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 תודות

 

למדריכים שלי, ד"ר אוון גרי כהן ופרופ' אני מודה ל ולפני הככתיבת עבודה זו נמשכה זמן רב, ו

לתואר  לימודימירה אריאל, שהיו סבלניים וחיוביים והיוו לי כתובת במשך כל התקופה. במהלך 

השתתפתי בכל הקורסים שאוון העביר, ביניהם הקורס 'מעבר למילה' שהצית את העניין  השני

וממנו צמחה עבודה זו. המחשבה הבהירה של אוון, הירידה לפרטים והיכולת  הראשוני בנושא

סייעו לי רבות בביסוס ההכללות בעבודה זו ובדיוקן.  והמעניינים להאיר את הדברים החשובים

אוון הוא זה שהציע לי לבקש גם ממירה את הדרכתה, עצה שקידמה מאד את כתיבת העבודה. 

ה והערותיה סייעו לי להעמיק ולהרחיב את הסקרנות והראש הפתוח של מירה היו לי השרא

המחקר. אני מודה מאד לפרופ' טל סילוני שאתגרה אותי בהערות מעוררות מחשבה והזכירה לי 

ניתוחים הסטטיסטיים ועל עזרה בלד"ר נירית יבנאי על המיוחדת את האהבה שלי לתחביר. תודה 

 התמיכה לאורך הדרך.
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 תקציר

ביטויים לשוניים רבים אשר מתחילים את דרכם כביטויים תוכניים/קונספטואליים מתפתחים 

 ,Lehmann 1985, 2002, Wischer 2000לביטויים דקדוקיים בתהליך שנקרא גרמטיזציה )

Hopper & Traugott 2003, Himmelmann 2004, Brinton & Traugott 2005, Bolozky 2019 

inter alia)). הלקסיקלית  בתהליך זה משתנה התפקיד הקונספטואלי המקורי כך שהמשמעות

נחלשת והביטוי הופך ליותר פונקציונלי, ובמקביל מתרחש לעתים קרובות תהליך של הפחתה 

נולוגית. מילות פונקציה, לרבות ביטויים ופעלים מודאליים, אכן נוטים להיות קצרים יחסית פו

(Zwicky 1970, Bolozky 1977, Selkirk 1984, 1995, 1996, Kaisse 1985, Bybee et al. 1991, 

1999, 2011, Hopper 1991, Bell 1999, Bybee & Scheibman 1999, Jurafsky et al 2001, 

Cohen 2003, Close 2004, Anderson 2008, Gahl 2012 and more בעבודה זו אני מציעה .)

, אשר החל את דרכו כפועל עיקרי במשמעות צריךשתהליך גרמטיזציה מסוג זה עובר על הפועל 

מהווה  צריךשל צורך ונחיצות, ופיתח, בנוסף, משמעות מודאלית של חובה וכן התכנות וציפייה. 

סמית, שאחת המשמעויות שלה היא פונקציונלית, וככזה מאפשר השוואה בין דוגמה למילה פולי

ההתנהגות הפונולוגית של מילת תוכן )פועל עיקרי( לבין ההתנהגות הפונולוגית של מילת תפקיד 

בהסתמך על שכיח יותר מהשימוש כפועל עיקרי.  צריךכיום השימוש המודאלי של )פועל מודאלי(. 

עובר  תהליך של בידול צורני המשקף את הבידול  צריךש אני טוענת, הקלטות של עברית מדוברת

, הפחתה פונולוגית של הצורה הפונקציונלית וביצוע מלא של הצורה הקונספטואלית –התפקודי 

 .שעוברת הפחתה אלא הצורה בשימוש מודאלי כלומר זו לא הצורה גרידא 

טיות )גורמים פונולוגיים, שכיחות גורמים רבים ומונעים היטב מסבירים הפחתות פונלמרות ש

ים, ביטויי פונקציה מועמדים להפחתה יפטואלס(, ואלה משפיעים גם על ביטויים קונועוד

רכיבים בעלי תדירות שימוש גבוהה מושפעים יותר , בין השאר כי עורים גבוהים עוד יותריבש

בין שכיחות לא מאין בהכרח מתאם שאני מביאה הוכחות לכך  ,למרות זאת  .מכוחות הגייה

השימוש )עיקרי/מודאלי( הוא בעל השפעה ניכרת על הביצוע סוג , וגבוהה לשיעור הפחתה גבוה

 הפונולוגי.

לשיעור  גורמתיש שתי לקסמות, והאחת מהן, הפונקציונלית, היא ש צריךשלבעבודה זו אני טוענת 

, הוא צריךועובר  כלומר, תהליך המודאליזציה )הפיכה למודאלי(, שעבר .שלו ההפחתה הגבוה

אני  ,רוצה, ובהתבסס על השוואה לפועל לפיכך שגורם לשיעור ההפחתות הגבוה שנצפה בו כיום.

ואף הפחתה היא עדות תו, והפחתב הגורם המשמעותיהפונקציונליות של ביטוי היא מציעה ש

 . קיומו של שימוש פונקציונלי של ביטויסימון של 

 הקדמה .1

תי בין האופן בו מילים נהגות בנפרד לבין האופן בו הן מופקות לעתים קרובות יש שוני משמעו

בדיבור רציף יומיומי. בדיבור רציף לעתים עיצורים ותנועות משתנים או מושמטים ואף הברות 

שלמות עשויות להימחק. התוצאה היא בדרך כלל קיצור הפלט הנהגה ע"י הפחתת מספר 

לא מבחינים בהפחתות אלה, ומסוגלים בבלי הרכיבים, לעומת הגיה מלאה. דוברים בדרך כלל 

דעת לגשר על הפערים, שנוצרים ע"י היגוי חסר או שונה, ולהגיע בקלות למשמעות המבע 

באמצעות רמזים תוכניים ואקוסטיים. קיים מתח קבוע בין הנטייה הטבעית להקלה על הדיבור 
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נטיות באמצעות הבלטת על ידי הפחתות, הידמות והשמטות, לבין הצורך לשמור על הבחנות סמ

במקומות בהם נוח לדובר מתרחשות  בהגייה אלה אלטרנציותשהבדלים. האינטואיציה היא 

להימנע מרצפים מסוימים, ושהן מושפעות ממהירות הדיבור ומהמשלב. אך תמונה זו אינה 

  .(2019)בולוצקי תשס"ב,  במשלב גבוה ואף רגילוהפחתות מופיעות גם בדיבור שלמה, 

תב במחקר הפונולוגי על "חולשתם" של רכיבים מסוימים בשפה לעומת רכיבים מסוג רבות נכ

אחר. חלוקה מקובלת היא למילים לקסיקליות )מילות תוכן( ומילות פונקציה )מילות תפקיד(, 

אחד הדברים שמבדילים בין מילות תוכן )דהיינו כאשר הסוג הראשון הוא החזק והשני חלש. 

