק

  מיון הפעלים שהינם מימוש של שתי פרופוזיציות  .ב

  פועלי קיום  + פעלים לוקטיביים סימטריים  .1

  תפר, שזר, רקח, סגסג, טווה, הרכיב, הקציף, גיבל, ארג

  מקום + פועל קיום .2

  שרט, שנק , קינן,ערף, נשפת, נבר, מלק, ייער, טרף, טבע, חפר, חנק, הרעיל, הפרה, הטביע, הדגיר

  )לקול(קיום + תזוזה /פועלי תנועה .3

  שקשק, רשרש, חיבץ, השתקשק
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  מצב+ פועלי מקום  .4

, התגנדר, התבסם, התאפר, השתכר, הריק, הרטיב, הסתמם, הספיג, המליח, הידלדל, גדש, איפר

, התעברה, התנגב, התמעט, התמלא, התלחלח, התייפייף, התייפה, התייבש, התחפש, הדרהת

, חפף, חיפש, התרטב, התרחץ, התרוקן, התקשט, התקרצף, התקלח, התפרכס, התפכח, התפדר

, פרש, פיכח, פידר, עמלן, סימם, סידר, נרטב, ניגב, מילא, לחלח, כיבס, יישן, ייבש, יבש, טינן, טאטא

   שריין ,שיכר, שטף, רחץ, רוקן,   קישט,קילח, צבע

  בעלות מופשטת+ פועלי מקום  .5

, נחבא, חשף, התחבא, התבשם, הצפין, הצניע, העלים, הסתתר, הסתיר, הטמין, החביא, בישם, ארב

   נטמר

  מצב+ פועלי תנועה  .6

  פצר 

   מצב משפחתי+ פועלי קיום  .7

  שכל , שיכל, התייתם, התאלמן, אלמן

  העברת מסר+ יים פעלים לוקטיבים סימטר .8

  התוועד 

  בעלות מופשטת+ פעלים לוקטיבים סימטריים  .9

  משמש , מישש

  מקום+ פעלים לוקטיבים סימטריים  .10

  נגס , כרסם, התרסק, ארה

  בעלות+ פעלים לוקטיבים סימטריים  .11

  צבר 
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  תנועה+ פעלים לוקטיביים סימטריים  .12

  נקווה  ,התנקז, התלווה, הצטופף

   בעלות+ פועלי קיום  .13

  זבח , זבזב

  מצב+ פועלי בעלות  .14

   רושש , עישר, התרושש,התעשר

  מצב+ פועלי בעלות מופשטת  .15

  הסתווה 

    בעלות מופשטת+ פועלי תנועה  .16

   פשפש, פטרל, עקב, עלעל, סרק, סייר, חיטט, בלש

 מקום+ פועלי תנועה  .17

   צד, עט, סחב, דש

  בעלות+ פועלי תנועה  .18

  שלח , טלגרף, הבריק

  ותבעל+ פועלי מקום  .19

 פלש 

 רגש+ פועלי העברת מסר  .20

  הקניט 
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  העברת מסר+ פועל תנועה  .21

  הצדיע , הנהן

  קיום+ פועל מצב  .22

  נחנק 

 העברת מסר+ פועל בעלות מופשטת  .23

 ריגל

  מיון הפעלים שאינם מימוש של פרופוזיציה  .ג

  הפעלים המכלילים   .1

  פעלים מכלילים שאינם קשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו .1.1

  כלליים ביותרכלילים פעלים מ

   תפקד, פעל, עשה, עסק, עבד, כיהן, יגע, טרח, התעסק,  התנהג, התנדב,ביצע

   פעלים מכלילים המסמנים את אופן הפעולה

, השתולל, השתובב, הקפיד, הפריז, הסתאב, הידר, החמיר, הזדרז , הזדאב,הגזים, האט, ביזה

, התקרנף, התפרע,  התעלם,התמיד, וןהתכו, התחסד, התחכם, התהולל, התבזה, התבהם, השתטה

   שקד,  נזהר, חזר,התרשל

  פעלים מכלילים המיוחדים לטיפוסי מעשים מסוימים

, צדק, פשע, עולל, סרח, סיכן, סגד, מעד, כישף, טעה, חטא, חגג, השתעשע, התבדר, הסתכן, בילה

  שגה, רימה, קיים
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  :פעלים מכלילים המסמנים אי עשייה

, נח, חמק, זנח, ויתר, התעצל, התנזר, התחמק, התבטל, התאפק, השתמט, הפר, הסתגף: לא עשה

