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  תרומתו של הבניי
 למשמעות הפועל


  עידית דורו

  
  תקציר

  
הא� יש לבניי� תרומה שיטתית למשמעות : המאמר עוסק בשאלה שהעסיקה לשונאי� רבי� והיא

מאמר מראה ה, סוסיר כי משמעות לשונית נבנית על ניגוד�בהסתמ� על קביעתו של הבלש� דה? הפועל

המאמר מציג שיטה  .תרומתו למשמעות הפועל שיטתיתה תהי, כי רק א� הבניי� משמש ליצירת ניגודי�

דיווידסוניאניות �במסגרת תאוריות משמעות נאו, שלמה להסבר תרומת הבניי� למשמעות הפועל

הארגומנטי� של (המבוססות על פירוש הפועל כמאפיי� של אירועי� ושל תפקידי המשתתפי� בה� 

משמעות  קובע מה� רכיבי ה הבניי�ואילו, שורשמשמעותו של הפועל תלויה בראש ובראשונה ב). הפועל

רכיבי� הקובעי� ו, כבד או פועל גרימה, על הוא קלרכיבי� הקובעי� א� הפו: המתווספי� אל  השורש

כל אחד מ� הרכיבי� האלה תור� תרומה ). לא פעיל ולא סביל(סביל או תיכו� , א� הפועל הוא פעיל

שתפקידו כי הפועל הוא פועל גרימה מוסי! ארגומנט הרכיב הקובע , למשל. קבועה למשמעות הפועל

של פעולה לאירוע המאופיי� על ידי הקובע כי הפועל הוא כבד מוסי! פ� הרכיב . מקור האירועמוגדר כ

את , על כ�, שיטה זו מסבירה. אול� הוא מצרי� ארגומנט פעיל, רכיב זה אינו מוסי! ארגומנט; השורש

לפועל בבניי� ִהפעיל יש ארגומנט הנוס! לארגומנטי� של : לבניי� פיעלההבדל השיטתי בי� בניי� ִהפעיל 

בעוד לפועל בבניי� פיעל יש אותו מספר ארגומנטי� כמו לפועל , )הטביע/ טבע, הרקיד/ רקד(הפועל הקל 

  ).טיבע/ טבע (אלא א� כ� אי� לפועל הקל עצמו ארגומנט פעיל , )ריקד/ רקד(הקל 

  

  

  מבוא .1

. לשאלה זו ניתנו שתי תשובות מנוגדות? בניי� למשמעות הפועל היא שיטתיתהא� תרומתו של ה  

זוהי העמדה . התשובה המסורתית רואה בבניי� רכיב שאכ� תור� תרומה שיטתית למשמעות הפועל

. גוטשטיי� ואחרי��גוש�משה , בלאוהושע י, ל גיזניוסהמקובלת בספרי הדקדוק המסורתיי� ש

, )1(�והדגי� אותה באמצעות הפעלי� ב, )1972 ,ב� אשר(רדכי ב� אשר לאחרונה שב וביטא עמדה זו מ

  . שהוא תרומתו המובהקת של בניי� ִהפעיל,  משות! של גרימהממדאשר בכול� 

  

  הכעיס, הדאיג, הקפיא, הטביע, הפיל, החטיא, הולי�, הושיב, הגדיל. 1

  

א מסתמכת על זוגות הפעלי� והי, השאלה מנוגדת לתשובה המסורתיתתשובתו של עוזי אורנ� לאותה 

  :)1971 ,אורנ�( אשר בה� אי� חילופי הבניי� מבטאי� חילופי משמעות שיטתיי�, )2(�ב

  

  הספיק/ סיפק, הדביר/ דיבר, סיפר/ ספר, ביצר/ בצר, איבק/ נאבק. 2
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 ברצוני להראות כיצד נית� באמצעי� של הבלשנות המודרנית לאשש את העמדהמאמר זה ב

השורש , עמדה זו מבוססת על היותו של הפועל השמי בנוי משני צורני� עיקריי�. המסורתית דווקא

  . ועל כ� אי� זה מפתיע כי אלה תורמי� כל אחד את חלקו באופ� שיטתי, והבניי�

במסגרת זו יינת� ג� . בכוונתי להציע מערכת כוללת להסבר תרומת הבנייני� למשמעות הפועל  

פעלי� רבי� בבניי� , אכ�, יש. קיי� קושי לזהות את משמעות הבניי�שבה� , הסבר לדוגמאות הבעייתיות

 פעלי� –) ב3(�ב, מופיעי� פעלי� שאי� לה� כלל משמעות של גרימה) א3(�ב. עלי גרימהוִהפעיל שאינ� פ

 פעלי� –) ג3(�וב, עלי שינוי מצב עומדי�ומשמעות של גרימה יש לה� ג� משמעות של פ לעאשר נוס! 

  :עלי שינוי מצבוי� בלבד ואינ� פשה� בעיקר� עומד

  

  ... הוביל , הופיע, הבליג, הפריז, הגיה, הונה, הצי,, השיג, העפיל, הקשיב. א. 3

  ...החמי, , האט, הבריא, הבשיל, השמי�, הקצי�, האדי�, השכיל, התחיל, הפשיר. ב    

  ....הבהיק , הבריק, האיר, הרעי�, הרעיש, השפרי,, הקיא, השתי�, הזיע. ג    

  

ד מה� הוא הפועל אשר כל אח, י�יאלה פעלי� יחידא. נית� להוציא מיד מכלל דיו�) א3(�את הפעלי� ב 

מ� . ומשו� כ� לא נית� למצוא ניגוד בינו לבי� פועל אחר מאותו השורש, השורשהיחיד הנגזר מ� 

) 1(�י� הפעיל בהפעלי� בבני, למשל. סוסיר כי משמעות לשונית נבנית על ניגוד�המפורסמות היא מאז דה

, 'וכו כעס, דאג, קפא, טבע ,נפל, חטא, הל	, ישב, גדל :לעיל מנוגדי� לפעלי� אחרי� מאותו השורש

פעיל יש משמעות של רק כ� נית� להבי� את הטענה כי לבניי� ִה. ומ� הניגוד עולה משמעותו של הבניי�

עיל המנוגד לפועל אחר מאותו פכדי למצוא דוגמה נגדית לטענה זו יש לחפש פועל בבניי� ִה. גרימה

, בכל אופ�. טענתי היא כי לא קיימות דוגמאות כאלה. אבל קשר המשמעות ביניה� שונה, השורש

ג� את   . ואינ� מוכיחי� דבר, צפויי� להיות שרירותיי�) א3(�י� כמו אלה המוצגי� ביפעלי� יחידא

א� אי� ה� , בזוגות של פעלי�, מנ�א, ש� מדובר. נית� להוציא מכלל דיו�) 2(�הדוגמאות של אורנ� ב

שני הפעלי� בכל זוג אינ� . סטורייאלה דוגמאות להומונימיות מקרית שמקורה ה. כלל מאותו השורש

  :כפי שמסביר ב� אשר, אלא משני שורשי� שוני� שהתמזגו בתקופה כלשהי, נגזרי� מאותו השורש

  

, )י"בכתבי רש(נו נגזרו בניי� קל  וממ,חבקשהוא קרוב אל , אבקיש : עיו� חטו! במילו� יוכיח

, פיעל, בקל, אבקהעצ�   שנגזר מש�אבקלעומת זה קיי� ; )המאוחר(והתפעל ) המקראי(נפעל 

קט� ואס� שפירושו , ישנו השורש: בצרכ� ג� . ל ואיל�" מתקופת לשו� חז–והפעיל , התפעל

שמשמעו ) ��� �ר להקשו(בצר וישנו ; וממנו נגזר בניי� קל ונפעל) başāruמאכדית  (ענבי�

ספק השורש . פועל וא! התפעל, וכ� פיעל, וממנו ישנו הנפעל במוב� הידוע, להכניע, לחזק, לבצר

, היה מספיק, היה די שפירושו ספקיש : שורשי�) או אפילו שלושה(ג� הוא מוצאו משניי� 

יינו  המקראי ענספרהפועל . ספקוקיי� השורש שמוצאו מ� הש� ; סיפק והסתפקוממנו נגזר 

 דבר. לחתו	, לגזורשעניינו ספר מלבדו קיי� הפועל הארמי ; ספרומזה בבניי� קל , למנות

פירושו ) dabāruר לאכדית והקש (דברואילו , לבטא בשפתיי�, להשמיע קולהמקראי פירושו 

 ,ב� אשר(וכ� נית� לומר ג� לגבי שורשי� אחרי� . הדבירוממנו נגזר הפועל , ניצח, השמיד

1972: 32(.  
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  טבלת הבנייני� .2

 האחד ממדה. י� בלתי תלויי� בתרומת� של הבנייני�ממדהמערכת שתוצג בעבודה זו מבחינה בי� שני 

 ממדה). אגנטיבי�תה ממדוהוא (בנייני גרימה ובנייני� כבדי� , מחלק את הבנייני� לבנייני� קלי�

ת את סנבנה טבלה הפור). בי�תאקטיה ממדוהוא (תיכוני� וסבילי� , השני מחלק את הבנייני� לפעילי�

  :י� כאחדממדשני ה

  

    טבלת הבנייני�  .4

  

  בנייני� כבדי�    בנייני גרימה  בנייני� קלי�  אגנטיבי�ת  

  אקטיבי�ת       

        פיעל   הפעיל   קל  בנייני� פעילי�

    התפעל   ���  נפעל  תיכוני� בנייני�

  פועל   הופעל   ���  סבילי� בנייני�

  

אלא ממלאי� תפקיד בגזירת , � מיוחדי� לעברית ולשפות השמיות האחרותי� האלה אינממדשני ה

 האגנטיבי0ת מבחי� בי� אופני� שוני� של השתתפות ממד, כפי שיוסבר בהמש�. פעלי� בשפות רבות

 � בשפות העול� שכיח הניגוד בי� פועל בצורתו הבסיסית לבי� פועל גרימה. ומכא� שמו, פעילה באירוע

causative ,האירועמקור הוא  משתת! הפעילשבו ה � cause) ג� פעלי� ). רקד לעומת הרקיד כמו

וה� משמשי� לאפיי� , א� כי ה� נדירי� יותר, מופיעי� בשפות שונות) רקד לעומת ריקדכמו (כבדי� 

עיל מפעיל כוח המאפשר לו לשלוט בעצמה 3ָדהיינו כאירוע שבו המשתת! ַה, את האירוע כאינטנסיבי

בדר� כלל של הפועל כולו ולא רק של , פעלי� כבדי� נגזרי� בצורה של הכפלה. רועובמש� של האי

אול� היא ניכרת עדיי� , בעברית החדשה נעלמה הכפלת העיצור. עיצור אחד כמו בשפות השמיות

  ).  שבר לעומת רשי�כמו ב(בביטויו כפוצ, ולא כחוכ� 

בשפות . )voice(ל המעמד הדקדוקי מבחי� בי� ערכי� שוני� ש,  האקטיבי0תממד ,הממד השני  

 � middle � א� ג� הצורה התיכונה, passive �  לסבילactive � העול� מקובל ביותר הניגוד בי� פעיל

ה� הבנייני� התיכוני� וה� הבנייני� הסבילי� מאפייני� את האירוע כקורה למשתת! . שכיחה ביותר

ינ� מייחסי� זאת לפעולתו של משתת! פעיל ההבדל ביניה� הוא בכ� שהבנייני� התיכוני� א. סביל

, לעומת זאת, הבנייני� הסבילי�. ועל כ� ייתכ� שהאירוע קורה מעצמו, השונה מ� המשתת! הסביל

וה� שוללי� על כ� את , מייחסי� את האירוע לפעולתו של משתת! פעיל השונה מ� המשתת! הסביל

התנועה / התנועה התעכבה� המשפטי� ההבדל בי, למשל. האפשרות לראות בו אירוע הקורה מעצמו

הוא בכ� שרק המשפט השני מייחס את העיכוב בתנועה לפעולתו של משתת! פעיל שהוא חיצוני  עוכבה

  . לתנועה עצמה

אול� בנייני� . אי� בניי� סביל קל ואי� בניי� גרימה תיכו�. לעיל שתי משבצות ריקות) 4(בטבלה   

נית� לראות אולי שצורות . היו קיימי� בעבר ג� בעברית� שייתכו, אלה קיימי� בשפות שמיות אחרות

המקביל לבניי� , ושריד של בניי� גרימה תיכו�, סביל קל מופיעות בחלקיו הקדומי� של המקראבה� 

עלמ� של בנייני� יה. )קידה(החווה הצורה התיכונה של , השתחווה בפועל נמצא אולי,  בערביתا���ل
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ומ� של בנייני� אחרי� היכולי� למלא את מקומ� על פי עקרונות אלה התאפשר ככל הנראה עקב קי

בשפות רבות יש לפעלי� . ממלא את מקומו של הסביל הקל) נפעל(התיכו� הקל , למשל. אוניברסליי�

אמנ� הפועל התיכו� אינו מייחס את האירוע לפעולתו ). medio-passive(סביל �תיכוני� ג� פירוש כעי�

על כ� עולה לעתי� האפשרות של קיו� . � הוא מוציא זאת מכלל אפשרותאול� אי, של משתת! פעיל