 ,( הוא שמילות תפקידמילות יחס, פעלי עזר) תפקידמילות בין תואר( לשמות עצם, פעלים, שמות 

 גם מילות תוכן את,ז עם (. יחדSelkirk 1984,1995יכולות להיות מופחתות ) תוכן, ותבניגוד למיל

יש שני שימושים  צריךבעבודה זו אראה של .רציףנוטות להיות מופחתות בדיבור  שכיחות

צורה 'חזקה' )מלאה( וצורה 'חלשה' )מופחתת(.  –י צורות שמתקיימים במקביל, ובהתאמה שת

, ניתן סינכרונישחיקה פונולוגית מייצרים מצב שבו, במבט וים כמו גרמטיזציה יתהליכים דיאכרונ

צורתם הלקסיקלית זהה  .שיש להם מספר שימושים או תפקידים שונים לראות רכיבים בשפה

ההבדל בין הצורה המלאה למופחתת לא נובע . , עם אפשרות לשונות פונולוגיתבכל השימושים

זהה. בה הם מופיעים סינכרוני מיישום של חוקים פונולוגיים, מפני שהסביבה הפונולוגית  ןבאופ

שתי  בהמשך הדרך אבלבצורה המלאה, של הצורה המופחתת מקורה ש נראה באופן דיאכרוני

לערך הלקסיקלי יש שני מימושים כלומר באופן סינכרוני  .בלקסיקון במקביל"נשמרות" הצורות 

(. Kaisse 1985, Close 2004)אלומורפים(, שיכולים להיות בשימוש בנסיבות מסוימות )

אלומורפיה היא מצב בו צורות שונות משמשות בהקשרים שונים. הקשרים אלה יכולים להיות 

(,  madpeset  matpeset 'מדפסת'לפני עיצור בלתי קולי:  dהוא אלופון של  tלמשל פונטיים )

או פרגמטיים. עבור פריטים  תחביריים ,בסוף יחידה פרוזודית( הברות)למשל הארכת  פרוזודיים

בקטגוריות סגורות )לדוגמה מילות תפקיד(, החלופה הרלוונטית נוטה לשמש לאופטימיזציה 

יכולה אבל בעוד הצורה המלאה . אלומורפים הם בעלי נאמנות נמוכה למבנה הצליל, כי פונולוגית

יש העדפה לצורה כלומר  .ותמסוימ סביבותלהופיע תמיד, האלומורף המופחת אינו אפשרי ב

לפי הגישה הסטרוקטורליסטית,  .ת, ולצורה מלאה בסביבות אחרותותת בסביבות מסוימחמופ

אלומורפיה מתקיימת כשהשוני בין היעד להפקה הוא של גורם או גורמים מבחינים בשפה 

(Raffelsiefen 2016 .)אלומורפיה בעברית מתקיימת צריךשל  הפחתהבלפי גישה זו אני טוענת ש ,

 הצורה המלאה של הפועל והצורה המופחתת. -כלומר שתי לקסמות שונות 

 . גורמים להפחתה בדיבור רציף 2

גורמים שונים המתוארים בספרות עשויים להשפיע על הפחתות בהיגוי מלים. ובכל זאת, זו לא 

מצד אחד שמירה על הניגודיות  -כוחות מנוגדים שני בדיבור רציף פועלים הנטייה היחידה. 

ים דוברדוברות וההמשמעות, ומצד שני קלות ההיגוי של היכולת זיהוי )קונטרסט( כדי לשמור על 

הנטייה  (.Zipf 1949, Kohler 1990, 1998, Bolozky 2019 among others) שמעודדת הפחתה

אין צורך להפיק יותר  –ע"י העיקרון הפרגמטי של חסכנות גם  להפחית רצפים שכיחים מונעת

 Grice 1989, שנגזר ממקסימת הכמות של מהמינימום שיעביר את הכוונה התקשורתית

חסכנות מעודדת תהליכי הפחתה  (.Fosler-Lussier and Morgan 1999, Goldberg 2006ראו)

אך גורמי הגייה לבדם לא מנבאים מתי . פונולוגיים כמו קיצור רכיבים, מחיקת רכיבים והידמות
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ם ע"י אותם דוברים עצמ פיםרצ םמפחיתים ומתי לא, מפני שפעמים רבות יש שונות בהפקת אות

 .ודוברות

  קצב 2.1

מפני שכאשר משך הזמן  הפחתהקצב דיבור מהיר מבחינת מספר הברות לשנייה, עשוי להביא ל

ו מסיבות של קלות הגייה. כאשר ופחתכן יא הפחתההסיכוי שרכיבים שמועדים לעולה קצר יותר, 

(. Shockey 1974יותר ) ופחתמדובר בשני מבעים, האחד מהיר מהשני, יהיה המבע המהיר מ

בהשוואה : נמצא שלמהירות תפקיד מכריע בהפחתה באנגלית במחקר על הפחתת מילות תפקיד

נמצא יה, יהברות בשנ 2.5יה לבין דיבור איטי של יהברות לשנ 7.5בין דיבור מהיר יחסית של 

מהסיכוי  2.2בקצב האיטי היה גבוה פי במילת תפקיד הסיכוי לתנועה מלאה )לא מופחתת( ש

לשטף  גם קצב דיבור איטי קשור .(Jurafsky et al. 1998מהיר יותר )הבקצב לתנועה מלאה 

למילים הוצע שבעיות בתכנון הדיבור עשויות לפגוע בשטף הדיבור, להאט אותו, ולגרום  הדיבור.

במחקר על מילות תפקיד  שנמצאות לפני העצירה בשטף )פסק ממולא( להיות פחות מופחתות. 