   עצר, נרתע, נמנע, ניזר

  שבת , פרש, התפטר: לא עבד

  פעלים מכלילים הקשורים בהכרח במשתתף נוסף פרט לפוֵעל עצמו .1.2

  פעלים מכלילים המיוחדים לטיפוסי מעשים מסוימים

, עזר, סעד, סייע, נקם, מרד ,טיפל, חתר, חיזר, התקומם, התנקם, התמרד, הועיל, גמל, גידל, בגד

   שירת , קומם, ציית, פלרטט

   פעלים מכלילים המסמנים את אופן הפעולה

  חיקה, התמסר, כיבד, הרע, היתל, היטיב

    פעלים מכלילים המסמנים אי עשייה

  הפקיר, הזניח

  פעלים שתכליתם פועל מכליל  .1.3

אך , ת שונה ואינם חלק מקבוצת הפעלים המכליליםהפעלים הבאים שייכים כל אחד לקבוצה סמנטי

  . מכיוון שבהגדרתם קיים פרדיקט תיאורי כללי של תכלית, הינם בעלי אופי מכליל

  שיתף  ,שיחד, נועד, נדרך, חבר, זמם, התפרס, התלכד, התייצב, התאחד, הצטרף, הזעיק, גייס

  פועלי קיום להתרחשות .2

, ים השייכים לקבוצה זו מביעים כניסה למצב קיומיהפעל, )66' עמ, א"תשס(לפי בורוכובסקי 

 .פרופוזיציה ולא ארגומנט, אירוע שלם, שבו המהות ההופכת להיות קיימת היא מהות מורכבת

, אולם). P' יש'(' התהווה '– בפעלים אלה מימוש של פרופוזיציה סמנטית של קיום רואהבורוכובסקי 

 שניכר כי כל פועל מכיוון,  שאינה מימוש של פרופוזיציהקבוצהכי יש לראות בקבוצת פעלים זו , ייתכן

  כלומר פרופוזיציה סמנטית זו טובה לתיאור כל הפעלים.רחשותמסמן קיום של התבעצם היותו פועל 

    .  פרופוזיציה רלוונטית לתיאור משמעות פעליםנראה כי פרופוזיציה זו אינה ולכן , בשפה
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, התממש,  התלקח,התחיל, התחולל, התגשם,  התגלע,הקביל, הסתיים, היה, גרם, ארע, ארך

, שרר, קרה, קדם, פרץ, נערך, נכזב, ניטש, חל, חולל, התרחש, התקיים, התפרץ, התנהל, התמשך

  תכף

  כישלון/ פועלי הישג  .3

אפשר לראותם כתוצאות של אותן פעולות . כישלון מציינים מצבים חדשים/ פועלי הישג   

אינו מתאר שום פעולה נוספת " ניצח"פועל ההישג ,  לשם דוגמה.המתוארות בעזרת פועלי משימה

  ".נלחם"מעבר לפעולה שאותה מסמן הפועל 

  צלח, נכש, נכנע, ניצח, התגבר, הצליח, הפסיד, הכשיל, יענהכ, הביס

    אספקטואליים\ מודאליים \פעלים אדוורביאליים  .4

, אהפלי, העדיף, הספיק, המשיך, המעיט, היטיב, החל, הזדרז, הואיל, גמר, בושש, ביכר, איחר

, התפתה, התעתד ,התכונן,  התכוון,התחיל, התחייב, השתלם, השכיל, הרבה, הקדים, הפסיק

   פסק, סיים, ניסה,  נהג,מיעט, למד, יכל, ידע, חדל, התרגל, התקשה

  התלבטויות  .ד

, גילם, גיוון, גיבה, זרג, גונן, גוונן,  גאל,ביצר, ביית, ביים, ביטח, אתגר, ארגן, אץ ,אירח, אימן, אבטח

, הדמה, הדיח, הדגים, הגשים, הגן, הגיה, הבליג, האניש, דן, דחה, דגמן, דגל, גרע, גמל, גישר, גינן

, הכשיר, הימר, הטריף, החצין, החליף, החיל, הזקיק, הזיק, הזדקק, הזדווג, הועיד, ההדיר, הדריך

, הסתדר, הסתגל, הסריט, הסכין,  הסדיר,הסגיר, הנציח, הנחה, הנהיג, המתין, המיר, המחיש, הלם

, הציג, הצטרך, הצטנע, הצטלם ,הצטיין, הפנים,  הפליל, הפלה,הסתפק, הסתמך , הסתכסך,הסתכם

, השתדל, השקיע,  השלים,השליט, השיק, השים, השהה, השגיח, הרשיע, הקצה, הקדיש ,הצריך

, התאמן,  התאים,התאחר, התאבל, השתתף, השתעבד, השתמש, השתלט, השתית, השתהה

, התייחד, התחרה, התחלף, התווה, התגלם, התגונן, התבלט, התביית, התארגן, התאקלם, התאמץ

