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“Linguists are no different from any other people who spend more than nineteen hours a day 

pondering the complexities of grammar and its relationship to practically everything else in 

order to prove that language is so inordinately complicated that it is impossible in principle 

for people to talk.” 

– Ronald Langacker 
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 תודות

ליווה אותי בעצותיו הטובות ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' שלמה יזרעאל על שהנחה אותי באורך רוח ו

 ועל המקצועיות, על הזמינות ועל ההערות החדות והקולעות. בכל שלבי העבודה. תודה על היסודיות

תודה תודתי נתונה גם לבני משפחתי שתמכו בי ועודדו אותי לאורך התקופה הארוכה של המחקר. 

על ההבנה, התמיכה  – וארי ליבי ,אור, נעמי –מיוחדת לדן על הנכונות לעזור בכל עת. תודה לילדיי 

  והסבלנות.
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 תקציר

 –המבוססות היטב בדקדוק קטגוריות של שתי מטרתו העיקרית של המחקר היא בחינה מחודשת 

וד' ו'חיבור' כאל מונחים בספרות המחקר לעיתים קרובות מתייחסים אל המונחים 'שעב ו'חיבור'. 'שעבוד'

 'תלות', 'טפלות' או 'שוויון'. כגון ,מעורפליםמובנים מאליהם או שמסבירים אותם באמצעות ביטויים 

 – 'שעבוד' ו'חיבור' –של שתי הקטגוריות  דקדוקביתרה מזו, חוקרים רבים מניחים מראש את קיומן 

רסליות המתאימות לכל שפה עלולה להטעות ומחפשים דוגמאות כדי להצדיק אותן. קביעת 'תוויות' אוניב

ולהסתיר תופעות הייחודיות לשפות השונות. על כן במקום להניח מראש את קיומן של קטגוריות 'שעבוד' 

הנתפסות כמייצגות את הקטגוריות מיליות  – ו-ו שו'חיבור', הצעתי לבחון את השימושים של המיליות 

בחינה כזאת יכולה לחשוף משמעויות אלה מעמידות. ולתאר את המבנים שמיליות  –האלה בעברית 

 חדשות ולהוביל לסיווג אחר.

ולנסות למקם את השפעת הניתוח במסגרת כוללנית של  ו-ו שכדי לברר את תפקידיהן של המיליות 

תיאור מבנה הלשון העברית המדוברת בימינו השתמשתי בנתונים המצויים ב'מאגר העברית המדוברת 

הראיתי ששימושים רבים (. corpus drivenמאגר )-ונקטתי שיטת מחקר מּונעתבישראל' )מעמ"ד( 

 חלקם חורגים מן התפיסות –שימושים אלה במיליות אלה אינם ניתנים להסבר במונחים המסורתיים. 

שיש  "שיבושים"או כ "לא דקדוקיים"וחלקם אף נתפסים כ חיבור,ה מבנשל ות של מבנה שעבוד והמקובל

שאפשר  למדהמחקר מ .תותפקיד המילילאינם מתיישבים עם ההסברים המקובלים כי  וזאת ,לתקנם

על סמך  , וזאתזמננו-לראות באור שונה את המבנים שמיליות אלה מעמידות בעברית המדוברת בת

מיליות מקבילות בשפות להסמנטי של המיליות, בחינת האטימולוגיה שלהן והשוואה טיפולוגית  הניתוח

  שונות.

להופיע במבנים שונים ובהקשרים מגוונים. השימוש  עשויה שמישור הסינכרוני המילית שבהראיתי 

בהקשרים  שלהפך, אפשר לראות בשימוש במילית אקראי.  האלה אינו מילית בכל ההקשריםהבאותה 

התאוריה הפונקציונלית של  מגוונים תמיכה לכך שיש למבנים האלה תכונה משותפת. בהסתמך על

( Frajzyngier, 1995( של פרייזינגר )A Functional Theory of Complementizersההשלמה ) מיליות

, כלומר שיוך המבע de dictoהוא לציין את התחום הסמנטי  ששהתפקיד העיקרי של המילית הצעתי 

המציאות הדובר אינו מתייחס למבע, אלא מתאר את  שבו de reלתחום . תחום זה מנוגד לשוןלתחום ה

פירושו סימון המבע כפרופוזיציה. הדובר מסמן את המבע  de dictoך המבע לתחום ישירות. שיו

דו, כלומר, היא אינה יכפרופוזיציה כאשר היא אינה מאופיינת ברמה הגבוהה ביותר של אמיתּות מצ

הישירה של הדובר. פסיכולוגים ובלשנים רבים תופסים את המשפט האינדיקטיבי כמשפט קביעתו 

הפרופוזיציות המסומנות  (. על כןGrice, 1975; Cialdini, 2006וא אמיתי )למשל, שהדובר מאמין שה

במשפטים אינדיקטיביים שבהם רמת האמיתות הגבוהה ביותר מצד  מנוגדות לפרופוזיציות שבמילית 

רמת האמיתות של הפרופוזיציה נמוכה מזו של קביעה ישירה  הדובר היא המשמעות הבלתי מסומנת.

שונים(. תחביריים , בפרופוזיציות המשובצות במבנים שארהנחה מוקדמת )מדובר, בין ה כאשר היא בגדר

המבוססות על שיח קודם, על ידע משותף, על ידע העולם. הקביעה  מדובר במקרים של הנחות מוקדמות

היא חלשה אף יותר כאשר הפרופוזיציה היא בגדר אפשרות, סבירות או חוסר ביטחון מצד הדובר, או 

הפרופוזיציה היא בגדר חובה, משאלה או רצון. בכל המקרים האלה )בהעדר תנאים מגבילים( היא כאשר 

 .שתסומן באמצעות המילית 

(, Frajzyngier, 1995לשונית. לפי פרייזינגר )-התייחסות מטאהתייחסות למבע כאל פרופוזיציה היא 

 מציינתה לקסמה עצמאית ש תמדובר בהבעת מודליות אפיסטמית. על כן הצעתי שאפשר לראות במילי



 

 ב
 

: מודליות אפיסטמית יכולה להביע סוגי מודליות שונים ש המילית הסינכרוניתשברמה הראיתי  מודליות.

יהיה לכם ש – ונת דוברּומכ :דאונטיתאו מודליות  – (C711_3_sp3_00הוא מוכן לקנות | )שעודד אמר  –

אני  – ונת אגנטּומכו (OCD_2_sp2_135) \   אני אפרססש – ונת נמעןּומכ, (P423_1_sp7_187שמירה נעימה || )

כמו כן,  .(C711_1_sp1_082-085יתיישן עד החתונה שלי || )ש מבקשת ללכת ליקב מרגלית ולקנות | אה | קברנה |

 .שמצביע על הקשר האפשרי בין סוגי המודליות השונים המובעים באמצעות המילית הנוכחי המחקר 

ים יכולים לשמש אמצעבשפות שונות  שהמקבילות למילית ות יתור מילמבחינה טיפולוגית ב 

העיקריים שבהם הם פועלי אמירה, מילות דמיון והשוואה וכינויי רמז. הצבעתי על אשר ם שונים, ילשוני

אמירה הפועל  –בנמצא היו עובדה מעניינת שבשכבות המוקדמות יותר של העברית כל האמצעים האלה 

י) לאמר ִֽׁ ז ָיש  יהָוָ֔ה ַויֹאְמ֖רּו ָאָ֣ ה ַהזֹא֙ת ַלִֽׁ יָרָ֤ ת־ַהש  ל אֶׁ ְשָרא ֵ֜ י י  ֩ה ּוְבנ ֵ֨ רר־ֹמשֶׁ ה  ֵלאמ ֹ֑ ה ֥סּוס ְוֹרְכ֖בו ָרָמ֥ ה ָגָאָ֔ י־ָגֹאָ֣ ִֽׁ יהָו֙ה כ  יָרה ַלִֽׁ ָ֤ ָאש 

֙י ) כי(, מילת הדמיון )שמות טו, א( ַבָיִֽׁם׃ ְרת  ר ָאַמ֙ יָאֹמָ֤ ּהכִּ אָתָ֔ א ְשנ  ָֹ֣ הקשורה  שוהמילית ( )שופטים טו, ב( ־ָשנ

י ) מבחינה אטימולוגית לכינוי רמז ְרת  ל׃ש  ָאַמַ֕ בֶׁ ה ָהִֽׁ ֖  (. )קהלת ח, יד( ַגם־זֶׁ

, והם נבדלים זה מזה באופן de dictoאמצעים לשוניים אלה הם המסמנים של התחום הסמנטי 

ג הזה. הסימון. מיליות שנגזרו מפועלי אמירה מראות את ההקשר הלשוני האופייני ליחידות מן הסו

תחום שאינו מאופיין ברמה הגבוהה ביותר של  –מילות הדמיון מצביעות על מהותו של התחום הזה 

אמיתות מצד הדובר וקרוב יותר לתחום ההיפותטיות. כינויי הרמז מצביעים על התייחסות הדובר לשיח 

(discourse deixis .)משמשת  שלית בעברית המדוברת של היום רק המי ,האמצעים שהוזכרו לעיל בין

 פיתחה גם פונקציות חדשות. ומילית זו ,בתפקיד הזה

רי הוא אח de dictoם כמילית המסמנת תחו שכאמור, ההקשר הלשוני האופייני להופעת המילית 

( הבין, חשבאופייני למילית זו הוא אחרי פועלי תפיסה מנטלית )למשל, הפועלי אמירה. עוד הקשר 

מופיעה אחרי ביטויים מסוימים שבאמצעותם הדובר  שכן, המילית המקודדים בעלות על תוכן. כמו 

פועלי (. נוסף על כך, המילית מופיעה אחרי עובדה ש, כנראה ש, ברור שמעריך תוכן פרופוזיציונלי )לדוגמה, 

יכולה להופיע לפני קביעה שאינה ישירה  שהראיתי שהמילית תפיסה חושית ואחרי פועלי רצון. עוד 

המחקר חושף את הקשר המושגי בין כל ההקשרים האלה ומראה  (.מן)תנאי, סיבתיות, ז המציינת נסיבות

 .de dictoהסמנטי של את הקשר לתחום 

פיתחה ומפתחת פונקציות חדשות, והיא יכולה להופיע במבנים  שהמילית המחקר מעלה ש

כלומר, לי. ישירות לפועלי אמירה או מצב מנטאינם קשורים ברמת ההמשגה שהמורכבים מיסודות 

מעמד דקדוקי עצמאי יותר. למשל, סימון המבע כפרופוזיציה מאפשר לשבץ  שבמבנים אלו למילית 

הם היו ביחד ש אחרי) יחסכגון אחרי מיליות משפטים בהקשרים שצפויים להופיע בהם צירופים שמניים, 

שפט, ועל כן . בהקשרים האלה הפרופוזיציה משובצת במ((C514_2_sp1_272) איזה ארבע שנים ||

 שהמילית  de dicto-השיוך המבע לתחום  לענוסף לשונית. במקרים האלה -יה היא מטאההתייחסות אל

משמעות -יכולה למנוע דוהיא מאותתת שהיחידה העוקבת היא משפט ולא צירוף שמני, ובאופן זה 

 תחבירית.

-דיסקורסיבית , מבחינהde dicto-המשייכת את המבע לתחום  שכאשר המילית , על כך נוסף

על כן  .((Y34_sp1_062) שלך ||את צריכה להרגיש בבית ש ברור)בין טופיק לקומנט לרוב מופיעה ית היא פרגמט

 (בין טופיק לקומנטזה )יחס יינת את היחס בין טופיק לקומנט. יכולה להיתפס כמצ והצעתי שמילית ז

מילית המציינת את היחס  שת בין סובייקט לפרדיקט, ועל כן אפשר לראות במילישמקביל ליחס 

יכולה לציין את היחס הזה הן  ש. הראיתי שהמילית מתוך היחס הפרגמטי הפרדיקטיבי המתהווה

אחר  כדי | שתיים עשרה שעות || הם רוצים שאני אשים את זה עליי |)בגבולות המשפט הן מחוץ לגבולות המשפט 



 

 ג
 

הקשרים האלה ב (.(C514_2_sp1_028-033) משעמם ||זה די ש כך להקשיב | מה אני עושה שתיים עשרה שעות ||

מצביעה על אינטגרציה סמנטית ויוצרת מבנה תחבירי מורכב. טענתי שקישור מבעים  שהמילית 

 –מחוץ לגבולות המשפט הוא תוצאה של גרמטיקליזציה של הארגון הרטורי של השיח  שבאמצעות 

בדרך כלל  ,תפתחות של מבנים דקדוקייםאת הה כשבוחניםקומנט. -גרמטיקליזציה של יחסי טופיק

קישור של יחידות שיח גדולות  –מתמקדים בתהליכים שבהם מבנים גדולים מתקצרים. התפתחות זאת 

מציינת תהליך הפוך. ההתפתחויות מן הסוג הזה  –והיווצרות של מבנים תחביריים ממבנים פרגמטיים 

מסורתי המשפט נתפס כיחידה תחבירית בדרך כלל חומקות מן העין, וזאת כנראה משום שבאופן 

 מקסימלית.

עים את השימוש בה. מן הניתוח נְ ניתחתי את ההקשרים המו וכדי לגלות את המשמעות של המילית 

מדובר בהקשרים שבהם ד. אחרעיון אינה מופיעה בין שתי יחידות לשוניות המעבירות  ועלה שהמילית 

ועכשיו יש לנו זהות  –( interpretive resemblance) יהיחס בין היחידות הלשוניות הוא דמיון פרשנ

 pragmaticאו אודותיּות פרגמטית ) – (C1624_sp1_457-459ישראלית || )נכפתה עלינו זהות  ישראלית ||

aboutness )– || אני בחיים לא הייתי  אין לי בעיה להישאר כמה ימים בבנגקוק( || בבנגקוקY32_sp1_045_046) .

כאשר הדובר מבטל אלמנט לשוני אחד ומחליף אותו באחר במבנה של תיקון  לא תופיע וית המילכמו כן, 

(correction או במבנה )( המרהrectification) – || בגוף הבעיה שאין טיפת שרירים  אצלי זה לא הבעיה של שומן

( ||C711_0_sp1_062-063).  ,מבע קות ורצופות על הלא תופיע לפני חזרות עצמיות מדוי והמילית נוסף על כך

ממש לא || ממש לא ||  – תפקיד החזרות האלה בדרך כלל לאפיין את המסר מבחינות שונותו ,שנאמר קודם

(Y111_sp2_100-101).  

ניתוח המחוות הנלוות למבעים  :, למשלאחרים מחקרים ובהתבסס על האלה יםעל סמך הממצא

כלומר,  .חס של ריבוי והבחנה רפרנציאליתמסמנת י ו שהמילית הצעתי – והכוללים את המילית 

 והראיתי שהמילית  לשוניים מאזכרים רפרנטים שונים. הדובר מסמן ששני ביטויים ובאמצעות המילית 

 ישראל ||וירדן ומצרים והקואליציה כללה את סוריה  –זה גם ברמת הצירופים משמשת בתפקיד 

(C714_sp2_081 וגם ברמת המשפטים )– | היה לי פז'ו ||ו היה לי פיאט (Y34_sp1_295-296.) 

גם מבחינה זו מזו להציג יחידות לשוניות כמובחנות  ולמילית מאפשרת  המוצעתמשמעות ה

נראה  .בשיח יכולים להיות מוסברים כהעשרה פרגמטית והשימושים של המילית  .דיסקורסיבית

זור תפקיד זה מן המשמעות ואפשר לג ,משמשת בשיח בתפקיד של הפרדה בין יחידות שיח ושהמילית 

 הסמנטית שלה של ריבוי והבחנה רפרנציאלית. 

 כַקָשרים בשיח את התפקיד הבסיסי שלהן. ו-ו שהמחקר מלמד שאין לראות בתפקידן של המיליות 

הצבעתי על מחקרים המראים ששימוש בַקָשרים אינו תופעה אוניברסלית, וישנן שפות שאין בהן מיליות 

(. הצעתי שתפקיד זה נגזר מן המשמעויות Gil, 1991; Mithun, 1988)למשל,  ו-ל או ש-המקבילות ל

וסימון של ריבוי והבחנה  de dictoהסמנטיות של המיליות שהוצעו בעבודה זו )סימון התחום הסמנטי 

עם תאוריית הגרמטיקליזציה של מיליות קישור. משערים  עולה בקנה אחדרפרנציאלית(. טענה זו 

שתמע מן ההקשר הולפניו היחס בין יחידות לשון שונות  תרחש לרוב בשלב מאוחר יחסית,השתהליך זה 

(Mithun, 1988 כתוצאה מן התהליך .)לאפיין את טיב היחס באופן שיטתי, והיחס בין היחידות  אפשר

 אינו עוד סמנטי או פרגמטי בלבד, אלא הוא גם תחבירי )שם(. 

מעמידות בעברית וכן  ו-ו שמיליות הנתח את המבנים שהצעתי תאוריה כללית המאפשרת ללסיום, 

מאפשרת להבין את הקשר בין המבנים השונים הכוללים מיליות אלה. תאוריה זו יש בה כדי לספק הסבר 

 וכן לתופעות שנשארו ללא הסבר. ,יחיד לתופעות מספר שעד כה קיבלו הסברים שונים
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  מבוא 1

–המבוססות היטב בדקדוק  קטגוריותודשת של שתי בחינה מחעומד על  נוכחיהמחקר ה ו שלעיקר

ואת ההיסטוריה של שהמונחים האלה מייצגים את טיב המושגים  לפיכך בחנתי .'חיבור'ו 'שעבוד'

טיפוסיות המייצגות את הקטגוריות הדקדוקיות של -הן המיליות האב ו-ו שהמיליות . בהםהשימוש 

קישור בסיסיות, ועל  מיליותמיליות אלה נתפסות כ, תידקדוק המסורלפי ה' בעברית. שעבוד' ושל 'חיבור'

בעברית  מיליות אלההן של תפקידיאדון ב. שעבוד וחיבורכן דרכי הקישור הבסיסיות של המבעים הן 

 . מעמידות אלהתחביריים שמיליות אציג מבנים ו זמננו-מדוברת בתה

ביר. בדקדוק המסורתי מונחים ' הוא בתחום התחחיבור' ו'שעבודים 'נחהיישום הנפוץ ביותר של המו

' הם שעבוד' ו'חיבור'כאמור, ת. ות מורכבותחבירי ותבין חלקים של יחידתחביריים אלה מציינים יחסים 

יה הם מונחים דקדוקיים מבוססים היטב, אך בדומה למונחים דקדוקיים אחרים ארוכי היסטור

 היבט בכל כמעטבדעותיהם  חלוקים אורטיים ובמובנים שונים. החוקריםמשמשים במגוון של הקשרים ת

. אין לחיבור ולשעבוד היחסים התחביריים החלוקה של עצםבנוגע ל שעבוד, אפילושל ו חיבור של אפשרי

לא יתר על כן,  , ויש הבדלים משמעותיים בהגדרות.בין חיבור לשעבודהעובר גבול לדות דעים באשר אח

שבהם היא איננה אפשרית מצבים , ויש אפילו שעבוד היא חדה או מוחלטתלתמיד ההבחנה בין חיבור 

 (.68: 2014בר, ; וכן Haiman & Thompson, 1984; Fabricius-Hansen & Ramm, 2008כלל )למשל, 

שדיון בקטגוריות דקדוקיות מסורתיות ובשימוש ביסודות הלשוניים המייצגים אותן בשפה  ראהַא 

בכך שלשפה מדוברת מבנה המובחן מן המבנה של  המדוברת עלול לעורר קשיים רבים. ראשית, יש להכיר

הלשון  .בנושא המוצע מתבסס על השפה הכתובהעל אודות העברית רוב המחקר השפה הכתובה. 

 הולה מבנה השונה מהותית ממבנה השפה הכתוב ,היא ערוץ שפה עצמאי וייחודי , לעומת זאת,המדוברת

נסיבות ההפקה השונות  1.(Biber et al., 1999; Chafe, 1985; Chafe & Danielewicz, 1987)למשל, 

וכללי השיח השונים הפועלים בשני הערוצים גורמים להבדלים עקרוניים ביניהם, ולמעשה מדובר בשתי 

(. ההבדל המכריע בין שני 8 :תש"ע ,אבא-בר מערכות שונות, שלכל אחת מהן חוקיות משלה )בורוכובסקי

 .ות של הזיכרון הפועל של הדובריםוהוא תלוי במגבל ,תהמנגנונים הוא שהדיבור מתרחש בזמן אמ

היחידה . של השפה המדוברת יחידות הבסיס לניתוח התחבירי הגדרתהדעות חלוקות אפילו ב

שפה אינה מתאימה לניתוח ה –היחידה המרכזית בתחביר השפה הכתובה  –( sentenceהקרויה 'משפט' )

( לציון יחידה תחבירית מרכזית בשפה המדוברת, אך utteranceמשתמשים במונח 'מבע' )ה המדוברת. יש

יחידות המזוהות , דהיינו פרוזודיותה. יש הרואים ביחידות זההבדרך ותכונותיה אינם מוגדרים  יהגבולות

(. ;Du Bois et al., 1992 153: תשע"ו ,יחידות בסיסיות לניתוח הדיבור )למשל, יזרעאל, באופן אקוסטי

  לעורר קשיים. עשויותך, גם הגדרות מן הסוג הזה ואולם, כפי שאראה בהמש

אינו  תחבירית של חקר השפה הכתובה-וקיתים הלקוחים ברובם מהמורשת הדקדנחבמו השימוש

, בדקדוקהיום מונחים רבים המשמשים  לתאר שפה מדוברת. הבלשן המנסהפני להעומד הקושי היחיד 

מושגי ב מבנה הלשון, אלאב וטלית שאינה עוסקתהאריסט הלוגיקהן לקוחים מ 'שעבוד',ובהם 'חיבור' ו

אם השימוש בהם משפיע על אבדוק כיצד נכנסו מונחים אלה לדקדוק ובהקשר זה  .יסוד בהכרה האנושית

 .תפיסתנו את המבנה הדקדוקי של השפה

                                                           
ראוי לציין שגם לשון מדוברת אינה עשויה מקשה אחת אלא יש בה שונות לשונית. ישנם הבדלים דמוגרפיים רבים וגם  1

 ם תלויי הקשר.הבדלי
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של קטגוריות מסוימות בשפה ומחפשים מבנים  מןשחוקרים רבים מניחים מראש קיוקושי נוסף הוא 

 'הדקדוק המתהווה'לפי העקרונות של הבלשנות הקוגניטיבית בכלל ושל  לקטגוריות אלה. המתאימים

(Emergent Grammar.בפרט, הדקדוק מתהווה מתוך שימוש ויכול להיות מובן רק במושגים של שימוש ) 

 ,Bybee et al., 1994; Hopper, 1987, 1988בין הדקדוק לשיח )שבעשורים האחרונים גבר העניין ביחס 

1998; Schegloff, 1996; Thompson, 2002יים לצורות ל(. החוקרים החלו לחפש הסברים פונקציונ

המבוססים על השימוש הטבעי בלשון המדוברת. לפי הגישה הזאת, המבנה הדקדוקי יכול  ,דקדוקיות

 :Du Bois, 1985דו בואה )כפי שציין נע על ידי השימוש. בשימוש ומּומתהווה מתוך היותו להיות מובן 

 :הופראו לפי ניסוחו של  2יותר מכול";דוברים עושים ההדקדוק מקודד היטב את מה ש", (363

בא להציע שמבניּות, או סדירּות, נובעת מן השיח ומעוצבת על ידי השיח  'הדקדוק המתהווה'מושג 

ות בתהליך הולך ומתמשך. לפי תפיסה זו, 'דקדוק' הוא פשוט מונח לקטגוריות מסוימות של חזר

וחס אפוא כתנאי קודם לשיח, כנכס קיים המי את הדקדוקלהבחין בהן. אין לתפוס  אפשרשבשיח 

 3.(Hopper, 1998: 156כאחד )באופן זהה לדובר ולשומע 

, ולכן אין על ידי השימוש יםבשימוש ומונע יםמתהוום יידקדוקים מבנתומך בדעה ש הנוכחימחקר ה

יש להבין לאיזו  ,בשפהשנוצרים מבנים את הכדי להבין  .ותן של קטגוריות דקדוקיקיומלהניח מראש 

מעין כוח  סמנטיקהלראות ביש מכאן,  לו יסודות הם מורכבים.יקציה ומאאמטרה הם משמשים באינטר

יש להבין את  ו-ו ש, ולכן כדי להבין את המבנים הכוללים את המיליות מניע מאחורי המבנה הלשוני

? האם יש למיליות מסוימיםדוע משתמשים ביסודות אלה במבנים המשמעות שנושאות מיליות אלה. מ

 אלה תכונות סמנטיות המאפשרות להן להופיע בהקשרים אלה? 

-המדוברת בתשאפשר לראות באור שונה את המבנים שמיליות אלה מעמידות בעברית מחקרי מלמד 

מיליות  בין תטיפולוגי אההשוועל סמך הניתוח הסמנטי של המיליות, בחינת האטימולוגיה שלהן וזמננו 

שמיליות אלה מעמידות המבנים  לנתח אתאוריה כללית המאפשרת אציע תמקבילות בשפות שונות. 

תספק זו אוריה ת. הכוללים מיליות אלה מאפשרת להבין את הקשר בין המבנים השוניםבעברית וכן 

 רו ללא הסבר.לתופעות שנשא וכןשעד כה קיבלו הסברים שונים מספר הסבר יחיד לתופעות 

של העברית קורפוס בתוך  בחינת התפקידים של המיליות המייצגות קטגוריות דקדוקיות מסורתיות

לחשוף מציאות שונה ולהראות שהשפה מתנהגת באופן שונה מן האופן  יכולה זמננו-בתהמדוברת 

. מראש חותקטגוריות המונָ ועל  ל מתודולוגיה המנותקת מן ההקשרשמניחים הבלשנים המתבססים ע

. של השפה המדוברת והספונטנית( corpus drivenהקורפוס )-נעמּומחקר יצביע על יתרונות הניתוח ה

בין שתי הקטגוריות של חיבור ושעבוד, ואולי אף לבטלן. המסורתית טשטש את ההבחנה ל שוימחקר זה ע

תובנות בנוגע  קלספ היכול ו-ו שאראה שהבנת התפקידים הסמנטיים והפרגמטיים המקודדים במיליות 

יתרה מזו, אראה כיצד ניתוח  הדקדוקיות בכלל.לטבעם של המבנים הדקדוקיים בפרט ושל הקטגוריות 

 מתופעת ללמוד אפשר ומה ,קשור למבנה המסר של השפה המדוברת ו-ו שהמבנים הכוללים את המיליות 

  .פרגמטיים ממבנים תחביריים מבנים של התהוותם תהליכי על המבעים קישור

                                                           
 ".Grammars code best what speakers do mostבמקור: " 2
 The notion of Emergent Grammar is meant to suggest that structure, or regularity comes out of"במקור:  3

discourse and is shaped by discourse in an ongoing process. Grammar is, in this view, simply the name for 
certain categories of observed repetitions in discourse. It is hence not to be understood as a prerequisite for 

discourse, a prior possession attribute in identical form to both speaker and hearer." 
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מנקודת מבט  זמננו-בתלבסוף, אדון בדפוסי הקישור של המבעים בשפה העברית המדוברת 

רכת מתמקדים במעקוגניטיבית הדוגלים בגישה ה קוגניטיבית ומנקודת מבט פונקציונלית.

האילוצים מן מראים כיצד היבטים שונים של דקדוק עולים מן היכולות והקונספטואלית של הדוברים ו

חוקרים אחרים מתמקדים בהיבטים של  (.Chafe, 1980, 1987, 1994, )למשלהם שלהקוגניטיביים 

ים כיצד עולה הדקדוק מן הסביבה בודק(, והם Interactional Linguisticsקציה בין הדוברים )אהאינטר

שדוברי השפה קטיבית של השימוש בלשון ומן המטרות התקשורתיות או הפעולות החברתיות אהאינטר

 ,Cumming & Ono, 1997; Ford, Fox, & Thompsonת מבנים מסוימים )למשל, מבצעים באמצעו

2002; Selting & Couper-Kuhlen, 2017;.) 

מחקר  התופעה של קישור המבעים בשפה העברית המדוברת לא נחקרה דיה. חסר בצורה בולטת

לאור . בוססתיה מאורטית מדויקת ומתודולוגמסגרת תנתונים אמפיריים נרחבים באמפירי מקיף שישלב 

אורטית רחבה שתאפשר דיון בסוגים שונים של מסגרת ת היא להציעהנוכחי מטרתו של המחקר זאת, 

 .ובדיקתם בצורה אמפירית קשרים בשפה העברית המדוברת
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 והגדרת מונחים שיטת מחקרקורפוס,  2

יר העברית ים מחקרים המעמידים בהדרגה תיאור סינכרוני של תחברכבעשרות השנים האחרונות נע

יומי -היוםתיאור סינכרוני של רכיבים מן השיח  עומד על. גם עיקר המחקר הזה זמננו-בתהמדוברת 

עם זאת, רוב המצבים הסינכרוניים הם תוצאה של שינויים דיאכרוניים, כלומר, שינוי דיאכרוני הדבור. 

הסבר דיאכרוני אינו הסבר  (. על כןGivón, 1994: 307הוא מנגנון שדרכו מצבים סינכרוניים מתהווים )

חלופי, אלא הוא לעיתים קרובות משלים את ההסבר הסינכרוני )שם(. כדי להסביר שימושים מסוימים 

, אציע מסלולי גרמטיקליזציה מופיעות ואת הקשר בין המבנים השונים שבהם מיליות אלה ו-ו שבמיליות 

(grammaticalization )4.אחדים 

-מּונעת'שיטת מחקר נקטתי זמננו -בתבעברית המדוברת  ו-ו שהמיליות כדי לברר את תפקידיהן של 

 Corpus) 5'בלשנות המאגר' המכונה (. שיטה זו מיוחסת לתחום בבלשנותcorpus driven) 'מאגר

Linguistics)ממוחשבים. בעזרת  )קורפוסים( מחקר שפות מדוברות הנסמך על מאגריםל , הכוונה

שה נוחה לאיסוף נתונים מתוכם ולחישובים כמותיים בחומר הזמין כנות המאפשרות גיוהמאגרים והת

שיטת המחקר מּונעת המאגר עושה שימוש בכל הנתונים ור תופעות לשוניות ביעילות רבה. לחק אפשר

אוריה לשונית הנשענת על י ומקיף של מבנה הלשון ולפיתוח תלשרטוט תיאור כוללנכדי המצויים במאגר 

  6(.Tognini-Bonelli, 2001: §4-5, 10נתוני המאגר )

מאגר העברית המדוברת 'ב תישתמשההעיקרי של העברית המדוברת של ימינו  בתור הקורפוס

יום של -)מעמ"ד(. מאגר זה הוא אוסף הקלטות של שיחות ספונטניות הלקוחות מחיי היום 'בישראל

כבסיס לעבודה זה נבחר  קורפוסמקליטיהן, וכוללות את דיבור המקליטים עצמם ואת דיבור בני שיחם. 

 :Fillmore, 1981) הראשוני והבסיסי של השפההשימוש פנים הן -אל-פנים ספונטניות שיחותש משוםזו 

 בדוגמאות מן התקשורת תישתמשהבמקרים מסוימים  .(Clark, 1996: 9) מהות השימוש בשפה או (152

 אפשרהן תומללו ו ,2002–2001בין השנים השיחות הוקלטו  .היקפו המצומצם יחסית של המעמ"ד בשל

 ELAN (Wittenburg et al., 2006).7כנת ולהציג את התמלילים במקביל להקלטות המקוריות בעזרת ת

 על חלוקה לקבוצות פרוזודיות.  יםמבוסס יםתמלילה

המבנים התחביריים  של וסיווגםבקורפוס  ו-ו שההיקרויות של המיליות  על זיהוימבוסס המחקר 

בתוך בשיח ממלאות  ו-ו שאנסה להסביר את הפונקציות השונות שהמיליות . מעמידות מיליות אלהש

ניתוח סמנטי על מיוסד  התחבירייםמבנים הניתוחם של . קציהאבאינטר ההקשר הרחב שבו הן מופיעות

מיליות מקבילות בשפות להשוואה טיפולוגית על בחינת האטימולוגיה שלהן ועל  ,ו-ו שמיליות השל 

                                                           
 'גרמטיקליזציה': משמעית-תמיד ההבחנה ביניהם חדה וחד שלא בספרות המחקר משמשים שני מונחים 4
(grammaticalizationו )'גרמטיזציה' (grammaticization .)( 'המונח 'גרמטיקליזציהgrammaticalization נטבע על ידי מייה )
(Meillet, 1912.והוא הגדיר אותו כתופעת הייחוס של אופי דקדוקי למילה אוטונומית ,) הופר וטראוגוט (Hopper & 

Traugott, 2003 גרמטיזציה'( הגדירו' (grammaticization( כשינוי שבו אלמנטים לקסיקליים ומבנים )constructions )
אף על פי  מקבלים בסביבות לשוניות מסוימות תפקידים דקדוקיים, ולאחר מכן ממשיכים לפתח פונקציות דקדוקיות חדשות.

דיסקורסיביים של תהליך השינוי הלשוני -דרך כלל מדגיש את ההיבטים הפרגמטייםשבספרות המחקר המונח 'גרמטיזציה' ב
ישמש המונח 'גרמטיקליזציה' בלבד, וזאת מכיוון שבשני המקרים מדובר בתופעה של (, בעבודה זו 100: 2009)למשל, משלר, 

 .והרחבת השימוש להקשרים חדשיםהמביא להתפתחות של משמעות מופשטת יותר  שינוי לשוני

 .(תשס"ב( , ראו יזרעאלמדברים עבריתבתעודה יח:  הוצעהמושג העברי   5
כדי לבחון העשרה  ( שלפיה משתמשים בנתוני המאגרcorpus-based) 'המאגר-מבוססת'שיטה זו מובחנת משיטת מחקר  6

 (.Tognini-Bonelli, 2001:84-85אוריה או להפריכה )מסוימת, לאשש ת
7 ter software]. (2018, April 04). Nijmegen: Max Planck Institute for ELAN (Version 5.2) [Compu

tools/elan/-Psycholinguistics. Retrieved from https://tla.mpi.nl/tools/tla 
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בסיסיות  חיבור מיליותו שעבודהנתפסות מיליות ת יומילבין תפקידיהן של  וואה טיפולוגיתשונות. הש

אלה בעברית. סייע בהגדרת תפקידיהן של מיליות עשויה ל ו-ו שת ומיליהתפקידיהן של ובין  בשפות שונות

זהה בשפות צורות שקיבלו שם (, Frajzyngier & Shay, 2016: 113עם זאת, כפי שציינו פרייזינגר ושי )

מציעים הוא פרייזינגר ושי מתודולוגיה שבבהכרח מקודדות תפקידים זהים. אחד העקרונות  אינןשונות 

 של הצורות בשפות השונות. ייחודיתההתאמה ולגלות את המשמעות ה-לזהות את אי

אשר לאטימולוגיה של גם בחינת האטימולוגיה של המיליות עשויה לסייע בהגדרת תפקידיהן. 

אוריות הקיימות וההשוואה הטיפולוגית בניתוח . עם זאת אראה ששילוב התהדעות חלוקות ש, המילית

, ות אשר למילי .ומילית זעשויים לשפוך אור חדש על ניתוח המבנים הכוללים  שת התפקידים של המילי

גיה מתודולולנזקקתי  לפיכך. רבים ,שמילית זו מעמידה ,האטימולוגיה שלה אינה ידועה כלל והמבנים

-מּונעתמחקר השיטת על  נוסף וכדי להגדיר את המשמעות של המילית נוספת כדי לברר את תפקידה. 

על פי השיטה (. Grammaticality Judgment Testsבמבדקי שיפוט ) נעזרתי( corpus drivenמאגר )ה

אותם  תיגוויסו ,(קישור מיליותבקורפוס משפטים המקושרים אסינדטית )ללא  זיהיתימאגר, ה-מּונעת

 ,אפשרית ואינה פוגעת במשמעות הכללית ולשתי קבוצות עיקריות: בקבוצה הראשונה הכנסת המילית 

הקבוצה ן ובקבוצה השנייה הכנסת המילית משנה את המשמעות או אינה אפשרית כלל. את הדוגמאות מ

, כלומר, לפי לפי המשמעות הסמנטית או הדיסקורסיבית העולה מן הקישור האסינדטי תיווגיהשנייה ס

 קשרי המשמעות השונים שהיחידות מקיימות ביניהן.

על ידי מבדקי השיפוט. בדרך כלל במבדקי השיפוט בחן נהסיווג הראשוני לשתי קבוצות עיקריות 

להגיב לגירויים לשוניים ולקבוע אם הם דקדוקיים או קבילים בשפה הנתונה ים צפוידוברים ילידיים 

(Tremblay, 2005 ְדגם משנה את המשמעות או  והמילית  וספתדוגמאות מכל קבוצה סמנטית שבה ה(. מ 

. על ולעשרה דוברים ילידיים לצד דוגמאות מקבילות הכוללות את המילית  הוצגאינה אפשרית 

 היא מבדקיםהמטרת אופן בדיוק. הלקבוע אם הדוגמאות המקבילות מתפרשות באותו  היההמשתתפים 

 .וקשרים שהתגלו בבדיקת הקורפוס מונעים את השימוש במילית את טענתי שהה לאשש או להפריך

 ,Schützeאוריה הבלשנית שנויה במחלוקת )נותם של מבדקי השיפוט בתיש לציין שאף על פי שאמי

יעילים, וזאת משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא  היובמחקר הנוכחי הם נראה ש(, 2016

ה שעל המשתתפים לקבוע אם הגירוי הלשוני הוא דקדוקי או שמבדקים אלה נדחים בעיקר בשל העובד

קביל, וקשה לקבוע מה טיבה של ה'דקדוקיות', על אחת כמה וכמה בשפה מדוברת ספונטנית. במחקר זה, 

ובלעדיה( מתפרשות  ולעומת זאת, המשתתפים התבקשו לקבוע אם הדוגמאות המקבילות )עם המילית 

מבינים את תוכן הדוגמאות המקבילות באופן זהה. הסיבה השנייה אופן, כלומר אם המשתתפים הבאותו 

הוא  םביניהשההבדל היחיד  ,קשריםהיא שבלתי אפשרי למצוא בקורפוס דוגמאות מקבילות במגוון של הֶׁ 

 .והימצאות של המילית 

ה ש וניתוחן של משמעויות אלה  וסיווג הדוגמאות לפי המשמעות המונעת את השימוש במילית דומֶׁ

לנתח את המבנים השונים  היה אפשרהמשמעות של המילית. לאחר קביעת המשמעות להגדיר את  סייעו

 .הנבדק מעמידה בקורפוס ושהמילית 

 יש להגדיר מהי יחידה תחבירית בשפה ו-ו ש, כדי לדון במבנים השונים הכוללים מיליות על כך נוסף

ים 'חיבור' ו'שעבוד' הוא בתחום חנהיישום הנפוץ ביותר של המוכאמור, הם חלקיה. ה המדוברת ומ

ת ותחבירי ותבין חלקים של יחידתחביריים בדקדוק המסורתי מונחים אלה מציינים יחסים ו ,התחביר

אשר מייחסים לה ציון יחס מסוים בין יחידות תחביריות מסוגים שונים,  ולעומת המילית ת. ומורכב

 . משפטיםקשור לרוב ליחס בין ה שהדיון במילית 



 

6 
 

של יחידות שיח נשענת פורמלית החלוקה המכיוון שהמשפט בשפה המדוברת אינה פשוטה. הגדרת 

 ,(Izre’el, 2005; forthcoming1; תשס"ט ,ורוד-תש"ע; יזרעאל וזילבר ,בעיקרה על פרוזודיה )יזרעאל

 Lyons, 1968: 178; Van Valin) יםחום על ידי גבולות פרוזודישמשפט עצמאי ָת מקובל על חוקרים רבים 

& LaPolla, 1997: §8) . ובהםבמונחים רביםבספרות המחקר גבולות אלה אוצרים יחידות המכונות , 

(. לאחרונה הציע 156)יזרעאל, תשע"ו:  'קבוצות פרוזודיות'( וintonation unit) 'יחידות אינטונציה'

. לפי יזרעאל )שם(, (prosodic module) 'מודּול פרוזודי'( את המונח Izre’el, forthcoming3: 2יזרעאל )

עדיף מצירופים  'מודּול פרוזודי'ראשית, המונח  :המונח הזה עדיף ממונחים אחרים משתי סיבות עיקריות

שנית, המונחים . 'פרוזודיה'א מונח צר יותר מיהמכילים את המונח 'אינטונציה' מכיוון ש'אינטונציה' ה

לשמש באופן עצמאי או עשויה מציע שהיחידה , הדּול'המונח 'מוי לעומת 'יחידה' או 'קבוצה' כלליים מדי

 .בשילוב עם יחידות דומות

 ובדרך כלל על פי גבולותי ןכתוואי הנגנה קוהרנטי ומובח ומוגדר ברגיל על פי מימוש מודול פרוזודי

 גבול: יםפרוזודי ות(. תמלילי מעמ"ד מבחינים בין שני סוגים עיקריים של גבול165: תשע"ו ,יזרעאלשם; )

גבול פרוזודי . (Du Bois et al., 1992וגבול פרוזודי משני המציין המשכיות ) פרוזודי ראשי המציין סיום

||. בהקשרים מסוימים הטון עולה, והוא -בהוא מסומן בתמלילי מעמ"ד מתאפיין בעיקר בטון יורד, וראשי 

ו עולה במקצת, והוא מסומן . גבול פרוזודי משני מתאפיין בטון מישורי או קרוב למישורי א\-מסומן ב

 |.-בתמלילים ב

(, ויחד הם יוצרים 'מודול מידעי' segmental moduleמודול פרוזודי אוצר 'מודול סגמנטלי' )

(information module( )Izre’el, forthcoming3: 4 .)של המודול הפרוזודי הם גם גבולותיו של  גבולותיו

 ידת שיח מינימלית )שם(.הוא יח מודול מידעיהמודול המידעי )שם(. 

. (Izre’el, forthcoming3: 4) (prosodic set) 'סט פרוזודי'היחידה הבאה בהיררכיה הפרוזודית היא 

מודול פרוזודי יכול לכלול  מסתיים בגבול פרוזודי ראשי, והוא –בהיעדר תנאים מגבילים  –סט פרוזודי 

 יזרעאל. (( )שםutterance) ח המכונה 'מבע'אוצר יחידת שי סט פרוזודי מודולים )שם(.או כמה  אחד

(Izre’el, forthcoming3: 10 ;הניח ש165–164: יזרעאל, תשע"ו )'הוא תחום המשפט 'מבע (clause) ולכן ,

במילים אחרות, יחידת שיח המכונה 'מבע' מקבילה למשפט  8חום על ידי גבול פרוזודי ראשי.ָת  המשפט

 (clause cluster, אך יכול לכלול גם צביר משפטים )שפט יחידכברירת מחדל יכלול המבע מ התחבירי.

(Izre’el, forthcoming3: 12 .) 

 סט פרוזודי המורכב ממודול אחד אוצר מבע.  1בדוגמה 

 זה לא היה פשוט || (1)

 (P931_1_sp1_161) 

בול פרוזודי : הראשון מסתיים בגאצור בסט פרוזודי המורכב משני מודולים פרוזודיים 2המבע שבדוגמה 

 בגבול פרוזודי ראשי. –והשני  ,משני

 אה | -אני מאמין שזה קרה ל (2)

 לא מתוך בחירה ||

 (P931_1_sp2_160-161) 

                                                           
פרוזודי על פי המודול ה(, כלומר Chafe, 1994: 65–66, )למשליחידת אינטונציה הגישה הרווחת היא שתחום המשפט הוא  8

 (.Izre’el, forthcoming3יזרעאל )של  מינוחו
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 המבע כולל צביר משפטים:סט פרוזודי המורכב ממודול אחד אוצר מבע.  3בדוגמה 

 כאילו הם לומדים את הקוראן ואתם את הברית החדשה || (3)

 (C1624_sp3_047) 

עם זאת, שם(. ) בגבול פרוזודי ראשי םהמסתיי סט פרוזודיפורמלית תחום המשפט הוא לרוב כאמור, 

תחביר חופפים במידה הפרוזודיה וה( ורבים אחרים ציינו שאף על פי שBolinger, 1984; 1989בולינג'ר )

יתים קיים מתח בין עולה שלעמניתוח הנתונים מן הקורפוס  חייבים להיות איזומורפיים.אינם הם  רבה,

שעובדים עליו היחידה  שלהלן. למשל, בדוגמה סמנטיים-תחבירייםהמאפיינים הפרוזודיים למאפיינים ה

הפרי היא חלק מן הצירוף מבחינה סמנטית יחידה זו ואולם  מופיעה אחרי גבול פרוזודי ראשי. ארבע שנים

  .את הצירוףיר מגד ש, ולפי התחביר המסורתי המסר המוקדם על ידי המילית הזה

(4)  הגבר | 

 הולך בסוף למישהי אחרת ||

]...[ 

 במקום ליהנות מה מ | 

 מהפרי הזה || 

 || שעובדים עליו ארבע שנים

 (Y311_sp1_185-189) 

, לפי המינוח משפט זה )משפט זיקהמצירוף שמני שבו עצמאי חדש או בחלק האם מדובר במשפט 

האם יכול משפט להתפרס על יותר ממבע אחד או שיש  ?זההפרי ה –מגדיר את השם הזוקק ( המקובל

מנסים ליישם על השפה המדוברת  להתעלם מתחביר ומסמנטיקה? שאלות אלה מתעוררות רק אם

שתמש אין לה"(, 414יזרעאל )תשע"ג:  וכך לפימונחים הקשורים למסורת הדקדוקית של השפה הכתובה. 

אוריה שתאפשר גישה אל נתוני העברית פתח תבעברית מדוברת כדי להמחיש תאוריה, אלא יש ל

 ."המדוברת

 אותו( מגדיר 160יזרעאל )תשע"ו: זיהוי המשפט כתחום של מאפיינים אקוסטיים מסוימים,  לענוסף 

החדש ברצף  ר כיסודיגדמהוא פרדיקט את הפרדיקט.  –בצורתה המזערית  –כיחידה תחבירית המכילה 

לי של המשפט, עליו המיקוד, והוא הנושא את המטען המודָ השיח, כיסוד האינפורמטיבי שבו, אשר 

 Vion, 2001; Johanssenליות כפי שמובנת בענפים אחדים של האסכולה הבלשנית הצרפתית )למשל, מודָ 

& Suomela-Sahni, 2011 ָליות היא מושג בעל היקף רחב יותר מאשר נתפס (. לפי הגישה הזאת, מוד

ליות דאונטית ולל לא רק את התחומים המוכרים של מודָ וא כבאסכולות בלשניות אחרות, וה

ושלילה  חיוב(, כלומר polarityואפיסטמית, אלא גם את התחום שבבלשנות הפונקציונלית נקרא 'קיטוב' )

  9מעבר לכך.ואף 

: מדובר ביסוד עונה על כל הקריטריונים של ההגדרה המוצעת |שעובדים עליו ארבע שנים | המבע

והוא נושא מודליות של  ,, עליו המיקודו הפרוזודייםמאפייניברצף השיח, ועל פי  פורמטיבי חדשאינ

                                                           
(. הסוגים השונים של מודליות מקבילים ברובם Cresti, 2014גישה זו למודליות חופפת במידה רבה לגישתה של קרסטי ) 9

( )שם(. לפי גישתה של קרסטי, Language into Act (L-AcT)לפעולות הדיבור השונות במסגרת התאוריה 'שפה לתוך פעולה' )
 ת תוחמת את יחידות הבסיס של השפה המדוברת.מודליו
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, שהשאלות העולות כעת הן מה התפקיד של המילית משפט עצמאי.  מבע זהעל כן יש לראות ב 10חיווי.

 אלה.במחקר הזה אנסה לענות על שאלות  והאם הגדרתו תשפיע על ניתוח המבע.

תחום תפקוד לפה, המשפט בנוי מרבדים שונים שכל אחד מהם קשור לפי המודל הפונקציונלי של הש

מודל התוך רסטרטה )שם( מציין שאף על פי שקיימות וריאציות בפ(. Verstraete, 2008: 781אחר )

קטיבי, בעיקר רכיבי המבנה המקודדים אוהגדרות שונות, הרוב מסכימים שיש להבחין בין הרובד האינטר

או של הרובד התיאורי שבו מקודדת ההבניה של האירוע ובין נמען, –דובר את עמדתו של הדובר ויחסי

( מוסיף שברובד 783רסטרטה )שם: פבמשפט.  מועברההמסר או  ילהתוכן הפרופוזיציונכלומר , המצב

להבחין בין מוָדליּות )הבעה של התייחסות מסוימת לפרופוזיציה( לאילוקוציה קטיבי אפשר אהאינטר

ה, ושיבור מסוימת()ביצוע של פעולת ד לֶׁ למשפט יהיה המאפיינים המשתנים של המשפט. כלומר,  םה א 

לכלול גם רובד מודלי ואילוקוציוני. הרכיבים הקשורים  המשפט כוחו שלרובד תיאורי, ובתמיד 

יכולים להתפצל לאילוקוציה ולמודליות מהווים רבדים מבניים נפרדים של ארגון המשפט, והם 

משפטי תכלית , למשל, לי שהוא מקודד פעולת דיבורבמט יכול לקודד מודליות משפבהקשרים שונים. 

ד מודליות ואפשר שהמשפט יקוד   (.5.9.1 סעיף)ראו  עצמו דוברה לשאגנט ולא ה לש תועמדמובעת  שבהם

 :5זמנית, למשל, בדוגמה -ואילוקוציה בו

 דוברת א (5)

 דוברת ב

 דוברת ג

 ||אני לא יודעת איפה את 

 \ ס אני אפרסש

 ||סעי ישר 

  (OCD_2_sp3_112 sp2_135 sp1_068) 

א והי ,דוברת ב שואלת אם בן השיח שלה מעוניין שהיא 'תפרסס'. ברובד האילוקוציוני מובעת כאן שאלה

 שוהיא מקודדת במילית  ,ברובד המודלי מובעת כאן מודליות דאונטית .מקודדת באמצעות הפרוזודיה

 (.5.9.2 סעיף)ראו 

קטיביים א( מביא תימוכין למבנה המרובד של המשפט. הרכיבים האינטר782–781)שם: רסטרטה פ

הם בתחום ההשפעה של רכיבי  ברובד התיאורירכיבי המשפט  .הם ביחס מבני שונה לשאר רכיבי המשפט

קציה א( יכולים לקודד אינטר5.10.1 סעיף, ראו בטחביטויים מסוימים )למשל התיאור קציה. אהאינטר

שני יהיו לפחות  משפטל. כדי להבחין בין התפקידים האלה יש להניח שאו המצב ית האירועוכן הבני

קטיבי בסוגים שונים של א. ולבסוף, הרובד האינטרקציהאשל האינטרוהרובד  של המסרהרובד רבדים: 

תמיד רובד יהיה רסטרטה )שם( טוען שלמשפט העיקרי פיכול להשתנות.  11משפטים מורכבים

עשויים פעולת דיבור כלשהי. משפטים משועבדים, לעומת זאת, לעולם י הוא מהווה קטיבי כאאינטר

קטיביים. משפטים משועבדים לרוב אינם מקודדים פעולת אלהתאפיין בהיעדר של אספקטים אינטר

אף על פי כן, (. Cristofaro, 2003דיבור עצמאית ותלויים בפעולת הדיבור של המשפט העיקרי )למשל, 

 לפסוקית המשועבדת פעולת דיבור מובחנת.יש  שלהלןבדוגמה 

(6)  שמעתי היום בחצי אוזן | 

 יכול להיות שלא שמעתי טוב |

 \ ערפאת הולך להצטרף לקואליציה הזאתש

 (C714_sp1_133-135) 

                                                           
 .(Izre’el, forthcoming3: 11) של דוגמה מקבילה אצל יזרעאל על פי הניתוח 10
 .משפט עיקרי ומשפט משועבדמכיל משפט מורכב נתפס לפי הגישה המסורתית כמשפט הכאן  11
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 (.159יזרעאל, תשע"ו: למשל, האדם )הלשון היא, בראש ובראשונה, אמצעי הבעה ותקשורת בין בני 

ישתם של יזרעאל ושל פרסטרטה המוצגות לעיל, במחקר הנוכחי אגדיר 'משפט' בהתבסס על ג על כן

פעולת דיבור זו  יחידהמלמד על היותה של  'תוקטיביאאינטרהמונח 'קטיבית. אאינטרכיחידה לשונית 

, קציהאאו לאינטר )מובעת בה התייחסות הדובר, האגנט או הנמען לתוכן נושאת מודליותיחידה ה ו/או

 תלקבוצר בודד ומחלק דיב –ת קטיביאלהיות אינטר היכוליחידת לשון . כל (6וכן פרק  4.1ראו סעיף 

פני קטיבית באהיא יחידה אינטר אוקיד ת התפיבדוגמה הבאה מיל מילים המעבירה רעיון שלם במפורש.

עצמה מכיוון שהיא מהווה פעולת דיבור עצמאית )שאלה(. בדוגמה זו המפקד בצבא )דובר ב( בוחן את 

 דיו:פקו

(7)  דובר א 

 דובר ב

 דובר ג

 דובר א

 

 דובר ב

 

 דובר א

 דובר ב

 

 ירי בין כוונות |

 \כמה כדורים 

 שתיים ||

 אחד ||

 שתיים ||

 שתיים ||

 \למה שתיים 

 שלא יחשבו שזה פליטה |

      \או 

 או התאבדות ||

  (P423_1_sp5_005-007; sp3_014-018; sp1_011) 

( Verstraete, 2008: 781( או 'רובד תיאורי' אצל פרסטרטה )160ע"ו: תשהמונח 'מסר' אצל יזרעאל )

'פרופוזיציה' היא התוכן או המסר כאן  12.כפי שהוא משמש בעבודה זו מקבילים למונח 'פרופוזיציה'

יכולות שאילוקוציה למודליות או ל בניגודשאינו משתנה  –כזה היכול לקבוע עובדה  –המועבר במשפט 

'מהותי' תוכן  נושא המשפט לרוביחס לתוכן זה ערך של אמת או של שקר. להשתנות. אפשר לי

(substantive )םהמכיל רעיונות, תיאור אירועים או מצבי (Chafe, 1994: §4) . ואולם, לפעמים ליחידה

 מעבירה מסר של אישור המבע הקודם בלבד. כןהיחידה  8בדוגמה  13קטיבי בלבד.אלשונית יש רובד אינטר

(8)  אדוברת  

 דוברת ב

 \אדוויל 

 כן ||

  (C1624_sp2_046, sp1_216) 

 יאצורסט פרוזודי אפשר שפרוזודיה היא אחד האמצעים לסימון גבולות המשפט. מבחינה פורמלית 

ייתכן שיחידה ואולם,  כלומר המשפט יסתיים בגבול פרוזודי ראשי. ,(Izre’el, forthcoming3: 10) משפט

שהמשפט יתפרס על סט או  (לעיל 3)דוגמה  תכלול שני משפטיםאחד  זודיממודול פרולשונית המורכבת 

במקרים קטיבית. אהכול לפי היותו של המשפט יחידה אינטר – פרוזודי המורכב מיותר ממודול אחד

אמצעיים לשוניים אחרים יסמנו את גבולותיו של המשפט, וביניהם שימושים מסוימים אפשר שהאלה 

, המובאת כאן שוב, הגבול בין המשפטים 3 בדוגמהאלה יידונו בעבודה זו. . שימושים ו-ו שבמיליות 

 .ומסומן באמצעות המילית 

                                                           
 third-order-entity (Lyons, 1977: 443.)לעיתים יחידה זו מכונה בספרות המחקר  12

13
 (.regulatory( )Chafe, 1994:§4( ליחידות 'מסדירות' )substantiveלהבחנה של צ'ייף בין יחידות 'מהותיות' )השוו  
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 אתם את הברית החדשה ||וכאילו הם לומדים את הקוראן  (3')

 (C1624_sp3_047) 

 הגבול בין המשפטים מסומן על ידי גבול פרוזודי משני: 9בדוגמה 

 |  הוא גר בדלת האחרונה (9)

 ||  בדלת הראשונה אני גר

 (OCD_3_sp1_049-050) 

בין הטענות הוא יחס של השוואה והיחס המשתמע בשתי הדוגמאות שלעיל מוצגות שתי טענות מובחנות, 

 (.7.2.2)ראו סעיף 

בעברית המדוברת לא שפטים המ קישורתופעת בין המשפטים בשיח מתקיימים קשרים שונים. 

רוב לשבה תחום המשפט מסומן  המתבסס על ניתוח השפה הכתובהנחקרה דיה. לפי הדקדוק המסורתי )

 שהמיליות  חיבור ושעבוד. – (, מבחינים בין שני סוגים עיקריים של קישור משפטיםעל ידי סימני הפיסוק

קישור בסיסיות, והבחנה בין סוגי משפטים היא לרוב הבחנה פורמלית המתבססת  מיליותנתפסות כ ו-ו

; אם 'משפט מחובר', מדובר בואם בין המשפטים תופיע המילית קישור מסוימת. ת יעל הימצאות של מיל

 .'משפט מורכב', המשפט הוא שהמילית  תופיעבין שני המשפטים 

מוגדר כמשפט שיש בו שני משפטים עצמאיים או יותר  'משפט מחובר'המסורתית, לפי הגישה 

מחובר' על ידי משפט כ' יזוהה יםמשפטף של רצכאמור, לרוב (. 42שורצולד וסוקולוף, תשנ"ב: -)רודריג

מסמנת נתפסת כ. המילית הבסיסית ביותר הקישור המסמנות את הקשר של חיבור מיליותהימצאות של 

 מציגה משפט מחובר: 10הדוגמה  לפי הדקדוק המסורתי, .והמילית   יחס של חיבור היא

(10)   | ושלוש שלושים-שלו בן הוא 

 || טוב  הכי נראה לא הואו

 (D631 224-226) 

אינו  'מחובר'מונח של משפטים אינו מוצלח. גם ה רצףהשימוש במונח 'משפט' הן למשפט יחיד הן ל

בני אדם ְמַתקשרים, הם מוסרים  מה אחר. כאשר-שקוף ואינו מדויק. 'חיבור' פירושו הוספת משהו לדבר

הן ת. משתמע מכך שכל היחידות ארי, כלומר מוסיפים מידע באמצעות יחידות לשוניוימידע באופן לינ

 .זו לזומחוברות כי נוספו 

שורצולד -'משפט מורכב' הוא 'משפט הכולל פסוק)ית( עיקרי)ת( ופסוק)יות( משועבדות' )רודריג

(, ופסוקית משועבדת 217ת קישור משעבדת )שם:י'שעבוד' הוא מבנה הכולל מיל (.41וסוקולוף, תשנ"ב: 

(. כפי שראינו בדוגמה 59עצמאי והיא תלויה בפסוקית העיקרית' )שם: מוגדרת כ'פסוקית שאין לה קיום 

מבחינה ויכול להיות משפט עצמאי מבחינה פרוזודית  ש, המוצגת כאן שוב, המשפט המוקדם במילית 4

 אינפורמטיבית. 

('4)  הגבר | 

 הולך בסוף למישהי אחרת ||

]...[ 

 במקום ליהנות מה מ | 

 מהפרי הזה || 
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 || רבע שניםשעובדים עליו א

 (Y311_sp1_185-189) 

ב'מילון למונחי בלשנות ודקדוק'  מן העיון בהגדרות של המונחים 'משפט מחובר' ו'משפט מורכב'

שורצולד וסוקולוף, תשנ"ב( עולה שלכאורה הבדל נוסף בין שני המבנים הוא ש'המשפט המחובר' -)רודריג

לם נראה שאין הבדל בין שני המונחים. 'פסוקית' מפסוקיות. ואו –מורכב ממשפטים, ו'המשפט המורכב' 

(. ה'משפט' 35)שם:  מוגדרת כ'מבנה תחבירי הכולל נושא ונשוא; יחידה רעיונית שלמה שבסופה הפסק'

הגדרות אלה אינן מתאימות לשפה (. 203מוגדר כ'יחידה רעיונית שלמה שיש בה נושא ונשוא' )שם: 

אינה מצריכה נושא )יזרעאל, תשע"ג(. לאור האמור לעיל,  יחידה רעיונית שלמהיתרה מזו,  .המדוברת

. כאשר קטיביתאכאן, כיחידה לשונית אינטרבמחקר הנוכחי אשתמש במונח 'משפט' בלבד, וכפי שהוגדר 

 14כ'צביר משפטים'. רצף זהאאזכר , בין המשפטים ברצףמצויים אמצעים לשוניים המציינים את הקשר 

והחלוקה , 'מורכבמשפט 'חין בין שלושה סוגים בסיסיים של להב נהוגבספרות המחקר , על כך נוסף

על פי המינוח (. Thompson & Longacre, 1985מתבססת על תפקידו של משפט אחד ביחס לשני )

פסוקית ')או  'פסוקית תיאור', 'פסוקית זיקה'משפט מורכב יכול לכלול המקובל בבלשנות העברית, 

אחת  15המשמשת בתפקיד של ארגומנט של המשפט האחר )שם(. או פסוקית משועבדת( 'אדוורביאלית

יכולה  שהמילית  .(complement clauseהפסוקיות המשמשת בתפקיד של ארגומנט היא פסוקית מושא )

מוצג משפט הה 11בדוגמה  לפי הדקדוק המסורתי,. בעברית המדוברת אלההפסוקיות להקדים את ה

 פסוקית מושא.הוא  שמילית ה באמצעות

(11)  | אה -זה קרה לש אני מאמין 

 || לא מתוך בחירה

 (P931_1_sp2_160-161) 

נספח או מגדיר של המשמשת  תמשועבד פסוקיתהיא  'ת תיאורפסוקי'על פי הדקדוק המסורתי, 

, שבצירופים שונים הכוללים את המילית במיליות קישור ויכולות לפתוח . פסוקיות אלה המשפט השני

 ,תעשי עוגהנספחת למשפט  לפני שאת מחזירה את המפתחפסוקית ה 12בדוגמה  16.ם שמשו, לפני שכגון 

 מגדירה אותו מבחינת הזמן.היא ו

(12)  | את מחזירה את השלפני  

 | מפתח

 תעשי עוגה ||

 (C712_2_sp3_010-012) 

 (, 'פסוקית זיקה' או 'פסוקית93צדקה, תשמ"א: ; 73: 1967פרץ, על פי הדקדוק המסורתי )למשל, 

 . לוואי' היא משפט משועבד המגדיר צירוף שמני בתוך משפט אחר

(13)  \נגמר  שאני הבאתי לךהיין  

 (C711_2_sp1_021) 

                                                           
 המונח 'צביר משפטים' הוצע על ידי יזרעאל )תשע"ו(, אך משמעותו והיקפו כאן שונה במקצת.  14

15
 (.case grammarהמונח 'ארגומנט' משמש כאן כארגומנט סמנטי ) 

 בלבד. ש(, פסוקיות אלה יכולות להיות מוצגות על ידי המילית 5.8בעברית המדוברת, כפי שאראה בהמשך )ראו סעיף  16
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. בשלושת הסוגים שבמילית  מוצגחלוקה זו מבוססת על התפקידים השונים שמייחסים למשפט ה

תפקיד מסוים. ובו משפט זה ממלא  ,נתפס כמשפט המשובץ במשפט אחר שהמשפט הפותח במילית 

לוואי, מושא, נושא,  , כגוןהתפקידים האלה זהים לתפקידים שהמילים ממלאות בתוך המשפט הפשוט

הכנסתו של המשפט לעמדה של  –נומינליזציה ליצור  הוא שיש הטוענים שתפקיד המילית  על כןתיאור. 

)למשל, סעיף  קשייםהבאים אראה שגם הגישה הזו מעלה  סעיפים. ב(1993)למשל, כוזר,  צורה שמנית

3.2.4). 

 ,אף על פי שמונחים רבים הקשורים ל'חיבור' ו'שעבוד' חלקם אינם שקופים, חלקם אינם מדויקים

לעיתים כדי לאזכר את  בהםבמחקר הנוכחי אשתמש  – וחלקם אינם מתאימים לשפה המדוברת

דיון מעמיק יותר אחרי  ,6–3 יםבפרקהמושגים שהמונחים האלה מקודדים. המקובלות של ת ותפיסה

 9–7 ים. בפרקזמננו-מדוברת בת בעברית שאנסה להגדיר מחדש את התפקיד של המילית  ,במונח 'שעבוד'

ן של מיליות אלה יההגדרת תפקיד .ואת התפקיד של המילית מחדש אדון במונח 'חיבור' ואנסה להגדיר 

 .(10)פרק  עשויה לשפוך אור על תופעת קישור המשפטים בשיח

נחשבים בלתי תקינים מפני שאינם בעברית מדוברת  ו-ו שמושים רבים במיליות ששי אטען

ימושים האלה להסביר גם את הששאפשר . אראה 'שעבוד'ול 'חיבור'מתיישבים עם ההגדרות הקיימות ל

של המיליות. במקרים מסוימים אראה ששימושים 'בלתי תקינים'  הןתפקידיאם מגדירים מחדש את 

מתועדים גם בשכבות  ,שיבושים אופייניים לשפה המדוברת של היוםאל ליהם כהתייחסות אהש ,רבים

מות יותר של השפה העברית. עם זאת, אין בעבודה זו תיאור דיאכרוני מקיף של השימושים במיליות והקד

 או רק כדי להדגים שימושים אחדים.דוגמאות משכבות עתיקות יותר יובה, וו-ו ש
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 שעבוד 3

 ים רבים אחריםנחאריסטוטלית, כמו מוהלוגיקה ן ההלקוח מ ,'שעבוד' ונחשהמהבאים אראה  סעיפיםב

שמעורר קשיים בדקדוק בכלל ובדקדוק העברי בפרט. אשאל אם הקטגוריה  נח, הוא מוהמוכרים לבלשן

 שאדון בתפקידיה של המילית ו ,י לתאר את המבנה של השפה המדוברתנחוצה כד 'משפט משועבד'של 

 ור משעבדת בדקדוק העברי.ת קישימילכהנתפסת 

 המונחהיישום הנפוץ ביותר של . בדקדוק כארגון היררכי של יחידות לשוניות 'שעבוד'לרוב נתפס ה

עוסקת במונח 'שעבוד' ספרות ענפה  17הוא בהקשר תחבירי שבו הוא מתייחס לקשר בין משפטים.

דקדוק השפה המדוברת אציג כאן חלק ממנה ואדגיש קשיים בהגדרת המונח הזה ב .מהיבטים שונים

 זמננו בפרט. -מדוברת בתהעברית הבכלל ובדקדוק של 

 בלוגיקה' שעבוד' המונח 3.1

לתחום הבלשנות מתחום הלוגיקה חדר בדומה למונחים רבים בתחום הדקדוק, המונח 'שעבוד' 

(. עם זאת, השימוש במונח זה בבלשנות אינו זהה לשימושו Sandmann, 1950; 1979האריסטוטלית )

ועבדים מש שלג-ו סוכרעבוד' מציין דירוג בסדר המושגי: המונח 'ש 'הלוגיקה המושגית'יקה. בתחום בלוג

מאופיינים כשייכים  שלג-ו סוכר. במילים אחרות, המושגים אובייקטים לבניםבלוגיקה למושג כללי יותר 

מתבצעת , ייקט לבןסוכר הוא אובלפי אריסטו, בפרופוזיציה פשוטה כגון לקטגוריה של אובייקטים לבנים. 

נתפס כשווה ליחס  אובייקט לבן-ל סוכרולכן היחס בין  – קטגוריזציה –הפעולה של אפיון או סיווג 

 יחס של שעבוד.  –קטגוריאלי 

הלוגיים כדי תקופה השתמשו בכלים המדקדקים של אותה ( מציין שSandmann,  1979: 260נדמן )ז

וח המסורתי של פרופוזיציה לוגית מן הסוג שתואר לעיל והכלים ששימשו בנית ,לתאר את המשפט הפשוט

נדמן )שם( מוסיף שניתוח המשפט זידי היוונים לסוגים אחרים של פרופוזיציות. ב)אפיון/סיווג( אומצו 

 שלניתוח זה היו מגרעות משלו.  אף על פיהמסורתי הושפע ממוסכמות בתחום הלוגיקה 

' אונומה' –אריסטו היחס בין חלקי פרופוזיציה פשוטה  (, בתקופתSandmann,  1979:259נדמן )זלפי 

(onoma) מה' )ו נתפס זהה ליחס בין המושגים המסווגים. המילים בפרופוזיציה פשוטה  – rhema)18'רֶׁ

( במובן הרחב. determinansומאפיינות )( determinandumפיינות )ונתפסו כמילים מסדר שונה, כמא

ומאופיין הוגדר כיחס 'שעבוד', והמושג המאופיין הוא המשועבד כי  בלוגיקה המושגית היחס בין מאפיין

בפרופוזיציה פשוטה, לעומת זאת, המילה המאופיינת היא למושג המאפיין משמעות רחבה יותר. 

היא החלק העיקרי של  'אונומה'המשעבדת, כיוון שלפי המסורת הדקדוקית, המילה המאופיינת 

מה'  המאפיין שלהואילו , תלויה בחלקים אחרים היא איןו ,המשפט( בסָ נָ )עליו  הפרופוזיציה הוא 'רֶׁ

בין התפיסה הדקדוקית של המשפט ו מדגיש את ההבדל בין התפיסה הלוגיתשלהלן התרשים  משועבד.ה

 .סוכר הוא אובייקט לבן

 

                                                           
יש לציין שגם צירוף שמני יכול להיות משועבד, למשל, במבני סמיכות. עם זאת, במחקר זה לא אעסוק במבני סמיכות, אלא  17

 מדוברת.מופיעה בהם בעברית ה שרק במבנים שהמילית 
 (.Aristotle, De interpretatione= Περὶ Ἑρμηνείας/ Aristoteles )ראו ῥῆμα -ו  ὄνομα הםהמונחים ביוונית  18
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 'שעבוד'התפיסה הלוגית והתפיסה הדקדוקית של  :1 תרשים

 משעבד - מאפיין  משועבד -מאופיין  :לוגיקה מושגית

 אובייקט לבן. הוא סוכר 

 משועבד -מאפיין   משעבד -מאופיין  :דקדוק

( הצביע על כך שהמדקדקים שהחלו להשתמש במונחים הלוגיים לא נתנו Sandmann, 1950: 28נדמן )ז

 את דעתם שבלוגיקה המונחים האלה שימשו במשמעות הפוכה.

'מילה', ואילו בדקדוק מדובר לרוב בתחביר  דקדוקיהבלוגיקה האובייקט המשועבד מקביל למונח 

 ,Sandmannזנדמן )'שעבוד' לתחביר של משפטים?  . נשאלת השאלה כיצד נקשר המונחשל משפטים

הרמן פול  (neogrammarian'המדקדק החדש' )הציע  19-ה לקראת סוף המאהשמציין ( 25 :1950

(Hermann Paul )( שכל היחסים התחביריים מלבד החיבורcoordination הם וריאציות של יחס )

)מה שמוכר בדקדוק המסורתי  הייתה שהיחסים בין סובייקט לפרדיקטהתפיסה המקובלת ו ,פרדיקטיבי

בין שם למשלימו או בין פועל למשלימו הם יחסי שעבוד או היפוטקסיס  19,כ'נושא' ו'נשוא'(

(hypotaxis.)20 אחד מהם של קבוצות משפטים מפרופוזיציה פשוטה המונח 'שעבוד' הועבר לתחביר ש– 

( ציין שהייתה הסכמה Sandmann, 1950:26נדמן )זמאפיין משפט אחר במובן הרחב.  –משפט משועבד 

  בכל הרמות. את כל היחסים המזוהים עם תלות דקדוקית חובקבין הבלשנים שהמונח 'שעבוד' 

  בדקדוק' שעבוד' המונח 3.2

הוא בתחום ( subordination)פוץ ביותר של המונח 'שעבוד' ן לעיל, בדקדוק של היום היישום הנויכפי שצ

 21(.Haspelmath, 2004: 33, f. 7משמש בהקשר היחס בין משפטים ) בספרות המחקר המונחהתחביר, ו

 & Haimanהיימן ותומפסון ) .'שעבוד' המונחלהגדיר את קושי יש כפי שאראה בסעיפים הבאים, עם זאת, 

Thompson, 1984: 510ובדרך כלל צלחולהגדרת המונח הזה לא אמות מידה שהניסיונות לבסס  ( ציינו ,

 לשון מסוימת.במדובר בהגדרות אינטואיטיביות, מעגליות, לא עקביות ותלויות 

 לחיבור המנוגד כמונח שעבוד 3.2.1

לא חשו בנוח  משפטים גד לחיבור. ואולם החוקרים שעסקו בקשרים ביןבדקדוק המסורתי השעבוד מנו

חוקרים רבים ראו שהמונחים האלה אינם יעילים בהקשרים רבים, וכדי יה המסורתית. הדיכוטומעם 

 ויש שהציעו קטגוריות נוספות. ,להתגבר על הקושי הציעו שמדובר ברצף שבין חיבור לשעבוד

ושמדובר ברצף.  ( שיש דרגות בין חיבור לשעבוד Quirk et al., 1985; Givón, 2001הציעו )למשלש יש

קישור כמשעבדות  מיליותקריטריונים העוזרים בזיהוי  ו(, למשל, הציעQuirk et al., 1985) ווחברי קוירק

ת יאת מיל משפט הכולל, המשפטחיבור נוטות להופיע בתחילת הה מיליות לטענתם,מחברות. כאו 

                                                           
 .יזרעאל )תשע"ג(ים 'סובייקט' ו'פרדיקט' במקום 'נושא' ו'נשוא' ראו נחבמו על השימוש 19

 .Dymarsky (2014) ראו למשל יפוטקסיסעל היחס בין שעבוד לה 20

( משמש בהקשר רחב יותר מאשר המונח dependency( מציין שהמונח 'תלות' )Haspelmath, 2004: 33, f. 7) טהספלמ 21
 'שעבוד' המיוחס למשפטים בלבד.
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 מיליותיתן לצרפה לחיבור, אך נהת ית הקישור למילישני, לא ניתן לצרף את מילהבוא במקום יהחיבור 

 .יותר מתאימה ליותר קריטריונים כך היא מחברת יתשמילככל שעבוד ועוד. 

להתפרש גם כמחברות וגם עשויות באנגלית  andשמיליות כגון מעלים חוקרים אחרים מחקריהם של 

 One more can of beer and I’m(. קוליקובר טען שבמשפט Culicover, 1970למשל, כמשעבדות )

leaving ולכן בהקשר הזה יש לפרש את סמנטית מכיוון שמתקיים בו יחס של תנאי יש שעבוד מבחינה ,

הציעו  (Culicover & Jackendoff, 1997קוליקובר וג'קנדוף )לאחר מכן  כמשעבדת. andמילית החיבור 

ן ביהתאמה -יש איבהקשרים מסוימים ציינו ש . הםבין המבנה התחבירי למבנה המושגישיש להבחין 

 (.pseudocoordinationחיבור' )-'פסאודווהציעו מונח חדש  בנה המושגי,המבנה התחבירי למ

בין  התאמה-הצביעו על הקשרים נוספים שבהם מתרחשת אי( (Yuasa & Sadok, 2002יואסה וסדוק 

אחת הדוגמאות  (.pseudo-subordinationשעבוד' )-את המונח 'פסאודו הוסיפוותחביר לסמנטיקה 

( הדומים לאלה 99( )שם: chaining structuresשל משפטים משורשרים )ם היא מבני שעבוד'-'פסאודול

להלן  .(3.2.2)ראו סעיף  (cosubordinationשעבוד' )-כדוגמאות ל'קו ( ניתחVan Valin, 1984שוואן ואלין )

  22:החדשה , שפה פפואנית המדוברת בגינאהChuaveדוגמה מהשפה 

yai      kuba      i-re              kei       si-re             fu-m-e 

man    stick     get-SEQ.SS   dog      hit-SEQ.SS    go-3sg-INDIC 

‘The man got a stick, hit the dog, and went away.’  

(14) 

(Van Valin, 1984: 543)  

ה מפורשת, רק לפועל שבמשפט האחרון צוראירועים. משפטים המציינים רצף של  שלושה 14בדוגמה 

ואילו הפעלים בשאר המשפטים מתפענחים בהתאם לצורת הפועל שבמשפט האחרון. כלומר, מבחינה 

מדובר  תחבירית המשפטים אינם סימטריים, אך מבחינה סמנטית המשפטים מקבילים זה לזה, ולכן

 .בחיבור

אין מדובר בשתי לסיכום, הגדרת המונח 'שעבוד' על ידי הנגדה למונח 'חיבור' מעלה קשיים כיוון ש

 קטגוריות מובחנות. 

 שיבוץ ושל תלות של קריטריונים 3.2.2

 'שיבוץ'ו (dependence) 'תלות' , ובהםסמנטיים-תחביריים –אחדים  קריטריוניםב'שעבוד'  מגדיריםה יש

(embedding). ריסטופרו ק(Cristofaro, 2003: 15) האלה פותחו על בסיס שני הקריטריונים מציינת ש

היישום  אף על פי שבמחקרים רבים הם בבחינת הנחת היסוד, בשפות מסוימותו ,אירופיות-השפות ההודו

 של שני הקריטריונים האלה מוגבל, ולפעמים בלתי אפשרי.

. תלות דקדוקית מתקיימת כאשר תפוצתיתותלות דקדוקית מבחינים בין תלות בקטגוריה של תלות 

 יהקטגוריות של רכיבעל סמך  מתפענחות שועבדתהמפסוקית ה יקטגוריות דקדוקיות מסוימות של רכיב

 יכול ואינ (פסוקית משועבדתהיא מצב שבו משפט )לות תפוצתית ת. (14ראו דוגמה העיקרי ) המשפט

 .(Lyons, 1968: 178; Van Valin & LaPolla, 1997: §8, כלומר לעמוד באופן עצמאי )להיות מבודד

ושניהם  ,ץ במשפט אחר בתור אחד הארגומנטים שלוהשיבוץ מוגדר לרוב כמצב שבו משפט אחד משוב

 (.Haspelmath, 1995: 8שלם )-קשורים ביחס של חלק

                                                           
 התעתיקים והגלוסות הדקדוקיות שבדוגמאות המצוטטות הם כפי שמופיעים במקור. 22
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יצא כן ו ,ה מחייבת תלות תפוצתית ולהפךהראה שתלות דקדוקית אינ( Van Valin, 1984)ואן ואלין 

ההבחנה כמה שפות שבהן  הדגיםמשפט משועבד הוא גם משובץ בתוך המשפט העיקרי. הוא נגד הטענה ש

 צבירי. שפות אלה מאופיינות על ידי על סמך הקריטריונים המקובלים אינה אפשריתחיבור לשעבוד בין 

אחד המשפטים כולל פועל מפורש, ובשאר המשפטים הפעלים מופיעים בצורה שאינה  שבהםמשפטים 

 מפורשת ומתפענחים על פי הפועל שבצורה המפורשת. 

yai      kuba      i-re              kei       si-re             fu-m-e 

man    stick     get-SEQ.SS   dog      hit-SEQ.SS    go-3sg-INDIC 

‘The man got a stick, hit the dog, and went away.’  

( '14 ) 

(Van Valin, 1984: 543)  

כן תלויים תלות דקדוקית במשפט שלעיל יש תלות ללא שיבוץ. המשפטים שאינם כוללים פועל מפורש, א

 הםאין . המשפטים האלה גם אינם יכולים להופיע בצורה עצמאית. לעומת זאת, צבירשבבפועל הראשון 

 המשפט הכולל פועל מפורש, ולכן אינם משובצים.ן חלק מ

 & Hallidayגם הלידיי ומתיסן )לא הכול מסכימים ששעבוד מצריך שיבוץ. בדומה לוואן ואלין, 

Matthiessen, 2014( וגם מתיסן ותומפסון )Matthiessen & Thompson, 1988 ) שייךהציעו ששיבוץ 

 .המשפט יכול להיות תלוי במשפט אחר מבלי להיות משובץ בוו ,קטגוריה מבנית נפרדתל

 ציעהמציאות, ומתאימה לריות בין חיבור לשעבוד אינה טען שהבינ (Van Valin, 1984)ואלין ואן 

ארבעה סוגים של קשר בין לקבוע  אפשראורטית י קריטריונים שלפיהם מבחינה תשנ שתלות ושיבוץ הם

 ( ושיבוץ )ללא תלות(.cosubordination) שעבוד-חיבור, שעבוד, קו –המשפטים, והם 

 23חיבור .א

 ,10דוגמה , המצב הזה מודגם בלפי גישתו של ואן ואלין, המצב ללא תלות וללא שיבוץ הוא חיבור

 :מובאת להלן שובה

('10)   | ושלוש שלושים-שלו בן הוא 

 || טוב  הכי נראה לא הואו

 (D631 224-226) 

לפרש כל אחד מן המשפטים שבמבנה באופן עצמאי, ללא תלות בשני, ולכן אין כאן תלות דקדוקית. אפשר 

חד המשפטים נראה שכל אחד מן המשפטים האלה יכול להופיע באופן עצמאי. כמן כן, אי אפשר לומר שא

ץ בשני מבחינה סמנטית. לכאורה היעדר תלות והיעדר שיבוץ סמנטי הוא מצב של חיבור. עם זאת, משוב

לפי הדקדוק  בהתבסס על הקריטריונים האלה קשה להסביר מבנים אחרים הנתפסים כמחוברים

 :שומע-ל מקשיבמופיעה בין  ו, המילית למשל, שלהלןבקטע . המסורתי

(15)  זה האוזניות | 

 ב |וככה אני מקשי

 שומע מוסיקה ב |ו

 באופנוע ||

 (P311_2_sp1_256-259) 

                                                           
 .7בהרחבה בפרק בחיבור אעסוק  23
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שני אלמנטים  ביןחיבור ( בellipsisיש הרואים השמט )( מציין שHaspelmath, 2004: 31) טהספלמ

ככה אני מתוך המשפט המחובר  ככה אניחלק הלפי גישה זו, בדוגמה שלעיל הושמט  הקטנים ממשפט.

אחרים רואים במבנים מעין אלה חיבור של צירופים פועליים,  .באופנועמקשיב ו]ככה אני[ שומע מוזיקה 

מכיוון שבאיבר הפותח במילית  אחד מהם הושמטו אלמנטים מסוימים )שם(.ממשפטים של ולא חיבור ש

והוא מתפרש לפי האיבר הראשון, האם יש לטעון שיש כאן תלות דקדוקית? ואם כן,  ,לא צוין האגנט ו

 שעבוד? האם לפנינו מקרה של

 . קחי את העוגיות האלה ממניפרש כתיאור אופן של הפרופוזיציה מת מידשלהלן צירוף היחס בדוגמה 

(16)  את העוגיות האלה ממני ||קחי  

 ומיד ||

 (C711_0_sp2_216-217) 

היא מהווה יחידה פרוזודית נפרדת המסתיימת בגבול  –היא יחידה עצמאית מבחינה תפוצתית  מיד

אם  ואולםת חיבור מובהקת בעברית. יהנתפסת מיל וי. יתרה מזו, יחידה זו פותחת במילית פרוזודי ראש

לפי  מבחינה סמנטית, יש לראות בדוגמה זו שיבוץ סמנטי. תיאור אופן הוא חלק מפרופוזיציה

 הקריטריונים של תלות ושיבוץ, האם מדובר במבנה של חיבור או של שעבוד?

 שעבוד .ב

 ,במשפט השני תלות דקדוקית או תפוצתיתכאשר משפט אחד תלוי , (Van Valin, 1984) לפי ואן ואלין

המשפט הזה גם משובץ במשפט השני, מדובר במצב של שעבוד. כלומר, השעבוד מאופיין על ידי שני ו

ספק אם אפשר למצוא דוגמאות למצב זה בעברית. בדוגמה זמנית: תלות ושיבוץ. -הקריטריונים בו

 העצם ממלא משבצת של לוואי לשם אכן היא חשובה לשניכםהמשפט ורתי, הבאה, לפי הדקדוק המס

 , ועל כן לפנינו מקרה של שיבוץ. משפט זה, לעומת זאת, אינו תלוי במשפט השני תלות דקדוקית.מטרה

(17)  או אתם אמורים להשיג מטרה | 

 | לשניכםהיא חשובה ש

 (P931_1_sp2_258-259) 

 

 ממלא משבצת של לוואי, ולכן מדובר בשיבוץ. עליך הוא כפויהמשפט  18גם בדוגמה 

 

(18)  הוא כפוי עליך ||שאז אתה לא מוכן לקבל דבר  

 (P931_2_sp2_050) 

 

, שבהם משפט אחד ממלא משבצת 18-ו 17 אותבדוגמשזהים למבנה ה, מבנים אשר לתלות תפוצתית

ית המסתיימת בגבול דית עצמאשל לוואי, יכולים לעמוד באופן עצמאי, כלומר, להוות יחידה פרוזו

 פריה הוא הלוואי של הצירוף עובדים עליו ארבע שנים משפטה, המובאת כאן שוב, 4בדוגמה פרוזודי ראשי. 

 . יחידה זו מופיעה אחרי גבול פרוזודי ראשי, ולכן תיחשב יחידה עצמאית.הזה

 

('4)  הגבר | 

 הולך בסוף למישהי אחרת ||

]...[ 
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 במקום ליהנות מה מ | 

 הפרי הזה || מ

 || שעובדים עליו ארבע שנים

 (Y311_sp1_185-189) 

 

 (cosubordination) שעבוד-קו .ג

. (14)ראו דוגמה  שעבוד-קוהמצב שבו יש תלות ללא שיבוץ הוא (, Van Valin, 1984על פי ואן ואלין )

ֹלנ ֖ למצוא דוגמאות למצב זה בלשון המקרא:  אפשר ָלי֙ו ְיהָוָ֔ה ְבא  א א  ָרָ֤ ם ַוי  ל ְכֹח֥ הֶׁ ַתח־ָהֹא֖ ִֽׁ ב פֶׁ ֥ א ְו֛הּוא ֹיש  ֵ֑ י ַמְמר 

ום ה :או )בראשית יח, א( ׃ַהיִֽׁ ר ַעל־ַהֹחָמֵ֑ ָ֣ יו ְו֖הּוא ֹעב  ת־ְבָגָדָ֔ ע אֶׁ ְקַרָ֣ ָש֙ה ַוי  א  י ָהִֽׁ ָ֤ ְבר  ת־ד  ְך אֶׁ לֶׁ ַע ַהמֵֶׁ֜ ְשֹמֵ֨ ֩י כ  . )מלכים ב ו, ל( ַוְיה 

זמניות, ופענוח הצורות האלה תלוי -צורות אל – עובר-ו יושבת הבינוני, ווגמאות יש שימוש בצורבשתי הד

הגעתי הביתה במשפטים הקודמים. סוג זה של קשר ייתכן שמצוי גם בשפה המדוברת של היום: בחלקו 

. הגעתייתפענח לפי צורת הפועל המפורש  מותשתלשון המקרא, הזמן של הצורה דוגמאות מכמו ב .מותשת

 את רית מציינות רק מין ומספר, ואילוצורות הבינוני בעבפורש. יתרה מזו, במשפט זה גם הגוף אינו מ

צורה משובצת במשפט  מותשתאם רואים בצורה . עם זאת, הגעתילזהות רק בצורה אפשר  'מדבר'גוף ה

כתיאור מצב(, הרי לפנינו מצב של שעבוד  –אסינדטית, בין אם מצב )בין אם מנתחים אותה כפסוקית 

 לות דקדוקית ושיבוץ.העונה על קריטריונים של ת

 שיבוץ ללא תלות .ד

במשפטי תיאור  יש הרואיםאורטית יכול להיות מצב של שיבוץ ללא תלות. ואן ואלין טוען שמבחינה ת

יכולים להופיע בצורה אלה בעברית  יםמשפטבעברית משפטים המשובצים סמנטית במשפט העיקרי. 