וכך למשל נמדד, שלפני עצירה בשטף  באנגלית נמצא שבדיבור פחות שוטף יש פחות הפחתות,

מאשר לפני מילה, וכן  2הדיבור, מילות תפקיד באנגלית הן ארוכות )מבחינת משך ההגייה( פי 

 לפני עצירה בשטף הדיבור לעומת דיבור שוטף 3.5לתנועה מלאה )לא מופחתת( עלה פי שהסיכוי 

(Fox Tree and Clark 1997,Jurafsky et al. 1998, Bell 1999, Bell et al. 2003 במחקר על .)

גברים דיברו  –שיחות טלפון מוקלטות באנגלית נמצא הבדל בין גברים לנשים במהירות הדיבור 

הברות  5.03הברות לשנייה, ונשים הפיקו  5.35גברים בממוצע הפיקו  -ר מנשים מהר יות 6.4%

נשים הפחיתו פחות תנועות  –לשנייה, ובהתאמה נמצא הבדל בין גברים לנשים בהפחתת תנועות 

(. אולם Bell 1999) , כלומר גברים, שמדברים מהר יותר מנשים, גם מפחיתים יותר מנשיםמגברים

ויי קניין בעברית נמצא שאורך הסגמנטים, שתלוי במהירות הדיבור, בדרך במחקר על הפחתת כינ

כלל אינו קצר יותר בצורות המופחתות לעומת הצורות המלאות ולעתים אפילו ארוך יותר, דבר 

(. במחקר על דיבור Cohen 2003( של הצורות המופחתות )להלן 8ק שמעיד על גרמטיזציה )פר

מרווחים בין המהיר הזמנים שמתקצרים הם לעתים קרובות ספונטני באנגלית נמצא שבדיבור 

 (. Gahl 2012מילים עצמן )הרכיבי ב ההפחתמידת ה ואהמילים, ולא אורך 

 משלב והשפעות סוציולוגיות  2.2

גורמים פסיכולוגיים וסוציולוגיים שקובעים את המשלב בו מ עשויה להיות מושפעית הפחתה

. דיבור לא םלדיבור יםמקדישהם ת תשומת הלב שמידהדוברים והדוברות ואת  יםמשתמש

פורמלי, עשוי להיות מהיר יותר ורשלני יותר מסגנון דיבור מוקפד, ולכן נצפה למצוא בו יותר 

 (. Zwicky 1970)בולוצקי תשס"ב,  1כפי שניתן לראות בדוגמה  ויותר הידמות הפחתה

 ani lo mevin af mila mima ʃe-hu omeʁ 'אני לא מבין אף מילה ממה שהוא אומר'  (1)

 anlo mvin af mila mimaʃumeʁ 

  דוגמה מתוך בולוצקי תשס"ב 
 

כאשר מדובר בשני מבעים דומים הנהגים באותו קצב, המבע הלא פורמלי / משלב נמוך יהיה 

(. גורמים סוציולוגיים שונים שנבחנו על ידי חוקרים רבים מראים Shockey 1974יותר ) מופחת
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 הפחתהכמו גיל, מין, מעמד חברתי, מצב פסיכולוגי, נינוחות ועוד יש השפעה על שלגורמים 

(Bailey 1973, Labov 1966, 1968, 1972 among others  בתוךShockey 1974.) 

( כל הדוברים משתמשים חליפות בצורה 4אין להתעלם מגורמים אלה, אך בבסיס הנתונים )פרק 

שלב כלשהם במהלך השיחה או שינוי ניכר לאוזן בקצב המלאה ובצורה המופחתת, ללא מעברי מ

הנתונים מתוך  בדקתי באופן ספציפי את. יםהמשלב מנוטרלו י הקצבהדיבור, ובכך למעשה משתנ

, יחסית הקריין והמרואיינים משתמשים במשלב גבוה ןכניות טלוויזיה בעלות אופי תחקירי, בהות

 גם , מופחתצריךומצאתי שומדברים לאט,  שוקלים את מילותיהם, נוקטים ברטוריקה מודגשת

ההפחתה  שיעורו 75.6%הוא  הטלוויזיה בתוכניות צריךשל ההפחתה  שיעורבפיהם פעמים רבות. 

 391אזכיר כי שיעור ההפחתה הכללי בבסיס הנתונים )המונה . 83.8%הוא  היומיומיות בשיחות

 התה בתוכניות הטלוויזי. מבחינה סטטיסטית ההבדל בין שיעור ההפח82.1%מופעים( הוא 

מכאן שמשלב אינו גורם  P Value=0.104.1 - לשיעור ההפחתה בשיחות היומיומית אינו מובהק

 .צריךמשמעותי בהפחתות של 

 תדירות   2.3

(, שאומר בפועל שיש מעט מילים Zipf's law) Zipfהתדירות של מילים בשפה נוטה לציית לחוק 

 Zipfהרבה מילים לא תדירות בהן אנחנו משתמשים מעט )תדירות בהן אנחנו משתמשים הרבה, ו

1935/1965 .)Zipf מילים שכיחות נוטות להיות קצרות בהשוואה למילים פחות בלקסיקון זיהה ש

 שכיחות.  

 Shanonשלהן הופכת אותן למוכרות יותר ) הגבוהה ותתדירמופחתות מפני שהשכיחות מילים 

(. בגלל שכיחותן Fosler-Lussier and Morgan 1999) הלן(ל 2.3.3) ( ולאינפורמטיביות פחות1951

(, מוספיות ורבות ממילות התפקיד, הן ניתנות לשחזור בקלות cliticsהגבוהה של מילים נצמדות )

ובעזרת סימנים אקוסטיים מינימליים כמו רק  להלן( 2.3.2) יחסית מההקשר בו הן נאמרות

. גם מילות תוכן תדירות 2(Fosler-Lussier and Morgan 1999, Bolozky 2019"שאריות" דיבור )

 ופיעותעשויות לעבור הפחתה, אבל היות שמילות תפקיד הרבה יותר תדירות ממילות תוכן, ומ

 .)ביותר הקשרים( ממילות תוכןיותר  מופחתותבעמדות תחביריות ופונולוגיות שונות, הן 

, רכיבים בעלי תדירות שימוש גבוהה (Usage-based theoryשימוש )-לפי תאוריית דקדוק מבוסס

תנועות ועיצורים ותהליכי  מחיקתמושפעים יותר מכוחות הגייה, ולפיכך שינויים פונולוגיים, כגון 