, התפנק,  התפייס,התערה, התעקש, התעכב, התנסה, התמקד, התמצה, התמודד, התכונן, התייחס

, חלש, ינך ח,חילל, חיכה, חייג, חייב, חידש, חווה, זיכה, התרסן, התקשר, התקיף, התפשר, התפקד

, מחזר, לחם, כייר, כיכב,  כיוון,יישם, ייצג, ייעד, ייחס, ייחד, יחצן, טרפד, טלפן ,טיפח, חרט, חנך
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, ניצל, ניהל, נידה, ניאף, נטה, נחנך, נזקק, נאף, נאבק, משל, מסחר, מלך, מיצע, מיצה, מימש, מיהר

, פיקד ,פינק, פיגר, פחלץ, ערך, ימתע, עיגן, סנכרן, סייג,  סיגף,סיגל, נקט, נפש, נסמך, נלחם, ניתח

, שלט , שיקף,שיקם, שימש, שיחק, שיווה, רדה, רב, קצב, קימץ, קיטב, צרך, צנזר, פרט, פסק, פיקח

, תמרן, תמך, תיעש, תיעד, תיווך, תיארך, תיאם, תחבר, תזמן, תגבר, שפט, שערך, שעבד, שמר

 תרגל, תרבת, תקף, תפעל
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RESEARCH PROPOSAL ABSTRACT 

 

    This study examines the syntax, semantics and pragmatics of a group of 

contemporary Hebrew verbs that may be termed inclusive. Verbs such as do, work, rebel, 

betray, celebrate, help and others do not designate any specific act, but rather incorporate 

several activities, any one of which may be designated by the given verb. The activities 

incorporated in an inclusive verb are numerous and varied and apply differentially according 

to circumstance. For example, in the sentence “I worked all day yesterday,” the verb worked 

may designate a variety of activities that apply accordance to circumstance, such as picking 

fruit, cleaning, talking on the phone, driving, reading and the like. As such, the meaning of 

the verb worked changes according to the concrete acts designated as “work” in each 

context. 

    The point of departure of this study is an approach declaring that the verb 

does not constitute one unit of meaning but rather comprises an aggregate of meaning 

components, at the foundation of which is a basic proposition (hence I call it the Verb as 

Component Aggregate (VCA) approach, whose most outstanding proponents for the Hebrew 

language are Eliezer Rubinstein and Esther Borochovsky). This approach enables 

classification and description of groups of verbs in a given language and designates the 

inclusive verbs as a distinct semantic group. While it purports to describe all verbs, studies 

applying the method have identified verb groups, inclusive verbs among them, that cannot 

be analyzed with the tools provided. Their meaning cannot be broken down into 

components; moreover, as they designate neither specific results nor attempts at achieving 

them, no particular semantic proposition may be ascribed to them. Such verb groups point 

out the weakness of the VCA and reveal the need for its expansion or for alternative 

analytical tools. Accordingly, I examined other common approaches to verb analysis – 
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semantic frames, thematic functions, construction grammar and pragmatics – and sought to 

determine whether they can account for this verb group and, if so, how they accomplish this 

task and how they may assist us. 

    The following are brief descriptions of each approach applied in analyzing 

inclusive verbs: 

1.  Verb as Component Aggregate: This approach is largely based on the concept that the 

verb is not one unit of meaning but rather comprises meaning components and 

embodies a basic proposition at its foundation. At the heart of this concept is the basic 

principle that the abstract semantic deep structure dictates the syntactic surface 

structure. As meaning is the basis for the surface structure components, it is important 

to break the verb down into its meaning components so that these surface components 

may be understood. Linguists applying this approach in their research show that 

breaking down the verb into basic units of meaning often helps explain the meaning of 

the verb and its syntactic frame, maintaining that it even enables classification of verbs 

into semantic groups according to the fundamental content at the basis of their 

respective definitions. 

2.  Semantic Frames: Proponents of this view do not analyze individual words or concepts. 

Each word belongs to a particular semantic frame that is aroused in the hearer’s mind 

by its utterance. Meaning is accorded by virtue of a word’s place within the system. A 

semantic frame includes a description of the conceptual structure to which the word 

belongs, taking the occurrence, value determination and labeling of the frame’s 

components and word list into account. 

3.  Thematic Roles: Thematic roles designate the semantic roles of the arguments ascribed 

to the actors in the occurrence the verb designates. The verb is the basic element that 
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controls and imposes thematic roles on the nouns to which it refers. That is, the verb 

determines the number of arguments required and their roles. Common thematic roles 

include: Agent, object, place, etc. Each argument in an occurrence the verb designates 

may be one of the thematic roles. The various thematic relationship systems express a 

concept of sentence type that is expected to be universally valid. 