מייחס את  אי� הפועל, למשל, א� החלו� נשבר. משתת! פעיל ג� כאשר משתמשי� בפועל התיכו�

ועל כ� ייתכ� ג� לפרשו , אול� אי� הוא פוסל את האפשרות הזאת, השבירה לפעולתו של משתת! חיצוני

   .סבילבפירוש הדומה ל

סביל קיי� ג� �כיוו� שהפירוש הכעי�,  בניי� שהוא ביסודו סבילבתיכו� הקל אי� לראות ,ול�או  

משמעות� של הבנייני� ,  כאמור.התמנה, התגלה, התבשר, התבקש, התקבל: התיכו� הכבדעבור 

פירוש� של הבנייני� . אול� ההפ� אינו נכו�. סביל�התיכוני� מאפשרת לה� להתפרש באופ� כעי�

בעת  אירוע לפעולתו של המשתת! הפעיל ובהלא ייתכ� לייחס : רש כתיכוני�ונע מה� להתפהסבילי� מ

אי� הפעלי� הסבילי� מתפרשי� , ככלל, לכ�. להותיר על כנה את האפשרות שהאירוע קרה ללא פעולתו

אול� פעלי� . הוא לא יכול היה להתפרש כתיכו�, ִאילו היה הנפעל סביל ביסודו, לכ� אי. כתיכוני�

 נסדק, נשפ	, נמרח, נפתח, נסגר, נגמר, נמתח, נקרע, נשבר :י� בבניי� נפעל ה� ללא ספק תיכוני�רב

פעלי� סבילי� מאפייני� כאמור , לעומת זאת. אלה פעלי� המאפייני� אירועי� הקורי� מעצמ�. ועוד

, חהונ, הוטס, הושמט: משהו/ מישהודייל  עהנעשי�אלא אירועי� , אירועי� שאינ� קורי� מעצמ�

  .' וכושופ!, סודר, קופל, נוהל, תוק , הובטח, הורחק, הופל

כאלה (חסרונ� של צורות מיוחדות במשבצות הריקות מאפשר למשבצות סמוכות , נוס! על כ�  

כ� יכול מספר מצומצ� של . למלא את מקומ� מבחינה צורנית גרידא)  אחדממדהחולקות אתה לפחות 

 אול� אלה ,)ה0רע, ה0טב(תיכו� גרימה וכ) ה0חג, ה0שר(יל קל לשמש כסב, למשל, פעלי� בצורת ה0פעל

אי� לדוגמאות אלה כל קשר לעקרונות .  כלשהיהכללהעל  ריות בודדות שאינ� מצביעותדוגמאות מק

  . למשל,  להתפרש ג� כסביללתיכו�האוניברסליי� המאפשרי� 

זוהי צורה א את העובדה כי בפינה הימנית העליונה בטבלה מבטל הקל ַעמיקומה של צורת הפ4  

י� של ממד דהיינו אי� לפועל כזה רכיבי� המסמני� ,י� כאחדממד על פי שני המסומנת�בלתי

חוסר הסימו� של צורת , י� מקודדי� באמצעות בנייני�ממדכיוו� ששני ה. אגנטיביות או אקטיביות

, הבניי� הקל איננו בניי� כלל, על פי גישתי. הפועל הקל מצביע על כ� כי זוהי בעצ� צורה חסרת בניי�

כיוו� שהשורש חייב להיות נוצק . פקודו של השורש כפועל בררת מחדל צורנית המאפשרת את תאלא

תיבחר הצורה הקלה לשמש אותו כאשר משמעות הפועל , שכ� הוא חסר תנועות, לתו� תבנית כלשהי

ל לראות בצורת הפועל הקל צורה מסיבה זו נוכ. ללא משמעות נלווית של בניי�, נגזרת מ� השורש בלבד

אמשי� , למרות זאת. אלא רק משמשת לו ככלי, שכ� אי� היא מוסיפה לשורש כל משמעות, חסרת בניי�

. יי� בררת מחדל צורנית של השורשאול� כוונתי במונח זה היא לצ, בניי  קללהשתמש במינוח המקובל 

ואי� בו תרומה סמנטית , � מאלה של השורשכיוו� שתכונותיו הסמנטיות של הפועל הקל נגזרות לחלוטי

, מאפשרת ההתבוננות בפועל הקל ללמוד ישירות את תכונותיו הסמנטיות של השורש, נוספת של בניי�

  .כפי שאכ� נעשה בסעי! הבא

י הטבלה תור� תרומה ממדהמפתח לניתוח הסמנטי של הבנייני� הוא בתובנה כי כל אחד מ  

הוא מורכב , גיתולמרות היותו יחידה אחת מבחינה מורפול, ניי�מכא� שכל ב. סמנטית בלתי תלויה

 ממדכל אחד ב, של רכיבי� +) :שיסומ� באמצעות סימ� הפלוס(כל בניי� הוא הרכב . מבחינה סמנטית
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קל , מסומני��בעוד הערכי� הבלתי,  תורמי� רכיב סמנטיממדאול� רק הערכי� המסומני� בכל . אחר

 לא רק כשמות הפעילופיעל מבחינת המינוח ישמשו השמות . ותה� בררות מחדל צורני, ופעיל

) 4(שבטבלה  המידעפוא להציג את נית� א. י המשמעות המרכיבי� אות�אלא ג� לרכיב, לבנייני� עצמ�

  :  לעיל ג� באופ� הבא

  

5.    
        רכיבי�    בניי

     —       קל    

       הפעיל        הפעיל     

  פיעל    פיעל    

        תיכו�         נפעל     

   תיכו�+פיעל      התפעל    

   סביל +הפעיל    הופעל    

   סביל  +פיעל    פועל    

  

  תפקידי� תמטיי� .3

  אופני השתתפות באירוע 3.1 

אירוע המושג , כמקובל בספרות הבלשנית). e) eventשיסומ� ,  כל פועל מאפיי� אירועמבחינה סמנטית

 הפועל דייל אפיו� האירוע ע. יינו מצבי� דה,אלא ג� אירועי� סטטיי�, כולל לא רק אירועי� דינמיי�

ואת אופ� ) הארגומנטי� של הפועל(מתבטא בי� היתר בכ� שהפועל קובע את מספר המשתתפי� באירוע 

 הפועל דייל וקביעת התפקיד התמטי ע, תפקיד תמטיאופ� ההשתתפות קרוי . השתתפות� באירוע

 חומסקי  נוע�דייל � דקדוקי שנוסח עקרוי שהוא ע',קרו� התמטיהעי'. מטיהענקת תפקיד תתיקרא 

)1981 Chomsky,(תפקידי� –ולארגומנטי� שוני� ,  קובע כי הפועל מעניק לכל ארגומנט תפקיד תמטי 

  . מטיי� שוני�ת

אשר עצ� השתתפות� באירוע , הארגומנטי� של כל פועל מצייני� ישויות מוחשיות או מופשטות  

עקרונות מיפוי שיטתיי� קובעי� את עמדתו התחבירית . לואופ� השתתפות� בו נגזרי� ממשמעות הפוע

,  למשל,שברלפועל ). ואחרי� Filmore, 1968; Baker 1988(מי כנושא ומי כמושא , של כל ארגומנט

שבירה משתת! פעיל הגור� ל: פי�כיוו� שהוא מאפיי� אירועי� שבה� שני משתת, יש שני ארגומנטי�

והארגומנט העובר ,  יופיע בעמדה תחבירית של נושא הפעילהארגומנט. שבירהומשתת! סביל העובר 

כיוו� שמיפוי הארגומנטי� לעמדות , אי� זה מיפוי מקרי. ית של מושאשבירה יופיע בעמדה תחביר

אשר הארגומנטי� שלו שבר בעברית לא יתקיי� פועל בלתי מסומ� במשמעות . תחביריות הוא שיטתי

 כ� רבשהיינו לא ייתכ� בעברית קיומו של הפועל הדמיוני ד. ימופו לעמדות תחביריות באופ� הפו�

שבעברית המיפוי השיטתי של  שו�מזאת . דני שבר את החלו :  יתפרשהחלו  רבש את דנישהמשפט 

ארגומנטי� לעמדות תחביריות הוא כזה שממפה את הארגומנט הפעיל של הפועל הבלתי מסומ� לעמדה 

זהו המיפוי המצוי במרבית ( לעמדה תחבירית של מושא –ואת הארגומנט הסביל , תחבירית של נושא
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, שפות ארגטיביותהנקראות , א� כי יש קבוצה של שפות שבה� נמצא המיפוי ההפו�, שפות העול�

  . ),Comrie 1978( קומרי  ברנרדכמתואר למשל אצל

של  מספר הארגומנטי� דייל מיפוי הארגומנטי� של הפועל לעמדות תחביריות אינו נקבע רק ע  

פועל שיש לו שני .  היחסות שהוא מצרי�דייל אלא ג� ע, הפועל ועל ידי תפקידיה� התמטיי�

, שברכמו , יהיה פועל יוצא) יחסת המושא הישיר(ארגומנטי� לפחות ואשר מצרי� יחסה אקוזטיבית 

 שאי� פועל(אול� ייתכ� פועל בעל שני ארגומנטי� או יותר שהוא פועל עומד . שיש לו נושא ומושא ישיר

יש ג� . המורה גער בתלמידכמו במשפט , ויש לו על כ� מושא עקי! ולא מושא ישיר, )לו מושא ישיר

 הקובעי� את ,)Burzio, 1986( בורציו י'די לואיגיל  שנוסח ע,'עקרו� בורציו 'כגו�, כללי� אוניברסליי�

. בירית במשפטבה� מתאפשר שלא למפות כלל את אחד הארגומנטי� של הפועל לעמדה תחשהתנאי� 

החשבו  / דני שיל� את החשבו :  לפחות שני ארגומנטי�שול�/ שיל�שיש לפעלי�  א! על פי, כ�

/ דני שיל�: במיפוי אחד מה� בלבד לעמדה תחבירית במשפטג� אפשר להסתפק ,  דנידייל שול� ע

  .החשבו  שול�

שגובשה בי� השאר , יתוידסוניאניויד�הגישה המקובלת כיו� לתפקידי� תמטיי� היא הגישה הנאו  

ועל פיה תפקיד תמטי הוא יחס בי� אחד המשתתפי� באירוע , )Parsons, 1990 ( פרסונס טרנסעל ידי

כפי , מטי לארגומנט הקרוב אליו ביותר במבנה התחביריועלי מעניק תפקיד תכל רכיב פ. לבי� האירוע

ה כא� את המבני� תחביריי� אני מניח. )Kratzer, 1994(קרצר אנגליקה שהדבר נעשה בעבודתה של 

כא� תוצג .  אול� בעבודה הנוכחית לא יתעורר הצור� לחזור ולהציג�,Doron), 2003(במאמרי שהוצגו 

גזירת כל פועל בסכמת גזירה המפרטת את הרכיבי� הפועליי� השוני� ואת תרומת� הקבועה לאפיו� 

ועל כולו משמעות בתוק! היותו מעבר לכ� יש ג� לפ. האירוע ולהענקת תפקידי� תמטיי� למשתתפיו

הלי מוריס  בעקבות 'משמעות אנציקלופדית'משמעות נוספת זו נקראת . יחידה מילונית בזכות עצמו

  . ולא נעסוק בה כלל בעבודה זו,) Halle and Marantz, 1993,(מרנ, אלק ו

  

  הסימני� המופיעי� בסכמות הגזירה  . 6

  .√השורש יופיע ע� הסימ� . א  

  . יופיע ע� רשימת ארגומנטי� בי� סוגריי� מחודדי�) כולל הפועל עצמו( פועלי כל רכיב. ב  

  ).+: בשהרכב� יסומ� (יופיע בי� כל רכיב פועלי לבי� מרכיביו ) ≈(סימ� השקילות . ג  

  . יופיע בי� הרכיב הפועלי לבי� תרומתו לאפיו� האירוע(=) סימ� השוויו� . ד  

  ה� האירוע וה� ). 'טביעה שבירה וכו, ריקוד(ה אפיו� של אירוע יבוטא כש� פעול. ה  

         ,e כאשר האירוע יסומ� באות, המשתתפי� יירשמו בי� סוגריי� עגולי� אחרי ש� הפעולה            

    .' וכוx, y, zוהמשתתפי� יסומנו באותיות   

  

רש לבדו את אפיו� אשר בו קובע השו, זהו פועל חסר בניי�, כאמור, לשיטתי. נפתח בפועל מבניי� קל

אל ). א7(�בו מופיע הפועל מובאת להל� בשדוגמה למשפט . טבענדגי� זאת באמצעות הפועל . האירוע

משמעות הפועל נגזרת מ� השורש . ומכא� שיש לפועל ארגומנט אחד בלבד, הפועל מצטר! נושא בלבד

,  בלבד√טבעכב מהשורש כמור, xע� הארגומנט היחיד שלו , טבעאת הפועל ) ב7(�ולכ� נרשו� ב, בלבד
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דהיינו הוא מציי� את היחס ,  תפקיד תמטי של טובע�xהשורש מעניק ל.  הוא הארגומנט שלוxאשר 

  ):  ג7(�כפי שרשו� ב,  עובר טביעהx שבו e לבי� אירוע xשבי� 

  

  ה טבעהיהאני  .א. 7

    √ <x>  טבע ≈ <x>טבע   .ב    

  )x, e(טביעת  = <x>טבע  .ג    

  

כמו למשל תפקיד הטובע ,  השורשי� השוני�דייל ידי� התמטיי� הייחודיי� הנקבעי� עתפקעל הנוס! 