. כך נמצא לדוגמה הידמות, משפיעים עליהם יותר מאשר על רכיבים בעלי שכיחות נמוכה

הייתה  /n/או  r//-לפני ההתנועה ש evening-ו everyשבהגיית מילים תדירות באנגלית, כמו 

חסרה, וההברה שהיא יצרה נעלמה לחלוטין, ולעומת זאת במילים תדירות במידה בינונית כמו 

memory ו-salary  / נוצרה/r  הברתית. במילים נדירות כמוmammary ו-artillery  ההגייה

הסתברותי (. היפותזת הצמצום הBybee 1995, 2002בתוך  Hooper 1976) /r/הייתה תנועה + 

Probabilistic Reduction Hypothesis (Bell 1999, Jurafsky 1998 אומרת שמילים מופחתות )

יותר ככל שיש להן הסתברות גבוהה יותר להופיע. כלומר ככל שחומר לקסיקלי שכיח יותר בשפה 

                                                           
1
  .P  Value<0.05. התוצאה מובהקת כאשר 0.05של  P  Valueהמובהקות הסטטיסטית נקבע כמקובל לפי  ערך 

מילים נצמדות )יזרעאל תשע"ו(, מילים נשענות, צורנים  -שונים  מתורגם לעברית בספרות הבלשנית באופנים cliticsהמונח  2
 קליטיים, נתמכים )בולוצקי תשס"ב(. אני משתמשת מעתה ואילך במונח 'מילים נצמדות'.
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של כך הוא מקבל היגוי קצר וחלש יותר. בבדיקת משך  . להלן(, 2.3.2) וצפוי יותר בהקשר שלו

מילות תוכן באנגלית, שבה נוטרלו מהירות הדיבור ומספר ההברות, נמצא שהמילים  1,412

-. כמו כן, בקרב מילות תוכן בעלות שכיחות18%-השכיחות קצרות יותר מהמילים הנדירות ב

סופי )זהו הגורם שנבדק במחקר זה( יותר  t/dיחסית גבוהה היה שיעור מקרי המחיקה של עיצור 

(. הכיווניות הברורה של Jurafsky et al 2001יחסית נמוכה )-ילים בעלות שכיחותגבוה מאשר במ

השינוי הפונולוגי ביחס לשכיחות מצביעה על כך שזה אינו שינוי מקרי אלא תהליך של שינוי שנובע 

של פעילות מוטורית. התדירות הגבוהה הופכת את  זציהאוטומטישל מחזרתיות ומתהליך טבעי 

למקובלים ושגורים, והיא שמאפשרת השפעה של תהליכי הפחתה ים פונולוגית המופחת הביטויים

 Jurafsky et al. 2001, Bybee 2002, Thompson and Fox 2004, Goldberg)קבועיםפונולוגיים 

2006 among others)משנים את הצורה של  , ובהתאמה לתדירות המילים,. שינויים אלה בהדרגה

נוי צליל הוא הדרגתי מבחינה פונטית ומבחינה לקסיקלית כאחד, שי - הייצוג המאוחסן במוח

 Bybee & Fleischman) והקצב שבו מילים עוברות שינויי צליל קשור באופן חיובי לתדירות שלהן

1995, Bybee 2000, Pierrehumbert 2001 .) 

 

 תבניות תדירות   2.3.1

עזר+פועל, פועל נטוי+שם פועל(  רכיבים שמשתמשים בהם ביחד בתדירות גבוהה )לדוגמה פועל

 Goldbergצימודים נלמדים בעלי צורה לשונית, שנושאים תפקיד או משמעות ) -יוצרים תבניות 

הם גורמים שיש לקחת אף (. הימצאות מילה בתוך תבנית קבועה ושכיחותה של תבנית זו, 2006

גדילה את התדירות שלו מ , למשל,בחשבון בהפחתה של אותה מילה. הפיכת פועל ראשי לפועל עזר

כי נוספים לו שימושים. הוא מאבד את ההתנהגות המורפוסינטקטית שלו כפועל ומתאפשרת 

הפחתה. כשמשתמשים באופן תדיר בתבנית מסוימת, היא מתקבעת, ושימוש תדיר זה הוא 

 Haimanשמאפשר שינוי פונולוגי. החזרה התדירה עצמה היא כוח מניע ביצירת שינוי בדקדוק )

 אהו צריךשבתוכה  הוא תבנית תדירה( ללכת צריך)לדוגמה שם פועל  + צריךלדוגמה הרצף  (.1994

. אחד מהשינויים שעשויים תבנית כיחידה אחתה מסייעת לעיבוד תוהפחתשפועל מודאלי 

ליחידת עיבוד עשוי להפוך רצף שמופק באופן תדיר  -' Chunkingלהתרחש בדקדוק הוא '

המקורי שלה מאבד מחשיבותו ויכול להעלם ע"י שינוי פונולוגי, דבר אוטומטי. המבנה הפנימי 

מצומצם 'את יודעת' הביטוי  2(. בדוגמה Boyland 1996שהופך את היחידה לקלה יותר לעיבוד )

 אתנחתא בדיבור או לריכוך המבע.סמן שיח, המשמש למבחינה פונולוגית כאשר הוא מהווה 

at jodaʔat todat , יושבת וזה'. יודעתאת 'אני עושה עבודה, אני לא,    (2)
3 

  SM6נספח א',  
 

באנגלית נמצא שהמצאו בסביבה השכיחה שלו היא  don't במחקר על הפחתות של פועל העזר

ועם  I אניהיא עם שם גוף  don't הגורם המכריע  להפחתה. הסביבה השכיחה ביותר של פועל העזר

באנגלית מועדפות בסביבות היותר שכיחות שבהן  don't. נמצא שההפחתות של know יודעהפועל 

מופחת פחות, הן מבחינת תדירות ההפחתות והן  don'tהוא מופיע. בסביבות שכיחות פחות, 

, שכן השכיחות הגבוהה מייצרת צפייה (Bybee 1999עד כמה הוא מצומצם ) –מבחינה פונולוגית 

בה שכיחה זו מייצרת תבנית תדירה . סבימעורב )ראו להלן( don't-אצל הנמען או הנמענת ש

                                                           
 תעתיק פונמי רחב לפי יזרעאל )ב'( תשע"ו. 3
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 .אחריו ושם פועל פניולמופיע היא כששם גוף  צריךשמאפשרת הפחתה. הסביבה השכיחה של 