אם התיאורים . על כן, ית במשפטים אחריםאינם תלויים דקדוקואחרי גבול פרוזודי ראשי,  –עצמאית 

משובץ הבדוגמה הבאה אפשר לראות תיאור ויתור  .של שיבוץ ללא תלות נינו מקרהמשובצים במשפט, לפ

 .דקדוקית או תפוצתית במשפט אחר מבחינה סמנטית, אך אינו תלוי בו

(19)  ועשית את זה טוב ||  

 למרות שהרבה פעמים קשה לנתק | 

 אה אה אה | 

 ים שקורים בבית | דבר

 לבין דברים שקורים בעבודה |
 (P931_1_sp2_079-083) 

)למשל,  אדוורביאלייםמשלימים בתור במשפטים ארגומנטים לראות  ממאניםחוקרים רבים ואולם, 

Payne, 1997: 317; Deutscher, 2000: 47).  ,אין לראות במשפטים אלה משפטים לפי הגישה הזאת

 .לא הפרופוזיציה היא בטווח השפעתםאינם רכיב בפרופוזיציה, א תיאוריםמשובצים כי ה

ואתה יודע את זה ץ ללא תלות. בדוגמה שלהלן המשפט גם הסגרים יכולים להיחשב כמקרה של שיבו

. ואולם כאן מדובר בשיבוץ מבני ולא אני אומרת לך גילי אשמה –משובץ בתוך המשפט  טוב מאוד בתוך תוכך

 סמנטי.

(20)  |  ת לךאני אומר 

 ||  ואתה יודע את זה טוב מאוד בתוך תוכך
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]...[ 

 ||  גילי אשמה

 (OCD_3_sp2_037-039) 

שיבוץ לשם קביעת סוג הקשר בין של כפי שעולה מן האמור לעיל, התבססות על המאפיינים של תלות ו

 .היא המשפטים בעייתית

 השיח ומבנה שעבוד 3.2.3

, B-תלוי ב A, אז B-משועבד ל Aוטוען שאם לשעבוד תית ( מציג את הגישה המסורAarts, 2006ארטס )

מבחינת המסר. כלומר, פסוקית משועבדת תלויה במשפט אחר, המשפט העיקרי, והיא  חשוב פחותוהוא 

יצירת מבנה דקדוקי הכולל "כ 'שעבוד'( מגדירים 217שורצולד וסוקולוף )תשנ"ב: -רודריגפחות חשובה. 

של 'חשיבות'  השימוש במושג. "משפט או צירוף טפל אחריות קישור משעבדת ויבדרך כלל מיל

(importance, prominence אצל ארטס )שורצולד וסוקולוף נובע -'טפלות' אצל רודריג או במושג של

'היררכיה' הוא כנראה כ ת השעבודמקור תפיס .שעבוד כיחס אסימטרי במבנה שיש בו היררכיהמתפיסת ה

, ועל כן Aגבוה ממעמדו של יש מעמד  B-ל: המושג בנוגע ליחסים אלהביחסים חברתיים כי קל להבין את 

B אם  .של יחס דקדוקי מסוים לתפיסהבאופן מטפורי המונח משם התגלגל אפשר ש. הוא חשוב יותרA 

מנם וחשיבות היא א .C-יכול להיות משועבד ל B; אבל A-לא יכול להיות משועבד ל B, אז B-משועבד ל

תמיד ברור כיצד אפשר למפות את המושג הזה  אין זהרכיות חברתיות, אך להיר נוגעבמושג שקוף 

 (.Fabricius-Hansen & Ramm, 2008: 2לקטגוריות תחביריות )

שעבוד במונחים של דנו בש ,(Matthiessen & Thompson, 1988מתיסן ותומפסון )היבט אחר מעלים 

חופפת למושגים של המשפט העיקרי או  ( אינהimportanceהם הצביעו על כך שחשיבות ) מבנה השיח.

(. תומפסון 312גרעין המשפט, ושהמידע שבמשפט המשועבד יכול להיות משמעותי בשיח )שם: 

(Thompson, 2002) טענה שהפסוקית המשועבדת היא משנית מבחינת המסר המועבר בה ביחס התנגדה ל

במשפטים 'המשלימים' את  בדקה את הנתונים באנגלית וטענה שאין לראות היא. משפט העיקריל

 משועבדים.  הפרדיקט משפטים

גם (. Maschler & Nir, 2014מבנים דומים נחקרו גם בעברית המדוברת )למשל, זיו, תשע"ו; 

 עובדהול ,התנגדו לניתוח המסורתי למשפט עיקרי ולמשפט משועבד העוסקים בסוגיה זו בעברית

בדקדוק  'עיקריים'הנתפסים המשפטים ם של תפקידציינו ששהמשפט המשועבד הוא משפט טפל. הם 

לות מכיההיחידות ש עוד טענו. הבא אחריהםהמסר להציג את הוא  ,אני חושב, הוא אמר , כגוןהמסורתי

אינן רק מציגות את התוכן, אלא יכולות גם לאפיין את האופן שבו הדברים  תפיסה או פועלי אמירה

משפטים כלומר,  ; זיו, תשע"ו(.2010בר לתוכן )מילר, ( או להסגיר את יחסו של הדו2006נאמרו )זיו, 

אני באמצעות המשפט  21בדוגמה  יכולים להביע אפיסטמיות. פעלים מקבוצות סמנטיות מסוימות שבהם

 .עומדת למסורהדוברת מביעה את ביטחונה באמיתות המידע שהיא  זוכרת

(21)  כשעברנו דירה |ש אני זוכרת 

 הוא גם עבד קשה ||

 (Y33_sp2_225-226) 

הוא בדקדוק המסורתי דווקא המשפט הנתפס כטפל , והמסרכלפי  וב מדובר בביטויי עמדהרל

 עם זאת, כל מסר יכול להיות מודגש, והדבר תלוי בהקשר.מעביר את המסר המרכזי. ה
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 הוא זה המעביר את המסר המרכזי: שהמשפט הפותח במילית  22בדוגמה 

(22)  ||סכימה גם לנו היא לא השאני חושבת  

 (C714_sp4_094) 

את  – כלפי הנאמר תא ביטוי אפיסטמי המביע את עמדת הדוברוה אני חושבתמשפט השלעיל  בדוגמה

 גם לנו היא לא הסכימה. בהקשר הנתון המשפט חוסר הביטחון שלה באמיתות המסר המועבר במשפט הבא

  על ידי פרוזודיה. לט, והוא מובהוא זה שמעביר את המסר המרכזי

הביטוי האפיסטימי הוא זה שמהווה חידוש, כפי שאפשר לראות  מסוימיםבהקשרים ואולם, 

 מובלטות פרוזודית. אני יודעת-ו אני חושבתהיחידות שלהלן בשתי הדוגמאות  בדוגמאות הבאות.

(23)  אדוברת  

 

 

 

 בדוברת 

 

 

 אדוברת 

 ו  אמ |

 וסלט אה |

 פסטה קר כזה |

 עם סלומון ||

 פף

 סלמון ||

 לא || למה

 שהיה שם סלומון || אני חושבת

  (C711_0_sp2_028-031_sp1_041-043) 

שם פסטה עם  מפרטת את המאכלים שהיו בארוחה יום קודם. היא מציינת שהייתה אדוברת  23בדוגמה 

וחה בכך לגמרי. במקרה הזה , כלומר, שאינה בטסלמון, ואז מוסיפה שהיא חושבת שהיה שם סלומון

 הוא החידוש. בתאני חושהמשפט 

, ולחזרה הזאת שני (4)שורה  (לנו היא לא הסכימהב ) תחוזרת על המבע של דובר אדוברת  24בדוגמה 

הוא לא הידע של  ש-. חלק המבע הפותח בב תתפקידים: הדגשה של מה שנאמר קודם והסכמה עם דובר

כמקובל פט משועבד כמש( 4)שורה  היא לא הסכימה לכםאת המשפט , ולכן קשה לנתח בלבד הדוברת

הוא ביטוי אפיסטמי המאפיין את מה שנאמר אחר כך, ומביע את הסכמת  אני יודעת המסורתי.בדקדוק 

  מעביר את המסר המרכזי. הביטוי האפיסטמידווקא  בהקשר הזה. תהשיח תהדוברת עם ב

(24) 1 

2 

3 

4 

 דוברת א

 דוברת ב

 דוברת א

 במהלך השיעור || היא לא מסכימה להם לצאת לשתות ולעשות פיפי

 || לנו היא לא הסכימה גםאני חושבת ש

 וזה |

 ||שהיא לא הסכימה לכם  אני יודעת

   (C714_sp3_104-106, sp4_094) 

 :(Thompson, 2002 )למשל, ת שעבודילהופיע ללא מיל עשוייםמבנים שנידונו לעיל ה, על כך נוסף

(25)  מאז ומתמיד |  אני חושב 

 תמיד היינו גלויים |

 (P931_1_sp2_006-7) 
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 בעמדה הסופיתאו  להופיע בתוך המשפט יםיכולהסוג הזה ן יתרה מזו, ביטויים אפיסטמיים מ

מיקומם משתנה בהתאם לשיקולי הלכידות ומבנה  24,25.(כמובן, כנראהי משפט כגון בדומה לתיאור)

  האינפורמציה במשפט ובשיח.

(26)  || על מאה תשעים וארבע אני חושבתזה מסומן  

 (C712_2_sp3_062) 

כפי שעולה מן הדוגמאות, זיהוי המשפט החשוב מבחינת המסר תלוי במבנה השיח, ולא במבנה 

קישור מסוימות. נראה שהמבנים שבהם למשפט העיקרי משמעות  מיליותהמשפט ובהימצאות 

ינה אפיסטמית, אינם מתיישבים עם המונחים המסורתיים של משפט עיקרי ומשפט משועבד. מבח

 פורמלית אפשר לראות בפרוזודיה ציין להבלטת המסר בהקשר.

חוקרים שעמדו על הבעייתיות שבין המישור הסמנטי למישור התחבירי העמידו תיאוריות אחרות. 

אצל ), ובו ביקש להפריד בין התחביר לסמנטיקה פונקציונלי-כך, למשל, פיתח הלידיי דקדוק סיסטמי

2014Halliday & Matthiessen, ).  האספקט משפטיםמבחין בין שני אספקטים של יחסים בין הלידיי :

סמנטיים. התלות הלוגית -התלות הלוגית, והאספקט של היחסים הלוגיים – (taxis) של הטקסיס

 דאח משפטהיפוטקסיס מציין תלות ) 26.(parataxis) פרטקסיסבו (hypotaxis) היפוטקסיסב משתקפת

במעמד שווה(. יחסים אלה מקבילים לכאורה  משפטיםי נמאות )ששולט באחר(, ופרטקסיס מציין עצ

באמצעות  הןסמנטיים )למשל ויתור, סיבתיות( אפשר להביע -לחיבור ושעבוד. את היחסים הלוגיים

באמצעות פרטקסיס. הלידיי טען שלבחירה בסוג הקשר יש חשיבות פונקציונלית: למסר  הןהיפוטקסיס 

ציונלית נמוכה יותר. עם זאת, הוא הוסיף שביחידה התחבירית בפסוקית התלויה יש חשיבות פונק

, ואילו השנייה היא (topic) רת המחדל טופיקיהמורכבת משתי יחידות, היחידה הראשונה ברצף היא בבר

חשיבות אינטונציה, המסר בעמדה הסופית משקף את האם מנטרלים , ולכן (comment) קומנט

  פונקציונלית גבוהה יותר.

( טענו שאי אפשר להגדיר או לאפיין Matthiessen & Thompson, 1988ומפסון )מתיסן ות

שבתוכו נתון המשפט. הם הציעו שני  שיחההיפוטקסיס ברמת המשפט ומוכרחים להתייחס להקשר 

לוויין הם -יחסי גרעין לוויין ויחסי רשימה.-יחסי גרעיןסוגים עיקריים של יחסים רטוריים בתוך הטקסט: 

יש אותה פונקציה רטורית,  יויפות של אחד המרכיבים לאחר כאשר לשני המרכיבים יחדיחסים של כפ

טענו ששילוב פסוקיות היפוטקטיות הוא עוד . ויחסי רשימה הם יחסים ללא כפיפות בין המרכיבים

לוויין. חשיפת -גרמטיקליזציה של יחסי גרעין –תוצאה של גרמטיקליזציה של הארגון הרטורי של השיח 

מעודדת שימוש בפסוקיות היפוטקטיות מאפשרת לתאר את תופעת היה הדיסקורסיבית הפונקצ

 ההיפוטקסיס באופן מספק יותר מגישות קודמות, שעסקו בתופעה במונחים סמנטיים וברמת המשפט.

                                                           
24
בדיאלוגים במחזה , אם כי (47–46)תשנ"ה:  אפיסטמיים מן הסוג הזה נידונו אצל לבנתמיקומים אפשריים של הביטויים ה 

 .ולא בשפה ספונטנית
( כבר הזכיר את השימושים האלה, אך טען שכאן מדובר בחיבור ולא Jespersen, 1954, Vol.2: 35יש לציין שיספרסן ) 25

 בשעבוד.

להיות קריטריון לשעבוד, ומדובר בקטגוריה נפרדת מהיפוטקסיס ( אינו יכול embeddingהלידיי )שם( טוען ששיבוץ ) 26
כמרכיב בתוך משפט, והקטגוריות של היפוטקסיס ושל פרטקסיס אינן  משמשתומפרטקסיס. פסוקית משובצת היא פסוקית ה

 נוטות לשיבוץ.
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 נומינליזציה 3.2.3

מסבירים את עברית ה ם שלחוקרירבים מן ה '.שיבוץ' למונח מונח 'נומינליזציה'האפשר להקביל את 

ורטהיימר למשל, שימוש במשפט בתפקיד של חלק ממשפט אחר.  –ונח 'שעבוד' כנומינליזציה המ

עצמן אלא מתפקדות כחלק לעומדות כפסוקיות שאינן פסוקיות משועבדות , מתארת (340: )תשס"ב

משפטים "( מגדיר את המשפטים המשועבדים כ181גולדנברג )תשס"ג:  ממשפטים מורכבים יותר.

איברים במשפט מורכב, כשהם מועצמים או מותארים או אדוורביאליים, בכל תפקיד  מוסבים למעמד של

אשר שמות, תארים או ביטויים אדוורביאליים יכולים למלא: בתור לוואים, נושאים, נשואים, מושאים 

. עוד הוא טוען שמשפט מועצם הוא משפט משועבד משום שהמשפט "או משלימים אדוורביאליים אחרים

اْسم מנושל ממעמדו הבלתי תלוי והוא דחוס ומשועבד אל תוך 'שם עצם תחבירי',  ט אחר במשפהנטוע 

ل רואה בנומינליזציה מסגור פסוקיות והכנסתן לעמדה של צורה שמנית.  (1993כוזר )גם  או כדומה. ُمَؤوَّ

מרה של שהיא הכמרכיב של משפט סימונה של פסוקית  –מבחין בין דרגה נמוכה של נומינליזציה הוא אך 

כאשר דווקא  ,כמרכיב שמני במשפטסימונה של פסוקית  –שם עצם, לבין דרגה גבוהה של נומינליזציה 

)למשל, פסוקיות הבאות אחרי פועלי  ראשוני במשפטהמרכיב ההיא  ,שמניתהצורה הולא  ,הפסוקית

 . אמירה(

עמדה של צורה בעברית תפקיד של הכנסת המשפט ל ששלמילית  ותים הבאים אבחן את הטענסעיפב

ממלא תפקיד אשר שמות, תארים או ביטויים  ששהמשפט המסומן באמצעות המילית ו ,שמנית

אראה ששיוך  .של משליםתפקיד של לוואי, של נושא, של נשוא או  –אדוורביאליים יכולים למלא 

 יכול לעורר קשיים. שלמילית האלה  יםהתפקיד

 משלים בתפקיד משפט   3.2.4.1

להשלמה מושאית. כיוון שהשימוש  )אדוורביאלית( שלים אבחין בין השלמה תיאוריתבקטגוריה של מ

, בספרות יןלפני פסוקיות המתפקדות כתיאורים )למשל, פסוקיות זמן( נתפס כשימוש בלתי תק שבמילית 

  27המחקר פסוקיות אלה אינן נידונות במסגרת הדיון בנומינליזציה.

ה כמצב תחבירי שבו משפט, או פרדיקציה, הוא ארגומנט אשר להשלמה מושאית, יש המגדירים אות

בקטגוריה של השלמה מושאית מבחינים בין פסוקיות  (.Noonan, 1985: 44–45של פרדיקט אחר )למשל, 

כוזר  .לקבוצות סמנטיות אחרותמקבוצות סמנטיות של פועלי אמירה ותפיסה מנטלית המשלימות פעלים 

וצה הראשונה מצריכים פסוקית תוכן באופן מובהק, ואילו הפעלים ( מציין שהפעלים מן הקב72: 1993)

אחרי פועלי אמירה צפויה לבוא פסוקית, אף על פי מן הקבוצה השנייה מצריכים שם עצם באופן מובהק. 

כאשר הפועל מצריך   28וכו'(. דבר, זהעצם )כגון, שמות כינויים ושל רה במספר מוגבל של ילהמאפשר ש

כמילית המכניסה פסוקית לעמדה של צורה שמנית, כיוון  שאת השימוש במילית  פסוקית, קשה להסביר

(, המשותף Deutscher, 2000: §2.1יתרה מזו, לפי דויטשר )צפוי שבעמדה זו תופיע פסוקית. מן הש

לפסוקיות אלה הוא לא שהן זהות לקטגוריית 'מושא', אלא הקשר הסמנטי לפרדיקט ומעמדן כטענות 

 נפרדות. 

                                                           
27
 .5.8לדיון בפסוקיות אלה ראו סעיף  

28
פסוקיות העשויות להוות את תוכנה של האמירה, אך מספרם של שמות  סופי של-(, יש מספר אין84: 1993כפי שמציין כוזר ) 

 המחשבה, הרעיון, הדברים, הדבר, זאת, זה, כךעצם וכינויים העשויים להמיר את הפסוקית הזאת הוא מוגבל ביותר )למשל, 
 וצות פתוחות.וכו'(. לעומת זאת, שמות העצם והפסוקיות המשלימים פעלים מקבוצות סמנטיות אחרות מהווים שתי קב
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אינם יכולים להיות מושלמים ישירות על ידי  פעלים המצריכים שם עצם באופן מובהקזאת, לעומת 

שאלה  כינוי( או זהכינוי הרמז . מילים מסוימות, כגון כינוי רמז )לרוב שעל ידי המילית  מוצגהמשפט ה

הכינוי  27יחס. בדוגמה ת ימיל אחר ותעוקב, ולרוב שאת המילית  ותמקדימ ,(מיאו  מה)לרוב המיליות 

 .שמילית על ידי ה מוצגה משפט וואחרי ,אתת היחס ימילעוקב אחר  מה

(27) הבאני    אני עושה |      מה ש את או

 (P931_2_sp1_014) 

 .שמילית ה מוצג על ידיה משפט וואחרי, זה כינויבא ה -מת היחס יאחרי מיל 28בדוגמה 

(28) ל הסכסוך בינך לבין גילי   |  זהמ התחי

 |  לכם פה גדול שתיכן ישש

 (OCD_3_sp3_003-004) 

 

פסוקית, אך נראה שהפסוקית היא חלק ממבנה  מכילהאכן  28-ו 27בדוגמאות פעלים ההשלמתם של 

 28בדוגמה  זה כינוי הרמזאו  27בדוגמה  מה כינוי השאלהתחבירי מורכב שיש להסבירו. נראה שדווקא 

: 1993נחקר דיו. כוזר ) לאל פסוקיות מן הסוג הזה מעמדן ש 29את העמדה של המושא התחבירי. יםממלא

( 28בדוגמה  זה-ו 27בדוגמה  מה( מכנה את המיליות המופיעות לפני הפסוקית במבנים האלה )כגון 71

, זה, כךפסוקית: הוות הפסוקיות בכינויי במצבים תחביריים מסוימים מל  מציין שהוא 'כינויי הפסוקית'. 

כינויי הפסוקית ומילות התחליף מופיעים כמתווכים בין  30ועוד. הדבר, בדההעותחליף: ה, או במילות זאת

מצריך פסוקית' היסוד הואולם מהו '(. 71: 1993)כוזר, הפסוקית עצמה מצריך פסוקית ובין היסוד ה

באילו מצבים תחביריים כינויים אלה אמורים להופיע? 'יסוד מתווך'?  הביטוי במקרים האלה ומה פירוש

מציין שאין לראות את ( 4, הערה 88: 1993)כוזר , כמו כן 31משמעות בין 'המתווכים' השונים?מה ההבדל ב

אין בה ייצוג לכינוי  כי הפסוקית הבאה אחרי כינוי פסוקית או אחרי מילת תחליף כפסוקית זיקה

 אינה מופיעה בקורפוס, מבחן אשרמכיוון שהמילית הפסוקית ה'זוקק' ואין בה יכולת המרה ב'אשר'. 

ייצוג לשם ללא בקורפוס זוקק, פסוקיות זיקה רבות מופיעות שם הלייצוג לבנוגע ההמרה אינו רלוונטי. 

 . (3.2.4.2 סעיף)ראו  הזוקק בתוכן

 שקשה להסביר את השימוש במילית  שנהוג לראות בהם פסוקית בתפקיד של משליםבכל המקרים 

של  נומינליזציהבחלק מן המקרים לא רק של מושא. יתרה מזו,  מעמדלמשפט  נומינליזציה והכנסתכ

בנוגע  חלוקותהדעות פסוקית מוטלת בספק, אלא גם העובדה שמדובר בעמדה תחבירית של מושא. ה

. יש ותפיסה של משפטים הכוללים פעלים מהקבוצות הסמנטיות של פועלי אמירהלמעמדם הדקדוקי 

ם את תוכנו של הפועל כאל משלים ואל המשפטים המביעי ,המתייחסים אליהם כאל משפטים עיקריים

במבנים השלמה המשפטי  .(3.2.6 סעיף)ראו  מוסגריםמושא ישיר, ויש המתייחסים אליהם כאל רכיבים 

אובייקט המסר המרכזי שהוא מציגים את תוכן האמירה או החשיבה, אלא הם אינם רק לרוב האלה 

להקדים  יכולים םוהחירות תחבירית,  כאמור, הביטויים המביעים אפיסטמיות הם בעלי. ת הדוברלהערכ

 אינה מופיעה כלל. שובהקשרים רבים המילית . (3.2.6סעיף ) ותואת התוכן, להופיע אחריו ואף לקטוע א

                                                           
 .5.14.1וכן  5.7ים סעיפבהרחבה במבנים אלה יידונו  29

במבנים הנידונים , אך כינויים אלה אינם מופיעים זאת-ו כךאת הכינויים ( בחן קורפוס כתוב ומזכיר גם 71: 1993כוזר ) 30
 בקורפוס הנבדק.

  ..Rosén (1966: §40.4-40) ביניהם ראו לבחירהאחדות התניות , ובעניין בעניין עצם הופעתם ואי הופעתם של כינויים אלה 31
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א עומד למסור, במקרה וכלפי התוכן שה ואת עמדת הדובר מביע אני חושבבאמצעות המשפט  29בדוגמה 

 .שהמילית ההשלמה מוצגת ללא  בטוח בנכונותו. איננוהזה ש

(29) שב  חו י   מאז ומתמיד |  אנ

 תמיד היינו גלויים |

 (P931_1_sp2_006-7) 

 אינהמציגה השלמה או מציגה משפט בתפקיד של ארגומנט, מדוע במקרים מסוימים היא  שאם המילית 

 ?שות שאלה או כינויי רמז לפני המילית ימופיעה? מדוע אחרי פעלים מסוימים יבואו מיל

 לוואי בתפקיד שפטמ   3.2.4.2

מבחינה מבנית הלוואי משלים את גרעינו השמני, ובלבד שהשלמה זו לא תכונן יחסים פרדיקטיביים 

תממש במגוון לה יכולהוא ו 32,ברגיל מצפים שהלוואי יבוא בסמוך לגרעין (.27הורביץ, תשס"ב: עיליים )

מבחינה . שהמילית  פיע לפניו, תוכאשר מבחינה קטגוריאלית הלוואי הוא משפט קטגוריות דקדוקיות.

והוא  )השם הזוקק( הלוואי מנהל מערכת יחסים עם גרעינומוסכם על רוב החוקרים ש אינפורמטיבית

)שם(. הלוואי יכול להשתתף בהגדרת הגרעין השמני ובטוויית זהותו )לוואי מצמצם( או מוסיף עליו מידע 

בספרות המחקר נהוג להבחין  א מצמצם( )שם(.לתפקד כרכיב המוסיף מידע לגרעין שמני מזוהה )לוואי ל

 (.; צבי, תשס"חצדקה, תש"סבין משפטי לוואי זיקה למשפטי לוואי תוכן )למשל, 

זיקה .א אי  ו לו  משפטי 

פעם בשם הזוקק ופעם בכינוי  –יהיה מיוצג פעמיים השם הזוקק צפוי ש הרפרנט שלבמשפט לוואי זיקה 

לזוקק ולכינוי המוסב ישנו שבו פסוקית לוואי זיקה  במשפט במילים אחרות,. משפט הלוואיב המוסב

פסוקית הזיקה לפי הדקדוק המסורתי, כאשר הכינוי המוסב מופיע,  לשוני.-אותו רפרנט בעולם החוץ

כינוי בפסוקית הזיקה המתאים  –ובאמצעות הכינוי המוסב  שמתקשרת לשם הזוקק באמצעות המילית 

מושא, משלים  ,נושאבתפקיד של  בתוך פסוקית הזיקה לשמש הכינוי המוסב יכול. במין ובמספר לזוקק

 (143–141)למשל, בלאו, תשכ"ו: יש לציין שלפי המוסכמות של הדקדוק העברי  33אדוורביאלי או סומך.

ואולם, בשפה המדוברת נפוצים מבנים הכוללים כינוי מוסב וכאלה  34פסוקית הזיקה מצריכה כינוי מוסב.

 שאינם כוללים אותו.

 לוואי המשלים את גרעינו השמנישל  תפקיד ממלא דורשים מכם לעשות אותם המשפט 30ה בדוגמ

כמושא של המשפט הפותח  –הזוקק  – גרעינומגדיר את הלוואי נלווה לצירוף זה ו .דברים מינימליים

ב המתפקד כמושא בפסוקית הזיקה . הרפרנט של השם הזוקק מקביל לרפרנט של הכינוי המוסשבמילית 

 .אותם –

(30)  | דברים מינימלייםאלה  

 | ש

                                                           
32
עם זאת, חוקרים אחדים התייחסו ל'לוואי שאינו נלווה', כלומר שאינו סמוך לגרעינו )ראו, למשל, הורביץ, תשנ"ד; לבנת,  

 תשנ"ו(.

33
 צדקה )תש"ס( מזכיר רק את התפקידים של נושא ושל מושא. 

34
 את הכינוי המוסב כשמדובר במושא ישיר. (, מותר להשמיט143–142לפי בלאו )תשכ"ו,  
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 דורשים מכם |

 |  אותםלעשות 

 (P423_1_sp7_077-080) 

 .כל הדברים לוואי המשלים את גרעינו השמנישל  תפקיד ממלא אותי שואל אתה המשפט 31בדוגמה 

ת גם במקרה הזה השם הזוקק מוגדר כמושא של פסוקי הלוואי נלווה לצירוף זה ומשתתף בהגדרת גרעינו.

 הכינוי המוסב אינו מופיע. הזיקה, אך בדוגמה זו

(31)   |אותי  שואל אתהש הדברים כל 

   ||יודעת  אני

 (C1624_sp1_219-220) 

 32. בדוגמה שהשם הזוקק מוגדר כנושא של המשפט הפותח במילית בשתי הדוגמאות הבאות 

מתפקד כינוי המוסב בדוגמה זו  .היא מיוצג גם בכינוי המוסב – מישהי אחרת – הרפרנט של השם הזוקק

 כנושא בתוך פסוקית הזיקה.

(32)  זה לא אני מוציאה || 

  זאת אה |

 לא נמצאת כאן בימי שישי || היאשמישהי אחרת 

 (Y111_sp1_134-136) 

 .שבמשפט הפותח במילית אינו מיוצג  מפקדים צעיריםק , לעומת זאת, הרפרנט של השם הזוק33בדוגמה 

(33)   \יונים עושה דמי  

 מפקדים צעירים ||

 לא מכירים את העבודה || ש

 (P423_1_sp1_078-080) 

הרפרנט גם במקרה הזה השם הזוקק יכול להיות מוגדר כמשלים אדוורביאלי של פסוקית הזיקה. 

 (.35( או שלא מיוצג )דוגמה 34בכינוי מוסב )דוגמה בפסוקית הזיקה של השם הזוקק יכול להיות מיוצג 

 .זמן סבירמייצג את הרפרנט של השם הזוקק  בו חבור שבצירוףהכינוי ה 34בדוגמה 

(34)   | בושזה לא זמן סביר  

 באמת יהיה לי פידבק אמיתי |

 כולל |

 ראייה נכונה |

 על מנהל שלי ||

 (OM_sp6_031-035) 

פט של המשהמשתמע משלים האדוורביאלי הגם הוא  שלוש מקריםהשם הזוקק הרפרנט של  35בדוגמה 

 . שהפותח במילית 

(35)  שלוש מקרים | 

 נדלג על נוהל מעצר חשוד |ש
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 ונפתח בירי על מנת להרוג מיד ||

 (P423_1_sp3_095-097) 

[ נדלג על נוהל מעצר חשוד | בהםשלוש מקרים | ש]) כלומר, במשפט זה הרפרנט של השם הזוקק אינו מיוצג

 (.ונפתח בירי על מנת להרוג מיד ||

)תשע"א( ציינו מדוע כינויים מוסבים יכולים שלא להופיע, אך לא דנו בתפוצתם של ר עמשלר ושא

של כל אחד מן המבנים המקבילים. ואולם  ההמבנים המקבילים. ייתכן שיש מניעים פונקציונליים להופע

 .אותם נחוץ מחקר נוסף באשר לתפוצת המבנים הכוללים כינוי מוסב וכאלה שאינם כוללים

אינם  הזה סעיףבתחילת השהוצגו  –המבניים והתפקודיים  –רתיים של הלוואי המסוהמאפיינים 

הורביץ, לגרעין שלו )תמיד . כבר הוזכר בספרות שהלוואי אינו צמוד בקורפוס לידי ביטויתמיד באים 

מוצג ה ,הוא זה הוא הוא עובד אבל הוא יושן בישיבה או משהוהמשפט  36בדוגמה  35(.תשנ"ד; לבנת, תשנ"ו

מזהה את הבחור הירושלמי שהוזכר קודם לכן. משפט זה בא כתוספת אחרי  ,שמילית ות האמצעב

אותו חוצץ משלים  המתאר משפטבין הו בחור ירושלמירעיונית הושלמה, ובין השם הזוקק היחידה הש

 .חודשאדוורביאלי 

(36)  עכשיו היא יוצאת עם איזה בחור ירושלמי | 

 חודש || 

 הוא |ש

 זה ||

 הוא |

 ובד |הוא ע

 אבל הוא |

 יושן בישיבה או משהו |

 (P423_2_sp1_ 242-249) 

, וקשה (afterthoughtתוספת )נוסף כרעיון נפרד או כ שמילית אמצעות הב מוקדםבמקרה הזה המשפט ה

 לראות בו משפט המשובץ במשפט הקודם. 

 ,עם זאת מני.שבתיאור המסורתי המשפט ה'מועצם' בתפקיד לוואי הוא משלים של גרעין כאמור, 

בדוגמה הבאה  36יחידות שיח גדולות יותר מצירוף שמני. לאפייןיכול  שמילית אמצעות הב מוצגהמשפט ה

שעות במהלך  שתים עשרהמתאר את מה שהדוברת עושה במשך  – זה די משעמם – ש-ב מוצגההמשפט 

  היום. הדוברת מעריכה את הפעולות האלה כדבר משעמם.

(37)  ם את זה עליי |הם רוצים שאני אשי 

 שתיים עשרה שעות ||

 כדי |

 אחר כך להקשיב |

 מה אני עושה שתיים עשרה שעות ||

 זה די משעמם ||ש

 (C514_2_sp1_028-033) 

                                                           
ר ( מציין שמשפטי זיקה מרוחקים נקרים גם בלשון המקרא, לדוגמה: 149: 1967פרץ ) 35 ר ָאַמ֥ ֖ ו ֲאשֶׁ יד לָ֔ ָ֣ ג  ר ַהְמלּוָכ֙ה לֹא־ה  ת־ְדַבָ֤ ְואֶׁ

ל׃ ִֽׁ  )שמואל א י, טז(. ְשמּוא 

  (.Mithun, 2008שימושים דומים בשיח תוארו גם בשפות אחרות )למשל,  36
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לא הורביץ )תשס"ב( דנה בטיבו של המידע שהלוואי אוצר ובטיב יחסיו עם סביבתו הלשונית וציינה ש

הלוואי יכול לתפקד מבחינה פרגמטית ביץ הראתה שהורתמיד הלוואי מוסיף מידע על הגרעין שלו. 

. היא טענה שהלוואי יכול לבנות עם הפרדיקט יחסי סיבה, ויתור ועוד. ולעיתים הפרדיקטכמשלים 

משלב אותו בהיגד ההחוץ לשוני של המתקשרים ו המתאר את התוכןרכיב שיח גם הלוואי יכול להיות 

סוג הדובר מספר על מסעדות שקונות בשר  38בדוגמה  .פעולה השיחתיתלכסיבה או כהצדקה או כהסבר 

בפסוקית  והיא מוצגת ,מסעדות האלה צורכות הרבה בשרהשהיא כדי לחסוך בעלויות. הסיבה לכך  גימל

 . בשריות האלההלוואי של הגרעין השמני 

 

(38)  ה ה | 

 |          הם אהשבשריות האלה 

 |  צורכות הרבה בשר

 מה הם עשו |

 הם פשוט |

 תחילו לקנות |ה

 נגיד סוג גימל ||

 (C612_2_sp1_094-100) 

 

היא ציין שעבוד או ציין נומינליזציה, השימוש בה מוגבל לתחום  שלפי התפיסה שלפיה המילית 

 המגדיר צירוף שמני. ואולם, כפי שעולה מהקורפוס, בשפה המדוברת משפט (1993)למשל, כוזר,  המשפט

, 4בדוגמה למשל . המסתיימת בגבול פרוזודי ראשינפרדת רוזודית עשוי להתממש בגבולות יחידה פ

, והיא מופיעה הזה פריה מוסיפה מידע על הצירוף שעובדים עליו ארבע שניםהיחידה  המוצגת כאן שוב,

 :אחרי גבול פרוזודי ראשי

('4)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 

 דוברת א

 הגבר| 

 הולך בסוף למישהי אחרת ||

 אה || 

 מדברת על התינוק || -חשבתי שאת מדבר

 במקום ליהנות מה מ |

 מהפרי הזה ||

 ||עובדים עליו ארבע שנים ש

 (Y311_sp1_185-189, sp2_076-077) 

 37מופיע אחרי גבול פרוזודי ראשי. ש-ב מוצגבדוגמה הבאה המשפט הגם 

(39)  פה | 

 יש |

 שרשרת הרים |

 שנקראת |

 גורוואן סייחאן ||

 ולית || זה שלושת היפהפיות במונגש

 (OCh_sp1_504-509) 

                                                           
 זה. סעיףב 37-ו 36, 33וראו גם דוגמאות  37
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 ש-במוקדם בדוגמה הבאה המשפט ה. לוואי יקודדו פעולת דיבור עצמאיתאפשר שמשפטי זאת ועוד, 

. מדובר בשנה שהדוברת מבקשת לתארה כשנה שבה שבעים ואחדמזהה את הצירוף  –היא התחילה ללמד  –

 38בזאת, משפט זה מוצג כשאלה. המורה שלה לספורט התחילה ללמוד. ואולם, כיוון שאינה בטוחה

(40)  המורת הספורט שלנו היום אמרה || 

 | ש

 מאז שבעים ואחד |

 \היא התחילה ללמוד ש

 היא |

 --כאילו 

 היו הרבה שביתות |

 (C1624_sp1_013-019) 

מבחינה בתפקיד של לוואי.  מוכנס למעמד של צורה שמניתלהגדיר משפט כקושי יש לעיתים , סיכוםל

. לעיתים משפטים אלה אינם אליהםאינם תמיד צמודים  המשלימים צירופים שמנייםטים מבנית משפ

יתרה מזו, משפטים אלה אינם  משלימים צירופים שמניים, אלא מתייחסים ליחידות שיח גדולות יותר.

 ,מבחינה אינפורמטיבית תפקידו של המשפטכלוואים. משמשים מופיעים תמיד בגבולות המשפט שבו הם 

כדי דייה אינה שקופה העמדה הזאת  על כןאינו תמיד לאפיין את הצירוף השמני.  ,כמשפט לוואיהנתפס 

במעמד של משפט ממלא אותה משפט, יש לראות בו אם שצורה שמנית אמורה למלא אותה, ושלקבוע 

שיח גדולה יותר מן הצירוף השמני.  תכאשר המשפט מגדיר יחיד זאת. בייחוד קשה לטעון צורה שמנית

המשפט שבו הם  זו שלהמתארים צירופים שמניים נושאים מודליות שונה מלעיתים משפטים , סף על כךנו

 אמורים להיות משובצים. 

כן .ב תו אי  ו לו  משפטי 

; בספרות המחקר נהוג להבחין בין משפטי לוואי זיקה למשפטי לוואי תוכן )למשל, צדקה, תש"סכאמור, 

 באופי השם הזוקק שאליו היא מתקשרת.סוקית לוואי זיקה (. פסוקית לוואי תוכן נבדלת מפצבי, תשס"ח

 . )צדקה, תש"ס( )וגם אי אפשר להוסיפו( בפסוקיתאזכור  לואין ושם עצם מופשט  שם זה הוא

 תקנו מכונית חדשה...ש הצעההצענו  (41)

 (113)צדקה, תש"ס:  

קשר ביניהם וקב, ואין ( טוענת שבמשפטי התוכן אין זיקה בין הגרעין למשפט הע627צבי )תשס"ח: 

בתוך משפט הזיקה מתקיים קשר תחבירי לוואי, כפי שהוא מתקיים "( מציינת ששםצבי )י. תחבירי לווא  

תואר הרכב ה( הרואה בשם Goldenberg, 1995. צבי מסתמכת על גישתו של גולדנברג )"בכל שם תואר

י  צמו הנושא את התכונה המאפיינת את של גרעין, המיוצג בנטייה שלו למין ולמספר, ושל לוואי עלווא 

                                                           
שימוש בטון עולה המאפיין  – high rising terminal (HRT)או  uptalkייתכן שמדובר בתופעה המכונה בבלשנות אנגלית  38

 ,Cruttendenשאילת שאילה, במשפט דקלרטיבי, כלומר עליית הטון בסוף המשפט כאשר התחביר הוא דקלרטיבי )למשל, 
תפקידים שונים, למשל, יצירת שאילה כאשר הדובר אינו האדם הבקי ביותר בתוכן  uptalk-(. מייחסים ל99 :1997

כמו כן, הדובר יכול  . (Davis, 2010( או הבעת חוסר ביטחון באמיתות הפרופוזיציה )Gunlogson, 2008: 127הפרופוזיציה )
ְמהּום )לסמן לנמען שהוא מתכוון להמשיך, אך נותן מקום תג ( ועוד Tyler, 2016: 285( ) אצל backchannelובה, כגון ה 

תפקידים רבים. עם זאת, בעברית השאלות בדרך כלל מסומנות על ידי פרוזודיה, ולכן נחוץ מחקר כדי לקבוע אם מדובר 
המשפט שבו הוא תפקיד שונה מן  40שבדוגמה  שקטיבית למשפט המוצג במילית אתופעה. בכל אופן, מבחינה אינטרהבאותה 
 משובץ.
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והוא כלול בצורתו של שם התואר. במבנה של שם  ,יהאלה מתקיים יחס לווא  הרכיבים הגרעין. בין שני 

. מצטרף שם התואר ובצורתו של שם התואר עצמואליו ששם ב –הגרעין מיוצג פעמיים שם תואר ולוואי 

הוא יחס אפוזיטיבי. האם ( הפנימי המאזכר את שם או, ליתר דיוק, בין הגרעין)היחס בין השם לתוארו 

זיקה מסוימים הגרעין אכן מיוצג  יבמשפטכפי שמראות הדוגמאות לעיל, כך הדבר במשפטי הזיקה? 

, 31הגרעין אינו מיוצג )דוגמאות אך במבנים רבים הנתפסים כמשפטי זיקה  ,(34, 32, 30 דוגמאות)פעמיים 

33 ,35.)39  

 ,content clause (Jespersen, 1954 – שטבע יספרסןוא תרגומו של המונח המונח 'משפטי תוכן' ה

Vol.2).  .לדידו יש לציין שיספרסן תפס את המונח במובן רחב יותר ממה שהוא נתפס בבלשנות העברית

אינו מחייב גרעין משפט זה , ונושא, נשוא או מושאתפקיד של במשפט משפט תוכן הוא  ,יספרסןשל 

 (:Jespersen, 1954, Vol.2: 24) בראשו

 That he is dead seems to be tolerably certain. (42) נושא

   

 The worst thing is that he never answers our letters. (43) נושא או נשוא

   

 I believe that he is dead. (44) מושא

   

בכך שאינם מחייבים גרעין  ניםבעברית מאופיימשפטי תוכן ש( מציינת 629, 627צבי )תשס"ח: 

למשפטי תוכן, כלומר גרעין חסר תוכן ( מה, כך, זה, דברמת )דוג "גרעין חלול"יכול להימצא  , אךבראשם

תיאור . הוא שמעניק לו תוכן ומשמעות , שמשפט התוכן(עובדה)דוגמת  ממשי, או לחלופין שם עצם מופשט

אינם מזדמנים בה משפטי תוכן מעמ"ד, שכן בשתקף זה אינו תואם את המצוי בעברית המדוברת, כפי שמ

 אראה 5.7 סעיף(. ב5.7 סעיףוכן  3.2.4.1סעיף 'חלול' שנוי במחלוקת )ראו  נחללא גרעין. יתרה מזו, המו

אשר  , ואפשר שהמבנים התחביריים שהם מופיעים בהם שונים.שיש הבדלים במשמעותם של כינויים אלה

. כלומר, צורה פרופוזיציה על מלמדכאן סתירה מסוימת: המונח 'תוכן' יש  ,לטענה שמדובר בנומינליזציה

 שמנית אינה צפויה בהקשרים אלה.

 יש גרעין – תוכןלוואי ומשפט זיקה לוואי משפט  –בשני סוגי המשפטים מן האמור לעיל עולה ש

 .ביניהם ללא יצירת יחס פרדיקטיבי אותו,ואחריו משפט המאפיין 

 נושא בתפקיד משפט   3.2.4.3

כנושא. בדגם הראשון משמש המסורתי מבחינים בין שני דגמים עיקריים שבהם משפט העברי בדקדוק 

כאשר כינויים אלה קשורים . מה, מי, זהפסוקית הפותחת בכינויים, כגון של הנושא תופסת  ואת מקומ

ין הפסוקית מצריך פסוקית ובהיסוד ה בין מתווכיםהכינויי פסוקית  בהםיש הרואים לפסוקית מושא 

(. כאמור, במקרים האלה לא ברור מהו תיווך ומהם היסודות המצריכים פסוקית 71: 1993עצמה )כוזר, 

קשה אף יותר להבין את הכינויים אלה ככינויים מתווכים כאשר הם קשורים למשפט  (.3.2.4.1 סעיף)ראו 

נוהגים לראות בצירופים  חריםא (.46-ו 45אות )דוגמ היחידה הלשוניתבתפקיד של נושא המופיע בתחילת 

 נתפסים צירופים אלהשפט שיש בו שעבוד. כלומר, צירופים הפותחים פסוקית מועצמת במ מה שאו  מי ש

 . משלר ושאער, תשע"א(למשל, ) מורכבות שעבוד מיליותכ

                                                           
 את הגרעין. מכנה את מילית הזיקה כינוי הזיקה וטוען שבמקרים האלה מילית הזיקה מייצגת (1צדקה )תש"ס, הערה  39
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(45)  | שמה  

 שבר אותי |

 ואותנו |

 זה השיווק ||

 (C612_4_sp1_081-084) 

 

(46)  לעשות טבלה |רוצה יכול שמי   

 (D933_sp2_124) 

, אפשר לטעון שדווקא הכינויים האלה 3.2.4.1 סעיףבשנידונו גם במקרה הזה, בדומה לפסוקיות מושא 

מהו הקשר בין הכינוי לפסוקית הפותחת ויש להסביר תופסים את העמדה התחבירית של נושא המשפט, 

 .שתוארו כאןמבנים של הכינויים השונים ב תםתפוצ, וכן לבחון את שבמילית 

אפשר  ת הנשואבעמד. הנשוא מופיע לרוב בראש המשפטכנושא, משמש שבו משפט בדגם השני 

רוזן, ( ומה שרוזן כינה בשם חג"ם )תשנ"ה)לבנת,  מוסגריםתיאורי משפט ר רבים, ובהם ולמצוא חלקי דיב

משפט המוצג באמצעות כלפי תוכן ה תאפיסטמימביע הדובר עמדה  ביטויים אלה באמצעותלרוב  (.1977

הוא ציין אמיתות מודלי שעיקר תוכנו ציון ערך האמת של המבע שהוא  כמובןהביטוי  47. בדוגמה ש

לפי הניתוח המסורתי,  .עוקבמתייחס אליו, ובאמצעותו הדובר מביע את ביטחונו באמיתות המבע ה

 הוא הנושא. אתם שמים לב שזה לא משחק בין חבריםהוא הנשוא, והמשפט  כמובןהביטוי 

(47)  אתם שמים לב שזה לא משחק בין חברים |שכמובן   

 (P423_1_sp3_111) 

הוא הנשוא  ברור ממלא תפקיד של נושא, והביטוי זה מישהו גדולזה נפל עליה מאיהמשפט ( 48בדוגמה )

 רמה גבוהה של ביטחון הדובר באמיתות הפרופוזיציה. והוא מביע

(48)  מישהו גדול | זה נפל עליה מאיזהשברור   

 (C711_0_sp1_201) 

מביעים את עמדתו של הדובר כלפי תוכן המשפט,  של נשוא בדגם הזהבתפקיד ביטויים הכאמור, 

או  נומינליזציהכ שהמשפט הפותח במילית הסבר ך, כלומר ביטויים אלה מצריכים פרופוזיציה. לפיכ

נראה שבמקרים האלה אין סיבה להעצים  אינו משכנע. במילים אחרות,הכנסתו לעמדה של צורה שמנית כ

 להיתפס על ידי פרופוזיציה.צפויה את המשפט, הרי עמדה זו 

שפטים במרת מחדל יכברלהגדיר עמדה זו כעמדה של נושא. אפשר יתרה מזו, לא בכל ההקשרים 

הוא הנושא.  ש-ב מוצגלו המשפט המשמש כנשוא, ואיהביטוי המביע את עמדתו של הדובר מהסוג הזה 

זאת בשיח.  יהווה חידוש שמילית אמצעות הב מוצגם זאת, מבחינת המסר, ייתכן שדווקא המשפט הע

או משתמע לכן יש להבחין בין המקרים שבהם מוצגת עמדה כלפי נושא מסוים שנידון בשיח קודם  ,ועוד

דה מוצגת העמ והצגת עמדה כלפי עניין חדש. במקרה השני גם העמדה וגם התוכן שכלפיובין ממנו, 

אין זה נכון להגדיר את תפקידה  – שלהופיע המילית עשויה המקרים  כלכיוון שב .שמהווים יחדיו חידו

יכול להיות  את עמדתו של הדובר הביטוי המביעכמילה המציגה משפט כנושא. בהקשרים מסוימים 

המשפט  כלומר, המילית אינה מרמזת על היותו של כל המשפט המורכב יהווה חידוש.נושא, וייתכן ש

 ם.מסויתחבירי ממלא תפקיד 
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 נשוא בתפקיד משפט   3.2.4.4

(. כוזר )שם( 75: 1993ר, להופיע בדגם תחבירי של משפטי משוואה )כוזעשויים בתפקיד נשוא  יםמשפט

 :בשם פעולהאו עצם מופשט שם ב יכול לפתוחדגם הזה מציין שה

(49)  | אין לישהבעיה היא  

 || אנגלית

 (C612_4_sp1_114-115) 

 :"-מי ש/-מה ש-"פסוקית זיקה מועצמת הפותחת ב-באו 

(50)  מה שאני יכול להגיד לך | 

 | מא שלייאשזה 

 | במשך

 | כל שנות חייה

 || אני חושב

 | היה לה הזה של סב

 (C612_3_sp2_022-027) 

 40:שמשפט בתפקיד של נשוא יכול לבוא גם ללא המילית בדגם הזה ה, ואולם

(51)  | שר הזה היה מגיע מההבמה שקורה  

 || אוטונומיה

 (C612_2_sp1_039-040) 

 

(52)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 דוברת א

 את הטלפון שלי ||

 \לקחתי 

 לא הוצאת אותו ||

 לא |

 מה שכן |

 –אין מה לקחת ל 

  (C711_0_sp2_258-262, sp1_270) 

, צריכים שםשל במעמד פסוקית ה העמדתהטוענים שגם במקרים האלה יש נומינליזציה, כלומר, 

, בעיהמופשטים, כגון בתור נושא מופיעים שמות  כאשרלהסביר מדוע עמדה זו מיועדת לצורה שמנית. 

 תוכן פרופוזיציונלי. שעמדת הנשוא מצריכהואחרים, נראה  אפשרות, עובדה, מזל

 פורמליות הגדרות 3.2.3

 ,Aarts. ארטס )או לשעבוד קישור מסוימות לתלות מיליותחוקרים רבים קושרים בין הימצאות של 

השעבוד כאחד הסימנים הפורמליים לשעבוד. גם בתחביר העברי  מיליות(, למשל, מציג את 2006

קישור. לפי הת ישל מיל ּההנורמטיבי נהוג להבחין בין חיבור לשעבוד הבחנה פורמלית המתבססת על סוג

                                                           
40
ועל תפקידיו ראו  מה שקרהעל התגבשות סמן השיח סמני שיח )  52-ו 51שבדוגמאות  אפשר לראות במשפטים בתפקיד נושא 

 (.2016לבנת )
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)עם כמה יוצאי  שכוללת מורכבת הת קישור ית שעבוד מובהקת, וכל מיליהיא מיל שתפיסה זו, המילית 

יצירת "שורצולד וסוקולוף )תשנ"ב( מגדירים במילונם את השעבוד כך: -דופן( היא מילה משעבדת. רודריג

ת ימיל מנגד,. "ת קישור משעבדת ומשפט או צירוף טפל אחריהימבנה דקדוקי הכולל בדרך כלל מיל

לצירוף שמני או לצירוף פועלי, באופן  מילה המצרפת פסוקית או צירוף"קישור משעבדת מוגדרת כ

מילים אלה כדי לטעון שהמשפט הוא הימצאות הסתמכות על . "הראשישהחלק המצורף משועבד לרכיב 

הוא בא אחריה הלהניח שהמשפט  ישלטעון שהמילה היא משעבדת, היא בעייתית מכיוון שכדי  משועבד

וחן להסביר מהו שעבוד. יתרה מזו, לפעמים להגדרות מעגליות שאין בכ ותובילמשועבד. הנחות כאלה מ

תפקיד  בעלימובהקת מתפקדים כמשפטים עצמאיים השעבוד הת ימילאמצעות ב מוצגיםמשפטים ה

 בקשה.המביע הוא משפט עצמאי  שמילית מוצג באמצעות ההמשפט ה 53בדוגמה אילוקוציוני מסומן. 

(53)  יביא לי לחדר || ש 

 (C711_4_sp4_012) 

 משאלה.המביע הוא משפט עצמאי  שמילית אמצעות הב מוצגהמשפט ה 54בדוגמה 

(54)  ישמעו במחקר שאני מסכנה | 

 ||יתנו לי כסף ש לפחות

 (C711_0_sp2_196-197) 

 –ים של הפרדיקט יםכארגומנט יםמתפקד ים רבים הנתפסים כמשועבדים כי הםלעומת זאת, משפט

 ת קישור משעבדת. יללא מיל יש שיבואו

(55)  א אומר | הו 

 |  זה

 || זה יורד אחר כך

 (C514_2_sp1_131-133) 

, ולכן, לפי הניתוח המסורתי, הוא אומרשל הפועל משלים  שמשמ חר כךה זה יורד אזהמשפט  55בדוגמה 

צירוף ב הלוואי שבואופן הבאותו  – פועלה – נמצא במישור תחבירי נמוך יותר, והוא תלוי בגרעין שלו

התאמה בין צורה לפונקציה -איהדוגמאות האלה, לפעמים יש ן כפי שעולה מ 41.שלו תלוי בגרעין שמניה

 .'שעבוד'ממדיות של המושג -רבההמעידה על 

 כפי שציינתיהמשפט העצמאי בשפה המדוברת.  ה שלתפיסהגישה פורמלית זו אינה מתיישבת עם 

 ,Izre’el; 165–164ל, תשע"ו: יזרעא) בגבול פרוזודי ראשי םפרוזודי המסתיי כסט, המשפט נתפס 2בפרק 

forthcoming3: 10)בגישה המסורתית( הנתפסים  ,. בעברית מדוברת ספונטנית כל סוגי המשפטים(

יכולים להופיע אחרי גבול פרוזודי  קישור מסוימות, מיליותפותחים בהם ש משועבדים בשל העבודה

 ראשי, ועל כן יש לראות בהם משפטים עצמאיים. 

היא פסוקית סיבה.  כי אני לא מוכנה להיות עם מג"בניקהדקדוק המסורתי, היחידה , לפי 56בדוגמה 

 מבחינה פרוזודית, יחידה זו מופיעה אחרי גבול פרוזודי ראשי.

                                                           
 .5.2סעיף  ראו לניתוח אחר 41
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(56)  ועזבתי אותו || 

 כי אני לא מוכנה להיות עם |

 || מג"בניק

 (C1624_sp1_341-343) 

 

. לפי הדקדוק פרימתארת את המילה  ו ארבע שניםעובדים עלישהיחידה  , המוצגת כאן שוב,4בדוגמה 

יחידה זו מופיעה אחרי גבול פרוזודי ראשי, עם זאת, בה משפט משועבד )משפט זיקה(.  רואיםהמסורתי, 

 ולכן תיחשב יחידה עצמאית.

('4)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 

 דוברת א

 |  הגבר

 הולך בסוף למישהי אחרת ||

 אה || 

 תינוק ||מדברת על ה -חשבתי שאת מדבר

 במקום ליהנות מה מ |

 מהפרי הזה ||

 שעובדים עליו ארבע שנים ||

 (Y311_sp1_185-189, sp2_076-077) 

היא פסוקית מושא. גם יחידה זו מופיעה אחרי  שיש לו חברה, לפי הדקדוק המסורתי, היחידה 57בדוגמה 

 .במקרה זה אחרי גבול פרוזודי ראשי עם טון עולה, גבול פרוזודי ראשי

(57)  \וההיא ידעה  

 \ שיש לו חברה

               (C514_2_sp1_294-295) 

הנתפסת בדקדוק המסורתי פסוקית זמן, מופיעה אחרי גבול פרוזודי  ,כשיהיה שולחןהיחידה  58 בדוגמה

 ראשי ובחילופי דוברים:

(58)  דוברת א         זה צריך להיות פה בסלון על השולחן ||  

 ||  כשיהיה שולחן        דוברת ב 

                 (C714_sp3_004_sp1_009) 

( כש-ו ש, כיקישור  מיליות)פסוקיות הפותחות ב 4-ו 58–56הפסוקיות בדוגמאות לפי הדקדוקי המסורתי, 

ויחד איתו הן מהוות חלק ממשפט גדול יותר  ,אינן יכולות לעמוד בצורה עצמאית, הן תלויות במשפט אחר

מופקות אחרי גבול הן האלה עצמאיות כיוון ש ב. עם זאת, מבחינה תפוצתית היחידותמשפט מורכ –

 פרוזודי ראשי. 

 והארגון האילוקוציוני של המשפט שעבוד 3.2.3

( מגדירה פסוקית משועבדת על סמך מאפיינים פונקציונליים. היא Cristofaro, 2003: 33קריסטופרו )

( הקשורים זה states of affairsעניינים )ין מצבי ת בטוענת ששעבוד הוא מצב של אסימטריה קוגניטיבי

תלוי באחר אינו קביעה, ואילו מוסיפה שמבחינה פרגמטית מצב שבזה כאשר אחד מהם שולט בשני. היא 

( Hengeveld, 1998( וחוקרים אחרים )למשל, Cristofaro, 2003ריסטופרו )קהמצב העיקרי הוא קביעה. 

אלא תלוי במשפט העיקרי המקודד פעולת  ,ו מקודד פעולת דיבורשאינ משועבד מבנה רואים במשפט
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המשפט המשועבד )משפט זיקה( אינו מקודד פעולת דיבור  59דיבור מסוימת. כך, למשל, בדוגמה 

 קטיבי:ארעצמאית, והוא תלוי במעמדו של המשפט העיקרי, כלומר, אין בו ממד אינט

(59)  יש פה רקומנדיישן | 

 הלאה ||אנחנו רוצים להעביר ש

 (OM_sp2_005-006) 

טיבי יכול קאבקורפוס מעלה שמעמדם האינטר שעם זאת, בדיקת המשפטים הפותחים במילית 

יקודדו פעולת דיבור עצמאית, כלומר יהיה להם משפטים אלה בהקשרים מסוימים להשתנות, ואפשר ש

, המוצגת 40ת. בדוגמה מתפקדים כשאלו קטיבי עצמאי. זה המצב, למשל, שבו משפטי זיקהאאינטרממד 

. מדובר בשנה שהדוברת שבעים ואחדמתייחס לצירוף  שאמצעות המילית ב מוצגהמשפט ה כאן שוב,

מבקשת לתארה כשנה שבה המורה שלה לספורט התחילה ללמוד. ואולם, כיוון שאינה בטוחה בזאת, 

 משפט זה מוצג כשאלה.

('40)  המורת הספורט שלנו היום אמרה || 

 | ש

 ם ואחד |מאז שבעי

 \היא התחילה ללמוד ש

 (C1624_sp1_013-016) 

. השלמה זו מוצגת שמעתיהוא השלמה של הפרדיקט  שמילית ה באמצעות מוצגהמשפט ה 60בדוגמה 

 כשאלה כי הדובר אינו בטוח באמינותה.

(60)  שמעתי היום בחצי אוזן | 

 יכול להיות שלא שמעתי טוב |

 \ תערפאת הולך להצטרף לקואליציה הזאש

 (C714_sp1_133-135) 

מופק על ידי דוברת שונה מזו שהציגה את מוצג כשאלה ואף משלים  משמשההמשפט  61בדוגמה 

, הדוברת שמחיםדיקט משלים הפר ששל המשפט המוצג על ידי המילית היותו על נוסף  42הפרדיקט.

 .(119: תש"עאבא, -מביעה שאלה מעין: האם לזה את מתכוונת? )בורוכובסקי בר

(61)  דוברת א 

 

 

 דוברת ב

 תאמיני לי ||

 הם גם שמחים ||

 >צחקוק<

 \ אני עפה מפהש

  (C711_0_sp2_155-157, sp1_135) 

פט יכול להשתנות וכדי להסביר ( טוען שהארגון האילוקוציוני של המשVerstraete, 2008רסטרטה )פ

אפשר לתאר לפי פרסטרטה, עות(. צריך להניח שלמשפטים יש מבנה מרובד )מישורים שונים של משמ זאת

                                                           
 (. 109אבא )תש"ע: -התופעה של 'תחביר בין דוברים' בעברית נידונה אצל בורוכובסקי בר 42

 .Grendle (2013)וכן  Biber et al.,( 1999: §14.3.2)ראו גם 
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קטיבי הכולל מודליות ואילוקוציה. על כן אובמישור האינטר תיאורי )הפרופוזיציונלי(משפט במישור ה

 מהקשר להקשר להשתנותוהוא יכול  ,הממד האילוקוציוני מהווה מישור מבני נפרד של ארגון המשפט

אל משפטים משועבדים ככאלה  תבוד מתייחסשעהפונקציונלית של מבני ההגדרה בדרך כלל ה(. 783)שם: 

)למשל, מסוימת דיבור פט העיקרי שהוא המקודד פעולת מקודדים פעולת דיבור אלא תלויים במש אינםש

Cristofaro, 2003: 33 .)משפט המשועבד לא זו בלבד שיכול לקודד ההדוגמאות מן הקורפוס מראות ש

 מלמדות שלעילהדוגמאות  (.61בור עצמאי )דוגמה להוות תור די עולת דיבור מובחנת, אלא גם יכולפ

 יכול להשתנות.מסוים סמנטי -תחבירישל משפט בתפקיד של פעולת הדיבור  הקידודש

 שעבוד מיליות 3.2.3

ות זיקה ימבחינים בין מילבספרות המחקר ( subordinators)שעבוד  מיליותהרחבה של בקטגוריה 

(relative pronounsל )השלמה מיליות (complementizersמיל .)מציגות נתפסות כמיליות הזיקה הות י

ההשלמה לרוב נתפסות כמורפמות המאותתות שהמשפט  מיליותמשפט המתפקד כלוואי של צירוף שמני. 

 מציין( Frajzyngier, 1996: 87פרייזינגר )(. Noonan, 1985: 44–45הוא משלים )אחריהן הבא 

 באמצעות, ופעמים רבות הוא מוגדר מאליומובן ה ברד לאהיא כהשלמה'  מיליות'שההתייחסות למונח 

המונח מוגדר לעיתים,   43.)שם( באנגלית that-ל מתתואת ההשלמה היא המילית הימיללמשל,  .אנלוגיה

 . של שימוש על ידי מתן מספר דוגמאות

כצורות לקסיקליות למחצה  ההשלמה מיליות( מגדירה את Ransom, 1986: 87–88רנסום )

הופר  מודליות.המשפט העיקרי ובו בזמן מציינות ובין וך ההשלמה ומפרידות בינה המופיעות בת

 ותמשמש ןוה ,רי משפטיםשַק  ןה ההשלמה מיליותש טוענים( Hopper & Traugott, 2003: 178וטראוגוט )

גבולות תחביריים. ואולם, כפי שמציין פרייזינגר ולציון ן יחס פונקציונלי בין המשפטים ולצי

(Frajzyngier, 1996: 88חוקרים אלה אינם מסבירים מה המניע ל ,)כמו כן ן גבולות תחביריים. ציו

משפט  להציג הוא ההשלמה מיליות( מציין שבלשנים טענו שתפקיד Frajzyngier, 1996פרייזינגר )

את המשפט כהשלמה, אך אין הם מסבירים מה פירוש הביטויים  סמןל( וcomplement clauseהשלמה )

 . "לסמן"ו "להציג"ריים המטפו

 & Glinert, 2004: 309; Coffinלמשל, )מובהקת בסיסית ת שעבוד ינחשבת למיל שבעברית המילית 

Bolozky, 2005: 11; Dekel, 2014: 178).44 ות זיקה יבעברית החדשה המדוברת ההבחנה בין מיל

קה המציגות משפט לוואי ות הזייהמקבילה למילהמילית היא  שהמילית השלמה אינה קיימת.  מיליותל

  45ההשלמה המציגות משפט ארגומנט. מיליותוכן ל

                                                           
 ם., המונח 'מיליות השלמה' כולל גם מיליות שאלה המופיעות במשפטים מורכבי(Frajzyngier 1996: 87פרייזינגר )לפי  43

. מיליות אם-ו כיהנתפסות כמיליות שעבוד מובהקות בעברית המדוברת נמנות המיליות המיליות  עם ,שמילית ה לענוסף  44
 אלה לא יידונו בעבודה זו בהרחבה, אך יוזכרו בהקשרים שונים.

כמילית  יככמיליות הפותחות פסוקית זיקה, והמילית  ה-ו אשרמשמשות המיליות  שבמשלבים אחרים לצד המילית  45
משעבדים מאופיינים,  כי-ו אשר( מכנה את המיליות 1993הפותחת פסוקית השלמה אחרי פעלים מנטליים מסוימים. כוזר )

משמשת בקורפוס רק  כיאינה מופיעה בקורפוס הנבדק, והמילית  אשרמאופיין. המילית -משעבד בלתי – שואילו את המילית 
 כמילית הפותחת משפטי סיבה למיניהם.
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 סיכום – ובדקדוק בלוגיקה שעבוד 3.3

, הקודמים סעיפיםלסיום, המונח 'שעבוד' משמש בהקשר של לוגיקה ובהקשר של דקדוק. כפי שהראיתי ב

לים ברמות המשמעות של המונח מובנת יחסית במסגרת הלוגיקה האריסטוטלית שבה הוא מציין הבד

הסדר המושגי. היחס בין המושגים מרמות שונות הוא יחס שעבוד. בתחום הדקדוק למונח זה מובנים 

יש  משמעותו.באשר לאורטית של המשתמשים בו, והחוקרים חלוקים ם במסגרת התתלוייה שונים

ושל  'תלות'של באמצעות הקריטריונים אותו , ויש המגדירים 'חיבור'את המונח על ידי הניגוד להמגדירים 

יש הראיתי ש? מהו שיבוץ סמנטי ומה גבולותיו. האם קיימת בעברית של ימינו תלות דקדוקית? 'שיבוץ'

טפלות' כדי 'ים של 'חשיבות' ונחהשימוש במו. העצמת המשפטתפקיד של הלייחס למילית זו את קושי גם 

 מעגליות.פורמליות הן הגדרות ההגדרות הלאפיין את רכיבי השפה מעלה קשיים, ו

ת יזמננו, מילית הנתפסת מיל-מדוברת בתהבעברית  שבפרקים הבאים אדון בשימושים במילית 

בעברית מדוברת מופיעה בהם  שאתאר את ההקשרים שהמילית שעבוד מובהקת בדקדוק המסורתי. 

על סמך המחקר הטיפולוגי הקיים של המיליות המקבילות  .מעמ"דבמננו, כפי שמשתקף ז-בת ספונטנית

אצביע  .המשמעות המוצעתסמך על  ואנסה להגדיר את תפקידיה ש אציע משמעות למיליתבשפות שונות 

 .שעל הקשר בין השימושים השונים במילית 
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 מילית 'ש'ת לשימוש בבין מודליּו 3

 .משפטהיא  הבאה אחריההוא שהיחידה בעברית המדוברת  שרויות של המילית המשותף לכל ההיק

 ,)הנושאת מודליות ו/או מהווה פעולת דיבור( קטיביתאכיחידה אינטרמוגדר  המשפטבמחקר הנוכחי 

לפי המבנה המרובד של המשפט (. 2)פרק  מעבירה מסרנושאת תוכן פרופוזיציוני, כלומר  והיא

(Verstraete, 2008: 780 ,התוכן הפרופוזיציוני אינו משתנה ,) בניגוד למודליות או לאילוקוציה שיכולות

 בעברית )או אחד התפקידים שלה( הוא להציג שיר להניח, אם כן, שתפקידה של המילית סבלהשתנות. 

 הציגצריך לומתי : מדוע אלה השאלות העיקריות שההנחה הזאת מעוררת הן .פרופוזיציהמשפט או 

 שמשפט? או מהם ההקשרים הלשוניים המחייבים סימון מפורש של יחידת לשון כמשפט? האם למילית 

ישנם תפקידים נוספים  שמנטיות המאפשרות לה למלא את התפקיד הזה? האם למילית יש תכונות ס

 שהמשפט? ואם כן, מה הקשר בין התפקידים השונים? ולבסוף, מה מעמדה של המילית  הצגתנוסף על 

 במערכת הדקדוקית? 

 מאפייניללא אזכור ישיר של  ,של פרופוזיציהלמעמדה התייחסות ה(, Palmer, 2001: 1על פי פלמר )

היא בעברית המדוברת  שאציע שהמילית לאור זאת, . המצב המתוארים בה, היא מודליות אוהאירוע 

איזה סוג של ( ואנסה לברר 4.1 סעיף) למודליותמספר גישות  ציגא יםהבא סעיפיםבן מודליות. ציי

 .(4.3–4.2 סעיפים)השלמה מילית בתור  שמודליות מקודדת המילית 

 תמודליּו 3.1

( סקרה את המשמעויות השונות למונח 'מודליות' במילונים ובספרות המחקר, וציינה 2010) בורשטיין

בדרך כלל מקשרים  .ידי הבלשנים אינו אחידב שימוש בווה ,משמעויות רבות ומגוונותלמונח זה ש

 ;Givón, 1994: 266מודליות להתייחסות הדובר לפרופוזיציה המציינת אירוע, מצב, פעולה וכדומה )

Palmer, 2001: 1 .) בעיקר עמדותיו  ,ומגוונות סמנטית מכלילים במודליות משמעויות רבותמבחינה

השונות של הדובר כלפי תוכן המשפט, כגון חוסר ביטחון, החלטיות, אפשרות, וכן התייחסות אל התוכן 

מכלילים גם  בקטגוריה זולדרישתו ועוד.  ,לתכליתו ,נתון לרצונו של הדובר כאלמותנה,  כאלעובדה,  אלב

 אפשר להביעמודליות ה את (.Givón, 1994עתיד, שלילה, שאלה, הנחות מוקדמות, פחד, עבר הרגלי ועוד )

סוגים עיקריים של אמצעים  ( מבחין בשלושהPalmer, 2001: 19פלמר )באמצעים דקדוקיים שונים. 

פעלים מודליים. אחרים  )ב( נטיית הפועל; )ג( ים מודליות: )א( מיליות עצמאיות;דקדוקיים המציינ

 (.Givón, 1994ה )ובהם פרוזודימוסיפים אמצעים אחרים, 

מבחינים בין שני סוגים של התייחסות לפרופוזיציה או בהשפעת הלוגיקה המודלית באופן מסורתי 

במשפט: התייחסות אפיסטמית )הקשורה לאמיתות, לאמונה, להיתכנות, לוודאות,  "ארוז"למידע ה

( או דאונטית )הקשורה לרצון, לעדיפות, לכוונה, ליכולת, evaluativeת הערכתית )לעדות( והתייחסו

( מציין שבכל אחת משתי Givón, 1994: 266. גבעון )(Lyons, 1977: 793, 823)למשל,  למחויבות, להפעלה(

קטגוריות רבות, ושפות -אפשר להבחין בתת –אפיסטמית ודאונטית  –הקטגוריות הרחבות של מודליות 

 . באופן שונהעולם מקודדות מודליות ה

הביטחון שלו באמיתות מידת טמית, ובה הדובר מביע את יסבדוגמה הבאה מובעת מודליות אפ

 .אולי ההמודליות מובעת באמצעות המיל דבריו.

(62)  אולי היא מתרגמת || 

 (C842_sp2_247) 
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ל הדובר באירוע המתואר במשפט, , לעומת זאת, מובעת מודליות דאונטית, כלומר, הרצון ש63בדוגמה 

 .שוהיא מובעת באמצעות המילית 

(63)  שיהיה לכם שמירה נעימה || 

 (P423_1_sp7_187) 

הדובר של מביעה דרגות מחויבות ה ,אפיסטמיתבין מודליות ההבחנה חוקרים רבים נתנו את דעתם ש

אי אינה תמיד ברורה.  ,הפעולהמביעה אפשרות ביצוע ה ,דאונטיתודליות מבין ו, לאמיתות הפרופוזיציה

צורות יכולות לציין את הסוגים האותן  ,, כלומרהיעדר הבחנה פורמליתר, משאבהירות זו נובעת, בין ה

שתי מערכות אותו הציין משמש ב. כיצד (Sweetser, 1990: 5; Palmer, 2001: 86) השונים של מודליות

אטען שהדבר מצביע על הקשר המושגי בין שתי (? שונות לכאורה )מודליות אפיסטמית ומודליות דאונטית

גם יכול להביע  can. באנגלית, למשל, פועל העזר שונות התופעה קיימת בשפות(. 5המשמעויות )ראו פרק 

 מודליות אפיסטמית וגם מודליות דאונטית:

a. He can't be in his office now. (epistemic) 

b. He can come in now. (deontic, permission) 

(64) 

(Palmer, 2001: 15)  

 ההקשרן מתבררת מהמסוימת משמעות הו ,םמשמעי-דויכולים להיות המודליות גם בעברית צייני 

 65בדוגמה מביע משמעויות שונות.  יכולתי הדוגמאות הבאות הפועל המודלי בש 46.(2010 ,)בורשטיין

 ו באמיתות דבריו.הביטחון שלמידת מובעת מודליות אפסיטמית, ובה הדובר מביע את 

(65)  לקרות אצלכם | יכולאז זה דווקא  

 ואצלי |

 והיום |

 בשעה עשר וחצי בלילה |

 לקרות ||יכול זה 

 (P423_1_sp7_039-043) 

, לעומת זאת, מובעת מודליות דאונטית, כלומר, דרגת הכוח המופעל על נושא המשפט לעשות 66בדוגמה 

 ממקור אחר.גם  אחרים אפשר שהוא ינבעדובר, אך במקרים את הפעולה. בדוגמה זו הכוח נובע מן ה

(66)  תבוא כיתת כוננות | 

 לא יודע מי |

 אה | יכוליםאתם 

 לבצע נוהל מעצר חשוד |

 כמו ששמעתם אותו |

 (P423_1_sp7_053-057) 

( הציע להבחין בין מודליות הקשורה להתייחסות לפרופוזיציה Palmer, 2001: 7–8פלמר )

(propositional modality )מודליות הקשורה להתייחסות לאירוע המתואר בפרופוזיציה )בין וevent 

modality ליחסו של הדובר  –(. הראשונה קשורה לשיפוטו של הדובר את הפרופוזיציה, ואילו השנייה

                                                           
 (.8משמעות של צייני מודליות בעברית הכתובה )המדעית( ראו לבנת )תשע"א: פרק -דיון נרחב בשאלת הדול 46
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כלפי אירוע עתידי אפשרי. אין ההבחנה הזאת מתייחסת רק למודליות אפיסטמית ולמודליות דאונטית, 

א נכללים בקטגוריות אלה גם סוגים נוספים של מודליות. בתוך הקטגוריה הרחבה של מודליות אל

שיפוטו של הדובר את מעמדה העובדתי של  –פרופוזיציונלית פלמר מבחין בין מודליות אפיסטמית 

בדתי דובר למעמד העול הת שציון העדּו –( evidential modalityת )הפרופוזיציה, ובין מודליות של עדּו

של הפרופוזיציה. לפי פלמר )שם(, את השיפוט האפיסטמי אפשר לחלק לשלושה סוגים: סברתי )מסקנה 

להיות בבית  חייבת'היא דדוקטיבי )המסקנה היחידה שאפשרית:  (,may be –בבית'  כנראה'היא אפשרית: 

אפשר לציין את  כמו כן,. ( will be– בבית עכשיו' תהיה'היא הנחתי )מסקנה הגיונית: ו( must be – 'עכשיו

( או כאירוע הנתפס בחושים )ראייה או שמיעה( reportedהמעמד העובדתי של הפרופוזיציה כדיווח )

(sensory .) 

( פלמר מבחין בין מודליות דאונטית event modalityבתוך הקטגוריה הרחבה של מודליות האירוע )

מודליות המתייחסת לאירוע ומצביעה על אירועים  (. מדובר בסוגיdynamic modalityלמודליות דינמית )

 קטגוריות אלה מתחלקות לסוגים שונים.-שלא התממשו, אירועים שלא קרו, אך אפשריים. גם תת

הבחנה בינרית בין 'מודלי' ל'לא מודלי' אחרת למודליות המבוססת על גישה  חוקרים אחרים נוקטים

המושגי שבין 'עובדתי' ל'לא עובדתי' או בין  חנה זו לניגודקישור הבעל דקלרטיב' ואו בין 'דקלרטיב' ל'לא 

( כותב כי כאשר ביטוי לשוני אינו מביע דבר בתור עובדה, אלא Trask, 1997טרסק )'אמת' ל'לא אמת'. 

הערכותיו, מכנים אותו בשם 'הבעה את דעותיו או את , של הדובר מערב לתוך האמירה את רגשותיו

סוגים רבים של התערבות כזאת, אך הרגילים ביותר  תכלולהמודליות פשר שא ,שם(לפי טרסק ) מודלית'.

 :אלה הם

)המקרה הקיצוני שלה הוא הציווי שכולו מביע רצון ואין  או מצב מסויםאירוע רצון בדבר הבעת  .א

 מן החיווי(;דבר בו 

 קביעת קשרים הגיוניים בין האירועים )כגון תכלית, תוצאה, תנאי ועוד(; .ב

 המסר הנמסר. אמיתות תהערכ .ג

מהווה פרופוזיציה שאינה  ,כלומר. היעדר הקביעהב(, המודליות מאופיינת Lunn, 1995: 430לפי לון )

ספק באמיתותה  יע. הפרופוזיציה אינה מהווה קביעה כאשר, למשל, הדובר מבמודליותנושאת קביעה 

( או 'תחזיר את הספראני צריכה ש'(, הפרופוזיציה לא התממשה בזמן הדיבור )'זה רעיון טוב'אני לא בטוחה ש)

 (.'אתה יודע את האמת'אני שמח שהפרופוזיציה מונחת מראש )

הדובר נותן שבה  ,ונת דוברהבחינו בין מודליות מכּו( Bybee & Fleishman, 1995בייבי ופליישמן )

ימת האגנט של המשפט מתחייב בדרך מסושבה  ,ונת אגנטמודליות מכּובין ו, למישהו פקודה או רשות

 אגנטונת מכּוהמודליות את ה זכירה( Palmer, 2001פלמר )גם  .הפעולה המתוארת במשפט לבצע את

שותיו רג)מודליות אפיסטמית( או לשל הדובר ולא לדעותיו  ,אגנטמתייחסת ליכולת או לרצון של הה

 :67(, כפי שמתבטא בדוגמה )מודליות דאונטית

(67)  ||ליישר את הגב שלו  לא יכולהבן אדם   

 (Y33_sp2_166) 

ים מתאר מצבהראשון הסוג . irrealis-ל realisבין נוספת הבחנה  זכיר( מGivón, 1994גבעון )

בהיותם מצבים שקרו או קורים כעת, שאפשר לקלוט אותם בתפיסה ישירה, והשני מתאר מצבים שאפשר 

מודליות פרופוזיציונלית. על פי כסוג של  irrealisמגדיר ( שםגבעון ) בדמיון.או לקלוט אותם רק במחשבה 
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-הוא טוען שו ,טיפולוגית-תקשורתית וגם תחבירית-היא קטגוריה קוגניטיבית irrealisגבעון, מודליות 

irrealis  כך מאתגר בבות אותה בעדות או בביסוס חזק אחר וכאשר הדובר אינו מוכן לגַ היא קביעה חלשה

אפיסטמית( או של מודליות ביטחון ) חוסררות או של אפשרות, סבי ותפרופוזיציב את הנמען. מדובר

מבחינה  irrealis-נבדלת מ realis מודליות דאונטית(.מודליות מה בלתי רצוי )-הכרח, משאלה או דבר

דובר -ממוקדתמשמעות סמנטית  –תקשורתית מבחינה יקטיביות, ויאמת לוגית לעומת סוב – קוגניטיבית

גבעון )שם( מונה  קציה בין הדוברים.אתית המערבת את האינטרמשמעות פרגמטית ממוקדת חברעומת ל

, תיאורים מודליים, השלמה tense-aspectוהם  ,irrealisמודליות  מתקיימתהקשרים דקדוקיים שבהם 

 עלי עזר מודליים.ו, פפסוקיות תיאורשל הפועל, פעולות דיבור לא דקלרטיביות, 

הבעת עמדות שונות כלפיה או באמצעות פוזיציה מודליות כהתייחסות לפרו מתאריםרוב החוקרים 

 ההתייחסותבעצם  רואה מודליות, לעומתם, (Frajzyngier, 1991) פרייזינגר .כלפי האירוע המתואר בה

 תחום סמנטי, הלשון לתחום המבעשיוך  היאפרופוזיציה  לאכ התייחסות למבעהלטענתו, . לפרופוזיציה

de dicto  הציע  פרייזינגר )שם( היא מודליות אפיסטמית.לשונית -ת מטאהתייחסו, ו(4.2)להלן, סעיף

לאותת שהדובר הוא באנגלית,  that המילית השלמה בשפות שונות, כגון מיליותשהתפקיד העיקרי של 

על כן מדובר במילים  ולא כתיאור ישיר של מציאות. למבע העוקב כמשתייך לתחום הלשון, מתייחס

 המסמנות מודליות.

לאמץ את אפשר המבע העוקב הוא פרופוזיציה, בקורפוס  שהיקרויות של המילית כיוון שבכל ה

 הואהדובר מאותת שהמבע העוקב  שהשימוש במילית באמצעות גישתו של פרייזינגר ולטעון ש

התייחסות הכיוון ש לתחום הדיבור. ת המבעמשייך אהדובר  שבאמצעות המילית  ,פרופוזיציה, כלומר

  בעברית המדוברת היא מילית המציינת מודליות. שת, המילית לפרופוזיציה היא מודלי

אראה  .בעלת קשת רחבה של משמעויותבעבודה זו אתייחס למודליות כאל קטגוריה מושגית 

דאונטית ומודליות  סוגים מגוונים של מודליות: מודליות מביעה שהמילית בעברית המדוברת של היום ש

על הניתוח בהתבסס  .נמעןונת מודליות מכּו דובר אוונת דליות מכּומו ,אגנטונת טמית, מודליות מכּויסאפ

על מחקרים זמננו ו-להופיע בעברית המדוברת בת עשויההסמנטי של ההקשרים שבהם המילית 

יכולה להביע  ש מיליתשה יםאציע קשר אפשרי בין סוגי מודליות שונההשלמה,  מיליות שלטיפולוגיים 

  .de dictoסמנטית הלקטגוריה  כלומר ,ך המבע לתחום הלשוןשיו –תפקיד העיקרי שלה ובין ה

 de dictoית סמנטה קטגוריהה 3.2

בין 'ארגון ו( מציין שאף על פי שההבחנה בין 'העולם שעליו מדברים' Frajzyngier, 1991: 219פרייזינגר )

 דנומעטים , חוקרים הוזכרה בספרות המחקר (Traugott, 1980: 47העולם על ידי הדובר בעת הדיבור' )

לניגוד התייחסו בעיקר פרייזינגר )שם( מוסיף שהחוקרים דקדוקית. הקידוד ההבחנה הזאת במערכת ב

 תוויות היידוע.  שלו בין תחום הדיבור לתחום המציאות בהקשר של כינויי הרמז

 כינויי הרמז אינם מצביעים על אובייקטים בעולם בלבד, אלא עשויים להצביע גם על רכיבי השיח

(discourse deixis) (Greenberg, 1985) .מאזכרת  'פורהאנ'מן השיח  רכיביםשל  במערכת האזכורים

, ולכן שתיהן שייכות את האלמנטים שיוזכרו בהמשך – 'קטפורה'אלמנטים שהוזכרו בשיח קודם, ו

 אואלמנטים של הלשון כשהם מאזכרים . ישנן שפות שבהן כינויי רמז מובחנים זה מזה לתחום הדיבור

( מוסיף שההבחנה בין תחום Frajzyngier, 1991: 239פרייזינגר )על אלמנטים במציאות. מצביעים 

 , שפהMupun) מופון שפות, למשלישנן  ידי ביטוי גם בכינויי רמז למקום.המציאות לתחום הדיבור באה ל
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או בהצבעה ( 68 )דוגמהמקום במציאות  לעבהצבעה שבהן כינויי רמז מובחנים (, צ'דית המדוברת בניגריה

ם' יכול להצביע רק על שָ ' seכלומר, בשפה זו כינוי הרמז למקום (. 69על מקום שהוזכר בדיבור )דוגמה 

ם' יכול להצביע רק על מקום שהוזכר 'שָ  diמקום שאפשר להצביע עליו פיזית, ואילו כינוי הרמז למקום 

 בשיח קודם.

wu    wa     se 

3m return there (deictic) 

'He came back from there.' 

(Frajzyngier, 1991: 239) 

 

(68) 

wu    wa               di 

3m come home there (anaph.) 

'He came back from there.' 

(69) 

(Frajzyngier, 1991: 239)  

 :Frajzyngier, 1991ינויי רמז לרחוק )מכבשפות מסוימות כינויי רמז למקום שהוזכר בשיח נגזרו 

דווקא בהקשר הזה אינו אקראי ויכול להיות מוסבר על ידי הרחבה  (. השימוש בכינויי רמז לרחוק240

 (.Greenberg, 1985שיח )הדאיקסיס של ההתהוות על אודות רית, בדומה להסבר של גרינברג מטפו

היא בתחום תוויות בדקדוק הבחנה בין תחום המציאות לתחום הדיבור ה קידודעדות נוספת ל

( מדגים שפות שבהן תוויות היידוע מגדירות שמות שהוזכרו Frajzyngier, 1991: 223פרייזינגר )דוע. היי

המצביעות על רפרנטים ידועים  –ת של תוויות יידוע ומערכ נןישבשיח קודם בלבד, ושפות אחרות שבהן 

  (.225צביעות על רפרנטים שהוזכרו בשיח קודם )שם: מבאופן כללי וה

מערכות מצויות ( מציין שישנן שפות שבהן Frajzyngier, 1985b; 238רייזינגר )שם: , פנוסף על כך

המאזכרים אובייקטים כאלה המאזכרים אובייקטים בעולם האמיתי וכאלה  – גוףנבדלות של כינויי 

, כינויי הגוף (logophoric systemsלמשל, בשפות שיש בהן מערכות לוגופוריות )כך, בעולם הדיבור. 