באופ� אלא מאפייני�  לפועל מסוי� י� אופיינישאינ�, י� כלליי�תפקידשני מקובל להכיר ג� ב, )7(�ב

עושה ו, )cause(האירוע מקור  אלה ה�.  באירועה3ָעילשל המשתת! את צורת השתתפותו כללי 

 יצרה בעיה הוועדההוועדההוועדההוועדה: כמו של הנושא במשפטי� והשתתפותהמאפייני� , agent) ( וֵעלפ, הפעולה

תפקיד ה3ָעיל ב י�משמש לפוֵעההמקור או ). פוֵעל ( כתבה מינויי� חדשי�הוועדההוועדההוועדההוועדה, )מקור (חברתית

ויכול על כ� להיות  (האירוע מקורציי� את מ יצר נושא הפועל. פעולהסיבתיות למבחיני� בי� ובאירוע 

ועל  (פוֵעל  הואכתבואילו הנושא של הפועל , )יצרה בעיה חברתית מדיניות הוועדהמדיניות הוועדהמדיניות הוועדהמדיניות הוועדה: ! מופשטמשתת

. כתבה מינויי� חדשי� מדיניות הוועדהמדיניות הוועדהמדיניות הוועדהמדיניות הוועדה* : שלקבילותחוסר המכא� . יכול להיות מופשטאינו כ� 

  .).]הכוכבית בראש המשפט באה לציי� כי הוא איננו תקי�[

ועל כ� ,  לפעלי� רבי�פי� משותה� לפועל מסוי� אלא �י אופייני� אינוהפוֵעל י המקורתפקיד    

 י� תפקידה� לראות ב])Hale and Keyser, 1993[קייזר יי 'סמואל גהייל וקנת עקבות ב(מקובל 

זהו רכיב שיש לו . v � בשנהוג לסמנו, הרכיב החיצוני הקרוי,  רכיב קבוע של הפועלדייל ע י�המוענק

 מורגשתנוכחותו , למרות היותו אבסטרקטי בעברית. כי לא בעבריתא� ,  בשפות שונותמורפולוגיביטוי 

הבחירה בי� . הפועל לאחד הארגומנטי� של פוֵעלמקור או בכ� שהוא מעניק את התפקיד התמטי של 

ובהמש� נראה כי  ( השורשדייל למשל ע, הרכיב החיצוני מופיע הבש הסביבה דייל השניי� נקבעת ע

  :)אזי הבניי� הוא הקובע את הבחירה שבי� מקור לבי� פוֵעל, כאשר מצטר! לשורש ג� בניי�

  

      v >y < =מקור) y, e (      או       v >y < =פוֵעל) y, e (  

  

 הפוֵעלמקור או ה בתפקידהארגומנט ייחודו של  .א� כ� לשורש ארגומנט משלומוסי! v  הרכיב החיצוני

ארגומנט כזה . vדהיינו , שהוא חיצוני לשורש רכיב אלא שלשל השורש  ארגומנט איננובכ� שהוא אפוא 

למשל תפקיד הטובע  ( תמטי ייחודי מהשורשתפקידארגומנט המקבל , לעומתו. חיצוני ארגומנטייקרא 

והיא שאי� הוא , אותו מעניק השורשש התמטייש מגבלה על התפקיד .  פנימיארגומנט ייקרא )ג�7ב

זהו .  בלבדהרכיב החיצוני דייל  תפקיד תמטי המוענק ע הואהפוֵעל. פוֵעליכול להעניק תפקיד תמטי של 

 יוענק רק פוֵעלתפקיד תמטי של : )Filmore, 1968(פילמור ארלס 'צ דייל  שנוסח עהאוניברסליהעיקרו� 

  . חיצונילארגומנט 

כאשר אי� מדובר  (תחבירי של הפועלהנושא הוא המשמש כ, כאשר יש לפועל ארגומנט חיצוני  

ישמש הארגומנט הפנימי כנושא , )7(� בטבעדוגמת , א� אי� לפועל ארגומנט חיצוני). בשפה ארגטיבית
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יידונו מקרי� שבה� משמש הארגומנט הפנימי כנושא ) 7 וכ� בסעי! 4בסעי! (בהמש�  .תחבירי במשפט

אלה מקרי� שבה� אי� הארגומנט החיצוני ממופה . שיש לפועל ארגומנט חיצוני א! על פיתחבירי 

.  יחסת המושא–חסר את היחסה האקוזטיבית הפועל כיוו� ש, )'עקרו� בורציו'על פי (לעמדת הנושא 

 העובדה כי שפות . פורקה/ התפרקההסוכהכמו , כאשר הפועל מסומ� כתיכו� או כסבילהדבר קורה 

מסמנות באופ� שיטתי את חסרונו של הארגומנט החיצוני היא אחד הנימוקי� להפרדתו של הרכיב 

  .רש מלכתחילההחיצוני מ� השו

   

  :√רצח ו√הרגכמו ,  ארגומנט חיצוניה� שיש לבשורשי� לדו� כעת נעבור  

  

  רצח את רוני/דני הרג  .א. 8

  )x, e (הריגת  = <x> √הרג .ב    

  )x, e (רציחת  = <x> √רצח  

  >x> +  v >y>√הרג  <y, x> ≈הרג. ג    

  >x>+  v >y>√רצח  <y, x> ≈רצח        

  )y, e (מקור& ) x, e (הריגת=  <y, x>  הרג. ד    

  )y, e (פוֵעל& ) x, e (רציחת=  <y, x>  רצח        

  

הוא , x, אול� רק אחד מה�, �yו x, ארגומנטי� שנייש  הפעלי�כל אחד משני  ל,)ב8( שמראה כפי

. הריגה או רציחה שעובר כמי e את אופ� השתתפותו באירוע קובעאשר השורש , ארגומנט פנימי

אינו מקבל את תפקידו התמטי מ� השורש כיוו� שהוא ,  אינו ארגומנט פנימיהפועל של y הארגומנט

, v הרכיב החיצוניוהשורש ,  לכל אחד אפוא שני רכיבי�יש רצח והרגי� לפעל. הרכיב החיצוני אלא מ�

ד  את תפקיהפועל של y מעניק לארגומנט הרכיב החיצוני). ג8(� סימ� הפלוס בדייל  מסומנת עשהרכבת�

זה והוא אכ� ,  ארגומנט חיצוניהוא �yמכא� ש. על פי אופיו של השורש,  או את תפקיד הפוֵעלהמקור

  ).א8(�נושא הפועל בכ משמשש

, פעולה לבי� גרימהבי� את ההבחנה לכשעצמו מסמ� אינו  הרכיב החיצוני כי מראי�) א8(�הפעלי� ב      

ואילו ,  החיצוני יעניק את תפקיד המקורהרכיב  קובע כי√השורש הרג.  ביניה� תלויה בשורשוהבחירה

ווכח בכ� מתו� כ� שרק הראשו� מאפשר ארגומנט חיצוני ינית� לה.  את תפקיד הפוֵעל� √השורש רצח

   .רצחו אותו/*הספקות הרגו: מופשט

. מסומנת במקרי� מסוימי� ג� באופ� צורניוהיא ,  חשובה ביותרלגרימה פעולה בי�ההבחנה   

המסמני� עליי� ומתפרשי� כרכיבי� פ, פעילפיעל וִה,  הפעילי� המסומני�הבנייני� כי נראה בהמש�

בראיית הבניי� כצור�  הואשאני מציעה קרי יהחידוש הע . החיצוניארגומנטו התמטי של התפקידאת 

 מערכת שלכל תכליתה , על פי גישתי. המבטא את תפקידו התמטי של הארגומנט החיצוני של הפועל

 דייל הבחנה זו אינה נעשית ע. וגרימהפעולה :  אלההתרחשותסוגי  בהבחנה בי� שני הבנייני� היא

 : המסומני�הבנייני� דיי היא נעשית על אול�, �בררת מחדל של שורש חסר בניישהוא , הבניי� הקל
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ובנייני הגרימה מעניקי� לו את , מטי של פוֵעל תפקיד תהחיצוניהבנייני� הכבדי� מעניקי� לארגומנט 

 , משמשי� להעלמתו של הארגומנט החיצוניאלה,  הסבילי� והתיכוני�בנייני� באשר ל.יד המקורתפק

אול� כדי , זוהי תמצית הגישה כולה. ג� ההבחנה ביניה� תורמת להבחנה בי� פעולה לגרימהאול� 

  . נזדקק לכל אורכו של המאמר,  את התמונה בשלמותהסלפרו

  

  � ואנארגטיבי�אנאקוזטיבי: מיו
 הפעלי� העומדי� 3.2

אול� לא .  ארגומנט חיצוניוראינו כי יש לה�, רצחו הרג, י� יוצאי�בסעי! הקוד� דנו בדוגמה של פעל

 היחיד שלה� הוא ייתכנו ג� פעלי� עומדי� שהארגומנט. רק לפעלי� יוצאי� יש ארגומנט חיצוני

, מנט שלה� הוא פנימיאלה שהארגו. למיי� את הפעלי� העומדי� לשתי קבוצות, פואא, נהוג. חיצוני

 רקדכמו , אלה שהארגומנט שלה� הוא חיצוני. פעלי� אנאקוזטיבי�נקראי� , לעיל) 7(� בטבעכמו 

  . פעלי� אנארגטיבי�קרויי� , שיידו� להל�

,  או לא אינה מוכרעת על פי מספר הארגומנטי� של הפועלרכיב חיצוניהשאלה א� יצטר! לפועל   

� בטבעבדיוק כמו לפועל , יש ארגומנט אחד) 9(� ברקדלפועל .  השורשאלא זוהי תכונה בלתי תלויה של

  :חיצוני מצר! אליו רכיב √רקדהשורש , √טבעאול� שלא כמו , לעיל) 7(

  

  הלהקה רקדה. א. 9

  )e(ריקוד  = < > √רקד. ב    

  >v> y + < > √  רקד  ≈ <y>רקד . ג    

  )y, e (פוֵעל& )  e(ריקוד    =  <y>רקד .  ד  

  

. פוֵעל  בתפקיד תמטי שלכיוו� שמדובר, ו מעניק תפקיד תמטי לארגומנט של הפועלאינ √רקד ורשהש

 √רקדהשורש .  קבוערכיב חיצוני דייל אלא ע, שורשה דייל מוענק ע אינו הפוֵעלתפקיד , כפי שצוי� לעיל

 האירוע השורש מתפרש כתכונה של): ב9(כפי שמראה , מאפיי� אפוא את האירוע ללא קשר למשתתפי�

e , ולא כיחס בי�eדבר המתבטא בכ� שרשימת ,  לשורש אי� ארגומנטי� משלו.שהול לבי� ארגומנט כ

הרכיב ומ √רקדמורכב מ� השורש רקד הפועל . ריקה) ב9(�הארגומנטי� שבי� הסוגריי� המחודדי� ב

  .�y הוא המעניק את התפקיד התמטי להרכיב החיצוניו, )ג9(כפי שמראה , v החיצוני

הבדל בניתוח שבי� הפעלי� האנאקוזטיבי� לאנארגטיבי� מבוסס על ההבדלי� התחביריי� ה   

הצביעו על שתי ) ,Borer and Grodzinsky 1986(גרודזינסקי יוס! בורר וחגית . הניכרי� ביניה�

רק פועל , על פי ההבחנה הראשונה. הבחנות תחביריות בי� פעלי� אנארגטיבי� לאנאקוזטיבי� בעברית

, בהקשר שבו המשפט כולו הוא אינפורמציה חדשה, טיבי יופיע באופ� טבעי בראש המשפטאנאקוז

  .מה קרהלמשל כתשובה לשאלה 

  

  ?מה קרה: שאלה. 10

  היטבעה האני/ ה טבעה יהאני. א      

  רקדה הלהקה/ *הלהקה רקדה . ב      
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רו! ימנט שלו באמצעות צרק פועל אנאקוזטיבי מאפשר הבעת קניי� של הארגו, היעל פי ההבחנה השני

  :של ולא באמצעות �ליחס ע� 

  

  ה שלו טבעהיהאני:  תקי� במשמעות  ה טבעה לו    יהאני. א. 11

  א� כי תקי�(הלהקה שלו רקדה :  לא תקי� במשמעות  הלהקה רקדה לו     *. ב      

  )הלהקה רקדה עבורו: אחרת  במשמעות          

  

נית� . קשורה לאפשרות הגזירה של צורת הבינוני הפע0לההבחנה  ,ברצוני להצביע על הבחנה נוספת

  :קוזטיבי� א� לא מפעלי� אנארגטיבי�אלגזור בינוני פע0ל מפעלי� אנ

  

  פרח נב0ל, פני� נפ0לות, ה טב0עהיאני. א. 12

  תושבי� רע0בי�, ילד צח0ק, להקה רק0דה*. ב      

  

כ� הוא שונה ה� מנושא של פועל אנארגטיבי וה� ב. הנושא של פועל אנאקוזטיבי אינו ארגומנט חיצוני

המביע את היותו שונה מ� , ומכא� שמו(ודומה דווקא למושא של פועל יוצא , מנושא של פועל יוצא

ואכ� מבחינות רבות מתפקד הנושא של הפועל ). המושא רק בכ� שאי� לו יחסת מושא אקוזטיבית

וזוהי , ועל האנאקוזטיבי יכול להופיע אחרי הפועלכי נושא הפ) 10(�ראינו ב. האנאקוזטיבי כמו מושא

כי נושא הפועל האנאקוזטיבי מאפשר הבעת קניי� ) 11(�ראינו ב. כמוב� עמדתו התחבירית של המושא

�ב: וזה אכ� מאפיי� את המושא, שלבאמצעות רק  ולא �לרו! יחס ע� ישל הארגומנט שלו באמצעות צ

  .יה שלו פירקה את הסירהיהאנ:  ולא את הסירה שלוה פירקהיהאנימתפרש המשפט א� ורק כ) 13(

  

  ה פירקה לו את הסירה יהאני. 13

  

ר כידוע נכו� ג� והדב, כי אפשר לגזור צורת בינוני פע0ל מפעלי� אנאקוזטיבי�) 12(�ראינו ב, ולבסו!