4.  Construction Grammar: No clear distinction is made between lexicon and syntax. The 

underlying concept is that certain structures – phrases, expressions or constructs – are 

linguistic units that bear meaning and have a function in interpretation of the 

expression that may even be separate from the contribution of the words to the 

sentence. The verb and the expression’s structure accord meaning that is greater than 

the sum of its parts. 

5.  Pragmatic Reference: Pragmatics examines how an expression is connected with other 

expressions in the same linguistic and circumstantial context, i.e. the circumstantial 

conditions that the expression uses: Speaker, hearer, when and where the expression 

was produced and the like. It emphasizes the function of the communication dimension 

in language, assuming that a linguistic expression does not exist in a vacuum but within 

a given context and under certain circumstances, entailing a difference between what is 

coded explicitly (what is said) and what the speaker actually intended (the total 

meaning of the message). This difference is a pragmatic issue that may be overcome by 

deduction. Key topics in pragmatics include: Implicatures; discourse markers; referential 

expressions such as deictic reference to place, time and person; presupposition, speech 

acts and more. 

    Tools relevant to the study of inclusive verbs will be taken from each 

approach. I found it appropriate to combine several approaches in examining the meaning of 

inclusive verbs, their syntactic behavior and their use, as it is evident that the respective 
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approaches emphasize different facets of meaning and contribute to different aspects of 

verb research. 

    In assessing the validity of designating inclusive verbs as a distinct semantic 

group, I sought to determine whether there are any semantic attributes common to all verbs 

in the group, not only by virtue of their unique inability to be broken down into units of 

meaning – proposition, predicates and arguments – but also on the basis of a positive 

common feature. I evaluated the unique qualities of the inclusive verb group in terms of 

semantics (common basic and unique meaning), syntax (common syntactic rules that apply 

to them as a group) and pragmatics (circumstances of their use) and attempted to pinpoint 

common semantic qualities for the acts included in the various inclusive verbs, thereby 

enabling a more thorough analysis of the meaning of each inclusive verb. 

    The first step was identification of verbs belonging to the inclusive verb 

group. I went through Choueka’s entire Rav Milim Dictionary and marked all the verbs to 

which a specific semantic proposition cannot be ascribed (in accordance with the VCA 

approach, that defines such verbs by negation). This necessitated analysis of all verbs in the 

language and their semantic classification according to basic propositions. This was the only 

way to identify the inclusive verbs, that I classified into subgroups according to similarities 

among them. I then sought to define the basic meaning common to the inclusive verb group 

that would include positive common group attributes. I attempted to uncover a common 

unique meaning for each subgroup within the verb group studied, using a corpus to examine 

the syntactic behavior of the verbs and use thereof. The success of my attempt to find a 

common basic meaning, unique meaning and common syntactic and pragmatic rules for this 

verb group confirmed the appropriateness of classifying these verbs as a distinct semantic 

group. Finally, I analyzed four common prototypical inclusive verbs – avenge, help, work and 

do – that were selected after the inclusive verb group was divided into two subgroups. The 
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first two verbs selected represent inclusive verbs that necessarily involve another participant 

[+animate] besides the agent, while the latter two represent inclusive verbs that do not 

necessarily involve another participant [+animate] besides the agent. Using the corpus, I 

examined the syntax, semantics and context of each verb. For each inclusive verb, I 

presented a semantic frame, explaining the occurrence that the frame represents and 

defining the frame’s elements as those that constrain the meaning of the inclusive verb or 

designate a participant in the occurrence. I then examined the unique meaning of the verb, 

determining whether it embodies any unique presuppositions, which arguments it contains 

and which descriptive predicates are present. Subsequently, I described the verb’s syntactic 

behavior: Number of complements, their roles and their syntactic realization. Finally, I 

examined the meaning of each verb in various combinations. In several cases, the status of 

use context (the pragmatic facet) was underscored for the given verb. 

    The study of this verb group is challenging and interesting, as their special 

nature virtually precludes exhaustive semantic description. This observation inspired me to 

seek an original means of description, entailing intensive study of each of the various 

approaches to verb research and a search for relevant analytical tools. As such, the purpose 

of research was primarily comprehensive and intensive description of the unique attributes 

of the inclusive verb groups, including their meaning, syntactic behavior and use. Description 

of group meaning and analysis of its syntactic and pragmatic behavior confirmed the validity 

of designating inclusive verbs as a distinct semantic group. In addition, the study introduces 

a practical method for comprehensive and intensive verb description, yielding a better 

understanding of verbs in general and the inclusive verb group in particular. Furthermore, 

studies of this type, that combine various methods and approaches, have been shown to 

delineate and underscore the strong and weak points of each. 
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