 יים המופיעים במשפט העיקרי )שם(.ים במשפטים משובצים נבדלים מהכינוהמופיע

 de re.47כתחום  מציאותואת תחום  ,de dicto( מכנה את תחום הדיבור כתחום 220פרייזינגר )שם: 

דיות של ותפק-להסביר רב תאפשרמ לתחום הדיבור כאל קטגוריה מושגית התייחסותהמדגיש שהוא 

שעד כה לא קישרו  אחרים, וכן להסביר דמיון בין אלמנטים דקדוקיים אלמנטים דקדוקיים מסוימים

זהות צורנית בשפות שונות ובלתי  אמירהההשלמה של פועלי  מיליותלמשל, מדוע תוויות היידוע ו ביניהם.

 מיליותללפי הגישות המסורתיות, . הרי המורפמות שייכות לקטגוריות תחביריות שונות? שקשורות גנטית

  .ופעה על ידי הרחבה מטפורית אינו מתקבלמשמעות לקסיקלית עצמאית, ועל כן הסבר הת אין ההשלמה

, בעבריתכינויים אחרים? מצומצמת ממערכת של שאלה כינויי  המערכת שלבשפות שונות מדוע 

 ינטול מה-ו מיהשאלה  יכינוי יםעומדהמציינים מין ומספר,  ,הן, הם, היא, הואגוף ה לצד כינויי למשל,

כאשר הדובר יכול לאזכר זכר, נקבה או רבים.  מי קנה?בשאלה  מיבעברית כינוי השאלה  מספר.הו מיןה

כאשר יש הנחה עם זאת,  חייב להניח מראש את מין האובייקט או את מספרו.אין הוא  מי קנה?שואל 

                                                           
( בין התחום הסמנטי המאזכר Carnap, 1956: 206-207להבחנתו של הפילוסוף הגרמני רודולף קרנפ ) מתאימההבחנה זו  47 

 (.thing languageבין התחום המאזכר את הלשון )ו( world of thingsאת המציאות )
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לצד ברוסית  .מי קנתה? – צורת הפרדיקטשמדובר במישהי ממין נקבה, אפשר להתאים לה את  48מוקדמת

'מי?' שאינו מבחין בין זכר לנקבה  ?kto'הם/הן' עומד כינוי השאלה  oni-'היא' ו ona'הוא',  onכינויי הגוף 

לנקבה ואף לזכר ו'מי קנה?' מבחינה פרגמטית יכולה להתייחס   ?kto kupilאו בין יחיד לרבים. השאלה

'מי?'.  ?ktoהשאלה  כינויר לאין אפשרות להתאים פרדיקט בצורה שונה מיחיד זכ אף לרבים. ברוסית

 אינה דקדוקית ברוסית.  –'מי קנתה?'  ?kto kupila*כלומר, השאלה 

, ואילו de re – כך שהכינויים הרגילים שייכים לתחום המציאותבפרייזינגר )שם( מסביר את התופעה 

חבות יותר. , והוא טוען שהבחנות בתחום המציאות הן תמיד רde dicto – כינויי השאלה לתחום הדיבור

בדרך כלל מערכות  de dicto(, לאלמנטים בתחום Frajzyngier, 1991לפי פרייזינגר ) במילים אחרות,

של אם מקבלים את ההבחנה בין אזכור תחום . de reמצומצמות של הבחנות דקדוקיות ביחס לקטגוריה 

de re  של לתחוםde dictoיםהרפרנטות השונות. , אפשר להסביר את ההבדל בין מערכות הכינויים בשפ 

  .de dictoלתחום  כיםמשתיי הם ולכן ,ניםמאופיי םכינויי השאלה אינשל 

 מיליותב השימושמאפשרת להסביר גם את  de dicto-לתחום ה de re-ההבחנה בין אזכור תחום ה

אתה  מההוא כינוי שאלה במשפט  מהבעברית הכינוי . כינויים סתמייםבתור  בשפות השונותהשאלה 

הוא כינוי שאלה במשפט  whatהכינוי באנגלית הוא כינוי סתמי. גם  אתה אוכל מהתראה ובמשפט  ל?אוכ

What do you eat?  ובמשפטWatch what you eat .תופעה זו קיימת בשפות רבות  הוא כינוי סתמי

לפי סבר. תופעה הוזכרה בספרות, אך נשארה ללא הה( מציין ש245פרייזינגר )שם: ושונות מבחינה גנטית. 

, ולכן במידה רבה המשפט משתייך אינם מאופיינים יםסתמי יםיכינופרייזינגר )שם(, הרפרנטים של 

של ו שאלה. קידוד זהה של כינויי השאלהה משתייכים משפטילתחום ההיפותטיות, אותו תחום שאליו 

של אלמנטים אלא בסט אחד כינויים סתמיים בשפות רבות מצביע על כך שלא מדובר בסטים נפרדים, 

 המשמשים בסביבות תחביריות שונות, אבל בתפקיד זהה. 

( מציע שההבחנה בין תחום הדיבור לתחום המציאות באה לידי ביטוי Frajzyngier, 1991פרייזינגר )

מנותחים ברגיל כפסוקיות מושא. משפטים אלה הגם בסימון של משפטים משובצים, למשל המשפטים 

מציאות, אלא כפרופוזיציה שיכולה לכלול תיאור של אירוע או של מצב. של  מוצגים לא כתיאור ישיר

 ,Frajzyngier & Jaspersonספרסון )ג'פרייזינגר וכלומר, מבעים אלה מוצגים מפורשות כמשפטים. 

ק אם הוא סומן ככזה לנמען, כלומר, המבע ר de dictoהמבע משתייך לתחום ( מציינים ש137 :1991

השלמה  מיליותבשפות רבות משפטים אלה מסומנים על ידי יציה. מסומן במפורש כפרופוז

(complementizers דוגמת ,)that ג'פרייזינגר ו .באנגלית( ספרסוןFrajzyngier & Jasperson, 1991 )

שבה  de dictoבאנגלית משייכת את המבע שבא אחריה לקטגוריה סמנטית של  thatהציעו שהמילית 

השלמה באנגלית יש המציגה  thatכלומר, למילית  ולא של המציאות. מאוזכרים האלמנטים של השפה

-התייחסות מטאהיא יחידת לשון וסימונה ככזאת  מבע כאל לאשהתייחסות כיוון מ אישי-תפקיד בין

הבעת מודליות אפיסטמית, ועל כן יש בהתייחסות זאת (, Frajzyngier, 1991לשונית. לפי פרייזינגר )

מן כלומר, מיליות אלה הן  הן מיליות המסמנות מודליות. de dictoלתחום המיליות המשייכות מבע 

 (. Frajzyngier, 1995: 476האמצעים הקיימים בשפה לקידוד מודליות )

 deלאותת שמדובר ביחידה מתחום הוא ההשלמה  מיליותכאמור, לפי פרייזינגר, תפקידן היסודי של 

dicto . קשרות לפועלי ְת ההשלמה בשפות רבות מ   מיליותה ש, על העובדהשארטענה זו מושתתת, בין

יכולות להציג או שלא להציג השלמה של  אך, אמירהמציגות השלמה של פועלי  מיליות אלה .האמיר

בהתבסס על מחקר שייכת לתחום הדיבור.  אמירהפעלים אחרים. מובן מאליו שההשלמה של פועלי 
                                                           

 הכוונה ב'הנחה מוקדמת' היא לתוכן הידוע מראש לדובר )ולנמען(.כאן ואילך,  48
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 ותפקידן אמירה,השלמה הוא אחרי פועלי  מיליותב פרייזינגר )שם( טוען שהשימוש הראשוניטיפולוגי 

משתייכות לתחום הדיבור. ניתוח סמנטי של  אמירההעוקבות פועלי ההעיקרי הוא לאותת שהיחידות 

 ההשלמה בשפות שונות מבסס טענה זו.  מיליות

 ומשמעותן השלמה מיליות 3.3

 thatילית ההשלמה בשפות השונות, בעיקר במ השלמהה מיליותשדנו בשימוש ברבים ההחוקרים 

התמקדו במאפייניו  ה של הפועל במשפט העיקרי, ועל כןטענו שהשימוש בהן מותנה בסמנטיק באנגלית,

 (.Bresnan, 1970, 1972; Kiparsky & Kiparsky, 1970;Hooper, 1976; Grimshaw, 1979)למשל, 

ההשלמה עצמן,  מיליותטיים ל( היה אחד הראשונים ששייך מאפיינים סמנBolinger, 1968: 122בולינג'ר )

וטען שמיליות אלה מופיעות בהקשרים מסוימים בזכות התכונות שלהן, ולא כגרירה משימוש באלמנטים 

באנגלית המופיעה אחרי פועלי אמירה ככינוי  that ( תיאר אתDavidson, 1984: 106דוידסון )אחרים. 

 ,הציע שמדובר במילים המסמנות מודליות (Frajzyngier, 1991פרייזינגר ) מאזכר פרופוזיציה.הרמז 

 deוהתפקיד העיקרי שלהן לאותת שהדובר מתייחס למבע העוקב כמשתייך לתחום הלשון )תחום סמנטי 

dicto), (4.2)סעיף  ולא כתיאור ישיר של מציאות. 

 ,Frajzyngierאו נגזרו מהם )למשל,  אמירהלפועלי בדרך כלל זהות ההשלמה בשפות שונות  מיליות

1991 ;Frąckiewicz, 2016 ) למשל, שהן או( זהות לכינויי רמז או נגזרו מהםNoonan, 1985) .פרייזינגר 

(, ומזכיר Hausaבשפה  cewaבשפות צ'דיות )למשל,  אמירההשלמה שנגזרו מפועלי  מיליות)שם( מדגים 

שאולה המה לקסה Nigerian Pidgin Englishגם משפחות שפות אחרות, למשל, קווקזיות. גם בשפת 

 ,Frąckiewiczת השלמה במבנים תחביריים שונים )ימשמשת כמילשהוראתה 'לומר'  sayמאנגלית 

כלומר,  (.5.1.1 סעיף ת השלמה )ראוייכולה לשמש כמיל ֵלאמ רגם בעברית המקראית המילה   49(.2016

שדווקא פועלי שאינו אקראי. העובדה  להניח סביר רחש במשפחות שפות שונות, ועל כןתאותו תהליך ה

 מיליותהשלמה ולא פעלים אחרים, מצביעה על כך שהתפקיד הראשוני של  מיליותהפכו ל אמירה

 לתחום הדיבור.כשייך המבע את  לסמןההשלמה הוא 

. הםנגזרות מלהיות או גם לכינויי הרמז ההשלמה בשפות רבות יכולות להיות זהות  מיליותכאמור, 

כינוי רמז כת השלמה ויכמילזורים שבהם אותה לקסמה משמשת מראה )באדום( את האשלהלן התרשים 

(colexification.)50 

 

 

 

 

 

                                                           
השלמה של  'ָןַצי'מאפשרים הצצה להתפתחות של מיליות השלמה מNigerian Pidgin English -ב say-השימושים השונים ב 49

 ,Frąckiewiczשיש לו מעמד דקדוקי כללי רחב יותר ) כללי 'רשָ קַ 'פועל אמירה שבבסיסו המושגי אמירה )תחום הדיבור( ל
2016.) 

 List etמשפות העולם ) 1220מאגר מידע המבוסס על  – Database of Cross-Linguistic Colexifications (CLICS2)מתוך  50
al., 2018.) 
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 השלמה וכינויי רמז כלקסמות זהות מיליות: 2תרשים 

 

 בגרמנית daꞵ-( בדומה לRadford, 1997: 57באנגלית נגזרת מכינוי הרמז ) thatת ההשלמה ימיל למשל,

(Frąckiewicz, 2016.) ( פרייזינגרFrajzyngier, 1991: 221 מציין שאף על פי שהתופעה ידועה, אין לה )

השלמה, מציינים שהמבע העוקב צריך להתפרש  מיליותמציע שכינויי רמז המשמשים כ הואהסבר מספק. 

 אמירההשלמה שנגזרו מכינויי רמז המופיעות אחרי פועלי  מיליותכלומר, גם  .de dictoכשייך לתחום 

למשל, , הקשר בין כינויי רמז לתחום הדיבור מוכר הדיבור.חום מסמנות שהיחידה העוקבת שייכת לת

בתור  that)למשל,  יאזכרו את אשר נאמר קודםכינויי הרמז  (, ובוdiscourse deixisמאזכור השיח )

propositional anaphora )או את אשר ייאמר ( בהמשךcataphora.)  מיליותיתרה מזו, אם בשפה יש 

השלמה אלה יסמנו השלמה של פועלי אמירה וחשיבה, ואילו השלמה  מיליותז, השלמה שנגזרו מכינויי רמ

 (.Frajzyngier, 1991: 225אמצעים אחרים )בלהיות מסומנת עשויה של פעלים אחרים 

באנגלית  thatמראים שתפקיד המילית ( Frajzyngier & Jasperson, 1991)ספרסון ג'פרייזינגר ו

 deלסמן את המשפט כמשתייך לתחום הוא הדקדוק המסורתי(  ת השלמה לפיי)מילית הנתפסת כמיל

dictoשיוך הפונקציה הסמנטית הזאת ל .-that  באנגלית מאפשר להסביר תופעות תחביריות שונות

נשמרת התכונה  thatהקשורות לשימוש במילית שעד כה קיבלו הסברים שונים. בשימושים השונים של 

 .de dictoך לתחום להתפרש כמשתיי צפויאחריו בא השהמבע 

ברוב השפות הדימוי וההשוואה.  מיליות םה ההשלמה מיליותיכולות להיגזר  הםשמ פיםנוס ותיסוד

בשפה (. Deutscher, 2000: §4שמשמעו השוואה ודמיון ) kiמן היסוד נגזרות ההשלמה  מיליותהשמיות 

Twi  המדוברת בדרום ובמרכז גאנה הפועלsɛ /ת השלמה )יתפתח למיללהיות שווה' ה'להיות דומהHeine 

& Kuteva, 2002: 257ב .)- Tok Pisim –  המילה  –שפה קריאולית המדוברת בפפואה גינאה החדשה

olsem  הגזורה מהביטוי האנגליall the same ימשמשת מיל( ת השלמהFrąckiewicz, 2016: 86.)  

 ותות העיקריים שמהם נגזר, כינויי רמז ומילות השוואה ודמיון הם היסודאמירהלסיכום, פועלי 

 – de dictoהתחום הסמנטי  להבעתאלה הם האמצעים השונים  51ההשלמה בשפות העולם. מיליות

                                                           
 & Heineיליות היחס )משמות העצם או ממ ,יש לציין שמיליות ההשלמה יכולות להיגזר גם מיסודות אחרים, למשל 51

Kuteva, 2007: 66-92בשפה דוגמה(. ל ,Ikמזרח אוגנדה, המילה -סהריות המדוברת בצפון-, ממשפחת השפות הנילוmεna 
, המדוברת באפריקה Namaבשפה  ;(Heine & Kuteva, 2002: 212באנגלית ) that-'בעיה' משמשת כמילית השלמה בדומה ל
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התייחסות זאת התייחסות הדובר אל המבע כאל יחידה מתחום הדיבור, ולא כתיאור ישיר של מציאות. 

מה הן יסודות המציינים ההשל מיליות(, ועל כן Frajzyngier, 1991היא הבעת מודליות אפיסטמית )

אראה שעברית היא דוגמה מעניינת כי מבחינה היסטורית מצויים בה כל היסודות  5.1 סעיףבמודליות. 

 המוזכרים מעלה.

  

                                                                                                                                                                                   
הקשורה ל'דבר' מבחינה  kotoהמילה  – (, וביפנית211סיפור' משמש כמילית השלמה )שם: 'עניין/ xais!הדרומית, שם העצם 

המוזכרים בספרות המחקר קשורים לתחום הדיבור אחרים יסודות רבים גם יסודות אלה וגם (. אם כי 295)שם:  תאטימולוגי
 מבחינה סמנטית.
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 המילית 'ש' בעברית 3

אבחן את השימושים בה בעברית החדשה לאור  שהדיון באטימולוגיה של המילית בפרק זה לאחר 

התאוריה הזאת מתבססת, בין  (.Frajzyngier, 1995) רייזינגרהתאוריה של מיליות ההשלמה של פ

, על בחינת האטימולוגיה של מיליות ההשלמה בשפות שונות, ועל פיה תפקידן הוא לסמן את המבע השאר

הוא לסמן  ש)תחום הדיבור(. אציע שגם בעברית תפקידה הבסיסי של המילית  de dictoכשייך לתחום 

 .de dictoסמנטי  את המבע העוקב כשייך לתחום

ציון שעבוד, ציון  –בעברית והציעו תפקידים שונים  שחוקרים שדנו בשימושים השונים של המילית 

לא התייחסו לשאלות מדוע דווקא המילית הזאת  –נומינליזציה, סימון משפטי תוכן או משפטי זיקה 

י יציג את המבנים המחקר הנוכחמשמשת בהקשרים האלה ומה הן התכונות הסמנטיות של המילית. 

ן ההקשרים השונים בקשר המושגי בי בעברית המדוברת, ויעסוק שהתחביריים שבהם מופיעה המילית 

 .de dictoהמסמנת את התחום  שבהם מופיעה המילית

הבנת המשמעות של מושגים כאלה . בגלל הכלליּות והמופשטּות שלואינו פשוט de dicto המושג 

ת המושגים הסובבים אותם, כלומר שקיפותו של מושג גדלה כשנחשפות תלויה במידה רבה בהכרת מערכ

(. 32: ב; תש"סאסוברן, תש"סמערכות היחסים שלו עם קרוביו במערכת המושגית או בשדה הסמנטי )

הניתוח הסמנטי של ההקשרים שבהם מופיעה המילית  . לפיכךלמושג זה אין שדה סמנטי מובחן ומובהק

יכול לעזור לבנות את השדה הסמנטי של התחום ת לה בעברית לתקופותיה וכן של המיליות המקבילו ש

de dicto . השדה הסמנטי הוא המכשיר לחקירתה של התארגנות המושגים, והוא מגלם התגבשות לשונית

יתרה מזו, דיון במושגים מופשטים דרך השדות הסמנטיים של תפיסות מושגיות בקהילת דוברים )שם(. 

 .(37 :בתש"ס צה אל המנגנון של המשגתם )סוברן,שלהם יכול לאפשר הצ

דקל כך, למשל, מצאה בהקשרים רבים ומגוונים.  נקרית שבעברית המדוברת של ימינו המילית 

(Dekel, 2014) הקשר המושגי  במחקר זה אני עומדת על. שבדקה שזאת המילית הנפוצה ביותר בקורפוס

בכל ההקשרים האלה חושף את הקשר  שלית שהשימוש במי , ומסקנתי היאבין ההקשרים השונים

  .de dictoביניהם ואת זיקתם לתחום הסמנטי 

שתפקידה לסמן את המבע כמשתייך לתחום הדיבור, תופיע אחרי פועלי כזו, מן הצפוי שמילית 

אמירה. ואולם בעברית, כמו בשפות רבות אחרות, מילית ההשלמה אינה משמשת רק אחרי פועלי אמירה, 

להופיע אחרי פעלים מקבוצות סמנטיות אחרות. השימוש במיליות ההשלמה בשפות שונות אלא יכולה 

(, פעלים המביעים מצב אמרקשור לפעלים משלוש קבוצות סמנטיות עיקריות: פועלי אמירה )דוגמת 

(. השימוש במיליות השלמה אחרי שמע, ראהופועלי תפיסה חושית )דוגמת  (זכר, חשב, ידע מנטלי )דוגמת

ם משלוש הקבוצות האלה מראה התפתחות של משמעות דקדוקית כללית ממשמעות סמנטית הפעלי

מניחים שהשלמה של פועלי אמירה היא בסיס מושגי להתפתחות (. Frąckiewicz, 2016: 91)מסוימת 

מיליות ההשלמה כאלמנטים דקדוקיים )שם(. הדבר בולט במיוחד בשפות שבהן פועלי האמירה עצמם 

ליות ההשלמה של פועלי אמירה שונים וכן של פעלים מקבוצות סמנטיות אחרות. משמשים בתור מי

, למשל, הופעתה בהקשר של מודליות דאונטית, אפשר לראות שאראה שגם בשימושים הנוספים במילית 

 של משמעות דקדוקית ממשמעות סמנטית מסוימת. התפתחות
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 היסטורית בחינה: ומקבילותיה' ש' המילית 3.1

בשכבות המוקדמות מיליות ההשלמה המקבילות לה הן ל שבין המילית שקשר ב ויעסק סעיפים הבאיםה

 שאמור לשפוך אור על משמעותה של המילית דיון זה  52.גנטיתלה  קרובותהבשפות הן העברית של השפה 

 זמננו.-ולהבהיר את הקשר בין ההקשרים השונים שהמילית מופיעה בהם בעברית המדוברת בת

 אמירה פועלי 3.1.1

ההשלמה בשפות העולם הוא פועלי  מיליותאחד היסודות העיקריים שמהם התפתחו הראיתי ש 4.3 בסעיף

 ֵלאמ ר צורת המקור מקראיתהבעברית גם  .(Frajzyngier, 1991; Frąckiewicz, 2016)למשל,  אמירה

 .השלמה מיליתרווחת מאוד כ

ם אחרי פועלי אמירה אחרים (, אלא גב70-ו א70)דוגמאות  אמרצורה זו מצויה לא רק אחרי הפועל 

 .(ַוְיַצואחרי הצורה  ב71ובדוגמה  ַוְיַדֵברצורה אחרי ה א71 הבדוגמ)למשל, 

יהָוָ֔ה   (א70) ה ַהזֹא֙ת ַלִֽׁ יָרָ֤ ת־ַהש  ל אֶׁ ְשָרא ֵ֜ י י  ֩ה ּוְבנ ֵ֨ יר־ֹמשֶׁ ִֽׁ ז ָיש  רָאָ֣ ה ַוי אְמ֖רּו ֵלאמ ֹ֑ ה ָגָאָ֔ י־ָגֹאָ֣ ִֽׁ יהָו֙ה כ  יָרה ַלִֽׁ ָ֤ ֹרְכ֖בו ֥סּוס וְ  ָאש 

ה ַבָיִֽׁם׃   ָרָמ֥

 )שמות טו, א( 

 

יֲהלו֩א   (ב70) ְרתִּ ם ָאַמַ֨ ֶ֧ יכֶׁ ר ׀ ֲאל  ד ֵלאמ ֹ֛ ֖לֶׁ ְט֥אּו ַביֶׁ חֶׁ   ַאל־תֶׁ

 )בראשית מב, כב(  

 

ר  (א71) ה  ַוְיַדֵבֵּ֥ ֥ ל־ֹמשֶׁ ה אֶׁ רְיהָו֖ לֵלאמ ֹֽ ְשָרא ָ֔ ָ֣י י  ְבנ  ֙ם ב  חֶׁ ֙ ר ׇכל־רֶׁ טֶׁ ָ֤ ור פֶׁ י ׇכל־ְבכֵ֜ ש־ל ֵ֨ ּוא׃ ׃ ַקדֶׁ י הִֽׁ ֖ ה ל  ָמֵ֑ ם ּוַבְבה   ָבָאָד֖

 ב(-)שמות יג, א 

 

ם ַוְיַצ֙ו  (ב71) ָאָד֖ ים ַעל־ָהִֽׁ רְיהָוָ֣ה ֱאֹלה ָ֔ ל׃ ֵלאמ ֹ֑ ִֽׁ ל תֹאכ  ָּ֖ן ָאֹכ֥ ץ־ַהָג֖ ִֽׁ ל ע  ֹכ֥  מ 

 )בראשית ב, טז( 

ואף  (ד71-ו ג71 יכולה להופיע אחרי פעלים מקבוצות סמנטיות אחרות )דוגמאות ֵלאמ ריתרה מזו, הצורה 

 (.154( )טרומר, תשל"ה: ו71-ו ה71אחרי צירופים שמניים )דוגמאות 

י־  (ג71) ִֽׁ עכ  ום ַההּו֙א  ָשַמַ֣ ם ַביָ֤ רָהָעָ֗ ו׃ ֵלאמ ֹ֔ ְך ַעל־ְבנִֽׁ לֶׁ ֖ ב ַהמֶׁ ֱעַצ֥  נֶׁ

 )שמואל ב יט, ג( 

 
י  (ד71) י ַוֲאנ ָ֗ ְעתִּ י֙ך  ָשַמַ֤ רָעלֵֶׁ֨ ו׃ ֵלאמ ֹ֔ ר ֹאתִֽׁ ְפֹת֥ ע ֲח֖לום ל  ְשַמ֥  ת 

 )בראשית מא, טו( 

 
ְך ו  (ה71) רֶׁ ָמה ַבדֶָׁ֔ ָ֣ ֙י ה  ְָּ֖יה  ד  ְַהְשֻמָעַ֣הַוִֽׁ ֖ ל־ָדו  ָאה אֶׁ רָבָ֔ ד׃ ֵלאמ ֹ֑ ָחִֽׁ ם אֶׁ ֖ הֶׁ ר מ  ְך ְולֹא־נוַת֥ לֶׁ ָ֣י ַהמֶָׁ֔ ת־ׇכל־ְבנ  ה ַאְבָשלו֙ם אֶׁ ָכָ֤  ה 

 (שמואל ב יג, ל) 

 
ת־  (ו71) ו אֶׁ יּוְכׇשְמעָ֗ ְבֵרֵ֞ ה ֲאֹחת֙ו  דִּ ְבָקָ֤ יש רֵלאמ ֹ֔ ר  ֵ֑ י ָהא  ַל֖ ר א  ֥ בֶׁ ה־ד   ֹכִֽׁ

 (בראשית כד, ל) 

                                                           
52
 (Deutscher, 2000: 63שמית )-קיים בפרוטות ולא היה יש לציין שהתפקיד של מיליות ההשלמה התפתח בתקופה ההיסטורי 



 

48 
 

 ֵלאמ ר( עמדה על מהותה, על מעמדה התחבירי ועל תפקידה של הצורה תשנ"אטרומר )תשל"ה; 

  .(75)תשנ"א: היא מושלמת במשפט תוכן בדיבור ישיר  ֵלאמ רשבכל ההיקרויות של הצורה  במקרא, וטענה

לפני הדיבור. יש הרואים בצורה זו תמורה  ֵלאמ רהצורה  טרומר הציגה הסברים מספר להופעתה של

טוענת ( 75)תשנ"א:  (. טרומרKoehler & Baumgartner, 1967: 64)למשל,  'נקודתיים'לסימן הפיסוק 

אחרי פעלים שאינם פועלי  מופיעה גםשהיא כתמורה לנקודתיים נובע מכך  ֵלאמ ר הצורה שהקושי בפירוש

ב  בּו֙ ַוָישֻ֙ )לדוגמה,  אמירה ל־ַיֲעֹק֖ ִֽׁ ים אֶׁ רַהַמְלָאכ ָ֔ ו ֵלאמ ֹ֑ ָשָ֔ ל־ע  י֙ך אֶׁ ֙ ל־ָאח  אנּו אֶׁ   .()בראשית לב, ז( ָבָ֤

משמשת לשם חיזוקו של פועל אמירה  ֵלאמ ר( היא שהצורה 76דעה נוספת שהובאה אצל טרומר )שם: 

מן  ֵלאמ רורה (. במשך הזמן אחרי שנותקה הצ298: 1955סיני, -)טור אמרמפורש, בעיקר בסמוך לפועל 

 ,בעקבות חלקי משפט שונים שנכנסו ביניהם, לא ראו בה אלא מילה הפותחת את הדיבור אמרהפועל 

 והתחילו להשתמש בה גם אחרי פועלי אמירה אחרים )שם(. 

( 77טרומר )תשנ"א:  כביטוי אדוורביאלי. ֵלאמ ר( סבור שאפשר לפרש את 233–220קדרי )תשכ"ה: 

אה דווקא במקור הנטוי את גרעין הצירוף האדוורביאלי, ואילו בפועל המפורש מוסיפה הצעת ניתוח הרו

ֲחוּוו  את הפסוקעל כן אפשר לפרש  שלפניו את תיאורו. ְשַתֹֽ י ְהִּ ָ֣ ר־ל  יך ֵלאמ ֹ֗ ר־ְבַרְגלֶָׁ֔ ם ֲאשֶׁ א ַאָת֙ה ְוׇכל־ָהָעָ֣ ָ֤ )שמות  צ 

 .(78כ'אמרו כשהם משתחווים' )שם:  יא, ח(

ים  הפסוקציינה שמן ההקבלה בין פסוקים מסוימים, כגון בין ( 77–76טרומר )תשנ"א:  בּ֙ו ַהַמְלָאכ ָ֔ ַוָיש ֙

ב  ל־ַיֲעֹק֖ ִֽׁ ראֶׁ ו ֵלאמ ֹ֑ ָשָ֔ ל־ע  י֙ך אֶׁ ֙ ל־ָאח  אנּו אֶׁ ה לפסוק )בראשית לב, ז(  ָבָ֤ ל־ְיהָו֖ ה אֶׁ ֛ רַוָיֶׇ֧שב ֹמשֶׁ ֙ה  ַוי אַמֹ֑ ם ַהזֶׁ א ָהָעָ֤ א ָחָטָ֞ ָנָ֗ ָאָ֣

ה ה ְגֹדָלָ֔ כאלטרנטיבה סגנונית.  ֵלאמ ר-ב שאפשר להסביר את השימושלכאורה עולה  לב, לא( )שמות ֲחָטָאָ֣

, המתקשר בקשר של איחוי אל הפועל אמרבא במעמד של הפועל המפורש  ֵלאמ רכלומר, המקור הנטוי 

יכולה להצטרף אל הפועל  ֵלאמ רהצורה  שכן( שוללת את ההסבר הזה 77טרומר )שם:  המפורש שלפניו.

 (.א,ב70אות )דוגמ ראמהמפורש 

שונות מלמד שישנן שפות שבהן פועלי אמירה יכולים מחקר טיפולוגי של מיליות השלמה בשפות 

אפשר להניח שזה  53(.Frajzyngier, 1991: 232להישמט בדיבור, ומיליות ההשלמה ממלאות את תפקידם )

ב  כגון המצב בפסוקים ל־ַיֲעֹק֖ ִֽׁ ים אֶׁ בּ֙ו ַהַמְלָאכ ָ֔ ו רֵלאמ ֹ֑ ַוָיש ֙ ָשָ֔ ל־ע  י֙ך אֶׁ ֙ ל־ָאח  אנּו אֶׁ ּו ְלָפָני֙ו  או)בראשית לב, ז(  ָבָ֤ ְבכָ֤ ַות 

ר ם׃ ֵלאמ ֹ֔ י  ְצָרִֽׁ מ  אנּו מ  ה ָיָצ֥ ֖ ָמה זֶׁ דוגמה לשימוש במילית בפסוקים אלה אפשר לראות  כלומר,. )במדבר יא, כ( ָל֥

השלמה  שמיליותן התופעה ( מציין שאפשר ללמוד מ233פרייזינגר )שם:  ההשלמה במקום פועל האמירה.

 .מוצרכות על ידי הפועל , ואינןde dicto הן ציינים עצמאיים של הקטגוריה 

 מממשת "מהות סמנטית ופרגמטית".צורה עצמאית ה ֵלאמ ר הרואה בצור( 75טרומר )שם: גם 

פעלים מפורשים שאינם ממשפחת האמירה בסמוך ל ֵלאמ ר( מזכירה את האפשרות שהצורה שםטרומר )

מקנה לדגם המורחב שלהם את המרכיב הסמנטי של 'אמירה',  שאינם מצריכים משפט תוכן אחריהם,ו

                                                           
53
ללא פועל האמירה במופון  ə nה מדגים את התופעה על ידי השימוש במילית ההשלמ (Frajzyngier, 1991: 232פרייזינגר ) 
(Mupun ,)השוו:שפה צ'דית המדוברת בניגריה . 

wu sat nə i 
3M say COMP yes 

‘He said yes.’(Frajzyngier, 1991: 232) 
 

wur nə i 
3M COMP yes 
‘He said yes.’ (Frajzyngier, 1991: 232( 
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תיאור  תטרומר מפרשת כמספק פועלי אמירה אחרי הבאה ֵלאמ ראת הצורה  המחייב אחריו משפט תוכן.

 .(90: שם) הנמסרת במהלך ביצוע של פעולת הדיבורשל הפרופוזיציה 

בצורתו  אמרבצורתו זו ממיר הפועל  ֵלאמ ר( מציינת שיש אשר את 177תשל"ה: טרומר )נוסף על כך, 

 :ת השלמהייכול לשמש מיל ( מציין שאף פועל נטויGivón, 1991גבעון )גם  המפורשת.

הּו  (72) ֖ ְָּ֖יָבְרכ  רַוִֽׁ ץ׃ ַוי אַמֹ֑ רֶׁ ם ָוָאִֽׁ י  ֖ה ָשַמ֥ ון ֹקנ  ְליָ֔ ל עֶׁ ָ֣ ּוְך ַאְבָר֙ם ְלא   ָברָ֤

 )בראשית יד, יט( 

במקרא מראים התפתחות מַצָין  ֵלאמ ר -לפי הגישה המוצגת בעבודה זו, השימושים השונים בם, לסיכו

השלמה של פועל אמירה שבבסיסו המושגי אמירה לַקָשר כללי שיש לו מעמד דקדוקי כללי רחב יותר. בכל 

קיד לתפ לא התפתחזה מקראי שימוש . de dictoההקשרים המילית משייכת את המבע העוקב לתחום 

 בשכבות המאוחרות יותר של השפה העברית.דקדוקי כללי 

 ודמיון השוואה מיליות 3.1.2

 .כימשמשת בלשון המקרא בעיקר המילית  (complementizerת ההשלמה )יכמיל

יד ְלךָ֔  (73) ָ֣ ג  י ה  ימ ִ֚ ֵּ֥ ָתה כִּ ם ָאֵ֑ יֹר֖  ע 

 )בראשית ג, יא( 

 בהיבט סמנטי.בהיבט אטימולוגי וכי בסעיף זה אבחן את השימוש במילית 

אותה חולקות ו ,(371: תשכ"אשטיינברג, למשל, ) 'קירוב'ו 'דמיוןל' קשורה כיהמילית משמעות 

מביעה משמעות של  כיהמילית  74בדוגמה  (.Deutscher, 2000: 38) בכל השפות השמיותמקבילותיה 

 דמיון.

י (74) ֹ֛ יל ְבֹר֥  כִּ ֖ ְנָיֵָּ֑֖ן ְו֥קול ְכס  ב ע  א ַהֲח֖לום ְבֹרָ֣ ים׃ָב֥ ִֽׁ  54ב ְדָבר 

 )קהלת ה, ב( 

 (:76( וסיבתיות )דוגמה 75זמניות )'כאשר'( )דוגמה -שימושים נוספים, ובהם הבעת בו כילמילית 

י (75) ֹֽ ו׃כִּ מִֽׁ ב ע  ב ַתֲעֹז֖ ו ָעֹז֥ ב לֵ֑ ֲעֹזָ֣ ו ְוָחַדְלָת֖ מ  ַחת ַמָשאָ֔ ֙ץ ַתָ֣ ור ֹשַנֲאךָ֗ ֹרב  ה ֲחמָ֣ ְראֶָׁ֞  ־ת 

 )שמות כג, ה( 

 

י֙ש  (76) ת־ָהא  שֶׁ ִֽׁ ב א  ָ֤ ה ָהש  יְוַעָתָ֗ ֹֽ ּואכִּ יא הָ֔ ָ֣  ־ָנב 

 )בראשית כ, ז( 

משמעויות דומות  הנושאות( Old Akkadian)באכדית עתיקה  kīma-ו kī תולמיליקשורה  כיהמילית 

יכולה לסמן  kīmaמציין שהמילית ( Deutscher, 2000: 38) דויטשר .לאלו שבעברית המקראית

זמניות התפתחו מן -ומניח שהמשמעויות של סיבתיות ושל בו ,זמניות-ן, סיבתיות ובוהשוואה/דמיון/אופ

בכל השפות  kīmaשל  יהמקבילותהמשותפת להמשמעות של השוואה/דמיון מכיוון שזאת המשמעות 

                                                           
54
לפי פרשנים רבים )כגון רש"י, רשב"ם, ראב"ע(, בפסוק זה נערכת השוואה: כפי שבחלום עולים דברים רבים והחלום הוא  

 הבל וריק, כך גם כסיל מרבה במלל, אך אין טעם בדבריו.
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ות היחס ית יחס, ומקובל על החוקרים שמילידויטשר )שם( מוסיף שמדובר במשמעות של מיל השמיות.

מן ההשוואה לשפות אחרות  קישור, על כן משמעות ההשוואה היא המשמעות המקורית.ה מיליותקדמו ל

הוא ההשוואה נקשרות גם למשמעות של זמן ושל סיבתיות אנו למדים שכיוון ההתפתחות  מיליותשבהן 

 (.Deutscher, 2000: 39זמניות ולמשמעות של סיבתיות )-מן המשמעות של ההשוואה למשמעות של בו

ת ההשלמה מצביע על התפתחות נוספת. יש יבעברית המקראית כמיל כיש במילית ואולם השימו

להלן  55.השלמהה מיליותמשמשות ברוב השפות השמיות כ kī השמית הנגזרות של המיליתלציין ש

 (.79( ומן הארמית )דוגמה 78(, מן האוגריתית )דוגמה 77)דוגמה  בבלית העתיקהדוגמאות מן ה

ul      tīde         kīma kasap      ekall-im       u     ʂibt-am            ikaʂʂarū 

not you.know kīma silver.of palace-GEN and interest-ACC    they.(will)collect 

 ‘don’t you know that they will collect the silver of the palace and the interest?’ 

(77) 

(Deutscher, 2000: 50)  

 

w   ’id‘           k (=kī)   h̥y     ’al’iyn   b‘l 

and I.know      COMP    alive mighty  Baal 

‘so I know that mighty Baal is alive’ 

(78) 

(Deutscher, 2000: 63)  

 

pr‘h                yd‘      k (=kī) ‘bdk [broken] . . . 

Pharaoh he.knows  COMP      your servant . . . 

‘the Pharaoh knows that your servant . . .’  

(79) 

(Deutscher, 2000: 63)  

ההשלמה קיים לא רק בשפות  מיליותזמניות, סיבתיות ו-למעשה הקשר בין השוואה או דמיון, בו

 asת ההשוואה י(. מקורה של מילDeutscher, 2000: 39השמיות. אחת הדוגמאות היא השפה האנגלית )

. הנגזרות של המילה )שם( ת השלמהיכמיל המתועדת באנגלית העתיקה ,(80)דוגמה  ealswāהוא באנגלית 

 (.82( וגם בהקשר של סיבתיות )דוגמה 81הזאת מופיעות באנגלית העתיקה גם בהקשר של זמן )דוגמה 

שמש כמילית יכולה ל as( מציין שבדיאלקטים מסוימים של האנגלית המודרנית המילית 61דויטשר )שם: 

 (.83השלמה )דוגמה 

(80) seo beorhtnys is ealswā eald swā þæt fyr (c.1000)                                                                השוואה  

‘the brightness is just as old as that fire’ 

 (Deutscher, 2000: 38) 

  

(81) he strahte forþ his riht earm ase [he] stode o rode (1220)                                                           זמן  

‘he stretched forth his right arm as he stood on the cross’ 

 (Deutscher, 2000: 38) 

                                                           
אלא בהשפעה הדדית בין השפות. דויטשר מבסס  מדובר בהתפתחויות מקבילות, אין( סבור שDeutscher, 2000: 63דויטשר ) 55

את טענתו על העובדות האלה: )א( השאילה בין השפות השמיות קלה כי לשפות אלה מבנים תחביריים דומים; )ב( מילות 
 .תפקיד נוטות לשאילה; )ג( היה קשר רציף בין השפות השמיות השונות )שם(
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(82) lete me fro this deth fle, as I dede nevyr no trespace  (1400)    סיבתיות                                             

‘let me flee from this death, as I never did any wrong’ 

 (Deutscher, 2000: 38) 

  

(83) I don’t know as you’ll like the appearance of our place.   ת השלמהימיל                                     

 (Deutscher, 2000: 61) 

, (factive meaningת )ּוהשלמה מביעות הנחת עובדתי מיליות ,(Deutscher, 2000: §4.2לפי דויטשר )

 kīmaהוא הציע שהשימושים במילית  56מן המשמעות של סיבתיות. להתפתחעשויה הייתה ומשמעות זו 

( בין bridging’ context‘הקשרי מעבר )( היו Old Babylonianבבבלית עתיקה ) אמירהאחרי פועלי 

ת סיבה וגם יגם כמיל אפשר לפרש kīmaהמילית את . ברוב ההקשרים האלה הנחת עובדתיּותהסיבתיות ל

ת השלמה, וההבדל בין שני הפירושים הוא בהדגשה: הדגשת הסיבה לדיבור או הדגשת תוכן יכמיל

ת ית השלמה הן כמיליש הן כמיליכולה להתפר kīmaלהלן דוגמה להקשר שבו המילית  (.43הדיבור )שם: 

 סיבה.

PN šupur-ma    kīma nār-um       sekrat                             šūdi-šum 

PN write.IMP-P  kīma river-NOM blocked.STATIVE(FSG) make known.IMP-to him 

 ‘write to PN and inform him because/that the river is blocked’  

(84) 

(Deutscher, 2000: 43)  

, אמירהאחרי פועלי תחילה  והופיעההשלמה באכדית  מיליות(, Deutscher, 2000: 64על פי דויטשר )

לשמש גם אחרי פועלי תפיסה מנטלית ותפיסה חושית. יש לציין שגם בעברית  וולאחר מכן התחיל

 מקבוצות סמנטיות אלה.אחרי פעלים ות נקרההשלמה  מיליותהמקראית וגם בשפות שמיות אחרות 

( העלו שהמבנה של השלמה יכול היה להתפתח ממבנה Heine & Reh, 1988: 253ה )היינה ורֶׁ 

מוצגת במבנה זה ההשלמה של הפועל  .I prove him, that he is a slave, דוגמת (prolepsis)פרולפטי 

 המבנה מצוי גם בעברית המקראית:. וגם כפרופוזיציה כצירוף שמני

ת־ָה֖אור וַ  (85) ים אֶׁ ֛ יַיְֶָּ֧֖רא ֱאֹלה  ובכִּ   57־טֵ֑

 )בראשית א, ד( 

 ,Lehmann)למשל, להמן  להתהוות המבנה הפרולפטי.מספר בספרות המחקר קיימים הסברים 

 אירופיות התפתח מפסוקיות זיקה:-ההודו( הציע שמבנה זה בשפות 129 :1980

relative structure  I know the man that (=REL) is just (86) 

proleptic construction  I know the man that (=COMP) (he) is just  

 (Lehmann, 1980: 129)  

 

 ת זיקה.יאינה משמשת בה כמיל כינראה שהתפתחות זו אינה רלוונטית לעברית, שכן המילית 

                                                           
 ( מזכיר גם מסלולים אפשריים אחרים להתפתחות מיליות ההשלמה.Deutscher, 2000: 59יש לציין שדויטשר )למשל,  56

 .Izre’el (2018)איבריים ראו -במשפטים חדאיברי. לדיון -הוא משפט חד טובבדוגמה זו  57
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התהווה  ( הציע מסלול נוסף להתהוות המבנה הפרולפטי. לפי גבעון, המבנהGivón, 1991גבעון )

( כינה את המבנה 288(. גבעון )שם: afterthought) תוספת צירוףמשילוב של שני ארגומנטים בתהליך של 

accusative blends גבעון )שם( טוען שפועלי תפיסה יכולים לבוא גם  תוצאה של פרטקסיס. ואוטען שה

משלב את שתי ההשלמות עם השלמה של צירוף שמני וגם עם השלמה פרופוזיציונלית, והמבנה הנידון 

. מדובר במבנה פרטקטי שבו הדובר מציג נושא מסוים כמושא של הפועל, ואז מרחיב עליו במשפט יויחד

מבנה המשפט המקראי  אתש ( מראהDeutscher, 2000: 60דויטשר ) )שם(. (afterthought) תוספתנוסף כ

 58:כהתפתחותאפשר להסביר לעיל  85שבדוגמה 

  ר.הוא ראה את האו (87)

 תוספת>  הוא ראה כי הוא טוב. 

  הוא ראה את האור כי הוא טוב. 

 (Deutscher, 2000: 60)  

אחד הביצועים ל'גלגול מקדים': הוצאת  הנידון רואה במבנה , לעומת זאת,(93רובינשטיין )תשל"א: 

 התפיסה במעמד של "כעין מושא".פועל תוך המשפט המשועבד והעמדתו אחרי נושא מה

אפשריים ההתפתחות המסלולי את במקרא,  כישל המילית  ן הצגתי את השימושים השוניםעד כא

בין משמעות של 'דמיון'  –את הקשר האפשרי בין המשמעויות השונות של המילית של מבנה ההשלמה ו

הדיון שלהלן מציע  כמילית השלמה(. כיו'סיבתיות' ול'הנחת עּובדתיות' )השימוש במילית  'זמניות-ל'בו

הן מן  כלמילית  כימילית זו גם יסוד רומז. המשמעות של 'רמיזה' עולה הן מן הדיון בקשר בין המילית של

 הדיון במשמעות המושג 'דמיון'.

אלא  כי-ו כ( טען שאין 78–77. למשל, לוינשטם )תשי"ט: כלמילית  כייש הקושרים את המילית 

בין השאר, למשמעות של 'דמיון' )למשל, קושרים, כ כתיבים שונים של אותה המילה. גם את המילית 

 (. 484קדרי, תשס"ו: 

. אראה ששתי המשמעויות האלה imagination-ו similarityלמילה 'דמיון' בעברית שתי הוראות: 

קושרת את השימוש במילית ההשלמה  imagination. המשמעות של de dictoקשורות לתחום הסמנטי 

מתקבל על הדעת  .5.6בסעיף  de dictoההיפותטיות לתחום להיפותטיות. אדון בהרחבה בקשר בין 

יש  similarityאת המשמעות של  שהמשמעות של 'הנחת עּובדתיות' יכולה להתפתח מן המשמעות הזאת. 

סיני, -; טורKönig, 1931יסוד רומז ) כהקושרים לרמיזה. דהיינו, יש הרואים במקורּה של המילית 

  59.ככה-ו כה(, ואחת הראיות לכך היא המיליות 215: ואילך; בלאו, תשל"ב 149תשמ"ח: 

( דנה במושג 'דמיון' מנקודת מבט לשונית ומנקודת מבט פילוסופית, ובוחנת את אסוברן )תש"ס

'דמיון'. 'דמיון' מורה על יחס בין שני דברים, ואילו 'רמיזה' מורה על זיהוי דבר -הקשר המושגי בין 'רמז' ל

(. הקשר בין שניּות )יחס הדמיון( לאחידּות )זיהוי( אינו מקרי, והמעבר 112מסוים והצבעה עליו )שם: 

                                                           
58
לפי ניתוחו של דויטשר, במשפט  ות.לפי דעתי, אם אכן מדובר בהתפתחות של מבנה, משמעות הפועל אינה צפויה להשתנ 

היא של פעולה חושית. בשאר המשפטים, לעומת זאת, משמעות  ראההמשמעות של הפועל  הוא ראה את האורהבסיסי 
פועל זה בהיותו מושלם על ידי משפט עשוי להיות מובן הן כפעולה חושית גרידא הן כמסמן  קרובה יותר למחשבה.ראה הפועל 

ואולם, במבנה  משמעית.-אינה חד ראהעל כן ייתכן שהדוגמה הכוללת את הפועל (. 93שטיין, תשל"א: מחשבה והרגשה )רובינ
אבל אחד מן המורדים ההונגריים... (, למשל, מביא את המשפט 104)שם:  רובינשטיין זה יכולים להופיע גם פעלים אחרים.

כי הפועל משפט תשתית  הכיר בחייל רוסי זהפט שאין לראות במשוטוען  ,בחייל "רוסי" זה, שאף הוא יהודי הוא הכיר
 אינו מתפרש באותה הדרך בשני המשפטים האלה. הכיר

 : פרק ה(.אתש"סיסוד רומז ראו אצל סוברן ) כ-על המחלוקת בין החוקרים בשאלה האם היה ב 59
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( מנסה לענות על 116(. סוברן )שם: 113מהצבעה ורמיזה להשוואה בא לידי ביטוי גם בשפות אחרות )שם: 

אל השוואה ויחס החל על  –השאלה כיצד התרחש מעבר מרמיזה ומהצבעה המזהות אובייקט אחד ייחודי 

אפיונו המרכזי של יחס מגלה ששבחינת השדה הסמנטי של 'דמיון'  מראההיא  .קטים לפחותשני אוביי

מציגה  (125)שם: סוברן (. 122ת( )שם: ת ובין זהות שלמה )המבטלת את השניּו'מתח' בין שניּוהוא הדמיון 

היא , יתרה מזושימושים. -את יחס הדמיון ואת פעולת החלת הדמיון כאמצעי זיהוי מיוחד במינו ורב

רואה במעבר מזיהוי ליחס הדמיון עדות לתהליך הכרתי בסיסי וראשוני הנותן קדימה לזיהוי של 

 (.126מכלולים על פני פירוקם לתכונות ולמרכיבים )שם: 

אחת  (,4.3. כאמור )סעיף de dictoהמשמעות של רמיזה גם היא נקשרת לסימון התחום הסמנטי 

יסודות . (Noonan, 1985)למשל, ליות ההשלמה היא כינויי רמז הקטגוריות הבולטות שממנה התפתחו מי

 .5.1.3רומזים נוספים יידונו בסעיף 

כי משמעות המילית הראיתי ש .השלמהת יכמילמשמשת  כיהמילית גם לסיכום, בעברית המקראית 

 .תמן המשמעות הזא, ואפשר לגזור את התפקיד של הצגת השלמה פרופוזיציונלית דמיוןלבמקור קשורה 

 (factive meaningּות )יתת עובדהנח משמעות של לראות בתפקיד של מיליות ההשלמהאפשר 

(Deutscher, 2000: §4.2).השלמה  המציגה כילמילית  ואפשר לייחס . משמעות זו נגזרת מדמיון מדומה

 רמיזה על שיח זהולראות בשימוש  –גם הוא קשור למושג ה'דמיון'  – יסוד רומזפרופוזיציונלית 

(discourse deixis).  

ת השלמה במשלבים גבוהים יותר ית סיבה וכן כמילימשמשת היום כמיל כיהמילית לסיום אציין ש

 של השפה העברית.

 רמז כינויי 3.1.3

ששימשו במקרא ככינויי זיקה. לפי דויטשר  אשר/ש-ב הוחלפה יכבעברית המקראית המאוחרת המילית 

(Deutscher, 2000: 64), השפעת הארמית בתקופה שבה הכינוי ההחלפה התרחשה בdī/zī  שימש בארמית

 .(89)דוגמה  ת זיקהיוגם כמיל( 88)דוגמה  ת השלמה יגם כמיל

ה  (88) ע ֲאָנָ֔ יָיַדָ֣ ֵּ֥ ין דִּ ֵ֑ ּון ָזְבנ  ָדָנ֖א ַאְנתָ֣  ע 

 (דניאל ב, ח) 

 

א  (89) ְשָתָ֔ י ֱאָנ֙ש ַעל־ַיבֶׁ יַתָ֤ א־א  ין ָלִֽׁ ָ֔ ְמר  יְוָאָ֣ ת ַמְלָכָ֔  דִִּּ֚ ַלָ֣ ל ְלַהֲחָוָיֵ֑המ   א יּוַכ֖

 (י)דניאל ב,  

 

י   (90) ְעת  ּוַח׃ש  ָיַדַ֕ ֥ה ֖הּוא ַרְע֥יון רִֽׁ  ַגם־זֶׁ

 (קהלת א, יז) 

ת הזיקה )הגזורה מכינוי ית ההשלמה במילי( מציין שהחלפת מילDeutscher, 2000: 64דויטשר )

ר שמדובר בהשפעה של השפות דויטשר )שם( סבוהרמז, ראו בהמשך( התרחשה גם בשפות שמיות אחרות. 

 ש-ו אשר, כיהמיליות  במקראשבספרים רבים עם זאת, חשוב לציין  ולא בהתפתחויות עצמאיות. זו על זו,

כל אחת מהן )ראו, למשל, בפרגמטיות לשימוש -משמשות זו לצד זו, ואף אפשר שיהיו התניות סמנטיות

Garr, 2017.) 
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בשפות השמיות היה זהה במקור לכינוי רמז לקרוב יש הסכמה בין רוב החוקרים שכינוי הזיקה 

( Huehnergard & Pat-El, 2018: 191אל )-ופת היּונרגרד(. Deutscher, 2001; Hasselbach, 2007למשל, )

ההנחה הזאת מבוססת על הדמיון הצורני בין שתי הצורות בשמית המערבית ועל התהליך מציינים ש

 60(.Heine & Kuteva, 2002: 106–107העולם )ויי הרמז בשפות המוכר של התפתחות כינויי הזיקה מכינ

 –מזרחית הובשמית  ðū*במקור הצורה הנוטה מערבית הייתה השמית בזיקה הת ימשערים שמיל

*θū (Khan, 2013: 363.) פעמים בצורת היחיד ביחסת  15ת הזיקה הקדומה הזאת מופיעה במקרא ימיל

  משל:ל ,(zū) זּו הנומינטיב

(91)  ֥ ּויָת ְבַחְסְד֖ך ַעם־ָנח  ְלתָ  זַ֣   ָגָאֵ֑

 )שמות טו, יג( 

 :זֹו-ו הז  כינויי הרמז צורות מספר פעמים  ותת זיקה מופיעיכמיל זּומילית במקביל ל

ום  (29) קָ֗ ל־ְמְ֝ ות  אֶׁ ּו ְבָקעֵ֑ ְרדָ֣ ים י  ר  ּו ָהָ֭ ַ֤הַיֲעלָ֣ ם׃ ׀ ז  ִֽׁ ְדָת ָלהֶׁ   ָיַסַ֬

 )תהילים קד, ח( 

  

ְשְמ  (39) ם־י  ִֽׁ יךא  ּו ָבנֵֶׁ֨ י   ׀ רַ֬ ית  י  ְבר  ֥ ֹדת  ֹוְוע  ם זֹ֗ ֥ ְמד  י־ַעֵ֑ד ֲאַלַ֫ ם ֲעד  ֥ יהֶׁ ְך׃  ַגם־ְבנ  א־ָלִֽׁ ס  ּו ְלכ  ְשבָ֗   י ְ֝

 )תהילים קלב, יב( 

 

 )שם(. ש-ו אשר הןות הזיקה במקרא ישל מילהצורות הרגילות  ואולם 

שחל 'מקום'  -ʔaθar*ית פעמים. מדובר במילה שמ 5500-כ ככינוי זיקה במקראנקרית  אשרהצורה 

עם ת זיקה יש צורת נסמך. יכמיל אשר-ל תהליך של גרמטיקליזציה )מקום<מקום אשר<אשר( )שם(.בה 

אינה מופיעה במקרא במשמעות  אשר(, הצורה Holmstedt, 2007זאת, כפי שמציין הולמסטדט )

ות, לרוב בספרים היקרוי 140-פחות נפוצה במקרא )כ שהצורה לקסיקלית, אלא רק כמילת תפקיד. 

חוקרים במשנה ובשכבות המאוחרות יותר )שם(.  נתפסת מילית שעבוד רגילההמאוחרים(, אך היא 

 הם צפוניים במקור )שם(. ש מיליתה שבהם נקריתמסוימים הציעו שהטקסטים 

אוריות שונות הציעו החוקרים ת 19-במאה הוי במחלוקת. נש ש-ו אשרהגיזרון של שני הכינויים 

 –106בלאו, תשל"ב: אפשר למיין אותן לפי שלוש גישות עיקריות )ו, שלהםיה טימולוגבאשר לא

107;Holmstedt, 2007: 184 יש הגוזרים כינוי אחד מן הכינוי השני, יש הגוזרים את שני הכינויים .)

שמית משותפת, ויש המניחים שאין קשר אטימולוגי בין השניים. הולמסטדט )שם( טוען -מצורה פרוטו

כינוי ל שהמילית  ישה השלישית צמחה מן הקשיים שהעלו הגישות הראשונות וכן מזיהוי הקשר ביןשהג

ימולוגי בין הייתה הסכמה גורפת שאין קשר אט 20-הוא מוסיף שבמאה ה .(θū*-)שמקורו ב aš האכדי

 הזאת.( מאתגר את התומכים בדעה Huehnergard, 2006) היּונרגרד, אם כי מחקרו של אשר-ו שהמיליות 

בה התהליך אשר  אשר-מהיא התפתחות  ש-אוריה של גרמטיקליצזיה וטען ש)שם( שילב את הת היּונרגרד

, היּונרגרדאוריה של מגרעות שבתה( מצביע על Holmstedt, 2007התקצרות פונטית. הולמסטדט )מלּווה ב

קשורה  שמילית , ואילו הašru(m)/ašar קשורה לכינוי הזיקה האכדי אשר יתומביא הוכחות שהמיל

                                                           
 .המקובלת ה( מתנגדים לדעHuehnergard & Pat-El, 2018אל )-ופת היּונרגרדיש לציין ש 60
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הוחלפה על  kīת ההשלמה ימיל( Neo-Babylonianשגם בבבלית החדשה )חשוב לציין . ašלכינוי האכדי 

 ša (Deutscher, 2000: 64.) ידי כינוי הזיקה

כמעט הוחלף  אשרכינוי הזיקה ובכלל בשכבות המאוחרות יותר של העברית בלשון חז"ל כאמור, 

 ת זיקה.ימופיעה כמיל שהמילית בדוגמה הבאה  .שבמילית לחלוטין 

  אין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןשוכל תורה  (94)

 )משנה אבות ב, ב( 

 :השלמהת ימילכ משמשת גם שבלשון חז"ל המילית 

 היא תבוא אחריך שחבריך יקימוה בידך  שרבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר  (95)

 )משנה אבות ד, יד( 

 

 איני זז מכאן עד שתרחם על בניךששבע אני בשמך הגדול נ (96)

 )משנה תענית ג, ח( 

ת ית זיקה וגם כמילימשמשת גם כמיל שזהו גם המצב בעברית המדוברת של היום שבה המילית 

זמננו מילית זו מופיעה בהקשרים הקרובים -הבאים אראה שבעברית המדוברת בת סעיפיםבהשלמה. 

בילותיה המקראיות הופיעו בתקופות המוקדמות יותר בהיסטוריה של להקשרים שבהם היא ומק

, נקשרת לכינויי הרמז שאטימולוגית המילית מבחינה  העברית, וכן שמילית זו מפתחת תפקידים חדשים.

קשורים כינויי הרמז כאמור,  .משפות אחרות להישאעברית, אלא ב-דובר בהתפתחות פניםגם אם לא מ

 ,Frajzyngier, 1991; 1995; Frajzyngier & Jaspersonבשפות השונות ) de dictoלשיוך המבע לתחום 

 קשורים להבעה של משמעות זו. שברת שימושיה של המילית (. אראה שגם בעברית המדו ;1991

 אמירה פועלי אחרי' ש' המילית 3.2

שלהן , ההופעה de dictoההשלמה הוא לסמן את המבע כשייך לתחום  מיליותאם נניח שתפקידן של 

 אינה מפתיעה. להלן כמה דוגמאות מן הקורפוס:מובנת ו אמירהאחרי פועלי ה

(97)  הם לא יגידו מה התוצאות ||שהם גם אמרו  

 (C714_sp3_073) 

 

(98)  דוברת 

 דובר

 הם כאילו אומרים לישראל אה |

 מה ||

 אנחנו טרוריסטים |ש

  (C714_sp3_081, _sp1_138-139 ) 

 

(99)  דוברת א 

 ב דוברת

 דוברת א

 רק בגלל משפט אחד שהיא אמרה ||

 מה |

 היא לא מסכימה להם |ש

  ( C714_sp3_101-102, _sp1_155 ) 
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. השלמהת יאפשר שלא תופיע מיל אמראמירה בסיסיים כגון אחרי פועלי בשפות שונות ש יש לציין

, דיברשונים, כגון  אמירהת השלמה של פועלי יכמילNigerian Pidgin English -משמשת ב sayהמילה 

מילית ההשלמה מופיעה אחרי הפועל  100בדוגמה . מילית זו אינה מופיעה אמרפועל , אך אחרי השאל, טען

ask  הפועל  101'שאל', ובדוגמהsay  השלמה.ה'אמר' מופיע ללא מילית 

Dey ask you  say  if woman  dey  provide money for house 

3Pl    ask  2Pl  COMP if woman PROG provide money for house 

‘They ask you if the woman is providing money for the house.’ 

(100)  

(Frąckiewicz, 2016: 92)  

 
Dem still say, light na  ogbonge  thing 

3PL    still say  light be European thing 

‘They still say [that] light is European thing.’ 

(101)  

(Frąckiewicz, 2016: 93)  

יכולה לשמש 'לומר'  beהמילה  מזרח גאנה(-קונגו המדוברת בדרום-שפה ניז'ר (Ewe, בשפה אווה

ת יואילו אחרי פעלים אחרים היא משמשת כמיל ,(102)דוגמה  כפועל אמירה שאינו מצריך מילת השלמה

 (.103השלמה )דוגמה 

Me-be   mewɔe 

1SG say  I-do-it 

‘I said [that] I did it/I said ‘’I did it.” 

(102)  

)Frąckiewicz, 2016: 89(  

 

Me-bu      be  adoglo ye 

1SG think that lizard FOC 

‘I thought it was a lizard.’ 

(103)  

)Frąckiewicz, 2016: 90(  

 

ההשלמה ממלאות את  מיליותו ,ישנן שפות שבהן פועלי אמירה יכולים להישמט בדיבוריתרה מזו, 

ציינים עצמאיים  הןההשלמה  מיליותערה ששהב תומכת(. עובדה זו Frajzyngier, 1991: 232תפקידם )

 (.Frajzyngier, 1991: 233מוצרכות על ידי הפועל ) אינן, וde dicto של הקטגוריה 

למשל בעברית או  ,בסיסיים אמירהאחרי פועלי נקרות ההשלמה  מיליותבדרך כלל גם בשפות שבהן 

 להשמיטן.אפשר באנגלית, בהקשרים מסוימים 

(104)  אמרו לי אפשר בשמונה מאות שקל ||            

 (Y33_sp1_117) 

 
(105)  והוא אמר בגיל חמישים אני לא מוכן להתחיל כמו בגיל עשרים || 

 (Y311_sp1_121) 
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כך בוימות יכולה להיות מוסברת בשפות מס אמירהההשלמה אחרי פועלי  מיליותאי הופעה של 

כיוון שהפועל עצמו מקודד משפעלים אלה כבר מקודדים את שיוך המבע העוקב לתחום הדיבור. כלומר, 

  ת ההשלמה.ימיל זאת, אפשר שלא תופיע משמעות

-תחביריים בהקשרים אמירהנוטה להופיע אחרי פועלי  שהמילית זמננו -המדוברת בתבעברית 

מופיעה לרוב בדיבור עקיף שבו דברי הדובר נמסרים בפרפרזה כפי שנוסחו  שמילית ה .מסוימים סמנטיים

 הדובר עצמו. להלן דוגמאות שבהן דיבור עקיף.מפי בפי המספר, ולא 

(106)  לה | אמראח שלה  

 | בסכוםש

 של האוטו שלי |

 אה |

 היא יכולה לקנות |

 כבר שנתון אחד יותר |

 (Y34_sp1_270-275) 

 

(107)  הוא יצא בול גדעון ||שאמרה היא  

 (C514_1_sp2_066) 

 

(108)  הוא מוכן לנקות |ש אמרעודד  

 (C711_3_sp3_001) 

  61לרוב אינה מופיעה. שסרים כלשונם, המילית מ, לעומת זאת, שבו הדברים נבדיבור ישיר

(109)  | אמרההיא  

 --אה 

 כסף ||לי יש 

 (Y32_sp2_127-129) 

 

(110)  לה | אמרתי 

 יגל |ס

 את רצית את הבית כמו שהוא |

 (Y34_sp1_028-030) 

 

(111)  לו |אמרתי  

 עובד || למה אתה

 (Y33_sp2_171-172) 

כך שבדיבור העקיף הקביעה אינה ב ישיר עלדיבור אפשר להסביר את ההבדל בין דיבור עקיף ל

ת מהימן ממידע שנתפס הוא בגדר 'שמועה' ופחוכעדות. מידע המוגש כעדות המידע מוגש כי  ,ישירה

                                                           
 . מודול פרוזודי נפרדב נוטה להופיעהיחידה בתחום הדיבור  ,אינה מופיעה שלציין שכאשר המילית יש  61
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הישיר, לעומת זאת, הדובר מנסה לחקות את הסיטואציה שבה נאמרו הדברים ולמסור  בדיבורישירות. 

  אותם כקביעה ישירה.

(112)  היה רב שדיבר איתי  |  

 לי | אומרהוא 

 אתה יודע איך ייראו הילדים שלך |

 אם אתה רוצה את הבחורה הזאת |

 (P423_2_sp2_ 072-075) 

תופיע  ש. עם זאת, המילית אמירהלרוב אינה מופיעה אחרי פועלי  שאמור, בדיבור ישיר המילית כ

-הנחה מוקדמת; )ב( כדי למנוע דו בחינתהקשרים עיקריים: )א( כאשר תוכן האמירה הוא ב לושהבש

 62מציינת מודליות דאונטית. ש; )ג( כאשר המילית תחבירית משמעות

 א. תוכן האמירה כהנחה מוקדמת

שבה היחידה  ה שלתפקידו ,א במיקודיה העצמ אמירהה אמירה,ים פועלי מכילבדרך כלל במשפטים ה

אמירה , כאשר הצגת העם זאת. ועוד הלהודיע מי מוסר אות, אמירהלהציג את ה היאנקרים, פעלים אלה 

. זודיתמבחינה פרוהצגת הדיבור מודגשת יותר במקרים האלה . מופיעה ש, המילית במיקוד, ולא תוכנה

שבני השיח הסיקו מדבריו שהוא חושב שהגלידה שהוא אוכל כרגע היא כנראה הדובר סבור  113ה בדוגמ

ה הנח בחינתב הזאת היאתוכן האמירה הטובה ביותר. הוא מתנגד לכך ושואל אם אכן אמר דבר כזה. 

 ., כלומר ידוע מראש לבני השיחמוקדמת

(113)   \לם זאת הגלידה הכי טובה בעוש אני אמרתי 

 יש גלידות יותר טובות |

 (C711_3_sp2_053-054) 

 הדוברת מבקשת לדעת אם כבר אמרה לנמענת דבר מסוים.  114בדוגמה 

(114)  \היו לי כינים ש אמרתי לך 

 (C711_0_sp2_207) 

 הדובר שולל מסקנה מסוימת שייתכן שהנמענים הסיקו מדבריו. 115בדוגמה 

(115)  ע ביותר ||אתם צריכים לצפות לגרו 

 ישר צריך להכניס מחסנית ולהתחיל לירות |ש לא אומר

 הפעיל שיקול דעת ||אבל ל

 (P423_1_sp7_058-060) 

 

 

 

                                                           
 .5.9ראו סעיף  שבמודליות דאונטית המובעת באמצעות המילית  לדיון 62
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 תחבירית משמעות-ב. מניעת דו

השלמה יכול להיות  מיליות( הכיר באפשרות שבשפות מסוימות לFrajzyngier, 1996: 89פרייזינגר )

. חוקרים רבים התייחסו לתכונה הזאת של מיליות הקישור ירייםתפקיד של הפרדה וציון של גבולות תחב

(Ransom, 1986:87–88; Field, 1997: 800 n.2; Hopper & Traugott, 2003:178)אף . פרייזינגר מציין ש

ומזכירים את התפקיד של הצגת הגבולות  שבלשנים מסוימים משתמשים במונח ה'הפרדה' על פי

המניע הפונקציונלי  אתהמניע להפרדה. פרייזינגר, לעומתם, מסביר  תא, אין הם מסבירים התחביריים

 מיליותלנבא הימצאות  יכולה אף לסייעלסמן את הגבולות האלה. הוא מראה שהבנת התפקיד הזה 

 (.Frajzyngier, 1996ההשלמה במבעים בשפות שונות )

 באנגלית ובין תרגומו לפולנית:שלהלן פרייזינגר משווה בין המשפט 

(116) She said the council lost one strong neighborhood advocate in Steve Pomerance. 

 (Frajzyngier, 1996: 93) 

ללא כל שינוי במשמעות. התרגום של  thatת ההשלמה יבאנגלית אפשר להוסיף למשפט זה את מיל

 ת ההשלמה:יהמשפט הזה לפולנית מחייב הכנסת מיל

          (117) 

dzielnicowych spraw obronce mocnego S.P. osobie w stracila Rada ze Powiedziala 
neighborhood matter. 

PL:GEN 
advocate. 

ACC 
strong: 

M.SG: 

ACC 

S.P. person: 

LOC 
PREP lost: 

PERF:3F.SG 
council COMP say: 

PERF: 

3F.SG 

(Frajzyngier, 1996: 94) 

 מיליות. פרייזינגר )שם( טוען שהתפקיד השני של zeת ההשלמה יאת מיל בפולנית אין אפשרות להשמיט

להפריד בין פרופוזיציות כדי לאפשר שיוך הארגומנטים לפרדיקטים המתאימים. התפקיד הוא ההשלמה 

 –שפה ההשלמה בשפה אחת אבל לא באחרת, ובאותה  מיליותהזה אמור להסביר מדוע אפשר להשמיט 

באחרים. הצורך להפריד בין הפרופוזיציות כדי לשייך ארגומנטים נובע ממצב לא  ךבמשפטים מסוימים א

משמעות בנוגע לשיוך הארגומנטים. באנגלית המשלים -להיווצר דושעלולה שבו סדר המילים חופשי או 

)מושא( יבוא אחרי הפועל בדרך כלל, ואילו בפולנית סדר המילים חופשי יחסית כיוון שיחסים תחביריים 

לגרום להבנה עלולה  117ת ההשלמה בדוגמה יבאמצעים מורפולוגיים. על כן השמטת מילמסומנים 

 ש'המועצה' היא הנושא התחבירי של הפועל 'אמר'. 

-משמעות. דו-דולתיתכן אפשרות כאשר  אחרי פועלי אמירה נוטה להופיע שהמילית  בעברית

גם להצגת הדיבור  ול להשתייךהמשלים התיאורי יכמשמעות יכולה להיווצר, למשל, במקרים שבהם ה

מאפשרת שיוך היא מפרידה בין שתי הפרופוזיציות, ובכך  שהמילית . במקרים אלה וגם לתוכן הדיבור

להתפרש כשייך לדיבור 'היום נלך היה יכול  היוםהתיאור  שללא המילית  118בדוגמה . משליםהגיוני של ה

ומשייכת מפורשות את  מונעת פירוש זה ש לפני שאתם באים'. הכנסת המילית להגיד לכם שנה טובה

 63,64.להצגת הדיבור היוםהתיאור 

                                                           
 ןשלהל( כבר הזכיר את השימוש הזה קודם לכן. הוא הביא את הדוגמה Jespersen, 1954, Vol.2: 38יש לציין שיספרסן ) 63

 :yesterdayמשייך את התיאור  that-שבה השימוש ב

He told us yesterday that he had seen a glorious sight / He told us that yesterday he had seen a glorious sight. 
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(118)  | היוםאמרתי לברוך  

 נלך להגיד לכם שנה טובה לפני שאתם באים ||ש

 (C714_sp3_056-057) 

 דיבור.תוכן הל בגלל שהאוטו קטןאת תיאור הסיבה משייכת  שהכנסת המילית  119בדוגמה 

(119)  | וטו קטןבגלל שהאשהם אמרו  

  ה |

 ה |

 --נפח של ה 

 המקום של המנוע |

 בפז'ו |

 הוא יותר קטן מאשר של ה |

 של ה |

 סוזוקי ||

 (Y34_sp2_173-181) 

 נוטה להופיע גם כאשר הדיבור מרוחק מהצגתו. שהמילית 

(120)  לך ברכב |אמרתי ואני  

 כשאנחנו עלינו לכאן |

 ביום חמישי |

 | ש

 עדיין |

 ו ולא נסגרו |הדלתות לא נאטמ

 (P931_3_sp2_163-168) 

 ג. מודליות דאונטית

כאשר היא מסמנת מודליות דאונטית. ארחיב על שימושים אלה  אמירהמחויבת אחרי פועלי  שהמילית 

  .5.9 סעיףב

(121)  תברר לי שם | שאמרתי לה  

 (Y33_sp2_085) 

 65(דומהוכ זכר ,חשב, ידע) מנטליים מצבים המביעים פעלים אחרי' ש' המילית 3.3

פעלים אלה  ואחרים. זכר, חשב, ידע פעלים המביעים מצב מנטלי, כגון אחריגם  להופיעיכולה  שהמילית 

המשותף לפעלים (. במילים אחרות, 76: מציינים בעלות או שליטה על אינפורמציה )סיידון, תשס"ז

רית של האדם על תוכן לנתח את כולם כמביעים בעלות מטפושאפשר  הוא המציינים מצבים מנטליים

                                                                                                                                                                                   
 שיוך התיאור.למסייע  בדוגמה זו גם הגבול הפרוזודי 64
והיא מכנה את הקבוצה 'פועלי תפיסה  ,ם מקבוצה סמנטית זו בעברית( דנה בהרחבה במאפייניהם של הפעלי2003סיידון ) 65

 מנטלית'.
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לפי הגישה המוצעת פרופוזיציה. מצוין על ידי תוכן' בדרך כלל הארגומנט ' 66(.12 :2003מסוים )סיידון, 

 122. בדוגמה ש, ועל כן היא מסומנת על ידי המילית de dictoמשמעו יחידה מתחום  – 'תוכן'בעבודה זו, 

נתון היה בבעלותו המושאלת, כלומר  – כך שוב פעם אני אצטרך את זה אחר –מציין כי התוכן  ידעתיהפועל 

 במוחו, בראשו, בתודעתו של הדובר.

 אני אצטרך את זה אחר כך שוב פעם |שאני ידעתי  (122)

 (C711_0_sp1_097) 

 נתון בבעלותו המושאלת של הדובר.היה  – היא באה לפה –מציין כי התוכן  חשבתיהפועל  123בדוגמה  גם

 באה לפה || היאשחשבתי  (123)

 (C711_2_sp3_008) 

נמצא בבעלותו המושאלת  – כשעברנו דירה הוא גם עבד קשה –מציין כי התוכן  זוכרתהפועל  124בדוגמה 

 של הדובר.

(124)  כשעברנו דירה |שאני זוכרת  

 הוא גם עבד קשה ||

 (Y33_sp2_225-226) 

יציה, בהקשרים מסוימים הפרופוזיציה פועלי תפיסה מנטלית מקודדים בעלות על פרופוזש אף על פי

ץ בשיקולים מימושו הפורמלי של התוכן השלם נעו-אינה מתממשת או אינה מתממשת במלואה. אי

(. לפעמים הדובר מדגיש אלמנט )או אלמנטים( מסוים 174 תשס"א: אבא,-ברפרגמטיים )בורוכובסקי 

על יתרת סגירה נכסים הצירוף  125 (. בדוגמה174, 172: )שם 'משלים מקודם' –מתוך הפרופוזיציה 

הוא משלים מקודם מתוך פרופוזיציה כלשהי שהדובר מבקש מהנמענים  והתחייבויות של חברה אוטונומית

 .עליהלחשוב 

 || יתרת סגירה נכסים והתחייבויות של חברה אוטונומית עלתחשבו  (125)

 (D932_sp2_343) 

מאזכר תוכן שלם הנאמר בשיח ההיקרויות שלו בשתי  זהשבה הכינוי  126צב שונה בדוגמה המ

 קודם.

 || על אירופאי הפסדתי עשרים אלף שקל  (126)

 \ זה את יודעתאת 

 אמנם לא בשנה ||

 האוטו הזה היה אצלי שלוש שנים ||

 אבל אם תכפילי שבע כפול שלוש |

 ||>סיום תוך צחקוק< בעצם גם תגיעי לאותו דבר 

 >שאיפת צחוק<

                                                           
 :עלה עלפן מטפורי, למשל, על ידי הצירוף מצב מנטלי יכול להיות מובע גם באו 66
 || עליוישר עלינו  

 הוא דפוק ||ש
 (C842_sp1_035-036) 
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 ||זה  על חושבתאני >בצחקוק< עכשיו ש

 (Y34_sp1_298-305) 

תכונה של הבעת בעלות מופשטת על תוכן. עם זאת,  חולקיםכאמור, פועלי תפיסה מנטלית שונים 

כן יכול להימצא במוחו של התופס . התוקבוצה זובאפשר להבחין בין הפעלים השונים ניתוחם הסמנטי מ

( הביןלמצב של בעלות מופשטת על תוכן ) ס יכול להיכנס(, התופדמיין(, להתהוות בכוח הדמיון שלו )ידע)

במודליות בעיקר מתמקד של הפעלים מקבוצה סמנטית זו (. ניתוחם הפרגמטי 2003 ,ועוד )סיידון

בהבעה של רמות שונות  מבחינה פרגמטית פעלים אלה נבדליםסטמית שפעלים אלה יכולים להביע. אפי

במבנים האלה  שאדגיש שתפקיד המילית  ופוזיציה המוצגת.באמיתות הפר או האגנט של ביטחון הדובר

בדוגמה . ועליותפלקסמות הוהמודליות מובעת ב – de dicto –לשייך את המבע העוקב לתחום הדיבור 

  מביע רמה גבוהה של ביטחון האגנט באמיתות הפרופוזיציה המוצגת. ידעהפועל  127

(127)  הוא רק ה אה | 

 ו הלוך חזור ||הוא צריך להביא אותנש ידע

 (OCh_sp1_480-481) 

הפרופוזיציה המוצגת אחרי באמיתות  תמביע רמה נמוכה של ביטחון הדובר חשבתיהפועל  128בדוגמה 

 .שהמילית 

(128)  איזה יום אחד הוא תפס לי את התיק | -איזה יו 

 בשכונת התקווה |

 זה גנב ||ש חשבתי

 (P311_2_sp2_003-005) 

 'מוסגריםפעלים 'הערכה הודמיון הידיעה, התפיסה, ה( כינה את פועלי Urmson, 1963ארמסון )

(parenthetical verbsוציין שהם ,)  מתנהגים באופן שונה בזמן הווה בגוף ראשון מאשר בזמנים אחרים

בגוף  ציין שפעלים מסוימים (Benveniste, 1974: 222–228)(. גם בנבניסט 222ובגופים אחרים )שם, 

מביעים את המשמעות הליטרלית שלהם )כלומר, אינם יחידות לקסיקליות עצמאיות(, אלא  ראשון אינם

 הופכים למבעים אפיסטמיים, כלומר למבעים המביעים עמדה. 

התופעה הוזכרה על ידי חוקרים שונים בעיקר בהקשר של טשטוש ההבחנה בין משפט עיקרי 

אלה כביטוי הפט העיקרי בהקשרים המש תתפיס. (Thompson, 2002לפסוקית משועבדת )למשל, 

ת השעבוד ישל מיל ההמשועבדת, והיעדראפיסטמי מחלישה את ההבחנה בין המשפט העיקרי לפסוקית 

  תומך בכך.במקרים רבים 

ת השעבוד במבנים האלה, והדגישו שלא מדובר יחוקרים מסוימים ציינו התניות להופעת מיל

בחירה של הדוברים הציע שמדובר ב( שםר )'בולינג (.Bolinger, 1972)למשל,  "בחירה סגנונית"ב

 ,כךעל נוסף כגון עמדת הדובר, מצבו הרגשי, זרימת המידע ומבנה השיח.  ,המבוססת על גורמים מסוימים

כלפי תוכן במשפט העיקרי ת שעבוד בהקשרים האלה תלוי בעמדת האגנט שישהשימוש במיל הוא הציע

 נתון. סוקית הוא ידוע או מידה התוכן של הפ באיזהכן ו ,הפסוקית

( טענו שמדובר בשימוש מותנה ולא בחלופות Thompson & Mulac, 1991גם תומפסון ומולק )

לה שהפעלים הנפוצים ביותר ומן הממצאים שלהם ע ,גלית המדוברתחופשיות. הם חקרו את האנ

ת שעבוד. באופן כללי יללא מילבדרך כלל מופיעים ( think, guessהמביעים אפיסטמיות בקורפוס שבדקו )
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ת השעבוד קשורים הן למבנה של המשפט העיקרי הן יהופעת מיל לעהם מצאו שהגורמים המשפיעים 

מעלים את  הימצאות של פועלי עזר ומשלימים במשפט העיקרי. למבנה של הפסוקית המשועבדת

עזר, הפועל ונושאו ת שעבוד. הם שיערו כי כאשר לא יופיעו משלימים ופועלי יאפשרות של השימוש במילה

גם עוד הם טענו שת השעבוד לא תופיע בדרך כלל. יביטוי אפיסטמי מאוחד, ועל כן מיל יומהווים יחד

בין טופיקליות של קורלציה  ת השעבוד, וישינושא שבפסוקית המשועבדת יש השפעה על הופעת מילל

 & Thompsonיסטמי )בין היותו של הפועל במשפט העיקרי פועל אפוהנושא שבפסוקית המשועבדת 

Mulac, 1991: 248למשל,  סטמיות יכולים לכלול גם גוף שני(. הם הוסיפו שהביטויים המביעים אפי(

Maschler, 2012 ,כפי שטענו חוקרים אחרים. (, ולא רק גוף ראשון 

שיח יכולים להביע משמעויות נוספות, לאו ים מקבוצה סמנטית זאת בתור סמני יש לציין שפעל

ת ליצור קרבה ושיתוף מציין את ניסיונו של הדובר 129שבדוגמה  אתה יודע הביטוייסטמיות. דווקא אפ

 (.125)בורוכובסקי בר אבא, תשע"ד:  הובין בן שיח בינה

 אני לא מבינה את ארצות הברית בעניין הזה || אתה יודע (129)

 (C714_sp3_080) 

המביעים ת השעבוד אחרי פעלים יעת מיללסיכום, המחקרים הקודמים התייחסו לתופעה של אי הופ

שלא  ותשעבוד נוטה מיליותש שונות. בעיקר עולה מן המחקריםההתניות הוהצביעו על  מצב מנטלי

. מוסגרלהופיע כאשר המשפט העיקרי מביע משמעות אפיסטמית, ולעיתים הוא נתפס במחקר כביטוי 

מונעת  המוסגראפיסטמית של הביטוי  זמננו, קשה לקבוע שמשמעות-המדוברת בתעברית אשר לואולם ב

 אחרים מוסגריםנוטה להופיע אחרי ביטויים , כי מילית זו )כפי שיורחב בהמשך( שהופעת המילית 

ווקא אחרי פעלים מקבוצה סמנטית מדוע ד. (5.10סעיף , ראו מובןכ, כנראההמביעים אפיסטמיות )למשל, 

 ת שעבוד כללית אינה מופיעה?ילמילית הנתפסת כמיההמביעים מצב מנטלי( פעלים זו )

משום שפעלים אלה,  ,ההשלמה מיליותלמשותפת סמנטית היש תכונה  לפעלים בקבוצה סמנטית זו

החפיפה בשיוך  .אמירה, בדומה לפועלי de dictoכאמור, מקודדים בעלות מטפורית על יחידה מתחום 

הצירופים  שה. ללא המילית ת ההשלמיהמבע לתחום הדיבור מאפשרת למבנים האלה להופיע ללא מיל

שיח הפוך לסמני הכוללים פועלי מצב מנטלי חופשיים יותר, והם יכולים להופיע במקומות שונים במבע ול

 שללא המילית (. לדוגמה, Maschler, 2012; 2017; המביעים מודליות אפיסטמית )למשל, זיו, תשע"ו

של במבע מיקומו  67ח( המביע ספק באמיתות.יכול להפוך לציין מודליות אפיסטמית )סמן שי חשבהפועל 

 בסוף המבע. עומד אני חושבהצירוף  130חופשי. בדוגמה הוא  ה כסמן שיח,הצירוף הכולל פועל ז

(130)  || אני חושבאחד מאלה  

 (D142_sp1_009) 

                                                           
( הזכירו את הפועל האנגלי Thompson & Mulac, 1991ק )יש לציין שהתופעה נפוצה בשפות שונות.  כאמור, תומפסון ומול 67

think פ  סמן לסָ  משמשה( ק באמיתות. פרייזינגרFrajzyngier, 1991: 233 ציין שהסמן )paa ( בשפה מופוןMupun מביע ספק )
גנטית 'לחשוב'. העובדה שהתופעה נפוצה בשפות שונות ובלתי קשורות  paaוהוא כנראה נגזר מהפועל  ,באמיתות המבע
 מדובר בהתפתחות המיוחדת לעברית המדוברת גרידא, אלא בתופעה כללית שיש לה מניע פונקציונלי. איןמצביעה על כך ש
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 חושית תפיסה פועלי אחרי' ש' המילית 3.3

 131. בדוגמה ואחרים שמע, ראהית, כגון חוש אחרי פועלי תפיסה מופיעה גם שבעברית המדוברת המילית 

 .ראוית ההשלמה של הפועל היא מיל שהמילית 

 היא בהריון | שראו  (131)

 (C514_2_sp1_124) 

 .שמעתיית ההשלמה של הפועל היא מיל שהמילית  132בדוגמה 

 שמעתי אתמול בחדשות |  (132)

 מגרש חדש || -מכבי נתניה מחפשים מקום למש

 (C711_3_sp1_017-018) 

קשר הן לפועלי תפיסה מנטלית. ה אמירהפועלי תפיסה חושית קשורים קשר מושגי הן לפועלי 

בא לידי ביטוי, למשל, בשפות  חושית להשלמה של פועלי תפיסה אמירהלי מושגי בין השלמה של פועה

 Nigerian-ב .אמירהגזורה מפועלי הת השלמה ימסומנת במילחושית שבהן השלמה של פועלי תפיסה 

Pidgin English ,המילה , למשלsay  השלמה של הפועל 'לשמוע'.את המסמנת 

(133) We  hear say  both the presidency and the people  don confirm visit 

1Pl   hear COMP both the presidency and the people PERF confirm visit 

‘We heard that both the presidency and the people confirmed the visit’ 

 (Frąckiewicz, 2016: 93) 

, למשל, כבר ראהלפועלי תפיסה מנטלית. הפועל גם פועלי תפיסה חושית קשורים קשר מושגי כאמור, 

ַעת׃(: 2003מופיע בהוראה של 'תפס, השיג, הבין' )אבן שושן, בלשון המקרא  ה ָוָדִֽׁ ה ׇחְכָמ֥ ֖ ה ַהְרב  י ָרָא֥ ֛ ב   ְול 

ה; (קהלת א, טז) י־ָכְלָתֶ֧ ִֽׁ י כ  ה־ַתֲעש ָ֔ ֙י ַמִֽׁ י ּוְרא  ָ֤ ה ְדע  . אל משמעות מנטלית כללית זו נוספת (יז ,)שמ"א כה ְוַעָתָ֗

כי ראיתי בבניו לי מלך כטוב, בחר, מצא לראוי:  משמעות ספציפית יותר, על פי מילון אבן שושן: 'הכיר

 לשמש בהוראה של 'הבין', למשל בדוגמה הבאה:יכול  ראה. גם בעברית החדשה הפועל א( ,טז )שמ"א

(134)  דובר א 

 

 

 דובר ב

 בת כמה אתה מחפש עכשיו ||

 \שמונה עשרה  -בת ש

 \אחת שאין לה שכל 

 יש ||ש תראהאתה 

  (P423_2_sp1_ 314-316, sp2_ 153) 

י פועלי אחרבאנגלית  thatהשלמה הת ימילש ( ציינוKirsner & Thompson, 1976ומפסון )תקירסנר ו

פרופוזיציונלית ציון העדות הוא סוג של מודליות  ישירה. שאינהעדות מציינת חושית תפיסה 

(propositional modality) (Palmer, 2001:8 .) של עדות )פלמר )שם( מחלק מודליותevidential 

modality) ( למודליות דיווחיתreported),חושיתולמודליות  , הקשורה לעדות שאינה ישירה (sensory) ,

היא ישירה כאשר הדובר או האגנט תופס את האירוע  . העדות(4.1)ראו סעיף  ישירההקשורה לעדות 

ישירות באמצעות חושיו. העדות אינה ישירה כאשר הדובר או האגנט מקבלים את העדות כשמועה או 

משמעות זאת מתבהרת ( מציין שFrajzyngier, 1991פרייזינגר )מסיקים אותה מתוך מצב עניינים מסוים. 
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ת ימבנים ללא מילבין הוהשלמה ת ישבהם פועלי תפיסה ואחריהם מיל מבניםה ביןהשוואה ן המ

 ההשלמה.