  : מושאלפעלי� שיש לה� 

  

  מקצוע שנ0א, מכתב כת0ב, חלו� שב0ר. 14

  

תפקיד שהוא מקבל , )מקור או פוֵעל(נט חיצוני שתפקידו קבוע יבי יש ארגומלפועל האנארגט, לסיכו�

 אשר ,לפועל האנאקוזטיבי אי� ארגומנט חיצוני אלא ארגומנט פנימי, לעומת זאת. v הרכיב החיצונימ

  .השורש קובע את תפקידו התמטי
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  הבנייני� התיכוני� .4

  
  גומנטי�פעלי� תיכוני� הנגזרי� משורשי� בעלי שני אר 4.1

  פעלי� תיכוני� אנאקוזטבי�  4.1.1

כאשר האחד הוא בצורה , בשפות רבות נית� למצוא זוגות של פעלי� מנוגדי� שיש ביניה� קשר צורני

: בהבדל יחיד, שני הפעלי� מתארי� את אותו אירוע). middle(והשני בצורה תיכונה ) active(פעילה 

הארגומנט לבי� ) שהאירוע קורה לו, משתת! סביל (בעוד הפועל הפעיל מבחי� בי� ארגומנט פנימי

, למשל. הפועל התיכו� מתאר את אותו אירוע רק מ� הפ� של הארגומנט הפנימי, )משתת! פעיל (החיצוני

, נהרג, הפועל התיכו� המתאי� לו. יש ה� ארגומנט פנימי וה� ארגומנט חיצוני) 8(� בהרגלפועל ה3ָעיל 

, הרג אול� בשונה מהפועל ,אותו אופ� השתתפות של הארגומנט הפנימי והרגמתאר את אותו אירוע של 

דוגמאות נוספות לזוגות .  לאיש והוא אינו מייחס לכשעצמו את ההרג,ארגומנט חיצוני נהרגאי� לפועל 

  : כאלה

  

  נוצר/ יצר, נפתר/ פתר, נקשר/ קשר, נפתח/ פתח, נהרס/ הרס, נשבר/ שבר. א. 15

  התרכ�/ ריכ�, התבשל/ בישל, התלכל�/ לכל�, התקמט/ ימטק, התפרק/  פירק. ב      

  

באמצעות הבנייני� (זה החסר את הארגומנט החיצוני הוא מסומ� , )15(�מבי� שני הפעלי� בכל זוג ב

הדבר נובע מכ� ששורשי� אלה . ואילו זה הכולל ארגומנט חיצוני אינו מסומ�) התיכוני� נפעל והתפעל

אי . לל פעולתו של ארגומנט חיצוני אלא קורי� בג,ביסוד� י�יספונטנמאפייני� אירועי� אשר אינ� 

מה . לכ� השתתפות הארגומנט החיצוני היא חלק מ� המשמעות הבסיסית של הפועל ואי� צור� לסמנה

ללא ,  האירוע באופ� ספונטניו של והתרחשותצירופו של הרכיב החיצוני�אישמסומ� הוא דווקא 

  : תרומתו של הבניי� התיכו�א היא יהשמטה זו ה. ארגומנט חיצוני

  : של השורשהארגומנט היחיד שלו הוא הארגומנטגוזר פועל שתיכו�   

               

  נהרג דני. א. 16

   תיכו�       +  √<x>הרג  ≈  <x > נהרג. ב      

  ) x, e (הריגת    = <x > נהרג. ג      

  

כפי ,  יש ארגומנט אחד√הרגלשורש . י� תיכו�ג� רכיב של בני, מלבד השורש, כולל) 16(�ב נהרגהפועל 

 צירופו של הרכיב החיצוני�יכו� עליו היא באיא� השפעתו של הבניי� הת, לעיל) 8(�שכבר ראינו ב

 מעניק √הרגהשורש , כמו בצורה הפעילה. רגומנט הפנימיהא,  לפועלוהותרת ארגומנט אחד בלבד

ישמש הארגומנט הפנימי שלו , ארגומנט חיצוני נהרגכיוו� שאי� לפועל . תפקיד תמטי לארגומנט זה

  . כנושא תחבירי

 שיש לה� ארגומנט חיצוני מאפייני� אירועי� אשר אינ� קורי� בדר� כלל פעלי�, כאמור  

הבניי� התיכו� מאפיי� את האירוע במנותק מ� . אלא באמצעותו של הארגומנט החיצוני, מעצמ�

אול� יש . את האפשרות כי האירוע אירע בכל זאת מעצמוובכ� הוא מביא בחשבו� , הארגומנט החיצוני
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אלה ה� אירועי� אשר אינ� יכולי� להתרחש . עבור� אפשרות זו אינה באה בחשבו� כללשאירועי� 

, √רצחהשורש . דהיינו פוֵעל, ועל כ� כוללי� מעצ� טבע� משתת! העושה את הפעולה, באופ� ספונטני

אי לכ� ג� הצורה . ג� כאשר אי� מזכירי� אותו, רוצחש ללא מאפיי� אירוע שאינו יכול להתרח, למשל

הדבר דומה לפירוש� , כפי שנראה בהמש�. רוצחתוב� בהכרח כמתארת אירוע שיש בו  נרצחהתיכונה 

-medio(סביל � באופ� כעי�נרצחעל פי ההקבלה הזאת מתפרשת הצורה התיכונה . של פעלי� סבילי�

passive.(פועל הסביל בכ� שבשניה� אי� הארגומנט החיצוני של השורש סביל דומה ל� הפועל הכעי�

. הארגומנט הזה הוא בכל זאת ארגומנט של הפועל הסביל. אול� ישנו הבדל חשוב. מתפקד כנושא

אול� הוא מקבל תפקיד תמטי , )'עקרו� בורציו'מסיבות הנובעות מ(אמנ� אי� הוא ממופה לתחביר 

סביל �לפועל הכעי�, לעומת זאת. 7כפי שיידו� להל� בסעי! , כחלק מסכימת הגזירה של הפועל הסביל

וקיומו של המשתת! הפעיל באירוע מתבסס א� ורק על היסק ממשמעות� של , אי� כלל ארגומנט כזה

.  שהוא פוֵעלאלה המאפייני� אירועי� אשר מעצ� טבע� יש לה� משתת! פעיל, שורשי� מסוימי�

, נחשב, נסלח, נאמר, נבגד, נעק!, נלקח סביל ה��עי�פעלי� תיכוני� נוספי� המתפרשי� באופ� כ

חלק מ� הפעלי� , לסיכו� . ועודהתבקש, התמנה, התגלה, התבשר, התקבל, נכלא, נכתב, נחשד

ל אול� אפיונו של האירוע ע, ה� פעלי� תיכוני� גרידא, צורנית. סביל�התיכוני� מתפרשי� באופ� כמו

  .של עושה הפעולה באירוע המתואראת קיומו סמנטית  השורש מאפשר להסיק דיי

  

  פעלי� תיכוני� אנארגטיבי�  4.1.2

. המאפייני� ג� ה� אירוע שאינו יכול להתרחש באופ� ספונטני, √רש�למשל ,  נוספי�שורשי�יש 

שורשי� אלה מאפשרי� לארגומנט , סבילות�מה� נגזרות הצורות הכעי�ש בניגוד לשורשי� ,אול�ו

תפקיד התמטי  הלענוס! ,  דני מקבלדני נרש� לקורסבמשפט . הפוֵעלהפנימי עצמו לקבל את תפקיד 

האפיו� ששורשי� כאלה . הפוֵעלג� את תפקיד , רשמתי את דני לקורסשהוא מקבל מ� השורש במשפט 

א� רשמתי את דני . פעילהמאפייני� בו את האירוע מאפשר לייחס לארגומנט הפנימי השתתפות 

אול� מעצ� טיבו של תפקיד הנרש� באירוע . ני עשיתי את הפעולהדני הוא בתפקיד הנרש� וא, לקורס

אלא יש לו יכולת לעשות את , של הרשמה נובע כי הנרש� אינו בהכרח תלוי בפעולתו של משתת! אחר

  :דוגמאות נוספות. פעולת ההרשמה בעצמו

  

  נפגש / פגש, נלח�/ לח�, נתלה/ תלה, נרת�/ רת�, נגרר/ גרר, נדח!/ דח!. א. 17

  /פיטר, הסתכ�/ סיכ�, התבודד/ בודד, התנער/ ניער, הצטל�/ ציל�, הסתרק/ סרק. ב      

  התנשק / נישק, הסתלק/ סילק ,התפטר    

  

כאשר משמיט הבניי� .  ג� בצורת� התיכונההרכיב החיצונילשורשי� כאלה מתאפשרת הצטרפות 

. קומו את תפקיד הפוֵעלנימי במיקבל הארגומנט הפ,  אלה את הארגומנט החיצונימפעלי�התיכו� 

, באירוע כזה יש למשתת! שני אופני השתתפות. שני תפקידי� תמטיי�, א� כ�, לארגומנט הפנימי יהיו

הדדיות אינה אלא רפלקסיביות (או הדדי ) רפלקסיבי(פועל חוזר וא מתאפיי� באופ� טבעי כהעל כ� ו

פיו� באופ� שיטתי בשפות רבות לאמשמשת ידוע כי הצורה התיכונה , ואכ�). חלה על משתת! קבוצתיה

  .פעולה חוזרת
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אי� זו . המשמעות החוזרת של הבנייני� התיכוני� היא אפוא צפויה, על פי השיטה הנוכחית  

. בשורש, כאמור, ההבדל הוא. אלא אותה התרומה של השמטת ארגומנט שאינו פנימי, משמעות נוספת

  : תפקיד תמטי נוס!הפנימי להעניק לארגומנט  לרכיב החיצונימאפשרי� ) 17(�השורשי� של הפעלי� ב

  

  דני נרש�/ רשמתי את דני . א. 18

  ) x, e(הרשמת = <x> √רש�. ב      

  >x>  +  v> y> √ רש�≈   <y, x>רש�. ג      

  )y, e (פוֵעל& ) x, e(הרשמת  = <y, x> רש� . ד     

  > v> x  + תיכו�  + <x> √ רש�≈   <x>נרש�. ה     

  )x, e (פוֵעל& ) x, e(הרשמת   = <x>ש�נר. ו     

  

 לע זאת נוס! , של הפועלxמעניק את התפקיד התמטי שלו לארגומנט הפנימי ) ה18(� בהרכיב החיצוני

וני� כאלה מוענקי� שני מכא� שלארגומנט היחיד של פעלי� תיכ. �xתפקיד שהשורש מעניק לה

א� כי קיימות ,  כפי שניסחתי אותו לעיל'ימטהעיקרו� הת'אי� זה סותר את . מטיי� שוני�תפקידי� ת

ד התמטי המוענק לכל ארגומנט יהדורשות כי התפק, קרו� זהישל ע, חזקות יותר, ג� גרסאות אחרות

מה שמייחד פעלי� חוזרי� והדדיי� היא בדיוק העובדה שיש לה� ארגומנט בעל , לשיטתי. יהיה יחיד

 שהוא משתת! כ� לענוס! , בכ� שהארגומנט שלה�פעלי� אלה ניכרי� , לדעתי. שני תפקידי� תמטיי�

כיוו� ששורשי� אלה , כאמור, זאת. וא ג� עושה הפעולהה, אותה קובע השורששבאירוע בדר� 

  .מאפייני� אירועי� שאופ� השתתפות הארגומנט הפנימי בה� מעניק לו פוטנציאל אגנטיבי

. ! באירוע בתפקיד נוס!פעולתו של עושה הפעולה היא לעתי� מיוחדת כאשר הוא ג� משתת  

סביר להניח שאי� הוא עצמו , כשדני מסתפר. דני סיפר את עצמו  שונה מהמשפטדני הסתפרהמשפט 