 . בבסיס הנתונים שלי 92%בסביבה זו שיעור ההפחתות הוא 

 

 (Predictability. יכולת הְצפייה )2.3.2

למצוא אותה בהקשר מסוים. קיים קשר הדוק בין השכיחות של מילה לבין עד כמה צפוי יהיה 

של מילים אלה. יכולת  אופן ההיגוימילים תדירות הן צפויות יותר, יש יותר שונות בשהיות 

 Jurafsky(, בהינתן המילה העוקבת, משפיעה על משך ההגייה )Predictabilityהְצפייה של מילה )

פונטיים להפחתות -לאבמחקר שנערך על שיחות טלפון מוקלטות באנגלית נבדקו גורמים  -( 2001

של מילות תפקיד באנגלית. נמצא שמילות תפקיד צפויות יותר, בהינתן שתי המילים שקודמות 

להן, הן גם מופחתות יותר. לאור העובדה שאדם מתכנן את הדיבור שלו, גם ליכולת הצפייה של 

 המילה העוקבת יש השפעה על ההפחתה. 

קולוקציה של תבניות תדירות ושל מבנים צפויים.  ( הם מקרה פרטיCollocationsצירופי לשון )

אפשר -ומר צירוף מילים שכבר קיבל משמעות חדשה משל עצמו, שאיכל ,צירוף כבולמ נהשו

. משמעותה של הקולוקציה ''יצא בשאלהאו  'ן'נקודת חכמו  –מרכיביו  צירוף שללהסיק אותה ב

לקסיקון, ואינה יצירה מופיעה בנגזרת ישירות מהמשמעות של מרכיביה, ובכל זאת היא 

צפויה בהקשר בו היא נאמרת, ולפיכך כפופה או הדוברת. היא תדירה ו ספונטנית של הדובר

 'שצריך כמו'לשינויים פונולוגיים כמו קיצור רכיבים, הידמות ומחיקת רכיבים. צירופי הלשון 

בתוכם אינו מופחת. אי לכך, אצטרך  צריךהם צירופים שכיחים אך למרות זאת  'צריך לא'ו

וך צירופי לשון אלה מפני שהוא להסביר ממצא בלתי צפוי זה. אני אטען שהוא אינו מופחת בת

 להלן(. 8.3פועל עיקרי )פרק 

 

 השפעה משולבת של תדירות ויכולת הצפייה -. היתכנות 2.3.3

מאחר שמילים שכיחות הן  אינטואיטיבית:היא של מילה  ליכולת הצפייההתלות שבין תדירות 

שהשומע יהיה מסוגל יותר צפויות, יותר שונות מותרת בהפקה שלהן בקצבי דיבור שונים, מפני 

 להבין את המשמעות מההקשר ומרמזים אקוסטיים מועטים בלבד.

רמת האינפורמטיביות של מילה, כפי שהיא  -הן נגזרות של אותו גורם  ויכולת הצפייהתדירות 

מילים שהן מאד תדירות או מאד צפויות, הן בעלות  -. כלומר להופיע נמדדת מההיתכנות שלה

נמצא שמילים  (, ולכן יש להן ערך אינפורמטיבי נמוך.probable)הופיע ל רמת היתכנות  גבוהה

קצרות יותר או מופחתות יותר  ( הןתופחות אינפורמטיבי)ולפיכך  ןבהקשר שלהצפויות  יותר

מילים  8,472ניסוי על  תהליכי הפחתה שונים שנמדדו בבסיס נתונים באנגלית שבו נבדקו  בדיבור.

ידע לגבי מצביע על כך שמודל הסתברותי של הפקת שפה שיומו של , תומך בקt/d-שמסתיימות ב

ההתכנות של מילה להופיע בהקשרה )שנגזרת מתדירות המילה ומיכולת הצפייה אותה( משפיע על 

 ,Fosler-Lussier and Morgan 1999 Gregory at al. 1999) האופן בו דוברים מפיקים מילים

among others.) 

 

 

 

http://www.ruvik.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F/2014/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D.aspx
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 נגישות 2.4

ורמת הנגישות עשויה , תלויה בנגישות המנטלית אליה ,שבה יחידת מידע מעובדת ,הקלות

מספר גורמים הקשורים לבולטות מתחברים באופן מורכב על מנת . להשתנות במהלך השיחה

בעל להגדיר את רמת הנגישות. לפי תאוריית הנגישות כשכל השאר זהה, הפריט הפחות נגיש יהיה 

אם מילה מופיעה פעמיים באותו הקשר ובסמיכות . (Ariel 1990גית )יותר מבחינה פונולונפח רב 

ך ההפחתות לפיכזמנים, בהופעה השנייה היא קלה יותר לעיבוד ולכן עשויה להיות מופחתת. 

עם וכאשר 'צריך' מופיע בפעם השנייה בשיח באותו הקשר  3מושפעות מרמת הנגישות. בדוגמה 

ולכן קלה לעיבוד ויכולה להיות מופחתת. בגלל שהטעם  ,אותו משלים, היחידה כולה נגישה יותר

 הראשי כמו גם המובן הסמנטי הם על המשלים, החלק שמופחת הוא פועל העזר המודאלי.

הוא אומר את מה שאומר המרכז שמאל,  (3)

 להיפרד. )מלא(צריך

 אוקיי.

אם יאיר לפיד היה בא ואומר: 

 להיפרד. למה? )מופחת(צריך

 

hu omeʁ et ma ʃeomeʁ hameʁkaz smol, 

ʦaʁiχ (full) lehipaʁed 

okej 

im yaiʁ lapid haja ba veomeʁ: ʦaʁiχ 

(reduced) lehipaʁed. Lama? 

  ZEL-17,18נספח א',  
 

הוא אמנם פועל שכיח יחסית, אך מועטים המקרים בהם הוא מופיע באותו הקשר בסמיכות  צריך

 השפעת הנגישות על הפחתתו היא זניחה.  לעיל, ולכן אני מניחה ש 3זמנים כמו בדוגמה 

לסיכום, בפרק זה הראיתי את השפעתם של גורמים ידועים בספרות על הפחתות בכלל ועל 

ההפחתה של 'צריך' בפרט. נראה  שלקצב ולמשלב יש השפעה על הפחתת הדיבור כולו, אך אין 

גרמטיזציה שעובר בהם להסביר מתי מפחיתים ומתי מבצעים ביצוע מלא. תחילתו של תהליך ה

הוא בהיותו פועל תדיר. תדירות גבוהה זו היא שמאפשרת בידול סמנטי שבא לידי ביטוי  צריךעל 

 באופן פונולוגי והיא גם זו שמגבירה את יכולת הצפייה שלו. 