I saw him sleeping. vs. I saw that he was sleeping. (135) 

  (Frajzyngier, 1991: 226)  

וגות משפטים מעין אלה הוא ( הציעו שההבדל בין זKirsner & Thompson, 1976ומפסון )תקירסנר ו

 עדות שאינה ישירה.  –ת השלמה מציין עדות ישירה, ואילו האחר ישהמשפט ללא מיל

העדות היא ישירה, כלומר, הדובר  ןשֵ ראיתי אותו יָ במשפט המצב דומה גם בעברית המדוברת. נראה ש

ך גם לא ישירה. כלומר, העדות יכולה להיות ישירה, א ָיֵשןראיתי שהוא במשפט  .ראה פיזית מישהו ישן

אין אפשרות למצוא בקורפוס מבנים  68יכול להיות שהדובר הסיק שמישהו ישן מתוך מצב עניינים מסוים.

לבדוק את התפוצה של כל אחד מן המבנים האלה מקבילים מן הסוג הזה, אך במחקרי המשך אפשר 

 בו עדות ישירה: ארתמתוו ,שללא המילית הוא , למשל, המבנה 136בדוגמה  בעברית של היום.

 (אני לא רואה שהוא פה בכלל* :)לעומת     בכלל || אותו פהאני לא רואה  (136)

 (C711_4_sp3_021) 

שבדרך כלל כאשר העדות היא ישירה, אין אפשרות להוסיף צייני טוען ( Frajzyngier, 1991)פרייזינגר 

 השוו:  69בחושים. ספק, כלומר, אי אפשר להביע ספק כאשר העדות נתפסת ישירות

 .ישן אולי*ראיתי אותו  .א

 .הוא ישן אולישראיתי  .ב

השלמה שתפקידן העיקרי לשייך מבע ה מיליות( מסביר כיצד Frajzyngier, 1991: 227פרייזינגר )

 ותמעביר ןאינ ות ההשלמהימיל אמירהאחרי פועלי  ישירה. שאינהלתחום הדיבור יכולות לסמן עדות 

 אמירהה. פועלי de dictoמלבד שיוכו לתחום טמי של המשפט המשלים הערך האפיס ותדאועל מידע 

כיוון שמידע שהתקבל מדיבור הוא בגדר הקשורה לעדות מעבירים מודליות כן , לעומת זאת, עצמם

( Frajzyngier, 1991פרייזינגר )'שמועה' ופחות מהיימן ממידע שנתפס ישירות )ראייה, שמיעה, תחושה(. 

 שהןעלים הפ מןהמודלית את המשמעות  "סופגות" אמירההמופיעות אחרי פועלי השלמה ת וימילמציע ש

 עקיפהלסמן עדות הן יכולות גם  לכן, וופותכמתלוות אליהם לעיתים תנועדו להתלוות אליהם במקור ו

מבע לתחום  לשייךהוא . כלומר, מיליות שתפקידן המקורי חושית תפיסה יפעלים אחרים, כולל פועל לצד

מפועלי שספגו תכונה סמנטית  – עקיפהעדות ותציינה אחרי פועלי תפיסה  שר שתבואנהאפהדיבור 

  .אמירה

ה היא שמנית העדות היא להיות שמנית. כאשר ההשלמעשויה יש לציין שההשלמה של הפעלים האלה 

 ישירה:

 || את הסלוןראיתי  (137)

 (C842_sp1_058) 

                                                           
בהיותו מושלם על ידי משפט עשוי להיות מובן הן כפעולה חושית גרידא הן  ראה( ציין שהפועל 92רובינשטיין )תשל"א:  68

 .ש, המשמעות השנייה קשורה לשימוש במילית על פי המחקר הנוכחי כמסמן מחשבה והרגשה.

א 'שמע שמועה' ית השלמה, המשמעות שלו הימופיעה מילשמע מעניין לציין שבשפות מסוימות כאשר אחרי הפועל  69
(Frajzyngier, 1991: 235.) 
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 || את השיר הזהתשמע  (138)

 (C714_sp3_017) 

 להיות מושלמיםאותם פעלים יכולים ( טוען שבמצבים שבהם Frajzyngier, 1996פרייזינגר )

 פרופוזיציונלית היא מאוחרת יותר בהתפתחות.ההשלמה פרופוזיציונלית, ההשלמה בהשלמה שמנית וב

התפתחות מאוחרת, משמעות היא מתקבל על הדעת שהמשמעות של הבעת עדות שאינה ישירה  על כן

 מילית ההשלמה.כשהוספה ה לפועלי תפיסה חושית שנוספ

. ראיתי שהוא ישן-ו ראיתי אותו ישןכגון שהוזכרו לעיל, הבחנה בין המבנים ה מתוךהנחה זו נתמכת גם 

, כעדות ישירהאפשר שיתפרש  שמבנה הכולל את המילית המבנה הראשון מתפרש כעדות ישירה, ואילו ה

, אשר למה של המבנה הראשון קרובה מאוד להשלמה שמניתההש .אך אפשר גם שיתפרש כעדות עקיפה

 (.ראיתי את הסלון) 137בדומה לדוגמה  היא משמעות מוחשית, ראהבה משמעות הפועל 

( הציע לייחס למילות ההשלמה הבאות אחרי פועלי Frajzyngier, 1991: 227אף על פי שפרייזינגר )

אמירה, ייתכן הסבר אחר לתופעה. בשני י פועלי ש למיליות אלה הבאות אחרתפיסה תפקיד שונה מזה שי

תיאור ישיר של מציאות. אחרי פועלי אמירה מדובר במבע  אינו שהמילית בא אחרי ההמקרים המבע 

הדבר מצביע על קשר השייך לתחום הדיבור, ואחרי פועלי תפיסה חושית מדובר בעדות שאינה ישירה. 

. בשני המקרים irrealis -שני התחומים שייכים ל – שירהת שאינה יומושגי בין תחום הדיבור לתחום העד

 מדובר בקביעה שאינה ישירה.

 רצון פועלי אחרי' ש' המילית 3.3

כאשר השלמתם  , וזאתפעלים המביעים 'רצון'גם אחרי  ההשלמה בשפות שונות יכולות להופיעת וימיל

מנית, בצורה של שם פועל ש להתממש בצורהההשלמה של פועלי רצון בעברית יכולה  70.היא פרופוזיציה

שבהם שם )האחרונים . התפוצה של שני הדגמים שמוצג על ידי המילית ה ת המשפטבצור)ומשלימיו( וגם 

ובנושא של המשפט  מכיל את הפועל המביע רצוןתלויה בנושא של המשפט ה (משפטפועל ומשלימיו או 

כמשפט המוקדם למה מוצגת ההש הם,מבחינת הרפרנט של שני הנושאים אינם זהים המשלים. כאשר

 (.141–139)דוגמאות  שהמילית באמצעות 

 תבואי איתנו מחר ||שאיך הייתי רוצה  (139)

 (C1624_sp2_003) 

 

 אני אעזור בדברים |ש אתה רוצה (140)

 (P931_3_sp1_093) 

 

 אתה תיפגע |ש לא רוצהסך הכול אני  (141)

 המשרד ייפגע ||ש לא רוצהואני גם 

 (P931_1_sp2_037-038) 

                                                           
 (.Frajzyngier, 1996: 230אחרי פעלים אלה ) מיליות ההשלמה אינן מופיעותעם זאת, ישנן שפות שבהן  70
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ת ההשלמה, אלא ההשלמה תוצג ילא תבוא מילבדרך כלל , רפרנט שלהםב זהים שני הנושאיםכאשר 

 71.(143–142)דוגמאות  והגוף פועל נטול הזמןהבאמצעות שם 

 על זה || לדבררוצה אני לא  (142)

 (P931_3_sp1_054) 

 

 לי נס קפה קר || לעשותאני רוצה  (143)

 (Y33_sp1_135) 

 רפרנט במשפט המשלים יכול להיותהשל  ההתממשות-איזהים,  שני הנושאיםשל  יםכאשר הרפרנט

בפועל קידודו אפשר להסבירּה בהמשלים  במשפטשמפורשות הזמן -איגם  .חסכנות לשונית על ידי מוסבר

ת, במציאו התרחשלא ופירושה שהאירוע  ,הבעת הרצון היא מודליות דאונטיתמכיוון ש. קודםשבמשפט ה

 . , כגון שם הפועלזמן תידי צורה נטול שיצוין על מתקבל על הדעת

ת ההשלמה אחרי פועלי רצון מניעים וישל מיל ן(, להופעתFrajzyngier, 1996: 230לפי פרייזינגר )

 מקודדות באותו אמירהשל פועלי רצון ושל פועלי פרופוזיציונליות הההשלמות סמנטיים ותחביריים. 

, תחום החולק מאפיינים irrealis-הרצון היא תמיד בתחום היציה המשלימה את פועלי הפרופוזכי  ,אופןה

אפשריים  סמנטי-תחביריבהיבט ה. (5.6סעיף  גם )ראו de dictoסמנטיים ואמצעים צורניים עם תחום 

לקסיקליות של התכונות הות השלמה אחרי פועלי רצון. אחד מהם הוא ישל מיל תןכמה מניעים להופע

 likeלשתי קבוצות עיקריות: פעלים דוגמת בשפות שונות פרייזינגר מחלק את פועלי הרצון לה. פעלים א

ופעלים דוגמת ; תשמני מתממש בצורהכלומר, הארגומנט הלא מסומן של הפועל  שהשלמתם שמנית,

want מהקבוצה כאשר הארגומנט של הפעלים  ., כלומר, מתממשת במשפטשהשלמתם פרופוזיציונלית

( מניח Frajzyngier, 1996: 236פרייזינגר ) .ת ההשלמהימיל תופיע לפניו ,היהוא פרופוזיצ הראשונה

 שהשלמה פרופוזיציונלית של פעלים כאלה היא מאוחרת יותר. 

 (.146–144יכולה לבוא השלמה שמנית )דוגמאות  רצהמעמ"ד אחרי הפועל ב

 \ את התמונות האלה רוצהאת לא  (144)

 (Y34_sp1_063) 

 

 אומר לי | (145)

 אתה יודע איך ייראו הילדים שלך |

 | את הבחורה הזאת רוצהאם אתה 

 (P423_2_sp2_ 073-075) 

 

 דובר א (146)

 דובר ב

 || את ישראל רוציםבגלל זה הם לא 

 || את ישראל רוצהמי לא 

 (C714_sp4_085, sp1_137) 

                                                           
גם כאשר הנושאים זהים מבחינת  שבמקרים מסוימים ההשלמה יכולה לבוא בצורה של משפט המוצג באמצעות המילית  71

(. מדובר במקרים שבהם הדובר מבקש להנגיד אני לא רוצה שאני אדבר על זה<  אני לא רוצה לדבר על זההרפרנטים שלהם )
ר יכול להפיק משפט שבו הרפרנט של הנושא במשפט המכיל פועל את הגוף שבמשפט המשלים לגוף אפשרי אחר. כלומר, הדוב

אני לא רוצה הרצון, זהה לרפרנט של הנושא במשפט המשלים, אם הרפרנט שבמשלים מנוגד לרפרנט אחר בהקשר, למשל, 
 .יכול לדבר על זה אתהאדבר על זה, אבל  אניש
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בעברית בצורה שמנית. ור במקבעברית התממש  רצהל הפועמסומן של -הארגומנט הלאנראה ש

, חפוץ' וחביבא אותו אהוב היא 'נטה אחרי דבר, מצ רצהועל אחת המשמעויות של הפ המקראית

לפי הגדרה זו ולפי הדוגמאות  .like תמשמעות קרובה לפעלים מקבוצ ,(, כלומר795 :תשכ"איינברג, )שט

רשמנית: השלמה במקור  צריךה, נראה שפועל זה המקראמן  י ְכָבָ֔ ָ֣ יך׃ כ  ִֽׁ ת־ַמֲעשֶׁ ִֽׁ ים אֶׁ ֖ ה ָהֱאֹלה  ; (קהלת ט, ז) ָרָצ֥

י ֵ֑ ה ַנְפש  י ָרְצָתָ֣ ֖ יר   ,מאוחרת התפתחות, אפשר להניח שהשלמה פרופוזיציונלית היא מכאןועוד.  ב, א()ישע' מ ְבח 

 –התייחסות הדובר אל הפרופוזיציה הזאת כאל יחידה מתחום הדיבור בשל  72והיא השלמה מסומנת.

, יכולה  irrealisכונות הסמנטיות שלה בהיותה מתחוםהתלהשלמה שמנית, וכן בשל  השלמה המנוגדת

אינה מציינת  ש. יש לציין שהמילית de dictoהמסמנת את המבע כשייך לתחום  שלהופיע המילית 

 נטית טמונה בפעלים עצמם. הדאומודליות המודליות דאונטית אחרי פועלי הרצון, ו

 :להעדיףם המביעים רצון, למשל, הפועל המצב דומה גם עם פעלים אחרי

 אם אנחנו שנינו נגור ביחד |שאני מעדיף  (147)

 אז |

 כבר נגור לבד ||

 (C842_sp1_049-051) 

 :שעל ידי המילית  מוצגתפרופוזיציונלית ה תווהשלמ ,הוא פועל המביע רצון לקוותגם הפועל 

 לא יהיה רעש ||שאני רק מקווה  (148)

 (C842_sp2_078) 

 

 יכניסו אותנו עם זה ||שאני מקווה   (149)

 (C842_sp1_209) 

, בלשון המקרא בעברית המדוברת מצריך השלמה פרופוזיציונלית לקוותפי שהפועל  יש לציין שאף על

, הן מבחינת המשמעות הן מבחינת סוג likeבמקרא הוא פועל מקבוצת  לקוותהמצב שונה. הפועל 

והפועל מופיע במקרא  ,'-, שם עיניו וליבו אל-ף אל( מפרש אותו כ'שא738 :תשכ"א) המשלים. שטיינברג

י אוְתך֥ למשל: עם משלים שמני,  יתִּ ּוִֹּ֗ ום׃ קִִּ֝ י ה(, , הכ תהילים) ׇכל־ַהיִֽׁ ָ֗ י כ ְ֝ ּונ  ְצרֵ֑ ר  י  שֶׁ יָךֹתם־ָוֹי֥ ֹֽ יתִּ ּוִּ , כא( תהילים כה,) ׃קִּ

וב  י טָ֣ ָ֤ יכ  יתִּ ּוִּ ע קִִּ֭  (.)אויב ל, כו ַוָיָ֣בֹא ָרֵ֑

זה היא מובעת  סעיףמודליות דאונטית, ובדוגמאות שהובאו במציינת לסיכום, הבעת הרצון 

תופיע  שהמילית  ,המובע בפרופוזיציה וים. כאשר מושא הרצון הוא מצב עניינים מסועליותפהלקסמות ב

 . בהיבטשני מניעים עיקרייםבהקשרים האלה  ש ההשלמה הפרופוזיציונלית במילית לסימוןלפניה. 

שהוא חושק בו.  , הדברמדובר בתיאור ישיר של מציאות, אלא בפרי הדמיון של הדובראין  –סמנטי ה

כאשר יש חפיפה בין . de dictoעלי רצון לתחום ותכונה זו מדמה את ההשלמה הפרופוזיציונלית של פ

 תוצג ההשלמהאפשר ש ,ובנושא של משפט ההשלמה פועל רצוןהמכיל הרפרנטים בנושא של המשפט 

חולקת מאפיינים סמנטיים עם צורות  – והגוף צורה נטולת הזמן –באמצעות שם הפועל. גם צורה זו 

נה פעלים אשר מבחימופיעה אחרי  שהמילית  –תחבירי בהיבט ה. de dictoאחרות המשייכות לתחום 

נית מבחינה סינכרונית פעלים אלה חלקם יכולים לבוא עם השלמה שמ משלים שמני.הצריכו היסטורית 

                                                           
ה :פועלשם  מופיע רצה במקרא אחרי פעם אחת 72 הָוה לְ  ְרֵצַ֣ יְיָ֭ נ  ֵ֑ יל   .(מ, יד תהלים) ַהצ 
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ני סוגי ההשלמה אפשריים, עם השלמה פרופוזיציונלית, וחלקם רק עם השלמה פרופוזיציונלית. כאשר שו

  .משמעות-ויכולה למנוע דו סוג ההשלמהעל מאותתת  שהמילית 

 להיפותטיות הדיבור תחום בין 3.3

בין ו de dictoקטגוריה החפיפה סמנטית בין  נהשישמציין ( Frajzyngier, 1991: 240פרייזינגר )

אף אחת מהן אינה מאזכרת את תחום המציאות. היפותטיות היא מצב מדומיין, , משום שהיפותטיות

. מבחינה פרגמטית יש בהבעת מצב מדומיין מודליות אפיסטמית של ספק de dictoשייך לתחום הוא ולכן 

  באמיתות.

הה של שתי הקטגוריות קידוד זבבשפות רבות הקשר בין תחום הדיבור להיפותטיות בא לידי ביטוי 

יכולים לסמן היפותטיות כיוון שהם  אמירה(. פועלי Frajzyngier, 1991: 227, 241חפיפה בקידודן )באו 

מציג את הפרופוזיציה כעובדה אינו הדובר  ,כלומר (,5.2 סעיףראו מסמנים עדות פחות מושלמת )

(Frajzyngier, 1985a.) להציג מצב היפותטי, עשויים  ירהאמהקשורים לבשפות רבות ביטויים  על כן

 בוא נאמראו  נגיד)בוא(  , כגוןאמירהות הנגזרות מפועלי באנגלית )שם(. גם בעברית הצור say (let's) למשל,

. יםרגיל אמירה יכמו פועל מתנהגות נגיד-ו נאמרות הצורמבחינה תחבירית  73.מצב היפותטי להציג ותיכול

   74.שמוצגת באמצעות המילית הפרופוזיציונלית והשלמתו  ,ותטימציג מצב היפ נאמרהפועל  150בדוגמה 

 שאני אמכור אותו בעשרים ושתיים || בוא נאמר (150)

 (Y34_sp2_125) 

מוצגת באמצעות הפרופוזיציונלית והשלמתו  ,מציג מצב היפותטי נגידהפועל  152-ו 151בדוגמאות 

 .שהמילית 

 \שאני חיה ברמאללה  נגיד (151)

 לי בעיה איתו ||לא תהיה 

 (C1624_sp1_278-279) 

 

 
 שאתה בא ובאמת | בוא נגיד (152)

  שופך את ליבך ואומר |

 כמה חרא לך |

 וכמה פה וכמה שם וכמה זה ||

 (P931_2_sp2_007-010) 

 :שללא המילית  נגידההיפותטי מוצג כהשלמה של הפועל  המצב 153בדוגמה 

 אתה מתחתן עם מישהי || נגיד (153)

 אתה יודע איך הילדים שלך ייראו |

                                                           
ימינו ומראה שצורה זו יכולה לסמן אפשרות, ספק, הדגמה -בעברית בת נגידקוזאי )תש"ף( דנה בגרמטיקליזציה של הצורה  73

היה התפתחותו לסמן  נגידותנאי. על סמך תאוריית הגרמטיקליזציה, קוזאי )שם( משערת שהשלב הראשון בשינוי של הפועל 
 זה היה המקור להתפתחויות של פונקציות דקדוקיות נוספות. אפשרות, ושינוי

 .בוא נאמרמופיעה במעמ"ד רק בצירוף  נאמריש לציין שהצורה  74
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 \לפני שאתה מתחתן עוד 

 (P423_2_sp2_ 079-081) 

 היא רכיב חופשי במשפט בדומה לסמני השיח, והיא מופיעה בסוף המבע: נגידהצורה  154בדוגמה 

 || נגידנשלם מאתיים עשרים  (154)

 \בסדר 

 (C842_sp2_115-116) 

 prýמורפמה הספק באמיתות מצוין על ידי  , למשל,כיתבצ' התופעה מוכרת גם בשפות אחרות.

 vrajגם בסלובקית ציין הספק באמיתות  (.Frajzyngier 1991: 227) 'הוא אומר' pravפועל ן ההנגזרת מ

 (. שם'הוא אומר' ) vravפועל הנגזר מ

המביעה היפותטיות  אםתטיות מתברר גם מהעובדה שהמילית הקשר בין תחום הדיבור להיפו

 (.156-ו 155)דוגמאות  תנאיציין  אם. מקובל לראות במילית ית מסמנת גם שאלותבעבר

 הוא עדיין לא עוצר | אם (155)

 אתה יורה |

 למרכז ה |

 פלג גוף עליון שלו ||

 (P423_1_sp5_018-021) 

 

 הגישה היא כמו שעומר הציג | אם (156)

 אז מבחינתי זה הקבוצה ||

 (OM_sp4_036-037) 

שפטי תנאי הם ביטוי אפשרי אחד להיפותטיות. אפשר שהיפותטיות תהיה מובעת גם במבנים ואולם, מ

פועלי שאלה הם פועלי אמירה, אך שאילת שאלות, בדרך כלל מערבת הטלת ספק באמיתות  אחרים.

כאשר  75(.Frajzyngier, 1985cהפרופוזיציה, כלומר, הדובר מטיל ספק במצב העניינים המתואר במבע )

ואל שאלה, הוא מניח הנחה כלשהי ומבקש מהנמען לאשרה. מצד שני, מכיוון שהדובר שואל הדובר ש

בְדבר מצב מדומיין כלשהו, מדובר ביחידה מתחום הדיבור, ולא בתיאור ישיר של מציאות, כלומר, יחידה 

 deאם כן, אפשר לראות בהיפותטיות דוגמה פרטית לשיוך המבע לתחום  .de dictoזו שייכת לתחום 

dicto (Frajzyngier, 1991על כן .) מופיעה אחרי פועלי שאלה. כמן כן, שאלה עצמאית יכולה  אם המילית

 .(158)דוגמה  השאלה )היא( אם( או על ידי הצירוף 157)דוגמה  האםלהיות מוצגת על ידי הצירוף 

 \הנקודה ברורה  האם  (157)

 (D933_sp2_306) 

 
 הזה || לוקחים את הסיכון השאלה אם (158)

 (Y311_sp1_107) 

                                                           
75
בעברית( מקודדים שהאירוע על כל מרכיביו מוטל בספק. כאשר הדובר מטיל ספק באחד  האםכינויי שאלה כלליים )דוגמת  

וכו'. שאלות אלה משלבות אלמנטים  מתי, איפה, מה, מיכינויי שאלה כגון יעו הארגומנטים או באחד ממאפייני האירוע, יופ
 de, וכן אלמנטים שאינם ידועים או שאינם ידועים במלואם. האחרונים שייכים לתחום de reאלמנטים מתחום  –ידועים 

dicto אזכור האלמנטים מתחום .de dicto .מקשר בין שאלות אלו להיפותטיות 
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כאשר הדובר מטיל ספק במצב עניינים  הבעת מצב מנטלייכולה להופיע גם אחרי פועלי  אםהמילית 

 מסוים.

 הוא | אםיודעת  לאאני  (159)

 הוא עובד ||

 (P311_2_sp4_007-008) 

אינם וארים המצבים המתקשר מושגי בין תחום הדיבור להיפותטיות. בשני התחומים ישנו לסיכום, 

פועלי  :אמצעים לשוניים מסוימיםבממשיים. מבחינה פורמלית הקשר בא לידי ביטוי בחפיפה בשימוש 

, ואילו הדיבור יכולים לסמן היפותטיות המקודדים הצגת יחידה מתחום (נגיד)כגון הצורה  אמירה

 .ולות להציג יחידה מתחום הדיבוריכ( אם)המיליות המציינות היפותטיות 

 אחרות סמנטיות מקבוצות פעלים אחרי' ש' המילית 3.3

פועלי תפיסה , אחרי (5.2) אמירהאחרי פועלי מציגה פרופוזיציה  שהקודמים הראיתי שהמילית  סעיפיםב

ופועלי תפיסה . פועלי אמירה (5.5) ואחרי פועלי רצון( 5.4)אחרי פועלי תפיסה חושית , (5.3) מנטלית

מביעים בעלות  תפיסה מנטליתרה מציגים יחידת דיבור ופועלי מצריכים פרופוזיציה: פועלי אמי מנטלית

אחרי פועלי תפיסה חושית יכולה לבוא פרופוזיציה כאשר הם מציגים עדות שאינה ישירה. גם  על תוכן.

אחרי פועלי רצון יכולה לבוא פרופוזיציה כאשר מושא הרצון הוא מצב עניינים מסוים. להופעה של 

 דרך כללבפעלים מקבוצות סמנטיות אחרות . מניעים סמנטייםנידונו עד כה פרופוזיציה אחרי הפעלים ש

פרופוזיציה  אפשר שתופיעאינם מצריכים פרופוזיציה, אלא צירופים שמניים. ואולם, בהקשרים מסוימים 

בדרך ש הדגישיש לעם זאת,  ., כפי שיובהר בהמשךמניעים פרגמטיים יהיולהופעתה ו ,אחרי פעלים אלה

מילים אלא ש ,שאמצעות המילית ב מוצגמושלמים ישירות על ידי המשפט ההאלה  עליםאין הפכלל 

את  ותמקדימ ,(מיאו  מהכינויים )לרוב השאלה  כינוייאו ( זה)לרוב כינוי הרמז רמז  יכגון כינוי ,מסוימות

 :(בהצטרפות למילית היחס או בלעדיההפועל ) אחר ותועוקב שהמילית 

(160)  כשבאים לעבודה |  

 קורה בבית |    מה ש השאיר אתל

 (P931_1_sp2_094-095) 

 

(161)  אני עושה |     מה ש אוהב אתאני  

 (P931_2_sp1_014) 

 

 
(162)   אתה באמת אה |ש מיתיקח  

 (OM_sp3_023) 

 

(163)  |  זההתחיל מזה  

 ||   שתיים   לבל   התחלתי להיותש

 (OCD_3_sp2_005-006) 
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הוא שהמילית  שאת המילית המכילים  האלה ולמבנים אחרים שהוצגו עד כההמשותף למבנים 

ישירות, אלא היא את הפעלים הפרופוזיציה אינה משלימה  בדוגמאות שלעילמציגה פרופוזיציה. ואולם, 

 ,שונותפעלים מקבוצות סמנטיות השלמה של השבו חלק ממבנה תחבירי מסוים. דהיינו, לפנינו מבנה 

הכללי . נוכל לנסח את המבנה שאר האלמנטיםבין  פרופוזיציה ים הקודמים, כוללתפסעישלא נידונו ב

 :הזהבאופן 

 השלמה  פרדיקט

 פרופוזיציה + ש + /...מה/מי/זה + ית יחס (מיל)+  פועל

 

הצגתי את דעתו  3.2.4.3בסעיף  ם?ומה תפוצת ,במבנה הזה זה-ו מה, מי כינוייםהל ש םתפקיד ומה

פסוקית' וטוען שתפקידם לתווך בין היסוד המצריך פסוקית ובין 'כינויי  ( המכנה אותם71: 1993של כוזר )

-ו מה, מי הכינוייםיש המתייחסים אל  ואולם בהקשרים האלה הפסוקית אינה מוצרכת.הפסוקית עצמה. 

כינויים ריקים  –'כינויים חלולים' כאו  (Rosén, 1966)למשל,  'חללות ימיל'כ שבצירוף למילית  זה

אחרי זוקקים בעלי תכונות סמנטיות של ריקנות או ( מציינות ש191סמנטית. משלר ושאער )תשע"א: 

פסוקיות זיקה ארוכות במיוחד, וזאת כדי למלא את הריקנות הסמנטית או  אפשר שתבואנההפשטה 

( או 155: 1967תחליפים לזוקק )פרץ,  מה-ו מירואים בכינויים לרוב  לפרש את ההפשטה של הזוקק.

אטען שאין להתייחס לעומת דעה זו, ות שעבוד מורכבות. יכאל מיל מה+ש-ו מי+שמתייחסים לצירופים ש

יש להם ו"חלולים",  אראה שכינויים אלה אינםנוסף על כך,  .ות שעבודיאלה כאל מיל צירופיםאל 

 .בתוך מבנים מובחנים שוניםתפקידים 

תופסים את העמדה  זה-ו מה, מי כינוייםהכאשר  זה ש-ו מה+ש ,מי+שצירופים אדון בהזה  סעיףב

של  םותפקיד ,הצירופים הבאה אחרהתוכן הסמנטי המלא מוצג בפרופוזיציה  76התחבירית של המשלים.

תפוצה בין הבדל ברור בקורפוס עולה שיש שבמניתוח הדוגמאות  .של תוכן זה לרמוז על טיבוהכינויים 

שני סוגי המבנים  .מהאו  מיהשאלה  כינויי שבהםנים למב זהכינוי הרמז  שלפני המילית  שבהםהמבנים 

 מבחינה פרגמטית. הן מבחינה תחבירית זה מזה הן נבדלים 

האירוע או מצב העניינים המתוארים בה  כלומר,, במלואהמוצגת פרופוזיציה  זהאחרי הכינוי 

מור כאשר המשלים הזה א ממלא את התפקיד התחבירי של משלים הפרדיקט זה. הכינוי שלמים

היא לרוב ו העוקבת מפרטת את תוכנו,הפרופוזיציה להתממש בצורה שמנית )לרוב אחרי מילית יחס(. 

  .בבחינת הנחה מוקדמת

הדובר מספר שהשירות הצבאי אינו תורם לו, מלחיץ אותו וגורם למצב מסוים המתואר  164בדוגמה 

 .ש-בפרופוזיציה המוצגת ב

(164)  | זה ש לי ל גורם 

 |אחר כך בבית 

 אני הופך להיות |

 בן אדם שהוא לא אני |

 (P931_2_sp1_025-028) 

                                                           
 .(3.2.4.3רופים אלה יכולים למלא גם תפקידים אחרים, למשל, תפקיד של נושא )ראו סעיף הכינויים בצי 76
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, והוא גורםעומדת פרופוזיציה שלמה המפרטת את תוכנו הסמנטי של משלים הפרדיקט  זהאחרי הכינוי 

 .תיאור מצב עניינים מסוים

ו באה , ואחריעלתופס את העמדה של המשלים השמני אחרי מילית היחס  זההכינוי  165גם בדוגמה 

מצביע עליו. פרופוזיציה זו מוצגת על ידי המילית  זההפרופוזיציה המפרטת מצב עניינים מסוים שהכינוי 

 .ש

(165)  היא | -אז היא מס 

 | זה שעל  תסתכל

 אוקיי ||

 אז כמה חודשים היא נהנתה |

 מדירה |

 מדליקה |

 ב |

 באותו סכום שהיום היא משלמת ||

 (Y34_sp1_098-105) 

 .שהדובר מציין שבן שיחו קיווה למצב מסוים המתואר בפרופוזיציה המוצגת במילית  166בדוגמה 

(166)  אתה משתחרר בדצמבר |שזה בנית על אתה   

 (P931_2_sp2_260) 

צירוף שמני בתור  ייתכןגם אחרי פועלי אמירה ותפיסה מנטלית , לעיל 5.3סעיף כפי שהראיתי ב

צירוף שמני בדרך להתממש כצפוי משלים זה  (.174, 172א תשס"א, אב-'משלים מקודם' )בורוכובסקי בר

, של הצירוף השמני תופס את עמדתו זה ואולם, במקרים מסוימים הכינוי .יכלשהכלל אחרי מילית יחס 

מלא את התפקיד של משלים מ זההכינוי  167בדוגמה . שפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית  וואחרי

 :שת הפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית ומקדים א מספרהפרדיקט 

(167)  דובר א 

 

 

 

 דובר ב

 דובר א

 | זה מספר לי עלאתה עכשיו 

 אתה בעצם |ש

 עשית פה |

 תוכנת אה |

 דישון והשקיה ||

 לדישון והשקיה | -די

  (C612_4_sp2_083-087, sp1_076) 

בפרופוזיציה המוצגת על ידי  הדובר מבקש מבן שיחו לחשוב על מצב עניינים המתואר 168בדוגמה 

 .שהמילית 

(168)  אתה נוסע לתל אביב פעמיים בשבוע |ש זה תחשוב עלגם  

 (OCD_1_sp2_010) 
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אחרי לרוב כאשר מבחינה תחבירית צפוי משלים שמני ) של משליםתחבירי ממלא תפקיד  זההכינוי 

אתה בעצם עשית פה תוכנת  167ה , בדוגמבפרופוזיציההסמנטי של המשלים מפורט  התוכן 77יחס(.ות ימיל

 ותשלמ ותפרופוזיצי אלה. אתה נוסע לתל אביב פעמיים בשבוע 168, ובדוגמה לדישון והשקיה  -אה די

 שת באמצעות המילית ומוצגהאלה זיציה והפרופ. שת על ידי המילית ומוצג הןו ,ת בתמורה לכינויוהעומד

, המאופיינת de reהיא פרופוזיציה בתחום הסמנטי  קביעה ישירההדובר. של  ותהישירו יתוקביע ןאינכי 

המציאות.  אתר יש מתאראל המבע אלא  שאינו מתייחס ,ברמה הגבוהה ביותר של אמיתות מצד הדובר

אותו כפרופוזיציה  סמןאין מדובר בקביעה ישירה כי הדובר מתייחס אל המבע ומ שלעילבדוגמאות 

 המשובצת במבע אחר.

 .מבחינת התוכןהפרופוזיציה שלמה מקדים פרופוזיציה,  זההן כינוי הרמז בכל הדוגמאות שבכאמור, 

אלה השאלה ה כינויי –מבחינה תחבירית  .מהאו  מיכינויי השאלה  המבנה כולל אתהמצב שונה כאשר 

את  יםמייצגכינויים אלה  – תופסים את העמדה התחבירית של משלים הפרדיקט. מבחינה סמנטית

אלה אינם המושא הנושא או ה. שמוצגת על ידי המילית ההפרופוזיציה הנושא או את המושא של 

 מהאו  מיהשאלה  כינוייולכן הפרופוזיציה אינה שלמה מבחינת התוכן.  מפורשים בפרופוזיציה עצמה,

רנט של הנושא או : אם הרפשל הנושא או של המושא שאינו מפורש בפרופוזיציה על תכונה אחתמצביעים 

נושא השל הסמנטי מבחינת תוכנם . מה, יופיע הכינוי ו אנושיואם אינ ,מיופיע הכינוי י של המושא אנושי,

. שמילית אמצעות ההוק שמעוררת על ידי הפרופוזיציה המוצגת ב-מדובר בקטגוריית אד –מושא של האו 

 .(Barsalou, 1983) הוק-קטגוריית אד ייתאחת הדרכים לבנאת אפשר לראות במבנה זה 

(169)  המערכת אומרת לך ||מה ש לעשות את אתה נדרש 

 (P931_2_sp2_112) 

הפרופוזיציה . דורשת ממנולעשות את מה שהמערכת )הצבא( עליו ו שפקודבדוגמה זו המפקד אומר ל

. אומרת, וחסרה בה השלמתו של הפרדיקט אומרת לךהמערכת  –אינה שלמה  שהמוצגת באמצעות המילית 

ובו היא מוצגת על  ,ההשלמה של המשפט העיקריהוק של -אד המשמעותהיא  של המשפט הזההשלמה ה

המפקד מציין במפורש מה מצווה כלומר, במקרה הזה אין . מהאתה נדרש לעשות את  – מהכינוי ידי ה

מכאן, לפנינו מבנה . והם משתמעים מן המבנה ,בני השיחעל החייל, אך הדברים ידועים להמערכת 

  78יח.הוק בש-שתפקידו לעורר קטגוריית אד

שא יםהמציג מי-ו מהכינויים ה יםלהלן דוגמאות נוספות שבהן מופיע של הפרופוזיציה  מו

 .שבאמצעות המילית  מוקדמתה

(170)  אני רוצה ||מה שטוב ל תקשיבי 

 (P423_2_sp2_ 113) 

 

(171)  אתה יכול |      מה ש תיתן את 

                                                           
 באנגלית: it( התייחסו לשימוש מקביל במילה Frajzyngier & Jasperson, 1991: 146פרייזינגר וג'ספרסון ) 77

Bill resents it that people are always comparing him to Mozart. 
(Frajzyngier & Jasperson, 1991: 146) 

 .de reלקטגוריה של   de dictoהם מציעים שמדובר במורפמה דקדוקית שתפקידה להמיר משפט מקטגוריה של 

 
הוק, למשל על ידי רשימה של כמה פריטים מן -בעברית המדוברת של ימינו ישנן דרכים נוספות לעורר קטגוריית אד 78

 (.Inbar, in press)הקטגוריה שלרוב מסתיימת בציין רשימה 
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 (P931_1_sp1_066) 

 

(172)     ה | מה ש לנצל אתלא מתכוננים  

 הקלב הזה נותן להם ||

 (D142_sp3_117-118) 

להציג  ים, יכולת עמדת המשלים של הפרדיקט במשפט הראשוןא יםתופס םבעוד מי-ו מהכינויים ה

 להלן כמה דוגמאות: .ששל הפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית  נושאה את

(173)  | התייחסאנא  

 משפיע עליך הכי הרבה ||מה של

 (OM_sp1_056-057) 

 

(174)  קרה |מה שמתעלמים מלא  

 (P931_3_sp2_161) 

 

(175)  מסביבי |מה ש לקבל אתואני לא יכול  

 (P931_2_sp1_008) 

 

(176)  יש לך ||ש מה תתמודד עם  

 (P931_1_sp2_299) 

מקבוצות סמנטיות שונות פעלים באמצעות פרופוזיציה לסיכום, כאשר הדובר מבקש להשלים 

יכול לכלול את כינוי  המבנהפרופוזיציה זו תוכלל במבנה תחבירי מסוים. , יכים פרופוזיציהשאינם מצר

. משוואה לכינויואחריו פרופוזיציה מלאה העומדת ביחס של  ,משליםבעמדה תחבירית של ה זההרמז 

הפרדיקט מן הסוג  משליםבעמדה תחבירית של  מהאו  ימכינויים בהקשרים אחרים המבנה יכלול את ה

 פרופוזיציה שאינה שלמה. בפרופוזיציה זו חסר מציגה שהאלה המילית  כינוייםאחרי הזה.  סעיףנידון בש

למשלים הפרדיקט  הזה ארגומנט זהמבחינה פרגמטית הוא משתמע מן ההקשר.  ך, אאחד הארגומנטים

טגוריית האסטרטגיות לעורר ק ת. מבנה זה הוא אחמהאו  מיכינויים ה המיוצג על ידיבמשפט העיקרי 

 זהמדובר בקביעה ישירה. בין הכינוי מציגה פרופוזיציה כי אין  שהוק. בשני סוגי המבנים המילית -אד

גם במבנה השני היחס יחס של משוואה או זיהוי.  מתקיים שלפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית 

משפט זה אמור הוי, הרי הפרופוזיציה הוא יחס של משוואה או זיובין  מהאו  מיכינויים שמתקיים בין ה

 השונים כינוייםהשימוש באפשר להסביר את  .מה-ו מיכינויים ה על ידילעורר קטגוריה מסוימת שמיוצגת 

כי היא שלמה ואפשר  זה: במקרה הראשון הפרופוזיציה מיוצגת באמצעות הכינוי דרך זוב (מה-ו מי, זה)

קטגוריה זו הוק. -אד יתלעורר קטגורי צפויה והיא ,להצביע עליה. במקרה השני הפרופוזיציה אינה שלמה

 אינה מפורשת בשיח, ולכן כינויי השאלה מייצגים אותה.

פרופוזיציה אחרי פעלים להביע את דבריו באמצעות מן הניתוח המוצע עולה שכאשר הדובר מבקש 

המילית להכניס כי אין זה תפקיד אינו אפשרי  שהשימוש במילית המצריכים צירופים שמניים, 

)נומינליזציה(. במקרים האלה יש להשתמש במבנה מיוחד שבו את עמדתו של  שמניתפרופוזיציה לעמדה 

 ש, אי אפשר לטעון שהמילית מכאןואחריהם תוצג הפרופוזיציה.  ,זהאו  מה, מיכינויים ה יתפסוהמשלים 
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יר את המנגנון ויש להסב ,מציינת נומינליזציה, אך אפשר לטעון שמדובר במבנה שתפקידו נומינליזציה

 שלו.

 תיאור משפטי מציגהה' ש' מילית 3.5

לפי הגישות המקובלות, למשפטי תיאור תפקיד של משלים הפרדיקט של המשפט העיקרי שהם תלויים בו 

(. המשפטים האלה בדרך Thompson & Longacre, 1985; Kortmann, 1997; Bossaglia, 2015)למשל 

 ,הלקסיקלי המאפיין את טיב היחס בין המשפטים )למשל את המידע יםהנושא צירופיםכלל פותחים ב

Van Valin, 1984; Hengeveld & Wanders, 2007 .) אציין שבספרות המחקר נהוג לכנות את הצירופים

 צירופים אלה מצייניםות קישור', אך לרוב מדובר בצירופים המורכבים מיסודות מובחנים. יהאלה 'מיל

 להלן כמה דוגמאות ובהן משפטי תיאור.ויתור ועוד.  ,נאית סיבתיות, זמן, תכלית, קשר של

 :כש הצירוףעל ידי  מצויןזמניות( -)בושל זמן  יחסה 177בדוגמה 

(177)  ביקשתי לא לדבר |כשלא הייתם פה  

 (P423_2_sp3_ 035) 

  .בזמן שאו  כאשר, כגון צירופים אחריםעל ידי  צויןזמניות( אפשר שי-יחס של זמן )בו

 ת קישור משעבדת המביעה יחס של תכלית:ינתפס כמיל די שכ צירוףה

(178)  \אתה תעבור כדי שהוא היה צריך לעמוד   

 (C714_sp3_067) 

תיאור בין ושיח תיאור הסיבה שגרמה למצב מסוים המתואר בבקשר של סיבתיות אפשר להבחין בין 

מבהיר מדוע הניסוח אחד משפט מסוים, כלומר כאשר מבע אילוקוציונית להפקת  הצדקהסיבה או 

 מכיוון ש, בגלל ש, משום ש, כיכגון  ,בעברית צירופים(. 2003הוא הנכון )לבנת ויציב,  הנבחר במבע מסוים

ות קישור משעבדות המביעות קשר של סיבתיות. צירופים אלה יכולים לציין את שני סוגי ינתפסים כמיל

 :כימילית ב תמובע הסיבתיות 179בדוגמה  הסיבתיות.

(179)  ועזבתי אותו || 

 אני לא מוכנה להיות עם | כי

 מג"בניק ||

 (C1624_sp1_341-343) 

 79מציין שהמשפט העוקב הוא הצדקה אילוקוציונית להפקת המבע הקודם. מפני שהצירוף  180בדוגמה 

נתפס  מפני ש צירוףהמפני שהיא זכרה שירון כבר היה בעגלה.  זה היה יותר מאוחר-ה שהדוברת הסיק

 :סיבה אילוקוציוניתת קישור משעבדת המביעה יכמיל

 זה היה יותר מאוחר || (180)

 | מפני ש

                                                           
79
יכולה לתאר הן את הסיבה שגרמה למצב מסוים המתואר בשיח הן את הסיבה או  כי( ציינו שהמילית 2003לבנת ויציב ) 

ההצדקה האילוקוציונית להפקת מבע מסוים. ואולם, נראה שגם צירופים נוספים הנתפסים כמיליות קישור המציינות סיבה 
 יכולים למלא את שני התפקידים.
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 ירון כבר היה בעגלה ||

 (D142_sp2_045-047) 

 משמעות של תנאי. לה נוהגים לייחס , ואםמופיעה מילית הקישור  181בדוגמה 

(181)  הוא עדיין לא עוצר | אם 

 אתה יורה |

 למרכז ה |

 ון שלו ||פלג גוף עלי

 (P423_1_sp5_018-021) 

 עשוייםאו תכלית  סיבתיות תנאי, זמן,המתארים זמננו משפטי תיאור -בעברית המדוברת בתעם זאת, 

 .ובקשר ביניהם אדון בשימושים האלהף הבא סעיב. בלבד שלפתוח במילית 

 וסיבתיות זמן, תנאי משפטי מציגהה' ש' מילית 3.5.1

בהקשרים של תנאי, זמן וסיבתיות, ובקשר המושגי בין התחומים  שבסעיף זה אדון בשימוש במילית 

 האלה.הסמנטיים 

בו ו ת  ו פותטי הי ות-א.  י מנ  ז

להתפרש כמביעה יחס של תנאי. עשויה בהקשרים מסוימים  שזמננו המילית -בעברית המדוברת בת

י שמצב זה מתקבלת על הדעת, ויש סיכו –שמחת ההורים  –הסתברות קיומו של מצב מסוים  182בדוגמה 

 יתקיים, אם הדוברת תמצא דירה בתל אביב ותפסיק לקטר כל הזמן.

(182)  נראה לי | 

 ההורים שלי מאוד ישמחו |

 אני אמצא דירה בתל אביב |ש

 ואני אפסיק לקטר כל הזמן ||

 (C711_0_sp1_136-139) 

וגמאות מלשון כמציינת תנאי כבר בשכבות הקדומות של העברית. להלן ד שאפשר לפרש את המילית 

 80חז"ל:

  אין זה פלונישזה פלוני ואחד אמר הריני נזיר שהיו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן אמר אחד מהן הריני נזיר  (183)

 )נזיר לב ב( 

(Fernández, 1997: 52) 

  

 ... )משנה אהלות טז, א( זו הלכה מקופחתשאמר רבי טרפון, אקפח את בני  (184)

 (Fernández, 1997: 52) 

                                                           
(. הדבר מצביע על Fernández, 1997: 52עשויה להתפרש כמביעה יחס של סיבתיות ) שאם כי באותן הדוגמאות המילית  80

 .)ראו בהמשך של הסעיף הזה( הקשר המושגי בין שני היחסים
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אפשרות הקיום של  81(.1999)בר,  סבירותומשפטי תנאי רווחים במבעים של היפותטיות, אפשרות, 

( ולנדאו )תשנ"ד( טענו (Palmer, 2001י לביטוי המודליות בשפה. פלמר לשונ התנאי קושרת אותו קשר

( ציין Givón, 1994: 274. גם גבעון )תנאי היא משמעותו המודליתהשאחת הפונקציות המרכזיות של 

קטגוריות הבולטות ביותר הן פסוקיות בהן (, וirrealisשפסוקיות תיאור מסוימות הן בטווח המודליות )

 (. whenופסוקיות זמן ) תנאי

זמניות. בהקשרים רבים בעברית המדוברת קשה לקבוע אם -יש קשר מושגי בין יחס של תנאי לבו

כגון 'תנאי',  ,( טוען שקטגוריות של משמעות165יזרעאל )תשע"ו:  82מדובר בקשר של זמן או של תנאי.

 :האלהזאת בשתי הדוגמאות  ראה, והוא מ'זמן', 'תוצאה' וכיו"ב אינן תחומות על ידי גבולות חדים

 זה בקורס | אם (185)

 מוכר פר יחידה || -אני מו

 (C612_4_sp1_133-134) 

 

 החבר'ה עניים |כש (186)

  וזה |

 ויש איזה חמישים חבר'ה |

 נחנו מוכרים בשלושים ||א

 (C612_4_sp1_137-140) 

יזרעאל )שם( מציין ששתי הדוגמאות מעבירות מסר מקביל: מספר הפריטים הנמכרים או מחיריהם 

, הנתפסת אםבמילית  –בהזדמנויות שונות. אף על פי שבשתי הדוגמאות היחס מצוין באמצעים שונים 

קשה להבדיל בין המשמעויות  – הנתפס כמציין יחס של זמן ,כשכמילית המציינת יחס של תנאי, ובצירוף 

 האלה בהקשר.

ואפשר לפרש את ההקשר הן כיחס של ש, שלהלן ישנם משפטים הפותחים במילית בשלוש הדוגמאות 

בצירוף וגם  אםבמילית  שלהחליף את המילית אפשר שבדוגמאות האלה דומה . תנאי הן כיחס של זמן

 .כש

('182)  נראה לי | 

 רים שלי מאוד ישמחו |ההו

 אני אמצא דירה בתל אביב |ש

 ואני אפסיק לקטר כל הזמן ||

 (C711_0_sp1_136-139) 

היא תמצא דירה בתל אביב כשאו  אם, המובאת כאן שוב, הדוברת מניחה שהוריה ישמחו 182בדוגמה 

הורים שלי מאוד התנאי שפתוח למימוש ואמור להתגשם בעתיד )בין יש דמיון ותפסיק לקטר כל הזמן. 

אני כשההורים שלי מאוד ישמחו בין משפטי זמן המכוונים לעתיד )ו (אני אמצא דירה בתל אביב... אםישמחו 

על פי  . במשפטי זמן אלה יש יסוד של תנאי משום שמידת הקיום מוטלת בספק.(אמצא דירה בתל אביב...

פקטואליות, כלומר אפשרות שעשויה -(, פעלים בנטיית התחיליות מביעים אי315יציב )תשע"ו: -מליבר

                                                           
 ( מציינת שבאמצעות משפטי תנאי אפשר להציג גם אירוניה, לעג, שלילה, חוסר אפשרות ואבסורד.1999בר ) 81

; 261–257: 1977; קופי, 15–11: 1994; לבנת, 179: 1967על הקשר בין משפטי תנאי למשפטי זמן ראו, בין השאר, פרץ, וד ע 82
Tesnière, 1959: 591.) 
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ה ששני תחומי המשמעות נבדלים זה מוגמרת. נרא הלהתממש, אך עדיין אין לראות במתואר בה עובד

העיקר,  הואהספק  –תנאי  ימשפטבהנחה של קיום, ואילו הוא ב המיקודבמשפטי זמן : מזה הבדל דק

 .גם שלא יתרחשאפשרי אך היא מתן ביטוי לאפשרות שדבר מה יתרחש,  םכוונת

אלא שיש בהן . כשאו בצירוף  אםבמילית  שלהחליף את המילית שלהלן אפשר גם בשתי הדוגמאות 

 צורות בינוני ולא פעלים בנטיית התחיליות:

 --בסוזוקי אולי לא  (187)

 אני לא יודעת ||

 אבל אולי לא מפרקים ||

 צריך לטפל במנוע || ש

 (Y34_sp2_195-198) 

 

 לשים כובע | לא צריך (188)

 יוצאים בערב ||ש

 (P311_2_sp3_041-042) 

הדוברת מספרת שהיא שמעה שהטיפול במנוע של סוזוקי זול יותר מאשר הטיפול במנוע של  187בדוגמה 

הדובר אומר שאם יוצאים בשעות  188, מכיוון שאין צורך בפירוק של חלקים רבים. בדוגמה 205פז'ו 

, בדוגמאות האלה הרפרנטים אינם מוגדרים )אימפרסונליות(. 182ד לדוגמה הערב, אין צורך בכובע. בניגו

ש(. הרפרנט אינו -משפט המסומן במתוארות בפה תמיד בנסיבות מסוימות )המדובר בסיטואציה שתק  

( )כלב, habitual'אמת כללית', שהיא סוג של הווה הרגלי )-להיות כל אחד. מדובר ב עשוימפורש, והוא 

פעולות הרגליות, פעולות או מצבים שמתרחשים של י המשפטים בכל דוגמה מציינים רצף (. שנ24: 2017

מציין נסיבות רגילות למצב עניינים  ש. המשפט המסומן במילית זה לזה או מתקיימים בדרך כלל בסמוך

 המתואר במשפט האחר.

ן מודליות מובהקת (, יש מעמד מיוחד "המתנדנד" ביGivón, 1994: 270לפעולה הרגלית, לפי גבעון )

(irrealis( להיעדר מודליות )realisזאת מסיבה שתקשורתית .), ת פעולות הרגליות נוטות להיות קביעו

. שלא כקביעה שבה irrealisמבחינה סמנטית הן דומות יותר למודליות אך חזקות מבחינה פרגמטית, 

רגלית אינה מאזכרת אירוע במציאות או מצב בזמן מסוים, קביעה ה מצוין אירוע שקרהבדרך כלל 

ספציפי שהתרחש בזמן מסוים. יתרה מזו, צירופים שמניים בטווח ההרגליּות דומים לצירופים שמניים 

, כלומר ללא רפרנט. לאור המאפיינים המעורבים של הפעולות ההרגליות אין irrealisבטווח של מודליות 

על  irrealis (Givón, 1994: 270.)-אחרות כ ובשפות ,תשבשפות מסוימות הן מקודדות כקביעוזה מפתיע 

 , גם בשתי הדוגמאות האחרונות יש תלות הדדית בין שני מצבים היפותטיים.182כן, בדומה לדוגמה 

זמניות -יחס של בו הןיחס של תנאי  הןלהשתמע  עשוישעולה  שנידונו בסעיף זהמן הדוגמאות 

רות הבינוני. צורות הבינוני יכולות להביע פעולות פעלים בנטיית התחיליות ובצומצויים בהקשרים שבהם 

הרגליות, והקשר שלהן לתחום ההיפותטיות הוסבר לעיל. פעלים בנטיית התחיליות מביעים אפשרות 

 (. על כן315יציב, תשע"ו: -)מליברשעשויה להתממש, אך עדיין אין לראות במתואר בהם עובדות מוגמרות 

לה להביע היפותטיות. ואולם, נראה שההיפותטיות כבר מובעת בהקשרים האלה לכאורה יכו שהמילית 

 בהקשרים אלה באמצעים דקדוקיים אחרים, כגון נטיית התחיליות או צורות הבינוני.
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זמניות בלבד, ולא יחס של תנאי. -להתפרש כמביעה יחס של בועשויה  שבהקשרים מסוימים המילית 

 .אם, אך לא במילית כשבצירוף  שאת המילית שלהלן אפשר להמיר בארבע הדוגמאות 

(189)  ו | 

 קשה |

 הרבה פעמים לשים את המחסום |

 באים הביתה ||ש

 להשאיר את העבודה |

 (P931_1_sp2_084-088) 

 

(190)    אני חוזרת ||ש 

 שאני לא חוזרת לדירה הזאת || אני מבינה

 (Y34_sp1_134-135) 

 

(191)  אתה לא קולט מה | 

 איזה |

 אני לא פה ||שאני בבית איזה בן אדם 

 (P931_2_sp1_242-244) 

 

(192)  יש ראייה | 

 על המנהל שלנו אחרי דקה וחצי |

 אנחנו פוגשים אותו ||ש

 (OM_sp4_005-007) 

זמניות. גם -בכולן אפשר לפרש את ההקשר כבו(: 188, 187) דוגמאות אלה דומות לדוגמאות שתוארו לעיל

 שאין אפשרות להחליף את המילית  מדוע בהקשרים האלהבינוני. בדוגמאות אלה מופיעות צורות ה

 בכל הדוגמאות האלה? ש? מה מציינת המילית אםבמילית 

הרפרנטים אינם מוגדרים, אך המצבים המתוארים  189בדוגמה גם  188-ו 187בדומה לדוגמאות 

אציה שתקפה תמיד מדובר כאן בהצגת אמת כללית, בסיטואין . זה לזה אינם חייבים להתקיים בסמוך

 190בנסיבות מסוימות, אלא הקשר בין המצבים הוא בבחינת הדעה הסובייקטיבית של הדובר. בדוגמה 

הוא שהנחת הקיום  אני אחזור-ל אני חוזרת, אך היא מכוונת לעתיד. ההבדל בין חוזרתצורת הבינוני מצויה 

( מכנה צורות 27: 2017יות. כלב )המובעת בצורת הבינוני היא חזקה יותר מזו המובעת בנטיית התחיל

 191האינדיקטיבי. בדוגמה  'יפעל'אלה 'בינוני עתידאי' וטוען שהן מקודדות דרגת ודאות גבוהה מזו של 

שאני נמצא בצבא ) אינוכשדהיינו כשהוא נמצא בבית,  –יש כוונה לתאר את מצבו של הדובר בזמן מסוים 

שאנחנו פוגשים ם מסוים שמתקיים בנסיבות מסוימות )יש תיאור של מצב ענייני 192(. בדוגמה לא פה

מדובר בהיפותטיות, אלא  איןצורות בינוני, אך  צויותמאומנם  192–189(. לסיכום, בדוגמאות אותו

 בתיאור נסיבות ייחודיות למצבים מסוימים ללא תלות קבועה ביניהם. 

ת בינוני, נמצאו גם דוגמאות נוסף על הדוגמאות שבהן מצויים פעלים בעלי נטיית תחיליות וצורו

בהקשרים האלה קשה  זמניות.-ומובע בהן יחס של בו ,נטיית סופיותבעלי פעלים נקרים  ששבהן אחרי 

הדוברת מציינת שהאירוע שתואר  193בדוגמה באמצעות היפותטיות.  שהימצאותּה של להסביר את 

ו הדוברת אינה קובעת עובדה בשיח קודם התרחש בתקופה שבה היא עבדה בבית תינוקות. בדוגמה ז
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הנסיבות של תיאור של פרק זמן מסוים או אל 'עבדתי בבית תינוקות', אלא מתייחסת לפרופוזיציה זו כ

 שבהם היא נדבקה בכינים:

(193)    \עבדתי בבית תינוקות ש 

 (C711_0_sp1_192) 

לסמן את  שמילית זמניות תפקידה של ה-בו תנאי ושל אציע שבהקשרים שללנוכח הסקירה שלעיל, 

משפט אינדיקטיבי. בתוך ההקשר הפרופוזיציה מתפרשת כמצב כ אינו מביע אותההפרופוזיציה שהדובר 

האירוע המתואר או כנראה יתרחש יתרחש זמן מסוים שבמהלכו התרחש, מתרחש,  עניינים המגדיר פרק

ניינים מסוים כדי כלומר, הדובר אינו מציין עובדה, אלא משתמש בתיאור מצב ע 83במשפט הסמוך.

 שלשונית למבע, ועל כן גם בהקשרים האלה המילית -להצביע על פרק זמן מסוים. זאת התייחסות מטא

האירועים או מצבי משפט כזה יכול להופיע בצמידות למשפט אחר, ו. de dictoמציינת את הקטגוריה 

מתקיים או  ב אחד מתרחשמצאו  אירועכלומר זמנית, -יתפרשו כמתרחשים בוהעניינים המתוארים בהם 

כמו כן, אפשר שמשפט המציין נסיבות יופיע באופן  .שבנסיבות המצוינות במשפט המסומן במילית 

  (.193עצמאי, ללא תיאור מצב עניינים התלוי בנסיבות אלה, ומצב עניינים זה ישתמע מן ההקשר )דוגמה 

זמניות חולקים משמעות -של בו( )אך לא כולםאדגיש שאף על פי שהקשרים של תנאי והקשרים רבים 

 שהמצויה בכל ההקשרים האלה. הצעתי שהמילית  ששל היפותטיות, אין לייחס משמעות זו למילית 

 מציינת את המשמעות המשותפת לכל ההקשרים, והיא מסמנת פרופוזיציה כתיאור של נסיבות.

ת התחיליות, צורות הבינוני היפותטיות, לעומת זאת, יכולה להיות מובעת באמצעים אחרים, כגון נטיי

 ואימפרסונליות.

ם  ש. ב יכשבמקו נ לשו כשל  או  ת  י נ מב ה  מי י נ מטו  :? 

' לפי הדקדוק המסורתי, אך שכיח ןהאלה נחשב 'בלתי תקי בהקשרים שבמילית  יש לציין שהשימוש

-בהקשר של בו ש( הזכירה את השימוש במילית 14–13אבא )תש"ע: -בשפה המדוברת. בורוכובסקי בר

. היא הניחה שמדובר "מרושל"בדיבור  כש "המילית"מן  כוהציעה שמדובר בהשמטה של האות  ,יותזמנ

 בכשל לשוני שהשתגר יותר ויותר, עד שהתקבל כחלק בלתי נפרד מדקדוק השפה הדבורה )שם(. 

( מתאר תופעות דומות בשפות שונות שבהן חלק מהסימן משמש Frajzyngier, 1996: 336פרייזינגר )

'מטונימיה מבנית'. מטונימיה מבנית היא מצב שבו חלק  זו ות של הסימן השלם ומכנה תופעהבמשמע

של  ו(. פרייזינגר ממחיש זאת באמצעות תיאור339 :מהסימן מציג את התפקיד של הסימן כולו )שם

כתוב שם של עיר מסוימת ואולי אף המרחק אליה. היה ישן בצורה של חץ המחובר לעמוד שבתוכו תמרור 

עוד לקרוא את הכתוב בו. מעתה רק החץ המצביע לא היה אפשר ם הזמן התמרור נהרס, הכיתוב דהה וע

שינויים דומים בסימנים יכולים פרייזינגר )שם( טוען ש. של התמרור הישן משמש בתפקידלכיוון מסוים 

זמן  בתיאורי ב. באופן זה, למשל, אפשר להסביר גם את אי הופעת מילית היחס להתרחש גם בשפה

 (: 197–194)דוגמאות 

 דוברת א (194)

 דוברת ב

 \בערב  יום שישיאז למה לא 

 אוכלים בחדר אוכל || שישיכי 

 (C711_0_sp2_001, sp1_001 ) 

                                                           
(, תפקידן של פסוקיות הזמן לקבוע או לשנות את המסגרת הטמפורלית של השיח; הן Ford, 1993: 28–42פורד ) לפי 83

עים שיתוארו במסגרת זמן מסוימת השונה ממסגרת הזמן של ההווה שבו מתקיימת ממקמות את השתלשלות האירו
 האינטראקציה בין הדוברים.
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 עושים אה | שבת בערב (195)

 כל אחד את הפייבוריט שלו ||

 (C711_0_sp1_015-016) 

 

 שלחתי לך || שנה שעברה  (196)

 (C711_0_sp2_169) 

 

 \שאני רוצה להחליש טיפה את המזגן כל פעם  (197)

 (C711_1_sp1_060) 

על ידי מטונימיה מבנית. ואולם,  כשבמקום הצירוף  שלכאורה אפשר להסביר את השימוש במילית 

יכולה להופיע גם בהקשרים סמנטיים אחרים, למשל בהקשרים של  שכפי שיודגם בהמשך, המילית 

 ודומיהן, או משום ש, בגלל ש, כילהיות מסומן במפורש על ידי מיליות הקישור יחס שיכול  –סיבתיות 

ראו ) כדי שכאשר מתקיים בין שני המשפטים יחס של תכלית שיכול להיות מצוין במפורש על ידי הצירוף 

בהקשר של  כדי ש, בהקשר של סיבתיות או במקום כיבמקום המילית  שבמילית  (. השימוש5.9.1סעיף 

 א יכול להיות מוסבר על ידי מטונימיה מבנית או על יד דיבור "מרושל". תכלית ל

ת המביעה יחס של זמן ת קישור מפורשיתרה מזאת, מתברר שהשימוש במילית שעבוד במקום מילי

 קיים כבר בשכבות המוקדמות של השפה העברית. להלן דוגמאות מן הלשון המקרא:

(198)  ֥ ֵ֑  רתֹאַמ֖  יְוכ  ְלָבבֶׁ יכָ  ךב  ַדָ֣  ה֙ א  ת־ַהָדָבָ֔  ענ  ֥  ראֶׁ ְב֖ר  רֲאשֶׁ ר   ְיהָוה׃ ולֹא־ד  ָ֣  יאַהָנב ֵ֜  רְיַדב ֵ֨  ֲאש  ָ֤ הְיהָוָ֗  םְבש  ְהיֶׁ א־י  ִֹֽׁ ָֹ֣  ַהָדָבר֙  הְול  אְול

 ָֹ֔ ֥  רַהָדָבָ֔  ּואהָ֣  אָיב ְב֖ר  רֲאשֶׁ ְברָ֣  ְבָזדון֙  הְיהָוֵ֑  ולֹא־ד  ֹ֥  יאַהָנב ָ֔  וד  נּו׃ ּורָתג֖  אל ִֽׁ מֶׁ  מ 

 כב(-יח, כא)דברים  

  

ָ֣  יכ ִ֚  (199) ֵ֑  וןּוְבָל֖ש  הָשָפָ֔  יְבַלֲעג  תַאחֶׁ ל־ָהעָ֥  רְיַדב ֖  רֶׁ ה׃ םאֶׁ ִֽׁ ַ֣   ַהזֶׁ יהֶָׁ֗  רָאַמָ֣  ׀ רֲאש  ָֹ֤  םֲאל  ָ֣  ַהְמנּוָחה֙  אתז ָעי ָ֔  יחּוָהנ  ֹ֖  ףלֶׁ  אתְוז

ָעֵ֑  ֹ֥  הַהַמְרג  וַע׃ ּואָאב֖  אְול    ְשמִֽׁ

 יב(-יא, כח)ישעיהו  

 וכן מלשון חז"ל:

 … היו מהלכין בדרךש שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע (200)

 )עבודה זרה ב, ה( 

 בדיוק כמו –לפתיחת פסוקית זמן  ש אלו ראיה לשימוש נדיר במיליתכ( ראה בדוגמאות תשמ"גאשר )-בר

(, שנדרש בעקבותיו לנושא, העלה השערה ולפיה במקור לא היו אלה פסוקיות תשנ"אקדרי ) .כש המילית

 "תוקן"אם פסוקיות זיקה או סיבה, אלא שבדורות מאוחרים יותר לא הובן מבנה המשפט והוא זמן כי 

טענתו של קדרי שפסוקיות זמן אפשר שנתפסו בעבר כפסוקיות זיקה או . כלפסוקית זמן על ידי הוספת 

ף )ראו בהמשך בסעי של סיבתיות ושל זמן –סיבה, מחזקת את הטענה שיש קשר מושגי בין שני היחסים 

 .3.2.4.2זה(. על הקשר בין פסוקיות זיקה לתיאור סיבה ראו סעיף 

להופיע בהקשר של זמן לא רק ( עשויים ש)כדוגמת מתברר שציין שעבוד כללי או מילית זיקה 

( Hausaבשכבות הקודמות של הלשון העברית, אלא גם בשפות אחרות. למשל, בשפה צ'דית האוסה )
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ת הדרכים לסמן משפט המציין זמן היא באמצעות מילית הזיקה ת אחואסיאתי-ממשפחת השפות האפרו

(relative marker )da:84 

(201) yara-n sun ga serki da suka shiga birni 

 kids-the they-comp see king R.M. they-R.C. enter city 

 ‘The children saw the king when they visited the city.’ 

 (Bagari, 1976: 6) 

 השוו:

(202) Yara-n da suka zo jiya 

 kids-the R.M. they- R.C. come yesterday 

 ‘The children who arrived yesterday.’ 

 (Bagari, 1976: 8)  

 

 

(203) gaa yara-n da Audu ya-kee bugu (sa-su) 

 see kids-the R.M. A. he-R.P. beating (them) 

 ‘These are the children that Audu beats/is beating.’ 

 (Bagari, 1976: 8) 

הן בעברית החדשה  85תכלית( בהקשרים סמנטיים מגוונים )זמן, תנאי, סיבתית, שהשימוש במילית 

המדוברת הן בשכבות הקודמות של השפה העברית, וכן השימוש במיליות שעבוד כלליות לפני משפטי 

שייתכן הסבר אחר לתופעה )לא באמצעות מטונימיה מבנית או  מצביעים על כך –תיאור בשפות אחרות 

 כשל לשוני(.

 . ת ג לי במי ם  י צג המו ם  מן שמשפטי ז י  י טו לבי רה  בתמו ם  מדי  העו

בדוגמאות הבאות אפשר לנתח כעומדים בתמורה לביטויי  שאת המשפטים המוצגים באמצעות המילית 

מביעה את  שזמן, יש להניח שהמילית  כדי שהמשפטים האלה יתפרשו כמשפטים המתארים 86זמן שונים.

עומד בתמורה  – עולים לשמור – שהמשפט המוצג באמצעות המילית  204המשמעות הזאת. כך בדוגמה 

אינו קביעה, אלא הדובר משתמש בו כתיאור של נסיבות  עולים לשמור. המשפט בשעה שבע בערבלביטוי 

 מסוימות.

(204)  אתם צריכים להקפיד לשתות הרבה מים | 

 עולים לשמור |ש בשעה שבע בערבגם 

 עדיין חם |

 אה |

                                                           
מציג משפטי תיאור של זמן, סיבה, תנאי ועוד הוזכרה גם על ידי מית'ון  תתופעה דומה שבה ציין כללי של תלות תחבירי 84
(Mithun, 2008: 77 .) 

 .5.9.1סעיף יידון בהיחס של תכלית  85

86
 לניתוח אחר ראו משלר ושאער )תשע"א(. 
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 מאבדים נוזלים |

 ומזיעים במדים האלה הארוכים |

 אז להקפיד לשמור על עצמכם || 

 (P423_1_sp7_113-119) 

המשפט יתפרש כקביעה רגילה ולא  ש, כי ללא המילית עולים לשמורש-מקביל ל בשעה שבע בערבהביטוי 

 .209–205תו אופן אפשר לנתח גם את הדוגמאות כתיאור של נסיבות. באו

 דוברת א (205)

 

 דוברת ב

 דוברת א

 איזה מגעיל ||

 || אזהוא הרג אותי 

 \מה 

 הוא הדביק עם הזה ||    ש

 (C711_0_sp2_225-227, sp1_211) 

 

(206)  המורת הספורט שלנו היום אמרה || 

 ש |

 | שבעים ואחדמאז 

 \היא התחילה ללמוד ש

 (C1624_sp1_013-016) 

 

(207)  הגענו לאולן באטור |ש בהתחלההרי  

 נסענו קודם לדאלאנדזאגדאד ||

 (OCh_sp1_486-487) 

 

(208)  \היינו עם רבקה ש פעם 

 (C612_2_sp1_078) 

 
(209)  את יוצאת איתו ||ש עכשיווזה  

 מה הוא עושה ||

 (C1624_sp3_136-137) 

 מקביל לביטויי זמן. כשמשפט הפותח בצירוף וגמאות שבהן תמיכה לניתוח המוצע אפשר לראות בד

 היא אמרה שלום ||כש אתמולגיליתי את זה  (210)

 (Y111_sp1_105) 

 

(211)  גם | עכשיו 

 הם ביחד |כש

 -- @@ זה כאילו זה

 (Y311_sp2_027-029) 
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ת. ד ו בתי סי   87משפטי 

גם על  .מבעי זמןלא הצטמצמה רק ל תנאיההתייחסות למבנים שונים כטומנים בחובם משמעות של 

רבות סיבתיות נידון תנאי להקשר בין . עמדו בלשנים זה מכבר סיבתיותלמשפטי תנאי הקשר בין משפטי 

קופי,  ;15–11 :1994 ,; לבנת179 :1967 ,בספרות המחקר הן בבלשנות הן בלוגיקה )ראו, בין השאר, פרץ

1977 :257–261; Tesnière, 1959: 591בעית לביטוי של תנאי יותר ממשמעות אחת. קופי טען (. בשפה הט

ים שמשפטי תנאי בשפה הטבעית יכולים להביע הוא קשר של סיבתיות. ב257 :1977)  משפט( שאחד ַהְקָשר 

, הקשר בין המצבים חייב להתגלות אם נייר לקמוס כחול יוטבל בחומצה, הרי שנייר הלקמוס יהפוך אדום

 88(.260סיבתיות )שם: בדרך אמפירית, ולכן מדובר ב

מבע של תנאי, גם במשפט המכיל תיאור סיבה יש יחס של תלות, אבל ל בדומה( טוענת ש1999בר )

 חלקי המבעהתוכן של שני  ,התלות היא בין תוכן תיאור הסיבה לתוצאה, ושלא כמו במשפט התנאי

 יבקרבה בין מבעדן  (22 :תשכ"ז)והיחס ביניהם הוא המשמעותי ולא עצם התלות ביניהם. גם טארסקי 

שא והסיפא אמיתיות הרי ניתן לריקוע xהוא מתכת, הרי  xאם במשפט אם סיבה. הוא מציין ש יתנאי למבע

. הקרבה מכיוון שברזל הוא מתכת, הריהו ניתן לריקועהשימוש המתאר סיבה כגון בלשון יועדף ללא ספק, 

מבעי סיבה מובהקים, אבל לא להפך. גם הלוגית בין התנאי לסיבה גוררת מבני תנאי הניתנים להמרה ב

 –( סבר שכאשר שני חלקיו של מבנה תנאי נכונים, אפשר להביע בו תיאור סיבה Jespersen, 1954יספרסן )

 תנאי כביכול.

 בהן אפשרו ,שהמילית מצויה הדוגמאות הבאות  שלושב. שהמילית  עשויה לבואגם במבעי סיבתיות 

הדוברת מספרת שבזמן השהות שלה בחו"ל  212בדוגמה  89תיות.לפרש את ההקשרים כהקשרים של סיב

 לא היה לה מתקן לייבוש תחתונים וגרביים, וזאת הייתה הסיבה לכך שהיא התעצבנה.

(212)  כל ה | 

 יורק ובחו"ל |-שהות שלי בניו

 לא היה לי כזה ||שמה זה התעצבנתי 

 (C711_0_sp2_112-114) 

 להתפלאות שלה היא שזמרת מסוימת שרה שיר חדש בהופעה. הדוברת מספרת שהסיבה  213בדוגמה 

 היא שרה את זה ||שהתפלאתי  (213)

 (C714_sp4_071) 

                                                           
 מדובר הן בתיאור סיבה שגרמה למצב מסוים המתואר בשיח הן בתיאור סיבה או הצדקה אילוקוציונית להפקת מבע מסוים 87

 (.5.8)ראו סעיף 

ר הסי261–257 :1977קופי ) 88 שֶׁ בתי שהוזכר ( מציין שבאמצעות משפטי תנאי אפשר להביע קשרים מסוגים שונים. לצד ַהקֶׁ
ר  משפטלעיל,  שֶׁ תנאי יכול להביע נביעה לוגית, קשר הגדרתי, קשר החלטתי או חוסר אמונתו של הדובר בנאמר. למשל, הקֶׁ

הוא נביעה לוגית. הקשר  תמותה-תמותה ואם סוקרטס הוא אדם, הרי שסוקרטס בן-אם כל בני האדם הם בנימשפט שב
אם האוניברסיטה תפסיד במשחק זה, משפט הוא קשר הגדרתי. ב לא נשויאם שחורי הוא רווק, הרי ששחורי הוא משפט ב

זה יש כוח ביצועי פרגמטי  משפטהדובר מודיע על החלטתו להתנהג בצורה מסוימת בנסיבות מסוימות, ול אוכל את כובעי יאזי
בעיה זו, הרי אני אם תפתור שפט של הבעת אמונתו החזקה של הדובר במצב עניינים שהיפוכו ממש לא סביר בעיניו. במ

 הדובר מבטא את חוסר אמונתו שידידו יפתור בעיה. קוגללאגר

 שיש לציין שבשלוש הדוגמאות האלה הפרדיקטים מציינים מצבים מנטליים. בשלוש הדוגמאות אפשר לפרש את המילית  89
ה להתהוות המצב כמילית השלמה המדגישה את התוכן הנמצא במוחו של האגנט, וכן כמילית סיבה המדגישה את הסיב

יכולה להתפרש הן כמילית ההשלמה הן כמילית  kīmaהמנטלי המצוין בפרדיקט. להקשרים דומים באכדית שבהם המילית 
 .5.1.2הסיבה ראו סעיף 
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דוברת א מניחה שגם ההורים של דוברת ב שמחים שהבת שלהם נוסעת לתל אביב ומתחילה  214בדוגמה 

ריה באמצעות לה דרך עצמאית. דוברת ב מוודאת שחברתה מתכוונת לנסיבות אלו לשמחתם של הו

 . שאני עפה מפה?השאלה: 

(214)  דוברת א 

 

 

 דוברת ב

 תאמיני לי ||

 הם גם שמחים ||

 >צחקוק<

 \אני עפה מפה ש

  (C711_0_sp2_155-157, sp1_135) 

מביאות למצב עניינים או  מציין את הנסיבות שהביאו שבדוגמאות שלעיל המשפט הפותח במילית 

. שר ישיר של מציאות, ולכן אפשר שהנסיבות יוצגו על ידי המילית מסוים. הצגת הנסיבות אינה תיאו

במבעים מן הסוג הזה הדובר מתאר מצב עניינים מסוים וכדי להסביר או לנמק או לתרץ מצב זה הוא 

 מצביע על אירוע אחר שהמצב המתואר תלוי בו.

לעברית החדשה.  השימוש במה שנתפס כמשעבד כללי להצגת נסיבות במשפטי סיבתיות אינו ייחודי

 :שהנסיבות מוצגות על ידי המילית  215בדוגמה  90להלן כמה דוגמאות מלשון המקרא.

ת  (215) רֶׁ י ְשַחְרֹחָ֔ ָ֣ ֲאנ  ֙י שֶׁ ְר֙אּונ  שש  ַאל־ת  מֶׁ י ַהָשֵ֑ ְתנ   ְשָזַפ֖

 )שיר השירים א, ו( 

 משמשת בהקשר של סיבתיות: אשרבשלוש דוגמאות הבאות מילית השעבוד המקראית 

ה  ׀ ְוַגָ֣ם (216) יָרָ֔ ְגב  ָה֙ מ  ֙ רֶׁ ו ַוְיס  מָ֗ ה א  ת־ַמֲעָכָ֣ ראֶׁ הֲאש  ָרֵ֑ ת ָלֲאש  צֶׁ ֖ ְפלֶׁ ה מ   ־ָעְשָת֥

 )מלכים א, טו, יג( 

 

י  (217) ָ֔ י֙ם ְשָכר  ן ֱאֹלה  ה ָנַתָ֤ ָאָ֗ ר ל  אמֶׁ ָֹ֣ רַות ר׃ֲאש  ָששָכִֽׁ א ְש֖מו י  ְקָר֥ י ַות  ֵ֑ יש  י ְלא  ֖ ְפָחת  י ש  ת   ־ָנַת֥

 ית ל, יח()בראש 

 

֖ב  (218) ֥י אוי  ְפנ  ל ל  ֛ ְשָרא  ף ַעְמךֶ֧ י  ָנג ָ֞ ה  רְבִֽׁ ַ֣ ה׃ ֲאש  ִֽׁ ת ַהזֶׁ י  יך ַבַב֥ ֖ לֶׁ ְתַחְנ֛נּו א  ִֽׁ ּו ְוה  ְתַפְללֶ֧ ך ְוה  ת־ְשמֶָׁ֔ ּו אֶׁ י֙ך ְוהודָ֣ לֵֶׁ֨ בּו א  ְך ְוָשָ֤ ְטאּו־ָלֵ֑  יֶׁחֶׁ

 )מלכים א, ח, לג( 

ת ו ומסקנ ם  כו סי  .  ה

מציין נסיבות  שאי, של זמן ושל סיבתיות הוא שהמשפט המוצג על ידי המילית המשותף להקשרים של תנ

פעמיות ללא תלות קבועה. -למצב עניינים המתואר במשפט האחר. בהקשר של זמן מדובר בנסיבות חד

כאשר הנסיבות הן מצבים היפותטיים משתמע יחס של תנאי. כאשר הנסיבות גורמות למצב עניינים 

 ל סיבתיות.מסוים, משתמע קשר ש

                                                           
)טרומר,  ֵלאמ רבמקרא יכולה להופיע לפני תיאור סיבה למעשה המובע בפועל המפורש המקדים את  ֵלאמ רגם הצורה  90

ף ַות  (: 91א: תשנ" ֖ ת־ְש֛מו יוס  א אֶׁ רְקָרֶ֧ ר׃ ֵלאמ ֹ֑ ִֽׁ ן ַאח  ֥ י ב  ֖ ף ְיהָו֛ה ל  ֶ֧ ּו ְלךֶ֧ )בראשית ל, כד(;  ֹיס  ְבנֵ֨ ּה ַוי  ְש֖בּו־ָבֵ֑ ְמ֥ך  ׀ ַוי  ש ְלש  ְקָד֖ ּה מ  רָב֛  ׃ֵלאמ ֹֽ
יֵ֨ ַהַבָ֤  ְפנ  ה ל  ר ְוָרָע֒ב ַנַעְמָדָ֞ בֶׁ ָ֣ ב  ְשפוט  ְודֶׁ רֶׁ ה חֶֶׁ֘ ינּו ָרָעָ֗ וא ָעל ֵ֜ ם־ָתבֵ֨ יךא  ֙ה ּוְלָפנֶָׁ֔ ת ַהזֶׁ ט(. לדוגמאות נוספות ראו טרומר -)דברי הימים ב כ, ח י 

 (.17והערה  91: תשנ"א)
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, יכולה להופיע המילית כאשר הדובר מטיל ספק בהתממשות המצבים המתוארים בנסיבות מסוימות

במקרה של סיבתיות הנסיבות הן אמיתיות, והדובר מתמקד בקשר של סיבה ותוצאה. הקשר הזה  .אם

ועוד.  בגלל ש, יכלהיות מובע על ידי מיליות או צירופים המציינים יחס של סיבתיות במפורש, כגון עשוי 

תיאור נסיבות זמניות לאירוע אחר. הדובר אל במקרה של זמן הדובר מתייחס לפרופוזיציה מסוימת כ

או לציין את יחס הזמן במפורש על ידי מיליות  שיכול להצביע על פרופוזיציה זו באמצעות המילית 

 . בזמן ש, כאשר, כשוצירופים כגון 

שותפת ליחס של תנאי, של סיבתיות ושל זמן היא הצגה של עולה מהדיון בסעיף זה שהמשמעות המ

, סביר שנסיבות למצב עניינים מסוים. מכיוון שכל היחסים האלה יכולים להיות מוצגים על ידי המילית 

יכולה להופיע בהקשרים האלה כי תפקידה לסמן  ששהיא מסמנת את המשמעות המשותפת. המילית 

ו הדובר מתייחס לפרופוזיציה לא כאל תיאור ישיר של מציאות, שהמשפט אינו אינדיקטיבי, והמצב שב

 נסיבות למצב עניינים אחר, אינו קביעה ישירה.אל אלא כ

ר בין היחסים של תנאי, סיבתיות, זמן )ותכלית( וכן הקשר בין היחסים האלה  שֶׁ מעניין לציין שַהקֶׁ

(. מתברר שכל 2014האלה )ענבר, לציון של נסיבות נתמך גם על ידי ניתוח המחוות הנלוות להקשרים 

ההקשרים האלה יכולים להיות מלווים על ידי מחוות זהות. שימוש באותה מחווה כדי לסמן את היחסים 

האלה מצביע על כך שיש קשר מושגי בין היחסים. יתרה מזו, המחווה המתלווה ליחסי תנאי, סיבתיות, 

משמעות המשותפת ליחסים אלה היא הצגת (. אם ה1איור ראו זמן )ותכלית( היא מחווה סיבובית )

נסיבות, יש קשר בין הייצוג הסכמטי של היחסים האלה במחווה למשמעות זו. 'נסיבה' פירושה סיבוב. גם 

הלטינית, ופירושה 'להיות  circumstantia-מבחינה אטימולוגית קשורה ל circumstanceהמילה האנגלית 

  91מסביב'.