השתתפותו של . ערהוא מ� הסת� גוזר שי, כולל את עצמו, אול� כאשר הוא מספר מישהו. גוזר שיער

מכא� שפעלי� .  אותו באירוע שבו הוא מסתפר מושפעת מתפקידו הנוס! כמי שמספרי�דני כפוֵעל

אינ� מתפרשי� כזיהוי של שני משתתפי� , רו! כינויי� חוזרי�יבניגוד לפעלי� פעילי� בצ, תיכוני�

  .  אלא כשני אופני השתתפות של אותו המשתת!, שוני�

 על פי xהדבר הופ� את . �xמעניק א� כ� את התפקיד התמטי שלו ל) ה18(� בהרכיב החיצוני  

, משו� כ� פעלי� חוזרי� והדדיי� מתפקדי� תחבירית כפעלי� אנארגטיבי�. יהגדרה לארגומנט חיצונ

 סימונס די מנדייל הבחנה שנעשתה במקביל ע(מתפקדי� כאנאקוזטיבי� נכתב  ונהרגבעוד פעלי� כמו 

]1996 ,Simmons [רינהרט טניה ו]1996 ,Reinhart[.(  

אול� היא , ית בטיבו של השורש לצורה התיכונה של הפועל מותנהרכיב החיצוניהצטרפותו של   

כאשר הארגומנט של השורש אינו מתאי� להיות . תלויה ג� בטיבו של הארגומנט של אותו השורש

פעלי� תיכוני� הנגזרי� משורשי� כאלה יתפרשו על כ� . הרכיב החיצונילא יצטר! לשורש , פוֵעל

 הערההואילו במשפט , וא חוזרהפועל ה דני נרש�במשפט . על פי טיבו של הארגומנט, באופני� שוני�

השיער לא ואילו במשפט ,  הפועל הוא חוזרהילד הסתרקבמשפט . סביל� הפועל הוא כעי�נרשמה

  . הפועל הוא אנאקוזטיביהסתרק לי
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  פעלי� תיכוני� הנגזרי� משורשי� בעלי ארגומנט אחד 4.2

וע� זאת , פקיד תמטי לארגומנט תהשורש שלה� מעניק בעלי ארגומנט יחיד אשר פעלי�קיימי� ג� 

הרכיב במקרי� אלה מקבל הארגומנט תפקיד תמטי ג� מ� . הרכיב החיצונימצרפי� אליה� את 

, רגע, כעס, רגש, רגז, זכר, להט, דלק, אחז, שכ , ישב, שכב, עמדמדובר בפעלי� כגו� . החיצוני

עלי מצב ופמכנות אות� Levin and Rappaport) , 1995 (רפפורטמלכה  לוי� ו ֶבתאשר,  ועודשתק

הוא יכול עקרונית ג� להצטר! לשורשי� כאלה , על פי הגדרתו כא� של הבניי� התיכו�. אגנטיביי�

/ שכ , התישב/ ישב, נשכב/ שכב, נעמד/ עמד: ולהותיר את הארגומנט כארגומנט פנימי בלבד

, נרגע/ רגע ,התכעס/ כעס, התרגז/ רגז, נזכר/ זכר, התלהט/ להט, נדלק/ דלק, נאחז/ אחז, השתכ 

 .ועודהשתתק / שתק

   

  דני נעמד/ דני עמד. א. 19

  ) x, e(עמידת  = <x > √עמד. ב      

  >x>√ + v> x > עמד <x > ≈עמד. ג      

  )x, e (פוֵעל& ) x, e(עמידת   = <x >עמד . ד     

   תיכו� + <x >  √ עמד≈   <x>נעמד. ה     

  ) x, e(עמידת   = <x >נעמד . ו     

  

מתבטאת ,  הוא משתת! יחידהפוֵעלכאשר . הפוֵעלפועל אגנטיבי מאפיי� את האירוע כנתו� בשליטתו של 

עלי מצב אגנטיביי� מאפייני� בדר� כלל אירוע ומכא� שפ. שכו של האירועהשליטה באירוע בשליטה בִמ

ב המתואר  מכא� שהמצ,הפוֵעלצורתו התיכונה של פועל כזה מסירה מ� המשתת! את תפקיד . מתמש�

מכ� נובע הפירוש של הפועל התיכו� כמאפיי� אירוע של שינוי הקורה . אלא קורה לו, אינו בשליטתו

ההבדל האספקטואלי הזה בי� הפעלי� אינו , על פי השיטה הנוכחית. ולא אירוע מתמש�, לארגומנט

אלא , )זהספר ב (כפי שמוצג הדבר בעבודת� של ערד ושלונסקי, אותו מקודדי� הבנייני�ש נוס! ממד

אות� מקודדי� שהממדי� היחידי� , לשיטתי, שה�, הוא נובע מ� ההבדלי� התמטיי� בי� הבנייני�

  . הבנייני�

   

  בנייני הגרימה  .5

  עלי גרימה הנגזרי� מפעלי� עומדי�ופ  5.1

הפנימי ארגומנט  הלע נוס! ,ר אינ� ספונטניי� ישלעיל כי לשורשי� המאפייני� אירועי� אש הראיתי

הצורה התיכונה מסמנת את השמטתו . מקור או פוֵעלג� ארגומנט חיצוני שהוא ,  האירוע קורה לואשר

, לשורשי� המאפייני� אירועי� ספונטניי� יש ארגומנט פנימי בלבד, לעומת�. של ארגומנט חיצוני זה

א זו הצורה המסומנת במקרה זה היא דווק. ואי� לה� ארגומנט חיצוני, לעיל) 7(� ב√טבעכמו למשל 

, הרתיח/ רתח, הזיז/ זז, הפיל/ נפל, הביא/ בא, הוציא/ יצא, הטביע/ טבע: המוסיפה לפועל ארגומנט

. הוספתו של משתת! לאירוע מסומנת באמצעות בניי� ִהפעיל. הקטי�/ קט�, הגדיל/ גדל, הקפיא/ קפא
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הוא ארגומנט ארגומנט זה .  משלו לפועלתרומתו הסמנטית של בניי� ִהפעיל היא בהוספת ארגומנט

ִהפעיל  המצטר! לבניי� הרכיב החיצוני. v הרכיב החיצוני דייל עתפקידו התמטי ועל כ� מוענק לו , חיצוני

  :  המקוראת תפקידא! ורק מעניק לארגומנט החיצוני 

  )z, e(מקור =  >v >z  + ִהפעיל         

  

      .הימתקפת הטילי� הטביעה את האני. א. 20

  >v >z  +  ִהפעיל + <x> √  טבע<z, x> ≈הטביע . ב      

  )z, e(מקור & ) x, e(טביעת  = <z, x> הטביע . ג      

  

השיטה . רקדכגו� , כבר פוֵעלג� לפועל שיש לו מקור בניי� ִהפעיל יכול להוסי! ארגומנט שתפקידו יהיה 

פעיל  ִהלכ� יכול בניי� אי. תפקידי� שוני�מקור ו פוֵעלהנוכחית רואה בשני התפקידי� התמטיי� 

קרו� יהע'מבלי לסתור את , שהוא אנארגטיבי, רקדלהוסי! ארגומנט שתפקידו מקור ג� לפועל כמו 

  .  המבטיח לארגומנטי� שוני� תפקידי� תמטיי� שוני�'התמטי

  

  .יקה הרקידה את הלהקהזהמו. א. 21

    >v >z  +  ִהפעיל +  >v >y < > + √  רקד≈  <z, y>הרקיד. ב      

  )z, e(מקור & ) y, e (פוֵעל& ) e(ריקוד  =   <z, y>ידהרק. ג      

  

 מופעי� של הרכיב החיצוניכיוו� שיש לו שני , שני ארגומנטי� חיצוניי�הרקיד על פי הגדרה יש לפועל 

v .,קרו� יעל פי הע. כלל שיקבע איזה משני הארגומנטי� החיצוניי� ישמש כנושא הפועל, א� כ�, נחו

 המוספיות הגוזרות דייל תכונות המילה הנגזרת נקבעות ע, )Williams, 1981( ויליאמס  אדווי�שניסח

  . לנושא הפועל, ולא זה של השורש, כ� הופ� הארגומנט החיצוני של הבניי�. במקרה זה הבניי�, אותה

  

  עלי גרימה הנגזרי� מפעלי� יוצאי�ופ  5.2

 הפועל המקוריילו הארגומנט של וא, פעיל ישמש תמיד כנושא הפועלאותו מוסי! בניי� ִהשהארגומנט 

.  בעל ארגומנט חיצוניפועל בעל ארגומנט פנימי וה� לגבי פועלהדבר נכו� ה� לגבי . ישמש כמושא ישיר

יהיו לפועל בִהפעיל שני מועמדי� ,  ג� ארגומנט פנימי וג� ארגומנט חיצונילפועל המקורימכא� שא� יש 

. ל בעברית יכול להיות מושא ישיר אחד לכל היותר לכל פוע,אול�ו. לתפקיד תחבירי של מושא ישיר

רק המושא הראשו� , הנראה כאילו יש לו שני מושאי� ישירי�, דני שאל מישהו שאלהבמשפט , למשל

שאלה נשאלה / *מישהו נשאל שאלה: כיוו� שרק הוא יכול להחלי! את הנושא,  מושא ישיראכ�הוא 

  . שיש לה� שני ארגומנטי�הפעלי�רבית עלי גרימה ממולא נית� לגזור פ, ואמנ�. מישהו

 ,Cole (קולפיטר . עלי גרימהומה� נית� לגזור פשיש בעברית פעלי� יוצאי� בבניי� קל , אול�ו         

  : מצא כי ה� מתחלקי� לשלוש קבוצות על פי אופ� היקבעות המושא הישיר של הפועל בִהפעיל)1976

  

  פעילִה    קל      .  22
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  אפועל יוצ  פועל יוצא      

  הספיג    ספג      .א

  הרווה    רווה    

  האכיל    אכל      

  השקה    שתה      

  הטעי�    טע�      

  הגמיע    גמע      

  היניק    ינק    

    הנשי�    נש�    

  התרי�    תר�    

  השניא    שנא      .ב

  המאיס    מאס    

  האהיב    אהב      

  הזכיר    זכר      

  הראה    ראה      

  הכאיב    כאב      

  השמיע    שמע      

  הכליל    כלל      

  הכתיב    כתב      

  הקריא     קרא      

  השיא    נשא      

  הקנה    קנה      

  הנחיל    נחל      

  החטי!    חט!    

  הלביש    לבש      .ג

  העטה    עטה    

  הפשיט    פשט      

  הטעי�    טע�      

  העמיס    עמס      

  החדיר    חדר      

  

בקבוצה א הנושא של הפועל הקל הופ� למושא ישיר של הפועל בִהפעיל ואילו המושא שלו הופ� למושא 

דהיינו הנושא הופ� למושא עקי! והמושא הישיר , בקבוצה ב המיפוי הוא הפו�). א23(�כמודג� ב, עקי!

כ� נית� לראות  ועל, )ג23(�כמודג� ב, בקבוצה ג שתי האפשרויות קבילות). ב23(�כמודג� ב, נותר על כנו

  .ולא קבוצה נפרדת, ב�קבוצה של כל אחת משתי הקבוצות א ו�בה תת

  

  מי�)ב(פיג את הריפוד הילד הס/ הריפוד ספג מי�. א. 23



  17

  הספר השניא על התלמיד את המקצוע/ התלמיד שנא את המקצוע. ב      

  הא� הלבישה לילד בגד חדש / בגד חדש )ב(הא� הלבישה את הילד / הילד לבש בגד חדש. ג      

  

) 22(�נקודת המפתח היא שהפעלי� הקלי� ב. בשיטה הנוכחית נית� להסביר את שתי אפשרויות המיפוי

 שני הארגומנטי� של הפועל הקל. יט חיצוננאול� אי� לא! אחד מה� ארגומ, � אמנ� פעלי� יוצאי�ה

כמו כל ארגומנט , אחד מה� מקבל תפקיד ייחודי לשורש. מטי מ� השורשמקבלי� תפקיד ת) 22(�ב

הוא יקבל את , כמו כל ארגומנט פנימי. הארגומנט הפנימיונמשי� לכנותו , פנימי שהכרנו עד עתה

מקבל מ� ) ארגומנט עקי�שייקרא להל� (הארגומנט השני . פקיד המושא הישיר של הפועל בִהפעילת

.  מילות יחסדייל תפקידי� קבועי� אלה ה� תפקידי� המוענקי� ג� ע. השורש תפקיד תמטי קבוע

.  באירועקובעות אופני השתתפות של הארגומנטמילות יחס דומות סמנטית לפעלי� בכ� שג� ה� , כידוע

את תפקיד המושא העקי! של הפועל בִהפעיל באמצעות , א� כ�, הארגומנט העקי! של השורש יקבל

  . אות� מילות יחס

 מופיעות ג� ע� ,)ב23(�ו) א23(�פעיל בהמסמנות את המושא העקי! של הִה ,על ו$במילות היחס   

  :הבינוני הפע0ל

  

  מי�)ב(הריפוד ספוג . א. 24

  ידהמקצוע שנוא על התלמ. ב      

  

רק . אלא ה� תכונות של השורש,  בניי� ִהפעילדייל נקבעות ע) 23(�מכא� שאי� מילות היחס המופיעות ב