 שאלת המחקר והשערת המחקר  .3

נטית/ הפו שחיקהתהליך המודאליזציה של פועל לבין הבין מטרת המחקר היא לבחון את הקשר 

שלו. באופן ספציפי, אבחן אם בעברית פעלים מופחתים יותר כאשר השימוש בפועל הוא פונולוגית 

לא במשמעות הלקסיקלית הקנונית שלהם. הפחתה זו יכולה לאשש את הטענה שהגורם 

 עלוהמשמעותי בהפחתת פעלים הוא השימוש שלהם, ובאופן ספציפי, הפונקציונליות של הפ

משמש לי כמקרה מבחן לפועל  צריך. הפועל ילת תפקיד או במילת תוכןכלומר אם מדובר במ

  שנמצא בתהליך מודאליזציה.

הפיכה למודאלי היא מקרה פרטי של תהליך גרמטיזציה, שבו ביטוי קונספטואלי  –מודאליזציה 

מקבל שימוש מודאלי. מודאליות היא הבעת עמדה )בניגוד לקיומיות(, ושימוש מודאלי הוא 

ו מובעת עמדה על האפשרות, הסבירות, הנחיצות, הרצייה, ההרשאה, ההכרח או החיוב שימוש שב

 המובעים בפסוק.
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 ?צריךעל ההפחתה של אלו גורמים משפיעים לפיכך שאלת המחקר היא: 

בספרות מתוארות בהרחבה הנסיבות והסיבות שבגינן מילים מופחתות. מלבד קצב הדיבור 

ן גורף )גם אם לא במידה שווה על כל רכיב(, יש מילים והמשלב, שמשפיעים על הדיבור באופ

תדירות גבוהה יחד עם יכולת צפייה גבוהה מובילות להיתכנות גבוהה  -שמועדות להפחתה 

להופעתה של המילה ומכאן לאינפורמטיביות נמוכה שלה. בהינתן תנאים אלה "מותר" להפחית, 

יים מינימליים. הדובר יבחר להפחית כי השומע יבין את המילה מההקשר בעזרת רמזים אקוסט

מסיבות של נוחות הגייה ושל עקרון החסכנות לפיו דוברים מפיקים את המינימום שמעביר כוונה 

( נוטות לקיים את התנאים שמתירים function wordsלעיל(. מילות תפקיד ) 2תקשורתית )פרק 

עלות אינפורמטיביות נמוכה. הן תדירות, צפויות להופיע בהקשרן ולפיכך בדרך כלל ב –הפחתה 

לפיכך השערת המחקר שלי היא שכאשר למילת תוכן יש שימוש פונקציונלי בשפה, היא מועדת 

, מפני שיש לו שתי הוראות, האחת לקסיקלית צריךלהפחתה. בחרתי לבדוק את השערתי בעזרת 

 והשנייה פונקציונלית.

מרות שלרוב אין הכרח שצורה אחת אינן מקריות. ל צריךאני מראה בעבודה זו שההפחתות של 

תפוצת הצורות המלאות לעומת הצורות המופחתות היא תפוצה משלימה ולא השנייה,  תופיע

ולעומתם בסביבות מסוימות ניכרת בהם רק הצורה המלאה אפשרית, הקשרים קיימים במובן ש

אחת שתי לקסמות, והמהווה למעשה  צריךהעדפה לצורה המופחתת. השערת המחקר אומרת ש

, רוצהלראייה, הפועל לשיעור ההפחתה הגבוה.  גורמת, היא ש)המודאלית( מהן, הפונקציונלית

אבל אחוזי ההפחתה שלו נמוכים יותר, מפני  צריךמבחינה פונטית, שכיח יותר מ צריךשדומה ל

שימוש מודאלי של  55%רק  –שהשימוש הפונקציונלי שלו )לעומת הקונספטואלי( פחות שכיח 

מפועל ראשי  צריךהפיכת   שימוש מודאלי של 'צריך' בבסיס הנתונים שלי. 81%ומת 'רוצה' לע

כי נוסף לו השימוש הפונקציונלי. בצורה זו הוא  צריךלפועל עזר מודאלי מגדילה את התדירות של 

מאבד את ההתנהגות המורפוסינטקטית שלו כפועל, ודבר זה הוא שמאפשר את ההפחתה. כלומר 

מטיזציה(, הוא שמאפשר הפחתה והוא שגורם לשכיחות הגבוהה. לפיכך אני השינוי בשימוש )גר

 של ביטויבשיעור גבוה שהפחתה בשיעור גבוה היא עדות לקיומו של שימוש פונקציונלי  טוענת

 -תו. במילים אחרות ל הפחתע משפיעההפונקציונליות של ביטוי בתוך מבנה פונולוגי מסוים, ו

 .םרכיבים פונקציונליי הפחתה היא סימון פונולוגי של

 מודלים תאורטיים עיקריים 3.1

נושא עבודה זו נוגע לתחומים בלשניים שונים ולממשק ביניהם. גורמים רבים שחוברים יחדיו הם 

שמחוללים תהליכים לשוניים כגון זה בו אני עוסקת. בחלק זה אציג בקצרה את ההנחות 

 הניתוח.   התאורטיות העיקריות שאותן אני מאמצת ושעומדות בבסיס

גורמים פרגמטיים וגורמים ברמת המילה הפונולוגית והצירוף ש טוענתאני מאמצת את הגישה ש

 Lehman) מלאה או מופחתת – הפונולוגי הם שקובעים באופן סינכרוני איזו צורה היא שתופיע

 עקרונותשינויים ברמה הסגמנטלית קורים על פי ה ,כאשר הצורה המופחתת מופיעה (.1985

 (.Barnes 2006, Bolozky 2019 among others) לוגייםפונו

שרכיבים בעלי  טוענת(, שUsage-based theoryשימוש )-אני מאמצת את תאוריית דקדוק מבוסס

תדירות שימוש גבוהה מושפעים יותר מכוחות הגייה, ולפיכך שינויים פונולוגיים, כגון הפחתת 
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יהם יותר מאשר על רכיבים בעלי שכיחות נמוכה תנועות ועיצורים ותהליכי הידמות, משפיעים על

(Bybee 1995, 2002.) 