 מחווה סיבובית: 1איור 

 

 דאונטית יותמודל 3.5

 5.9.1סעיף הקשורים למודליות דאונטית. ב שהבאים אציג שני שימושים נוספים במילית  סעיפיםהבשני 

במשפטים  שאבחן את השימושים במילית  5.9.2סעיף במשפטי תכלית. ב שאבחן את השימוש במילית 

(. אציג וכדומהורים ים המביעים סוגים מגוונים של מודליות דאונטית )משאלות, איחולים, איסיעצמא

את את ההסברים הקיימים לתופעות אלה ואצביע על הקשיים שהם מעלים. אראה כיצד אפשר להסביר 

 בין התופעות. האפשרי אורטית המוצגת בעבודה זו ואראה את הקשרבמסגרת הת השימושים

                                                           
 .Calbris, 1990: 106f, 196–198על הקשר בין המחוות לאטימולוגיה ראו  91
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 תכלית משפטי 3.5.1

 . להלן דוגמאות לתופעה:יכולה להופיע בהקשר של תכלית שהמילית 

(219)  את זה אחרי חצי שעה |קוטע אני  

 לא ייראה יותר מדי מוגזם ||ש

 (P423_2_sp1_ 166-167) 

 

 | ולקנותאני מבקשת ללכת ליקב מרגלית  (220)

  אה |

 קברנה |

 יתיישן עד החתונה שלי ||ש

 (C711_1_sp1_082-085) 

 

 אני שמה בקערה | (221)

 מערבבת |

 גוזרת את העיתון ל | -גור

 || אותו קורעת

 יהיה |שאבל 

 ארוכים |

 מרובעים |

 (C714_sp4_008-014) 

 

 דוברת א (222)

 

 דובר ב

 אבא |

 \יביא לי את הזכוכית שמחר עם מיקי  לדבראני יכולה 

      \יביא לך ש

 (C711_2_sp1_027-024, sp1_028) 

 

ץאני רוצה  (223) ע י י  | שעם רונית  להת

  |אולי פשוט יורידו לי את המתג ללמטה |

 (C711_1_sp1_052-053) 

 

ש (224)  | י

 להם גם |

 מכסה ||

 הם לא ייראו שהם לא מקבלים ערבים |ש

 מקבלים חמישה ערבים ||

 (C1624_sp2_057-061) 

ת שעבוד כללית במשפטי תכלית מוכר גם ימילמה שנתפס כשימוש זה אינו מפתיע הרי השימוש ב

 225בדוגמה . (Verstraete, 2008)למשל,  ות אחרותמהשכבות המוקדמות של השפה העברית וגם משפ

 'למען': –משמשת במשמעות של תכלית  שהמילית 
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(225) גְ   ין ל  ָ֣ נּו א  ֖ מֶׁ יף ּומ  ין ְלהוס ָ֔ ָ֣ ם ָעָלי֙ו א  ָ֣ה ְלעוָלָ֔ ְהיֶׁ ּוא י  י֙ם הִ֚ ה ָהֱאֹלה  ָ֤ ר ַיֲעשֶׁ י ׇכל־ֲאשֵֶׁ֨ י כ ִּ֠ ְעת  ה ָיַדָ֗ ים ָעָשָ֔ ָ֣ ַע ְוָהֱאֹלה  ֹרֵ֑

י ְלָפָנִֽׁיו׃ ְִּֽׁר ש   ֖אּו מ 

 (קהלת ג, יד) 

 משמשת במשמעות של תכלית: אשרת השעבוד המקראית יבדוגמאות הבאות מיל

ם  (226) ם ְשָפָתֵ֑ ה ָש֖ ה ְוָנְבָל֥ ְִָּֽׁ֖רָדָ֔ ָבה נ  ר֙ ָהִ֚ הּו׃ ֲאש  ִֽׁ ע  ת ר  יש ְשַפ֥ ֖ ּו א  ְשְמעָ֔ א י  ָֹ֣    ל

 )בראשית יא, ז( 

  

ל֙ וְ  (227) ְשָרא  ות ְוָשַמְעָתָ֤ י  ר֙ ָשַמְרָתָ֣ ַלֲעשָ֔ ב ְלךָ֔ וַ  ֲאש  יַטָ֣ רי  ֵּ֥ ץ  ֲאש  רֶׁ ֛ ְך אֶׁ י֙ך ָלָ֔ ֙ י ֲאֹבתֶׁ ָ֤ ר ְיהָוֵ֜ה ֱאֹלה  בֵֶׁ֨ ֩ר ד  ד ַכֲאשֶׁ ְר֖בּון ְמֹאֵ֑ ת 

ש׃ ב ּוְדָבִֽׁ ת ָחָל֖   ָזַב֥

 )דברים ו, ג( 

  

י ְמַצּוְ  (228) ָ֤ ר ָאֹנכ  יו ֲאשֵֶׁ֨ ְצֹוָתָ֗ ת־מ  יו ְואֶׁ ָקָ֣ ת־ח  ום ְוָשַמְרָתָ֞ אֶׁ ר֙ ֙ך ַהיָ֔ יך ּו ֲאש  ֵ֑ ֖יך ַאֲחרֶׁ ב ְלךָ֔ ּוְלָבנֶׁ יַטָ֣ ַעןי  י֙ם  ְלַמַ֨ יְך ָימ  ָ֤ ַתֲאר 

ים׃ ִֽׁ ן ְל֖ך ׇכל־ַהָימ  ֥ יך ֹנת  ֛ ר ְיהָוֶ֧ה ֱאֹלהֶׁ ה ֲאשֵֶׁ֨ ֲאָדָמָ֔  ַעל־ָהָ֣

 )דברים ד, מ( 

העברית החדשה הן של  (Garr, 2017: 52–53למשל, ) הן של לשון המקרא – אף על פי שחוקרים שונים

ציינו  לא , הםשל תכליתבהקשר  שבמילית השימוש הצביעו על התופעה של  – (Maschler, 2018)למשל, 

בין השימושים  על סמך אילו תכונות סמנטיות מופיעה המילית בהקשרים האלה ולא תמיד קישרו

 .לשימוש זהשל המילית האחרים 

ללית הקושרת לשיח קודם ומשליכה על בעברית היא מילית כ ש( טוענת שהמילית שםמשלר )

בהקשר של תכלית כהרחבה של המשפט  שמסבירה את השימוש במילית  היאהרחבתו או על הערכתו. 

 מוצגיםהמשפטים ההיא מתארת את במשפט הקודם. המובעת הקודם על ידי הסבר התכלית של הפעולה 

 (, במובןloosely integrated) רופףבאופן  (תחבירית) משויכיםבהקשרים הנדונים כמשפטים  שבמילית 

פסוקית זיקה, פסוקית מושא  –משמעית לסוג מסוים של פסוקית משועבדת -שאי אפשר לשייך אותם חד

אצל משלר, שם( השימוש במילית  8)דוגמה  אני אביא לו סידורש מתקשרעומר בדוגמה או פסוקית תיאור. 

של הפעולה המתוארת  התכליתידי הסבר  על מתקשר עומרהוא לא רק לשם ציון הרחבת המשפט  ש

 תקשר.המבקשה של תוכן הבמשפט זה, אלא גם לשם ציון פירוט 

מעמד מיוחד בטיפולוגיה בשפות השונות (, למבנים של תכלית Verstraete, 2008רסטרטה )פלפי גם 

של המשפטים שאינם פשוטים, מכיוון שהם משלבים מאפיינים מתחום השלמה תיאורית ומתחום 

מפרטים הם שכיוון מ ת שעבוד כללית מאפיינים של תיאורילמשפטים הפותחים במיל 92למה מושאית.הש

 משפטיםש כיוון ,מאפיינים שהם חולקים עם פסוקיות המושא, למשפטים אלה עם זאתאת הנסיבות. 

 (. agentאת המצב המנטלי של אחד המשתתפים במשפט העיקרי, לרוב של האגנט ) יםאלה מאפיינ

רסטרטה פה מסביר את המעמד המיוחד הזה הן מבחינה סמנטית הן מבחינה פורמלית. רסטרטפ

(Verstraete, 2008:758 ) (, 5.3 סעיף( או מחשבה )ראו 5.2 סעיףמשווה בין המשפטים המציגים דיבור )ראו

בין המשפטים המציגים תכלית. הוא טוען וובאופן כללי מבנים הכוללים פרדיקט המציין מצב מנטלי, 

                                                           
מבנים מסוימים של וגם ב (עד ש( דן בהקשר הזה גם במבנים המציינים נקודת סיום מכוונת )Verstraete, 2008רסטרטה )פ 92

 ים על הקריטריונים האלה יכול להשתנות.נ, אך מציין שבשפות שונות מגוון המבנים העוסיבתיות
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מתאר את נקודת ת שעבוד כללית יהתכונה המשותפת לכל המבנים האלה היא שהמשפט הפותח במילש

מקודד את מצבו  מאמיןהפרדיקט , המוצגת כאן שוב, 11בדוגמה במשפט העיקרי.  אגנטהמבט של ה

מנטלי של המצב את תוכן המייצג  אה לא מתוך בחירה -זה קרה ל המשפט, ואני –המנטלי של האגנט 

  .אני אגנטלמיוחס , כלומר התוכן של האמונה במשפט העיקרי אגנטה

('11)  אה | -זה קרה לשאני מאמין  

 לא מתוך בחירה ||

 (P931_1_sp2_160-161) 

ב המנטלי מייצג את תוכן המצ לא ייראה יותר מדי מוגזםהמשפט  , המוצגת כאן שוב,219בדומה, בדוגמה 

רוצה לדבר ארוכות עם בחורה בשיחה ראשונה בטלפון כי : הדובר אינו אנישל האגנט במשפט העיקרי 

 הוא סבור שזה יכול להיראות מוגזם.

('219) טעאני    את זה אחרי חצי שעה | קו

 לא ייראה יותר מדי מוגזם ||ש

 (P423_2_sp1_ 166-167) 

מצבים פעלים המביעים ו אמירהמשפטי השלמה של פועלי לתכלית  משפטיההבדל העיקרי בין 

. המנטלי של האגנט ומצבו מתאר את אינבמבנה של תכלית  משפט העיקריהוא שהפרדיקט ב םמנטליי

מצב המנטלי שתוכנו מפורט במשפט המתאר במפורש את  מאמין פרדיקטה 11 בדוגמהשומר, בעוד כל

התוכן , ושל האגנט המצב המנטלי תיאוראת מקודד אינו  219בדוגמה  קוטע, הפועל שהמוצג על ידי 

( 220)דוגמה  לקנות הפעליםגם כך  .מבחינה סמנטית אינו מתקשר לפרדיקט זה שמצעות המוצג בא

מפרט את  ש( אינם מקודדים מצב מנטלי של האגנט, אך המשפט הפותח במילית 221)דוגמה  קורעתו

 ישכך גם הפרדיקט מושא הרצון של האגנט המהווה נסיבות למצב עניינים המתואר בפרדיקטים האלה. 

אומנם מסמן העברת  לדבר שם הפועל 222נטלי של האגנט. בדוגמה אינו מקודד מצב מ 224שבדוגמה 

(. כלומר, 170: תשס"א, אבא-בר תוכן, אך התוכן אינו עשוי להתממש בצורת משפט מושאי )בורוכובסקי

מימוש פורמלי מפורש אף מנוע מוהוא משלים מוצרך סמנטית שאינו מוצרך פורמלית,  'תוכן'ארגומנט ה

לרוב מתרכז בעצם פעולת הדיבור, כלומר המוען בוחר להשתמש בפועל זה כאשר הוא  דיברם(. הפועל )ש

, אבא-בר מבקש להתמקד בעצם העובדה שמעביר המסר אכן מבצע אקט תקשורתי מילולי )בורוכובסקי

עשוי  אומנם מקודד דיון בתוכן מסוים, אך התוכן אינו 223שבדוגמה  להתייעץ(. גם הפועל 213: תשס"א

 להתממש בצורת משפט מושאי.

מצב המפרט את תוכנו של  שמילית מוצג באמצעות ההמשפט ה ,יוצא שבמבני התכלית שתוארו לעיל

פירוש . רצונו של האגנטשהוא בתוכן בפרדיקט, ולרוב מדובר מקודד שאינו מצב  –המנטלי של האגנט 

כאירוע סביר או כאירוע  מוערךע הזה שהאירורק מתאר אירוע כלשהו, אלא  אינושמשפט זה הוא הדבר 

, ומציג את הנסיבות תיאורי למשפט העיקריהאפיון המספק את  תיאור תוכן רצונו של האגנט רצוי.

 לאירוע או למצב המובע בפרדיקט.

דאונטית להימצא צייני מודליות עשויים במשפטים המציינים תכלית בשפות שונות  מבחינה פורמלית

ות קישור המשותפות יוכן מיל ,סובג'נקטיב(הלמשל, צורות כות מעריכה )המסמנים נוכחות של סמ

 אלהאמצעים פורמליים (, Verstraete, 2008:759)רסטרטה פלפי  למשפטי תכלית ולהצגת תחום הדיבור.

כאמור,  במעמד הביניים בין פסוקיות מושא לפסוקיות תיאור. םתכלית ה משפטימצביעים על כך ש
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עם אמצעים פורמליים וחשיבה נוטים לחפיפה  אמירהודדים השלמה של פועלי המקפורמליים אמצעים 

שימוש  גם במבנים של תכלית.באות ות הקישור המציגות דיבור ומחשבה יכך, מיל .המציינים תכלית

בין תוכן ובמיליות אלה משקף באופן מפורש את היחס בין המצב המנטלי של האגנט במשפט העיקרי 

 .  "משועבד"ההמשפט 

יכולה להופיע במבנים ללא פרדיקט המקודד מצב  שעולה שהמילית  שהוצגו לעילמן הדוגמאות 

פרדיקט המקודד מצב  באופן עצמאי. כיצד המודליות נקשרת לאגנט ללאמצב מנטלי מנטלי ולהביע 

ות י( טוען שהתקשרות המודליות לאגנט באמצעות מילVerstraete, 2008: 774–775טה )מנטלי? פרסטר

היא תופעה נפוצה בשפות העולם, לאו   (agent-binding conjunctionsר המשמשות במבנים האלה )קישו

 אמירהקישור מציגות השלמה של פועלי ות יבשפות רבות אותן מילדווקא בשפות מאזורים קרובים. 

את  טה )שם( מסבירפרסטרתיאורי תכלית, והיקף התופעה מצביע על כך שלתכונה זו מניע פונקציונלי. ו

ת הקישור יכך שתוכן המשפט המוצג באמצעות מילבות קישור בשני ההקשרים יהשימוש באותן מיל

 אלא לאגנט של המשפט העיקרי. ,הזאת אינו שייך לנקודת מבטו של הדובר

הקישור של האגנט למצבים אלה נעשה  ,פרדיקטים מביעים מצבים מנטלייםהבמבנים שבהם 

 קטים אינם מביעים מצבים מנטליים,, לעומת זאת, שבהם הפרדייתבמבנים של תכלבאמצעות הפרדיקט. 

ות הקישור שבדרך כלל מתקשרות לפרדיקטים ינעשה באמצעות מיל למצב זההקישור של האגנט 

, אלההקישור הות ימילן המקורי בשימושש יש לציין (.Verstraete, 2008: 777המקודדים מצב מנטלי )

המנטלי  מצבכי ה ,את המבע לתחום הדיבור משייכותרופוזיציה או פ מציינות, ות ההשלמהימילדהיינו 

 (. על כן אפשר לראות בשימושים האלה התפתחות ולשער כי מקורּהדומהוכ האמין, חשבבפרדיקט )מובע 

של פונקציית ציון המצב המנטלי הוא בשימוש חוזר ונשנה של המילית בהקשרים שבהם מובע מצב 

, מילית שמיוחסת למילית והיא  ,את הופכת למוסכמת ומקובלת בשפהעם הזמן הפונקציה הז. מנטלי

 מחקר נוסף.טעון רה בלבד, והנושא שעכאמור, כל זה בגדר ה כאלה.המופיעה לעיתים קרובות בהקשרים 

ניתוחם של כדי להסיק שמשמשות בהקשר של תכלית  ות ההשלמהישמילעובדה אין ביש לציין ש

השתמעויות פרגמטיות של תכלית )או יחסים אחרים(. יש בדיבור כמבנים של הצגת הוא מבנים אלה 

ות ההשלמה משמשות לקשור את האגנט לתוכן המשפט המוצג על ילנתחם כמבנים מובחנים שבהם מיל

 .שידי המילית 

אירוע השבשניהם  , וטועןתוצאהלמשפטי תכלית ( משווה משפטי Verstraete, 2008טה )פרסטר

הוא בין שני המבנים ההבדל  .המתואר במשפט השנישר את האירוע מאפ באחד המשפטיםהמתואר 

המוצג באמצעות מילית מתואר במשפט המצב באו אירוע ב אחדבמשפט שהרצון של האגנט מעורבות 

הוא בגדר כוונת האגנט של המשפט האחר  שבמבנה של תכלית האירוע במשפט המסומן במילית  .קישורה

 .ש-אירוע המתואר במשפט הפותח ברוצה ב האגנט 219בדוגמה במבנה. 

('219)  את זה אחרי חצי שעה |   קוטעאני  

 לא ייראה יותר מדי מוגזם ||      ש

 (P423_2_sp1_ 166-167) 

האגנט קוטע את השיחה אחרי חצי שעה מכיוון שהוא מעוניין בכך שהשיחה לא תיראה בדוגמה זו 

שרצונו של ע להתפרש כתוצאה, כלומר כאירו האירוע השני יכול שאם נשמיט את המילית . מוגזמת

במבנה של תוצאה אין  .|| לא ייראה יותר מדי מוגזם | אני קוטע את זה אחרי חצי שעהמעורב בו: האגנט אינו 

 כוונה או רצון מצד האגנט. בהכרח 



 

92 
 

הדוברת מספרת שהקשר הרומנטי בין שני מכריה הסתיים בעקבות הגירושין של  229בדוגמה 

 האישה.

(229)   ו |  היא |  התפנתה ||   

 נגמר הקשר ||    ו

 (Y311_sp1_045-048) 

 האירוע במשפט הראשון מאפשר את האירוע המתואר במשפט השני, אך רצונו של האגנט 229בדוגמה 

הבעת המצב  על כן כוונתה.יתה לא הי אתלא רצתה בכך שהקשר ייגמר, ז היאהאגנט  אינו מעורב בו.

לפיכך  .שי המבנים, והמצב המנטלי מובע במילית מבחין בין שנהמאפיין ההיא גנט( )כוונת האהמנטלי 

 במבנים האלה הוא להביע מודליות דאונטית של הבעת רצון. שתפקיד המילית 

, גם משפטי תכלית מאפיינים את נסיבות האירוע 5.8.1 סעיףבדומה למשפטי תיאור שנידונו ב

או של פעלים המביעים מצבים מנטליים,  אמירהשל פועלי העיקרי. בדומה להשלמה המתואר במשפט 

כך  ניםמסומהם במשפט העיקרי, וששל האגנט  ימנטלתיאור התוכן של מצבו הכ יםהתכלית מובנ ימשפט

  ות ההשלמה המקשרות בין המודליות לאגנט.יפורמלית על יד מיל

גם בצורות פועל מיוחדות  עשויה לבוא לידי ביטויבמשפטי תכלית הבעת המודליות בשפות מסוימות 

צורות פועל בנטיית התחיליות המקודדות מודליות מכילים או בפועלי עזר. משפטי תכלית בעברית 

פקטואליות, כלומר, אפשרות שהאירוע יתרחש, אך אין -, אי)תשע"ו( יציב-על פי מליברהמביעה, מסוימת 

מודליות דאונטית של רצון באירוע  עם זאת, צורות אלה אינן מביעותמדובר עדיין בעובדה מוגמרת. 

ים פרדיקטים מכילמשפטים ה 93בהקשרים האלה מחויב. שהמתואר, ולכן נראה שהשימוש במילית 

(. במבנים של תכלית, לעומת אני מאמין, אני חושב) שללא המילית  עשויים לבואהמקודדים יחס מנטלי 

לא במשפט המתאר את תוכן המצב גם ו פרדיקט במשפט העיקרידד לא באינו מקּוהמנטלי זאת, היחס 

, שדאונטית של הבעת הרצון, למעט המילית  אמצעים פורמליים לציון מודליותבהם אין  כלומר,. המנטלי

 .מחויבת בהם זאתולכן מילית 

( טוען שזיהוי היחס המנטלי בין האגנט של המשפט העיקרי Verstraete, 2008:759טה )פרסטר

נים הסמנטיים יפימציין שהמא (שםרסטרטה )פ סמנטי של המבנה.הור למשפט תכלית הוא קריטי בתיא

בדרך כלל )וזאת, לדעתי, משום שהם לא התיישבו עם הגישות  הפורמליים של המבנה צוינו כלאחר ידגם ו

קטגוריית  –המאפיינים האלה הם המגדירים קטגוריה נפרדת  ,המקובלות לקישור פסוקיות(. ולמעשה

 תיאור לפסוקיות מושא.הביניים בין פסוקיות 

י. בשתי הדוגמאות הבאות אמירהיש לציין שמשפטי תכלית יכולים להופיע גם אחרי פועלי   ְצביר 

. שמילית אמצעות הב מוצגואחריו משפט ה דילהגאמירה פועל  ישהראשון ובהם במשפט , משפטים

 .שואולם שתי הדוגמאות נבדלות זו מזו בשימוש במילית 

דלהאני יכולה  (230) י  לך | ג

 אני מכירה |ש

 זוג אה |

                                                           
-( טענה שהמונח הרחב שיכול להקיף את כל המשמעויות המובעות בנטיית התחיליות הוא 'אי303יציב )תשע"ו: -מליבר 93

, נטיית התחיליות מביעה את מודוס כדי שמביעות תכלית כמו פקטואליות'. עם זאת, היא מציינת שאחרי מיליות שעבוד ה
הסוביונקטיב המתייחס להבעת רצון, אפשרות או משאלה )שם(. לפי הגישה המוצעת בעבודה זו, המודליות של רצון מובעת 

 פקטואליות.-, ואילו נטיית התחיליות מביעה משמעות רחבה של אישדווקא במילית 
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 נשוי |

 (Y311_sp1_032-035) 

 

דואת צריכה  (231) י  לאבא שלו | להג

 יביא את השי |ש

 (C712_2_sp3_002-003) 

מביעה  ש, לעומת זאת, המילית 231ת השלמה המציגה דיבור. בדוגמה יהיא מיל שהמילית  230בדוגמה 

נה של רצו הוא בתחום אמירהפועל ההפרופוזיציה המתקשרת לל התוכן ש 231מודליות דאונטית. בדוגמה 

 מחויבת. ש, ועל כן בהקשרים האלה המילית ש. משמעות זו מובעת במילית הדוברת

מוצג ואחריו משפט ה אמרתיאמירה הכוללים פועל  צבירי משפטיםבשתי הדוגמאות הבאות גם 

 .שמילית באמצעות ה

 לה | אמרתיו (232)

 ות במקומות מסוימים בהודו |ממש כדאי לה להיש

 (Y32_sp2_168-169) 

 

('121) י    תברר לי שם |שלה אמרת

 (Y33_sp2_085) 

המשפט  121מפרט את תוכן האמירה, ואילו בדוגמה  שמילית אמצעות הב מוצגהמשפט ה 232בדוגמה 

את  –ת אלא גם מביע מודליות דאונטי ,לא רק מפרט את תוכן האמירה שאמצעות המילית ב מוצגה

 רצונה של הדוברת.

כיוון הדיבור, אפשר שהיא לא תופיע  מסמנת את המבע כמשתייך לתחום שכאשר המילית 

 אינה מופיעה. ש. בדוגמאות הבאות המילית אמירההשמשמעות זאת מקודדת בפועלי 

דאני מצטער  (233) י  לך |  להג

 אין דבר כזה ||

 (P423_2_sp1_ 300-301) 

 
 זרום איתך |היא יכולה ל (234)

ד י  אתה צודק | להג

 (P931_2_sp2_012-013) 

 

דכי היא יכלה  (235) י  הוא בוגד בי | להג

 (Y311_sp1_143) 

 94מציינת את המצב המנטלי של האגנט, אי אפשר להשמיטה: שלעומת זאת, כאשר המילית 

 (231דוגמה להשוו א את השי )יואת צריכה להגיד לאבא שלו יב*

 (121דוגמה להשוו לי שם )*אמרתי לה תברר 

                                                           
94
ואת צריכה להגיד לאבא שלו: "תביא את חויבת אם תוכן האמירה יוצג בצורה של דיבור ישיר: אינה מ שאם זאת, המילית  

 (.121)השוו לדוגמה אמרתי לה: "תבררי לי שם" (; 231)השוו לדוגמה  השי"
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 מושאית.ההשלמה התיאורית ומתחום ההשלמה הזה הצגתי מבנה המשלב מאפיינים מתחום  סעיףב

ומביע את תכליתו של האגנט של  שמילית אמצעות הב מוצגהמבנה מורכב ממשפטים שאחד מהם 

 גומנטארמתאר את נקודת המבט של ה שת ימילאמצעות הב מוצגהמשפט ה ,, כלומראחרהמשפט ה

אינו מתאר את מצבו  אחראף על פי שהפרדיקט שבמשפט ה שמילית ב מובעתהתכלית  .אחרבמשפט ה

בין תוכן המשפט ומשקף את היחס בין המצב המנטלי של האגנט  שהשימוש במילית  המנטלי של האגנט.

ה של בשימוש חוזר ונשנ יכול להיותהצעתי שמקורּה של פונקציית ציון המצב המנטלי  ."משועבד"ה

המילית בהקשרים שבהם מובע המצב המנטלי בפרדיקט, ועם הזמן הפונקציה הזאת הפכה למוסכמת 

במסגרת לעיתים קרובות בהקשרים כאלה. המצויה , מילית שומקובלת בשפה המיוחסת למילית 

מסמנת  שתומכת בטענה שהמילית  הזהאורטית המוצגת במחקר הנוכחי, הצבעה על סוג המבנה הת

אפשר להניח כאן . (אגנטלמכוונת )מודליות דאונטית מסמנת  ש, במבנים האלה המילית ואולםמודליות. 

דומה ו ,(להלן 5.9.3ראו סעיף ממודליות אפיסטמית למודליות דאונטית ) –התפתחות תהליך של 

זאת מכיוון  טמונה במודליות דאונטית. –התייחסות למבע כאל פרופוזיציה  –שמודליות אפיסטמית 

 יחס מסוים כלפי פרופוזיציה מחייבת התייחסות לפרופוזיציה. שהבעת 

או לדובר שבהם היא מסמנת מודליות דאונטית מכוונת  שהבא אדון בשימושים במילית  סעיףב

 .לנמען מכוונת

  פשוטים במשפטים דאונטית מודליות הבעת 3.5.2

דליות דאונטית: משפטים פשוטים המביעים סוגים מגוונים של מו עשויה להיקרות בראש שהמילית 

הפועל במבנים האלה בא בנטיית . דומה, איחולים, איסורים, רצונות, קללות, ציוויים וכמשאלות

 . לדוגמה:התחיליות

(236)  לא תקיא לי באוטו ||ש 

 (OCD_1_sp3_060) 

 
(237)  \יש שאלות למישהו  

 יהיה לכם שמירה נעימה ||ש

 (P423_1_sp7_186-187) 

 
(238)  דובר א 

 ב דובר

 כל אחד הפך ליבואן ||

 מצוין ||

  ככה |ש

 המחירים |

 ירדו ||

 יהיה תחרות ||ש

  (C711_1_sp2_013 _sp1_017-021) 

 
(239)  ||  את יודעת מה 

 ||  לא ייתנו לנו אלף שקלש

 ||  ייתנו מילה טובהש

 (OCD_2_sp3_032-034) 
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(240)  אני צריכה לצלם אותך || 

 ה ||אפילו חלמתי על זה בליל

 תביני כמה זה מטריד אותי ||ש

 (C514_2_sp1_216-218) 

 

 דוברת א (5)'

 דוברת ב

 דוברת ג

 ||אני לא יודעת איפה את 

 \ אני אפרסס ש

 ||סעי ישר 

  (OCD_2_sp3_112 sp2_135 sp1_068) 

למשפט חיווי או לשאלה  שזמננו הוספת המילית -טענה שבעברית בת( Ariel, 1978:79אריאל )

המשפט ללים צורת פועל בנטיית התחיליות משנה את פעולת הדיבור. לפי הניתוח של אריאל, הכו

 אזהרההוא  שמילית אמצעות הב מוצג, ואילו המשפט המשפט חיוויא וה שללא המילית  236שבדוגמה 

הופכת את השאלה להצעה. הצעות מהסוג הזה מוגבלות למקרים  5 הבדוגמ ש. הוספת המילית או איום

הדובר מציע לעשות דבר מה לטובת הנמען וברצונו להעמיד את עצמו במעמד נמוך מזה של הנמען,  שבהם

תפסיק שלמה לשאלה, למשל,  שלפעמים הוספת המילית (. Ariel, 1978: 90כאילו מבקש את רשותו )

 מציינת שהדובר אינו שואל שאלה נאיבית, ושיש לו דעה שהוא יודע שהנמען אינו חולק עמו ללמוד?

(Ariel, 1978: 75.)95  

 ש( הזכיר את השימושים האלה בעברית החדשה וציין שהמילית Bar-Adon, 1966אדון )-בר

-מצטרפת לצורות העתיד להבעת ציווי או להבעת הוראה מתונה יותר מאשר ציווי )משאלה, איחול(. בר

למילית  חשב, אמרכגון הקישור המופיעה אחרי פעלים ת י( הציע שמדובר בהתפתחות ממיל412אדון )שם: 

 , אך לא ציין מה המניע להתפתחות הזאת.( ולמילית המציינת ציוויjussiveהמציינת יוסיב )

" שעבוד"אורטיות הקיימות קשה לקשר בין השימושים האלה למבני במבט הסינכרוני במסגרות הת

 ם במשפט אחר.אחרים. המשפטים האלה אינם מייצגים נומינליזציה, אינם משובצים, ואינם תלויי

( טענו שהשימוש הזה הוא שאילה מלדינו. לדינו Schwarzwald & Shlomo, 2016שוורצוולד ושלמה )

בלדינו המילית  20.96-המאה התחילת ו 19-ה מאהההייתה אחת משפות התשתית של דוברי העברית בסוף 

המבנה יכול לעמוד  .קטיב בהווהג'נואחריה צורת הסוב keבמבנה הזה היא המילית  שהמקבילה למילית 

את הדמיון בין מבליטה  241בפני עצמו ולהביע משמעויות דומות לאלה שהמבנה מביע בעברית. דוגמה 

 העברית ללדינו:

ke      vos             kante:                         kwando el   rey  Nimrod / 

KE  DAT.2PL     sing.PRES.SUBJ.1SG when  the  king Nimrod / 

‘Should I sing for you [the song beginning with] When the King Nimrod?’ 

(241) 

(Schwarzwald   & Shlomo, 2016: 98)  

                                                           
 .Francez (2015)ראו  למה שלדיון רחב בצירוף  95

 (.Ammann & van der Auwera, 2004 מבנים דומים מצויים גם בבלקנים ובשפות אחרות בדרום אירופה )ראו 96



 

96 
 

(. שוורצוולד ושלמה )שם( ציינו שבדומה לשימושים \   אני אפרססש) 5הדוגמה שלעיל מקבילה לדוגמה 

היא משמשת עם ונוסף על כך, טים משועבדים, בלדינו משמשת במשפ keבעברית, המילית  שבמילית 

צורות פועל מסוימות כדי להביע מודליות במשפטים עצמאיים. הן הוסיפו שצורות פועל בעברית במבנים 

(. שוורצוולד 101האלה נושאות משמעות מודלית, והן מקבילות במשמעותן לצורות פועל בלדינו )שם: 

ובתחילת  19-מאה ההועבר לעברית באופן טבעי בסוף ושלמה )שם( טענו שהתחביר של המבנה הזה ה

 .20-מאה הה

הסבר נוסף לשימוש במבנים מהסוג הנידון כאן הוא נטיית הדוברים לקצר מבעים. לפי הגישה הזאת, 

, ובה או 'את רוצה שאני אפרסס?' מציעה שאני אפרסס''את המשוחזר היא קיצור של המבע  5דוגמה 

ורק אמרה 'שאני אפרסס'. תיאור או "את רוצה" מציעה' 'את אשונות הדוברת השמיטה את המילים הר

את המונח טבע נס וו(. אEvans, 2007נס )וושל א תוהתופעה במונחים של השמט תואם לגיש

אמור היה השימוש בתור משפט עיקרי במה שמבחינה צורנית  –( insubordination) 'אינסובורדינציה'

התהליך  ( הראו ששחזורDebaisieux, 2016  &Martin) ן ודבסייהמרטואולם,  97לשמש כמשפט משועבד.

שהביא לשלב הסופי שבו המשפט המשועבד לשעבר מתפקד כמשפט עיקרי מעלה קשיים. למשל, לא קל 

להסביר כיצד התהליך של אינסובורדינציה הביא לשינוי של פעולת הדיבור. יתרה מזו, שוורצוולד ושלמה 

(Schwarzwald & Shlomo, 2016: 100 ציינו שהתהליך של השינוי ממשפט משועבד למשפט עיקרי )

מדוע המבנים האלה חסרים בלשון המקרא ובלשון חז"ל, ': זאתהההשמט מעלה את השאלה  באמצעות

ספוראדי בימי הביניים, במיוחד באזורים הדוברים שפות רומניות, והתחילו עד שהתחילו להופיע באופן 

 98'?20-כתובה בתחילת המאה הלשגשג בעברית המדוברת וה

עם התיאורים המסורתיים של השעבוד. המשפטים האלה עולה בקנה אחד זה אינו כאמור, שימוש 

הסבר התופעה באמצעות ההשמט מעלה  אינם משובצים במבנה אחר ואינם תלויים במשפטים אחרים.

ימוש הנדון מכלל והוא מוציא את הש ,הוא הסבר דיאכרוני של שוורצוולד ושלמההסבר הקשיים. 

 בעברית החדשה. שימושים במילית הש

משנה  שלמד שהמילית יכול ל, אכן שללא המילית  מקבילותיהןל זהסעיף בהניגוד בין הדוגמאות 

משנה את  ששאלות: )א( מדוע המילית  כמה. ואולם טענה זו מעוררת (Ariel, 1978)את פעולת הדיבור 

)ב( כיצד השימוש הזה קשור -ה לשמש בתפקיד הזה? ו? אילו תכונות מאפשרות לפעולת הדיבור

 בעברית החדשה במבט הסינכרוני? שלשימושים האחרים במילית 

מודליות  המביע שהקודם, גם בשימושים אלה המילית  סעיףאציע שבדומה לשימוש שנידון ב

 הדובר:י האגנט, אלא כלפהמודליות מכוונת כלפי אין ם ידאונטית של רצון. ואולם במשפטים עצמאי

('237)  \יש שאלות למישהו  

 יהיה לכם שמירה נעימה ||ש

 (P423_1_sp7_186-187) 

 או כלפי הנמען:

                                                           
97 Insubordination - “the conventionalized main clause use of what, on prima facie grounds, appear to be 

formally subordinate clauses.”  ראו(Evans, 2007.) 
 כוכבא.-שימוש דומה במכתבי בר ( מצייןBar-Adon, 1966אדון )-בר 98
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 דוברת א (5)'

 דוברת ב

 דוברת ג

 ||אני לא יודעת איפה את 

 \ אני אפרסס ש

 ||סעי ישר 

  (OCD_2_sp3_112 sp2_135 sp1_068) 

לשוניים ללא צורך -פנים יםשינוי ם שלליכימספקת הסבר לתופעה על סמך תה כאןהגישה המוצעת 

 שפות אחרות.מהשפעות של בהשערות 

(. פרץ הבחין בין עתיד אובייקטיבי לעתיד סובייקטיבי 1953הראשון שהצביע על התופעה היה פרץ )

צורך  קיים לדעתו,(. 67שבו הדובר מביע את יחסו כלפי הפעולה שתתרחש או שלא תתרחש בעתיד )שם: 

העתיד  שבמקרא היו לה צורות מיוחדות כגון( להביע משמעות זאת )50-ובר בשנות הבתקופתו )מד

של פרץ( בלשונו  "האות ש") שהמילית בלשון הדיבור למטרה זו משמשת שו ,המוארך והעתיד המקוצר(

שלא , שיקרא המורה, שילך בעצמורים האלה )מופיעה בהקש שען שהמילית )האות( שם( טפרץ ) )שם(.

ומשמשת פתיחה להבעת ( כי היא מקשרת את המשפט הטפל עם המשפט העיקרי כאלה מפיך אשמע דברים

ציין שבלשון הדיבור מילית זו אף יכולה הוא . אני מבקש שתלך ,אני רוצה שתקרא ספרמשאלה, כגון 

 (.69( )שם: הלוואיבמקום להופיע כמבע עצמאי כביטוי של איחול )

הרגיל לעתיד הסובייקטיבי הוא הבעת יחסו של הדובר כלפי לסיכום, על פי פרץ, ההבדל בין העתיד 

האירוע המובע בפרדיקט. הבעת יחסו )רצונו( של הדובר כלפי האירוע היא מודליות דאונטית, והיא 

(. דומה 5.9.1, בדומה למקרים אחרים שבהם המילית מציינת מודליות דאונטית )סעיף שמצוינת במילית 

, אף על פי שמשתמע שפרץ ראה במבנים שבנה זו של משמעות המילית שדעתו של פרץ מהווה אישוש לה

 משפט מקדים. שבהםהעצמאיים קיצור של מבנים 

 ומסקנות סיכום – דאונטית מודליות 3.5.3

היא זו ו ,יכולה להופיע במבנים ללא פרדיקטים המקודדים מצב מנטלי שהראיתי שהמילית  5.9בסעיף 

( וכן 5.9.1סעיף להופיע במשפטים מורכבים )עשויה  ש בתפקיד הזה המילית .המציינת מצב מנטלי

הדובר או של האגנט,  נו שלמציינת את רצו ש(. במקרים האלה המילית 5.9.2סעיף במשפטים עצמאיים )

בעברית  שסינכרוני המילית במבט מכאן, הנמען באירוע או במצב המתואר במשפט שהמילית מציגה. של 

(, 5.9.1בסעיף  224–219דוגמאות מכוונת כלפי האגנט )ה ונטיתדליות דאמו צייןלעשויה זמננו -מדוברת בת

גם ש הצעתי(. 5.9.2בסעיף  5דוגמה ( או כלפי הנמען )5.9.2בסעיף  240–236דוגמאות כלפי הדובר )

אך , התייחסות למבע כאל פרופוזיציה – de dictoהמילית מקודדת את התחום הסמנטי במקרים האלה 

מסומן במילית במשפט ה מתוארבנוגע ל, הנמען או האגנט יינת את רצונו של הדוברהיא מצעל כך, נוסף 

  .ש

לציין שכיוון במבט דיאכרוני אפשר לשער התפתחות ממודליות אפיסטמית למודליות דאונטית. יש 

מתועד פחות בספרות המחקר, ובדרך כלל מניחים שמודליות אפיסטמית מתפתחת  ההרחבה הזה

עם זאת, כיוונים הפוכים  (.Bybee, 1988; Traugott, 1989; Sweetser, 1990: 50דאונטית )ממודליות 

 תיאורבהראתה שהשימוש המקראי הרגיל (, למשל, Livnat, 2003הוזכרו בספרות המחקר גם הם. לבנת )

 :מביע ספק באמיתות תיאורהובו  ,הוא שימוש אפיסטמי אולי

(242) נ    ם ה  ל־ַאְבָרָ֗ י אֶׁ ר ָשַרֵ֜ אמֶׁ ֵֹ֨ י ַות ָ֔ ְפָחת  ל־ש  ת בֹא־ָנ֙א אֶׁ דֶׁ לֶָׁ֔ י ְיהָו֙ה מ  נ  א ֲעָצַרָ֤ יה־ָנָ֞ ם  אּוַלֵּ֥ ע ַאְבָר֖ ְשַמ֥ ָנה ַוי  ֵ֑ מֶׁ ֖ה מ  ָבנֶׁ א 

י׃  ְל֥קול ָשָרִֽׁ

 (בראשית טז, ב) 
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 :243למשל, בדוגמה . זה בעברית המדוברת יאורלתמשמעות זו היא גם אחת המשמעויות המיוחסות 

(243)  להפסיד ||אין מה  אולילהם  

 (Y311_sp1_17) 

דובר למודליות דאונטית מכוונת  – יש גם שימושים דאונטיים וז מילהת לדוברואולם, בעברית המ

 )בקשה(:

(244)  \תגידי לאמא שלך ש | זהו  אוליאבל  

 (C842_sp1_005-006) 

 :נמען )בקשת רשות(לוגם מודליות דאונטית מכוונת 

(245)  \  אולית אני אשאל אותו כמה שאלו 

 (P311_2_sp1_038) 

 מעריכים ביטויים אחרי' ש' המילית 3.15

הדובר יכול להעריך פרופוזיציה באמצעות . תוכן שהדובר מעריךיכולה להציג פרופוזיציה כ שהמילית 

(, קטגוריות 5.3לשוניים שונים. מלבד פרדיקטים פועליים שהוזכרו בסעיפים הקודמים )סעיף  ביטויים

, +שהאמת, +שמזללשמש במעמד של ביטויים מעריכים הן שמות עצם )כגון העשויות  דקדוקיות נוספות

(, צורות בינוני/שמות תואר/צורות חג"ם )כגון +שהבעיה, +שטעות, +שקטע, +שהעיקר, +שהעובדה

, +שעדיף, +שמכובד, +שחשוב, +שברור, +שנכון, +שמספיק, +שמפתיע ,+שנראה, +שבטוח, +שמובן

, +שבאמתכתיאורים מוסגרים )כגון  צירופי יחס(, +שבטחתיאורים )(, +שחבל, +שלא טוב, +שטוב

פרופוזיציה זו  99(.+שאין מצב, +שמצביש ) משפטים( ואף +שכאילו(, מיליות קישור )+שכמובן, +שכנראה

. הדובר יכול להעריך פרופוזיציה האינה קביעתו הישירה של הדובר, אלא הדובר מביע את הערכתו כלפי

 מעמ"ד:להלן דוגמאות מ .כלפיה עמדתואו להביע את  להביע את רגשותיו כלפיה ,ת שלהאמיתּומבחינת ה

(246)  את צריכה להרגיש בבית שלך ||ש ברור 

 (Y34_sp1_062) 

 

(247)  היא קיבלה ||ש מפתיע מאוד  

 (C711_3_sp4_030) 

 

(248)  \אני אגור שם ש אין מצב 

 (C842_sp2_201) 

 

(249)  ממקום אחר ||זה ש נכון 

 (Y311_sp1_125) 

 

                                                           
, ש+מוגזם, ש+סימןנוספים שלא נמצאו בקורפוס, כגון ין שרשימה זו אינה מלאה, ומוכרים ביטויים רבים יש לצי 99

 ועוד. ש+חבל על הזמן, ש+יפה, ש+נחמד, ש+מטורף
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(250)  תפתחו נוהל מעצר חשוד |ש חשוב ולכן כל כך 

 (P423_1_sp3_087) 

 

(251)  ||  דלק   מילאתש טוב 

 (OCD_2_sp1_071) 

 

(252)  היא יוצאת עם הרבה בנים ||ש לא טוב 

 (P423_2_sp2_ 122) 

 

(253)  ל |חייל ישכב לו בבית חולים עם כדור ברגש עדיף 

 מאשר שחייל יישב ב |

 שבי של גורם עוין ||

 (P423_1_sp3_117-119) 

 

(254)  אתה שם ||ש מספיק 

 (C612_3_sp1_079) 

  

(255)  אני מכיר את זה זה |ש כאילו 

 (C612_3_sp2_030) 

 

(256)  לא תתאים את עצמה דווקא לתוכניות שלך ||ש כאילו 

 (Y32_sp1_098) 

 

(257)  נו באמת לחדרים ||לא נכנסש חבל 

 (D142_sp1_037) 

 

(258)  זה הסלון ||ש נראה לי 

 (C842_sp2_106) 

 . אינה מחויבת ש. במקרים האלה המילית מודול פרוזודי נפרדהמעריך יכול להוות  ביטויה 

(259)  | באמת 

 אתה כמו דמות מסרט מצויר ||

 (P311_2_sp3_080-081) 

 

(260)  | מה זה אומר 

 \ם לפתוח במלחמה ברגע שהם יהיו בטוחים מי עשה את זה הם הולכיש

 (C714_sp1_129-130) 

הבאים אדגים  סעיפיםבבין הביטוי המעריך לפרופוזיציה נוצר יחס פרדיקטיבי. לרוב אקדים ואומר ש

 שימושים בביטויים מעריכים אחדים ואדון בהם.
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 מעריכים כביטויים תיאורים 3.15.1

מובהקים הוא ה התיאורים( מציינים שטווח ההשפעה של Maschler & Estlein, 2008משלר ואסטליין )

ע הוא המב התיאוריםשל  תםכאשר טווח השפע .ביטויים רפרנציאליים האלה הם התיאוריםהפרדיקט. 

( Maschler, 2009שיח. משלר )יש להם מאפיינים של סמני  , כלומר, כאשר הם חולשים על כל המבע,כולו

קציה, בניגוד ללשון אאודות האינטרעל אלמנטים דקדוקיים המשמשים ללשון מגדירה את סמני השיח כ

אינם מאזכרים את העולם הנתפס על ידי  סמני השיחמילים אחרות, לשוני. ב-עולם החוץהאודות על 

קציה בין הדוברים או את אמאזכרים את הטקסט, את האינטר אלא הםהדוברים מחוץ ללשון, 

אין סמני השיח מתארים את  חשים במוחם של הדוברים בזמן הדיבור.התהליכים הקוגניטיביים המתר

העולם האמיתי, אלא משמשים להבנות את נקודת מבטו של הדובר ואת יחסו לאירוע הדיבור עצמו, 

לעמדות קודמות של אותו הדובר בנוגע קציה אהבניית עמדות באינטר .(subjectification) לעולם השיח

שתתפים אחרים בשיח הוא שלב נוסף בתהליך הגרמטיקליזציה של סמני לעמדותיהם של מבנוגע או 

 .(Traugott, 2003) (inter-subjectificationהשיח )

ם הוא פרדיקט, מתארים את העולם האמיתי. סמני השיח, תהשפעשטווח  התיאוריםכאמור, 

כולה להופיע המילית אחרי צורות אלה יאין זה מפתיע ש ייחסים לרוב לפרופוזיציות. על כןלעומתם, מת

 המציינת פרופוזיציה. ש

 בטח תואר הפועל. באמת-ו בטח – שלהופיע המילית עשויה שאחריהם  תיאוריםשני זה אדגים  סעיףב

( 'בלי פחד' )שטיינברג, תשכ"א: 96משמש בלשון המקרא במשמעות 'במצב של ביטחון' )קדרי, תשס"ו: 

יר(: 57 ֖ אּו ַעל־ָהע  ַטח ַוָיֹב֥ ֹ֑ לשית לד, כה(; )ברא ב  ְשָרא ֵ֨ ְשֹכ֩ן י  ַטח ַוי  ַ֤ (, 2003לפי אבן שושן ) )דברים לג, כח(. ב 

, ת. הוא משמש הן במשמעות המקראיתשתי משמעויות עיקריו בטחהחדשה לתואר הפועל  בעברית

ד יש לציין שבמעמ" נכון' )שם(.-'בוודאי, בלא ספק, אל ו היאמשמעותימינו -של עברית בתובלשון הדיבור 

היא  ימינו,-, המצויה בעברית בתהמשמעות המקראית 'בלא פחד' אינה מזדמנת. המשמעות השנייה

לשוני כמצב -בעולם החוץ , פעולה או אירועמשמעות המביעה סובייקטיביות. כאשר הדובר מתאר מצב

 התוארהמתקיים בלא ספק, זהו שיפוט סובייקטיבי של פרופוזיציה מסוימת. כלומר, בשפה המדוברת 

תואר ובאמצעותו מביע הדובר את רמת ביטחונו הגבוהה באמיתותה.  ,מקודד הערכה של פרופוזיציה בטח

תציג את הפרופוזיציה ותפריד  שואפשר שהמילית  ,שלהשתלב בפרופוזיציה ללא המילית עשוי זה  פועל

 .שמופיע ללא המילית  בטחי המעריך. בדוגמאות הבאות התואר אותה מן הביטו

(261)  רשום הנימוקים | בטחשהו איפ 

 (P931_2_sp1_180) 

 

(262)  לא אהיה הרבה || בטחעם שולה אני  

 (Y32_sp2_208) 

 

(263)  || בטחאת עושה עם בשר  

 (Y111_sp1_021) 

 משום , וזאת, כנראה,אינו מחויב בטחהתואר אחרי  שהשימוש במילית ש הדוגמאות מלמדות

המציינת  שמלווה במילית  בטחבדוגמאות הבאות התואר עם זאת, . התייחסות לפרופוזיציהבו שמקודדת 

שהדובר מעריך פרופוזיציה. מבנים אלה אינם רק מביעים את רמת ביטחונו הגבוהה של הדובר במפורש 
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מופיעים . חלקם (inter-subjectification) אישית-, אלא יש להם גם משמעות ביןבאמיתות הפרופוזיציה

(, וחלקם 266–264ם למה שנאמר קודם או למה שמשתמע משיח קודם )דוגמאות בהקשר של ניגוד מסוי

 ש(. כלומר, המבנה הכולל את המילית 269–267שיחו )דוגמאות -מביעים את הסכמתו של הדובר עם בן

 .לאן לברוח אין-ש שיחה הטוען לבןת מתנגדת הדובר 264אישי. בדוגמה -משמש סמן שיח בין

(264)  דובר  

 

 דוברת 

 לאן לברוח || אין

 זה הכותרת הכי הכי הכי כאילו |

 יש ||בטח ש

  (C714_sp5_033-034, sp1_127) 

מצביעה על כך שדוברת א אינה בטוחה בדבר ומניחה שלא. דוברת  \אתם לא מדברים השאלה  265בדוגמה 

 ב מציגה טענה מנוגדת לכך.

(265)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 נו אז מה |

    \ אתם לא מדברים

 | לא

 כן ||ש בטח

  (C1624_sp3_017-018, sp1_061-062) 

אם -מחברתהדובר, מרצה לראיית חשבון, טוען שבניגוד לפעולה של העברת מזומנים  266בדוגמה 

בת, להעברת מזומנים בחברה אוטונומית יש משמעות כלכלית. ייתכן שטענה זו עומדת בניגוד -חברתל

 לציפיות הנמענים. 

(266)  @ למרות | 

   --לפעולה של העברת מזומנים מחברה אם לבתש

]...[ 

 אין שום |

 מהות כלכלית |

 כאשר מדובר בחברה אוטונומית |

 יש לזה ועוד איך משמעות כלכלית ||

 יש לזה משמעות כלכלית ||בטח ש

 (D933_sp2_312-320) 

תעבור לגור שם. א לה מנצרת, ידובר א מניח שאם תהיה מדינה פלסטינית, דוברת ב, ערבי 267בדוגמה 

 .בטח שלאשיחה באומרה -מסכימה עם בןדוברת ב 

(267)  דובר א 

 דוברת ב

 דובר א

 דוברת ב

 הרי אם תהיה מדינה פלסטינית |

 גדול |

 את לא תעברי לפלסטין ||

 אתה מדבר על טרנספר עכשיו ||

 לא ||בטח ש

 אני גרה בנצרת || 

  (C1624_sp3_110-111, sp1_267-270) 
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 .הדוברים מביעים את הסכמתם עם בני שיחםשלהלן הדוגמאות בשתי גם 

(268)  דובר א 

 

 

 

 דובר ב

 ומה שקרה לך |

 אה | -ז

 אה | -מאמין שזה קרה ל

 לא מתוך בחירה ||

 לא ||בטח ש

  (P931_1_sp2_158-161, sp1_194) 

 
(269)  א דוברת 

 ב דוברת

 ||  הוא לא יכול לענות על זה

 ||  הוא לא יכול לענותבטח ש

  (OCD_3_sp1_023, sp3_027) 

נכון'. כלומר, -משמש בעברית המדוברת במשמעות 'בוודאי, בלא ספק, אל בטחתואר ההראיתי ש

 שהשימוש במילית הדובר מביע את רמת ביטחונו הגבוהה באמיתות הפרופוזיציה. באמצעות ביטוי זה 

. במקרים מקודדת בביטוי זה פוזיציההתייחסות לפרושמשום  ,, כנראהבטחאחרי הצורה  אינו מחויב

ייתכן שנוצר בידול על פי ניתוח הדוגמאות מן הקורפוס, . המופיע שמסוימים, לעומת זאת, המילית 

את המילית  יםהכולל מבנים. השמילית את ה יםהכולל מבניםהו שללא המילית  מבניםמשמעויות בין ה

סובייקטיביים -בהקשרים אינטר יםופיעאלה מ מבנים, כלומר, אישיות-משמעויות בין יםמביע ש

יש לבדוק את  עם זאת, .(Traugott, 2003) שיח זהעל שלב מאוחר יותר בהתפתחותו של סמן  יםומצביע

 .רחב יותרהיקף קורפוסים בבההשערה הזאת 

( Maschler & Estlein, 2008. משלר ואסטליין )באמתתואר הלהופיע גם אחרי  עשויה שהמילית 

את תהליכי הגרמטיקליזציה שלו, אך אינם מזכירים ביומי ו-בשיח העברי היום באמתם של דנים בשימושי

ת יכול להיות רפרנציונלי וכן להביע א באמתהתואר הם טוענים ש .ששימושים עם המילית ה

רפרנציונליים -שהשימושים התיאורייםמשלר ואסטליין מציינים  עם זאת,קציה בין הדוברים. אהאינטר

לשוני כפעולה -עולם החוץמפני שתיאור הפעולה ביים להיות סובייקטיביים גם הם, עשו באמתשל 

שיפוט סובייקטיבי של  –קידוד המשמעות הזאת (. 309הוא שיפוט סובייקטיבי )שם:  "באמתשהתרחשה "

 באמת ביטויהמעמ"ד ביות וברוב ההיקר. ואכן, שמאפשר לתואר הפועל להופיע ללא המילית  –המבע 

אמיתות  על אודותלשאול להביע פליאה והדובר יכול  באמצעות הביטוי הזה. שהמילית  ללאמופיע 

 הפרופוזיציה:

(270)  \כזה ענק  באמתוהראש שלו  

 (C514_1_sp1_077) 

 
(271)  \רצינית עם הקטע הזה  באמתאת  

 (C842_sp1_055) 

יינים שאינו רגיל והנמען הוא מתאר מצב ענהדובר יכול להדגיש שהפרופוזיציה היא אמיתית כאשר 

 עשוי להתקשות להאמין בו.

(272)  את הצנצנת לפני זה | באמתוהיא שוטפת  

 (C612_3_sp2_061) 
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 מעורבות רגשית: יביע באמתהביטוי אפשר גם ש

(273)  יכולים להפסיד || באמתהם  

 (Y311_sp1_098) 

 הסכמה:גם להביע עשוי  באמתהביטוי 

(274)  \מאה ועשר לכל אחד  

 נורא זול ||  באמתזה 

 (C842_sp1_062-063) 

 

(275)  חדר קטן באמצע | באמתאני ראיתי זה  

 (C842_sp2_159) 

מהווה יחידה  ביטוי. לפעמים ההמוערך מופרד מן המבע באמתהביטוי ואולם, במקרים מסוימים 

 פרוזודית עצמאית:

(276)  \אתה מתאמן כל יום  

 \ באמת

 (P423_1_sp1_063-064) 

במקרים האלה, בדומה לשימושים . באמתמופיעה אחרי הביטוי  שהמילית במקרים מסוימים 

בדוגמה  .או למה שמשתמע ממנו , הדובר מציג פרופוזיציה המנוגדת לשיח קודםבטח ש ירוףמסוימים בצ

משתמע שדובר א מתקשה להאמין שתקופה מסוימת עברה במהירות עבור דובר ב. דובר ב מחזק את  277

 .באמת שענתו המנוגדת למה שדובר א חושב באמצעות הצירוף ט

(277)  דובר א 

 

 דובר ב

 דובר א

 

 דובר ב

 דובר א

 זה עבר לך לאט או מהר ||

 --אם אתה 

 לאט ||

 עכשיו שאתה מסתכל אחורה ||

 \עבר לך לאט 

 כן ||ש באמת

 \ממש לאט עבר לך 

 \באמת 

 P931_2_sp2_026-031, sp1_040-041) ) 

, אך יש לבדוק את התפוצה וללא המילית שעם המילית  – תייחדו פונקציות שונות לכל שימושהשייתכן 

 קורפוסים רחבים יותר.ב

הלשון של תקופות הבכל  מוכר תיאוריםאחרי  ש( מציין שהשימוש במילית 332: אבלאו )תשנ"ו

ְמַעט : באופן כללי במקרא אינו רגיל ש-השימוש בשתופעה זו אינה נפוצה במקרא כיוון , אך תהעברי כִּ

יש   ָאֲהָבה ַנְפש  ת שֶׁ י א  ָמָצאת  ם ַעד שֶׁ הֶׁ י מ  היא המילה  ש. בלשון חכמים, לעומת זאת, )שיר השירים ג, ד( ָעַבְרת 

לא יהו מסירות את לבו )משנה סנהדרין ש ובלבד(: 335: שםהפועל משאר המשפט )-הרגילה להפריד את תואר

 .ב, ד(
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 מעריכים טוייםכבי מוסגרים תיאורים 3.15.2

לבנת,  ;אבלאו, תשנ"ו) כמובןאו  כנראה, דוגמת מוסגריםיכולה לבוא גם אחרי תוארי משפט  שהמילית 

ליים שעיקר תוכנם ציון ערך ת מודהם צייני אמיתּו כמובן-ו כנראה-לבנת )שם( מציינת ש 100תשנ"ה(.

ם מתייחסים לפרופוזיציה. וה ,ביטויים מעריכים כלומר, גם צירופים אלה הם האמת של המשפט כולו.

 .פרופוזיציההדובר באמיתות ה נו שלביטחו מביע את כמובןהצירוף  278 הבדוגמ

(278)  אה | כמובןוזה  

 קוסם להם |

 (Y33_sp1_012-013) 

 .הפרופוזיציהשל  הספק של הדובר באמיתותההטלת הוא  279בדוגמה  כנראהתפקידו של הצירוף 

(279)  | מרוויח הרבה כסף כנראה 

 (C612_4_sp2_075) 

  .במפורש את ההתייחסות לפרופוזיציה המציינת שלצירופים אלה יכולה להצטרף המילית 

(280)  דובר א 

 

 דובר ב

 דובר א

 --כנראה ש 

 יצטרכו גם אה |ש כנראה

 כן ||

 אה |

 אה שוטרת שתהיה שם || -שומרת ש

  (P311_2_sp1_354-357, sp5_036) 

 

(281)   יתם |חס וחלילה זיה 

 מישהו ש |

 מנסים לחטוף אותו |

 אתם שמים לב שזה לא משחק בין חברים |כמובן ש

 (P423_1_sp3_108-111) 

אפשר להסביר את השימוש  גם ביטויים אלה הם ביטויים המעריכים פרופוזיציה, ולכןכאמור, 

, ביטויים אלה, עם זאת ומפרידה בינה לביטוי המעריך.כמילית המציגה את הפרופוזיציה  שבמילית 

 אינה מחויבת שמקודדים את המשמעות של הערכת הפרופוזיציה, ולכן המילית  לעומת תיאורים רגילים,

  101.מוסגריםגם אחרי תוארי משפט  שנראה שיש נטייה להשתמש במילית  אף על פי כן. אחריהם

נחשב זמננו, -הנפוץ כל כך בעברית המדוברת בת ,ביטויים אלה אחרי שבמילית שימוש אציין שה

הם  כידוע ש-ו כמובן ש, כנראה ש( כתב שהביטויים כגון 1971פרץ ) לפי הדקדוק הנורמטיבי. בלתי תקין

ים במשפט מורכב, עם הסגרים כגון הנמצא נראה שלאיים', תערובת של צירופים כגון 'מעין פתיחת כ

-( ראה ב1974בנדויד )תחבירי. גם ושאינם קשורים בגוף המשפט קשר  ,שמקומם במשפט פשוט כנראה

  .נראה ש-ו כנראהמפני שהיא, לטענתו, 'שעטנז' של  צורה פסולה כנראה ש

                                                           
100
 ( מכנה תוארי משפט אלה 'תיאורי פועל מוסגרים'.תשנ"הלבנת ) 

בהם אינה ואלה ש שהמילית אלה שבהם מצויה  –ם מספר הדוגמאות בקורפוס אינו מאפשר לבחון את התפוצה של הביטויי 101
 אך ייתכן שנוצר בידול משמעות. מצויה,
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סימנים "(, לעומת זאת, טען שאין לראות בשימושים אלה שיבושי לשון, אלא 340 :אתשנ"ו בלאו )

 . לדבריו:"להמשך חי ולפיתוח דרכי הלשון מתקופות קודמות

יבות של טעם וסגנון, אך אין כל הצדקה לשלול אותם רק מפני רשאי אדם להתנגד לביטויים אלו מס

לתוך  'כמובן שנלך'שאינם מצויים במקורות הלשון הקדומים. אין אנו זכאים להכניס ביטוי מעין 

אין נשוא, ועל כן עלינו לפוסלו ולומר  'כמובן שנלך'ולטעון, שבמשפט  'הגיוני'מיטת סדום של ניתוח 

. שהרי העברית החדישה אינה בנדון זה אלא הממשיכה של דרך 'מובן נלךכ'או  'מובן שנלך'דווקא 

הבעה מקובלת בעברית בכל שלביה, ואנו לא נראה בביטויים מעין אלה שגיאות, הפוגעות בדפוסי 

 :אתשנ"ו ,)בלאו פיתוח דרכי הלשון מתקופות קודמותהלשון המקובלים, אלא סימנים להמשך חי ול

340). 

, ועל כן ותאישי תפיסות(, הנורמות בלשון אינן אלא Izre’el, forthcoming2: 15)כפי שמציין יזרעאל 

, לרוב אין אתהפרט. יתרה מז צקות, אך נוטות לטוטליטריות בעיני הרשויות ובעיניאינן מאוחדות או מו

בסיס לטעון שמבנים מסוימים אינם צפויים, אפילו מנקודת מבטם של טהרנים המתבססים על מקורות 

  (.15ית הקדומה כדי לבסס נורמות לעברית החדשה )שם: העבר

 המשוערבת, למשל בפירושיו של ראב"ע:( מביא דוגמאות לתופעה מן העברית 340 :אתשנ"ובלאו )

(282)  הוא האוהל שלי )ויקרא כז, ב(לפי דעתי שו 

 שמן ראש כמו במנעמיהם )תהלים קמא, ה(לפי דעתי שו

 כז, ג(כל אלה שלמות )ויקרא לפי האמת שו

 (340: א)בלאו, תשנ"ו 

אחרי תיאורים מצוי גם אצל סופרים ומשוררים של תחילת  שמציין שהשימוש במילית  (337 :בלאו )שם

משועבדים הם כידוע ש...שוגם אצל עגנון: , אין הארץ נוחה לובהכרח ש המאה הקודמת, למשל אצל ביאליק:

 מוסגריםאחרי תוארי פועל  שות לשימוש במילית בלאו דוגמאוכן מביא  .כחות הטבע לאותיות שבתוכה

 הכתובים בכוונה תחילה ב'סלנג': 50-משנות הבלשון דיבור, בעיתונות ואף בספרים 

(283)  מלמטה( 43, שו' 5, טור 2, עמ' 24.11.54איני יודע )הארץ ש באמתמה מקשר את הדיונים...?  

 (12, שו' 2, טור 2, עמ' 12.11.54ייכשל )הארץ ש בהכרחניסיון זה 

, עמ' 29.10.54אסור לראות בהם קבוצת מוצצי דם )הארץ בוודאי שאין באים לטעון כי הם תמיד...אך 

 (51, טור א, שו' 2

 24, טור ו, שו' 3, עמ' 8.9.54הפרדסנות ... היא גם בעלת אינטרס שונה לחלוטין )הארץ ש כמובן

 מלמטה(

 (1.2.55ור של סטודנט הגבלות אלו מוכרחה המדינה לקיים )חיבש ללא ספק

, טור ו, 2, עמ' 23.2.55נפל בחלקי וכנראה גם שהמנהל הדואר הכללי דואג לכך ש... )הארץ ש כנראה

 (7מכתבים למערכת, שורה 

 (337: א)בלאו, תשנ"ו 

חלוקה של  –במבנים האלה הוא סגמנטציה  ששתפקידה של המילית  מציע (331 :אבלאו )תשנ"ו

. לפי בלאו, צורות (comment) ולקומנט (topic) , כלומר לטופיק'נשוא הגיוני'ול וני'הגי נושא'יחידת שיח ל

קדוקי. עם זאת, אם אף לא נשוא ד –אלה אינן ממלאות תפקידו של נושא דקדוקי, ובמשפט פועלי 

הוא  בוודאי – בוודאי חזרו החיילים מן המסעהיא  האם באמת חזרו החיילים מן המסע?התשובה לשאלה 

הוא תיאורו של הנשוא  בוודאימסורתי הדקדוק בנשוא ההגיוני, אף על פי שהש, ועל כן הוא החידו
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( טען שהסתירה הזאת שבין הנושא והנשוא ההגיוניים לנושא והנשוא שם. בלאו )חזרוהדקדוקי 

ההגיוני מיוחדות. כדי לרפות את המתח שבין הנושא דרכי הבעה  באמצעותדקדוקיים נמנעת לעיתים ה

נשוא כ, המשמשות כנושא או בוודאיכגון  ,, אפשר לשוות לצורותנושא ונשוא תחבירייםוהנשוא ההגיוני ל

במצבים אלה יעמדו התיאורים  .הגיוני, את צורת הנושא או הנשוא הדקדוקי ולהעמידן מול שאר המשפט

בוודאי  במשפט מעין 102.שהמשפט באמצעות מיליות מסוימות, ובהן  יתרעם  וייקשרו בראש המשפט

( 332 :אאף צורה של נשוא דקדוקי. בלאו )תשנ"ו בוודאיניתנה לנשוא ההגיוני  שחזרו החיילים מן המסע

– בחלוקה לאיבריםשינוי  באמצעותטוען שהזהות בין הנושא והנשוא ההגיוני לדקדוקי הושגה 

Gliederung  שפט היא ר המיתהתואר מת . בלאו מציין שהפרדשבאמצעות המילית  –סגמנטציה  או

, 331 שם:) ערבית קלסית, למשל, בגרמנית ובתופעה מוכרת ונפוצה לא רק בעברית אלא גם בשפות אחרות

  .(16הערה 

נושא האת היחס בין  לצייןהוא במבנים אלה  ששתפקידה של המילית משתמע מדבריו של בלאו 

יכולה  שכיצד המילית לנשוא, כלומר, את היחס הפרדיקטיבי. תפקיד זה תמוה לכאורה, ולא הוסבר 

 .זה בעבריתהתפקיד ה להתפתחות אציע הסבר אפשריבהמשך  .יחס זהלציין 

זה  סעיף. בהקשרים שנידונו בפרופוזיציהמציגה  שהמילית לפי הגישה המוצגת בעבודה זו, 

, למשל, הם ביטויים להבעת מוסגריםתוארי המשפט השונים. ביטויים מוערכת באמצעות הפרופוזיציה 

של המידע הנמסר, כלומר, הביטויים האלה מעמד ללתכנים או בנוגע ם שונים של עמדת הדובר היבטי

לרוב עמדתו של הדובר כלפי הפרופוזיציה היא  מתייחסים לפרופוזיציה כולה, אך אינם משתתפים בה.

תכן יי החידוש, ואילו הפרופוזיציה המוערכת היא הנתון כי לעיתים קרובות היא בבחינת הנחה מוקדמת.

ביניהם נתפס היחס שהביטוי המעריך נתפס כפרדיקט, ואילו המשפט שהוא מתאר נתפס כסובייקט, ולכן 

סובייקט הלהיתפס כמילית המקשרת בין  עשויה שהמילית  בהקשרים האלה. פרדיקטיבייחס כ

מבנה  כךו היחס הפרדיקטיבי המתהווה בין שני החלקים. כמציינת את, וכתוצאה מכך גם לפרדיקט

 "החריגות"ההופעות . ( הופך למבנה תחבירי ונוצרת אינטגרציה סמנטיתinformation structureסר )המ

 במבנים האלה מדגישות את האופי הדינמי של הדקדוק. ששל המילית 

. מוסגריםי לתיאורי משפט ודאחרי הביטויים של עמדה אפיסטמית אינו ייח שהשימוש במילית 

יכולה להופיע אחרי תיאורים כאשר השימוש בהם קשור להערכת  שהקודם הראיתי שהמילית  סעיףב

מבחינה סינכרונית מדובר בתופעה תחבירית רחבה, המשותפת לדגמים תחביריים הפרופוזיציה כולה. 

אינו שונה מניתוחם של מבנים אחרים  מוסגרים רי פועלאומגוונים. ניתוחם של המבנים הכוללים ת

 משפטים. יודעאו  חושבכגון  ,פעליםשבהם למשל המבנים מית, ביטויים של עמדה אפיסטים מכילה

את את דעותיו של הדובר,  יםומבטאבשיח בעיקר ככלי הערכה שמשים מאת הפעלים האלה  מכיליםה

 להסביר אפשרהמבנים האלה את , ולכן ; זיו, תשע"ו(Thompson, 2002) פרשנויותיו וכו'את עמדותיו, 

פרופוזיציה, אך בין פרופוזיציה זו לביטוי המעריך נוצר יחס להציג נועדה  שאופן: המילית הבאותו 

ההבדל בין המבנים  ה ויוצרת מבנה תחבירי גדול יותר.נתפסת כמסמנת את היחס הז שמסוים, והמילית 

 למה שנאמר.בנוגע מצוין במפורש מי מביע את העמדה אין הוא שבתוארי משפט 

יחס פרדיקטיבי בין סובייקט לפרדיקט שהמסומנים  ינתמצי שהמילית בהקשרים הנידונים  ,לשיטתי

מהווה חלק בלתי נפרד  התוכן שהדובר מביע את עמדתו כלפיומכיוון ששלהם טופיק וקומנט הפרגמטיים. 

                                                           
 .אשר-, וכי, ו, הינה( מציין שחלוקת המשפט לשני חלקים יכולה להתבצע גם באמצעות המיליות 332: אבלאו )תשנ"ו 102
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אפשר  .תלכידּואינטגרציה סמנטית ונתפסת כיוצרת  שהמילית  ,(Du Bois, 2007)מן העמדה עצמה 

 .de dictoשיוך המבע לתחום  – ששל המילית העיקרי קיד לראות בתפקידים אלה התפתחות מן התפ

מופיעה אחרי ביטויים מעריכים, מציגה את  שהבאים אציג מבנים נוספים שבהם המילית  סעיפיםב

לקומנט הטופיק הפרופוזיציה המוערכת ותפקידה יכול להיתפס כציון היחס הפרדיקטיבי בין 

 הפרגמטיים.

 מעריכים כביטויים עצם שמות 3.15.3

להשתתף בהבניה של האירוע או מצב העניינים עשויים עצם, טים לשוניים מסוימים, למשל שמות אלמנ

לקודד את עשויים המתואר במשפט )מבנה הארגומנטים, סוגי פרדיקטים(, ואילו בהקשרים אחרים הם 

 284, למשל, בדוגמה מזלקציה בין הדובר לנמען. המילה אנטרהיחס של הדובר לפרופוזיציה או את האי

, ולכן היא מעורבת בקידוד (themeבתור 'עובר הפעולה' ) משתתפת במבנה הארגומנטים של המשפט

 מצב העניינים המתואר במבע זה. של תיאור ה

(284)  | מזלאתה צריך גם  

 בשביל אה |

 שיהיה לך מאיפה לקבל ||

 (Y34_sp1_239-241) 

קציה כי היא מביעה את יחסו אינטרמתייחסת לא מזלזאת, בשתי הדוגמאות הבאות המילה לעומת 

 . ש-של הדובר לאירוע המתואר במשפט הפותח ב

 אנחנו עובדות במחשבים ||שמזל   (285)

 (C514_1_sp1_038) 

 

(286)  מצאת לך את העבודה הזאת ||ש מזלאיזה  

 (Y32_sp2_087) 

המילית  – קציהאבמישור התיאורי ובמישור האינטר –בשני המישורים  משמשיםכאשר שמות העצם 

 מודול פרוזודיהשם המעריך והפרופוזיציה המוערכת מרכיבות  אם ,קציהאמחויבת במישור האינטר ש

אין הדובר רק מציג את הפרופוזיציה שהיא מושא להערכתו, אלא גם מפריד  ש. באמצעות המילית דאח

רכת גם באמצעות השם המעריך יכול להיות מופרד מן הפרופוזיציה המועבינה לשם העצם המעריך. 

וההפרדה , תופיעלא  שהמילית אפשר ש, מודול פרוזודי נפרדפרוזודיה. כאשר השם המעריך מהווה 

משפט המוערך אינה ביחידה פרוזודית נפרדת לפני ה מזלבאמצעות הפרדה פרוזודית. המילה  תתבצע

יטוי המעריך יכול להופיע (. הב|| באמת | אתה כמו דמות מסרט מצויר: 259מעמ"ד )אך ראו דוגמה מופיעה ב

עה. יפאינה מו שוהמילית  ,גם לאחר המשפט המוערך. במקרה זה היחס המעריך ישתמע רטרואקטיבית

 מופיע אחרי המשפט המוערך: ,איזה המלווה במעצים ,מזלבדוגמה הבאה הביטוי המעריך 

(287)   >בצחקוק< באתי לזרוק את היין הזה || 

]...[ 

 || מזל איזה>בצחקוק< 

 (C711_1_sp2_016-017) 
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בהקשרים מסוימים מקודד את ההבניה של אירוע או של מצב עניינים  האמתגם שם העצם המיודע 

 מסוים. כך, למשל, בשתי הדוגמאות הבאות:

(288)  הייתי רוצה שיעזרו לי לצאת || 

 || האמתוזה 

 (P931_1_sp1_113-114) 

 

 דובר א (289)

 

 דובר ב

 זה לא צורה לחשוב |

 זה לא נכון || כי

 \ האמתאבל אולי זה 

  (P931_2_sp2_235-236, sp1_218) 

קציה בין הדוברים. במקרים האלה ארמתייחס לאינט האמתומת זאת, בדוגמאות הבאות הצירוף לע

אחרי הצירוף, מציגה פרופוזיציה שהיא מושא להערכתו הנקרית , שוהמילית  ,הוא ביטוי מעריך האמת

מבחינה סמנטית מתאר את  האמתהצירוף כיוון ש ים לכאורהמפתיע םה אלה יםשימוששל הדובר. 

 ;Frajzyngier, 1985aוקביעה פשוטה מתפרשת אמיתית כברירת מחדל ) ,הפרופוזיציה כאמיתית

Cialdini, 2006: §3 נראה שבכל השימושים של הצירוף הפרופוזיציה המוערכת כאמיתית מנוגדת .)

 ,Maschler & Estleinשיח או המשתמעת מתוכו. משלר ואסטליין )המפורשת ב –לעמדתו של הנמען 

כי האמת נמסרת תמיד בניגוד למה  ,( ציינו שהקשר בין ניגוד למושג ה'אמת' אינו מפתיע307 :2008

(, משפט Frajzyngier, 1985aשנתפס על ידי הדובר כ'לא אמיתי'. עם זאת, כפי שציין פרייזינגר )

ים שפט המביע 'אמת' מבחינת הדובר, ולא כל המשפטים האינדיקטיביאינדיקטיבי ברגיל נמסר כמ

נראה שכאשר המשפט מנוגד למה שנתפס על ידי הדובר כ'לא אמיתי',  מנוגדים למשפטים אחרים. על כן

 הוא יסומן כאמיתי על ידי אמצעים מיוחדים. 

שיח קודם או למה כמעריך פרופוזיציה מדגיש שהטענה מנוגדת למה שנאמר ב האמתכאמור, הביטוי 

שמשתמע ממנו. במקרים האלה הדובר סבור שהנמען אינו בטוח באמיתות הפרופוזיציה המובעת. 

על קשר עם מישהו מסוים. משאילת עדיין דוברת א שואלת את חברתה אם היא שומרת  290בדוגמה 

. עם הבחורשאלה זו משתמע שדוברת א אינה בטוחה בכך. מתשובתה של דוברת ב עולה שהיא כן בקשר 

לא הייתה בטוחה באמיתות  –דוברת א  –כיוון שהנמענת  האמת שטענה זו מוצגת באמצעות הצירוף 

 הטענה הזאת.

(290)  דוברת א 

 דוברת ב

 \את עוד בקשר איתו שחר 

 השבוע דיברתי איתו |האמת ש

  (C711_0_sp2_228; sp1_212) 

, ונראה שהיא מצפה להפתיע אותה. מן דוברת א מכריזה שהיא הכינה ברכה לחברתה 291בדוגמה 

נראה שהיא אכן מופתעת. הניסיון להפתיע את דוברת ב מצביע על  – \ באמת | אוי –התגובה של דוברת ב 

, דוברת ב מודיעה שגם היא הכינה ברכה גם דוברת ב הכינה לה ברכה. על כןכך שדוברת א לא ציפתה ש

 .האמת שומציגה טענה זו באמצעות הצירוף 

(291)  דוברת א 

 

 אוי ||

 עדן ||
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 דוברת ב

 עשיתי לך שנה טובה ||

 אוי |

 \באמת 

 --גם אני האמת ש

  (C711_0_sp1_140-141; C711_0_sp2_161-163 ) 

דוברת א מספרת לחברתה שיש אפשרות שהיא תתחיל להתאמן פעם בשבוע במשך  292בדוגמה 

כך קרדיט לשני קורסים. דוברת ב שואלת  יות של האוניברסיטה ותקבל עלששלוש שנים בנבחרת המפר

מתאים לדוברת א. דוברת א עונה שנראה לה שכן. משתמע מתשובה זו שדוברת א אינה בטוחה  הדבראם 

את קביעתה זו . היא מעריכה זה כיףבתגובה דוברת ב מציינת שמבחינתה . מיטיב עימהלגמרי שהדבר 

 באמיתות טענה זו.אינה בטוחה  –דוברת ב  – כאמיתית כיוון שהנמענת

(292)  דוברת א 

 דוברת ב

 דוברת א

 \מתאים לך 

 נראה לי שכן ||

 זה כיף ||האמת ש

  (C711_0_sp2_240-241; sp1_238 ) 

יכולים לקחת חבילת סקי באתר פשוט כדי ומשפחתה השיח שלו  תהדובר מציין שב 293בדוגמה 

 על אפשרות זאת. הלא חשב נתלחסוך בעלויות. נראה שהנמע

(293)  לכם גם אתם יכולים לקחת אתר מאוד פשוט ||ש האמת  

 (D142_sp1_127) 

היא כאשר פרופוזיציה זו  ש-פרופוזיציה המסומנת ב כהמערי האמת ורהמן הדוגמאות עולה שהצ

כלומר, הדובר  103כפי שעולה מן השיח הקודם. ,מנוגדת למה שחושב הנמעןטענה מפתיעה, בלתי צפויה או 

פרופוזיציה אמיתית כאשר היא מנוגדת לפרופוזיציה אחרת )המפורשת או המשתמעת( מסמן במפורש שה

הוא טענה חזקה יותר מזו  ש-הנתפסת בעיני הדובר כלא אמיתית. הצירוף מאותת שהמבע המסומן ב

(. Schwenter, 2000; Schwenter & Traugott, 2000באנגלית ) in factבדומה לסמן השיח  ,הקודמת

 in factלתרגם את סמן השיח שאפשר ( מציינים Maschler & Estlein, 2008: f. 6) משלר ואסטליין

 104, אך אינם דנים בשימושים של הצירוף הזה בעברית.האמת )היא( שהצירוף באנגלית באמצעות 

אני אגיד לך טוי מעריך הוא גלגולו של הביטוי כבי – האמת –היידוע  ה-ביטוי זה בהשימוש בייתכן ש

 105:את האמת

                                                           
תפקידים שונים בשיח העברי  זהוצירוף . לזהובהקשר של ניגוד גם אחרי הצירוף  יכולה להופיע שמעניין לציין שהמילית  103

הדבור )ברדנשטיין, שור וענבר, בדפוס(. ואולם רק כאשר צירוף זה מציג ניגוד למה שנאמר קודם או ְלמה שמשתמע משיח 
 )שם(. ישזהו שאין דבר כזה פרסום שלילי? אז : שיכולה להופיע אחריו המילית  ,קודם

 חת:מופיע פעם א האמת היא שבמעמ"ד הצירוף  104

 -- -החדר אהאמת היא ש
]...[ 

 הוא מה זה מואר ||
(C714_sp1_003-004, sp4_001) 

 

105
; האמת<  אתה רוצה שאומר לך את האמת?: האמת( מציעה הסברים נוספים לצורה המיודעת 154–153לבנת )תשנ"ה:  

 .האמת<  לומר את האמת; וגם האמת<  למען האמת
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(294)   |   סיגלי 

 |  עם כל הכבוד שאני אוהבת אותך  אני אגיד לך את האמתבואי 

 |  הסכסוך בינך לבין גילי התחיל מזה

 |  ששתיכן יש לכם פה גדול

 (OCD_3_sp3_001-004) 

 

(295)  || אני אגיד לך את האמת 

 --עוד ש אה 

 נרדמתי בתשע ||

]...[ 

 שלוש וחצי כבר קמתי |

 (Y111_sp2_014-021) 

 

(296)  || אני אגיד לך את האמת 

 רינה |

 אני בהתחלה חשבתי |

 שדינה היא תישאר פה ||

 (Y111_sp2_160-163) 

לראות מן  אפשראינה מחויבת, כפי ש שהמילית  אני אגיד לך את האמתעם זאת, אחרי הביטוי המלא 

  106מעמ"ד.מהדוגמאות 

המאופיין  יחס פרדיקטיבילפרופוזיציה המוערכת נוצר בין הביטוי המעריך  בדוגמאות שנידונו לעיל

)לרוב  קומנטמדובר במבנה שבו  .(assertion( )Goldenberg, 2013: 150וטענתיות ) (cohesionת )לכידּוב

להיתפס כיוצרת יחס עשויה היא  ,מופיעה בהקשרים האלה שכאשר המילית  .טופיקהביטוי המעריך( ו

יכול (. ואולם, הדובר 5.14סעיף בהמשך, ראו אדון בהרחבה ד הזה )בהתפתחות של התפקיפרדיקטיבי 

הביטוי  297בין הביטוי המעריך. בדוגמה וכאשר לא יתהווה יחס פרדיקטיבי בינה פרופוזיציה להעריך 

של הנמענת אהבה את האירוע  ּהמָ יא . הדובר שואל אםעזבת את הביתמעריך את הפרופוזיציה  הקטע

. , כלומר כדבר מפתיע ובלתי צפויקטע-, והוא גם מעריך את האירוע הזה כהמתואר בפרופוזיציה זו

 לא נוצר יחס פרדיקטיבי. עזבת את הביתלפרופוזיציה  הקטעבמקרה הזה בין הביטוי 

(297)  --עזבת את ה שהקטע )אמא שלך( לא אהבה את  

 \עזבת את הבית שהקטע לא אהבה את 

 (C1624_sp3_056-057) 

ויוצר איתה יחס  נור הם כותביםמעריך את הפרופוזיציה  קטעאיזה  צירוףשבה ה 298השוו לדוגמה 

 107פרדיקטיבי.

                                                           
. אפשר להניח שביטויים אלה גם הם גלגוליו של הביטוי ת'אמת )ש(/את האמת )ש(הביטויים בשפה המדוברת משמשים גם  106

 . ביטויים אלה אינם מופיעים במעמ"ד.אני אגיד לך את האמתהמלא 

 .Maschler (1998)ראו  איזה קטעעל השימוש בביטוי  107
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(298)  הם כותבים נור ||שקטע איזה  

 (OCh_sp1_223) 

ביטוי מעריך שאינו יוצר יחס פרדיקטיבי עם המכילים להקביל את המבנים אפשר למעשה, 

ואחריו  משלים,במעמד של  זהאת הכינוי המכילים  5.7 בסעיףו למבנים שנידונ ,הפרופוזיציה המוערכת

 :שפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית 

 עזבת את הבית'ש הקטע'לא אהבה את 

 עזבת את הבית'ש זה'לא אהבה את 

הפרדיקט שאינו מחייב פרופוזיציה. בשני  משליםבשני המקרים הדובר מבקש להציג פרופוזיציה בתור 

בבחינת הנחה מוקדמת. ההבדל בין שני המקרים הוא שכאשר בעמדה ב לרוהמקרים הפרופוזיציה היא 

  108מופיע הביטוי המעריך, הדובר מבקש להביע את עמדתו כלפי הפרופוזיציה. משליםהתחבירית של ה

להלן דוגמאות נוספות שבהן ביטויים מעריכים אינם יוצרים קשר פרדיקטיבי עם הפרופוזיציה 

ין שהסיבה לכך שנוצר לו רווח של מאתיים היא שהוא העביר מזומנים הדובר מצי 299המוערכת. בדוגמה 

 מסביבה כלכלית אחת לאחרת. הדובר מציג את הסיבה הזאת כעובדה.

(299)  | העובדהרק בגין  

 העברתי מזומנים |ש

 מסביבה כלכלית אחת |

 לסביבה כלכלית אחרת |

 נוצר לי רווח |

 של מאתיים ||

 (D933_sp2_243-248) 

 כטעות. עניתי להרת מעריכה את הפעילות שהיא עשתה הדוב 300ה בדוגמ

(300)  |  עניתי להשטעות עשיתי  

 (OCD_3_sp2_024) 

 שכפי שעולה מן הדוגמאות לעיל, למילים השונות המקדימות את המשפט המוצג באמצעות המילית 

שמדובר בזוקק ריק ב( -3.2.4.3)סעיף  הדעה המקובלתבמבנים האלה תפקידים מובחנים, ולכן נראה כי 

 מתוכן אינה מבוססת.

 מעריכים כביטויים תואר ושמות בינוני צורות 3.15.3

ביטויים מעריכים. ואחרים( יכולות לשמש  מובן, בטוח, ברור, נכון)כגון,  ושמות התוארגם צורות הבינוני 

 ,שם תוארו( הראתה שצורות אלה יכולות לעבור גרמטיקליזציה: מצורות בינוני 2012מילר שפירו )

ת ו, משמשותנוט ןאינות אלה צור הן.מופיעה אחרי ששל חג"ם שהמילית  ותבמין ובמספר, לצור ותהנוט

                                                           
רפרנציאלי עם -ת איבר שהוא קולפי הדקדוק המסורתי, מדובר בפסוקית לוואי תוכן כיוון שלא קיים בפסוקית המשועבד 108

 הזוקק, וגם אין אפשרות להוסיף איבר כזה )צדקה, תש"ס; צבי, תשס"ח(.
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ת את יחסו של וחלק אינטגרלי מטענתו של הדובר, אלא מציינ ןאינו ת לטענה כולהוכנשוא, מתייחס

 צורה של סמן שיח.צורות אלה מקבלות לבסוף .  הטענה הדובר כלפי

בקורפוס של העברית המדוברת  ומצאה שהיקרויותיה נכוןה את הצורה בחנ( 2012מילר שפירו )

(. 108ר: שמות תואר, תוארי פועל, צורות חג"ם וסמני שיח )שם: וות לארבעה חלקי דיבחלקשחקרה נ

, קטיביות שונותאפונקציות אינטרמשמש בההוא סמן השיח  נכוןברוב המכריע של היקרויותיו המבע 

היא הבעת עמדתו האפיסטמית של  נכוןלשוני. הפונקציה השכיחה ביותר של -עולם החוץואינו מתייחס ל

יכולה לשמש גם כסמן השיח לבקשת  נכוןהצורה  (.112)שם:  ושיחובר כלפי דבריו או כלפי דברי בן הד

משמש  נכוןלא התגובה מן הנמען ולהגברת מעורבות בשיח. מילר שפירו )שם( מוסיפה שהצירוף 

 נוספות. בפונקציות

מסוים בטענה, לרכיב נה כולה, ולא מתייחס לטע נכוןהביטוי  קטיבייםאבשימושים האינטר לשיטתי,

המילית  .נכוןפרופוזיציה ומפרידה ממנה את הצורה ההתייחסות למציינת במפורש את  שועל כן המילית 

 מעמ"ד.ורפוס להלן דוגמה מק .de dictoלמודליות  de reהופכת את הפרופוזיציה ממודליות  ש

(301)  \הערבים הישראלים מסתכלים על הערבים הפלסטינאים כאילו מלמעלה נכון שוזה  

 (C1624_sp3_114) 

הערבים הישראלים מסתכלים על הערבים הפלסטינאים מתייחס לפרופוזיציה  נכון ביטויה אתבדוגמה ז

בשל היותה  109(epistemic authority. הדובר פונה לנמענת כאל בעלת 'סמכות אפיסטמית' )מלמעלה

. כלומר, הדובר רואה אמיתיתאו  נכונהומבקש לשאול אם הפרופוזיציה הזאת היא  ,ערבייה ישראלית

 ,נכוןבין המבע ומציגה פרופוזיציה, מפרידה בינה  שבנמענת מקור סמכות לאשר את טענתו. המילית 

הם יוצרים  יולשוני. ואולם יחד-חוץשאינו חלק אינטגרלי של הפרופוזיציה כי אינו מתאר את העולם ה

 מבנה תחבירי יחיד.