תתאפשר ,  מילת יחסדייל מטי המוענק ג� עעניק לארגומנט העקי! שלו תפקיד תכאשר השורש מ

תנאי הכרחי , כאמור, זהו). ושל הבינוני הפע0ל(הופעתו של הארגומנט כמושא עקי! של פועל הגרימה 

  .כיוו� שלא ייתכנו בעברית שני מושאי� ישירי�, לגזירת פועל גרימה מפעלי� קלי� יוצאי�

מעניקי� לארגומנט העקי! שלה� תפקיד תמטי באמצעות ) 22(�השורשי� המופיעי� בקבוצה א ב  

 1995(צקי פזויד ודייעליו הצביע לראשונה שמטי זהו תפקיד ת). א24(�ו) א23(�כמודג� ב, �במילת היחס 

,(Pesetsky , חומר והוא מכונה)subject matter.( שורשי� אלה מאפייני� אירועי� )יהישת, אכילה ,

). החומר( המשתת! השני דייל ע) הארגומנט הפנימי(שבה� מתמלא משתת! אחד ) נשימה ועוד

 �מקומעניקי� לארגומנט העקי! שלה� תפקיד תמטי של ) 22(�השורשי� המופיעי� בקבוצה ב ב

)location( ,כמודג� ב�)חווהובהשאלה זהו התפקיד התמטי של , )ב24(�ו) ב23 (experiencer(, מתו� 

זהו התפקיד התמטי . ,Landau) 2002( לנדו  עיד�כפי שהראה, קיבול לרגשות ראיית החווה כמשמש בית

 מילות דיי לעעוד על התפקידי� התמטיי� המוענקי� . ועוד �ל, על מילות היחס דייל המוענק ג� ע

  .  זהספררות� ב� בוטוויניק אירנה שלההיחס נית� לקרוא במאמר

משמש , המקבל תפקיד תמטי קבוע של חומר, עלי קבוצה אוהארגומנט העקי! של השורש בפ  

ווכח כי ינית� לה. ואילו הארגומנט הפנימי שלו הוא המשמש כנושא הפועל, כמושא ישיר של הפועל הקל

הוא מתפקד בדומה לנושא של פעלי� .  כי א� ארגומנט פנימיפוֵעלינו נושא הפועל הקל אמנ� א

וא! (שת0י , ספ0ג): א24(�כמו ב, אנאקוזטיבי� בכ� שהוא הנושא של הבינוני הפע0ל הנגזר מ� הפועל

 המופיעה ע� הפעלי� בקבוצה א היא $במילת היחס . חד0ר, עמ0ס, טע�0, לב0ש, ) בעגות מסוימותאכ�ל
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ואינה , )סימ� היחסה של המושא הישיר, אתבדומה ל(� יחסה גרידא של מושא עקי! בעצ� סימ

תעיד על כ� העובדה שנית� . דהיינו אי� היא עצמה מעניקה תפקיד תמטי, מתפרשת סמנטית כמילת יחס

היא מופיעה במשפטי� אלה כדי לסמ� את הארגומנט ). א24(�ו) א23(�להשמיטה כאשר היא מופיעה ב

הריפוד כמו במשפט , בה� משמש הארגומנט כמושא ישירשבמשפטי� .  מושא עקי!העקי! ביחסת

,  אינה אלא סימ� יחסה�ב כיוו� שמילת היחס. יחסת מושא עקי!, כמוב�,  תופיעלא, )א25(�ב ספג מי�

  : ג� כאשר היא מופיע ע� פועל הגרימה, אי� לה ייצוג סמנטי בסכמת הגזירה

  

  מי�)ב(דליפה מהגג הספיגה את הריפוד ה/ מי� )ב(*הריפוד ספג . א. 25

   < x, u> √ ספג≈  <x, u>ספג .      ב

  )u, e(חומר & ) (x, eספיגת    =  <x, u>ספג . ג     

  >v >z  +  ִהפעיל  +   < x, u > √  ספג≈   <z, x, u>הספיג. ד     

  )z, e(מקור & )  u, e(חומר & ) (x, eספיגת  =   <z, x, u>הספיג. ה     

  

). חווהובהשאלה  (מקו�עלי קבוצה ב הארגומנט העקי! של השורש מקבל תפקיד תמטי של ובפ

ג� כא� מופיעה מילת היחס רק כאשר אי� אפשרות להעניק . ארגומנט זה מתפקד כנושא הפועל הקל

אול� אי� היא ). ב24(�ו) ב23(�כמו ב, במקרה זה יחסת הנושא, לארגומנט העקי! יחסה תחבירית

כיוו� שש� מוענקת לארגומנט העקי! יחסת , )א26(� בהתלמיד שנא את המקצועשפט מופיעה במ

כיוו� שלא נית� להשמיטה כאשר , �ב ואתבניגוד ל, זו אכ� מילת יחס ולא סימ� יחסה גרידא. הנושא

  . שראינו לעיל�בבניגוד לסימ� היחסה , הארגומנט העקי! אינו נושא

  

  הספר שניא על התלמיד את המקצוע/ התלמיד שנא את המקצוע) על(*. א. 26

  <u, x>  √  שנא≈   <u, x>שנא. ב      

  )u, e(מקו� & ) (x, eשנאת   =   <u, x> שנא.ג      

  )u, e(מקו�   =  <u>על . ד      

  >v >z  + ִהפעיל + <u>על  + < u, x> √  שנא ≈ <u>על   + <z, u, x>השניא . ה      

  )z, e(מקור & ) u, e(מקו� & ) (x, eשנאת   = <u>על   + <z, u, x>השניא  .ו      

  

  עלי גרימה הנגזרי� מפעלי� שיש לה� ארגומנט מקורופ 5.3

ארגומנט המקור של ההפעיל היה ארגומנט חדש שלא היה ארגומנט , בכל הדוגמאות שראינו עד עכשיו

 מקור תפקיד תמטי של לעתי� יש לפועל הקל ארגומנט עקי! אשר לו עצמו יש, אול�ו. של הפועל הקל

במקרה כזה הארגומנט העקי! הופ� לנושא הפועל בִהפעיל ). �מ מילת היחס דייל תפקיד המוענק ג� ע(

אשר על פיו לא ייתכנו שני , 'קרו� התמטייהע'הדבר נובע מ� . ולא מתווס! ארגומנט מקור חדש

� לפעלי� הקלי� עלי גרימה כאלה ה� הפכייופ. מטימנטי� שוני� בעלי אותו תפקיד תארגו

מנטי� כפי שה� מופיעי� ואכ� השפעתו של הבניי� מתמצה כא� בהיפו� סדר הארגו, המתאימי�

  . המחודדי�בסוגריי� 
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  הפכי�          .27

  הפעיל    קל      

  הפחיד    פחד      .א

  הדאיג    דאג      

  הכעיס    כעס      

  התמיה    תמה      

  הדי!    נד!      .ב

  הזיל    נזל      

  השיר    נשר      

  הטי!    נט!      

  הוריש    ירש      

  השכיר    שכר      

  השאיל    שאל      

  )מהמיתו�(*העסקי�  התחזית הכלכלית הפחידה את איש / העסקי� פחד מהמיתו� איש. א. 28

  )z, e(מקור & ) (x, eפחד   =   <z>� מ+ <x, z>פחד . ב      

  >v >z  +  ִהפעיל +  √ < x, z>   פחד≈   <z, x >הפחיד. ג      

  )z, e(מקור & ) (x, eפחד   =   <z, x >הפחיד. ד      

  )מהכלב(*הפרווה הדיפה ריח רע /  ריח רע נד! מהכלב. א. 29

  )z, e(מקור & ) (x, eנדיפת     =   < z>� מ+ <x, z>נד! . ב      

  >v >z  +  ִהפעיל <x, z> + √  נדפ≈   <z, x >הדי!. ג      

  )z, e (מקור& ) (x, eנדיפת    =   <z, x >הדי!. ד     

  

) כפי שמציינת הכוכבית( כאשר הפועל הוא בבניי� ִהפעיל מהכלבו מהמיתו העובדה כי לא נית� להוסי! 

דוגמאות אלה מאששות את . הפרווה או התחזית הכלכליתמראה כי לא נית� להוסי! מקור על המקור 

) פועל גרימה נוס!פועל קל ו(שכ� אינני רואה בפועל גרימה הרכבה של שני פעלי� , השיטה הנוכחית

 Parsons, 1990; למשל(אודות מושג הגרימה על כפי שמקובל בספרות , המתארי� אירועי� שוני�

Pustejovsky, 1995( .אלא גזירה של פועל יחיד , לשיטתי אי� פועל הגרימה מיזוג של שני פעלי� שוני�

מטי של י� שוני� בעלי תפקיד תני ארגומנט נובע כי לא ייתכנו ש'קרו� התמטייהע'מ� . באמצעות הבניי�

בניי� ִהפעיל אינו יכול לאפיי� , מטי הוא מקורש לשורש עצמו ארגומנט שתפקידו התכאשר י, ולכ�. מקור

  .במקרה זה חייב ארגומנט המקור של השורש להזדהות ע� זה של הִהפעיל. ארגומנט נוס! ככזה

  

  עלי גרימה הנגזרי� משמותופ  5.4

עלי ושורשי� אלה גוזרי� פ. אלא לכל היותר שמות בלבד,  פעלי� בבניי� קליש שורשי� שאינ� גוזרי�

  ): 30(�ושנחזור עליה� להל� ב, לעיל) ג3(�ִהפעיל כגו� אלה שראינו ב
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  הרקיב , הרעי�, הרעיש, הבריק, האיר, השפרי,, הקיא, השתי�, הזיע. 30

  

יש .  השורשדייל ות שנקבעה עמטי של מקור למשמע� בניי� ִהפעיל ארגומנט בתפקיד תג� כא� תור

  :כי השורשי� שלה� חסרי ארגומנטי�, שה� בבניי� ִהפעיל א! על פיפעלי� כאלה שה� עומדי� 

  

  )e(זיעה   =  <> √יזע. א. 31

  >v >z  +  ִהפעיל + <> √  יזע≈  <z>הזיע .  ב     

  )z, e(מקור & ) (eזיעה    =  <z>הזיע   .ג     

  

עלי הדיבור בהפעיל ובאופ� דומה נית� אולי לנתח את פ.  מקור הזיעההמזיע הוא, אינטואיטיבית

, הציע, הזי�, הכחיש, הכריז: מקור הדיבורניקי� לדובר את התפקיד התמטי של כפעלי� המע

  . ועודהעיר, הפטיר, הפליט, המלי!, השמי!, הפציר

  

  עלי שינוי מצב עומדי�ושה� פעלי גרימה ופ  5.5

  :וג� עליה� נחזור כא�, )ב3(�שהצגנו לעיל ב, ות נוספות בבניי� ִהפעילנעבור עתה לדוגמאות מיוחד

  

  ...האט , הבריא, החכי�, הקשיח, הבשיל, השמי�, הזקי�, האדי�, השכיל, התחיל, הפשיר. 32

  

פעלי� עומדי� אלה אינ� . פעלי� אלה מתפרשי� לא רק כפעלי� יוצאי� אלא ג� כפעלי� עומדי�

ואילו תיכוני� מתאפייני� בצורה מובחנת , זהי� בצורת� לפעלי� היוצאי� שה�כיוו� , פעלי� תיכוני�

ולכ� הִהפעיל שלה� הוא , )30(�בניגוד לאלה ב, יש ארגומנט) 32(�לשורשי הפעלי� באנו נניח כי . משלה�

הפועל היוצא נגזר מ� הפועל העומד באמצאות ). א33(�כמו במשפט הראשו� שב, עומדפועל בבסיסו 

  :  ד בלבvתוספת 

  

   החו� הפשיר את הקרחו�/ הקרחו� הפשיר . א. 33

  ) x, e(הפשרת  = <x> √פשר. ב      

     ִהפעיל + <x> √  פשר≈    <x> הפשיר. ג      

  ) x, e( הפשרת =    <x>הפשיר. ד     

  >v >z  + ִהפעיל + <x> √  פשר≈   <z,x>הפשיר  .ה    

  )z, e(ור מק& ) x, e(הפשרת   =    <z,x>הפשיר. ו    

  

אילו היה מדובר . הדבר נובע מכ� שאי� ה� פעלי� תיכוני�. רוש חוזראי� פיעומדי� עלי גרימה ופל

בדומה לפעלי� , עומדי�עלי גרימה ו ג� לפחוזר או הדדי נית� היה לצפות לפירוש ,בפעלי� תיכוני�

 אול� מתפרש באופ� ,הפשירהיינו מצפי� למצוא פועל שצורתו כמו . 4.1.2התיכוני� שראינו בסעי! 
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 היינו 'הקרחוני� הפשירו'כאשר היינו אומרי� ,  פועל כזההפשיראילו היה , למשל. חוזר או הדדי

בִהפעיל עומד שו� פועל , למיטב ידיעתי. זהאת  זהמתכווני� לכ� שהקרחוני� הפשירו את עצמ� או 

העומד אינו נגזר מ�  הִהפעיל :השיטה הנוכחית יכולה להסביר את חסרונו של פועל כזה. אינו מתפרש כ�

גומנט מכא� שהארו, עצמו אינו מעניק תפקיד תמטיהִהפעיל . אלא ישירות מ� השורש, היוצאהִהפעיל 

אי לכ� לא יהיו לארגומנט שני תפקידי� תמטיי� . לא יקבל תפקיד תמטי נוס! מ� הִהפעילשל השורש 

  .  ומכא� שלא יהיה לפועל פירוש חוזר, שוני�

  

   גרימה הנגזרי� מפעלי� חוזרי� עליופ  5.6

,  שיש לו ג� ארגומנט פנימי וג� ארגומנט חיצונימפועל כי לא נית� לגזור פועל גרימה 5.2ראינו בסעי! 