(, ועוסקת בעבודה זו 7( )פרק 1978/1996) Selkirkאני מאמצת את ההיררכיה הפרוזודית לפי 

. מבין ארבעת המבנים האפשריים Phonological (Prosodic) Word -ברמת המילה הפונולוגית 

 (, אני מניחה שבעברית מתקייםSelkirk 1996מילת תוכן ) חד הברתית עם תפקידבשפה של מילת 

(. מילות התפקיד בעברית אינן מוטעמות. רבות ממילות התפקיד החד 1המבנה שמוצג בתרשים )

הברתיות לא יכולות לעמוד בפני עצמן ולכן הן מצטרפות למילות תוכן ויוצרות איתן מילה 

 פונולוגית, לדוגמה 'בחצר', 'על הגג'.

 ( 1תרשים )

 PhP  

 PWd  

PWd  σ 

lex  fnc 

 
 Indirect reference (Chen 1987, Hayes 1989, Selkirk 1986 amongשל אני מאמצת את הגישה 

othersגישה זו הוא בהטיעון המרכזי לתי ישיר בין הפונולוגיה לתחביר. (, שטוענת לקשר ב

לוגיים לבין תחומים שמוגדרים ע"י תהליכים פונו בין תחום פעולתם שלאין התאמה שלעתים 

רכיבים תחביריים ריקים פונטית אינם חוסמים הפחתה, וזו  6כפי שאני מראה בפרק  התחביר.

שההיררכיה הפונולוגית ולא התחבירית היא שרלוונטית לתהליכי הפחתה, כפי  הוכחה לכך

 Nespor and Vogel (1986.)וענות שט

(, שטוען שגרמטיזציה היא נושא 2002) Lehmannשל  לגבי גרמטיזציה אני מאמצת את הגישה

. אני ביניהם ובממשק שונים )תחביריים, פונולוגיים ופרגמטיים( פרמטריםב מורכב שתלוי

( כאל מקרה טיפוסי של תהליך 8מתייחסת להתפתחות של פעלים מודאליים )מודאליזציה, פרק 

ם לקסיקליים שמקבלים מעמד שינוי הדרגתי שבו מתרחבת המשמעות של מבני –גרמטיזציה 

 Bybee et al. 1991, Wischer 2000, Brinton & Traugott 2005, De Haan & Hansenדקדוקי )

2009 among others..) 

 בסיס הנתונים. 4

מקטעים  41-שעות של דיבור ספונטני של דוברים רבים ב 12בסיס הנתונים לצורך מחקר זה כולל 

 דות ועד כשעה, במספר סוגי הקלטות:באורכים שונים, בין דקות בוד

ע"י דוברת אחת )ראשי התיבות של שמה מקטעי הקלטות של שיחות טלפון שבוצעו  12 .א

. בכל הקלטה שני 2019-2020בשנים  שלה סלולריהטלפון הבאמצעות מכשיר ( SGהוא 

כל ההקלטות מבוססות על דוברת למעט שיחה אחת שבה שלושה דוברים.  ,דוברים

ילידית , דוברי עברית 18כל הדוברים מעל גיל  מקליטת השיחה, ובני שיחה. ראשית אחת,

 . חריש-ומתגוררים בישראל במועצה אזורית קציר
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שהוקלטו ע"י אחת מהמשתתפות מקטעים של פגישות 'זום' מרובות משתתפים,  2 .ב

-ציר, ומתגוררים בישראל במועצה אזורית ק18כל הדוברים מעל גיל . 2020-בבפגישות 

 חריש.

( באמצעות מכשיר הטלפון IYמקטעי הקלטות של שיחות טלפון שבוצעו ע"י דובר אחד ) 3 .ג

דוברי עברית  18דוברים ודוברת אחת, כולם מעל גיל  2. סה"כ 2020הסלולרי שלו בשנת 

 ילידית.

מקטעים של הקלטות במכשיר הקלטה שלקוחות ממאגר העברית המדוברת מעמ"ד  17 .ד

(http://cosih.comההקלטות הינן שיחות אותנטיות וספונטניות מחיי היום .)- יום

. כל הקלטה מבוססת על דובר עיקרי אחד, האדם שנשא על 2002-2001שהוקלטו בשנים 

 עצמו את מכשיר ההקלטה, ובני שיחו באותו היום.

וחלקן  ברמקול שיחות טלפון מקטעי הקלטה של שיחות אותנטיות וספונטניות, חלקן 3 .ה

כל . 2019במכשיר הקלטה בשנת  את כל המקטעים הקלטתי .שיחות פנים אל פנים

המתגוררים בישראל באזור השרון, רובם מבוגרים מעל  הדוברים דוברי עברית ילידיים

 .17-ו 15בני נוער בגילאי  2למעט  18גיל 

כניות בעלות אופי ו'עובדה', תכניות הטלוויזיה, 'זמן אמת', 'המקור' וופרקים מת 4 .ו

כנית כשעה. התוכניות ותחקירי, הכוללות ראיונות עם דוברים שונים וקריינות. משך כל ת

 . 18. כל הדוברים מעל גיל 2020-ו 2018 יםשודרו בשנ

דוברים(, כשהמטרה היא לתת תמונה רחבה של  60-בסיס הנתונים מכיל דוברים רבים ושונים )כ

בעברית. אמנם יתכן ויש תופעות אידיוסינקרטיות לדוברים מסוימים, אך  צריךאופן השימוש של 

הבדלים בין דוברים. בבסיס הנתונים יש  נבחניםולכן לא  ,הכללה מתאפשרת בשל ריבוי הדוברים

. נושאי ההקלטות מגוונים מכל בגירים, הדוברים שני קטיניםאיזון במגדר הדוברים, ולמעט 

ר לא מבוטל של שיחות בנושא פוליטיקה מקומית וארצית. תחומי החיים, אך יש בהן מספ

ועל פעולות )שאנשים נזקקים להם( בשיחות אלה, מטבע הדברים, משוחחים על דברים שצריך 

 בבסיס הנתונים עשויה להיות גבוהה מזו שבשפה צריךשצריך לעשות, ולכן יתכן שהשכיחות של 

 וף הנתונים.. בחרתי שיחות מסוג זה על מנת לייעל את איסבכלל

איכות ההקלטות משתנה, אך בכל המקטעים איכות ההקלטה מאפשרת תמלול חד משמעי. כל 

ה' היא -המקטעים המוקלטים מתומללים במלואם. שיטת התמלול בהקלטות מסוג א', ב', ד' ו

הכתובה בכתיב  בעברית לייצגו שמקובל לכתב כפי הדיבור העברת רצף כלומר תמלול רגיל,

 העברית של לפונולוגיה או לפונטיקה התייחסות מכל ייצוג החף זהו סימני פיסוק.סטנדרטי ועם 

ההקלטות שלקוחות ממעמ"ד )סעיף ב' לעיל( מתומללות גם הן תמלול רגיל, וחלק  .המדוברת

בגוף המחקר מצויות דוגמאות מתוך ההקלטות מהתמלילים כוללים סימונים פרוזודיים. 