משמש להבעת עמדה אפיסטמית כלפי טענתו של בן השיח. באמצעות  נכוןבדוגמאות הבאות הביטוי 

טענה זו מוצגת הדובר מביע הסכמה עם טענתו של בן השיח )המפורשת או המשתמעת(.  נכוןהביטוי 

את בדרך כלל הדובר מביע  ה עם בן שיחו,הסכמהאחרי  ,. בהקשרים האלהשבאמצעות המילית 

  110.אבלוהיא מוצגת באמצעות המילית  ,הסתייגותו מן הטענה הזאת

(302)  יש ניואנסים ||נכון שאז  

 אתה לא יכול אה |

 זה ||

 אם אתה לוקח למשל בננות |אבל 

 (C612_4_sp1_179-182) 

 

(303)  זה ממקום אחר ||שנכון  

 אה | אבל

 (Y311_sp1_125-126) 

 

 

                                                           
 .Heritage (2002) ;Heritage & Raymond (2005)( ראו epistemic authorityלדיון במונח 'סמכות אפיסטמית' ) 109

 (. 70ס"ו: תש); זיו (115תשנ"ה: ); וכן לבנת (7, הערה 2012) ראו מילר שפירו 110
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(304)  דוברת א 

 

 

 

 

 דוברת ב

 דוברת א

 דוברת ב

 כאן יש |נכון ש זה

 בכל זאת איזשהו איזון |

  כי שניהם אה |

 היו בקשר נשוי |

 ושניהם עוברים להיות פנויים ||

 מהמ ||

 יש כאן איזשהו איזון ||

 אז אה אין שום הבטחה שהם באמת ילכו עם זה |

 יח ||אה אין שום הבטחה שזה יצל אבל

  (Y311_sp1_072-078, sp2_013-14) 

 סיכום – מעריכים ביטויים אחרי' ש' המילית 3.15.3

לקודד את עשויה  לקסיקליתשצורתם ה( באמת, בטחכגון ) תיאוריםמופיעה אחרי  שכאשר המילית 

במקרה  תבוא שהמילית יש אפשרות שתיאור האירוע וגם להביע את הערכתו של האירוע על ידי הדובר, 

הופעתה  למבנה שאינו כולל אותה. שייתכן שייווצר בידול משמעות בין המבנה הכולל את המילית  .השני

 ,אחרי התיאורים מצביעה על ארגון מחדש של המשפט. התיאור מופרד מן הפרופוזיציה ששל המילית 

ין בו. בין התיאור שהמוצגת באמצעות המילית מעריך פרופוזיציה  התיאורונוצר מבנה מורכב שבו 

 הפרופוזיציה נוצר יחס מסוים שיכול להיתפס כיחס פרדיקטיבי.

לציין במפורש  ,(כמובן, כנראהכגון ) מוסגריםלהופיע גם אחרי תוארי משפט עשויה  שהמילית 

שאינם משתתפים  ,מוסגריםתוארי פועל  התייחסות לפרופוזיציה וליצור מבנה תחבירי גדול יותר.

המורכב ברגע שהפרופוזיציה מסומנת התחבירי לחלק מן המבנה בפרופוזיציה מלכתחילה, הופכים 

. גם כאן נוצר יחס מסוים בין הפרופוזיציה לביטוי המעריך, יחס היכול להיתפס שבמפורש על ידי המילית 

  כמציינת יחס זה. שכיחס פרדיקטיבי, והמילית 

אותם ממישור הבניית (, היא מעבירה האמת, מזלכגון מופיעה אחרי שמות העצם ) שהמילית כאשר 

האירוע לקטגוריה של ביטויים מעריכים המתייחסים לפרופוזיציה. גם במקרים האלה בין הביטוי 

י שגם הראיתלהיתפס כמסמנת יחס זה. עשויה  שהמעריך לפרופוזיציה נוצר יחס פרדיקטיבי, והמילית 

ם האלה יכולה להופיע המילית ביטויים מעריכים. אחרי הביטויילשמש  יםעשויושמות תואר צורות בינוני 

 שמילית הבין הביטוי המעריך. גם במקרים האלה והמציגה את הפרופוזיציה המוערכת ומפרידה בינה  ש

אלה התפתחות נוספת מן התפקיד האפשר לראות בתפקידים יכולה להיתפס כמציינת יחס פרדיקטיבי. 

 .de dictoשיוך המבע לתחום  – ששל המילית  יסודיה

 111שאלה ותימיל אחרי' ש' המילית 3.11

 רך שעבודלצובלבד  היכן-ו מה, מיות השאלה ייכולה להצטרף למיל שהמילית לפי הדקדוק המסורתי, 

למיליות שאלה מסוימות התפיסה הנורמטיבית אינה מבהירה מדוע  112.(393)למשל, אצל רשף, תשע"ו: 

                                                           
המונח 'מיליות שאלה' הוא המונח המקובל ליסודות לשוניים שיידונו בסעיף זה. עם זאת, אציין שבכל ההקשרים בסעיף זה  111

 אין מדובר בשאלות.

 .5.7-ו 3.2.4ים סעיפנידונו במה -ו מייות השאלה למיל שהצטרפות המילית  112
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תיאור , כמו כן ?האלה מבניםלגע "לצורך שעבוד" בנו הביטויפירוש מה ו .לא לאחרות, ושאפשרי להוסיף 

 ת שאלהוילהצטרף למיל עשויה שהמילית אשר בה את המצוי בשפה המדוברת של ימינו, משקף זה אינו 

-ו כמה, מתי, איפהות השאלה ילמיל מצטרפת ששהמילית  עולהמעמ"ד במן הדוגמאות המצויות  .מגוונות

 .איפהת ימילהאחרי מצויה  שהמילית  305בדוגמה   113,114.איך

(305)  זה החדר של גדי || 

 ראינו טלוויזיה ||איפה ש

 (C842_sp1_084-085) 

שבה מרומז הסוג  שאלהת יולם במקום תיאור מפורש באה מילהמשותף למבנים האלה הוא שבכ

משתמע מן המשפט  התוכן שלו,דהיינו , והתיאור עצמו –זמן, מקום, אופן, כמות  –הסמנטי של התיאור 

מצב עניינים  הצגתכלומר, הדוברים מעוררים את התיאור בשיח באמצעות . שילית המוצג על ידי המ

 הוק-שבו הדובר מעורר קטגוריית אד 5.7סעיף למנגנון שתואר ב המדובר במנגנון זה לתיאור זה.המתאים 

המוצג באמצעות במשפט  .שואחריהן משפט המוצג באמצעות המילית  מה-ו מיעל ידי הצבת המיליות 

מצב העניינים מ, אך מדובר בתיאור המשתמע (305מקום בדוגמה  ייצוג) התיאור אינו מפורש שהמילית 

מבנה זה יכול להיות  .איפה תימילה משליכה עליוהמשתמע הוא התיאור שתיאור ה .במשפטהמתואר 

  :שלהלןהמוצג בתרשים  מבנהברוב המקרים מדובר בחלק ממבנה אחר או לעמוד באופן עצמאי. 

 מילית ש אחרי מיליות שאלהה: 3תרשים 

 פרופוזיציה ש ת שאלהימיל

רמיזה על סוגו הסמנטי של התיאור 

 )זמן, מקום, אופן, כמות(

 מעוררת תיאור מסוים  הצגת פרופוזיציה

 איפה ש

דוברת א מזכירה  נאמר קודם.אשר והוא עומד כהבהרה ל ,המבנה אינו חלק ממבנה אחר 306בדוגמה 

 .שמה זה מעולה –ה מעולה סורבֶׁ מקום מסוים שבו מוכרים 

(306)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 אני גם לא סובלת סורבה |

 ושמה זה מעולה ||

 \אכלנו איפה שמה 

  (C711_3_sp1_045-046, sp4_038) 

רומזת שהדוברת  איפהת ימילה .\ אכלנואיפה שמה ושואלת בנוגע למקום הבהרה דוברת ב מבקשת 

על מקום מסוים שבו הן אכלו, ולכן תיאור מצב העניינים  חולקות ידע מקום מסוים. הדוברותל כוונתתמ

 את המקום עצמו.צפוי לעורר  ובתרחש הש

 דובר ב שואל על מיקום מדויק של מקום מסוים. 307בדוגמה 

                                                           
אינו מופיע  למה שמבנה . הלמהיות שאלה אחרות, למשל, ללמיגם יכולה להצטרף  שידוע שבשפה המדוברת המילית  113
 (.Francez, 2015מעמ"ד. לדיון במבנה זה ראו )ב

-משלהי שנות ה. למשל, בספרות תיקוני הלשון ות שאלהלמילי שקיים תיעוד על הצטרפות המילית  20-מתחילת המאה ה 114
 (.199)אבינרי, תרפ"ט:  איך ש-הוזכר השימוש ב 20
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(307)  דובר א 

 דובר ב

 איפה זה >שם המקום< 

 אני גר ||איפה ש

 יא טמבל ||

  (P423_2_sp2_ 067, sp1_ 098-099) 

מבחינה סמנטית רומזת ש איפהת השאלה י. מילוזיציהאיפה + ש + פרופבתשובה דובר ב מציג את המבנה 

מציגה פרופוזיציה המתארת מצב עניינים מסוים ששני הדוברים  שמקום. המילית של  ייצוגבמדובר 

התוכן  , הואשהמשתמע מן הפרופוזיציה המוצגת באמצעות המילית  המיקוםיודעים היכן הוא מתקיים. 

 .איפה ת השאלהימילעות המרומז באמצ

הוא חלק ממבנה גדול יותר, ובו תיאור זה הוא  ש + פרופוזיציה איפה +דוגמאות הבאות המבנה ב

הדוברת סיפרה  , 308דוגמה בשיח שממנו נלקחה זה. ה המיקוםמידע נתון, והדובר מוסיף מידע חדש על 

  .שהחבר שלה עובד בבנק

(308)  שזה | 

 ומי ||בנק לא

 הוא עובד ||איפה ש

 (C1624_sp1_369-372) 

, כלומר תיאור מקום. איפהת יתיאור שסוגו הסמנטי נרמז במיל –מציג מידע ישן  איפה שהוא עובדהמבנה 

הדוברת סיפרה קודם לכן שהחבר שלה עובד בבנק, וזה התיאור המשתמע מן הפרופוזיציה המוצגת 

כאן  מדובר בבנק לאומי. –ת מוסיפה מידע חדש על מקום זה . בדוגמה זו הדוברשבאמצעות המילית 

 .בנק לאומיעומד בתמורה לביטוי  איפה שהוא עובדהמבנה 

 סלון.האם המקום שבו הוא וחבריו ראו טלוויזיה הוא  שואל הדובר 309בדוגמה 

(309)  \ראינו טלוויזיה איפה שסלון זה  

 (C842_sp1_072) 

 ת היחס:יהמתאר מקום עומד בסמיכות למיל בשתי הדוגמאות הבאות המבנה

(310)  \ישבנו איפה ש מול 

 (C842_sp2_133) 

 

(311)  הוא גר |ש איפה דרךאני הייתי צריכה תמיד לעבוד |  

 (Dekel, 2014: 179) 

 115זמן.כתיאור מקום בדרך כלל, משמש באופן מטפורי  המייצגהמבנה  312בדוגמה 

(312)  דובר א 

 

 

 דובר ב

 דובר א

 אני חושב מאז ומתמיד |

 תמיד היינו גלויים |

 יכולתי לעזור |איפה שו

 נכון ||

 תמיד אה |
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 .Haspelmath (1997)ו ורה האוניברסלית 'זמן הוא מרחב' ראלדיון במטפ 
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 עזרתי |

 ותמכתי |

  (P931_1_sp2_006-011, sp1_014) 

, מקום שבהפותחים בצירופים כגון המבנים המתוארים בדקדוק הנורמטיבי  מעמ"דביש לציין ש

פרופוזיציה המוצגת באמצעות  הואחרי איפהת השאלה יהמבנה הפותח במיל אינם מופיעים. ,ממקום ש

  116מקום. ייצוגהוא המבנה היחיד המשמש ל שהמילית 

 ש מתי

 מבנים אחרים המתארים זמןאשר בה פרדיגמה לאותה הכנראה שייך  מתי + ש + פרופוזיציההמבנה 

 + פרופוזיציהש מתי + במבנה  . גםש, כש, בזמן ש כגון המבנים המכילים, זמננו-בעברית מדוברת בת

מציגה  שהמילית רומזת על תוכנו הסמנטי. ותיאור התופסת את העמדה התחבירית של  מתית ימילה

להגדיר. כלומר,  הדובר מבקשפרופוזיציה שבה מוצג מצב עניינים מסוים המתרחש בזמן שאותו 

 להלן. 314-ו 313ראו דוגמאות זמן מסוים.  ייצוגלעורר צפויה פרופוזיציה זו 

(313)  בא |מתי שכל אחד   

 לוקח אוכל || 

 (Y111_sp2_091- 092) 

 

(314)  \רוצים מתי שאי אפשר לבוא  

 (C711_1_sp1_096) 

מתי + ש + בשתי הדוגמאות שלעיל מדובר באספקט הרגלי. ייתכן שבאופן זה המבנה הנידון )

 אינם מחייבים אספקט( שבזמן ש, כש, ש( נבדל ממבנים אחרים המתארים זמן בעברית )פרופוזיציה

 הרגלי דווקא. ואולם, יש לבדוק טענה זו בקורפוסים רחבים יותר.

 איך ש

הוא מבנה  איך + ש + פרופוזיציההמבנה . איךת השאלה יגם אחרי מיל מופיעה שהמילית מעמ"ד ב

 .ור ורומזת על סוגו מבחינה סמנטיתמציגה את התיא איךת השאלה יהמתאר אופן בעברית המדוברת. מיל

 315בדוגמה  תיאור האופן.של תוכן ההדובר מעורר את  שהמילית באה אחרי באמצעות הפרופוזיציה ה

מציגה את  איךת השאלה יסי. מילאהדובר אומר שמצב הרוח הכללי שלו אינו נובע מאופן ניהולו של 

 מו.את האופן עצ תעוררמ בשלושה חודשים האחרונים אותואסי מנהל  הפרופוזיציהו ,תיאור האופן

(315)  אבל המצב הרוח הכללי שלי היום | 

 אסי מנהל אותו בשלושה חודשים האחרונים ||איך שלא נובע מ

 (OM_sp5_027-028) 

מציין  איך שראיתי אותהלתיאור זמן. בדוגמה הבאה המבנה  גםמשמש  איך + ש + פרופוזיציההמבנה 

 .פגשחורה שנקודת זמן מסוימת שבה הדובר הבין שמשהו אינו כשורה עם הב
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 , אך שימוש כזה לא בא לידי ביטוי בקורפוס הנבחן.ייתכן שימוש במבנה כזה גם כשהנמען אינו יודע היכן הדבר מתקיים 
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(316)  ראיתי אותה |איך ש 

 אני מסתכל |

 משהו לא בסדר ||

 (P423_2_sp2_ 165-167) 

 ש כמה

ות השאלה ישונה ממיל כמהת השאלה י. מילכמהת השאלה ילהופיע גם אחרי מילעשויה  שהמילית 

. נראה ללבדרך כ וכמות אינה מתארת פרופוזיציה ,כמותעל זה כי היא שואלת  סעיףהאחרות שנידונו ב

או כמות שאינה  כמות שאינה ידועהבשתי הדוגמאות הבאות המבנה מתאר  שלמבנה זה תפקידים שונים.

 .מוגדרת

(317)  נשארו |כמה שכאילו  

 את החודשים שנשאר |

 (P931_1_sp1_146-147) 

 

(318)  הוא עושה לה קצת מסז' עם זה | 

 אפשר ||כמה שעד 

 (Y33_sp1_172-173) 

 .מעציםלמבנה תפקיד של  בדוגמה הבאה

(319)  וניסיתי | @@@ 

 יותר |כמה שכאילו 

 להתמקד |

 (P931_1_sp1_047-049) 

המבנה  320בדוגמה אחרת. נראה ש יכול לתאר פרופוזיציה כמה + ש + פרופוזיציההמבנה ש ייתכן

ראש של היסוי הדובר טוען שאף על פי שהנמען מזלזל בכ .עם הפרופוזיציה הקודמת ויתוריוצר יחס של 

 הנשים הדתיות, הדבר עשוי להשפיע רבות.

(320)  | ה 

 נשים הדתיות לא סתם שמים כיסוי ראש ||

 תאמין לי שזה משפיע המון ||

 אתה רואה את זה בזלזול |כמה ש

 (P423_2_sp1_ 223-226) 

קרים ות שאלה שונות. במימצטרפת למיל שזה הראיתי שבעברית המדוברת המילית  סעיףלסיכום, ב

לעמוד באופן עשוי + פרופוזיציה. המבנה  שת שאלה + המילית יהאלה נוצר מבנה תחבירי המורכב ממיל

ות השאלה ימילעצמאי או להיות חלק ממבנה אחר. למבנים האלה תפקידים שונים, אך המשותף להם ש

ור זה מאפיין שתיאמתבהר מהצגת מצב עניינים מסוים נו תוכרומזות על סוג התיאור מבחינה סמנטית, ו

בכך המבנים האלה דומים למבנים  .דבריםשל אותו. תיאור זה אינו מפורש, אך הוא משתמע מהצגה זו 

 ,פרופוזיציהמו שמילית מות שאלה, יגם מבנים אלה מורכבים ממיל .5.7סעיף שנידונו ב מי ש-ו מה ששל 

ולאחר  ,ת שאלהיו באמצעות מילהפרופוזיציה על ידי רמיזה עלי רכיבדומה: הגדרת  תפקידולמבנים אלה 
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 מורכביםכל המבנים ה. הנרמזארגומנט האת הרפרנט של מכן על ידי הצגת פרופוזיציה המעוררת בשיח 

מים התפתחו פרופוזיציה פועלים לפי עיקרון זהה, אם כי למבנים מסוימו שהמילית מ ות שאלה,ימילמ

 117שימושים מגוונים בשיח.

 יחס ותימיל אחרי' ש' המילית 3.12

ת היחס כמילת תפקיד בעלת המאפיינים י( מגדירים את מיל179 :שורצולד וסוקולוף )תשנ"ב-דריגרו

( מצרפת אליה בדרך 4( באה רק לפני שם או כינוי; )3( אינה מיודעת; )2( אינה באה בריבוי; )1: )האלה

תחביריים -כלל כינויים חבורים מסוג אחד בלבד )יחיד או רבים(. הגדרה זו מפרטת מאפיינים מורפו

, אראה בהמשךכפי ש, אך אינה מסבירה את התפקיד עצמו. יתרה מזו, של 'מילת תפקיד' מסוימים

 . ווקא באות לפני שם או לפני כינוימיליות אלה לאו ד

אך  המתארים פרדיקט, תיאורים אחריםדומים ל תיאורי יחס .יע שמיליות אלה הן תיאורי יחסאצ

, לפניאלה מקודדות את טיב היחס: יחס במרחב או בזמן ) . מיליותתיאור הוא יחסי כלפי ישות נוספתה

תיאור זה הוא יחסי כלפי רפרנט נוסף. רפרנט זה יכול להיות ו ( ועוד,למרות, בגלל(, יחס רעיוני )אחרי

והם באים בצורות של  ,הרפרנטים מפורשים 324–321מפורש בשיח או להשתמע מן השיח. בדוגמאות 

  .תיאוריםשמות העצם הצמודים ל

(321)  || חודש לפניגם קניתי לבית תינוקות  

 (C712_2_sp1_060) 

 

(322)  || ההקלטה בשבילזה  

 (612_3_sp1_017) 

 

(323)  | המצב בגללו 

 הפסיקו לקנות ||

 (C612_4_sp1_066-067) 

 

(324)  | ארוחת ערב אחרי 

 אתם מחכים ב |

 מב"ס יש שם תורן |

 (P423_2_sp3_ 102-104) 

 בצורה של כינוי חבור.בא תיאור היחס כלפיו מופנה הרפרנט ש 325בדוגמה 

(325)  ויש פעם ביום את האוטובוס || 

 | ואחרידפקנו ריצה 

 (OCh_sp1_860-861) 

והם משתמעים מן ההקשר. תיאורים אלה באים בצורה  ,בדוגמאות הבאות הרפרנטים אינם מפורשים

 עצמאית: 

                                                           
 על כן אין לשלול חלק מן המבנים הכוללים מיליות שאלה ולהתיר אחרים. 117
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(326)  || אחריאו  לפניאת חייבת לצאת או  

 (C514_2_sp1_202) 

 

(327)  אני פה עד חמש || 

 --אבל 

 \צריכים לשמור עד ארבע עשרים וחמש 

 ||לפני עד חמש לא תזוז 

 לא משנה כמה הוא ידבר |

 || לפנילא תזוז 

 (P423_1_sp1_094-099) 

 

(328)  בין חמש חמש ועשרה הוא בא לכאן להביא את השמות || -בס 

 כל פעם ||

 || לפנילא 

 (P423_1_sp1_104-106) 

 . שבמפורש על ידי המילית יצוין פרופוזיציה היחס לכלפי פרופוזיציה,  כווןמהיחס תיאור כאשר 

(329)  || הם היו ביחד איזה ארבע שניםש אחרי 

 (C514_2_sp1_272) 

 

(330)  ותנסה לנהל חיים נורמליים | 

 כמו ש |

 | שלפני היו לי פעם 

 || הייתי בצבא

 (P931_1_sp1_074-077) 

 

(331)  | אולי הייתי רוצה אותהשלמרות  

 (Y34_sp1_138) 

 

(332)  || אין לי מצלמהש בגללואני כבר לא מצלמת הרבה זמן רק  

 (Y33_sp2_121) 

  

(333)   |  זה מלון בהרצהשבגלל  

 ||  הם נותנים לך את הכול

 (OCD_2_sp2_109-110) 

 

(334)  | שבשביל  

 || לשמור על הדירה

 (Y33_sp1_010-011) 
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יצירת יחידה  , לפי השיטה המקובלת(ת היחסוימילתיאורי היחס )ל שאין לראות בצירוף המילית  על כן

תפקיד הבאותו  יםהיחס משמש בכל ההקשרים תיאורי כי – ת קישורימיל –לשונית מקטגוריה אחרת 

הרפרנט מתממש בצורה שמנית או ) בה תחבירית שונהסבירק ב( קידוד יחס מסוים כלפי רפרנט מסוים)

מופיעה  ששהמילית  כמו בהקשרים אחרים ,גם כאןיותר.  וא חסכוניה תיאור המוצעה .(במשפט שלם

גם בהקשרים האלה הדובר אינו מתאר את המציאות  118.זיציההתייחסות לפרופוהנת צייבהם, המילית מ

 .de dicto –השייכת לתחום הלשון  ישירות, אלא מתייחס למבע שהוא מפיק כיחידה

 (disjunctionרה )יבמבנה של בר' ש' המילית 3.13

מבחינה  ותזה ('דיסיונקטים'ההחלופות )י תש שבהםלרוב משמשת במבנים ו 119,מסמנת ברירה אות ימילה

שהם חלק מפרופוזיציה  מהר-ו לאטבין שני התיאורים  ברירהמסמנת  אוהמילית  335בדוגמה  .צורנית

 מסוימת: 

(335)  || מהר או לאטזה עבר לך  

 (P931_2_sp2_026) 

 בין שני מספרים שהם חלק מפרופוזיציה: ברירהמסמנת  אוהמילית  336בדוגמה 

(336)  | שלוש ארבע מאותאו  שלוש שלוש מאותהערכת משקל שלו לפני יומיים הייתה  

 (C514_1_sp2_065) 

אפשרי של הפרדיקט  משליםמניים שכל אחד מהם מוצג כה בין שני צירופים שבא אוהמילית  337בדוגמה 

 :מכיר

(337)  | המערכת שכאןולא מכיר כל כך את  

 | מערכת או

 | עבודה אחרת

 (P931_1_sp2_273-275) 

 בין שתי פרופוזיציות: ברירהיכולה לסמן  אוהמילית 

(338)  || ויש מטרה מסוימת 

 | שאתה אמור

 אה |

 בוא נגיד |

 | פרנסהלבוא ולהביא את ה

 | אתם אמורים להשיג מטרה או

 | שהיא חשובה לשניכם

 (P931_1_sp2_253-259) 

                                                           
למרות שיבושים ) –(, ובאחרות אחרי ש, לפני שאין לראות בצורות מסוימות צורות תקינות )כמו כן, לפי הגישה המוצעת,  118
(. בכל המקרים התיאור הוא יחסי כלפי פרופוזיציה מסוימת, 1979(, כפי שנהוג בבלשנות הפוסקנית )למשל, סיוון, בגלל ש, ש

 .שוהיחס לפרופוזיציה מסומן ברגיל באמצעות המילית 

כציין  או. על המילית Ariel & Mauri (2018)ות ברירה ראו יגמטיות שונות העולות מהשימוש במילעל משמעויות פר 119
 .Inbar (in press)קטגוריזציה ראו 
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 שהמילית אם . אות אחרי המילי שמילית לרוב משתמשים ב בין שתי פרופוזיציות רהיברמבנה של ב

 פרופוזיציה, אפשר להניח שתכונה זו מאפשרת לה להופיע במבנים האלה כדיכהמבע העוקב מסמנת את 

 בין שתי הפרופוזיציות.  מתקיים ברירהיחס של במפורש ש לציין

מציין ששימושים חכמים, והבלשון  או יתאחרי המיל שבמילית  יםאת השימוש מתאר (בתשנ"ובלאו )

שבלשון חכמים המילית מציין ( 257–256בלאו )שם:  .בלשון זו ם מצוייםאינ או ששל מסוימים  יםמודרני

כמו רה בין שני משפטים משועבדים למשפט עיקרי אחד. ים יחס של ברכאשר מתקיי אומופיעה אחרי  ש

ת השעבוד המובהקת יעל מיל יש צורך לחזורמסוימים  סמנטיים-הקשרים תחבירייםב ,)שם(כן, לדבריו 

, לפי בלאו, המשפט המופיע 339בדוגמה משפט עצמאי. כ או יתפן ייתפס המשפט המופיע אחרי המיל ש

סכן שמן טמא וחזר וסכן משפט משועבד המקביל למשפט  הוא – טהור וחזר שמן טמאסכן שמן   – שאו אחרי 

 .כליםמשועבדים למילה  )משפטי זיקה( , ושני המשפטיםשמן טהור

 סכן שמן טהור וחזר שמן טמא )תוספתא תרומות ח, טו(שסכן שמן טמא וחזר וסכן שמן טהור או שכלים  (339)

 (260: בבלאו, תשנ"ו)מתוך:  

לפי הניתוח של בלאו,  היחס של ברירה מתקיים בין שתי פרופוזיציות. שתי הדוגמאות הבאותבגם 

לפי בלאו, אחר. משועבדים למשפט המשפטים  הדוגמאות הבאות הברירה היא בין שני שתיבכל אחת מ

לפני המשפט  , ואילומי ש – 120ת שעבוד מורכבתילפני המשפט המשועבד הראשון מופיעה מיל 340בדוגמה 

 .בלבד שית מילה מופיעהמשועבד השני ה

 ניתנו לו במתנה )תוספתא דמאי א, כא(שנפל לו פירות בירושה או שמי  (340)

 (257: בבלאו, תשנ"ומתוך: ) 

ת ימילומ בזמן-מצוי צירוף המורכב מלפני המשפט המשועבד הראשון במבנה של ברירה  341בדוגמה 

 בלבד. שמופיעה המילית , ואילו לפני המשפט המשועבד השני ששעבוד 

 היתה לו אשה וגירשה מפני זו )תוספתא יבמות ד, ז(שלא היתה לו אשה או שבזמן  (341)

 (257: בבלאו, תשנ"ומתוך: ) 

ממשיך 'משפט טפל'.  או שהצירוף  ,( מציין שבכל המקרים שהוא מצא בלשון חכמים260בלאו )שם: 

נניח סתם יש שני המשפטים  342ת החדשה. בדוגמה להלן דוגמאות מקבילות לשימושים אלה מן העברי

 .גילה משלימים את הפועל ,רהיהעומדים ביחס של בר ,יש מחלה כזאת וכזאת-ו ג'וקים

(342)  דובר א 

 

 

 

 

 דובר ב

 דובר א

 

 

 וזה משודר |

 ואם הוא מגלה נניח איזשהו סנסור |

 | נניח סתםש גילהש

 | יש ג'וקים

 | ת וכזאתיש מחלה כזאאו ש

 כן ||

 אז הוא מקבל מהמרכז פה בארץ |

 אונליין |

 הוא מקבל |

                                                           
 כך לפי המינוח של בלאו. 120



 

122 
 

 דובר ב

 דובר א

 \טיפול 

 טיפול |

 אה |

 הלוך וחזור ||

  (C612_4_sp2_062-072, sp1_072-073) 

הצירוף  מאפיינים אתושניהם  ,בא ושאלרה למשפט יעומד ביחס של בר יבוא לשאולהמשפט  343בדוגמה 

 .אחד אחר כל

(343)  חברים במרכאות |זה מועדון ה 

 שאמורים לדעת מה קורה ||

 | יבואש כל אחד אחר

 | לשאול

 | בא ושאלאו ש

 נתקל ב |

 לקבל שום אינפורמציה || -חומה שהוא לא יכל לש

 (P931_1_sp2_124-130) 

 עצמאימשפט  להקדיםיכול  או שהצירוף (, בעברית החדשה 261עם זאת, כפי שכבר ציין בלאו )שם: 

להלן כמה חכמים. הלשון ל אופייניבלאו )שם( טוען ששימוש זה אינו  .ד למשפט אחר()שאינו משועב

יש לציין שמשפטים אלה לא רק שאינם  לפני משפטים עצמאיים. או שדוגמאות לשימוש בצירוף 

בכל הדוגמאות משפטים  –"משועבדים" למשפט ראשי כלשהו, אלא הם גם עצמאיים מבחינה פרוזודית 

 די יחידה פרוזודית המסתיימת בגבול פרוזודי ראשי.אלה תחומים על י

(344)  \זה נהוג  

 זה אמ |או ש

 טובה ||

 (C711_2_sp1_035-037) 

 

(345)  \שש וחצי אמרת לי  

 אמרת שעה יותר מוקדם @..@ ||או ש

 (C711_0_sp2_075-076) 

 

(346)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 דוברת א

 למה הוא עשה את זה |

 \סתם לכיף 

 |סתם |

 עצבנת אותו ||או ש

  (C711_4_sp1_043-045, sp3_023) 

 
(347)  --)אמא שלך( לא אהבה את הקטע שעזבת את ה  

 \לא אהבה את הקטע שעזבת את הבית 

 לא היה להם אכפת ||שאו 

 (C1624_sp3_056-058) 

  .או ש-הדיסיונקטים הפרופוזיציונליים ב לפעמים הדובר פותח את שני
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(348)  י לסחוב עוד חצי שנה |יש לאו ש 

   יש לי |או ש

 מעבר לחצי שנה |

 (P931_2_sp2_191-193) 

עצם -ציע ששימושים אלה התפתחו ממשפטים שבהם אפשר לראות משפטי שםה( 262בלאו )שם: 

 המשמשים כתמורה לצירוף שמני, כגון:

או נה זרה, מדינה כובשת עות מדייאוחד ויגובש באמצאו שיות לו לאזור: דרכי התפתחות צפושלוש  (349)

שילוכד ויגובש אזור זה באמצעות העברית  –והוא העדיף  –ערבי או -יאוחד ויגובש באמצעות הכוח הפאןש

 (1956)חיבור של סטודנט, 

 (262: בבלאו, תשנ"ומתוך: ) 

עצם מעין אלה עשויים היו להיות מורגשים כמשפטים ראשיים, ומכאן -בלאו )שם( כותב ש"משפטי שם

 ' להיות מועבר למשפטים ראשיים בכלל".-וי היה 'או שעש

שהיחס של מציינת במפורש  אוהמופיעה אחרי  שהמילית  ,המוצגת בעבודה הנוכחית לפי הגישה

פרופוזיציה השנייה בדרך כלל מקדימה את ה שהמילית מדוע . ברירה מתקיים בין שתי פרופוזיציות

הדובר  שוא בין צירופים שונים. אציע שבאמצעות המילית יכולה לב אוכפי שצוין לעיל המילית  ?במבנה

, אלא בין הפרופוזיציות און הצירופים הצמודים למילית בי מתקייםהיחס אין מנחה את הנמען ש

שימוש . משמעית-יכולה למנוע היווצרות של דו שבאופן זה במקרים מסוימים הוספת המילית  המלאות.

 . de dicto רית נגזר מהיותה מסמנת את המבע כמשתייך לתחוםמשמעות תחבי-כמונעת דו שזה במילית 

או  שעבודמילית מציינת אין השמחזק את הטענה זה  סעיףנידונו בשבמבנים  שהשימוש במילית 

הוא משפט  שהמשפט המוצג על ידי המילית  או ששבמבנים הכוללים את הצירוף הראיתי נומינליזציה. 

למשפט אחר. יתרה מזו, אין מקום להסביר את השימוש  ףככפו הזהאת המשפט אין סיבה לסמן עצמאי, ו

אם  .שוות בדרך כללשל שני הדיסיונקטים  צורותיהםרה יבמבנה של ברכנומינליזציה.  שבמילית 

משפט להעמיד , ואין סיבה הדיסיונקט הראשון הוא משפט, מן הצפוי שגם הדיסיונקט השני יהיה משפט

, היה קשה להסביר את או נומינליזציה היא ציין שעבוד ש-היינו מניחים שלו של צורה שמנית. בעמדה זה 

 . שלעיל אותהדוגמ

 (comment clauses) 'קומנט ימשפט' מציגהכ' ש' המילית 3.13

סקסוניים של המונחים מקביליהם האנגלולרוב הם ( comment)ו'קומנט'  (topic) יק'המונחים 'טופ

 ,Mathesiusם לאסכולה של פראג ולבלשנים כגון מתסיוס )השייכי( rheme)ו'רימה'  (theme) 'תימה'

לא את פרגמטיים של יחידות לשוניות, ו-מונחים אלה מציינים לרוב תפקידים דיסקורסיביים 121(.1928

חוקרים המדגישים את  נםיש .אין הגדרה המקובלת על כולם 'קומנט' ו'טופיקמעמדן התחבירי. למונחים '

מתמקדים ביחס ביניהם ומגדירים אותו כיחס של 'אודותיּות פרגמטית'  וש, ואחריםדיהנתון לעומת הח

(pragmatic aboutness( לפי גנדל .)Gundel, 1988: 210הישות ,)E  היא הטופיק של המשפטS ,  אם

                                                           
, new-ו focus ,given-ו presuppositionיש לציין שבספרות המחקר הוצעו גם זוגות מקבילים נוספים למונחים אלה, כגון  121

known ו-no-known/new ,background ו-focus ,discourse-OLD ו-discourse-NEW  ועוד. יש הרואים במונחים האלה
 מונחים מקבילים ויש המבדילים ביניהם.
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או   Eאודותעל , דורש מידע Eאודות על מתכוון להרחיב את הידע של הנמען  Sהדובר בעודו מביע את 

אם הדובר בעודו מביע  ,Sהיא הקומנט של המשפט   P. הפרדיקציהE-ל נוגען לפעול במתכוון לגרום לנמע

 .Sיוערך כמאפיין את הטופיק של   P-מתכוון ש S את

 –מגדיר, מרחיב או מעריך  –פותחת משפט המאפיין  שהמבנים שבהם המילית  זה יידונו סעיףב

שטבע על המונח  בהתבסס( comment clause'משפט קומנט' )שיח קודם. משפט זה יכונה מקטע 

המבוסס על המונח  comment)שם( הרחיב את המונח  . פרייזינגר(Frajzyngier, 2010)פרייזינגר 

את תפקידו כמשפט המשמש להרחבה או הערכה של  והגדיר יאני,פראגהספר המבית 'רימה' המסורתי 

  משפט שלם.בתיאור או או במדובר בצירוף שמני, קודם בין ששיח 

פותחים  משפטים אלה .'משפטי קומנטמצויים 'הבאים אדגים מבנים תחביריים שבהם  עיפיםבס

 ,עם מקטע שיח קודםיחס פרדיקטיבי  יוצר 'משפט קומנט'אראה שלעיתים . שבמילית בדרך כלל 

 יכולה להיתפס כמציינת יחס זה. שוהמילית 

 שמניים צירופים יםאפיינהמ 'קומנט משפטי' 3.13.1

בסעיף זה . מקטע שיח קודם –מרחיב או מעריך , מגדיר –הוא משפט המאפיין  'משפט קומנט'כאמור, 

המאפיינים צירופים שמניים ואסביר באיזה אופן מתבצע אפיון מקטע שיח זה.  'קומנט משפטי'אדון ב

 .שהמאפיינים צירופים שמניים מוקדמים על ידי המילית  'משפטי קומנט'בקורפוס מעמ"ד 

בדקדוק  122.(relative clause) יםהזיקה המסורתי ימשפטל תואמיםה זו בקטגוריהמבנים ן חלק מ

 המסורתי 'משפט זיקה' הוא משפט המרחיב צירוף שמני שהוא צמוד אליו. ב'מילון למונחי בלשנות

והוא מגדיר את השם הזוקק של  ,ודקדוק' משפט זיקה מוגדר כמשפט טפל שהוא חלק מצירוף שמני

מבנים רבים , 3.2.4.2 כפי שהראיתי בסעיף ואולם,(. 192: ב"תשנ, קולוףסוו שורצולד-רודריגהצירוף )

 –אעדיף להשתמש במונח רחב  על כן במלואה. ינם מתיישבים עם ההגדרההמצויים בעברית המדוברת א

את הצירוף השמני המאופיין על ידי המשפט המוצג שיכול להכיל את רוב המבנים.  –'משפט קומנט' 

 נה 'שם זוקק', כפי שמכונים צירופים דומים בדקדוק המסורתי.אכ שבאמצעות המילית 

 .אסביר באיזה אופן מתבצע האפיוןו המאפיינים צירופים שמניים 'משפטי קומנט'להלן אדגים 

 ,הכסףמרחיב את הצירוף השמני  ,שמילית אמצעות הב מוצגה ,ה עליינמשקיעים למהמשפט  349בדוגמה 

 .והוא צמוד אליו

 דוברת א (349)

 דוברת ב

 דוברת א

 || אני אף פעם לא אוכלת בחתונות

 || לא

 || זה לא משנה )לי(

 ||  משקיעים למה עלייש הכסףחבל על 

  )OCD_2_sp2_003-005, sp3_006( 

מרחיב את  ,שמילית אמצעות הב מוצגה ,עושה ה צילומים של אפגניסטן בטלוויזיההמשפט  350בדוגמה 

 אליו.  והוא צמוד ,הרושםהצירוף השמני 

 

                                                           
122
 .3.2.4.2לדיון במשפטי הזיקה ויישום המונח על נתוני השפה המדוברת ראו סעיף  
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(350)  | עושה הש הרושםלפי  

 | צילומים

 | של אפגניסטאן בטלוויזיה

 זה הכול כפרים || 

 (OCh_sp2_039-042) 

 .איזה בקתהמגדיר את הצירוף  מישהו נתן לנו בדרךהמשפט  351בדוגמה 

(351)  | איזהוישנו פה ב 

 | בקתה

 | מישהו נתן לנו בדרךש

 (OCh_sp1_266-268) 

בשיח העברי הדבור וטענו שאין מדובר במבנה תחבירי במבנים האלה ( דנו תשע"אמשלר ושאער )

עולה  מעמ"דבהדוגמאות  מניתוחבודד, כי אם במשפחת תבניות המזכירות זו את זו בדרגות דמיון שונות. 

השם  344–349בדוגמאות שם הזוקק באופנים שונים. הלהרחיב או להגדיר את עשויים  'קומנטמשפטי 'ש

יש  349בדוגמה  123.שמילית אמצעות הב מוצגאחד הארגומנטים של הפרדיקט במשפט המוגדר כזוקק ה

, כלומר ה עליינמשקיעים לממשפט בשהפרדיקט  של (object) 'פעולהמקבל 'כ הכסףלהבין את הצירוף 

הפרופוזיציה מתוך הרפרנט של השם הזוקק הוא מקבל הפעולה המשתמע למנה עליי'.  [בכסף] 'משקיעים

 פרופוזיציהב פעולההמקבל כ מוגדר הכסףבמילים אחרות, הצירוף . 'משפט הקומנט'וארת בהמת

פרדיקט של ה מקבל פעולהכ הרושםיש להבין את הצירוף  350בדוגמה . 'משפט הקומנט'ת בהמתואר

, כלומר, 'הצילומים של אפגניסטן בטלוויזיה עושים עושה ה צילומים של אפגניסטן בטלוויזיהמשפט ב

נתן  מישהושל הפרדיקט במשפט  מקבל פעולהכ איזה בקתהיש להבין את הצירוף  351ובדוגמה  '.[]רושם

 .'מישהו נתן לנו ]איזה בקתה[ בדרך' , כלומרבדרך לנו

המשפט  ו של, תפקיד5.7סעיף שנידונו ב ,מהאו  מית השאלה ישבהם השם הזוקק הוא מיל משפטיםב

יכול  שמילית אמצעות הב מוצגבנים האלה המשפט הגם במ. השונ ואינ שמילית אמצעות הב מוצגה

מקבל כ מוגדר 352בדוגמה  מההכינוי . מה או מי –את השם הזוקק באופנים שונים להרחיב או להגדיר 

 .שמילית על ידי ה פעולה של הפרדיקט במשפט המוצג

(352)  הילד שלהם אכל | 

 \ את אכלת ברחובש מה

 (C711_4_sp3_054-055) 

 353בדוגמה  .'משפט הקומנט' שלהמשתמע  (agent) 'אגנט'ה הוא הזוקקהשם  אותבדוגמאות הב

 .נקראת קאראקורוםהוא האגנט המשתמע של המשפט  העירהרפרנט של הצירוף 

(353)  | העיריש פה את  

 | נקראתש

 | קאראקורום

 (OCh_sp1_113-115) 

                                                           
 (.case grammarטי )כאמור, המונח 'ארגומנט' משמש כאן כארגומנט סמנ 123
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נסעה ביג'ינג ט המשתמע של המשפט הוא האגנ הרכבת הטראנס סיביריתהרפרנט של הצירוף  354בדוגמה 

 .אה מוסקבה

(354)  אה | הרכבת הטראנסלקחנו את  

 | סיבירית

 |נסעה ביג'ין אה ש

 \מוסקווה 

 (OCh_sp1_044-047) 

משוואה. המשפט דומה ליחס  שמוצג על ידי המילית למשפט ה היחס בין השם הזוקק 355בדוגמה 

 . גורוואן סייחאןש את הצירוף מפרמגדיר או  זה שלושת היפהפיות במונגולית

(355)  יש | 

 שרשרת הרים |

 שנקראת |

 || גורוואן סייחאן

 ||זה שלושת היפהפיות במונגולית ש

 (OCh_sp1_505-509) 

 .זהבאמצעות כינוי הרמז  שמוקדם במילית מיוצג במשפט ה גורוואן סייחאןבדוגמה זו הצירוף 

זה גם . צירוף זה מיוצג במשפט הגרגדיר את הצירוף מ שהמשפט המוצג על ידי המילית  356בדוגמה 

 . זהבאמצעות הכינוי  תנור וגם כיריים

(356)  אתה יודע ה | 

 | הגרהאלה שיש להם באמצע 

 ה |

  | גם תנור זהש

 | וגם כיריים

 (OCh_sp1_298-302) 

משפט 'ב מיוצג. צירוף זה השכנים שלי מגדיר את הצירוף שהמשפט המוצג על ידי המילית  357בדוגמה 

 .הםבאמצעות הכינוי  'הקומנט

(357)  | ה 

 | שכנים שלי

 | הם בולגריםש

 (Y111_sp1_064-066) 

  .הואכינוי הגוף  הצירוף המוערך מיוצג באמצעות 358דוגמה ב

(358)  דוברת  

 דובר

 

 

 

 כל העמק הזה של ה |

 כן ||

 שלושה חלקים || -יש פה שלו

 |זה אורטיסאה 

 סלבה |
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 דוברת

 דובר

 דוברת

 ו |

 || סן קריסטינה

 וסן קריסטינה ||

 ||הוא יקר יותר ש

 (D142_sp3_078-080, sp1_150-155) 

ָנּהבאמצעות המילית  'משפט הקומנט'השם הזוקק מיוצג ב –הרצאה באוניברסיטה  –בשיחה אחת  , הִּ

 .המאפיינת משלב גבוה

(359)  חברה אל"ף מחזיקה מאה אחוז בחברה | 

 מחברה בי"ת |

 | חברה הנהש

 | אוטונומית

 (D932_sp2_376-379) 

משוואה. הצירוף דומה ליחס  שמוצג על ידי המילית שם הזוקק למשפט ההיחס בין ה 360גם בדוגמה 

 . בנק לאומי-וגדר כמ בנק ערבי ישראליהשמני 

(360)  דובר א 

 

 דוברת ב

 יש בנקים אמ |

 \ערביים כאילו 

 כן ||

 || בנק ערבי

 || ישראלי

 ||יש 

 | זהש

 || בנק לאומי

  (C1624_ sp3_141-142, sp1_365-370) 

בנק . אפשר לראות ביחידה הםיבינחוצצת  ישוהמילה  ,אינו צמוד לשם הזוקק 'קומנטמשפט ה'בדוגמה זו 

 תוספתמשפט שנוסף כ שמוצג באמצעות המילית משפט הביחידה רעיונית נפרדת, ו ערבי ישראלי יש

(afterthought). השם הזה  'קומנטמשפט ה'הקודם. גם במשובץ במשפט המשפט  משפט זהראות בקשה ל

 .זההזוקק מיוצג באמצעות הכינוי 

ה . בין צירוף זבית ספר כזההמאפיינים את הצירוף  'שפטי קומנטמ'יש רצף של שני  361בדוגמה 

צעות הכינוי מיוצג במשפט זה באמ שם הזוקקוה ,משוואהשל מתקיים יחס  זה משלחת אמריקאיתלמשפט 

. במקרה השני הצירוף מוגדר בית ספר כזהמאפיין את הצירוף  לומדים אנגלית מכיתה אלף. גם המשפט זה

אנגלית ]בבית ספר כזה[ 'לומדים  – שבמילית  מוצגשל המשפט המשלים האדוורביאלי כמבחינה סמנטית 

 מכיתה אלף'.

(361)  אסור להאמין ב | 

 אה | -במ

 אה |

 מרים הקדושה ||

 מיני דברים || -ל בכ
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 || בית ספר כזהויש 

 | משלחת אמריקאית זהש

 | לומדיםש

 || אנגלית מכיתה אלף

 (C1624_sp1_122-130) 

יכול  שמילית אמצעות הב מוצגמעמ"ד, משפט המשתקף בזמננו, כפי ש-בעברית המדוברת בת

השם  .שמני מרוחק ממנולהגדיר, להרחיב או להעריך לא רק צירוף שמני הצמוד אליו, אלא גם צירוף 

מקבל פעולה או אגנט.  – 'הקומנטמשפט 'הסמנטיים של אחד הארגומנטים הזוקק יכול להיות מוגדר כ

הפרופוזיציה המתוארת מתוך כלומר, הרפרנט של השם הזוקק הוא מקבל הפעולה או האגנט המשתמע 

שר מתקיים ביניהם יחס מאפיין את השם הזוקק כא 'משפט הקומנט', על כך . נוסף'משפט הקומנט'ב

, זה לרוב כינוי הרמז :יםבאמצעות כינוי 'קומנטהמשפט 'השם הזוקק מיוצג ב משוואה. בהקשרים האלה

ָנּהבדוגמה אחת הופיע הכינוי  . הם-ו היא, הוא י הגוףכינוילעיתים גם   124.הִּ

ן שבשפות רבות ( מצייFrajzyngier, 1991: 236פרייזינגר )מופיעה בהקשרים האלה?  שמדוע המילית 

ות הזיקה. בשפות רבות יבין תוויות היידוע ובין מיל ,ות השלמהיכמיל משמשותיש חפיפה בין הצורות ה

אלה דומה לכינויי רמז לרחוק או לכינויים ניטרליים. פרייזינגר )שם( מציע קשר הציינים הצורתם של 

להבין משפטי זיקה כקומנט  אפשר :משפטי זיקהיצירת ובין אפשרי בין שיוך המבע לתחום הדיבור 

(comment על אחד הרכיבים שבמבע שלתוכו )וביחס למבע זה משפט הזיקה שייך לקטגוריה  ,שובץde 

dictoות השלמה, מיליות המשייכות מבע יאותן מיליות המשמשות כמיל באמצעותאפשר שיצוין  . על כן

כפי שעולה מן הדוגמאות, לא כל אך  ,משובציםה 'קומנטמשפטי ה'ל יאההסבר זה אומנם  לתחום הדיבור.

או  incrementכתוספת )נראים משובצים במשפט אחר, וחלקם יכולים להתפרש  'קומנטמשפטי ה'

afterthoughtהושלמה.שרעיונית  יחידה( ל  

ה אותם סימנ שוהמילית  ,הופיעו תחילה כמשפטים משובצים 'משפטי קומנט'ש אפשר להניח

בשלב מאוחר יותר משפטים בתפקידים  .שבו הם שובצויחס למבע ב  de dictoלתחוםכמשתייכים 

גם  (afterthoughtכתוספת )המשובץ שהופיעו  'משפט הקומנט'תפקידים של ל מטיים זהיםפרג-סמנטיים

מן העובדה ששני סוגי המשפטים )משפט משובץ נבע  ששימוש זה במילית  .שסומנו באמצעות המילית 

נתפסה כמסמנת  שכלומר, המילית . : אפיון צירוף שמניפרגמטי-מנטיתפקיד סומשפט תוספת( חולקים 

 deהמבע כמשתייך לתחום  סימון –המילית הבסיסי של  התפקידפרגמטי זה, אף על פי ש-יחס סמנטי

dicto – נתפסת כמסמנת את המשפט כקומנט על שיח קודם ומשליכה על  שכך המילית . עדיין נשמר

 (.Inbar, 2016; Maschler, 2018הערכתו )

המאפיינים צירופים שמניים  'משפטי קומנט'רה זו, יש לבדוק את התפוצה של שעכדי לאשש ה

ים, אפשר לראות משובצים הם הדומיננטיה 'הקומנט משפטי'מות של השפה. אם יתגלה שבשכבות המוקד

ינת זו שאלה מעניבשלב זה התפתחות מאוחרת.  ש( המסומנים במילית afterthought)תוספת במשפטי 

 ומחכה למחקר נוסף.נותרת בלתי פתורה 

                                                           
124
 .'משפטי קומנט'במחקר המשך אפשר לבדוק את התפוצה של סוגי הכינויים המייצגים את השם הזוקק ב 
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 שמניים צירופים שאינן שיח יחידות יםאפיינהמ 'קומנט משפטי' 3.13.2

להרחיב או  עשוי שמילית אמצעות הב מוצגמשפט ה, ד"מעמכפי שמשתקף ב, זמננו-בעברית המדוברת בת

גם בהקשרים  .יותר ותת שיח גדולוואף יחיד יםמשפט, יםאלא גם תיאור, יםשמני פיםרק צירו לאלהעריך 

 ;Inbar, 2016מסמנת את המשפט כקומנט על שיח קודם ומשליכה על הערכתו ) שהאלה המילית 

Maschler, 2018יכול להופיע כינוי המאזכר את  םיישמנ פיםצירו ניםהמאפיי 'קומנט ימשפט'(. כפי שב

 פיע כינוי המייצג אותן.אחרות, מויחידות שיח המאפיינים  'משפטי הקומנט'בגם הצירוף המאופיין, 

כינוי  היא מיוצגת על ידי, ו(discourse deixis) הרפרנט שאותו מייצג הכינוי הוא, כאמור, יחידת שיח

 בלבד. זההרמז 

שכנראה  מפה עד פהמעריך את הצירוף  זה בערך מרחק תל אביב אה אילת 'משפט הקומנט' 362בדוגמה 

צג במשפט המעריך באמצעות הכינוי מיו ,המתפקד כתיאור ,מפה עד פה הביטוי. מפהמלווה בהצבעה על ה

 .זה

(362)  לקחנו אוטובוס אבא | 

 | מפה עד פה

  |זה בערך מרחק תל אביב אה ש

 |  אילת

 (OCh_sp1_085-088) 

. גם בדוגמה זו בדצמברמעריך את צירוף היחס התיאורי  שעל ידי המילית  מוצגהמשפט ה 363בדוגמה 

 .זהבאמצעות הכינוי  'הקומנט משפט'צג בהצירוף מיו

(363)  | בדצמבראו  

 | זה בעודש

 || כמה

 \ שלושה חודשים

 (P931_2_sp2_184-187) 

על שיח קודם.  'פט קומנטמש'הוא  – זה אותו דבר – שמילית אמצעות הב מוצגהמשפט ה 364בדוגמה 

א יחידת שיח גדולה יותר , אלבייגלאו מעריך את הצירוף השמני הצמוד המשפט אינו מרחיב  בדוגמה זו

  .קיים דמיון בין החדרים האלה, שכנראה הסלון הקטןואף את הצירוף שקדם לו  החדר של בייגל

(364)  | אחרי זה יש 

 | את הסלון הקטן

 | אחרי זה יש את ה

 | חדר של בייגל

 | זה אותו דברש

 ואז מולו |

 בצד ימין |

 יש את החדר של גדי ||

 (C842_sp1_157-164) 
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הדוברת מעריכה את  שמילית על ידי ההמוקדם באמצעות המשפט , המוצגת כאן שוב, 37דוגמה ב

 שתים עשרה שעות כדבר משעמם. בתפעילות האזנה לה

('37)  הם רוצים שאני אשים את זה עליי | 

 שתיים עשרה שעות ||

 כדי |

 | להקשיבאחר כך 

 || מה אני עושה שתיים עשרה שעות

 || זה די משעמםש

 (C514_2_sp1_028-033) 

משפט זה אינו על הערכתו. ט כקומנט על שיח קודם ומשליכה מסמנת את המשפ שהמילית גם בדוגמה זו 

הוא מהווה יחידת אינפורמציה נפרדת.  לו אופי הסגרי, כלומרמהווה חלק מצירוף שמני כלשהו, אלא יש 

מה אני עושה שתים עשרה  שיב |להקמעריך את היחידה  שמילית אמצעות הב מוצגמשפט ההבמקרה הזה 

 . זהכינוי ב 'משפט הקומנט'ו מאוזכרת ביחידה ז. || שעות

באמצעות  שיח קודם ןשל אפיושתי אסטרטגיות עיקריות  בשני הסעיפים האחרונים הצגתילסיכום, 

ביחס  'משפט קומנט'או להוסיף  'משפט קומנט'אותו כאחד הארגומנטים ב לאפייןאפשר : 'משפט קומנט'

בין  ,שמילית על ידי ה מוצגמשוואה. כאשר השם הזוקק מתפרש כאחד הארגומנטים של המשפט ה של

 מוצגבאמצעות הצבת המשפט ה מתבצע גםהשם הזוקק למשפט זה מתקיים יחס של זיהוי. הזיהוי 

. אסטרטגיה זו מתאימה גם למקרים שבהם שוואה לשיח הקודםביחס של מ ש אמצעות המיליתב

מזהה תיאורים או יחידות שיח גדולות יותר. בדרך כלל במקרים  שמילית ה ידי מוקדם עלהמשפט ה

 .זהצגת במשפט המזהה באמצעות הכינוי האלה היחידה המזוהה מיו

 שהמשפט המסומן במילית  בכולםהמשותף למשפטי זיקה מסורתיים ולמבנים שהוצגו כאן הוא ש

היא צירוף אופיינת ה מסורתיים היחידה המ. במשפטי זיקשקדמה למשפט זה יחידת שיח כלשהי מאפיין

משפט זיקה. ואולם בשפה המדוברת נפוצים מבנים שבהם  – אפייןצמודה למשפט המלרוב והיא  ,שמני

במשפט יתרה מזו, . אף משפטיםותיאורים  –יחידות שיח אחרות  מאפיין שהפותח במילית המשפט 

. הווה חלק ממנו מבחינה סמנטיתוהוא מ ,הזיקה המסורתי רואים משפט המשובץ במשפט אחר

 ויש להם אופי הסגרי. ,אינפורמציה נפרדת תיחיד לעיתים מהווים , לעומת זאת,שהוצגו לעיל המשפטים

לרוב באמצעות כינוי  – 'קומנטהמשפט ' –מאפיין מיוצגת במשפט ה במבנים האלה היחידה המאופיינת

 .זההרמז 

מאופיין -של מאפייןהוא יחס לשיח קודם  'משפט הקומנט'בין  פרגמטי-סמנטיהיחס השבעוד 

(pragmatic aboutness)125 השיח הקודם  ובין מקטע ש, מבחינה תחבירית בין המשפט הפותח במילית

אחרים, במקרים , במקרים מסוימים היחס בין שתי היחידות הוא יחס אטריבוטיבי נוצרים יחסים שונים.

ת לכידּוהמאופיין על ידי  נוצר יחס פרדיקטיבי 'נטקומהמשפט 'בין היחידה המאופיינת ל לעומת זאת,

(cohesion) ( וטענתיותassertion( )Goldenberg, 2013: 150).  ,יכול ליצור עם  'משפט קומנט'כלומר

 .(357דוגמה למשל, ) או יחס פרדיקטיבי (348דוגמה למשל, ) המקטע הקודם יחס אטריבוטיבי

משובץ במשפט אחר, כ ף שמני, משפט זה יכול להיחשבמשפט המאפיין צירו מציגה שכאשר המילית 

 ביחס למבע שלתוכו הוא שובץ de dictoלשייך משפט זה לקטגוריה  שומכאן תפקידה של המילית 

                                                           
 .Gundel, 1988ראו למשל  125
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(Frajzyngier, 1991: 236 ואולם, במקרים אחרים שבהם .) אין לראות במשפט הפותח 'משפט קומנט'יש ,

 (afterthoughtתוספת )באופן לינארי כשנוספה  מציה נפרדתמשפט משובץ, אלא יחידת אינפור שבמילית 

בין יחידה זו ליחידת השיח . יחידות שיח גדולות מן הצירוף השמני(לתיאורים או ל)למשל, לשיח קודם 

מאופיין, ועל כן אפשר להניח שהשימוש במילית -של מאפיין פרגמטי-הקודמת מתקיים אותו יחס סמנטי

מופיעה  שעל ידי קיום יחס סמנטי דומה. כך המילית  מּונע משובץ שבהם המשפט אינובמקרים  ש

כי יחידה זו אינה  de dictoבהקשרים שלכאורה אין צורך לסמן את היחידה העוקבת כמשתייכת לתחום 

משום שמדובר בהקשרים סמנטיים  שיחידה זו מסומנת במילית ש אפשר להניח. משובצת במשפט אחר

שבהקשר החדש  דומה. de dictoורך לסמן יחידת שיח כמשתייכת לתחום זהים להקשרים שבהם כן יש צ

. כאמור לעיל, במקרים קישוריותויוצרת  מאופיין-מסמנת את היחס של מאפייןכנתפסת  שהזה המילית 

 .אותוכמציינת  ש, ועל כן נתפס כיחס פרדיקטיבי, והמילית וטענתיות לכידותמאופיין על ידי יחס ההאלה 

מים בשיח מחוץ לגבולות המשפט הם יחסים סמנטיים או פרגמטיים ביסודם יחסים המתקיי

(Matthiessen & Thompson, 1988; Cresti, 1995; Mann & Thompson, 1986; 1988 יחסים אלה .)

ות קישור, תיאורים, סמני שיח, ואפשר שלא יצוינו יאפשר שיצוינו באמצעים לשוניים מפורשים, כגון מיל

סמנטיים או פרגמטיים אלה שקשרים  בסעיף זה הצעתי(. Spooren, 1997ם מההקשר )כלל והם משתמעי

במשפט יחיד הטופיק והקומנט מסומנים בדרך כלל על ידי  הם בסיס להתהוות מבנים תחביריים.

משמש כטופיק והשני כקומנט, המשפטים אחד  שבהם ביחס בין המשפטים בצימודים. סובייקט ופרדיקט

 pragmaticמאופיין )-פרגמטי של מאפיין-סמנטיהיחס המ מתהווההרדיקטיבי אפשר לראות יחס פ

aboutness). ,יחס  דהיינו במילים אחרות, כאשר היחס בין שני משפטים יכול להיתפס כיחס פרדיקטיבי

 אלהמשפטים  צימודי, הפרגמטיים שהמסומנים שלהם הם הטופיק והקומנט בין סובייקט לפרדיקט

  .ה תחבירימבנכיכולים להיתפס 

נוצרת על  לכידּותפשוטה היחס בין סובייקט לפרדיקט הוא יחס פרדיקטיבי, והמשפט שהוא טענה ב

 מופיעה ביחידות המורכבות מיחידות שיח שאפשר להניח שכאשר המילית ידי התאם, סדר המילים ועוד. 

ן את היחידה היא נתפסת כמסמנת יחס פרדיקטיבי, במיוחד לאור העובדה שאין הכרח לסמ גדולות

יוצרת לכידּות ומציינת יחס  שבמקרים האלה המילית  כלומר,. de dictoהעוקבת כמשתייכת לתחום 

 פרדיקטיבי.

מה אני להקשיב ׀ הדוברת מעריכה את יחידת השיח  זה די משעמםבאמצעות המשפט  37בדוגמה 

 במבנה השיחיק וקומנט. טופיש  משפטים שבהם מדובר בצמד .כעוגן תמשמשה || עושה שתיים עשרה שעות

 מקרה הזה הקשר הפרגמטיב. אפשר לטעון שלכידּותויוצרת  קושרת מידע חדש לשיח קודם שהמילית 

. ניתן לראות בצמד זה יחידה תחבירית מורכבת, כאשר היחס בין ה תחביריבסיס להתהוות מבנה הוא

ט לפרדיקט שהמסומנים שלהם כלומר, יחס בין סובייקהוא יחס פרדיקטיבי,  שן על ידי המבעים המצוי

מתחום במבנים אלה הרחבה של השימוש  שלראות בשימוש במילית אפשר כאמור,  הם טופיק וקומנט.

  שבו היא מציגה משפט משובץ המגדיר צירוף שמני. המשפט

 ,'משפט קומנט' , דהיינומאפייןמשפט הלהאחרונים  סעיפיםשנידונו בשני הבכל המקרים  לסיכום,

 בתפקיד זה יכול להופיע 'משפט קומנט'קודמת. השיח היחידת  הערכה שלאו  הרחבה והוא, אחדתפקיד 

 שהמילית תפקידה של המסורתיים במבנה של משפטי הזיקה ש אפשר להניחבסביבות תחביריות שונות. 

במשפטים האלה  de dicto (Frajzyngier, 1991.)את המשפט לתחום  לשייך בראש ובראשונההיה 

היחס של  הוא שובץ.נתפס כמשתייך לתחום הדיבור ביחס למשפט שלתוכו  שן במילית המשפט המסומ

חוזר ונשנה של המילית בהקשרים בעקבות שימוש  שנקשר למילית ו השתמע מן ההקשרמאופיין -מאפיין
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את לציין הוא  שקיד המילית תפכאשר המשפט משמש קומנט על יחידות שיח אחרות, לעומת זאת,  .אלה

 קושרתגבולות המשפט ומחוץ ל מופיעה שהמילית במקרים האלה  גדולה יותר.ור יחידת שיח היחס וליצ

 ששל הארגון הרטורי של השיח. המילית  מבע אחד למבע קודם. אפשר לראות בשימוש זה גרמטיקליזציה

 יוצרת המשכיות שיחית בין שני רצפים ובונה מבנה תחבירי מורכב. 

: של המבנההיקף הרחבת התוצאה של  יכול להיותם האלה בהקשרי שהשימוש במילית ש הצעתי

אלא בתחום גדול  ,, אך לא בתחום המשפט(מאופיין-יחס מאפיין) הקשר סמנטיהמילית משמשת באותו 

כפי שציינה מית'ון במחקר. מועטה כיוון זה של גרמטיקליזציה זכה להתייחסות  .בתחום השיח –יותר 

(Mithun, 2008: 69) החוקרים בתהליכים שבהם דגמים גדולים ורחבים הפכו לקטנים , לרוב התמקדו

היא הפוכה: מדובר בהגדלת ההיקף המבני: ממבנה פנים  הצעתיההתפתחות ש 126ומצומצמים יותר.

המשפט. מית'ון )שם( הצביעה על כך ן מבנה תחבירי גדול יותר מ תמשפטי למבנה שיחי, ויציר

עין, אולי כי באופן המסורתי רואים במשפט תחום מן ה ותהתפתחויות מהסוג הזה לעיתים חומקש

היא מוסיפה שכאשר ישנה מודעות לקיום של שינויים כאלה ושל  127דקדוקי.המבנה המקסימלי של 

 128השלכותיהם, אפשר להסביר מבחר של מבנים החוזרים על עצמם ושרירותיים לכאורה.

 מטיזציהור טופיקליזציה של בניםבמ' ש' המילית 3.13.3

המילית להיתפס כמילית המציינת יחס פרדיקטיבי. עשויה  שהמילית הקודמים,  סעיפיםכפי שעולה מן ה

משפטי ' לפני( וכן 5.10 סעיףבתפקיד זה יכולה להופיע בין הביטויים המעריכים למשפט המוערך ) ש

 שזה אדון בהקשר נוסף שבו המילית  סעיף(. ב5.14.2 סעיףמסוימים המאפיינים שיח קודם ) 'קומנט

 להיתפס כמציינת יחס פרדיקטיבי.עשויה 

 המדגישים אתבמבנים מיוחדים  גם להופיעעשויה כקשר תחבירי בין סובייקט לפרדיקט  שמילית ה

במבנה של טופיקליזציה אחד מחלקיו  הנשוא הלוגי )רמטיזציה(. אתהנושא הלוגי )טופיקליזציה( או 

משפט המשוער, והחלק הנותר כולו הוא )טופיק( באופן מיוחד, כאילו מחוץ למסגרת ה סובייקטמוסב ל

של המבודד בחלק הראשון  סובייקטה ייצוג של, לפי הגישה המוצעת( שבו יש 'משפט קומנט') הפרדיקט

שחזור המשפט המשוער אינו מעיד כי הדובר רצה כפי שציינה בוימפלד )תשע"ח(, (. 125: 2014)בר, המבנה 

קיימת אפשרות של הפקת משפט פשוט יותר הנושא מסר להפיק מבע פשוט יותר. השחזור בא להראות כי 

במבנה של  .לו מבחינת התוכןמשפט פשוט המקביל  המבנה הזהאפשר להעמיד מול  רוצה לומר, .דומה

את המבנים האלה בדרך כלל בספרות המחקר מכנים רמטיזציה, חלק מן המשפט הופך לפרדיקט. 

לפי הגישה  .( ;Goldenberg, 1998, תשס"אטהיימרור )למשל, (cleft sentencesמבוקעים' )'משפטים 

 שהמילית  סובייקט של המשפט.הופך לשלו, ו יטמהרהמעמד א מן צָ הפרדיקט המקורי מּוהמקובלת, 

 .סבר משכנע בדבר תפקידה בהם, אך אין המבנים האלהלהופיע ב עשויה

                                                           
126 “in our understanding of the ways in which grammatical structures can develop over time, considerable 

attention has been focused on processes by which larger, looser patterns are crystallized into tighter, more 
compact ones.” 

127
שהתנגדו לדעה שהמשפט של העברית החדשה הראשונים החוקרים בין  ועבאדי )תשמ"ח( הירבין )תשמ"ב( ובעקבותיו גם  

בתחביר השיח של  התמקדהעבאדי )שם( ואולם יש לציין שהבלשן. הוא היחידה הלשונית הגדולה ביותר בתחום עיסוקו של 
 הכתובה. החדשה העברית

128 “developments of this type have often gone unnoticed, perhaps in part because of the traditional focus on the 
sentence as the maximal domain of grammatical structure. […] An awareness of the existence of such changes 
and their effects can provide explanations of certain seemingly arbitrary but recurring arrays of structural 

patterns.” 
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 :הזאתיאה את הדוגמה ומב ,בעברית (משפטים מבוקעיםמבנים של רמטיזציה )( דנה בBar, 2009בר )

(365)  באתישאני  

 (Bar, 2009: 337) 

. אני באתיבמבנה שנוצר בתהליך של פיצול המשפט לפי הניתוח המקובל שהוצג אצל בר )שם(, מדובר 

הוא הסובייקט. הניתוח הזה מעלה שאלות,  באתיהוא הפרדיקט, ואילו  אניבמבנה שיש בו רמטיזציה 

 ש-פותח בההמשפט בדקדוק המסורתי הסובייקט של המשפט החדש.  ה אתמציג שהמילית וביניהן מדוע 

)היחס  , ולכן לא ברור באיזה אופן נוצר הנקסוסאו כמשפט בתפקיד של משלים נתפס כמשפט זיקה

שאינו צירוף  רכיבזה נצמד ל "משועבד"בין החלק שקודם לו. הדוגמאות שבהן משפט ובינו  הפרדיקטיבי(

הנצמד  שאמצעות המילית ב מוצגפט האחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מש שמני מאתגרות אף יותר.

 למילת שלילה.

(366)  129הרבה בררה || כםתה ליהישלא  

 (D933_sp2_151) 

 

(367)  דובר א 

 דובר ב

 לא טוב שהיא יוצאת עם הרבה בנים ||

 130היא יוצאת עם הרבה בנים ||שזה לא 

 היא |

 היא יצאה |

 שהיא יצאה איתם חצי שנה | היה לה איזה שלוש ארבע

 אבל הם לא בחורים בשלים לחתונה ||

 \אתה מבין 

  (P423_2_sp2_ 122, sp1_ 256-261) 

 ,; בר1998 ,במבנים האלה כפרדיקט )צבי לאהמילה הגישות האחרונות בדקדוק העברי תופסות את 

בחינת  מטי של השלילה.תפקיד המבנה לאחד את הסימון התחבירי עם המעמד הפרג(. 2014 ,; שור2007

ואולם גם הגישות האלה ההקשר והפרוזודיה מגלים שהשלילה היא זו שנושאת את הפוקוס ואת החידוש. 

המילית לפי הגישה המוצעת בעבודה זו, גם במבנה הזה  בדגם הזה. שמילית השימוש ב אינן מסבירות את

לכן הדובר מציג אותה כמשתייכת ומוקדמת,  המציגה פרופוזיציה. פרופוזיציה זו היא בגדר הנח ש

או  (365)דוגמה  י להציג חידוש כלשהו הקשור אליה. הדובר מציג את הפרופוזיציה כדde dictoלתחום 

לא הייתה לכם  –השלילה במשפט המשוער לכאורה . (367-ו 366)דוגמאות  כדי לשלול את הנחת היסוד

במבנה שיש בו רמטיזציה, לעומת זאת, המילה  יכולה להתפרש בדרכים שונות. –( 366)דוגמה הרבה בררה 

שוללת את מצב העניינים המובע במשפט העוקב, כלומר, את ההנחה המשתמעת המובעת בפרופוזיציה  לא

 . הייתה לכם הרבה בררה

ישנן דוגמאות בקורפוס שבהן הדובר שואל שאלה על הפרופוזיציה המוצגת באמצעות , על כך נוסף

 הנחה מוקדמת. והיא בבחינת  ,שהמילית 

                                                           
 לנו הרבה בררה || לא שהייתההתמליל תוקן לפי ההקלטה. במקור:  129

 It is the wifeבמבנים מקבילים באנגלית ) ( דןJespersen, 1969: 76ציין שיספרסן )במבנה הזה, א זהבאשר לתפקיד הכינוי  130
that decides)במיוחדלמשוך  מציין שהמבנה משמש כמחווה המצביעה על חלק מסוים של המשפט שאליו הדובר מבקש , והוא 

 י להדגישו.עליו כד "מצביע"שהדובר לא מדובר בפרדיקט  230הנמען. בדוגמה את תשומת ליבו של 
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 אני |שאיך זה  (368)

 תמיד קר לי |ש

 אומרת שחם פה ||

 (C711_1_sp1_032-034) 

 

 \הגעת שמה קרה  (369)

 (D631ND) 

מבחינה כמציגה פרופוזיציה שאינה קביעה ישירה.  שלהסביר את השימוש במילית אפשר גם כאן 

היחס בין הפרופוזיציה המבנה מוצג החידוש. אינפורמטיבית הפרופוזיציה היא הנתון, ובחלק הראשון של 

 תיתפס כמילית המציינת יחס זה. שלשאלה יכול להיתפס כיחס פרדיקטיבי, ולכן המילית 

יכולה להיתפס כיוצרת  שבכל ההקשרים שנידונו בסעיף זה, במקביל להצגת הפרופוזיציה המילית 

  131יחס פרדיקטיבי בין הטופיק והקומנט הפרגמטיים.

  

                                                           
 טען( Jespersen, 1954: 156בספרות הבלשנית. יספרסן ) היחס פרדיקטיבי כבר הוזכר צייןת השעבוד יכולה לישמיל הטענה 131

ביא הביחס של אפוזיציה. הוא נוסף משפט שמני היחס פרדיקטיבי במבנים שבהם לצירוף  לצייןבאנגלית יכולה  thatשהמילית 
 ות(:דוגמאות באנגלית )חלקן ארכאי

Fool that I was! 
Wretched man that I am! 
Poor men that they are! 
polite little gentleman that he is 
(Jespersen, 1954: 156) 

בעוד  ואולם מדהימה שאת!עברית האינטרנטית של היום, כגון מעניינית ההשוואה בין המבנים האלה לדוגמאות מן ה
בשפה המדוברת של היום, בעברית האינטרנטית )בעיקר בתגוביות בפייסבוק( המבנה נפוץ  באנגלית המבנה הזה משמש פחותש

 למדי.

 



 

135 
 

 סיכום ומסקנות –של המילית 'ש'  תפקידיה 3

ים מכילהלצד קטגוריזציה של מבנים תחביריים  'שעבוד'אורטי במושג הצגתי דיון תים האחרונים בפרק

מצוי הן בלוגיקה הן בדקדוק.  'שעבוד'. המונח ת שעבוד טיפוסיתימילמילית הנתפסת  – שמילית את ה

, הוא מציין מעמדות בקטגוריזציה. בדקדוק שבה ,לוגיקהההמשמעות של המונח מובנת היטב במסגרת 

 ו.משמעותל אשרבטיות, ואין הסכמה אורמשמש במגוון מסגרות ת'שעבוד' המונח  לעומת זאת,

 & Glinert, 2004; Coffin) ת שעבוד מובהקתימילנתפסת לרוב  שהמסורתי המילית העברי בדקדוק 

Bolozky, 2005) .'אינה מספקת. זאת ועוד,  ,3.2.5סעיף תי בשהראי, כפי ואולם הגדרת המונח 'שעבוד

השימוש ונראה ש ,מגוונים מאוד שהמבנים התחביריים הכוללים את המילית בעברית המדוברת של היום 

 ,ת של מבנה השעבודוהמקובל ותהתפיסן חלקם חורגים מ –כל העת. השימושים האלה  מתרחב הב

שימושים רבים  הראיתי שלמעשהלתקנם. שיש  "שיבושים"או כ "לא דקדוקיים"וחלקם אף נתפסים כ

בעברית המדוברת נתפסים בלתי תקניים כי אינם מתיישבים עם ההסברים המקובלים של  שבמילית 

, בשיח הדבור שמילית ב שימושיםהכל את  המסבירהחדשה בעבודה זו הצגתי גישה  תפקיד המילית.

 שימושים אשר גישות אחרות נמנעות מלפרשם.ובהם 

השימוש להופיע במבנים שונים ובהקשרים מגוונים. עשויה  ששור הסינכרוני המילית במיהראיתי ש

בהקשרים  שאקראי. להפך, אפשר לראות בשימוש במילית  בכל ההקשרים האלה אינומילית הבאותה 

משפט או למדובר בהתייחסות בכל המקרים  האלה תכונה משותפת. מבניםתמיכה לכך שיש ל מגוונים

. לפי פרייזינגר לשונית-מטאהתייחסות פרופוזיציה היא אל התייחסות למבע כ .זיציהפרופוהתייחסות ל

מילית  שמילית אפשר לראות בולכן  מודליות אפיסטמית, ה של(, מדובר בהבעFrajzyngier, 1995)למשל, 

 .מודליות מציינתה

נת הוא שהיא מסמ שפרופוזיציה? המשותף לכל השימושים של המילית מבע כלסמן  ישמתי 

שאינה קביעה ישירה. קביעה היא פרופוזיציה המאופיינת ברמה הגבוהה ביותר של אמיתות  פרופוזיציה

מצד הדובר, ובמצב זה לדובר יש עדות או אמצעים אחרים המבססים את אמונתו. פרייזינגר 

(Frajzyngier, 1996: 90מסביר את היעדרותן של מיל )בעברית( ש)דוגמת המילית  השלמההות י 

אלה מעבירים משמעות שהדובר מאמין שהיא המשפטים בכך שהשפטים אינדיקטיביים פשוטים במ

זאת המשמעות הבלתי  – אמיתית. במילים אחרות, משפטים אינדיקטיביים נושאים מודליות אפיסטמית

 .מסומנת שלהם

י המשפט האינדיקטיבי כמשפט שהדובר מאמין שהוא אמיתפסיכולוגים ובלשנים רבים תופסים את 

משפט האקסיומה שכ אינו מקבל( Frajzyngier, 1985aנגר )י(. פרייזGrice, 1975; Cialdini, 2006)למשל, 

אינדיקטיבי הוא משפט שהדובר מאמין שהוא אמיתי, ומספק הוכחה לכך. הוא מראה שאמת היא ה

ות שפהובשפות רבות היא משמעות לא מסומנת המובעת במשפט האינדיקטיבי.  ,קטגוריה דקדוקית

אלה משתמשות באמצעים דקדוקיים שונים )מורפולוגיים, לקסיקליים או תחביריים( כדי לסמן ספק ה

וקיימים  ,באמיתות הפרופוזיציה. בשפות אחרות, לעומת זאת, אין משפטים בלתי מסומנים דקדוקית

ספק  בהן אמצעים דקדוקיים שונים כדי להביע שהדובר מאמין באמיתות המשפט או לחלופין מטיל בה

(Frajzyngier, 1985a: 249.)132 

                                                           
במשפטים מורכבים  – )שפה צ'דית המדוברת בניגריה( Mupun-צ'כית, פולנית ו –יתרה מזו, פרייזינגר מראה שבשלוש שפות  132

אפשרית רק כאשר הדובר באמיתות היא ספק שבהם פועלי אמירה והשלמתם פרופוזיציה, הוספת אמצעי דקדוקי להבעת 
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אמיתית. מדובר  היאהפרופוזיציה מניחים שהיא כאשר ישירה נמוכה מזו של קביעה אמיתות רמת 

במקרים של הנחות מוקדמות המבוססות על שיח קודם, על ידע משותף, על ידע עולם תרבותי. כך, למשל, 

של אמיתות הרמת  .(5.14.3)סעיף  טיזציהבמבנים של רמ שהפרופוזיציות המוצגות באמצעות המילית 

התפקיד בגדר הנחות מוקדמות.  ןכיוון שלרוב ה נמוכה מזו של קביעה רגילההפרופוזיציות האלה 

הוא בקידוד המשפט כקביעה חלשה. הקביעה משובצים הות ההשלמה במשפטים יהאפיסטמי של מיל

, או וסר ביטחון מצד הדוברירות או חכאשר הפרופוזיציה היא בגדר אפשרות, סב ,אף יותרהיא חלשה 

 . ר חובה, משאלה או רצוןכאשר הפרופוזיציה היא בגד

המציינות מודליות,  לקסמות עצמאיותות ההשלמה הן י( טוען שמילFrajzyngier, 1995פרייזינגר )

משפטים עצמאיים. למיליות אלה יכולים להיות  וגםמשפטים משובצים  גםוככאלה הן יכולות לסמן 

והן יכולות לקודד סוגים שונים של מודליות: מודליות אפיסטמית או  ,ידים שונים בשפות שונותתפק

 (.Frajzyngier, 1996: 231מודליות דאונטית )

אפשר ו ,היא לקסמה עצמאית המסמנת מודליות שזמננו המילית -נראה שגם בעברית המדוברת בת

אגנט, מכוונת דובר  וונתמכ)דאונטית או מודליות מית אפיסטמודליות  –סוגי מודליות שונים  תביעהיא ש

אינטגרציה סמנטית בין ו להיתפס כיוצרת יחס פרדיקטיבי עשויה שהמילית מלבד זאת, . (ומכוונת נמען

ים בין השימושים השונים ר  שָ ְק הראיתי את הַ  .משמעות תחבירית-וכן למנוע דו יחידות לשוניות שונות

הוא שהיא מסמנת פרופוזיציה שאינה  שלכל השימושים במילית כאמור, המשותף  מבחינה מושגית.

 .גבוהה ביותר של אמיתות מצד הדוברמאופיינת ברמה ה

אמצעים לשונים שונים, והעיקריים שבהם ות ההשלמה יכולים לשמש יבתור מילמבחינה טיפולוגית 

נת שבשכבות המוקדמות , מילות דמיון והשוואה וכינויי רמז. הצבעתי על עובדה מענייאמירההם פועלי 

הקשורה  שוהמילית  כי, מילת הדמיון לאמר אמירהפועל  – כל האמצעים האלה בנמצא יותר של העברית

נבדלים זה מזה באופן הסימון.  de dictoהמסמנים של התחום הסמנטי . לכינוי רמז תמבחינה אטימולוגי

ליחידות מן הסוג הזה. מילות הדמיון  מראות את ההקשר הלשוני האופייני אמירהמיליות שנגזרו מפועלי 

 תחום שאינו מאופיין ברמה הגבוהה ביותר של אמיתות מצד הדובר –מצביעות על מהותו של התחום הזה 

ולא לתיאור ישיר של מציאות. כינויי הרמז מצביעים על התייחסות הדובר  ,תחום הדמיוןלהקרוב יותר  –

מסכמת  1ם המובהקים ביותר של מודליות אפיסטמית. טבלה (, ואולי הם הצייניdiscourse deixisלשיח )

 .ות ההשלמהיבאמצעות מיל de dictoאת דרכי הסימון של התחום הסמנטי 

 ות ההשלמהיבאמצעות מיל de dictoדרכי הסימון של התחום הסמנטי  :1טבלה 

 אופן הסימון מסמן מסומן

de dicto 

 <                              פועלי אמירה    

 מילות השוואה ודמיון                    <

 כינויי רמז                                       <

 הקשר לשוני אופייני לתחום

 מהותו של התחום

 התייחסות הדובר לתחום

 ,השלמהמשמשת כמילית בלבד  שבעברית המדוברת של היום המילית  ,בין האמצעים שהוזכרו לעילמ

 פיתחה גם פונקציות חדשות.מור, ומילית זו, כא

                                                                                                                                                                                   
בגוף ראשון מציינת שהדובר משקר, הוא הדובר בהם סימן למשפטים שהבגוף שלישי. בפולנית ובצ'כית הוספת אותו מצוין 

 לל והופכת את המשפט ללא דקדוקי. כלומר, מניחים שקביעת הדובר היא אמיתית מבחינתו.אינה אפשרית כהיא פון וואילו במ
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השלמה תמיד הן מסמנות  ,ות השלמהיטוען שאם בשפה קיימות מיל (Frajzyngier, 1991נגר )יפרייז

 סמן השלמה של פעלים אחרים. על כןדאונטית של פועלי אמירה, בעוד שהן יכולות לסמן או שלא ל-לא

שיוך הוא ותפקידן העיקרי  ,אמירהפועלי הוא מניח שהשימוש הראשוני במיליות אלה קשור להשלמה של 

 שגם בעברית המדוברת של היום אחד ההקשרים שבו מופיעה המילית  .de dicto –המבע לתחום הדיבור 

 (.5.2סעיף ) אמירההוא אחרי פועלי 

 בא אחריהות ההשלמה הוא שיוך המבע יתפקידן העיקרי של מילשמבחינה היסטורית  אף על פי

ות ההשלמה אינן מופיעות אחרי י, ברמה הסינכרונית במקרים רבים מילde dictoלתחום  אמירהפועלי 

  הפעלים האלה.