המערכת כפי שאני . דבר שאינו אפשרי בעברית, כיוו� שאז יהיו לפועל הגרימה שני מושאי� ישירי�

הפועל שיתקבל . משורש כזה קוד� כל פועל תיכו�נגזור : מציגה אותה כוללת פתרו� מסוי� לבעיה זו

שיהיה לו מושא ישיר אחד , כעת נוכל להמשי� ולגזור ממנו פועל גרימה. יהיה בעל ארגומנט פנימי בלבד

  : הפגיש/ נפגש/ ממנו נית� לגזור את הפעלי� פגש, √פגשנדגי� זאת באמצעות השורש . בלבד

  

  המורה פגשה את הילדי�. א. 34

  )x, e(פגישת  = <x> √שפג. ב      

   >x>  v> y> + √  פגש≈  <y, x>פגש. ג      

  )y, e (פוֵעל& ) x, e(פגישת  =   <y, x>פגש. ד     

  הילדי� נפגשו   . א. 35

  >v > x + תיכו� +  <x>  √  פגש≈  <x>נפגש. ב      

  )x, e( פוֵעל& ) x, e(פגישת  =   <x>נפגש.       ג

     בבולי� הפגיש את הילדי�העניי� המשות!. א. 36

  >v >z +   ִהפעיל + > v > x + תיכו� <x> + √ פגש≈ <z, x>הפגיש . ב      

  )z,e(מקור & ) x, e( פוֵעל& ) x, e(פגישת  = <z, x>הפגיש . ג      

  

. הרכיב החיצוניוכמו כ� הוא מצר! אליו את ,  מעניק תפקיד תמטי של מי שפוגשי� בו√פגשהשורש 

הדדי (רוש חוזר ימתקבל פ) 35(בדוגמה . המורה עושה את הפעולה של פגישה בילדי�, )34(בדוגמה 

  . פעיל ארגומנט נוס! בתפקיד של מקורמוסי! בניי� ִה) 36(בדוגמה ). במקרה זה

דבר המבטיח הבדל משמעותי בי� הפועל הקל לפועל , הוא פועל חוזר) 35(�הפועל התיכו� ב         

/ כמו בדוגמאות עלב, הרכיב החיצוניתיכו� הוא פועל אנאקוזטיבי החסר את אול� כאשר ה. הגרימה

 תפקיד הפוֵעלכל שאנו משיגי� בסדרת הגזירות הזו הוא החלפת , הקציב/ נקצב/ קצב, העליב/ נעלב

כתוצאה מכ� . ללא כל שינוי יחסי בעמדותיה� התחביריות של הארגומנטי� השוני�, מקורתפקיד הב

  . דבר המעקר את הניגוד ביניה�, זהה במשמעותו לפועל הקלפועל הגרימה כמעט 
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  הבנייני� הכבדי�. 6

  משמעות בניי
 פיעל 6.1

נשווה בי� הפעלי� הנגזרי� מאות� השורשי� בכל , כדי לעמוד על תרומתו הסמנטית של בניי� פיעל

הפיעל , מ� הכללנגלה כי ללא יוצא . נתחיל בפעלי� שה� אנארגטיבי� בבניי� הקל. הבנייני� הפעילי�

  :לעומת הִהפעיל המקביל שהוא פועל יוצא, ג� הוא פועל אנארגטיבי

  

  פועל בִהפעיל  פועל בפיעל פועל קל      . 37

    יוצא    אנארגטבי  אנארגטיבי                           

  הרקיד    ריקד    רקד      

  הקפי,    קיפ,    קפ,    

  העי!    עופ!    ע!    

  הולי�    היל�    הל�    

   שיטה    שייט    שט    

  השיב    נישב    נשב    

  החזיר    חיזר    חזר    

  הפקיד    פיקד    פקד    

  הצחיק    צחקק    צחק    

  

נראה כי ג� לפועל קל יוצא אי� . אינ� מוסיפי� ארגומנט לפועל )37(�עלי הפיעל בופ, בניגוד לִהפעיל

: בכל הזוגות הבאי� יש אותו מספר ארגומנטי� לפועל הקל ולפועל בפיעל. הפיעל מוסי! ארגומנט

/ קצ!, קיבע/ קבע, קישר/ קשר, סירק/ סרק, שימר/ שמר, פיטר/ פטר, ייצר/ יצר, שיבר/ שבר

, פיגע/ פגע, חיבל/ חבל, סיקר/ סקר, ציפה/ צפה, חיזה/ חזה, סיפח/ ספח, שילח/ שלח, קיצ!

  .  ועודביכה/ בכה, עיבד/ עבד, ייע!/ יע!, ניגח/ נגח

נגלה כי במקרי� אלה מוסיפי� הפעלי� , זטיבי� א� נתבונ� בפעלי� קלי� שה� אנאקו,אול�ו  

  :כמו הפועל המקביל בִהפעיל, כא� הפועל בפיעל הוא יוצא. בניי� פיעל ארגומנט חדש

  

  פועל בִהפעיל  פועל בפיעל   פועל קל      . 38

    יוצא    יוצא  אנאקוזטיבי                     

  הטביע    טיבע    טבע      

    השקיע    שיקע    שקע      

  הוציא     ייצא    יצא      

  הגדיל    גידל    גדל      

  הפחית    פיחת    פחת      

  הביא    ייבא    בא      

      התאי�    א�ית    תא�      

  הפנה    פינה    פנה      

  הבשיל    בישל    בשל      
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כאשר . בניי� פיעל אינו מוסי! לו ארגומנט, כאשר יש לשורש ארגומנט חיצוני. המצב הוא אפוא מורכב

אול� אי� הדבר מצביע על כ� . ניוסי! לו ארגומנט חיצו� פיעל מי בני–אי� לשורש ארגומנט חיצוני 

נוכל לאחד את כל המקרי� א� נניח כי בניי� פיעל עצמו . ממקרה למקרהבניי� פיעל משתנה שמשמעות 

רכיב  צרי� את הצטרפותו שלתפקידו הסמנטי הוא לה. אינו רכיב משמעות המצטר! לפועל אלא לשורש

 את תפקיד א! ורק יעניק וכ� לקבוע כי הרכיב החיצוני, רי� זאת ג� א� השורש עצמו אינו מצ,חיצוני

תרומתו , א� כ�,  מהי).בניגוד לִהפעיל( ארגומנט חדש בהכרח י!הפיעל אינו מוסנובע מכ� כי . הפוֵעל

, כ�על נוס!  .דהיינו אירוע שמופעל בו כוח, הפיעל מאפיי� את האירוע כאירוע אינטנסיבי? הסמנטית

  :פוֵעל לארגומנט החיצונימעניק תפקיד תמטי של רכיב חיצוני העל הצטרפות של מצרי� הפי, כאמור

  

  )e(אינטנסיבי   = פיעל    

  vפיעל מצרי� הצטרפות     

  )y, e (פוֵעל=  >v >y  + פיעל         

  

.  באירוע מתחדד כתוצאה מהאפיו� הנוס! של האירוע כאירוע אינטנסיביהפוֵעלאופ� השתתפותו של 

. באמצעותו הוא מבצע את פעולתו, מתאפיי� בכ� שהוא שולט בכוח משל עצמוינטנסיבי באירוע אפוֵעל 

 נית�שג� לה� , אול� ייתכנו ג� פועלי� שה� איתני טבע או מכשירי�,  יצור חיפוֵעל טיפוסי הוא, כזכור

לא ייתכנו פועלי� שפעילות� מסתכמת בכ� שה� גורמי� להתרחשותו של , מצד שני. לייחס כוח

. מקורלנושא תפקיד תמטי של יש , למשל) א39(�ב. להל�) 46(��)39(מכא� הניגודי� בדוגמאות . האירוע

הפוַעל ) ב39(�ב, לעומת זאת.  המאפשר ה� לילדי� וה� לטלטולי� בארגז למלא אותוזהו תפקיד, כזכור

 א� לא ,די�תפקיד זה יכולי� למלא היל. ועל כ� לנושא שלו יש תפקיד של פוֵעל, הוא בבניי� פיעל

, כיוו� שהילדי� שולטי� בכוחות משל עצמ� המאפשרי� לה� לבצע פעולהזאת . הטלטולי� בארגז

א� ה� אינ� אלמנט המפעיל כוח , ואילו הטלטולי� בארגז ה� אמנ� אירוע הגור� לשבירת הכוסות

  . מדגימי� את אותה התופעה) 46(��)40(�זוגות המשפטי� ב. שבשליטתו

   

  לי� בארגז שברו את הכוסותהטלטו/הילדי�. א. 39

  הטלטולי� בארגז שיברו את הכוסות/*הילדי�. ב      

  מצבו הבריאותי פטר את דני מהעבודה/המנהל. א. 40

  מצבו הבריאותי פיטר את דני מהעבודה/*המנהל. ב      

  המחירי� קפצו/ הילדי�. א. 41

  המחירי� קיפצו/*הילדי�. ב      

  אה יצרה גדר בי� העמי�השנ/טחוניתיה הביהתעשי. א. 42

  השנאה ייצרה גדר בי� העמי�/*טחוניתיה הביהתעשי. ב      

  השרב פגע בחממות/המחבל. א. 43

  השרב פיגע בחממות/*המחבל. ב      

  האבטלה הפנתה את הדיירי� ללשכת העבודה/ בעלת הבית. א. 44

  האבטלה פינתה את הדיירי� מהדירה/ *בעלת הבית. ב      
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  איכות הקרקע הגדילה את היבול/ ונומיתהאגר. א. 45

  איכות הקרקע גידלה את היבול/ * האגרונומית. ב      

  משכורות נמוכות הוציאו פועלי� להפגנות/ מדינות עניות. א. 46

  משכורות נמוכות ייצאו פועלי� לארצות עשירות/ * מדינות עניות. ב      

  

 דייל אינ� נגרמי� ע) 46(��)39(�גות המשפטי� בבי� הקבילות של זויש לשוב ולהדגיש כי ההבדלי� 

בשתי , למשל.  לאירוע אינטנסיביהארגומנט החיצוני מידת התאמתו של דייל כי א� ע, דומ�/הניגוד חי

ב בכ� �ולמרות זאת יש הבדל משמעות בי� א ל, הארגומנט החיצוני הוא חי) 47(�הדוגמאות ב

 שאינו דהיינו ארגומנט חיצוני, הוא מקורו זה של א ואיל, שהארגומנט החיצוני של ב מתפרש כפוֵעל

  :אלא אחריות כללית ביותר, אי� לו שליטה באירועייתכ� כי כלל מפעיל כוח ובהכרח 

  

    רינה שברה את היד. א. 47

  רינה שיברה את היד. ב      

  

ת בי� א ולמרות זאת יש הבדל משמעו, הארגומנט החיצוני הוא דומ�) 48(�בשתי הדוגמאות ב, ולהפ�

ואילו זה של , ווצרות הנוגדני�יהארגומנט החיצוני של ב מתפרש בהכרח כמשתת! פעיל בתהלי� ה. ב�ל

  :א יכול להתפרש ג� כסיבה גרידא

  

  החלבו� יצר בגו! נוגדני�. א. 48

  החלבו� ייצר בגו! נוגדני�. ב      

  

ומצרי� תפקיד של פוֵעל , נימצרי� רכיב חיצו, ע כאינטנסיביאת האירובניי� פיעל מאפיי� , כאמור

  : לארגומנט החיצוני

  

   <v  <y + פיעל √ <x>  +  טבע≈   <y, x>טיבע. א. 49

  )y, e( פוֵעל &) e(אינטנסיבי & ) x, e( טביעת    = <y, x>טיבע.       ב

  >v >y+    פיעל<y> + √  רקד≈  <y>ריקד . א. 50

  )y, e(פוֵעל  & ) e(אינטנסיבי & ) e(ריקוד    =  <y>ריקד .       ב

  >v >y +  פיעל+    <x> √  שבר≈   <y, x>שיבר. א. 51

  ) y, e(פוֵעל & ) e(אינטנסיבי & ) x, e(שבירת   =   <y, x>שיבר.       ב

  

 במקרי� בה� בשני הבנייני� מתווס! אפילו, עלי גרימה לפעלי� כבדי�ו� פבישהבדל ווכח כעת בינ

  :להל�) 52(�פטי� בנתבונ� בזוג המש. לפועל ארגומנט

  

  היהטיל הטביע את האני. א. 52

  היהטיל טיבע את האני. ב      
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התשובה היא בהבדל שבי� שני התפקידי� התמטיי� השוני� של מקור ? )ב52(�ל) א52(מה הבדל בי� 