פעלים אלה מקודדים בכך ש אמירהות ההשלמה אחרי פועלי יאפשר להסביר את השמטת מיל

. (Y33_sp1_117) אמרו לי אפשר בשמונה מאות שקל ||, למשל בדוגמה de dictoהמבע לתחום  בעצמם שיוך

כך אפשר מחויבת יותר.  שהמילית  ,de dictoשיוך המבע לתחום פרדיקט מקודד פחות את ככל שה

, ואחרי אחרים הדבר שדה שאחרי פרדיקטים מסוימים אי אפשר להשמיט את המילית ובאת הע להסביר

 :ההשוואה שלהלןן אפשר לראות זאת מ. אפשרי

 הוא אמר )ש( + מבע. .א

 הוא רצה ש + מבע. .ב

את מקודד מצב מנטלי, ולאו דווקא  רצהמכיוון שהפועל  שלהשמיט את המילית  במקרה השני אי אפשר

  .de dictoשיוך המבע העוקב לתחום 

(, ועל כן גם אחרי פעלים 5.3סעיף ת על תוכן )מקודדים בעלּו (לחשובפועלי תפיסה מנטלית )למשל, 

( שמבחינה מזל, אמת, ורברכגון לא להופיע. לעומת זאת, ביטויים מעריכים )עשויה  שהמילית אלה 

נוטים להיות ( כלפי התוכן צייני עמדהכבאופן זהה לפועלי תפיסה מנטלית ) עשויים לשמשפרגמטית 

הופעה של -פעה או לאי. כלומר, להומן הפרופוזיציה שהם מעריכים שבאמצעות המילית מופרדים 

 סמנטיים, ולא סגנוניים.-תחבירייםמניעים  שהמילית 

בדיבור עקיף שבו דברי הדובר נוטה להופיע  שהמילית , אמירהר, אחרי פועלי באופן ספציפי יות

נוטה שלא  שנמסרים בפרפרזה כפי שנוסחו בפי המספר ולא מפי הדובר עצמו. בדיבור הישיר המילית 

משמעות -להופיע, אלא אם כן תוכן הדיבור הוא בבחינת הנחה מוקדמת או שיש סיכוי להיווצרות דו

 (.5.2מביעה מודליות דאונטית )סעיף  שגומנטים או כאשר המילית לשיוך הארבאשר 

פעלים או פרדיקטים אחרים המקודדים פועלי אמירה ולאחר יכולה להופיע לאחר  שהמילית כאמור, 

( או פועלי רצון 5.4סעיף ) תפיסה חושית(, פועלי 5.3סעיף ) פועלי תפיסה מנטליתלמשל, , ב מנטלימצ

 , לעומת זאת,פעלים אחריםהקשר בין הפרדיקטים האלה ברמת ההמשגה.  הראיתי את. (5.5סעיף )

אינה  שהמילית  על כן. (5.7סעיף ) שאינם מקודדים מצב מנטלי מצריכים השלמה שאינה פרופוזיציה

מסיבות פרגמטיות שונות הדובר מבקש להציג השלמה  מופיעה ישירות אחרי פעלים אלה. עם זאת, כאשר

שאלה ת יכינוי רמז או מילהמכיל מבנה מיוחד ת פרופוזיציה, הוא ישתמש בשל פעלים אלה באמצעו

 שואחריהם  פרופוזיציה המוצגת במילית  ,התופסים את העמדה התחבירית של ההשלמה של פעלים אלה

 (. אתה יכולמה ש תיתן את)

. בדרך (5.9סעיף המצב המנטלי )מודליות דאונטית( )לציין את עשויה  שבהקשרים מסוימים המילית 

מציינת מודליות דאונטית השונה מזו שכבר מצוינת במשפט על ידי אמצעים לשוניים  שכלל המילית 

הוא ציון הפרופוזיציה(  לע)ציון של מצב מנטלי נוסף  זו השל פונקצי האפשר לשער כי מקוראחרים. 
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ן הפונקציה , ועם הזמהפרדיקט מקודד מצב מנטליבשימוש חוזר ונשנה של המילית בהקשרים שבהם 

 המופיעה לעיתים קרובות בהקשרים כאלה. שמיוחסת למילית והזאת הופכת למוסכמת 

אינם קשורים ברמת ההמשגה שהמורכבים מיסודות במבנים  הופיעיכולות לות ההשלמה ימיל

יכולה  שהמילית . ות ההשלמה מעמד דקדוקי עצמאי יותרילמיל . במבנים אלואמירהישירות לפועלי 

פרופוזיציה  לאזכראו פרדיקטים אחרים המקודדים מצב מנטלי ו אמירהללא פועלי  ניםלהופיע במב

סעיף ) ות היחסיאחרי מיל בהקשרים שבהם פרופוזיציה יכולה להתחלף ביסוד לשוני שאינו פרופוזיציה:

כאשר הפרופוזיציה יוצרת איתם יחס של  ,ואחרי צירופים שמנים( 5.13סעיף ) או, אחרי המילית (5.12

. בהקשרים האלה (5.14.1סעיף , המגדירים צירופים שמניים 'משפטי קומנט') יהוי או של אפיוןז

מחויבת  שנראה שהמילית  לשונית.-ההתייחסות אליה היא מטא הפרופוזיציה משובצת במשפט, ועל כן

היא  עוקבתמאותתת שהיחידה ה שהמילית  ,de dictoשיוך המבע לתחום  לעבהקשרים האלה. נוסף 

אפשר בהקשרים שבהם  שמסכמת את השימושים במילית  2טבלה ט ולא צירוף שמני. משפ

 133תחלף ביסוד לשוני שאינו פרופוזיציה.תהפרופוזיציה ש

 להתחלף ביסוד לשוני שאינו פרופוזיציה עשויההשימוש במילית 'ש' בהקשרים שבהם הפרופוזיציה : 2 טבלה

 (321)דוגמה  || הם היו ביחד איזה ארבע שניםש חריא + פרופוזיציה ש / צירוף שמני + ות יחסימיל

 (336)דוגמה  || טובה | זה אמשאו  \זה נהוג  + פרופוזיציה ש / צירוף שמני + אוהמילית 

 (342)דוגמה  || משקיעים למנה עליישעל הכסף  לחב + פרופוזיציה ש / צירוף שמני + צירוף שמני 

 מתקיים יחס מסוים. שהיחידה הלשונית הקודמת למילית  לבין שבין הפרופוזיציה המוצגת במילית 

ברמת השיח יחידה אחת היא הטופיק והיחידה השנייה היא הקומנט, היחס ביניהן יכול להיתפס  כאשר

נט יכול להתקיים במבנים מגוונים, היחס בין טופיק לקומ כמציינת יחס זה. שכיחס פרדיקטיבי והמילית 

 'משפטי קומנטאשר בהם ישנם 'במבנים  או (5.10סעיף ם מעריכים )ביטויי המכיליםלמשל, במבנים 

מבנה תחבירי  יצירתיחס פרדיקטיבי ו יכול להיתפס כציון שבמבנים אלה תפקיד המילית  (.5.14סעיף )

תחבירית שהוא מתקשר אליה היחידה הבין ו ש-לראות ביחס בין המשפט הפותח ב אפשר על כןמורכב. 

המציין יחידה אחת מלוכדת מבנה תחבירי מורכב  יצירת – שקידה של המילית תפביחס של חלק ושלם, ו

טענתי שקישור מבעים ו ,ה מתקיימת גם מחוץ לגבולות המשפטמבחינה רעיונית. הראיתי שהתופע

 –מחוץ לגבולות המשפט הוא תוצאה של גרמטיקליזציה של הארגון הרטורי של השיח  שבאמצעות 

 ,ההתפתחות של מבנים דקדוקיים כשבוחנים את .(5.14.2סעיף ) קומנט-קגרמטיקליזציה של יחסי טופי

קישור של יחידות  –התפתחות זאת  בתהליכים שבהם מבנים גדולים מתקצרים.בדרך כלל מתמקדים 

מציינת תהליך הפוך. ההתפתחויות מן  –שיח גדולות והיווצרות של מבנים תחביריים ממבנים פרגמטיים 

, וזאת כנראה משום שבאופן מסורתי תופסים את המשפט כיחידה בדרך כלל עיןהסוג הזה חומקות מן ה

 תחבירית מקסימלית.

יכולה להופיע לפני קביעה שאינה ישירה המציינת נסיבות )תנאי,  שהמילית הראיתי ש, כמו כן

 מבניםלפני קביעה המשובצת ב יכולה להופיע ש, המילית על כך נוסף. (5.8.1סעיף סיבתיות, זמן, 

הדובר מבקש להציג  םשבה מבנים( ו5.11-ו 5.7סעיף הוק )-קטגוריות אד יםהמעורר מבנים: יםסויממ

  (.5.11-ו 5.7סעיף ) זההכינוי הנחה מוקדמת כאחד הארגומנטים במשפט ומצביע עליה באמצעות 

                                                           
133
, ומספרן זה, דברגון , כpro-formsן חרי פועלי אמירה יכולות להופיע יחידות לשונית שאינן פרופוזיציות. אלה הגם א 

 מצומצם. כלומר, אין מדובר ברשימה פתוחה של יסודות לשוניים.
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במבנים תחביריים מגוונים. בכל המבנים מופיעה  שזמננו המילית -בעברית המדוברת בת ,לסיכום

בעברית היא לקסמה עצמאית המביעה סוגי  שילית מציגה פרופוזיציה שאינה קביעה ישירה. המילית המ

יחס  יכולה גם להביע ש טענתי שהמילית .מודליות אפיסטמית ומודליות דאונטית –מודליות שונים 

בין קשרים אפשריים הצעתי . משמעות תחבירית-למנוע דו כןו ,אינטגרציה סמנטית ליצורפרדיקטיבי ו

 ציון יחס פרדיקטיבי ויצירתלציון מצב מנטלי או לשיוך המבע לתחום הדיבור השימושים השונים: בין 

 .משמעות תחבירית-וגם הפרדה ומניעת דו אינטגרציה סמנטית

 של המילית 'ש'אפשריים מסלולי גרמטיקליזציה  :4 תרשים    

 מודליות דאונטית  מודליות אפיסטמית  יחס פרדיקטיבי

 ציון מצב מנטלי  de dictoלתחום  מבעשיוך ה  לכידות בשיחצירת י

  אמירהאחרי פועלי 

 אחרי פרדיקטים אחרים המקודדים מצבים מנטליים 

 (אמירה)ללא פועלי  

 

 ללא פרדיקטים המקודדים מצב מנטלי

 

  משמעות תחבירית-הפרדה/מניעת דו 
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 בעברית המדוברת ואת הקשרים ביניהם. שבמילית  םשימושיהאת ם סכמ 5 תרשים
 

 
 

 השימושים במילית 'ש' בעברית המדוברת והקשרים ביניהם: 5תרשים 
 

 

 
 
 

 

 

 

התפקיד 
המשוער לפי 
 פרייזינגר

(Frajzyngier, 

1995) 

 מודליות אפיסטמית
 de dictoשיוך המבע לתחום 

 

הקשרים 
 לשוניים

אחרי 
פועלי 
 אמירה

 §5.2 

רדיקטים המקודדים מצבים אחרי פ
 מנטליים

 הקשרים נוספים

ביטויים  פעלים
 מעריכים

§5.10 

לפני קביעה 
המשובצת 

 בקונסטרוקציה

לפני ציון 
 נסיבות
 

הקשרים 
תחביריים 
שבהם 

פרופוזיציה 
יכולה 

להתחלף 
ביסודות 
לשוניים 
 אחרים

 רצון
 
§5.5 

תפיסה 
 חושית

§5.4 

תפיסה 
 מנטלית

§5.3 

 
ת אחרי מיליו -

 שאלה
§5.7, §5.11, §5.14.1 

 
 זהאחרי הכינוי  -

§5.7, §5.14.1 
 
 אחרי צ"ש -

§5.14.1 
 

מבנים של  -
רמטיזציה 

 וטופיקליזציה
§5.14.3 

 

 
 זמן -
 סיבתיות -
 תנאי -

 
 §5.8.1 

 
אחרי  -

מיליות 
 יחס

§5.12 
 אואחרי  -

§5.13 
*אחרי  -

פעלים 
המקודד

ים 
תפיסה 
 חושית

 §5.4 
 

 'משפטי קומנט'לפני 
 יםמכל הסוג
§5.14.2 

 
תפקידים 
שנוספו 

לתפקיד שיוך 
המבע לתחום 

de dicto 

 
ציון מצב מנטלי ללא פרדיקטים המקודדים 

 מצב מנטלי
 ציון יחס פרדיקטיבי

 

 

-מניעת דו
משמעות 
 תחבירית

 מודליות דאונטית
§5.9 

מכוונת 
 אגנט
§5.9.1 

 מכוונת 
 דובר
§5.9.2 

 מכוונת 
 נמען
§5.9.2 
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 בורחי 3

הנמנים עם  מיוצגים בשפות שונותהעם זאת, מגוון המבנים ואוניברסלי. למבנה של חיבור נחשב לבסיסי ו

של מבנה ציון הבשפות מסוימות ש, בעוד כמו כן. (Haspelmath, 2004למשל, ) הוא מפתיעחיבור  מבני

–7ים הבאים )בפרק .(Mithun, 1988) כלל מצויןאינו  החיבורהחיבור הוא שיטתי ומחויב, בשפות אחרות 

ת חיבור יהנחשבת למילמילית  –בעברית  וומה תפקידה של המילית  ,בדקדוק 'חיבור'אבקש לברר מהו  (9

 בסיסית.

שורצולד וסוקולוף, -הוגדר כצירוף פסוקיות או רכיבים בלי שעבוד )רודריג 'חיבור'בבלשנות העברית 

ת קישור משעבדת ינה דקדוקי הכולל בדרך כלל מיל, לעומת זאת, הוגדר כיצירת מב'שעבוד'(. 51תשנ"ב: 

ת י, ומיל(3.2.3)סעיף  (. מהות הצירוף הטפל בשפה אינה מובנת217ומשפט או צירוף טפל אחריה )שם: 

ת המשמשת במבנה שעבוד )שם(. אלה הן הגדרות מעגליות שאינן יהקישור המשעבדת מוגדרת כמיל

ההבחנה ביניהם אינה חדה ומוחלטת, ויש מצבים שבהם  יתר על כן,מלמדות מהו חיבור ומהו שעבוד. 

 (. 68: 2014ת כלל )בר, היא איננה אפשרי

הבאים אדון במונח 'חיבור' ואראה שגם המונח הזה חדר לדקדוק מתחום הלוגיקה. אציג  סעיפיםב

 וגישות דקדוקיות אחדות לחיבור: תחביריות, סמנטיות ודיסקורסיביות. אדון בתפקידה של המילית 

מנועה משימוש, אציע  ות חיבור בסיסית בעברית. על סמך ניתוח ההקשרים שבהם המילית יהנחשבת מיל

המאפשרת לה להופיע בהקשרים השונים  . משמעות זו היאמסוימת שלמילית זו יש משמעות בסיסית

 .בקורפוס עולה מניתוח המבעיםזמננו, כפי ש-שבהם היא מופיעה בעברית המדוברת בת

 בלוגיקה' רחיבו' המונח 3.1

'חיבור' ו'שעבוד' במסורת  המונחים ( דן במשמעות המקורית שלSandmann, 1950;1979זנדמן )

 בדקדוקהן בלוגיקה הן מציין שהמונח 'חיבור', לצד המונח 'שעבוד', משמש הוא ו ,הדקדוקית

(Sandmann, 1979: 257) . בלוגיקה, ואולם השימוש במונח 'חיבור' בדקדוק שונה מן השימוש במונח זה

 (.260)שם: לוגיקה המושגית הן אף על פי שהניתוח הדקדוקי של המשפט הושפע מ

' הם מושגים אגסים' ו'תפוחיםבדרגה. 'בלוגיקה המושגית המונח 'חיבור' מציין שהמושגים שווים 

 רות'ירות', כלומר כל אחד מהם הוא דוגמה למושג 'פיפשניהם משועבדים למושג כללי יותר ' כימחוברים 

נותח  רותיתפוחים ואגסים הם פבמשפט  תפוחים ואגסיםהצירוף על בסיס הניתוח הלוגי,  .(258)שם: 

אופיינו במונחים של דרגה, וקיים ( מציין שגם רכיבים לוגיים וגם רכיבים דקד264זנדמן )שם:  .כחיבור

, גי אינו רלוונטי עודכך, מכיוון שבניתוח הדקדוקי היחס המושתחום החיבור מניח שוויון בדרגה.  ,כלומר

מבחינת מעמדם התחבירי או מבחינת תפקידם התחבירי )ראו הרכיבים החוקרים התמקדו בשוויון בין 

 . , בשפה הטבעית קשה ליישם את קריטריון השוויון7.2.1סעיף ב ַאראהכפי שואולם, (. 7.2.1סעיף 

בדקדוק המונח מתייחס  האובייקטים של 'חיבור' הם מושגים,לעומת הלוגיקה שבה יתרה מזו,  

( משער שהדבר נבע מן 263, 261(. זנדמן )שם: Sandmann, 1979: 260בעיקר לקבוצות של משפטים )

סוקרטס פרופוזיציות הכחיבור של שתי  הם פילוסופים אפלטוןסוקרטס וכגון  ,הניתוח הלוגי של משפטים

 אפלטוןסוקרטס והמכיל את הצירוף  המשפטשכאשר . עוד הוא טוען אפלטון הוא פילוסוף-ו הוא פילוסוף

נתפסו כמיליות המציינות יחס בעברית(  וכגון חיבור בסיסיות )מיליות נתפס כמיזוג של שתי פרופוזיציות, 
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מקבילות בשפה הטבעית לנבחרו על כן מיליות אלו  134.בין שני שמות, אלא בין שתי פרופוזיציותלא 

 תולמילי 135(.Hardegree, 1999) 'תחשיב פסוקיםב'זיציות פרופוהמציינים יחסים בין רים לוגיים שָ לַק 

על סימבולית לוגיקה  ויישמובאופן זה , (1.1)עבאדי, תשמ"ח: סעיף  משמעות של קוניונקציהייחסו  ו כגון

  136(.Turk, 2004: 222חקר המשמעות בשפה )

 לפרופוזיציות ,צירופים עם המיליות הנתפסות מיליות חיבור כולליםפירוק משפטים רבים הואולם, 

 John Stuartהפילוסוף מיל ) מתייחס לטענתו של( Sandmann, 1950: 31מעלה קשיים. זנדמן ) מובחנות

Millמשפט( הרואה ב Peter and James preached at Jerusalem and in Galilee פרופוזיציות  ארבע

מחוברים מושגים זוגות של  שניפרופוזיציות, אלא ב ארבעמובחנות. לטענת זנדמן, לא מדובר בהרכב של 

פטר , כי אפשר לפרק את המשפט לעוד חלקים. למשל, את המשפט 'ירושלים וגליל', 'מסייטר וג'יפ' –

אפשר לפרק  פטר הטיף. את המשפט ההטפה הייתה בירושלים-ו פטר הטיף-אפשר לפרק ל הטיף בירושלים

 וכו'. הוא הטיף-ו יש פטר-ל

על מבנים אחרים שאפשר לראות בהם מיזוג של שתי פרופוזיציות ביע מצ (Hardegree, 1999הרדגרי )

: ג'ון הוא לשני משפטיםמבחינה לוגית  שווה 137ג'ון הוא שחקן לשעבר שמאמן כדורסל"מחוברות". המשפט 

פשר לפרק א דוד הוא שחקן כדורגל ישראליגם את המשפט  .ג'ון הוא מאמן כדורסל-ו שחקן )כדורסל( לשעבר

 138.כדורגל הוא שחקןדוד -ו הוא ישראלידוד למשפטים 

-ו גליה מתחתנת: שתי פרופוזיציותשל  מיזוגעלול להיראות כ גליה ודני מתחתנים המשפטיתרה מכך, 

שונים.  בני זוגגליה ודני מתחתנים עם הוא ש פירוש המשפטרק אם למעשה, ניתוח זה אפשרי . דני מתחתן

 ,2011)ישראל,  מובחנותאות במשפט זה שתי פרופוזיציות אי אפשר לראם גליה ודני מתחתנים זה עם זה, 

אינו מיזוג של שלוש  פברוטי, דומינגו וקרראס הם שלושת הטנורים הטובים בעולםגם המשפט . (41כרך ב: 

, פברוטי הוא הטנור הטוב בעולם –פרופוזיציות  לשלוש משפטזאת משום שפירוקו של הפרופוזיציות. 

הסותרים זה את  משפטיםיוצר שלושה  – קרראס הוא הטנור הטוב בעולם-ו עולםדומינגו הוא הטנור הטוב ב

אי אפשר לגזור מהטענה שפברוטי הוא אחד  –המקורי  משפטהפירוק אף משנה את משמעותו של ה .זה

גם  (.60–59 :משלושת הטנורים הטובים בעולם את הטענה שפברוטי עצמו הוא הטנור הטוב בעולם )שם

 (.248: 1977המביע קשר מסוים )קופי,  הוא משפט יחיד רנט היו בני תקופה אחתלינקולן וגמשפט ה

פרופוזיציות, וטענו שקיימים שני סוגי חיבור: בין מקשרות  ויש שהתנגדו לתפיסה שהמיליות כגון 

 למיליותשמות בין חיבור צירופים וחיבור פרופוזיציות, ועל כן יש להבחין בין המיליות המקשרות 

משמשות זו מזו (. ואכן יש שפות שבהן מיליות מובחנות Sandmann, 1979: 263משפטים )ין בהמקשרות 

 (.Haspelmath, 2004בשני ההקשרים )

מילים בין . לפעמים היא קושרת ות שיח שונותמשמשת ברמ והמילית זמננו -בעברית המדוברת בת

היא תורות דיבור. האם  כגוןות יותר, יחידות שיח גדולבין ולפעמים פרופוזיציות בין לפעמים וצירופים, 

                                                           
למיליות  מקשרות בין משפטים ולא בין מילים אפשרה להצדיק את ההבחנה בין מיליות קישור ,וכגון  ,האמונה שמיליות 134

 (.Sandmann, 1979: 262יחס )

כי מצאו אותם ברורים  יםר  שָ קַ ( כובמיליות חיבור בסיסיות )כגון ( טוען שהלוגיקנים בחרו Hardegree, 1999הרדגרי ) 135
 ושימושיים ביותר להצרנה ולדיוק הנדרשים בלוגיקה הסימבולית.

וזיציות אמיתית, אז כל אחת מן הפרופוזיציות אמיתית. כלומר, או & מציין שאם הקוניונקציה של שתי פרופ ^הקשר הלוגי  136
 מדובר במשמעות הקשורה ליחסים בין פרופוזיציות.

 . Joes is a former player who coaches basketballהמשפט במקור:   137

 הרדגרי: אצל 138
 Pele is a Brazilian soccer player.> Pele is a Brazilian, and Pele is a soccer player. 
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או שיש לה משמעות בסיסית אחת המאפשרת לה להופיע  ?נושאת משמעויות שונות בהקשרים השונים

, אנסה לענות על וכגון המילית  ,הצגת הגישות הדקדוקיות למיליותלאחר אלה? הבכל ההקשרים 

 .השאלות האלה

 בדקדוק' חיבור' המונח 3.2

(, והדיון בחיבור בספרות  ,1991Gilבדרך כלל )מניחים מראש 'חיבור'  שלהקטגוריה הדקדוקית את 

המחקר בדרך כלל נסב על שימושיהן של מיליות הנתפסות כמיליות חיבור בשפה מסוימת. בעברית 

(, כגון coordinating conjunctionsהחיבור הבסיסיות )ת מיליות חיבור בסיסית. ימילנתפסת  והמילית 

אורטיות שונות ונו רבות בספרות המחקר במסגרות תבאנגלית, ניד andאו המילית  בעברית והמילית 

ומגוונות. יש העוסקים במבנים התחביריים שהמיליות האלה מעמידות, יש העוסקים בתפקידיהן של 

המיליות בשיח, ויש העוסקים בגרמטיקליזציה של מיליות חיבור בשפות שונות. חוקרים אחרים עוסקים 

יליות ושואלים אם יש להן ערך סמנטי, ואם כן, מהו. האם הן מסמנות קוניונקציה לוגית במשמעות המ

אחת או שהן  מסוימתהאם למיליות אלה יש משמעות  או שמא הן משמשות בתפקיד תחבירי בלבד?

 מיליות פוליסמיות? 

 ורסיביותדיסק( וגישות 7.2.2) (, גישות סמנטיות7.2.1הבאים אדגים גישות תחביריות ) סעיפיםב

-בעברית המדוברת בת ותמקד במשמעות המילית א. לאחר מכן ( לשימוש במיליות חיבור בסיסיות7.2.3)

מבוססת על ניתוח ההקשרים המונעים את גישה זו  .(9)פרק  האציג גישה חדשה למשמעותו ,(8)פרק  זמננו

על סמך המשמעות  של המיליתאנסה להסביר את תפקידיה השונים . (8.1סעיף ) ובמילית השימוש 

בשיח  משפטים קישורלהשתלב בהבנה של  עשויהאראה כיצד הגישה המוצעת הבסיסית שאציע לה. 

 (. 10העברי הדבור )פרק 

 תחביריות גישות 3.2.1

מזוהה עם ה, לעומת הגישה הסמנטית (coordination) 'חיבור' נחעם המויותר הגישה התחבירית מזוהה 

באופן כללי, המבנה של 'חיבור' מורכב משני איברים  139.(conjunctionהמונח 'קוניונקציה' )

(coordinandsאו יותר, ומיל )אם במבנה של חיבור ות החיבור נתפסות כמציינות את מעמדם התחבירי. י

הוא הצמדה  , לעומת זאת,מדובר בחיבור סינדטי. חיבור אסינדטי ,ות חיבורימיל מופיעות

(juxtapositionשל שני איברים ללא מיל )ת חיבור. י 

ומחפשים אחר המאפיינים הצורניים של  ,יחס תחבירירים העוסקים בתחביר רואים בחיבור חוק

 & Carston, 1993; Halliday, & Matthiessen, 2014; Halliday)ות החיבור מעמידות יהמבנים שמיל

Hasan, 1976; Huddleston, 1988  .)ומבקשים  ',עבודש'מונח המנוגד ל 'חיבור'חוקרים אחרים רואים ב

 ;Berk, 1999; Culicover & Jackendoff, 1997)שונים לשני סוגי המבנים  צורנייםמאפיינים  לחשוף

Huddleston, 1988; Lehmann, 1988; Mithun, 1988; Quirk et al., 1985; van Valin, 1993.) יש 

רות להפוך את סדר אפשהועל  ביניהם ןשוויוהל ע, המחוברים על רציפות האלמנטיםמצביעים ה

 הדבורהעברי יישום הקריטריונים האלה בשיח שבעבודה זו אראה . (Dik, 1968למשל, ) ועוד האלמנטים

  .מעלה קשיים

                                                           
 אינו עקבי בספרות המחקר. -( coordination) 'חיבור'( וconjunction) 'קוניונקציה' –יש לציין שהשימוש בשני המונחים  139
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בעלי מעמד הם חלקים ה שבוות החיבור צייני מבנה ילפי קריטריון השוויון, למשל, רואים במיל

דים העוסקים בעברית הכתובה מלמדים (. גם ספרי תחביר אחשםתחבירי שווה ותפקיד תחבירי שווה )

ובעיקר על ידי וי"ו  ,תחבירי עשויים להתחבר זה עם זה בדרכים שונותהמעמד הבעלי אותו  איבריםש

הוא לצרף זה אל זה  ותפקידה של המילית כלומר,  (.תשמ"א ,; צדקה1980 ,פרוכטמן-החיבור )אגמון

 (.394רשף, תשע"ו: ; 51ד וסוקולוף, תשנ"ב: שורצול-רודריגיסודות דומים מבחינת מעמדם התחבירי )

חיבור אסימטרי הוא (, Fabricius-Hansen & Ramm, 2008: 7)הנסן וראם -כפי שטענו פבריציוס ואולם,

אידאל מופשט מאשר כנראה יותר  ,העומד בקריטריון השוויון ,תופעה כה נפוצה שחיבור סימטרי

אינם שווים לא  ומחוברים על ידי המילית הרבים  םרכיביהדבור העברי בשיח . גם תייפרוטוטיפ אמכ

כך, לפעמים קשה להגדיר את הקטגוריות על במבנה הדקדוקי שלהם ולא בתפקיד התחבירי. נוסף 

הן  והמבניות ואת הקטגוריות התפקודיות, ולכן קשה לקבוע אם היחידות המחוברות על ידי המילית 

לא  אינם שוויםהחלקים המחוברים  אשר בואסימטרי  מבנה הראמ , המוצגת כאן שוב,16שוות. דוגמה 

 במבניהם ולא בתפקידיהם: 

('16)   ||  קחי את העוגיות האלה ממני 

 ||140 מידו

 (C711_0_sp2_216-217) 

  האלמנטים המחוברים אינם שווים מבחינה מבנית. בשתי הדוגמאות הבאותגם 

(370)  |  זהומירי יודעת למכור  

 (Y111_sp2_183) 

 

(371)  ||  זהו | הולכים לים קצת |  זה תמיד כזה 

 (C711_0_sp1_009-011) 

התפקיד התחבירי של  ו? ומה(ellipsisהשמט )בלמשפט או אולי מדובר מחובר ההאם מדובר בצירוף שמני 

 141?וזההצירוף 

 רעיון הסימטריה אינו מתיישב עם העובדה שבשפות רבות כאשר המבנה מורכב מיותר משני איברים,

יתרה מזו, העובדה שבעברית  (.Haspelmath, 2004: 5)רק לפני האיבר האחרון מוספת ת החיבור ימיל

 על כך שהמבנה אינו סימטרי לגמרי. ה, מצביעמורפולוגית אחד האיבריםב( clitic) נתמכתהחיבור ת ימיל

שמשפטים  ( טען ,1968Dikקריטריון נוסף שמתייחסים אליו החוקרים הוא עצמאות. דיק )כאמור, 

 יכולהאיברים כלומר, כל אחד מן  .עצמאיים יבריםא מכילים ,בניגוד למשפטים משועבדים ,מחוברים

 המייחדתהתכונה אין זו ת, אנו עדים לכך שבשפה המדוברת עם זא. ולהתפרש באופן עצמאי לעמוד לעצמו

פטים הנתפסים , גם המש(3.2.5)למשל, סעיף  הקודמים סעיפיםבשהראיתי . כפי משפטים מחוברים

 :להיות עצמאייםעשויים כמשועבדים 

                                                           
. היא טוענת שהמבנה נפוץ מאוד בעברית החדשה sentence-phrase coordinationמכנה את המבנה  (Meir, 2008)מאיר  140

מדריכה את השומע לחפש הקבלה  ומשתי יחידות אינפורמציה במשפט אחד, והמילית המדוברת והכתובה. המבנה מורכב 
 .8.2.3לדיון במבנים אלו ראו סעיף  ההשלמה מיוצגת כחידוש. . במבנה זהמושגית או פרגמטית בין שני האיברים

141
 .Inbar (in press)ראו  וזההתפקידים של הצירוף על  
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 דוברת א (58')

 דוברת  ב

 זה צריך להיות פה בסלון על השולחן || 

 יהיה שולחן || כש

 (C714_sp3_004_sp1_009) 

מוצג באמצעות הוא משפט משועבד כי הוא  כשיהיה שולחןמשפט ה, לפי הגישות המקובלות ,58בדוגמה 

הוא כמשפט עצמאי:  משפט זהאפשר להגדיר לעומת זאת,  ,קריטריונים אחרים לפי .כש המשעבד הצירוף

 מופיע ללא משפט עיקרי, אחרי גבול פרוזודי ראשי ובחילופי דוברים.

 דומההמחוברים. ים רכיבהאפשרות להפוך את סדר החיבור הוא זיהוי נוסף למקובל קריטריון 

היפוך הוא הות החיבור. ואולם אם נניח שילהלוגיקה במשמעות של מישקריטריון זה נגזר מיישום 

המשפטים המחוברים יש רצף זמני אינן מתאימות  קריטריון של חיבור, כל הדוגמאות שבהן בין

 לקטגוריה של חיבור. בדוגמאות הבאות הפיכת הסדר תשנה את משמעות המשפט, ולכן אינה אפשרית: 

(372)  |הגעתי הביתה  

 | הסתרקתי ו 

 (C711_0_sp1_203-204) 

 

(373)   | נכנסו עוד פעם להריון  

 || יצאו להם תאומים בנים ו

 (C514_2_sp1_187-188) 

מחובר אחד יהיה  רכיבשמחוברים חייבים להיות רצופים, ולא ייתכן  רכיביםשטענה נוספת היא 

 . הדוגמאות הבאות מפריכות את הטענה הזאת: (Haspelmath, 1995) משובץ בתוך השני

 ברת אדו (374)

 

 

 דוברת ב

 דוברת א

 תשעים ושמונה מהמקרים אבל ׀

 אני אומרת לך ׀

 || אתה יודע את זה טוב מאוד בתוך תוכךו

 || כן

 || גילי אשמה

  (OCD_3_sp2_036-039, sp1_019) 

 

(375)  משמעות כלכלית || עוד איךויש לזה  

 (D933_sp2_319) 

כך גם תפקיד המיליות ושל חיבור אינה מובנת,  הזה, מהות המבנה התחבירי סעיףהן מכפי שעולה 

מן העובדה  ,כנראה ,נובע 'חיבור'הקטגוריה של  בהגדרתהקושי  הנתפסות כמציינות מבנה של חיבור.

 .בשפה את קיומה מראש שמניחים

שייכת למשפחת השפות ההמדוברת באריזונה ו ,(Maricopa( מראה שבשפה מריקופה )Gil, 1991גיל )

מריקופה התבקשו  חבירית של חיבור. כאשר דוברית חיבור כללית ואין קטגוריה תיין מילא היומאניות,

לתרגם משפטים שכללו מבני חיבור באנגלית, הם השתמשו באסטרטגיות שונות והציעו מגוון של מבנים 

 ,Gil)חיבור של טיפוסי -אבאף אחד מהם לא היה מבנה שיכולים להופיע בהקשרים שונים, אך  תחביריים

אפשר להציג  John and Bill will comeבמשפט  John and Bill(. למשל, את החיבור של 98 :1991

 במריקופה על ידי הצמדה:
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(376) Johnš  Billš vɁaawuum 

 John- NOM Bill-NOM 3-come-PL-FT 

 ‘John and Bill will come.’ 

 (Gil 1991:99) 

אך למעשה אין אפשרות אחרת שתביע  הוא הצמדה, לכאורה, אפשר לומר שאחד הביטויים של חיבור

  חיבור.

  :פועל 'ללוות'העל ידי הוספת  John and Bill מריקופה יכולים לתרגם את המבנהדוברי 

(377) Johnš Bill uðaavk vɁaawuum 

 John-nom Bill-ACC 3-accompany-SG-SS 3-come-PL-FUT 

 ‘John and Bill will come.’ 

 (Gil, 1991:104) 

אינם  Bill-ו Johnואולם  .וגם כאן, לכאורה אפשר לומר שהפועל 'ללוות' יכול לציין חיבור בדומה למילית 

 .שונהכיוון שכל אחד מהם בא ביחסה  מקבילים

 מריקופה היא הוספת פועל רפלקסיבי המסומן על ידי ציין של משפט משובץ:לחיבור  לתרגםעוד דרך 

vɁaawuum teevk mat Billš Johnš (378) 

3-come-PL-FUT 3-be:together-SG-SS REFL Bill- NOM John-NOM  

‘John and Bill will come.’  

(Gil, 1991:106)  

תופעה  אינוור בפרט ות חיביובמילבכלל ות קישור יששימוש במיל ענהט( Mithun, 1988)ון 'מיתגם 

 מית'ון )שם(חיבור. הם הדקדוקים לציון אמצעימלאי ההשפות שונות באופן מהותי בו ,אוניברסלית

ות החיבור מהשפות שהיו איתן במגע. בכל המקרים היו אלה שפות יששפות רבות שאלו את מיל תהראה

ת קישור יוהשימוש במילש משערתמית'ון  והמקור היה בשפות עם מסורת ספרותית כתובה. ,ללא כתב

הפסק הבסיסיות מחליף את  ות חיבוריהשימוש במילו ,פרוזודיהה בשפה הכתובה בא להחליף את

  הפרוזודי.

 סמנטיות גישות 3.2.2

תשע"ב: -ות דעים בקרב הסמנטיקאים באשר למשמעות של מיליות החיבור. בורשטיין )תשע"אתמימאין 

יש הטוענים כי אין להן משמעות והן משמשות בתפקיד תחבירי בלבד, יש הטוענים שהן "( מציינת ש381

ומעמיסים עליהן את משמעות ההקשר, ויש הטוענים כי הן בעלות משמעות  מסמנות קוניונקציה לוגית

 . "ספציפית או משמעויות רבות

באנגלית יכולות להופיע בהקשרים  andבעברית או  והחוקרים הבחינו שמיליות חיבור בסיסיות כגון 

ם בעברית המשמעויות האלה עולות ג ועוד.בזמן, תנאי, ניגוד, השוואה  רציפותסמנטיים שונים: 

 . והמילית  מצויההמדוברת כאשר 
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ד ו ג י נ של  חס  ואה י השו  ו

ה ָר כָ הקשר הרומנטי בין המַ  ביןהקשר הרומנטי שהיה לה עם גבר נשוי ו משווה ביןהדוברת  379בדוגמה 

של הדוברת לגבר נשוי אחר. היא אומרת שבמקרה שלה הגבר נזהר מאוד בתהליך הגירושין כי היה עלול 

על ערך. לזוג השני, לעומת זאת, לא היה מה להפסיד כי היו להם רק דברים פרקטיים להפסיד רכוש ב

 פחותי ערך.

(379)  היה שם שטח |  

 בית | -ואד

 |ו 

 להם אולי אין כל כך מה להפסיד ||

 (Y311_sp1_167-170) 

י ספר לומדים בבת –מוסלמים ונוצרים  –ישראל  יהדובר משווה בין ספרי הקודש שערבי 380בדוגמה 

 דתיים.

(380)  אתם את הברית החדשה ||וכאילו הם לומדים את הקוראן  

 (C1624_sp3_047) 

ר תו י ו של  חס   י

(. יחס הוויתור קובע שאף על פי concessionמופיעה בהקשר של ויתור ) ובדוגמאות הבאות המילית 

ההפך מן המצופה  שמצופה קשר סיבתי בין שני חלקי המבע, קשר זה אינו מתקיים, ולמעשה מתקיים

אוהבת סורבה, יש גלידריה  אינההדוברת טוענת שאף על פי שגם היא  381 בדוגמה(. 285)אזר, תשנ"ט: 

 מסוימת שבה הסורבה מעולה.

(381)  דובר  

 

 דוברת

 סורבה אני לא נוגע |

 בחייך ||

 אני גם לא סובלת סורבה |

 שמה זה מעולה ||ו

  (C711_3_sp2_064-065, sp1_045-046) 

אחוז עובדים ערבים בכל  20הדוברת אומרת שאף על פי שיש להעסיק  ,382דוגמה שיחה שממנה נלקחה ב

 קורה. הדבראין ממשלתי, בפועל  ממסד

(382)  בכל אה | 

 ממסד |

 ממשלתי |

 צריך להיות עשרים אחוז אה |

 פועלים אה |

 ערבים ||

 אין ||ו

 (C1624_sp1_479-485) 

ת שאף על פי שצרפתים אוכלים מאכלים כמו גבינות ונקניקים, הם נשארים הדוברת מספר 383בדוגמה 

 רזים.



 

148 
 

(383)  דוברת א 

 

 

 

 דוברת ב

  יש להם שמה יינות |

  חרדלים |

  גבינות |

  נקניקים |

 הם רזים ||ו

  (C711_1_sp2_048-051, sp1_074) 

בו של  חס  ת-י ו י מנ  ז

 ים, השכן עבר עם שיחים.אופניההדובר אומר שבזמן שהוא רכב על  384בדוגמה 

(384)  אני כזה עובר עם האופניים | 

 הוא עובר עם שיחים ||ו

 (C714_sp5_023-024) 

של  חס  פותי מן רצי   בז

הדוברת מספרת על בני זוג שהיא מכירה. היא אומרת שלאחר שהבחורה  , המוצגת כאן שוב,373בדוגמה 

 .ריון בשנית, נולדו לבני הזוג תאומים בניםינכנסה לה

('373)  נכנסו עוד פעם להריון | 

 יצאו להם תאומים בנים ||ו

 (C514_2_sp1_187-188) 

תוצאה של  חס   י

 הדוברת מספרת שהקשר הרומנטי בין שני מכריה הסתיים בעקבות הגירושין של האישה. 385בדוגמה 

(385)  ו |  היא |  התפנתה || 

 נגמר הקשר ||ו

 (Y311_sp1_045-048) 

 לבת. קיווולכן  ,שני בניםשלה וברת מספרת שלמכרים הד 386בדוגמה 

 שהיו לו שני בנים | (386)

 נורא רצו בת |        ו

 (C514_2_sp1_185-186) 

 הדובר טוען שקשה לו לקבוע אם עינת מתאימה לתפקיד משום ש'לא יצא' לו לדבר איתה. 387בדוגמה 

(387)  עם עם עינת | 

 -- -שהיא ניהלתה ש

 שישים איש |

 לא יצא לי לדבר |

 קשה לי לנתח ||ו

 (OM_sp2_027-031) 
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אי תנ של  חס   י

הדוברת מספרת שאילו האישה של הגבר שהתגרש ממנה הייתה אומרת שהוא בגד בה, הגבר  388בדוגמה 

 היה מפסיד מהגירושין.

(388)  גם אסור היה לנו להיראות ביחד | 

 כי היא יכלה להגיד הוא בוגד בי |

 מקבל כלום ||גם הוא לא היה ו

 (Y311_sp1_142-144) 

בהקשרים מגוונים, הניחו החוקרים  שמשל עשויותעל סמך העובדה שמיליות חיבור בסיסיות 

 . זוהי גישה(Lakoff, 1971; Sweetser, 1990)למשל,  רבותשמיליות אלה מקודדות משמעויות 

דדים במשמעותה. חוקרים רבים מקּו ובמילית  בעת השימושכל היחסים העולים לפיה ש ,מקסימליסטית

משמעות הוא חסר -, למשל, טענה שהפתרון של רב(Carston, 2002: 224) התנגדו לגישה הזאת. קרסטון

. אפילו בתחום של קטגוריה מוגדרת כביכול, למשל יחס של יתועלת מכיוון שישנן משמעויות רבות מדי

ככל שנמצא דוגמאות רבות . בה למצב ועוד(תוצאה, אפשר להבחין במשמעויות שונות )גרימה ישירה, תגו

נגלה עוד משמעויות )שם(. קרסטון טענה שההסבר הפרגמטי, שלפיו הדוברים נזקקים לידע כך יותר, 

 המתאים ביותר.  ר, הואשָ את הַק העולם כדי לפרש 

ת חיבור ילמיל הגישה המינימליסטית, לפי .הגישה המקסימליסטית מנוגדת לגישה המינימליסטית

 ,Grice) יסית יש משמעות לוגית של קוניונקציה, ואילו המשמעויות האחרות משתמעות מן ההקשרבס

בזמן,  רציפות( טען שהמשמעויות הנוספות, כגון יחס של ניגוד, יחס של Grice, 1989. גרייס )(1989 ;1981

 , ואין הןמוקדמות ומידע העולםעולה מהנחות האימפליקטורה הן תוצאה של  –יחס של תוצאה ועוד 

ת החיבור, יבצורה הלשונית. מחזיקי העמדה המינימליסטית טענו שאפשר להשמיט את מיל ותדדמקּו

 , למשל,בזמן רציפותהמשמעות של  .(Schiffrin, 1986; Huddleston, 1988) והמשמעות לא תשתנה

(, עולה גם מצמד 373)דוגמה  || ניםויצאו להם תאומים ב | נכנסו עוד פעם להריוןהמשתמעת מצמד המשפטים 

 ריון, יצאו להם תאומים בנים'.י: 'נכנסו עוד פעם להושל אותם משפטים ללא המילית 

הסברים שונים להשתמעויות של יחסי משמעות שונים  הציעוהפרגמטיקאים המחזיקים בגישה זו 

, )למשל , אם כאימפליקטורה שיחתיתמיליות חיבור בסיסיותמשפטים המקושרים באמצעות  ימצמד

Grice, 1989; Horn, 2004) ,למשל( אם כאקספליקטורהCarston, 2002  אריאל .)(Ariel, 2012: 1693 )

דדים ואינם משתמעים כאימפליקטורה פירושים אלה אינם מקּו . לדידהטענה שמדובר בהיסק מסוג אחר

, אפשר או כאקספליקטורה. אף על פי שהנמען יכול להסיק אותם, הדובר אינו מחויב להם. כלומר

 שהנמען יסיק את היחסים האלה ממה שנאמר, אף על פי שהדובר לא התכוון להביע אותם.

היא הגישה הרווחת  ,אף על פי שהגישה המייחסת למיליות חיבור בסיסיות משמעות של קוניונקציה

משמעות אחרת או משמעויות  היום, חוקרים רבים אינם מקבלים אותה ומייחסים למיליות החיבור

יישום של לוגיקה בחקר המשמעות של במקור ( הוא conjunction) 'קוניונקציהשימוש במונח 'ה. אחרות

טוענים שבלוגיקה הסדר אינו קובע אם . המתנגדים לגישה המינימליסטית (Kitis, 2000: 359) השפה

 אפשר, לעומת זאת, לא תמיד . בשפה הטבעיתq^p-שווה ל p^qאו שקרי: המבע המחובר הוא אמיתי 

למשל המשמעות העולה מצמד המשפטים שבדוגמה כך . (Huddleston, 1988)למשל,  הפוך את הסדרל

, אינה זהה למשמעות העולה מצמד של אותם || ויצאו להם תאומים בנים | נכנסו עוד פעם להריון – 373

 ריון'.י'יצאו להם תאומים בנים, ונכנסו עוד פעם לה  –משפטים בסדר הפוך 
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מגבלות לשימוש במיליות חיבור בסיסיות  ( טענו שישBar-Lev & Palacas, 1980ופלקס )לב -בר

(semantic command),  והציעו שהמיליתand שון קודם באנגלית מציינת שהאירוע המובע במשפט הרא

 | נכנסו עוד פעם להריון) 373בדוגמה שהמחוברים  רכיביםהאי אפשר להחליף בין  ,לשני בזמן. לפי גישה זו

כלומר, האירוע  .ריון, ואז נולדו לה תאומיםימכיוון שקודם האישה נכנסה לה (|| להם תאומים בניםויצאו 

 דם בזמן לאירוע המצוין בחלק השני.המצוין בחלק הראשון קו

 ,Chafe)ייף 'צ .האיקוניות שיש בשפהן מ נובע ,373בדוגמה כגון  ,בעיםהאיברים במ בהפיכתהקושי 

על סמך ידע  תר בין היחידות המחוברות בנרטיב הוא זה של סדר הזמנים.שהיחס הרגיל ביו ( טען1988

וברגיל )ללא הקשר שימנע  ואז נולדים לה ילדים, ,העולם שלנו אנו מצפים שקודם האישה נכנסת להיריון

בזמן או של סיבתיות  רציפותעל כן ההיסק של זאת( נציג אירועים לפי סדר התרחשותם במציאות. 

 ולם. מבוסס על ידע הע

(. Noveck & Chevaux, 2002ידע העולם הוא ידע נרכש, ולכן ההיסקים האלה מתפתחים עם הגיל )

)שם( הראו שההיסקים של ילדים העולים מחיבור של משפטים אינם דומים להיסקים של  שבונובק ו

. לאחר 18-ו 10, 7בני דוברי צרפתית למשתתפים סיפורים קצרים מבוגרים. לשם כך נערך ניסוי ובו סיפרו 

מבעים היו מחוברים על ידי ם המציגים אירועים מתוך הסיפור. המכן הציגו למשתתפים מבעים מחוברי

et, או יחס סיבתי.  רציפותהיה יחס של  המובעים בהם, ובין האירועים ת החיבור הבסיסית בצרפתיתימיל

להלן . בסדר כרונולוגי לא היו מוצגיםאירועים מן הסיפור ה ,למשתתפיםחלק מן המבעים שהציגו ב

 :שהוצגו לנבדקיםהמקבילים למשפטים שני סוגי משפטים דוגמה ל

 א. יוסי שבר את רגלו והגיע לבית החולים. (389)

 .ב. יוסי הגיע לבית החולים ושבר את רגלו

)שם( הראו שהנטייה לענות  ששמעו. נובק ושבוהמשתתפים נשאלו אם המשפטים נכונים על פי הסיפור 

אישרו  7משתתפים בגיל  87-מחקרם הראה ש .אשר סדר האירועים הפוך פוחתת ככל שהגיל עולה'כן' כ

כלומר, . 18בגיל בלבד משתתפים  29-ו 10משתתפים בגיל  63-בהשוואה לאת סדר האירועים ההפוך, 

מציגה להלן  3בלה ט. או של סיבתיות ככל שגילם עולה רציפותשל המשתתפים נוטים להסיק משמעות 

המאשרות את שני סוגי הסדר של הצגת האירועים, כאשר בין המשפטים )לפי גיל( תשובות ההתפלגות את 

 בסיסית.ר חיבות ימופיעה מיל

 הפוךו המציגים אירועים בסדר כרונולוגית חיבור בסיסית ימילהמכילים אישור משפטים : 3טבלה 

 סדר הפוך סדר רגיל גיל

7 90 87 

10 94 63 

18 98 29 

(Noveck & Chevaux, 2002: 457) 

 7בני (, ואז) רציפותות קישור המציינות מפורשות את היחס של יבמיל ושתמשהיתרה מזו, גם כאשר 

מבעים בסדר התואם לצד  ואז שבר את רגלו ,יוסי הגיע לבית החוליםכגון  ,מבעים הפוכים ושריעדיין א

שאישרו  10פים בני משתתזאת לעומת  .החולים ואז הגיע לבית ,יוסי שבר את רגלולסדר ההתרחשויות, כגון 

מציגה את  4בלה ט .בלבד את הסדר הטבעי אישרוש 18בני משתתפים ולרוב את המבעים בסדר הטבעי 
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המאשרות את שני סוגי הסדר של הצגת האירועים, כאשר בין המשפטים  (לפי גילהתשובות )התפלגות 

 ת קישור מפורשת.ימופיעה מיל

 הפוךו המציגים אירועים בסדר כרונולוגית קישור מפורשת ימילהמכילים טים משפאישור : 4טבלה 

 סדר הפוך סדר רגיל גיל

7 97 74 

10 92 8 

18 96 0 

(Noveck & Chevaux, 2002: 459) 

לראות התפתחות בהסקת היסקים פרגמטיים. תחילה  אפשרשלסיכום, נובק ושבו )שם( הראו 

עים מובחנים שקרו במציאות, ועם הזמן הם מפתחים קריאה תופסים הילדים שמדובר בשני אירו

שהתפתחות זאת מושתתת על ידע העולם שנרכש עם הגיל. מופרך להניח  אינפורמטיבית יותר. לא יהיה

בזמן, ואולי אף של סיבתיות ושל תנאי, יכולה להשתמע מסדר האירועים  רציפותמכאן, המשמעות של 

 .ות המוצגים בשיח, ולא מהשימוש במילי

דחו את הטענה שמיליות חיבור בסיסיות ש (Carston, 2002; Ariel, 2012)למשל,  חוקרים אחרים

. למשל, בצמד המשפטים הזאתטענה את ההביאו דוגמאות המפריכות , בזמן רציפותיחס של  מביעות

 .והחלק השני קודם בזמן לראשון למרות השימוש במילית  390שבדוגמה 

(390)  רה על ידי החיילים.הוא נווהילד מת  

(, האירוע המתואר במשפט 'הוא נולד כאן' קודם Ariel, 2012כך גם בדוגמה שהובאה אצל אריאל )

 בזמן לאירוע המתואר במשפט הקודם 'הלקוח שלי נכנס באופן חוקי'.

My Client entered [Israel] legally and he was born here and you know it is his right to be here. (391) 

(Ariel, 2012: 1697)  

 ;Carston, 1993: 155למשל,) חוקרים רבים על ידיהמצוטטת  ,(Hornגם בדוגמה שהביא הורן )

Ariel, 2012: 1713) האירוע שכנראה גרם  , ואחריה אתהאגרטל נשבר, תחילה מציג הדובר את התוצאה

 לאירוע שהוצג קודם. האירוע שקדם בזמן ,, כלומרהפיל אותו יוסי –לתוצאה זו 

(392)  שבר את האגרטל? יוסי - 

 הפיל אותו. יוסיוטוב, האגרטל נשבר  -

  (Carston, 1993: 155/Ariel, 2012: 1713)142 

כדי להוכיח שלמיליות החיבור הבסיסיות משמעויות שונות מעבר למשמעות של ַקָשר לוגי 

וימים המשתמעים מחיבור אסינדטי, אינם יחסים מס: זאתעל התופעה ההחוקרים ציה(, הצביעו )קוניונק

משפטים מקושרים על ידי מילית החיבור הבסיסית. כלומר, אם בדרך כלל המתקיימים כאשר אותם 

                                                           
142
 במקור: 

A: Did John break the vase? 
B: Well, the vase broke and John dropped it. 
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לשנות את המשמעות.  עשויה ווהמשמעות לא תשתנה, הוספת המילית  ואפשר להשמיט את המילית 

 ביע על התופעה. היה הראשון כנראה שהצ (Gazdar, 1979: 44)אצל  הרברט קלארק

 כך, למשל, בין צמדי המשפטים בשתי הדוגמאות הבאות משתמע יחס סיבתי. 

(393)  זרקתי אותו לפח || 

 הוא עם עובש ||

 (C714_sp1_027-028) 

 
(394)  היא כל החיים מממנת את עצמה || 

 אין לה עזרה מההורים ||

 (Y33_sp1_037-038) 

 :ואותם משפטים מקושרים על ידי המילית  אשרכלעומת זאת, יחס סיבתי אינו משתמע 

*(393)  || הוא עם עובשו || לפח זרקתי אותו 

*(394)  || אין לה עזרה מההוריםו || היא כל החיים מממנת את עצמה 

המגבלה שיש לשימוש  י( הסבירו את התופעה על ידBar-Lev & Palacas, 1980לב ופלקס )-בר

 ,Blackmoreבלקמור )איבר הראשון חייב להקדים את השני בזמן. האירוע המתואר ב –ת החיבור יבמיל

השני הוא  ת החיבור אינה אפשרית, המשפטי( התייחסה לעובדה שבדוגמאות רבות שבהן הכנסת מיל1997

ההסבר למה שנאמר בראשון. היא טענה שבהקשר הזה הדוברים מפרשים את שני המשפטים כיחידה 

 143(.relevance based comprehension strategyת על רלוונטיות )אחת לפי אסטרטגיית ההבנה המבוסס

שימשו את ת החיבור הבסיסית משנה את המשמעות, ידוגמאות מעין אלה, שבהן הכנסת מיל

ת החיבור הבסיסית יש משמעות מעבר לסימון הקוניונקציה הלוגית. עם יהחוקרים כדי להראות שלמיל

 זמננו.-אבחן את התופעה בעברית המדוברת בת 8פרק בזאת, התופעה לא נחקרה באופן שיטתי. 

 דיסקורסיביות גישות 3.2.3

 Chafe, 1988; Schiffrin, 1986, 1987; Leech & Svartvik, 2002; Heritageחוקרי השיח הדבור )

& Sorjonen, 1994 על ניתוח של שיח מוקלט, הגיעו למסקנה שהתוכן הסמנטי של  םמחקר( שביססו את

and  לטענתם,  .ם מהמשמעות שמניחים המינימליסטיםמצומצ אפילובאנגליתand  היא מילית קישור

ונמנעים מלתייג  ,(discourse connective) 'ַקָשר שיח' –כללי יותר  נחמשתמשים במובסיסית, ולרוב הם 

 יחסים בין הפריטים המחוברים כסמנטיים או כתחביריים. 

ר לתנאי שֶׁ ליסטית, אך שוללת משמעות לוגית וקֶׁ תומכת בעמדה המינימ (Schiffrin, 1986שיפרין )

באמצעות  בהצגת שאלה , למשל,האמת. אפשר לומר שגם בעברית ערך האמת של הטענה אינו רלוונטי

, לאחר שהוזכרה בשיח חופשה משתלמת במיוחד, שואל הדובר כמה תעלה חופשה 395בדוגמה . והמילית 

 זו ליחיד.

 

                                                           
סמנטיים מסוימים, -יחסים רעיונייםעל פי  ( טענה שהבנת המבעים האלה אינה תלויה בסיווגםBlackmore, 1997בלקמור ) 143

 (.Relevance Theoryאלא מוטב להבינם במסגרת תאוריית הרלוונטיות )
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 \  כמה עולה ליחידו (395)

 (OCD_2_sp1_032) 

ת החיבור הבסיסית כהכרחית כדי ליצור קשר חדש במקום שהוא יאל מילרבים התייחסו חוקרים 

צוין מ( דחה את הרעיון שהקשר בין המשפטים נוצר רק אם הוא Givón, 1983, 1993לא היה קודם. גבעון )

יש אפשרות ת כאשר . הלכידות נשברבשיח מופיעה כאשר יש שבירה של לכידות and-טען שפורמלית, ו

 קטיביים.אגורמים דקדוקיים, פרוזודיים או אינטר בשלרציפות -אישתמע שת

. היא חיפשה את 'רציפות-אי'( אימצה את גישתו של גבעון ויישמה את המושג Turk, 2004טורק )

להשתמע  עשויהופירטה את המקרים שבהם  ,andההקשר הרחב שיכול להסביר את רוב השימושים של 

כאשר רציפות משתמעת כאשר הנושא הדקדוקי משתנה, -פות בשיח הדבור. טורק הראתה שאירצי-אי

 , כאשר יש ריחוק בין שתי פרדיקציות עקב ריבוי משלימים ובמקרים רבים אחרים. הדוברים מתחלפים

ת חיבור יבאנגלית כמיל andשדווקא התפקיד המבני של המילית  ענה( טSchiffrin, 1986: 47שיפרין )

אישי יותר מאשר מהמשמעות הסמנטית. לפי שיפרין )שם(, מדובר במילית הפועלת -ר מתפקידה הביןנגז

 ,היא אמצעי קישור בלתי מסומן andאישי. במישור הרעיוני -במבנה השיח במישור הרעיוני ובמישור הבין

 andילית (. כציין ההמשכיות המ42פעולת הדיבור )שם: של אישי המילית מציגה המשך -הביןובמישור 

מציגה ניסיונות חוזרים להמשיך קטיבית שלא הסתיימה, איחידה אינטרממציגה את המבע העוקב כחלק 

מציגה שאלות הממשיכות את נושא השיח כן ו ,שיח צדדישל קטיבית כאשר יש הפרעות אאינטריחידה 

 (.58)שם: 

ית ומצאה בעברית מבחינה התפתחות ובמילית  ( חקרה את השימושBerman, 1996ברמן )

הדיסקורסיביים. היא הראתה התפתחות בשימוש  שימושיםהראשוניים של המילית הם השהשימושים 

"יש עוד מה שקודם משמשת המילית כציין של  . ברמן טענהעד בוגרים 3–2החל מילדים בגילים  ובמילית 

(. רק 351)שם:  לומר" המופיע לפני המבע, ואחר כך כציין של "עוד משהו קרה" המופיעה לפני המשפט

 ,כלומר .אירועים או מצביםכמילית קישור בין  וימוש במילית אחרי שני השלבים האלה מתפתח הש

 קטיביים קודמים לשימושים הטקסטואליים.אהאינטרהשימושים 

שיח. באופן כללי היא מציגה מיון של הלקטגוריה של סמני  ומשלר )תשס"ט( משייכת את המילית 

סמני השיח  קוגניטיבית.לקטגוריה ואישית -בין לקטגוריה, קסטואליתט הקטגורילסמני שיח 

הסמנים הדאיקטיים וכן בה מצויים ו ,מטפלים ביחסים בין חלקי הטקסט השונים הטקסטואליים

וכן  ,מבחינת סדר והיררכיהיחסים בין פעולות שיחתיות  מציינות מיליות הקישורהקישור.  מיליות

המציינים היבטים שונים של אישית מצויים סמנים -וני. בקטגוריה הביןלש-יחסים בעולם החוץ מאזכרות

. בקטגוריה הקוגניטיבית מצויים סמנים המספקים מידע על התהליכים קציה בין הדובריםאהאינטר

תהלוך מידע, הכרה במידע חדש והכרה  , כגוןהדובר בעת חילוף המסגרת ו שלהקוגניטיביים החלים במוח

  בצורך לניסוח מחודש.

ם שמשימשלר )שם( מציינת שסמן שיח מסוים יכול לפעול ביותר ממישור אחד, וישנם סמנים המ

היא סמן שיח הפועל בכמה מישורים. המישור העיקרי  וגם המילית בעת ובעונה אחת בכמה מישורים. 

 אישי וגם במישור הקוגניטיבי-גם במישור הבין המילית פועלת , אךטקסטואליההוא המישור 

(Maschler, 1997; 1998).  כסמן שיח במישורים השונים. ולהלן דוגמאות לשימוש במילית 
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בי טי י נ ג קו ר  שו מי  א. 

 ,יכול להעיד על תהליכים קוגניטיביים החלים במוחו של הדובר והשימוש במילית במישור הקוגניטיבי 

 וות הבאות המילית בשתי הדוגמא. כגון היסוס, תהלוך מידע, הכרה במידע חדש, הכרה לצורך ניסוח חדש

את  ים ומתכנניםמהסס יםייתכן שהדובר מוארכת יותר מהרגיל.והגייתה  ,מודול פרוזודי נפרדמופיעה ב

 המבע הבא.

 ששניהם היו נשואים | (396)

 אז הם בעלי אותו אינטרס לשמור על זה בסודיות |

 | ו

 היא |

 התפנתה ||

 ונגמר הקשר ||

 (Y311_sp1_043-048) 

 
 א דובר (397)

 

 

 

 

 דובר ב

 דובר א

 ואני עדיין |

 המפקד שלך |

 ועדיין ממשיך לעזור לך |

 ואמשיך לעזור לך |

 בכל מה שנדרש ||

 אוקיי ||

 | ו

 אם יש דברים |

 שאני צריך לעזור |

 אתה תעזור לי לעזור לך ||

  (P931_1_sp2_020-028, sp1_015) 

ן י ב ר  שו מי  . שי-ב  אי

הזדהות הדובר עם הדובר הקודם את להראות עשויה לת התור בתחי ואישי המילית -במישור הבין

(Iyeiri, Yaguchi & Baba, 2010):) 

(398)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 האהבה שלהם אליהם היא טוטאלית || 

 \את מבינה 

 הם גם |ו

 את אומרת שהם דומים ||

 יותר מאשר שונים ||

  (Y311_sp2_094-095, sp1_190-192 ) 

 למשל, שאלה: ,(Ford & Thompson, 1996) שיחתיתציג פעולה יכולה לה והמילית 

 דוברת א (399)

 דוברת ב

 דוברת א

 דוברת ב

 ואז אשתו נכנסה להריון עם תאומים |

 \יצאו שתי בנות ו

 יצאו בן ובת ||

 שיחקה אותה ||

  (C514_2_sp1_331-332; sp2_005-006 ) 
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נראה שכאשר י המסר המועבר. במבנה של רשימה הדובר יכול להביע את יחסו כלפ ובאמצעות המילית 

ענבר, ) מדי מופיעה בין כל הרכיבים, הדובר רומז שלטעמו רשימה זאת מורכבת מרכיבים רבים והמילית 

. בדוגמה הבאה הדוברת מונה מאכלים שמכינים לאחותה. כל הרכיבים ברשימה זו מחוברים על (בדפוס

אף מגיבה  אועל כן דוברת . כנראה מדובר במאכלים רבים, מהשניצל ושעועית ותפוחי אד: וידי המילית 

 .\ ל זה רק להכבפליאה 

 \מה אתם עושים   א(   דוברת 400)

 >חריקה< בדרך כלל   בדוברת            

 שניצל ׀  

 |  ו  

 שעועית |  

 תפוחי אדמה |ו  

 לאחות שלי |  

 \כל זה רק לה   אדוברת          

       (C711_0_sp2_011-012, sp1_017-021) 

מסתייג. דובר א אומר שיש לציית הוא , אך בקטע שיבוא בהמשך אדובר ב מסכים עם דובר  401בדוגמה 

לחוקי המערכת, ודובר ב מסכים איתו ואומר שהוא אכן ניסה להשתמש בחוקי המערכת כדי להשתחרר 

 מהצבא מוקדם. בהמשך הוא מסביר שהדבר לא צלח.

 דובר א (401)

 בדובר 

 אתה נדרש לעשות את מה שהמערכת אומרת לך ||

 נכון ||

 אני ניסיתי להשתמש במערכת עצמה |ו

 בחוקים של המערכת |

 בשביל לצאת ||

  (P931_2_sp2_112, 2_sp1_153-156) 

 . יג אל טקסטו ר  שו  מי

 והמילית אפשר שלסמן סדר וארגון של פעולות הדיבור. למשל, עשויה  וואלי המילית במישור הטקסט

 (:Inbar, in pressסמן פריט אחרון ברשימה )ת

 מלא מלא עצים הפוכים בדרך || (402)

 כי אף אחד לא כורת |

  אז הם |

 מזדקנים |

 נחלשים | -מת

 נופלים ||ו

 (OCh_sp1_399-404) 

-אי (.Givón, 1983, 1993; Turk, 2004רציפות בשיח )-מניעת אילגם יכולה לשמש  והמילית זה במישור 

 : (404-ו 403)דוגמאות  משתנה נושא השיחה או הטופיקכאשר  , למשל,להשתמעעשויה פות רצי

 עבר לדירה ריקה בתוך הקיבוץ הזה || (403)

 אז הוא רואה אותו יותר את הילד ||
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 האישה ניסתה נורא להחזיר אותו ||ו

 היא מתה עליו |

 (Y311_sp2_082-085) 

 

 שוכב על שפת הים | (404)

 כאלה |

 | מלא

 -- -ג -א

  יערות של עצים |

 דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים ||

 מדהים ||

 המים כחולים בטירוף ||ו

 -- -שתינו מהמ

 מהמים ||

 (OCh_sp1_410-419) 

 

 ידי דובר אחר:  עלשהוא נקטע הדובר חוזר לסיפור אחרי מופיעה גם כאשר  והמילית 
 

(405)  ||דובר א 

|| 

 ||דובר ב

 ||דובר ג

 דובר א

 

 ||  אני למדתי לקח

 |   ורק שתדע לך  

 ||   חניתי ליד הבית שלך

 ||  עצרי עצרי

 --ו 

 |   שתדע לך עומר   אבל רק

  (OCD_3_sp2_048-051, sp3_045, sp1_043) 

 

. משפטים אלה פותחים הרצף מןשאינו חלק אינטגרלי רציפות משתמעת כאשר משובץ משפט -אי

הדובר מספר על כך שהחמיץ אוטובוס במהלך הטיול  406בדוגמה  בשתי הדוגמאות הבאות. ומילית ב

 בחו"ל.

 

 פתאום אני אומר לו | (406)

 )אלדד אלדד( האוטובוס יוצא || 

 התחלנו |

 אנחנו |

 יוצאים החוצה |

 >בצחוק< במקום לפנות לכיוון שאנחנו תכננו |

 הוא יצא מצד שני ||

 דפקנו ריצה ||

 || יש פעם ביום את האוטובוסו

 דפקנו ריצה אחריו |

 >פפפוף<
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 שום דבר לא זה |

 נשארנו כל היום בזה |

 (OCh_sp1_852-864) 

 

 דוברת א (407)

 

 

 דוברת ב

 דוברת א

 תשעים ושמונה מהמקרים אבל ׀

 אני אומרת לך ׀

 || אתה יודע את זה טוב מאוד בתוך תוכךו

 || כן

 || גילי אשמה

  (OCD_3_sp2_036-039, sp1_019) 

 

ברוב המקרים נראה שהיא פועלת למישור אחד מסוים אינו פשוט, ו וואולם, שיוך תפקיד המילית 

, למשל, חזרה לסיפור אחרי קטיעה או שיח צדדי יכולה להתפרש 405זמנית. בדוגמה -בכמה מישורים בו

שיפרין על פי (. ואולם, Turk, 2004טורק ) לדידה שלרציפות, כלומר, כתפקיד טקסטואלי -כמניעת אי

(Schiffrin, 1986: 58), נתומציי אישי-מישור ביןפועלת ב מילית החיבור הבסיסית בהקשרים האלה 

מסמנת את הרכיב האחרון ברשימה, ולכן אפשר  והמילית  402בדוגמה  .פעולת הדיבורשל המשכיות 

ון של פעולות הדיבור. מצד שני, כמילית המסמנת סדר וארג ,לשייך את תפקידה למישור הטקסטואלי

(, ולכן ייתכן שעל ידי Jefferson, 1990הדיבור )רשימה הדובר שומר על תור ת תוך כדי הפקבדרך כלל 

במקרים נראה ש .()ענבר, בדפוס הדובר רומז לבן שיחו שהוא יכול להגיב וסימון הרכיב האחרון במילית 

פועלת  וכאשר המילית  קציה.אבנה ובמישור האינטרפועלת בשני מישורים: במישור המ והאלה המילית 

(, היא גם פועלת במישור 397-ו 396)דוגמאות  בי לצורך היסוס ותכנון המבעבמישור הקוגניטי

אישי -פועלת גם במישור הבין והטקסטואלי כי אחריה מגיעה יחידת שיח חדשה. במקרים האלה המילית 

 וכך הוא שומר על תור הדיבור שלו. ,יחידת שיח חדשה מכיוון שהדובר מסמן לנמען שבכוונתו להוסיף

בשיח. השאלה שאנסה לענות עליה  וזה הצגתי את התפקידים השונים של המילית  סעיףלסיכום, ב

 ?המאפשרת לה להופיע בהקשרים האלהיש משמעות בסיסית  ובהמשך היא האם למילית 
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 'ו'המשמעות של המילית  5

גם  .עברית המדוברת יש משמעות מעבר לסימון הקוניונקציה הלוגיתב ואראה שלמילית  נוכחיה בפרק

אראה שגילוי היחסים שאינם יכולה לשנות משמעות.  והוספת המילית בהקשרים מסוימים בעברית 

זאת. כלומר, כדי , יכול לשפוך אור על המשמעות של המילית הויכולים להתקיים כאשר מופיעה המילית 

 ואנתח אותם ניתוח סמנטי ,מנועה משימוש היא, אחפש הקשרים שבהם והמילית  לגלות את משמעות

בעברית  זואציע משמעות למילית  ,מנועה משימוש ועל סמך ניתוח ההקשרים שבהם המילית  .(8.1סעיף )

ד מכלל לאו אתה " עלבעברית לא תסתמך אך ורק  ותאוריית המשמעות של המילית  (.8.2)סעיף  הן", ָלמ 

אראה את הקשר בין המשמעות שאציע לשימושים השונים של המילית בשיח.  .קורפוסאלא היא תיבדק ב

 מיליות: מחקרים מתחום הגרמטיקליזציה של אציג מחקרים אחרים התומכים במשמעות המוצעתכן 

קוגניטיבית שבהם נבדקו המחוות המתלוות למבנים הבלשנות מתחום הוכן מחקרים  ,(8.2.1סעיף קישור )

מן לכאורה  חורג ושבהם השימוש במילית אציג את המבנים (. 8.2.2סעיף ) וילית המ שבהם מצויה

 .אך בפועל הם כן מתיישבים עם הניתוח המוצע ,(8.2.3סעיף המשמעות המוצעת )

 'ו' במילית השימוש את המונעים לשוניים הקשרים 5.1

חס בעיקר להקשרים . אתייואבדוק קשרי משמעות שונים המונעים את השימוש במילית  ים הבאיםסעיפב

יש לציין שייבדק היחס בין משפט יחיד או קבוצת  144.מתקיימים בין משפטיםשבהם קשרי משמעות 

להתקיים גם בין עשויים יחסים האך אותם  .אחרת משפט יחיד אחר או קבוצת משפטיםבין ומשפטים 

 צירופים. 

ולים ארבעה סוגים רחבים מנועה משימוש, ע ומניתוח סמנטי של מבנים אסינדטיים שבהם המילית 

(, יחס של אודותיּות פרגמטית interpretive resemblanceשל הקשרים: יחס של דמיון פרשני )

(pragmatic aboutness .אסטרטגיות של פסילה ואסטרטגיות של חזרות ,) סיווג הדוגמאות לפי

 145.שלהלן סעיפיםיוצג ב והמשמעות המונעת את השימוש במילית 

 (interpretive resemblance) פרשני דמיון 5.1.1

 interpretiveהוא 'דמיון פרשני' ) וקשר סמנטי המונע את השימוש במילית הסוג הראשון של הֶׁ 

resemblance )–  וספרברוילסון בעו טשמונח (Wilson & Sperber, 1988: 138)שבו שני  . מדובר במצב

עיונית בתודעתו של הדובר, כלומר מבעים הנבדלים זה מזה מבחינה לשונית מתייחסים לאותה ישות ר

במצב זה הביטויים הלשוניים חולקים סט דומה של  146מדובר במימושים לשוניים שונים לאותו הרעיון.

, להבחין שארהוהדובר מצפה מן הנמען, בין  ,(contextual implicationsקשריות )אימפליקטורות הֶׁ 

הדמיון הפרשני מתקיים  408, למשל, בדוגמה כך 147בדמיון בין המבעים למרות ההבדל בצורתם הלשונית.

 (:7)שורה  נכפתה עלינו זהות ישראלית( למשפט 6)שורה  עכשיו יש לנו זהות ישראליתבין המשפט 

                                                           
 .2לתיאור מפורט של שיטת המחקר ראו פרק  144

זאת ישור, סמני שיח, תיאורים(, כגון ות קימשמעויות אלה אפשר שיצוינו באופן מפורש על ידי ביטויים מסוימים )מיל 145
 ואחרים. ראו בסעיפים הבאים. כי, בקיצור, יענו, כלומר, אומרת

 ( בין 'מובן' ל'הוראה'. ,1892Fregeהשוו להבחנה של פרגה ) 146

 .Pinker (1994: 79–80)אצל  co-referenceראו גם את המושג  147
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(408)  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 יש |

 בעיה בזהות שלנו |

 כי אנחנו פלסטינאים |

 שכבשו אותנו |

 ואנחנו חיים במדינה הזאת ||

 ת ||ועכשיו יש לנו זהות ישראלי

 נכפתה עלינו זהות ישראלית ||

  (C1624_sp1_453-459) 

מתקיים דמיון  7-ו 6אוריה של וילסון וספרבר, בין שתי הפרופוזיציות המובעות בשורות על פי הת

פרשני. במילים אחרות, בהקשר הזה שני המשפטים האלה מתפרשים כשני ייצוגים של המחשבה של 

 אימפליקטורות הקשריות. והם נושאים סט דומה של  ,הדוברת

( cumulative assertionמכנה מבנים מהסוג הזה 'טענות מצטברות' ) (Robert, 2010: 483)רוברט 

אורטית מה או כוח טיעוני זהה. במסגרת התכרצף של טענות בעלות השפעה פרגמטית דו ןאותומגדירה 

 יותר לדיון ביחסי משמעות.הזה המונח של וילסון וספרבר 'דמיון פרשני' מתאים  חקרהמוצגת במ

לשני ביטויים שונים יש הוראה אחת, והוא יכול להתקיים הן בין בו הדמיון הפרשני הוא מצב ש

פרופוזיציות הן בין מושגים המיוצגים בשפה. הדמיון הפרשני מתקיים בביטויים של ניסוח מחדש, קיצור, 

באשר בדעותיהם ספרות, החוקרים חלוקים פירוט, הדגמה ועוד. אף על פי שהיחסים האלה נידונו רבות ב

להגדרות שלהם, ועל כן מדגימים אותם באופנים שונים. בסעיפים הבאים אסביר באיזה מובן משמשים 

 בהקשרים האלה בדרך כלל. נקריתאינה  והמונחים האלה כאן. כאמור, המילית 

 מחדש ניסוח   8.1.1.1

בוססת על היותו פירוש מהימן של המבע הקודם. ניסוח מחדש הוא הפקה של מבע שהרלוונטיות שלו מ

הדובר יכול לנסח מחדש חלק מהמשפט הקודם או את המשפט כולו, כלומר לנסח תיאור שונה לחלוטין 

, הניסוח השני יכול להיות מתוכנן מראש או על כך עניינים המובע במשפט הראשון. נוסףהשל אותו מצב 

רעיון או לנסח האותו את להפיק שני משפטים המאזכרים לא מתוכנן. כלומר, הדובר יכול במתוכנן 

בצורה מיטבית. בדוגמה שלהלן הדוברת לכן קודם המסר לא הועבר  אםמחדש את המשפט הראשון 

 כדי להבהיר שהיא מתכוונת לחיילים ערבים. – החיילים –סחת מחדש חלק מן המשפט הראשון מנ

(409)  החיילים מופלים פחות || 

 ש | -הערבים שנמ

 בצבא מופלים פחות ||

 (C1624_sp3_166-168) 

מכיוון שכנראה  ,אתה לא חייב לשתף אותימפיק את המבע  –בשיחה עם פקודו  מפקד –הדובר  410בדוגמה 

אופי של שיחה טיפולית זו. הדובר אינו משנה לגמרי את המבע אלא רק חלק ליותר  מתאיםהניסוח החדש 

 ממנו.

(410)  ל זה ||אתה לא חייב לענות ע 

 )זאת אומרת( אתה לא חייב לשתף אותי ||

 (P931_2_sp2_256-257) 
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 קיצור   8.1.1.2

הם כתבו המשפט  411קיצור הוא ניסוח מתומצת של המשפט הקודם או של המשפטים הקודמים. בדוגמה 

 הוא קיצור, כלומר, חזרה מסכמת על המשפטים הקודמים. –( 6)שורה  לה מכתב כזה

(411)  1 

2 

3 

4 

5 

6 

 הם כתבו מכתב |

 עם איה פז |

 למאמנת שפרה |

 שאם לא תעשי אימונים יותר קלים |

 אנחנו נדאג שיפטרו אותך ||

 הם כתבו לה מכתב כזה ||

  (C714_sp4_108-113) 

 פירוט   8.1.1.3

 לא תופיע לפני משפט או משפטים המפרטים פירוט מלא את המשפט הקודם.  והמילית 

(412)  אפשרויות ||ויש לך שתי  

 לבחור או לא לבחור ||

 (P931_2_sp2_074-075) 

 .לבחור או לא לבחורשרויות על ידי הפירוט המלא שלהן הדובר מציג את שתי האפ 412בדוגמה 

 הדגמה   8.1.1.4

אשר נאמר תפקיד ההדגמה הוא בדרך כלל להבהיר את הדגמה היא פירוט חלקי של קטגוריה מסוימת. 

פריט אחד )או כמה  ,בשיח קודםמתוך הקבוצה או הקטגוריה המיוצגת יכול לבחור הדובר . קודם לכן

, מסוימתפירוט מלא קטגוריה  בו הדובר מפרטבניגוד לפירוט ש פריטים( שייצג את הקבוצה כולה.

 413בדוגמה בפירוט חלקי לצורך הבהרת המסר. מטעמים פרגמטיים במקרה של הדגמה הדובר בוחר 

סקאות של חופשות סקי. אחת הדוברות טוענת ש'דיל' מסוים אינו משתלם משום כמה זוגות דנים בע

זור לנמען לעהיא  אפילו חסרה ארוחהמטרת המשפט שהוא יקר ואינו מציע הרבה, אפילו לא ארוחה. 

 תכלומר, המשפט הראשון הוא סוג של מכלול, ובמשפט הבא הדובר .זה בלי כלוםלהבין מה פירוש המשפט 

 בהקשר הנתון יכול לייצג את המכלול כולו. הנו שלטעמחלק ממ המביא

(413)  זה בלי כלום || 

 זאת אומרת זה |

 אפילו חסרה ארוחה ||

 (D142_sp1_078-080) 

הוא שהמשפט או קבוצת המשפטים שלפניהם לא תבוא  8.1.1 סעיףהמשותף להקשרים שנידונו ב

ו במשפטים הקודמים. במקרה של ניסוח מעבירים מסר דומה לזה המועבר במשפט הקודם א והמילית 

שהוא מהווה פירוש מהימן של המבע  כךמחדש כוונת הדובר להפיק מבע שהרלוונטיות שלו מבוססת על 

האירוע שתוארו קודם לכן. במקרה של את הקודם. בקטגוריה של קיצור הדובר מתמצת את הרעיון או 

לראות פירוט חלקי  אפשרבהדגמה  לרכיבים.פירוט הדובר מציג את הרעיון כהכללה, ואז מפרט אותו 
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הדמיון בין שני החלקים אסמן באופן סכמטי את  שלבשמבחינת הדובר די בו כדי להציג את הרעיון כולו. 

-המשפטים הראשונים ואת את המשפט או  מסמנת A, כאשר A=Bהיחס של הדמיון הפרשני באמצעות 

B –  ת המשפטים העוקבים המפרשים אאת את המשפט אוA . 

 (pragmatic aboutness) פרגמטית אודותיּות 5.1.2

המכונה לעיתים 'אודותיּות  יחס בין טופיק לקומנט הוא והיחס השני המונע את הכנסת המילית 

פותחת  שהצגתי מבנים שבהם המילית  ובו ,5.14סעיף יחס זה נידון ב. (Gundel, 1988למשל, )פרגמטית' 

בין אם מדובר בצירוף שמני, תיאור או  ,מקטע שיח קודם –יך מגדיר, מרחיב או מער –משפט המאפיין 

 -ו 5.14.1 פיםסעיב. משפט זה כונה 'משפט קומנט' (Frajzyngier, 2010)בעקבות פרייזינגר  משפט שלם.

 5.14.3סעיף וב ,תוהמאפיינים צירופים שמניים וכן קטגוריות לשוניות אחר 'שפטי קומנט'הצגתי מ 5.14.2

והיא  ,קטגוריה רחבה אף יותר'משפטי קומנט' הם למעשה, . קליזציה ושל רמטיזציהמבנים של טופי –

 :Frajzyngier, 2010) ועוד (5.4–5.2 סעיפים)ראו  פסוקיות השלמה של פועלי אמירה ודומיהם כוללת גם

  .זו מזוקטגוריות דקדוקיות שברגיל מובחנות  במילים אחרות, מדובר במכלול. (314

לאפיין את עשוי פרגמטי, והקומנט -דיסקורסיבי הוא יחס טופיק לקומנט היחס שמתקיים בין

 'משפטי קומנט'( מציין שישנן שפות שבהן Frajzyngier, 2010: 314פרייזינגר ) 148הטופיק מבחינות שונות.

לעיתים הנקרית  שהראיתי שהמילית  5.14סעיף ב מכל הסוגים מסומנים על ידי מורפמה ייחודית.

-אלה יכולה להיתפס כציין פורמלי של היחס הזה. עם זאת, היחס הדיסקורסיבי קרובות בהקשרים

בעברית  'משפט קומנט'להלן כמה הקשרים שבהם מופיע צוין פורמלית. מ אינופרגמטי מתקיים גם אם 

 אינה מופיעה בהם. וקשרים שהמילית כאמור, מדובר בהֶׁ  המדוברת.

 ורמטיזציה טופיקליזציה   8.1.2.1

טופיק  מצויים אחד ההקשרים שבהםהפרגמטיים. קומנט לבין הטופיק  צבתולא  ולית כאמור, המי

הנשוא  אתהנושא הלוגי )טופיקליזציה( או  במבנה מיוחד המדגיש אתמוצג התוכן זה שבו הוא  וקומנט

)טופיק(  סובייקטבמבנה של טופיקליזציה אחד מחלקיו מוסב ל .(5.14.3סעיף )ראו גם  הלוגי )רמטיזציה(

, 'משפט קומנט') הפרדיקטאופן מיוחד, כאילו מחוץ למסגרת המשפט המשוער, והחלק הנותר כולו הוא ב

כאמור (. 125: 2014)בר, של המבנה המבודד בחלק הראשון  סובייקטלייצוג יש בו ו ,לפי הגישה המוצעת(

זור בא להראות שחזור המשפט המשוער אינו מעיד כי הדובר רצה להפיק מבע פשוט יותר. השח(, 5.14.3)

המבנה אפשר להעמיד מול  דהיינו,כי קיימת אפשרות של הפקת משפט פשוט יותר הנושא מסר דומה, 

 – הוא טופיק הםהכינוי  414בדוגמה  משפט פשוט המקביל לו מבחינת התוכן )בוימפלד, תשע"ח(. הזה

שהו שלב אי אפשר באיז , והמשפטלהרחיב את הידע של הנמען אודותיוהצגת הנושא שהדובר מתכוון 

 הוא קומנט. להדליק אותם

(414)  הם | 

 באיזשהו שלב אי אפשר להדליק אותם ||

 (C714_sp1_094-095) 

                                                           
 (Gundel, 1988: 210אצל גנדל ) 'קומנט'מקביל לתפקידו של  'משפט קומנט'תפקידו של  148
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 הוא יחס בין טופיק זה השיווקבין ו מה ששבר אותי ואותנויחס בין ה, המוצגת כאן שוב, 45גם בדוגמה 

 149לקומנט.

('45)  מה ש | 

 שבר אותי |

 ואותנו |

 זה השיווק ||

 (C612_4_sp1_081-084) 

יחס זה . ומונע את השימוש במילית ( pragmatic aboutnessשל אודותיּות פרגמטית )לסיכום, היחס 

טופיק יש מקרים אחרים שבהם באשר להוא הדין מתקיים בהקשרים של טופיקליזציה ושל רמטיזציה. 

 וקומנט.

 אפיסטמיות הבעת   8.1.2.2

ביטוי לשוני המביע עמדה אפיסטמית כלפי תוכן מסוים מפרידה בין  אינה והמילית בעברית המדוברת 

אפיסטמית בעברית המדוברת )מילר, עמדה דרכים שונות להבעת  ישנן. המשפט המביע את התוכןבין ו

את אדגים כאן (. 5.10, סעיף 5.5, סעיף 3.2.3סעיף  בעבודה הנוכחית: ; לדיון בכמה מהם ראו2010

 מוסגרמשפט  תיאור(, למשל 5.10סעיף ) ךמערי ביטויאפיסטמית באמצעות  עמדהלהביע  אפשר. מקצתן

ערך האמת של  הוא לציין אתהוא ציין אמיתות מודלי שעיקר תוכנו  כמובןביטוי ה 415. בדוגמה בןכמו

 המבע שהוא מתייחס אליו, ובאמצעותו הדובר מביע את ביטחונו באמיתות המבע הקודם.

(415)  זה | 

 אנונימי |

 | כמובן

 (C514_1_sp1_043-045) 

הדובר מציין שמה שנאמר קודם הוא אמיתי, כלומר הדובר מתכוון  416בדוגמה  באמת ביטויבאמצעות ה

 לשאול שאלה של ממש. 

(416)  יש לי שאלה שחר | 

 באמת ||

 (P931_2_sp2_171-172) 

)סעיפים  חשיבהפועלי אמירה, תפיסה או  שיש בהםאפשר להביע אפיסטמיות באמצעות משפטים 

. יש המתייחסים אליהם כאל משפטים חלוקותהדעות הנוגעות למעמדם הדקדוקי כאמור, . (5.3, 5.2

ואל המשפטים המביעים את תוכנו של הפועל כאל משלים מושא ישיר, ויש המתייחסים אליהם  ,עיקריים

פעלים ות מכילההיחידות . האחרונים הצביעו על העובדה ש(3.2.3 למשל סעיף)ראו  מוסגריםכאל רכיבים 

; זיו, 2010, אלא יכולות גם להסגיר את יחסו של הדובר לתוכן )מילר, בלבד אלה אינן מציגות את התוכןכ

 ., היחידה הכוללת את הפעלים האלה היא בעלת חירות תחביריתמוסגרתשע"ו(. בדומה לתיאור משפט 

. היחס בין היחידה המציגה את התוכן ותולהקדים את התוכן, להופיע אחריו ואף לקטוע אעשויה היא 

                                                           
149
 יציב )תשס"ט(.-לניתוח חלופי ראו מליבר 
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כאשר הביטוי האפיסטמי עוקב אחרי התוכן, ברגיל התוכן  150.לתוכן עצמו הוא יחס בין טופיק לקומנט

מכיוון שמדובר בפרדיקציה המאפיינת )במקרה הזה  ,הוא הטופיק והבעת עמדה אפיסטמית היא הקומנט

ים את התוכן המוערך, הביטוי האפיסטמי הוא מעריכה( מקטע שיח קודם. כאשר הביטוי האפיסטמי מקד

אודות הביטוי האפיסטמי על מכיוון שהוא מרחיב את הידע של הנמען  ,הטופיק, והתוכן הוא הקומנט

(Gundel, 1988:210 5.14( )ראו גם סעיף.) 

התוכן. הבעת באות אחרי  זוכרת-ו חושבתאת הפעלים המכילות היחידות  418-ו 417בדוגמאות 

לפי התוכן שהיא מסרה קודם לכן הדוברת מביעה את עמדתה כ אני חושבתבאמצעות המשפט  417בדוגמה 

הוא  אני חושבתונותו. במקרה הזה המשפט , כלומר שאיננה בטוחה בנכלא כזה קיצוני כמו רחל ושבתאי –

 הקומנט.

(417)  לא כזה קיצוני כמו רחל ושבתאי || 

 אני חושבת ||

 (Y311_sp2_103-104) 

הדוברת מביעה את ביטחונה באמיתות המידע שהיא מסרה  אני זוכרתבאמצעות המשפט  418 בדוגמה

 קודם לכן.

(418)  זה היה בדיוק בשמונים וחמש || 

 אני זוכרת ||

 (D142_sp3_092-093) 

ביטויים אלה )הכוללים משום ש ,יש הרואים בהקדמת דיבור ישיר או עקיף מודליות אפיסטמית

-היא מטא , והתייחסות זאתde dictoכשייך לתחום  העוקב תייחסות למבעההים פועלי אמירה( מקודד

(. על כן המשפטים הכוללים פועלי אמירה מביעים אפיסטמיות גם כאשר Frajzyngier, 1991לשונית )

והוא מסמן  ,הוא הטופיק היא אומרתהמשפט  419תפקידם להציג את הדיבור הישיר או העקיף. בדוגמה 

 והוא הקומנט.   ,מוצג תוכן האמירה ככה זה הנוהל. במשפט de dictoכשייך לתחום  את המבע העוקב

(419)  היא אומרת | 

 ככה זה הנוהל ||

 (C714_sp5_073-074) 

עקב הופעתה לעיתים קרובות הצעתי ש. (5.2)סעיף  שהמילית  אפשר שתבואבהקשרים האלה 

 151.(6)פרק  יחס זה מציינתיכולה להיתפס כ שהמילית דיסקורסיבי של אודותיות פרגמטית, הבהקשר 

הוא  אני חושב. תפקידו של המשפט אני מביןלמשפט  אני חושבהיחס מתקיים בין המשפט  420בדוגמה 

 שגם בהקשר הזה המילית  .אני מביןאמיתותו של התוכן המובע במשפט לבטא הטלת ספק של הדובר ב

 ית.יכולה להיתפס כמציינת את היחס של אודותיות פרגמט

(420)  אני מבין ||שאני חושב  

 (P931_3_sp2_043) 

                                                           
 .Cresti (2014)-ו Frajzyngier (2010לניתוח דומה של יחידות לשוניות מהסוג הזה ראו ) 150

 .de dictoהמבע העוקב כמשתייך לתחום  נת אתכמסמ ששל המילית תפקידה וזאת לצד  151
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,  בין רשאהאינה מופיעה בהקשר של אודותיות פרגמטית. יחס זה מתקיים, בין  ו לסיכום, המילית

יכולה להופיע בהקשרים האלה ולהיתפס כמציינת  שהביטוי האפיסטמי לתוכן המוערך. לעיתים המילית 

  יחס זה.

 הסבר משפט   8.1.2.3

לא תופיע לפני משפט המציין הסבר למה שנאמר קודם. ההסבר יכול להיות תיאור הסיבה  ומילית ה

להפקת המבע הקודם,  (סיבה אילוקוציונית) שגרמה למצב מסוים המתואר במשפט הקודם או הצדקה

 ,Livnat & Yatziv) הוא הנכוןכאשר המשפט האחרון מבהיר מדוע הניסוח הנבחר במבע הקודם  ,כלומר

 .'משפטי קומנט'(, משפטים אלה הם Frajzyngier, 2010. לפי גישתו של פרייזינגר )(2003

המציין סיבה  'משפט קומנט'הוא  הוא מגעיל אותיהמשפט האחרון  421לפי השיטה המוצעת, בדוגמה 

משפט זה הוא קומנט מכיוון שמדובר בפרדיקציה המאפיינת מקטע למצב המתואר במשפטים הקודמים. 

 תואר קודם.אודות מה ש על יבה את הידע של הנמעןמרח –דם שיח קו

(421)  ואני לא מוכנה להכיר | 

 ל להכיר |

 להכיר לו את אמא שלי אפילו ||

 הוא מגעיל אותי ||

 (C1624_sp1_354-357) 

בדוגמה שלעיל הדוברת מספרת שחברּה מגעיל אותה, וזאת הסיבה לכך שהיא לא מוכנה להכיר לו את 

 תשנה את המשמעות ותמנע מלפרשו כהסבר. הוא מגעיל אותילפני המשפט  והכנסת המילית  שלה.אימא 

להישאר שם כמה  "אין לה בעיה"הדוברת מספרת שמעולם לא ביקרה בבנגקוק, ולכן  422בדוגמה 

תשנה את המשמעות,  אני בחיים לא הייתי בבנגקוקלפני המשפט  והכנסת המילית גם בדוגמה הזאת ימים. 

 .עוד כהסברזה לא יתפרש  ומשפט

(422)  אין לי בעיה להישאר כמה ימים בבנגקוק || 

 אני בחיים לא הייתי בבנגקוק ||

 (Y32_sp1_045_046) 

השותף הפוטנציאלי שלה לא ינסה להתחיל משוכנעת שמדוע היא לחברּה דוברת מבהירה ה 423בדוגמה 

 .ודם כול הוא עם ורד ואני חברה של ורדקתופיע לפני הסיבה האילוקוציונית לא  והמילית  איתה.

(423)  דוברת  

 

 דובר 

 דוברת 

 בחיים הוא לא || ]ינסה אותי[

 קודם כול הוא עם ורד ||

 >צקצוק<

 ואני חברה של ורד ||

  (C842_sp2_174-176, C842_sp1_191) 

 הקודם. לוקוציונית להפקת המשפטיסיבה א מביע זה היה מסודר כמו סלוןהמשפט  424גם בדוגמה 
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(424)  נראה לי שזה הסלון || 

 זה היה מסודר כמו סלון ||

 (C842_sp2_106-107) 

כפי שמראות הדוגמאות לעיל, במקרים רבים המשפט השני מתפרש כהסבר כאשר המבעים מחוברים 

ביטויים או  152(212)דוגמה  שהמילית לבוא בהקשרים האלה יכולה אסינדטית. במקרים מסוימים 

מתאר את  לא היה לי כזההמשפט  212בדוגמה (. 332-ו 425 אות)דוגמ יחס של הסברורשות מפהמציינים 

 .מה זה התעצבנתיצב עניינים המתואר במשפט הראשון הסיבה למ

('212)  כל ה | 

 יורק ובחו"ל |-שהות שלי בניו

 לא היה לי כזה ||שמה זה התעצבנתי 

 (C711_0_sp2_112-114) 

 . בגלל-ו כייבתיות מסומן באמצעות המילית ל סהיחס ש ותהבא אותבדוגמ

(425)  וסוגרים איתו על מחיר | 

 זה טרמפ בתשלום | כי

 (OCh_sp1_366-367) 

 

('332)  שאין לי מצלמה || בגללואני כבר לא מצלמת הרבה זמן רק  

 (Y33_sp2_121) 

יחס בין טופיק המכיוון שאינה אפשרית,  והכנסת המילית  8.1.2סעיף בכל הדוגמאות שהובאו ב

לפי הסבר. . גם אם בחלק מהמקרים הדבר אינו מפתיע, הוא דורש ולקומנט מונע את השימוש במילית 

נוצר יחס המכונה 'שעבוד' בדקדוק  זה במחקר, ברוב המקרים שנידונו בסעיףהגישה הרווחת 

הגה בספרות. נָ ת חיבור בסיסית יכולה 'לחסום' את המשמעות של שעבוד כבר יהרעיון שמיל 153המסורתי.

באופן שיטתי את הפירוש של היחס  חוסמת באנגלית  andשהמילית ( טענהTxurruka, 2003ורוקה )שט

בעברית השימוש סעיפים הקודמים עולה שבין האיברים כיחס של שעבוד בשיח. מן הדוגמאות שהובאו ב

  תופעה.. בסעיפים הבאים אציע הסבר לתיּות פרגמטיתחוסם את היחס של אודו ובמילית 

ששעבוד, בין אם מצוין פורמלית בין אם לאו, הוא שילוב של רעיונות  ( טענהMithun, 1984מית'ון )

המתמזגים ליחידה מלוכדת אחת. כלומר, המסר המועבר בשני המשפטים נתפס כיחידה רעיונית מספר 

המציגות השלמה( שעבוד )של מיליות ה ( תיאר את תפקידןGivón, 1990: 552ffגם גבעון ) .אחת בהקשר

בואה  והמקודדות אינטגרציה של אירוע. באשר למבעים שבהם הדובר מביע את עמדתו, לפי ד ותכמילי

(Du Bois, 2007 מושא העמדה של הדובר מהווה חלק בלתי נפרד מהעמדה עצמה. קבוצת למבדה )

(Groupe Lambda-l, 1975 רואה במבנה שבו אחד המבעים הוא הצדקה של הפקת המבע ) האחר, שתי

אפשר  הדיבור. על כן תפרופוזיציות המרכיבות פעולת דיבור אחת, והיחס ביניהן הוא הצדקה של פעול

הבעת אינטגרציה סמנטית, כאשר כמה מבעים נתפסים כחלקים של  זהסעיף בהקשרים שנידונו בלראות 

                                                           
 .5.8.1בהקשרים אלה ראו סעיף  שלסיבה להופעת המילית  152

 (, יחס זה מתקיים גם אם אינו מצוין פורמלית.Mithun, 1984מית'ון )לפי  153
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על ידי  פרגמטית של אודותיותלסמן את היחס  אפשראותו אירוע או של מצב עניינים. באופן סכמטי 

 .b-ומ  a-המורכב ממסמנת את הרעיון  B. האות B=(a+b)הנוסחה 

  פסילה 5.1.3

הוא פסילה. במקרה של פסילה הדובר מבטל את  והסוג השלישי של הקשר המונע את השימוש במילית 

( והמרה correctionהמשפט הראשון ומחליף אותו במשפט אחר. אבחין בין שני סוגים של פסילה: תיקון )

(rectification.)  

 תיקון   8.1.3.1

 ה תחילהנוצר בדיעבד, ללא כוונשל פסילה תיקון הוא החלפה של מבע שגוי במבע נכון. במקרה הזה היחס 

היא ילדה בשבוע שלושים  –הדוברת מחליפה את המידע השגוי שמסרה קודם  426הדובר. בדוגמה של 

 ואומרת שחברתה ילדה בשבוע שלושים ושבע. ,ושמונה

(426)  היא ילדה בשבוע שלושים ושמונה | 

 שלושים ושבע ||

 סליחה ||

 (C514_1_sp2_070-072) 

 מבנה ההמרה   8.1.3.2

. במקרה הזה לדובר יש הפרופוזיציה הנגישה בשיח נדחית ומומרת בפרופוזיציה חלופיתבמבנה ההמרה 

 להלן: 427מוצג בדוגמה מבנה ההמרה  לשלול אפשרות אחת ולחייב את השנייה.כוונה מלכתחילה 

(427)  דוברת א 

 דוברת ב

 דוברת א

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 אני השמנתי דווקא בזמן האחרון ||

 אוש ||

 אני חייבת ללכת פה לאיזה |

 קלנטיקס או |

 צ >צקצוק בשפתיים<

 אצלי זה לא הבעיה של שומן ||

 הבעיה שאין טיפת שרירים בגוף ||

   (C711_0_sp1_058-063, sp2_059) 

(. כיוון שהיא הזכירה קודם לכך 4–3דוברת א מציינת שהיא צריכה לבקר במרפאה )שורות  427בדוגמה 

(, הנמענת יכולה להסיק שהסיבה לביקור במרפאה היא השמנה. 1שהיא השמינה בזמן האחרון )שורה 

ף' )שורה פת שרירים בגומרפאה היא דווקא שאין לה 'טיללכת לדוברת א מתכננת  ינּהשבגואולם, הבעיה 

אצלי זה לא את הבעיה המשתמעת בשיח  , היא שוללת"האמיתית"לפני שהיא מציגה את הבעיה  (. על כן7

 (.6)שורה  הבעיה של שומן

  .שחנתה היא חושבתבו הדובר שולל שבת שיחו חנתה במקום ש 428בדוגמה 

(428)  ||  לא חנית פה 

 ||  חנית למעלה

 (OCD_3_sp1_041-042) 
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הדובר מבטל את המבע הראשון  ,וסוג השלישי של ההקשר המונע את השימוש במילית לסיכום, ב

תיקון הן ההמרה, הפסילה, הן הומחליף אותו במבע אחר. באופן סכמטי אפשר לסמן את היחס של 

 מסמנת את המבע המחליף. Bמסמנת את המבע המוחלף, והאות  A. האות A + B–באמצעות 

 חזרות 5.1.3

(. החזרות יכולות להופיע בתצורות 2007גג לתופעות מגוונות )למשל, יציב ולבנת, -חהמונח 'חזרה' הוא מונ

לא תופיע לפני חזרות עצמיות  ושונות ובתפקידים רבים. במסגרת המחקר הנוכחי אציין שהמילית 

שנאמר קודם לכן. תפקיד החזרות האלה בדרך כלל לאפיין את המסר  מבעמדויקות ורצופות על ה

רטורי של חיזוק המסר מכיוון -יש תפקיד שכנועי ממש לאלחזרה על המשפט  429. בדוגמה מבחינות שונות

 שמסר זה הוא מפתיע עבור דוברת א.

(429)  דוברת א 

 

 דוברת ב

 \את לא אוהבת 

 \תימנייה שלא אוהבת ג'חנון 

 ממש לא ||

 ממש לא ||

  (Y111_sp1_040-041, sp2_100-101 ) 

 ונות. האפיון מתבצע ובר מעביר מסר יחיד ומאפיין אותו מבחינות שהסוג הזה הדן גם בהקשרים מ

מדויקת, ללא הוספת אלמנטים לשוניים חדשים. באופן סכמטי אסמן את ההקשר של החזרה המעצם 

מסמנת את הרעיון השלם המועבר  B. האות B=(a+a)חזרה מדויקת על המסר באמצעות הנוסחה 

 . aעל המבע באמצעות חזרה 

 'ו' המילית של משמעותה אורייתת 5.2

: דמיון פרשני, אודותיּות והצגתי ארבעה סוגים של הקשרים המונעים את השימוש במילית  8.1 סעיףב

פרגמטית, פסילה וחזרה. המשותף להקשרים האלה הוא שבכולם הדובר מעביר מסר יחיד: בהקשרים של 

של אודותיּות פרגמטית או של  , ובמקרהאחדדמיון פרשני או של פסילה הדובר מחויב למצב עניינים 

טען שמטרת ( Chafe, 2008: 26). צ'ייף אחדחזרה הדובר מפיק שתי יחידות התורמות לשיח מסר רלוונטי 

או בין הייצוגים המושגיים  המשפטים. אם מנתחים את היחסים בין ןולהעבירמחשבות השפה היא לארגן 

מועברת.  אחתהמקרים רק מחשבה  עתבארבאזיי להעביר, ברמה של מחשבה שהדובר מנסה  םשלה

ממחישות זאת: בכל המקרים הדובר מעביר  וות של היחסים המונעים את השימוש במילית אהנוסח

 .B –יחידה אחת 

 נוסחאות היחסים המונעים את השימוש במילית 'ו': 5טבלה 

 חזרה פסילה אודותיּות פרגמטית דמיון פרשני

A=B B=(a+b) - A +B B=(a+a) 
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מציינת ריבוי  ואינה מופיעה בהקשרים האלה. אפשר להניח, אם כן, שהמילית  ו, המילית כאמור

כלומר, הדובר משתמש  154מאוזכרים מושגים יחידים.ש מאוזכרים מצבי עניינים ביןשרפרנציאלי, בין 

( או מושגים מובחנים זה מזה 430כאשר הוא מציג מצבי עניינים מובחנים זה מזה )דוגמה  ובמילית 

בין יחידות לשוניות שאינן (. על כן נראה שתוצאות המחקר תקפות גם לקשרי המשמעות 431וגמה )ד

הדוברת מציגה שני מצבי עניינים מובחנים זה מזה  430בדוגמה  (.431)דוגמה  משפטים או פרופוזיציות

 .היה לי פז'ו-ו היה לי פיאט

(430)  אני אה באתי מאירופאי || 

 היה לי פיאט |

 'ו ||היה לי פזו

 אני באתי מאירופאי ||

 (Y34_sp1_294-297) 

 ארבע המדינות: סוריה, מצרים, ירדן וישראל. –מוצגים מושגים מובחנים זה מזה  431בדוגמה 

(431)  גם פעם הקודמת | 

 במלחמת המפרץ |

 ישראל ||וירדן ומצרים והקואליציה כללה את סוריה 

 (C714_sp2_079-081) 

 ומציינת ריבוי רפרנציאלי, כלומר, באמצעות המילית  וסמנטית המילית אפשר להניח שמבחינה 

הדובר מסמן ששני ביטויים לשוניים מאזכרים רפרנטים שונים. משמעות זאת מאפשרת להציג אירועים 

  מובחנים במציאות או בדמיון.או רעיונות 

הקישור  מיליותל בסעיפים הבאים אביא שתי תמיכות לטיעון זה: אחת מתחום הגרמטיקליזציה ש

 (.8.2.2סעיף בעברית ) והמילית  אשר בהם מצויההנלוות למבנים  מחקר המחוות –והשנייה (, 8.2.1סעיף )

 קישור מיליות של גרמטיקליזציה: א תמיכה 5.2.1

למשל, )חיבור בפרט אינו תופעה אוניברסלית  מיליותקישור בכלל ובמיליות המכונות  מיליותהשימוש ב

Gil, 1991; Mithun, 1988) לעיתים אלה הם  –שיש בהן אמצעים דקדוקיים לציון החיבור שפות ב. גם

קישור נפוצות יותר  מיליות( מציינת שMithun, 1988אמצעים שונים באופן מהותי משפה לשפה. מית'ון )

החיבור במקור היה לסמן את מה שבדיבור  מיליותשתפקידן של משערת היא  .בשפות שיש להן כתב

, אחד הדגמים הפרוזודיים המאפיין את מבני החיבור בכל השפות הוא פרוזודיה. לפי מית'ון ל ידימסומן ע

ים המציינים או להבחין בין פרדיקט סויםק בין האיברים, ומהותו להפריד בין רפרנטים בסט מסֶׁ פֶׁ 

יוחס מ –הפרדה בין רפרנטים או הבחנה בין פרדיקטים  –(. תפקיד זה 335, 332: שם)אירועים מובחנים 

 במחקר הנוכחי. ולמילית 

                                                           
נמצאים במוחו של לייצג יחס בין ביטוי לשוני הן למושגים ה עשוי( הוא מושג רחב, ורפרנט referenceבעבודה זו אזכור ) 154

( הן לרעיונות או לתוכן פרופוזיציונלי Kibrik, 2011: §§2.1–2.2הדובר )המשקפים או שאינם משקפים את העולם החיצוני( )
 (.Dik, 1997: 55דיק ) ( ובעקבותיוLyons, 1977: 443ליונס ) כמינוחו של third-order entity –מסוים 
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 'ו' מילית הכוללים למבנים לוותנה מחוות: ב תמיכה 5.2.2

. בעברית מספק תמיכה נוספת לגישה המוצעת וחקר המחוות הנלוות למבנים הכוללים את המילית 

מערכת אחת  יו( טען שדיבור והמחוות הגופניות המתלוות אליו מהווים יחדMcNeil, 2005ל )מקני

עולות מניתוח המחוות  ובר מביע את עצמו. תובנות מעניינות באשר למשמעות המילית שבאמצעותה הדו

בעברית. מתברר שהמחווה העיקרית המתלווה למבנים אלה היא  ולוות למבנים הכוללים את המילית נה

; 2014סימון אזורים שונים בחלל באמצעות הנעת יד אחת או שתי הידיים במקביל מצד לצד )ענבר, 

Inbar, 2017( על ידי סימון של אזורים מובחנים במרחב .)המחווה מציינת בצורה מטפורית 2 איור )

 והרווח ביניהם מציין הפרדה. ,אובייקטים מובחנים, האובייקטים מציינים רפרנטים

 הפרדה/הבחנהמחווה של : 2 איור

 

מופשט זה שיחס  להציעאת המחווה כמביעה 'הבחנה' או 'הפרדה' בין הרפרנטים ואפשר לפרש 

ענבר, ) קציה עם העולם הפיזי בשלבים המוקדמים של ההתפתחות הקוגניטיביתאמומשג דרך האינטר

חודשים. מחקרים אלה העלו  4–3אמפיריים שנערכו בתינוקות בני מחקרים על ידי נתמכת  טענה זו. (2014

באופן הארגון של  כי היכולת של התינוקות להבחין בין אובייקטים שונים באמצעות התבוננות תלויה

ממדי שני אובייקטים נוגעים זה בזה, יזהו אותם -. כאשר בחלל תלת(Spelke, 1985)האובייקטים במרחב 

חלל ריק, התינוקות יזהו  ישהתינוקות כאובייקט אחד. לעומת זאת, כאשר בין שני האובייקטים 

  155(.3 איורשלפניהם אובייקטים נפרדים )

 רחבארגון האובייקטים במ :3איור 

 

בין אובייקטים פיזיים משמש במחווה גם לדיפרנציאציה בין אובייקטים  הבחנההעיקרון המאפשר 

מופשטים )ובכללותם גם משפטים(. השימוש במחווה משקף את ההמשגה של יחס מופשט זה באמצעות 

קציה עם העולם הפיזי בשלבים המוקדמים של ההתפתחות אמבנה מושגי בסיסי הנרכש מתוך האינטר

קציה עם הסביבה ובהתבסס אהאינטר מתוךהקוגניטיבית. שימוש במבנים מושגיים בסיסיים המעוצבים 

 ;Johnson, 1987)בלשנות הקוגניטיבית בעליה לשם המשגה של משמעויות מופשטות הוא עיקרון חשוב 

Lakoff, 1987: 271.) 

חווה המתלווה למבנים המ –תמונה חזותית וקונקרטית  –על ידי סימון של אזורים שונים בחלל 

מציינת מסר מופשט: היחידות המקושרות מובחנות זו מזו מבחינה רפרנציאלית.  ,והמילית  שבהם מצויה

לשון היחידות הדובר מציין ש ובאמצעות המילית מציינת ריבוי והבחנה.  וסביר להניח, אם כן, שהמילית 

                                                           
 (.Spelke, 1985)במרחב האובייקטים וקות בין ישנם מצבים נוספים שבהם יבחינו התינ 155
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ים מסרמתייחס אליהם כאל  ואשהאו  רפרנציאליתמבחינה או הרעיונות שהוא מביע נבדלים זה מזה 

אינה מסמנת 'חיבור', אם כן, אלא ריבוי או הבחנה בין  וזה לזה. המילית שקולים או מובחנים זה מזה 

 הרפרנטים.

 לכאורה חריגות 5.2.3

, למעשה ואולם. והצעתי למילית לראות חריגות לכאורה למשמעות ש אפשר זה סעיףבבדוגמאות שאציג 

מצעי רטורי ההפרדה היא א םשבה 156(constructions) ים או בקונסטרוקציותמדובר בשימושים פרגמטי

אפשר לראות בשימושים האלה  .הפרדה בין רפרנטים או בין אירועים במציאות או פרגמטי ולאו דווקא

 קציה.אשימוש בדקדוק כמשאב של אינטר וכן ,פרגמטית מהפרדה רפרנציאלית להפרדה –התפתחות 

 . )א ם  י ל י מכל ם  י נ iמב n c l u s o r y  c o n s t r u c t i o n s) 

למשל  כולל בתוכו את הרפרנט של האיבר השני.ים האיבראחד יכולה להופיע במבנה שבו  והמילית 

, אותיאת הרפרנט של האיבר הראשון כולל בתוכו  אותנוהאיבר השני  , המוצגת כאן שוב,45בדוגמה 

 .וולמרות זאת שני האיברים מופרדים על ידי המילית 

('45)  | מה ש 

 | אותיבר ש

 | ואותנו

 זה השיווק ||

 (C612_4_sp1_081-084) 

רפרנט  לאחד האיברים מבנים כאלה הוזכרו בספרות המחקר ואופיינו כמבני חיבור מיוחדים שבהם

אחד  ( תיאר מבנים שבהםLichtenberk, 2000)ליכטנברק (. Heath, 2004:84זהה למבנה כולו )למשל, 

 הואוהאיבר השני  – (inclusory pronounכינוי גוף מכליל ) –וף ברבים בדרך כלל כינוי גהוא  יםהאיבר

ליכטנברק  או בלעדיה. ת חיבורימיל בצירוףלאיבר הראשון  המתחבר( included NPצירוף שמני כלול  )

 (.inclusory constructions' )מבנים מכלילים'כינה את המבנים האלה )שם( 

סודות לשוניים שונים, לאו דווקא כינויים. המאפיין החשוב להכיל יעשוי המבנה בעברית המדוברת 

ביותר של המבנה הוא שהרפרנט שאותו מאזכר איבר אחד מכיל בתוכו את הרפרנט של האיבר האחר. 

 הדוברת מספרת שבזמן השהות שלה בחו"ל ָחַסר לה מתקן לייבוש תחתונים וגרביים. להלן  212בדוגמה 

('212)  כל ה |  

 | יורק ובחו"ל-בניושהות שלי 

 מה זה התעצבנתי שלא היה לי כזה ||

 (C711_0_sp2_112-114) 

 

יורק זו עיר בחוץ -. ניובחו"ל-ו יורק-בניוה באמצעות חיבור של שני צירופים הדוברת מתארת את התקופ

. אטען שמדובר (8.1.1.4סעיף ) ושאמור למנוע את השימוש במילית  הדגמהלארץ, ולכן יש כאן יחס של 

, במקרה הזה 'מקומות בחו"ל בשיח הוק-קטגוריית אד מבקש לעוררהדובר  באמצעותהקונסטרוקציה שב

. קונסטרוקציה זו מורכבת מדוגמה נגישה ומוכרת ומקטגוריה 'שהדוברת שהתה בהםיורק( -)דוגמת ניו

                                                           
156
 . Goldberg (1995); Fried & Östman (2004)בקונסטרוקציות ראולדיון  
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בפרט  Xכללית שאליה משתייכת הדוגמה. בלשון פורמלית מבנה זה מצוין באופן מפורש על ידי הנוסחה '

בפרט'. כלומר הדובר מצהיר מפורשות על הצגת הפרט והכלל כאשר מטרתו  Y-בכלל ו Xבכלל' או ' Y-ו

. (Inbar, in press) התקשורתית לאזכר קטגוריה כללית פחות, והפרט )או הדוגמה( אמור למקד את הנמען

ינן מפורטות מסיבות שאר הדוגמאות שאובין  יורק-ניופרדה כאן היא בין הדוגמה הנגישה ייתכן שהה

 שהדוברת שהתה גם במקומות אחרים בחו"ל.מכך פרגמטיות, ומשתמע 

 . רב בו בחי צלת  מפו ה  צי י ז פו ו ר  פ

( Meir, 2008)הוא המבנה שמאיר  המוצע, תפקידחורג לכאורה מן ה ומילית השימוש במבנה נוסף שבו 

ביאלית מתחברת למשפט מדובר במבנה שבו השלמה אדוור. Sentence-phrase coordinationכינתה 

( ציינה שבעברית המדוברת נפוץ איחוי יסודות שאינם שווי ערך 394תשע"ו: רשף )גם . ובאמצעות המילית 

מדובר במבנים מסומנים, בעלי תפקידים סמנטיים ופרגמטיים ( טענה שMeir, 2008מאיר )זה לזה. 

ם המבנים הדיבור מתייחדיבלשון ש היא ציינה. בנים נטולי האיחוי המקבילים להםאחרים מאלה של המ

 ובדפוס אינטונציה ייחודי, הכרוך בהדגשת כל אחד מן היסודות המוצבים משני צדי המילית האלה 

מוצבת בראש המשלים האדוורביאלי ומפרידה אותו מן  ובשתי הדוגמאות הבאות המילית  בנפרד.

 157הפרופוזיציה שבה הוא יכול להשתלב.

(432)  סגרנו את הנושא || 

 זהו || 

  נסגר ||

 על הצד הטוב ביותר ||ו

 (Y34_sp1_178-181) 

 

('16)  קחי את העוגיות האלה ממני || 

 מיד ||ו

 (C711_0_sp2_216-217) 

לחפש  ( טוענת שמדובר בקונסטרוקציה: השימוש בחיבור מדריך את השומעMeir, 2008מאיר )

מושגית מדובר בפרופוזיציה אחת, אך ינה מבח שווים תחבירית.אינם ש הקבלה פרגמטית בין האיברים

הן באמצעות ת מודגשת המובחנּוהדוברים בוחרים להציג אותה בשתי יחידות אינפורמציה מובחנות. 

עם גבול פרוזודי  מודול פרוזודי נפרדמופיע בהאיברים ן מ דכל אח –הן באמצעות הפרוזודיה  והמילית 

ן של הפרדה סמנטית בין הרפרנטים לסימון של : מסימו. אפשר לראות בשימוש זה התפתחותראשי

על בהקשרים האלה הדובר לא רק מרחיב את הידע של הנמען  הפרדה פרגמטית בין יחידות אינפורמציה.

 אודות מצב עניינים כלשהו, אלא מבקש להציג את ההרחבה הזו כיחידת אינפורמציה מובחנת מקבילה.

ם עי ו ר האי ן  י ב חס  הי ב  טי ן  ו י מצ ת  עו מנ הי  .  ג

, הרי ועם תיאור ההקשרים המונעים את השימוש במילית לכאורה אינה מתיישבת להלן  392ם דוגמה ג

 158את הסיבה לשבירת האגרטל.מתאר  הפיל אותו יוסיבוהה שהמשפט קיימת סבירות ג

                                                           
בלשון המקרא הוא מצוי , אך ובאמצעות המילית מעניין לציין שגם במקרא תואר הפועל עשוי להתחבר אל שאר המשפט  157

יהָ : בעמדה תחילית יַצְרת  ם ו  דֶׁ י קֶׁ ימ   יהו לז, כו(.)ישע מ 
158
 .מציינת רציפות בזמן andהפריך את הטענה שהמילית כדי ל Hornמדובר בתרגומה של הדוגמה שהביא  
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('392)  שבר את האגרטל? יוסי - 

 הפיל אותו. יוסיוטוב, האגרטל נשבר  -

  (Carston, 1993: 155/Ariel, 2012: 1713) 

: הדובר בחר מסיבות כך 392להסביר את הדוגמה  אפשר בעבודה זואורטית שהוצעה במסגרת הת

קשר שבו ברור יכול להיות הֶׁ פרגמטיות להציג את שני האירועים כאירועים מובחנים זה מזה אף על פי ש

תחייב הדובר אינו מ .שבירת האגרטל והפלתו –לנמען שבמציאות יש קשר סיבתי בין שני האירועים 

הוא  ולהסיק כל קשר באשר הוא. כאן השימוש במילית יכול ר בין האירועים, והנמען שֶׁ קֶׁ במפורש ל

 אסטרטגיה תקשורתית של הבניית השיח.
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הצעתי שתפקידה לציין הבחנה רפרנציאלית.  ועל סמך ניתוח ההקשרים המונעים את השימוש במילית 

ברמת המשפטים. ברמת הצירופים הן ברמת הצירופים הן משמשת בתפקיד הזה  ויתי שהמילית הרא

 ת.נורעיוההבחנה בין  –וברמת המשפט  ,מציינת הבחנה בין הרפרנטים והמילית 

על פי יחס.  מיליותשימוש בברמת הצירופים, בדומה ל החל ואפשר להניח שהשימוש במילית 

ברמת המשפטים. כלומר, תחילה  ובמילית שימוש זה התפתח השימוש העקרונות של הגרמטיקליזציה, מ

. פרופוזיציותומשימוש זה התפתח התפקיד של הבחנה בין  ,לסימון הבחנה בין רפרנטים ושימשה המילית 

ולכן  ,היא הבחנה מופשטת יותר, אפשר להניח שהיא דקדוקית יותר פרופוזיציותמכיוון שהבחנה ברמת ה

, תהליך הגרמטיקליזציה כולל מנגנונים שונים על כך . נוסף(Hopper & Traugott, 2003) מאוחרת יותר

 & Heineא העשרה פרגמטית והרחבת השימוש להקשרים חדשים )וואחד מהם ה ,הקשורים זה בזה

Kuteva, 2002: 2 השימוש בה התרחב ממבנה פנים משפטי למבנה חוץ  – ו(. גם במקרה של המילית

 משמשת בתפקיד זהה, אך בסביבה תחבירית שונה.  והליך המילית משפטי, וכתוצאה מהת

השימושים  .בשיח יכולים להיות מוסברים כהעשרה פרגמטית וגם שימושיה של המילית 

"יש עוד מה  –( Berman, 1996: 351שתיארה ברמן ) ועבור המילית ם הנרכשים ראשוני הדיסקורסיביים

את המשמעות שהצעתי. גם את השימושים הנוספים שתוארו משקפים היטב  –"עוד משהו קרה"-לומר" ו

את כולם אפשר להסביר כהפרדה  –אפשר לגזור מן המשמעות היסודית המוצעת בעבודה זו  7.2.3בסעיף 

בשיח מן המשמעות הסמנטית שלה אם  ובין יחידות שיח. נראה שאפשר לגזור את המשמעות של המילית 

 מניחים שמשמעה הבחנה וריבוי.
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שמבחינה דיאכרונית, התפתחותית ואבולוציונית קישור להכרה ישנן הוכחות מצטברות והולכות 

 :Givón, 2009) אסינדטי קודם לקישור סינדטי, כלומר לקישור משפטים באמצעים לשוניים מפורשים

 159להופיע כמעט בכל ההקשרים. יעשו. על כן הקישור האסינדטי הוא הקישור הבסיסי ביותר, והוא (10

שני המצבים הוצגו באמצעות ( לא היה לי כזה ||שמה זה התעצבנתי  212)המקבילה לדוגמה  433בדוגמה 

 ת קישור. היחס הסיבתי משתמע מן ההקשר.יהצמדה, ללא שימוש במיל

(433)  || לא היה לי כזה׀  מה זה התעצבנתי 

והיא  ,הוא לסמן מודליות שהעיקרי של המילית שתפקידה של המחקר ים קודמפרקים הבהצעתי 

להיתפס כמילית היוצרת אינטגרציה עשויה . ואולם מילית זו de dictoמשייכת את המבע לתחום 

כמקשרת ביניהם.  אפשר שתיתפסבין טופיק לקומנט ומצויה מכיוון שבמקרים רבים היא  ,סמנטית

. רלוונטי אחד כיחידה התורמת לשיח מסר כלומר, ,כיחידה רעיונית אחתנתפס המסר במקרים האלה 

מציינת  המילית בד בבד(, אך 5.8.1סעיף להציג נסיבות )הוא  212בדוגמה  שתפקידה של המילית 

אינטגרציה סמנטית בין שני האירועים, כלומר, הדובר מציג את שני המצבים כיחידה רעיונית אחת או 

  .כיחידה התורמת לשיח מסר רלוונטי אחד

('212)  ל ה |כ 

 יורק ובחו"ל |-שהות שלי בניו

 לא היה לי כזה ||שמה זה התעצבנתי 

 (C711_0_sp2_112-114) 

, תיאורים צירופים מסוימיםהדובר יכול לציין את היחס הספציפי )הסמנטי או הרעיוני( באמצעות 

, כישונים: ביטויים  באמצעותהיחס של סיבתיות מצוין מפורשות  428בדוגמה במשפטים שאו סמני שיח. 

 .בגלל, משום

(434)  לא היה לי כזה. כימה זה התעצבנתי  

 שלא היה לי כזה. משוםמה זה התעצבנתי 

 שלא היה לי כזה. בגללמה זה התעצבנתי 

גרמטיקליזציה, ית האוריתפי ברמת המשפט והשיח. על הן  צירופיםברמת המשמשת הן  והמילית 

התפקידים כי  ,ברמת הצירופיםשפתחו מן התפקידים ברמת המשפט והשיח הת הסביר להניח שתפקידי

הוא לציין הבחנה  והם תפקידים מופשטים יותר. הצעתי שתפקידה של המילית ברמת המשפט והשיח 

המשמעויות השונות העולות  .יחידות שיח מובחנותמסמנת  ו. ברמת השיח המילית רפרנציאלית

שונים שאינם קשורים למשמעות סקים מסוגים בהקשרים שבהם משמשות מיליות חיבור בסיסיות הן הי

 רציפותומציג את האירועים בסדר כרונולוגי, ישתמע יחס של  וכאשר הדובר משתמש במילית  המילית.

באמצעות אירועים כמובחנים לצורך השוואה או ניגוד.  אפשר שהדובר יציגבזמן, תוצאה או תנאי. 

הדובר יכול הקשר ביניהם. טיב למזה, ללא התחייבות  הדובר מציג את האירועים כמובחנים זה והמילית 

                                                           
159
 ההקשרים שבהם חייבות להופיע מיליות הקישור ראויים לדיון נרחב מזה שאוכל לספק במחקר זה. 
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משתמע קשר מסוים, אך הדובר אינו רוצה להתחייב אם לבחור להציג אירועים כמובחנים זה מזה גם 

  .(Kitis, 2000) בדבר הקשר

ת קישור(, הוא ית קישור מסוימת )או הימנעות משימוש במילימה שמשפיע על בחירת מילכאמור, 

 .(Ariel, 2012)ראו גם  תית של הדובר ואופן ההבניה של השיח, ולא מצבי עניינים בעולםהכוונה התקשור

 , למשל:שהתרחש במציאותאירוע האותו את בדרכים שונות בדיבור ולכן אפשר להבנות 

 הפיל אותו. יוסיהאגרטל נשבר.  .א (435)

 הפיל אותו. יוסיהאגרטל נשבר כי  .ב

 הפיל אותו. יוסיהאגרטל נשבר ו .ג

דוגמאות האלה יכולות לתאר את אותו האירוע בדיוק שהתרחש במציאות, וכוונת הדובר היא שלוש ה

ה את המציאות בהתאם לצרכים התקשורתיים נֶׁ בְ הדובר מַ  ,שמכתיבה כיצד להציג את הדברים, כלומר

. (Traugott, 1980: 40בשיח ) שלו. נראה שהשימוש בַקָשרים משקף את ארגון העולם על ידי הדוברים

, הוא מציג את הדברים כשני אירועים (392)דוגמה  הפיל אותו יוסיהאגרטל נשבר ו טוב,אשר הדובר אומר כ

מובחנים זה מזה, גם אם משתמע שמדובר באותו אירוע שקרה במציאות, ויש יחס סיבתי בין הפלת 

 .שבירתולהאגרטל 

ובר משתמש בהם כדי לפי הגישה המוצעת במחקר הנוכחי, הַקָשרים הם אמצעים שהדלסיכום, 

 להציג מצבי עניינים או מחשבות בדרכים שונות. כאשר בכוונת הדובר להציג שני אירועים או מצבי

. אם שר שָ עניינים כיחידה רעיונית אחת או כיחידה התורמת לשיח מסר רלוונטי אחד, הוא ישתמש בַק 

. גם כאשר האירועים קשורים זה ור שָ בכוונת הדובר להציג אירועים מובחנים זה מזה, הוא ישתמש בַק 

הקשר בין טיב לבזה במציאות, יכול הדובר לבחור להציגם כמובחנים זה מזה, וזאת כדי שלא להתחייב 

יחסים סמנטיים  –ואפשר שהדובר יבחר לציין את טיב הקשר  בכלל.של קשר מו קיולשני האירועים או 

קישור מסוימות או  מיליותעים מפורשים, כגון באמצ –או רעיוניים ספציפיים המתקיימים בין המשפטים 

 סמני שיח.

ים בשיח הם תפקידים הנגזרים מן המשמעות  ו-ו שמיליות הואולם, יש לציין שתפקידיהן של  כַקָשר 

, ואילו המילית de dictoשיוך המבע לתחום  –היא מילית שמציינת מודליות  שהמילית . שלהןהסמנטית 

 מיליות יחס, והיא מציינת יחס של הבחנה רפרנציאלית.של  הקרובה יותר לקטגורי ו
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'שעבוד', והראיתי שבמונחים האלה רב 'חיבור' ואת המונחים הדקדוקיים המסורתיים  בחנתי הז בחיבור

ם בשפה נובע מכך שחוקרים רבי 'שעבוד'ושל  'חיבור'קטגוריות של  הגדרתהקושי ב הסתום על המפורש.

מתחום הלוגיקה, ומאפיינים לשוניים שונים  חדרו לדקדוקים אלה נח. מומראש את קיומןמניחים 

שהחוקרים מייחסים להם אינם אוניברסליים. קביעת 'תוויות' אוניברסליות המתאימות לכל שפה עלולה 

תי קיומן של שאת במקום להניח מראש  ןלהטעות ולהסתיר תופעות ייחודיות לשפות השונות. על כ

אותן, עדיף לבחון את  המצדיקות ולחפש דוגמאות – 'חיבור'ו 'שעבוד' –דקדוקיות הקטגוריות ה

 –בעברית  האלהמייצגות את הקטגוריות הנתפסות כמיליות  – ו-ו ששל המיליות בשיח השימושים 

 לחשוף משמעויות חדשות ולהובילולתאר את המבנים שמיליות אלה מעמידות. בחינה כזאת יכולה 

 .יווג אחרלס

 שרים העיקריים שבהם המיליות ההקש הצגתי את ,'שעבוד'ו 'חיבור'ים נחלצד הדיון התאורטי במו

. הראיתי (מעמ"דמאגר העברית המדוברת בישראל )רית המדוברת, כפי שמשתקף במופיעות בעב ו-ו

ורטית אוהצעתי מסגרת ת ,ששימושים רבים במיליות אלה אינם ניתנים להסבר במונחים המסורתיים

 רחבה שתאפשר דיון בסוגים שונים של מבנים שמיליות אלה מעמידות בעברית המדוברת.

 שהמילית התפקיד העיקרי של הצעתי ש (Frajzyngier, 1995פרייזינגר )אוריה של בהסתמך על הת

ניתוח בסיס  פונקציות שונות. על לגזור אפשרמהתפקיד הזה ש, וde dictoאת התחום הסמנטי הוא לסמן 

ובהם חקר המחוות הנלוות  ,מחקרים אחריםאינה יכולה להופיע ועל סמך  והקשרים שבהם המילית ה

ומהתפקיד הזה  ,מסמנת יחס של הבחנה רפרנציאלית והצעתי שהמילית , וים את המילית מכיללמבעים ה

ות הצעתי מסלולי גרמטיקליזציה אחדים הקשורים בשימוש במילי תפקידים בשיח.עוד להתפתח עשויים 

 .ו-ו ש

. de dicto –ב לתחום הדיבור וקך המבע העוישהוא  שכאמור, הצעתי שתפקידה העיקרי של המילית 

. הראיתי גם הקשרים נוספים שבהם מופיעה אמירההוא אחרי פועלי זו במילית הטיפוסי השימוש  על כן

 והצבעתי על הקשר המושגי בין ההקשרים השונים. שהמילית 

לקשר לתפקידה אפשר תפקידים שונים, אך את כולם  שמילית לרוני הראיתי שבמישור הסינכ

 –מודליות אפיסטמית  יכולה לציין ש. הראיתי שהמילית de dictoסימון המבע כשייך לתחום  –העיקרי 

יחס וכן , מודליות דאונטית )מכוונת אגנט, מכוונת דובר ומכוונת נמען( de dicto-השיוך המבע לתחום 

, על כך נוסף משמעות תחבירית.-דו למנוע עשוי שים מסוימים השימוש במילית . בהקשרפרדיקטיבי

 עודסימון המבע כפרופוזיציה מאפשר לשבץ משפטים בהקשרים שצפויים להופיע בהם צירופים שמניים. 

והצעתי  ,זמניות, סיבתיות, תנאי ותכלית-של בו יםסמנטי יםיכולה להופיע בהקשר שהראיתי שהמילית 

 .de dictoבין ההקשרים האלה לתחום הסמנטי של קשר מושגי 

במישור הסינכרוני קשורים לתפקידה העיקרי שהוצע  שכאמור, התפקידים השונים של המילית 

-, מבחינה דיסקורסיביתde dictoמשייכת את המבע לתחום  שהמילית כאשר בעבודה זו. למשל, 

את י שמילית זאת יכולה להיתפס כמציינת על כן הצעת. בין טופיק לקומנטלרוב פרגמטית היא מופיעה 

בין סובייקט לפרדיקט, ועל כן אפשר  בין טופיק לקומנט מקביל ליחסהיחס . טופיק לקומנטהיחס בין 

יכולה לציין  שהמילית הראיתי שאת היחס הפרדיקטיבי המתהווה.  מילית המסמנת שלראות במילית 

מצביעה  שהקשרים האלה המילית כל הב המשפט.מחוץ לגבולות  הןבגבולות המשפט הן היחס הזה את 

 על אינטגרציה סמנטית ויוצרת מבנה תחבירי מורכב.
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( Mithun, 1988)מית'ון  בתור ַקָשר תחבירי. שמילית האפשר לראות בתהליך זה גרמטיקליזציה של 

יחידות  היחס בין זהלפני תהליך  .תופעה מאוחרת יחסית היאקישור  מיליותשל וענת שגרמטיקליזציה ט

עוד . לאפיין את טיב היחס באופן שיטתיאפשר  לשון שונות השתמע מן ההקשר, וכתוצאה מן התהליך

הקישור היחס בין היחידות אינו עוד סמנטי או פרגמטי  מיליותמית'ון שכתוצאה מן השימוש בטוענת 

 תך בגישהשיח תומן התחביריים המתהווים מ תיאור זה של המבניםבלבד, אלא הוא גם תחבירי. 

הממצאים תומכים בדעה שהדקדוק מתהווה מתוך . (Emergent Grammar) 'הדקדוק המתהווה'

 רק במושגים של שימוש.  אפשר להבינוהשימוש בשפה, ו

עים את השימוש בה. מן הניתוח נְ ניתחתי את ההקשרים המו וכדי לגלות את המשמעות של המילית 

רעיון יחיד. על סמך הממצא הזה ועל ות לשוניות המעבירות אינה מופיעה בין שתי יחיד ועלה שהמילית 

חיבור' בשפות שונות  מיליותסמך ממצאים אחרים מתחום הגרמטיקליזציה של מיליות המכונות '

. מסמנת יחס של ריבוי והבחנה רפרנציאלית ו שהמילית הצעתיומתחום הסמנטיקה הקוגניטיבית 

להציג  ,מבחינה דיסקורסיבית, למשלגם וניות כמובחנות משמעות זו מאפשרת לה להציג שתי יחידות לש

להסיק שהאירועים קשורים זה בזה במציאות ומהווים  אפשרשני אירועים כמובחנים זה מזה, גם אם 

 אירוע אחד מורכב.

זכו לא אף לעיתים ו)במחקר התייחסות מועטה זכו לדונו בעבודה זו יאף על פי שהתופעות שנ

. השימושים החדשים של יותר מכפי שהוכרו קודם לכן אףהיום ות נפוצהן ות כלל(, נראה שהתייחסל

אינם 'שיבושים' או 'ביצועים מרושלים' או 'תכנון לקוי', כפי שטוענים לפעמים הדוגלים  ו-ו שת והמילי

שהדוברים מנצלים את ההתפתחויות האלה מראות  בתחביר המסורתי, אלא הם שיטתיים מאוד.

 ה ויוצרים מבנים תחביריים חדשים.העקרונות הקיימים בשפ

הצעתי גישה ו ,בשיח העברי הדבור משפטיםלהשפיע על הבנת קישור העשוי ציינתי שהניתוח המוצע 

הנחתי כי הצמדה )או קישור  (Givón, 2009)למשל, . בהתבסס על מחקרים שונים וחדשה להבנת

. וצה בכל ההקשרים שנידונו לעילפהדרך הבסיסית ביותר לקישור משפטים בשיח, והיא נ היאאסינדטי( 

כאשר הדובר מציג מצב עניינים אחד וחוזר עליו בדרכים שונות )ניסוח מחדש, קיצור, הדגמה או פירוט(, 

ההצמדה  –או כאשר הדובר פוסל את הרעיון שהוצג קודם לכן ומחליפו ברעיון אחר )תיקון או המרה( 

 מצבי עניינים, קישור אסינדטי אפשרי, אך כמהר לתאר ללא ַקָשר היא הדרך היחידה. כאשר בכוונת הדוב

מציג  שבאמצעות הַקָשר . ואו  שבאמצעים מפורשים יותר, כגון הַקָשרים גם להשתמש יכול הדובר 

מציג הדובר  ו, ואילו באמצעות הַקָשר הדובר שני מצבי עניינים כיחידה התורמת לשיח מסר רלוונטי אחד

, יש לציין שתפקידן של שתי המיליות עם זאתרעיונות כמובחנים זה מזה. או  אירועיםאו  כמה מצבים

האלה בתור קשרים אינו התפקיד הבסיסי שלהן, אלא הוא נגזר מן המשמעויות הסמנטיות שלהן. 

הצבעתי על מחקרים המראים ששימוש בַקָשרים אינו תופעה אוניברסלית, וישנן שפות שאין בהן מיליות 

 (.Gil, 1991; Mithun, 1988)ראו, למשל,  ש-או ל ו-המקבילות ל

משקפת את בדרך כלל אינו מוצדק. ראשית, חלוקה בינארית  'חיבור' ל'שעבוד'הראיתי שהניגוד בין 

(, כל תורת ההכרה האנושית מבוססת על 1973שטראוס )-החשיבה האנושית, ולא את המציאות. על פי לוי

, ובני האדם תופסים את המציאות כסדרה של ניגודים. הניגוד ניגודים בינאריים )חיים ומוות, אור וחושך(

והמערכת הזוגית נתפסת כחשובה במיוחד. התודעה  ,בתודעה האנושית הבינארי זוכה למקום מיוחד

(. למשל, 170: 2014איבריות )לבנת, -הלשונית שלנו יודעת לייצר ניגודים בינאריים אף בתוך מערכות רב

וד בינארי בתוך מערכת ימות השבוע )שם(. המשיכה של דוברי השפה לניגודים המושג 'יום חול' יוצר ניג

 .)שם( 'יין לבן' –' יין אדום', 'לחם שחור' – 'לחם לבן'בינאריים באה לידי ביטוי בזוגות של מונחים, כגון 
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 הוא מונח מרכזי בלוגיקה הדיאלקטלית. מדובר ביחס הופכי ובלעדי בין שני קטבים, 'ניגוד בינארי'

כגון 'סינכרוני' ו'דיאכרוני' בבלשנות או 'טבע' ו'תרבות' באנתרופולוגיה. שני הקטבים מהווים שלמות 

וד בינארי' נתפס כמהותי לחשיבה אחת שנוצרת מתוך המתח המתמיד והבלעדי שבין הניגודים. המונח 'ניג

אורטית בה התהיא אחד הביטויים של החשי 'דשעבו'ו 'חיבור'אורטית. גם המערכת ההופכית של ת

הדיכוטומית. אף על פי שלשיטה זו יש יתרונות במדע, היא עלולה לחסום התבוננות בתופעות משמעותיות 

החורגות מן התיאור הלוגי, כלומר במקום לבדוק את תוכן היחסים ומקור המבנה שלהם היא עלולה 

(, כל Derrida, 1976דה )להוביל לבדיקת המבנים הלוגיים המונחים ביסוד היחסים האלה. כפי שטען דרי

ניסיון שחורג מקוטביות מצוי ב'תחום האפור' הנתפס כבלתי קיים, אף כי יש בידינו עדויות המצביעות על 

 קיומו הממשי.

כי תפקידיהן העיקריים אינם נמצאים על אותה  שלמילית  ושנית, אין מקום להנגדה בין המילית 

יא מקשרת בין עולם המציאות )התייחסות הדובר( לעולם היא ציין מודליות, ועל כן ה שסקלה. המילית 

הרפרנטים המיוצגים ביחידות לשוניות, היא ציין היחס של הבחנה בין  והלשון )הפרופוזיציה(. המילית 

יות קרובה יותר למילזו במחשבות מובחנות. בכך מילית ואם מדובר באובייקטים מובחנים בעולם אם 

 .יחס

שבניתוח מבנה השפה ההבחנה הבינרית בין חיבור לשעבוד מעלה קשיים  בחיבור זה הראיתילסיום, 

רבים. קריטריונים רבים שעל פיהם נקבע סוג הקשר בין המשפטים קשים ליישום בשפות רבות בכלל 

 . הראיתי שאפשרשל חיבור הן של שעבודוברת בפרט. מבנים רבים חולקים הן מאפיינים ובעברית מד

 הצעתי לבחון את .'חיבור'בשיח העברי הדבור ללא המונחים 'שעבוד' ו פטיםמשלתאר את תופעת קישור ה

 שעבודשל טיפוסיות המייצגות את היחסים של חיבור ו-תפקידיהן של המיליות הנתפסות מיליות אב

 ביקשתי לסרטט קווים כלליים לניתוח חלופי לניתוח המסורתי של המיליות האלה. בדקדוק המסורתי.

זמננו, -בעברית המדוברת בת ו-ו שאת המיליות המכילים ור מקיף של מכלול המבנים מובן שאין בכך תיא

ראשית תיאור יש כאן. אני מקווה שהנאמר כאן עשוי לשמש בסיס לבדיקה יסודית של המבנים  ךא

שהדיונים שהוצגו כאן יתרמו להבנה מעמיקה יותר של ומעמידות בעברית,  ו-ו שת והשונים שהמילי

 דבור בכלל.הבשיח  משפטיםקישור הת האלה בעברית ושל תפקידי המיליו
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 רשימת מקורות

 .219–197ב, לשוננו אבינרי, יצחק )תרפ"ט(. דרכי הלשון העברית בארץ ישראל. 

. ירושלים: הוצאת המילון מילון אבן שושן מחודש ומעודכן לשנות האלפיים(. 2003שושן, אברהם )-אבן
 החדש בע"מ.

. בנתיבי התחביר: פרקים ראשונים בניתוח תחבירי של העברית הכתובה(. 1980, מאיה )פרוכטמן-אגמון
 תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור.

זמננו. בתוך ע' אורנן, ר' בן שחר וג' -(. לקראת הבנת מבנה המשפט הממוקד בעברית בת1992) השמאזר, 
 חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.(. 99–87א )עמ'  העברית שפה חיה )עורכים(, טורי

מחקרים בלשון העברית על הוויתור בעברית בת זמננו. בתוך ש' שרביט )עורך(, (. תשנ"טאזר, משה )
 אילן.-(. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר303–285)עמ'  העתיקה והחדשה

 .–726, 72 בלשנות עבריתבוימפלד, נועה )תשע"ח(. המשפט המבוקע בעברית המדוברת. 

. פרקים במחקרה בתחבירה ובדרכי הבעתה –העברית המדוברת (. תש"עאבא, אסתר )-בורוכובסקי בר
 ירושלים: מוסד ביאליק.

 תחביר, משמעות ושימוש: עיון בעברית בת זמננו –הפועל (. תשס"אאבא, אסתר )-בורוכובסקי בר
 גוריון בנגב.-(. באר שבע: אוניברסיטת בן2)מהדורה 

 –(. "מה רציתי להגיד?" פועלי תפיסה ואמירה בעברית הדבורה תשע"דאבא, אסתר )-י ברבורוכובסק
מחקרים בעברית החדשה מ' פלורנטין )עורך(,  בתוךמשימוש מילולי לשימוש פרגמטי. 

(. ירושלים: האקדמיה ללשון 137–125יד( )עמ'  סדרת אסופות ומבואות בלשון) ובמקורותיה
 העברית.

 .205–175, 42חלקת לשון (. על מודוס, על מודליות ועל ביטוים בעברית. 2010בורשטיין, רות )

הלשון העברית תשע"ב(. משפטי שאלה הפותחים במילת האיחוי וי"ו. -בורשטיין, רות )תשע"א
. 379–413(, 23–22 מים מדליו) בהקשריה: היבטים היסטוריים, תרבותיים, בלשניים ופדגוגיים

 הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ. ירושלים: המכללה האקדמית

 המכון העברי להשכלה בכתב בישראל.. ירושלים: יסודות התחבירבלאו, יהושע )תשכ"ו(. 

 . בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד.תורת ההגה והצורותבלאו, יהושע )תשל"ב(. 

יונים בבלשנות עפועל כנושאים וכנשואים הגיוניים ודקדוקיים בעברית. -(. תואריאבלאו, יהושע )תשנ"ו
 ירושלים: מאגנס. (.341–330)עמ'  עברית

 ירושלים: מאגנס. (.263–256)עמ'  עיונים בבלשנות עברית" בלשון חכמים. -(. "או שֶׁ בבלאו, יהושע )תשנ"ו

 . ירושלים: פרינטיב.מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה(. 1974בנדויד, אבא )

)עבודת דוקטור(. ירושלים: האוניברסיטה העברית  זמננו-משפטי תנאי בעברית בת(. 1999בר, טלי )
 בירושלים.

 . תל אביב: צבעונים הוצאה לאור.נונזמ-פרקים בתחביר העברית בת(. 2014בר, טלי )

מחקרי לשון אשר ואחרים )עורכים(, -אשר, משה )תשמ"ג(. נשכחות בלשון התנאים. בתוך מ' בר-בר
 (. ירושלים: מאגנס.99–93)עמ'  חיים בהגיעו לשיבה-מוגשים לזאב בן

בלשנות אנה )בדפוס(. הצירוף "זהו" בעברית הישראלית המדוברת.  ,ברדנשטיין, רותי, שור, לאון וענבר
 .74 עברית
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עיונים בעקבות מפעלו של גולדנברג, גדעון )תשמ"ח(. יחסים תחביריים וטיפולוגיה בלשונות השמיות. 
. ירושלים: (87–1)עמ'  קי בהגיעו לגבורותפולוצקי, דברים שנאמרו בערב לכבוד יעקב פולוצ

 הישראלית למדעים.האקדמיה הלאומית 

 .182–181, סה לשוננוגולדנברג, גדעון )תשס"ג(. על שעבוד בתחביר, ביטויי נשוא וחכמת הייחוד. 

 .47–38, 13 חלקת לשוןהורביץ, מירי )תשנ"ד(. על הלוואי שאינו נלווה. 

 בלשנות עבריתמצמצם במשפט ובטקסט. -פסוקית הלוואי הלא –מידעי הורביץ, מירי )תשס"ב(. הלוואי ה
50–51, 27–36. 

 .34–21, 49בלשנות עברית )תשס"א(. עיונים נוספים במשפטים מבוקעים.  ורטהיימר, עדה

 .342–339, סד לשוננוורטהיימר, עדה )תשס"ב(. על פסוקית הנשוא הבלתי משועבדת. 

)כרך ד,  העברית שפה חיהשחר וג' טורי )עורכים(, -ר ישיר. בתוך ר' בן(. עושים כזה דיבו2006זיו, יעל )
 (. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.156–141 עמ'

 .73–65 י, מחקרים בלשוןזיו, יעל )תשס"ו(. 'נכון' ו'מה': קידוד ניתנות ומפתיעות כסיוע בתהליך המסר. 

ה, תפקידים ואתגרים בניתוח. בתוך ע' תפוצ –זיו, יעל )תשע"ו(. ביטויי עמדה נבחרים מקורפוס מעמ"ד 
(. תל אביב: אוניברסיטת תל 550–525)עמ'  )תעודה כז( חוקרים עברית מדוברתגונן )עורכת(, 

 אביב.

)מהדורה שנייה  מבוא ללוגיקה ולמתודולוגיה של המדעים הדידוקטיבייםטארסקי, אלפרד )תשכ"ז(. 
 מורחבת(. ירושלים: הוצאת מכון ויצמן למדע.

. בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים הלשון והספר:(. 1955) רץה פתלייני, נס-טור
 ביאליק.מוסד ירושלים: 

 )הוצאה מורחבת ומחודשת(. ירושלים: מוסד ביאליק. שיתעודות לכסיני, נפתלי הרץ )תשמ"ח(. -טור

(. תל אביב: MAעבודת ) הפועל 'אמר': עיון תחבירי וסמנטי בלשון המקראטרומר, פנינה )תשל"ה(. 
 אוניברסיטת תל אביב.

, תעודה זטרומר, פנינה )תשנ"א(. המקור הנטוי 'לאמר': עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בלשון המקרא. 
75–93. 

ַאת אשר וח' כהן )עורכים(, -מתאוריה לתמליל. בתוך מ' בר –יזרעאל, שלמה )תש"ע(. מדיבור לתחביר  ַמש ְ
 (. ירושלים: מוסד ביאליק.610–590)עמ' וגשים לאהרן דותן ַאֲהר ן: מחקרים בלשון מ

לחקר  –מדברים עברית יזרעאל, שלמה )תשס"ב(. דברי פתיחה. בתוך ש' יזרעאל ומ' מנדלסון )עורכים(,  
טז(. תל אביב: אוניברסיטת תל –( )עמ' יגתעודה יח) הלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל

 אביב.

. מאגר הלשון ודקדוק המילון, או: האם הגישות החדשות במילונאות מביאות יזרעאל, שלמה )תשס"ה(
ת בעברית ומחקרים בשומרונאשר ומ' פלורנטין )עורכים(, -תועלת או גורמות נזק? בתוך מ' בר

 : מוסד ביאליק.(. ירושלים360–335)עמ'  לאברהם טלובארמית: מוגשים 

ה המשפט בעברית המדוברת. בתוך מ' מוצ'ניק וצ' סדן יזרעאל, שלמה )תשע"ג(. מֹשָפח או משפט? למבנ
מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים מוגשים לאורה )רודריג(  ,)צוגויה סאסקי( )עורכים(

 (. ירושלים: כרמל.416–399)עמ' שורצולד 

נן יזרעאל, שלמה )תשע"ו(. יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר. בתוך: ע' גו
 (. תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל182–153)תעודה כ"ז( )עמ'  חוקרים עברית מדוברת ,)עורכת(
 אביב.
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ורוד, ורד )תשס"ט(. 'אומר לנתח לנתח': על תפיסת הקבוצה הפרוזודית בעברית -יזרעאל, שלמה וזילבר
 .33–13, 64–63בלשנות עברית המדוברת. 

של החוג  22–20-דברי המפגש ה .ת עצמיות בשיח מונולוגי דבור(. חזרו2007יציב, אילאיל ולבנת, זהר )
 .58–45, 16 הישראלי לבלשנות

 רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.. מבוא ללוגיקה .(2011) , רמיישראל

 .89–71, 36בלשנות עברית (. פסוקיות נומינליזציה בעברית הישראלית. 1993כוזר, רון )

)עבודת  בניות אספקטואליות ומודליות חדשות בעברית בת זמננוזמנים מודרניים: ת(. 2017כלב, דני )
 דוקטור(. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

דברי המפגש העשירי בין ניתוח תחבירי לניתוח ביצועי.  –(. קשרי סיבה, תנאי וויתור 1994לבנת, זהר )
 .15–11, של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות

)כרך א(. רעננה: האוניברסיטה  יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה(. 2014לבנת, זהר )
 הפתוחה.

 .259–241, זהעברית שפה חיה רה' ודומיו כסמני שיח בהתהוות. (. הצירוף 'מה שק2016לבנת, זהר )

אוניברסיטת רמת גן: )עבודת דוקטור(.  תיאורי המשפט המוסגרים בעברית החדשה לבנת, זהר )תשנ"ה(.
 אילן.-בר

 .28–25, 21 חלקת לשון. סוג מיוחד של לוואי שאינו נלווה –לבנת, זהר )תשנ"ו(. על הלוואי העצמאי 

. רמת גן: הוצאת הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיחלבנת, זהר )תשע"א(. 
 אילן.-אוניברסיטת בר

 .84–72כג,  לשוננולאור הכנענית.  לוינשטם, שמואל א' )תשי"ט(. הערות לתורת הכינויים באוגריתית

 אביב: ספריית פועלים. . תלהחשיבה הפראית[(. 1962]1973שטראוס, קלוד )-לוי

 .22–7, 37בלשנות עברית לנדאו, רחל )תשנ"ד(.  פסוקית התנאי בתחביר המשפט ובתחביר הטקסט. 

 /http://humanities.tau.ac.il/~cosih)מעמ"ד(:  מאגר העברית המדוברת בישראל

 .130–107, 66 בלשנות עברית'נכון' בשיח העברי היומיומי הדבור.  (. המבע2012מילר שפירו, כרמית )

חיפה:  (.עבודת דוקטור) הבעת עמדה אפיסטמית בשיח העברי היומיומי הדבור(. 2010מילר, כרמית )
 אוניברסיטת חיפה.

, 63–62 בלשנות עבריתהדבורה.  יציב, אילאיל )תשס"ט(. לאפיונם של מבנים מבוקעים בשפה-מליבר
131–143. 

יציב, אילאיל )תשע"ו(. גוני המשמעויות של נטיית התחיליות והסופיות של הפועל בעברית -מליבר
(. תל אביב: 316–295)עמ'  )תעודה כז( חוקרים עברית מדוברתבתוך ע' גונן )עורכת(,  המדוברת.

 אוניברסיטת תל אביב.

–99, 63–62בלשנות עברית מני השיח של העברית היומיומית הדבורה. משלר, יעל )תשס"ט(. מערכת ס
129. 

, עגלשוננו משלר, יעל ושאער, סוזן )תשע"א(. על התהוותן של תבניות מן השיח: משפחת פסוקיות הזיקה. 
167–207. 

. ירושלים: הוצאת פילוסופי בקשרי משמעות-שדות סמנטיים: עיון בלשני(. אסוברן, תמר )תש"ס
 מאגנס.
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. חקירות בסמנטיקה מושגית: המארג הלשוני וההיערכות של מושגים מופשטים(. בסוברן, תמר )תש"ס
 מאגנס.הוצאת ירושלים: 

 . תל אביב: הוצאת ספרים קרני בע"מ.לקסיקון לשיפור הלשון(. 1979סיוון, ראובן )

(. תל MAודת )עב תחביר, משמעות ושימוש –פועלי התפיסה בעברית החדשה (. 2003סיידון, ורד )
 אביב: אוניברסיטת תל אביב.

עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועל 'חשב' ובפעלים הקרובים לו למן ראשית (. 2012סיידון, ורד )
 )עבודת דוקטור(. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. היצירה המקראית ועד הזמן הזה

ית הגלגול המקדים בפועלי התפיסה. על אופרצי –עליו סיידון, ורד )תשס"ז(. לדעת שהוא... ולדעת 
 .90–75, 59בלשנות עברית 

 . ירושלים: מאגנס.  תחביר השיח של העברית החדשהעבאדי, עדינה )תשמ"ח(. 

 אביב. אוניברסיטת תל (. תל אביב:MAעבודת ) לקראת לוגיקה של מחוות(. 2014ענבר, אנה )

 .74 בלשנות עבריתזמננו. -על בניית רשימות בעברית מדוברת בתענבר, אנה )בדפוס(. 

 . תל אביב: הוצאת דביר.משפט הזיקה בעברית לכל תקופותיה(.  1967פרץ, יצחק )

 . תל אביב: הוצאת יוסף שרברק.עברית כהלכה: מדריך בענייני לשון[(. 1953]1971פרץ, יצחק )

דברי ורכים(. (. מילת השלילה כנשוא המשפט בעברית. בתוך: א' אלון ופ' טרומר )ע1998צבי, תמר )
(. כפר סבא: 48–41)עמ'  של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות 14-המפגש ה

 מכללת בית ברל.

 .657–627, ע לשוננוצבי, תמר )תשס"ח(. משפטי תוכן בעברית. 

 ירושלים: הוצאת קריית ספר.  .תחביר העברית בימינו(. תשמ"אצדקה, יצחק )

זמננו: -לשון העיתונות בתש בפסוקית התוכן? בתוך: מ' הורביץ )עורכת(, צדקה, יצחק )תש"ס(. מה חד
 אביב. (. תל133–113)עמ'  אסופת מאמרים לזכרה של מינה עברון

ספר סגל: לתחביר המקור הנטוי בלשון המקרא. בתוך: י"מ גרינץ )עורך(, צבי )תשכ"ה(. -קדרי, מנחם
. ירושלים: הוצאת החברה לחקר תלמידיוידי חבריו ו-מוגש לכבוד הפרופ' משה צבי סגל על

 המקרא בישראל.

-. רמת גן: אוניברסיטת ברתחביר וסמאנטיקה בעברית שלאחר המקראצבי )תשנ"א(. -קדרי, מנחם
 אילן.

. רמת גן: העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו מילוןו(. צבי )תשס"-קדרי, מנחם
 אילן.-אוניברסיטת בר

חלקת ש"ף(. גורמים חיצוניים ופנימיים לשינוי לשוני: הגרמטיקליזציה של 'נגיד'. קוזאי, עינת )ת
 .154–134, 52 לשון

  : הוצאת יחדיו.אביב . תלמבוא ללוגיקה . (1977) ירוינג מ'קופי, א

 .38–27, מו לשוננובראש משפט עיקרי בעברית ובארמית.  די, -ש, אשרקימרון, אלישע )תשמ"ב(. המלות 

עיונים בחקר קולקה, י' טובין ור' ניר )עורכים(, -חקר השיח. בתוך: ש' בלום –ם )תשמ"ב(.מבוא רבין, חיי
 (. ירושלים: הוצאת אקדמון.15–1)עמ'  השיח

 . בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד.הצירוף הפועלי: עיונים בתחביר ימינורובינשטיין, אליעזר )תשל"א(. 
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 . אבן יהודה: רכס.מילון למונחי בלשנות ודקדוקל )תשנ"ב(. שורצולד, אורה וסוקולוף, מיכא-רודריג

 ירושלים: קרית ספר. )מהדורה שלישית(. עיונים בתחביר –עברית טובה (. 1977רוזן, חיים )

רשף, יעל )תשע"ו(. על שורשי העברית המדוברת: תופעות המזוהות עם לשון דיבור בעיתונות העברית 
 .408–387ז,  העברית שפה חיההמוקדמת. 

(. תל MA)עבודת  מילת השלילה "לא" בעברית המדוברת: תחביר, שיח ופרוזודיה(. 2014שור, לאון )
  אביב: אוניברסיטת תל אביב.

 . תל אביב: הוצאת יזרעאל.מילון התנ"ך: עברית וארמית(. תשכ"אשטיינברג, יהושע )

, 64בלשנות עברית ראקטיבי. פרגמטיים בשיח הרדיופוני האינט-שקד, שוש )תש"ע(. היבטים תחביריים
97–117. 
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Abstract 

The main purpose of this study is to re-examine two well-established grammatical 

categories, subordination and coordination, from the point of view of spontaneous Israeli 

Hebrew. In the literature, the terms subordination and coordination are often taken for 

granted or explained by vague expressions such as “dependency,” “secondary importance,” 

or “equality.” Furthermore, many scholars presuppose the existence of these two categories 

and come up with examples to justify them. Positing cross-linguistically valid labels may be 

misleading and could conceal unique language-specific phenomena. Therefore, I propose to 

unfold the meaning of the particles še ‘that/which’ and ve ‘and’ that are considered to 

represent these categories in Hebrew and describe the structures that involve these particles. 

The study shows that such examination can reveal new meanings and lead to a different 

classification. 

In order to reveal the functions of the particles še and ve and place the findings in an 

inclusive framework of describing spoken Israeli Hebrew, I have used the data found in The 

Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH) and applied a corpus-driven research method. I 

have shown that many uses of these particles cannot be explained in traditional terms and go 

beyond the conventional understanding of subordination and coordination. Some of the uses 

are perceived as “non-grammatical” or as “mistakes” that need to be corrected — probably 

because they do not confirm to the traditional explanations of their roles. The current 

research shows that the structures these words comprise in spoken Israeli Hebrew can be 

seen in a different light, based on the semantic analysis of these particles, on their 

etymology, and on the typological comparison of similar particles in different languages. 

The study shows that synchronically the particle še ‘that/which’ can be used in various 

structures and in varied contexts. Using the same grammatical component in all these 

contexts is not random. On the contrary, the use of the particle še in various structures can 

support the idea that all these structures have a common feature. Based on Frajzyngier’s 

(1995) Functional Theory of Complementizers, I have suggested that the primary role of the 

particle še is to denote the semantic domain of de dicto, that is, the association of utterance 

to the realm of language. This domain is opposed to the domain of de re, the association of 

utterance to the realm of reality. Associating the utterance with the domain of de dicto means 

marking it as a proposition. It has been shown that the utterance is marked as a proposition 

when it is not characterized by the highest level of truth on the part of the speaker — that is, 



 

 ב
 

when it is not the direct assertion of the speaker. Many psychologists and linguists perceive 

indicative sentences as sentences the speaker believes to be true (e.g., Grice, 1975; Cialdini, 

2006). Therefore, the propositions marked by še are opposed to the propositions in indicative 

sentences, where the highest level of truth on the speaker’s part is an unmarked meaning. 

The proposition’s level of truth of is lower than that of a direct assertion when it is 

presupposed (these are, among others, the propositions embedded in different syntactic 

structures). These are cases of presuppositions based on prior discourse, on shared 

knowledge, or on general knowledge. The assertion is even weaker when the proposition 

expresses a possibility, probability, or uncertainty on the speaker’s part, or when the 

proposition expresses a duty, wish, or desire. In all these cases (in the absence of restrictive 

conditions), the proposition will be marked by še. 

Marking the utterance as a proposition involves a meta-linguistic reference. According 

to Frajzyngier (1995), such a reference is an expression of epistemic modality. Therefore, I 

suggested that the particle še can be seen as an independent lexeme that indicates modality. 

Thus, in Ex. 1 the particle še indicates epistemic modality, associating the following 

utterance to the realm of language: 

(1) oded    amar     Še   hu  muḫan    liknot | 

 Oded   he.said  that he  is.ready  to.buy | 

 ‘Oded said that he is ready to buy.’ (C711_3_sp3_00)  

Moreover, it was shown that synchronically the particle še may indicate different types of 

modality. Alongside epistemic modality, it may indicate deontic speaker-oriented modality 

(Ex.2), recipient-oriented modality (Ex. 3), and agent-oriented modality (Ex.4). The possible 

connection between the different types of modality indicated by še was suggested as well. 

(2) Še      yihye       laḫem       Šmira     neima  || 

 that   it.will.be  to.you.PL guarding pleasant || 

 ‘Have a nice shift!’ (P423_1_sp7_187) 

 

(3) Še    ani             afarses     / 

 that   I    I.will.turn.around / 

 ‘Should I turn around?’ (OCD_2_sp2_135) 
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(4) ani mevakeŠet  laleḫet le=yekev   margalit    ve   liknot |  e   | kaberne | 

 I        ask.FSG    to.go  to=winery  Margalit   and to.buy |  uh | cabernet | 

 Še      ityaŠen             ad      ha=ḫatuna     Šeli  || 

 that    it.will.get.old  untill    DEF=wedding mine || 

 ‘I am asking to go to the Margalit Winery and buy uh a cabernet, so that it will age 

before my wedding.’ (C711_1_sp1_082-085) 

Typologically, linguistic means used in different languages in contexts similar to that of 

the particle še are usually derived from verbs of saying, demonstratives, and the words that 

indicate similarity. Interestingly, in the earlier strata of Hebrew all these sources exist. Thus, 

as linguistic means for indicating the domain of de dicto we can find the infinitive lemor ‘to 

say’ (לאמר) (Ex. 5), the particle še (ש), which is etymologically related to demonstratives 

(Ex. 6), and the particle ki (כי), which suggests similarity and imagination (Ex. 7). 

יהָוָ֔ה ַויֹאְמ֖רּו  (5) ה ַהזֹא֙ת ַלִֽׁ יָרָ֤ ת־ַהש  ל אֶׁ ְשָרא ֵ֜ י י  ֩ה ּוְבנ ֵ֨ יר־ֹמשֶׁ ִֽׁ ז ָיש  רָאָ֣ ה  ֵלאמ ֹ֑ ה ֥סּוס ְוֹרְכ֖בו ָרָמ֥ ה ָגָאָ֔ י־ָגֹאָ֣ ִֽׁ יהָו֙ה כ  יָרה ַלִֽׁ ָ֤ ָאש 

 ()שמות טו, א ַבָיִֽׁם׃

 ʔaz          yašir          moše        u=vne        yisraʔel   

 then      he.sings       Moses    and=sons.of   Israel 

 ʔet      ha=ššira  ha=zzot           la=YHWH    wa=yyomru       lemor 

 ACC   DEF=song  DEF=this.SGF      to=Lord       and=they.said    to.say 

 ʔašira         la=YHWH    ki             gaʔo                 gaʔa          

 I.will.sing    to=Lord   because   be.proud[INF.ABS]  was.proud  

 sus         ve=roḫvo              rama          va=yyam 

 horse   and=rider.of.him   he.threw    in.DEF=sea   

 ‘Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord, and spoke, saying: I will sing to the 

Lord, for he has triumphed gloriously; horse and rider he has thrown into the sea.’ 

(Exodus 15:1) 

 

י  (6) ְרת  ל׃ש  ָאַמַ֕ בֶׁ ה ָהִֽׁ ֖  , יד()קהלת ח ַגם־זֶׁ

 ʔamarti   še=ggam ze   havel 

 I.said      that=also this vanity 

 ‘I said that this also is vanity.’ (Ecclesiastes 8: 14) 
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֙י  (7) ְרת  ר ָאַמ֙ יָאֹמָ֤ ּהכִּ אָתָ֔ א ְשנ  ָֹ֣  )שופטים טו, ב( ־ָשנ

 ʔamor            ʔamarti    ki          sano               snetah 

 say[INF.ABS]      I.said    that    hate[INF.ABS]     you.hate.her 

 ‘I really thought that you utterly hated her.’ (Judges 15:2) 

These linguistic means are the signifiers of the semantic domain of de dicto, and they differ 

in the manner of signifying. Particles derived from verbs of saying are connected to 

linguistic contexts that are typical for such units. Demonstratives refer to the discourse 

(discourse deixis). Particles indicating similarity point to the essence of the de dicto domain, 

which is not characterized by the highest level of truth on the speaker’s part, and is closer to 

the hypothetical domain. In spoken Israeli Hebrew, only the particle še (from the means 

mentioned above) is used in this role, and this particle has developed further functions. 

The typical context for the occurrence of the particle še as a marker of the domain of de 

dicto is after verbs of saying. Another context is after cognitive verbs (e.g., ‘think’, 

‘understand’), which encode a possession of content. Furthermore, the particle še may 

appear after certain phrases by which the speaker evaluates propositional content (for 

example, barur še ‘it is clear that’, kanire še ‘probably’, uvda še ‘the fact is’). In addition, 

this particle may follow verbs of perception and volitional verbs. It has also been shown that 

the particle še can appear before a non-direct assertion indicating circumstances (such as 

condition, causation, and temporality). A conceptual link between all these contexts has been 

suggested, and the association with the semantic domain of de dicto has been exposed. 

The study reveals that the particle še has developed (and continues to develop) new 

functions and may appear in structures that are not directly related to verbs of saying or 

predicates that encode mental state. In such structures, the particle še has a more independent 

grammatical status. Marking the utterance as a proposition allows us to embed it in 

structures in which nominal phrases are likely to appear, such as after prepositions (Ex. 8).  

(8) ze    haya       aḫare  ha=nituaḫ    Šeli   || 

 this  was.SGM  after   DEF=surgery mine  ||  

 ‘It was after my surgery.’ (D142_sp3_094) 

Compare with Ex. 9, in which the proposition follows the same preposition aḫare ‘after’ and 

is preceded by še. 

 



 

 ה
 

(9) aḫare  Še   hem       hayu     beyaḫad       eze   arba  Šanim  || 

  after  that they  they.were    together    which  four   years  ||  

 ‘After they had been together for about four years.’ (C514_2_sp1_272) 

In such contexts, the proposition is embedded in the sentence, and therefore its reference is 

meta-linguistic. In such cases, in addition to signifying the domain of de dicto, the particle še 

signals that the following unit is a sentence rather than a nominal phrase, and this way it can 

prevent syntactic ambiguity. 

In addition, when the particle še indicates the domain of de dicto, from the discursive-

pragmatic point of view it usually appears between topic and comment: 

(10) barur        Še    at    tsriḫa  lehargiŠ       ba=bait      Šelaḫ  || 

 obviously that you    need   to.feel     in.DEF=house   yours || 

 ‘Obviously you should feel at home.’ (Y34_sp1_062) 

I have therefore suggested that this particle may be perceived as indicating the relation 

between topic and comment. This relation is equivalent to the subject-predicate relation, so 

the particle can be seen as indicating the emergent predicative relation. 

I have further shown that the particle še can indicate topic-comment relations both within 

and outside the boundaries of a sentence (Ex. 11): 

(11) hem    rotsim       Še   ani   asim         et     ze     alay  | Štem.esre   Šaot  || 

 they   want.PL   that   I    I.will.put  ACC  this on.me  |  twelve    hours || 

  kedey       | aḫar.kaḫ     leakŠiv  | ma     ani    osa      Štem.esre   Šaot   || 

 in.order.to | afterward    to.listen | what    I    do.SGF   twelve    houts  || 

 Še    ze    dey  meŠaamem || 

 that this quite     boring    || 

 ‘They want me to put it on myself for twelve hours, so that afterward they can listen to 

what I was doing during those twelve hours, which is quite boring.’ (C514_2_sp1_028 -

033) 

In these contexts, the particle še creates semantic integration and builds a complex syntactic 

structure out of pragmatic structures. Linking units outside the boundaries of the sentence 

may be viewed as the grammaticalization of the rhetorical organization of discourse, in this 

case the grammaticalization of the topic-comment relation. These developments — links 

between larger discourse units and the formation of syntactic structures out of pragmatic 
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ones — usually remain unnoticed in the linguistic literature, probably because the sentence is 

traditionally viewed as the maximal syntactic unit (Mithun, 2008). 

In order to reveal the meaning of the particle ve ‘and’, the contexts that prevent it from 

being used were analyzed. The analysis showed that the particle ve does not occur between 

two linguistic units that convey a single idea. These are contexts where the relation between 

linguistic units is interpretive resemblance (Wilson & Sperber, 1988: 138) (Ex. 12) and 

pragmatic aboutness (e.g. Gundel, 1988) (Ex. 13). Additionally, the particle ve does not 

appear when the speaker eliminates one linguistic element and replaces it with another in a 

structure of correction or rectification (Ex. 14). Moreover, the particle ve does not occur 

before precise repetition of the expression stated earlier, and the role of these repetitions is 

usually to characterize the various aspects of the message conveyed in the repeated unit (Ex. 

15). 

(12) ve  aḫŠav    yeŠ     lanu  zehut    israelit  || niḫpeta            aleynu   zehut   israelit  || 

 and now there.is   to.us identity  Israeli  || was.forced.SGF   on.us   identity Israeli  || 

 ‘And we now have an Israeli identity. We were forced into Israeli identity.’ 

(C1624_sp1_457-459) 

 

(13) en                li      beaya   lehiŠaer     kama      yamim   be=bankok   ||  

 there.is.not to.me problem to.stay    how.many   days     in=Bangkok ||  

 ani         ba=ḫaim  lo   hayiti  be=bankok  || 

 ani      in.DEF=life  not  I.was  in=Bangkok || 

 ‘I have no problem staying for a few days in Bangkok. I've never been to Bangkok.’  

(Y32_sp1_045_046) 

 

(14)   etsli     ze  lo    ha=beaya       Šel Šuman ||  

  for.me this not  DEF=problem of     fat   ||  

 ha=beaja           Še         en          tipat             Šririm        ba=guf    || 

 DEF=problem that  there.is.not   drop.of    muscles  in.DEF=body || 

 ‘For me it is not the fat problem. The problem is that there are no muscles in the 

body.’(C711_0_sp1_062-063) 

 

(15) mamaŠ   lo || mamaŠ   lo || 

 really   not || really    not || 

 ‘Not really. Not really.’ (Y111_sp2_100-101) 
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Based on these findings and other studies (e.g., the analysis of gestures accompanying 

expressions that include the particle ve), I suggested that the particle ve signifies multiplicity 

and referential distinction. That is, by using the particle ve, the speaker indicates that two 

linguistic expressions have distinct discourse referents. In this role, the particle is used at the 

phrasal level (Ex.16) as well as at the sentential level (Ex.17).   

(16)  ha=koalitsya    kalela        et    surya  ve  mitsraim   ve   yarden    ve  israel  || 

 DEF=coalition included.SGF ACC  Syria and   Egypt     and  Jordan   and Israel  || 

 ‘The coalition included Syria, Egypt, Jordan, and Israel.’ (C714_sp2_081) 

 

(17) haya            li       pedjo   | ve      haya         li      fiat  || 

 was.SGM   to.me   Peugeot | and was.SGM   to.me   Fiat  || 

 ‘I had a Peugeot, and I had a Fiat.’ (Y34_sp1_295-296) 

I have argued that the proposed meaning allows the particle ve to present linguistic units as 

distinct discursive units as well. The discourse uses of the particle ve can be explained as 

pragmatic enrichment. The role of separating discourse units can be derived from the 

semantic meaning of multiplicity and referential distinction. 

The study shows that the functions of the particles še and ve as linking words — or 

conjunctions — are not elementary. The use of conjunctions is not a universal phenomenon, 

and there are languages that do not have words corresponding to the particles še or ve (e.g., 

Gil, 1991; Mithun, 1988). I have suggested that these functions are derived from the 

semantic meanings of the particles suggested in this study, viz., marking the semantic 

domain of de dicto as well as multiplicity and referential distinction. This argument is 

consistent with the theory of grammaticalization of conjunctions. The hypothesis is that this 

process usually occurs at a relatively late stage, and prior to it the relation between the units 

is implied from the context (Mithun, 1988). As a result of the grammaticalization process, 

the nature of the relation can be systematically characterized, and the relation between the 

units is no longer merely semantic or pragmatic but also syntactic (ibid.). 

To conclude, the current study proposes a general theory that allows us to analyze 

structures that include the particles še and ve in Hebrew, and to understand the relationship 

between the various structures that contain these particles. This theory provides a single 

explanation for several phenomena that have so far received different explanations, as well 

as for phenomena that were previously unexplained. 
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