חלק� ראליות וחלק� , ובתור שכזה הוא יכול לקשור בי� מציאויות שונות, מקור הוא יחס סיבתי. ופוֵעל

ואילו עשיית פעולה מתקיימת רק בתו� , )אינטנציונליותתכונה אותה מכני� הפילוסופי� (יוניות דמ

נוכל לעמוד על ההבדל הזה מתו� ). אקסטנציונליותתכונה המכונה (אותה מציאות בה שרוי הפוֵעל 

החלו� לאחר טיפול פסיכולוגי ארו� מתברר לי כי . ה טובעתינניח כי בחלומי ראיתי אני. הסיפור הבא

  ):ב53(א� לא ) א53(במקרה כזה נראה לי כי נכו� יהיה לומר . הוא תולדה של כעסי כלפי�

  

  !היאז זה אתה שהטבעת את האני! אההא. א. 53

  !היאז זה אתה שטיבעת את האני! אההא. ב      

  

שכלל לא הופעת  א! על פי, אפשר לראות ב� מקור הטביעה, ה בחלו�יא� אתה הסיבה לטביעת האני

ה מבלי שאתה עצמ� תופיע יאפשר לראות ב� את מבצע הפעולה של טיבוע האני�אול� אי. בחלו�

  .בחלומי

בדוגמה זו . נביא דוגמה נוספת להבדלי� דקי� שכאלה בי� בנייני הגרימה לבנייני� הכבדי�  

  : נשתמש בצורות התיכו� של בנייני� אלה

  

  אתה מאדי�. א. 54

  אתה מתאד�. ב      

  

נניח . הפעולה שוב ניכר ההבדל בי� האינטנציונליות של הגרימה לבי� האקסטנציונליות של נראה לי כי

. ובכל פע� שאני מתבוננת ב� דרכ� אתה נראה לי אדו�, שיש ברשותי משקפיי� שעדשותיה� אדומות

שמור למקרי� שבה� אתה , כמדומני, )ב54). (ב54(ולא ) א54(נדמה לי כי במקרה כזה נכו� יהיה לומר 

   .יראלית שאני רואה דר� משקפיולא רק במציאות הלא , ת צבע� באמתמשנה א

  

  י� כבדתיכוני� פעלי�  6.2

לכ� כל מה שנאמר  אי. אי� הבדל בי� הבנייני� התיכוני� הקלי� והכבדי�, מעבר לתוספת הבניי� הכבד

ג� כא� קיימות .  תק! ג� עבור הבנייני� התיכוני� הכבדי�4לגבי הבנייני� התיכוני� הקלי� בסעי! 

טי  להעניק תפקיד תמהרכיב החיצוניוה� נבדלות במידת יכולתו של , )התלויות בשורש(שתי האופציות 

הוא ) 56(מה� , )56(�ו) 55(�בהתא� לכ� מתקבלי� פעלי� אנאקוזטיביי� ב. נוס! לארגומנט הפנימי

  :שהוא אנארגטיבי, מתקבל פועל חוזר) 57(�ואילו ב, סביל�כעי�

   

  ) x, e(פירוק  = <x> √פרק. א. 55

   תיכו� + פיעל   <x> + √  פרק≈   <x >התפרק. ב      

  )e(אינטנסיבי & ) x, e(פירוק =  <x >התפרק. ג      

  ) x, e(פענוח  = <x> √פענח. א. 56
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   תיכו� + פיעל  <x> + √  פענח≈   <x >התפענח. ב      

  )e(סיבי אינטנ& ) x, e(פענוח  =  <x >התפענח. ג      

  ) x, e(סירוק  = <x> √סרק. א. 57

   x> v>  + תיכו�  + פיעל + <x> √  סרק≈   <x >הסתרק. ב      

  )x, e(פוֵעל & ) e(אינטנסיבי & ) x, e(סירוק   =  <x >הסתרק. ג      

  

  הבנייני� הסבילי�. 7

 של הרכיבי� הפועליי� הפעלי� בכל הבנייני� שראינו עד כה ה� הרכבי� שוני� ובלתי תלויי� זה בזה

קיומו של הרכב אחד אינו מבטיח קיומו של הרכב . הפעיל, פיעל, תיכו�, רכיב חיצוני, שורש: שהכרנו

, שירע/ *השתרע: בפני עצמופיעל א� לא הבניי�  תיכו +פיעלייתכ� שורש שמצטר! אליו , למשל. אחר

מצטר! רק להרכבי� , π מנושנס, הסביל, הרכיב שנכיר עכשיו. מיכר/ *התמכר, שיחל/ *השתחל

אלא , כיוו� שהסביל אינו גוזר פעלי� משורשיה�זאת . פעלי� פעילי� ויוצאי� בשפההקיימי� כבר כ

התפקיד התמטי שהוא . מוסי! ארגומנט חדש, הרכיב החיצוניכמו , הסבילהרכיב . מפעלי� אחרי�

   : מעניק לארגומנט זה הוא תפקיד הפוֵעל

  

  π >y <  = פוֵעל)y, e(  

  

 הדבר מונע 'עקרו� בורציו'על פי . אי� הרכיב הסביל מצרי� יחסה אקוזטיבית, החיצוניבניגוד לרכיב 

מבחינה . ה התחבירית של נושא הפועלמהארגומנט שהוא מעניק לו תפקיד תמטי לתפוס את העמד

  הארגומנטשניה� גוזרי� פעלי� עומדי� החסרי� את � הסביל לפועל התיכו�פוא אתחבירית דומה 

לפועל , והוא מאפיי� אירועי� הקורי� מעצמ�, אול� בעוד לתיכו� ארגומנט פנימי בלבד. החיצוני

על כ� האירועי� . א� כי הוא אינו מתבטא תחבירית כנושא, הסביל יש ארגומנט נוס! בתפקיד פוֵעל

אי . לאלא ה� אירועי� שיש בה� פוֵע,  פעלי� סבילי� אינ� מתפרשי� כספונטניי�דייל המאופייני� ע

) ]46[��]39[כזכור בי� היתר מדוגמאות (רק ארגומנטי� שראינו שה� מתאימי� להיות פועלי� לכ� 

  : מטי שמעניק הבניי� הסביליכולי� לקבל את התפקיד הת

  

  האבטלה הפנתה את הדיירי� ללשכת העבודה/ בעלת הבית. א. 58

  בטלההא/ * בעלת הביתעל ידיהדיירי� הופנו ללשכת העבודה . ב      

  איכות הקרקע הגדילה את היבול/ האגרונומית. א. 59

  איכות הקרקע/ *  האגרונומיתעל ידיהיבול הוגדל . ב      

  משכורות נמוכות הוציאו פועלי� להפגנות/ מדינות עניות. א. 60 

  משכורות נמוכות/ *  מדינות עניותעל ידיפועלי� הוצאו להפגנות . ב       
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כיוו� שאותה משמעות מתקבלת ג� ללא , שמעניקה תפקיד תמטי של פוֵעל דייל עאי� זו מילת היחס 

משהו שביצע את הפעולה /מתפרשות כאירועי� הכוללי� מישהו) 61(�הדוגמאות ב. מילת היחס

  :המתוארת

  

  הדיירי� הופנו ללשכת העבודה . א. 61

  היבול הוגדל . ב      

  פועלי� הוצאו להפגנות . ג      

  

הדבר אינו משנה את . הסביל עצמו הוא שמאפיי� את הארגומנט החיצוני כפוֵעלהבניי� ש מכא�

  מתפרש כפוֵעל כבר ממשמעות הבניי� הכבדהארגומנט החיצונישבו , התפקידי� התמטיי� בבניי� פ0על

ל המקור כפוֵעל עארגומנט מתאפיי� , )63(�כפי שנית� לראות ב,  אול� בבניי� ה0פעל).62(�כמו ב, עיל3ַָה

אפשרי רק משתת! היכול למלא תפקיד של ) 61(��)58(דבר המסביר מדוע בדוגמאות ,  הבניי� הסבילדיי

כמו , א� לא משתת! היכול למלא רק תפקיד של מקור, המדינה, האגרונומית, כגו� בעלת הבית, פוֵעל

, עילהבצורתו הפ, שבניי� ִהפעיל עצמו א! על פי, איכות הקרקע או המשכורות הנמוכות, האבטלה

  . מאפשר משתת! בתפקיד של מקור

   

   <π <y  + פיעל  + <x > √  טבע≈   <y, x>ט0בע. א. 62

  )y, e(פוֵעל & ) e(אינטנסיבי & ) x, e(טביעת   =   <y, x>ט0בע.       ב

  > π> z + הפעיל   + <x > √  טבע≈   <z, x>ה0טבע. א. 63

  )z, e(ֵעל פו& ) x, e(טביעת  =   <z, x>ה0טבע.       ב

  

ג� כאשר התיכוני� , חשוב לשוב ולהדגיש את ההבדל שבי� פעלי� סבילי� לבי� פעלי� תיכוני�

ג� , קיומו של הפוֵעל במשפט הסביל מובטח מתו� משמעות הבניי� הסביל. סביל�מתפרשי� באופ� כעי�

�)א64(� כמו ב, אפשר תמיד להוסי! פסוקית מטרה למשפט הסבילעל כ�. אשר אי� הוא מופיע בתחבירכ

��)ב64(�כפי שרואי� ב, הבניי� התיכו� לא תמיד מאפשר להוסי! פסוקית מטרה, לעומת זאת). א65(�

כיוו� שהבניי� התיכו� שונה מ� , ל ידיעע� צירו! , סביל�ג� כאשר הוא מתפרש באופ� הכעי�, )ב65(

  :הסביל בכ� שאי� לו פוֵעל

  

  ע את הקהלכדי להפתי)  מס�דייל ע(הבמה הוסתרה . א. 64

     כדי להפתיע את הקהל)  הבמאידייל ע(הבמה נחשבה למשוכללת *.       ב

  כדי להפתיע את הקהל)  הקוס�דייל ע(החידה פוענחה . א. 65

  כדי להפתיע את הקהל )  הקוס�דייל ע(החידה התפענחה *.       ב

  

  סיכו�. 8

 ובהענקת תפקידי� תמטיי�  המתוארמשמעות� של השורשי� והבנייני� היא באפיונו של האירוע

ולא עסק (המאמר עסק בתרומת� השיטתית של רכיבי� אלה למשמעות הפועל . למשתתפי� בו
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השורש של כל ).  מילונית בזכות עצמהבמשמעות האנציקלופדית שיש לכל פועל מתוק! היותו יחידה

היחס הזה . האירוע או כיחס בי� הארגומנט הפנימי לבי� האירועפועל הוא רכיב המתפרש כתכונה של 

שהוא מיוחד לכל שורש , יחס זה לענוס! . באירועהפנימי קובע את אופ� השתתפותו של הארגומנט 

 מקור או פוֵעל:  הבניי�דייל וה� נקבעי� ע, בה� עומד הארגומנט החיצוני של הפועלשיש יחסי� , בנפרד

תפקידו התמטי של הארגומנט החיצוני מבטא אפוא את הבניי� ). סביל, פיעל(פוֵעל , )ִהפעיל(מקור , )קל(

 הבנייני� ג� קובעי� את . סיבתיות אופעולה: אירועהלהתרחשות תפקיד זה מספק הסבר . של הפועל

יש ) הפעיל, פיעל(נטיביות  האגממדפועל שהוא מסומ� בל: תחביריי� של הפעלי� השוני�ה� המאפייני

הוא פועל ) סביל, תיכו�( האקטיביות ממדמ� בפועל שהוא מסו, לעומת זאת. יצוני ארגומנט חבדר� כלל

  . עומד

שיטתיות בתרומתו הסמנטית של הבניי� מלאה כל עוד הוא משמש ליצירת יש לחזור ולהדגיש כי ה  

. תרומת הבניי� היא שיטתית לחלוטי�, כאשר מאותו השורש נגזרי� פעלי� בבנייני� שוני�. ניגודי�

קל למצוא דוגמאות שבה� אי� בניי� . שמעות לבחירת הבניי�אי� שו� מ, אול� א� אי� זוגות מנוגדי�

 העפיל, הקשיב באי� הבעת סיבתיות. אינטנסיביותהגרימה תור� סיבתיות והבניי� הכבד אינו תור� 

כיוו� שאלה דוגמאות של פעלי� הנגזרי� ללא , שגשג, דגדג, טפט�ב אינטנסיביות ואי� כל, הפריזאו 

 שיקולי� דייל או שהוא מוכתב ע( שרירותי הואולכ� , ו נושא כל משמעותהבניי� אינבמקרה כזה . ניגוד

בה� שכיוו� שאלה היחידי� , פעלי� משורשי� מרובעי� נית� לגזור רק בבנייני� הכבדי�: פונולוגיי�

כאשר אי� פעלי� מנוגדי� הנגזרי� מאותו ). יש מקו� בתבנית הפונולוגית של הבניי� לעיצור נוס!

פוא רק הסמנטיקה של הבנייני� מתגלה א. גיי� את הקשר שלו למשמעות שהוא מייצמאבד הבנ, השורש

  .בה� בחירת הבניי� היא פרדיגמטיתשבפעלי� 
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