 שאני תעתקתי.  IPAת בתעתיק בסימון המתומללות, ודוגמאות אלה מובאו

שיפוט לגבי  לי על מנת לאפשר ,במהירות איטיתהן במהירות רגילה והן  ההקלטות הושמעו

'מופחת' או 'מלא'. 'מלא' הוא ביצוע שכולל  –הביצוע של הפעלים שבבדיקה. השיפוט הוא בינארי 

מהצורה הקנונית  ה כלשהימופחת ברמעיצורים ותנועות, ואילו כל מופע ש –את כל הסגמנטים 

המלאה נחשב לצורך עבודה זו ל'מופחת'. קיימת שונות רבה באופן ההפקה של הצורות 

המופחתות, שיתכן ונובעת מההדרגתיות המובנית של תהליך הגרמטיזציה. כיוון שעבודה זו לא 

 עוסקת בשלבים השונים של הגרמטיזציה, לא התייחסתי לאופי הסקאלרי של השינוי. 

http://cosih.com/
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מפני שמבחינה פונולוגית  צריךתי מתוך בסיס הנתונים את כל המופעים בצורת העתיד של הוצא

/ ויש שוני tבהווה ובעבר מורכב בכך שבצורת העתיד נוסף עיצור / צריךומורפולוגית הם שונים מ

בתנועות. הבדלים אלו עשויים להיות בעלי השפעה שאין ביכולתי לאמוד על ההפחתה. כיוון 

בסה"כ( אין השפעה מהותית על גודל בסיס  17ם בעתיד הוא מועט ממילא )שמספר המופעי

 הנתונים ועל הממצאים. 

בעבודה זו  ותהמוצג טענותלפי מדדים תחביריים, פונולוגיים ופרגמטיים. ה מנותחיםכל המופעים 

 על נתונים אלה ומתוכם לקוחות הדוגמאות.  כותמסתמ

ששיעור ההפחתות במאגר הנתונים מייצג נכונה את חישוב גודל המדגם הנדרש על מנת להוכיח 

 ונשען על ההנחות הבאות: WinPepi  Version 11.65נעשה בתוכנת שיעור ההפחתות בשפה 

 0.05( הוא P value, כלומר ערך המובהקות הסטטיסטית )α=95%רמת הביטחון נקבעה על 

 כמקובל במחקר הכמותני.

 85%( = Assumed proportionשיעור הפחתות משוער )

 4%( = Acceptable differenceטווח השיעור המשוער )

והטווח המשוער של שיעור ההפחתה  85%כלומר ההנחה היא ששיעור התופעה )ההפחתה( הוא 

 .89%-ל 81%, בין 4%±הצפוי הוא 

 (β -1=)90%עוצמת המדגם 

גם נעשה על מאחר שטרם פורסמו מחקרים המודדים היקף תופעה זו בספרות המדעית, גודל המד

באוכלוסיית דוברי עברית  צריךסמך הערכה ראשונית של שיעור ההימצאות של ההפחתות של 

 ילידיים. 

מקרים ולפיכך  391מקרים. בבסיס הנתונים יש  307גודל המדגם שחושב על פי ההנחות הנ"ל הוא 

 הוא יכול להיחשב מדגם מייצג.   

מהביצועים  321, כאשר 82%הוא  צריךלי של הכללפי הנתונים בבסיס הנתונים שיעור ההפחתה 

, אמר -לעומת זאת פעלים שכיחים אחרים שנבדקו מבוצעים בצורתם המלאה.  70-מופחתים ו

הפעלים הנפוצים בעברית )בולוצקי תשס"ט עמ'  16כולם בין  – עשה, הלך, חשב, רצה, ידע, יכול

 (. 8בלבד )פרק  50%-ל 10%מופחתים בבסיס הנתונים בשיעורים של בין  -( 361

 על נשען אחרים, שכיחיםפעלים  מול אל צריך , קבוצות שתי בין להשוואה המדגםגודל  חישוב
 :הבאות ההנחות

 α=95% רמת ביטחון

 90%עוצמה = 

מכיוון שהאוכלוסייה הכללית מיוצגת  ,עוצמה הסטטיסטית גדלהככל שגודל המדגם גדול יותר ה

אומרת  90%. עוצמה של קשרים שקיימים באוכלוסייה יש יותר סיכוי לזהותולכן טוב יותר 

סיכוי שקיים הבדל אמתי בין שתי הקבוצות )'צריך' לעומת 'פעלים שכיחים'(  10%למעשה שיש 

 (. 2והחמצתי אותו )טעות מסוג 
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)'פעלים  השנייה ובקבוצה להפחתהשכיחות  80%)'צריך'( יש  אחת בקבוצה כי הנחה תחת

, שלא כזהש צפוי הבדל עלעלות" ל" כדי כי החישוב הסטטיסטי העלה שכיחות, 30%שכיחים'( יש 

. קבוצה בכל מקרים 23-ב צורך יש, יהיה חד פעמי אקראי אלא יהיה מהימן להצגת הבדל אמתי

בכל קבוצה על כן המדגם מייצג ויאפשר לענות על שאלת בבסיס הנתונים יש מאות מקרים 

 המחקר.

שינוי פרגמטי, שבא לידי ביטוי בשונות פונולוגית, מטבע  נמצא בתהליך של צריךלאור טענתי ש

, למשל פועל הדברים ניתן למצוא בבסיס הנתונים דוגמאות סותרות בכל התחומים הנבדקים

, אבל ניתן השינוי הלשוני . שונות זו אופיינית לשלבי ביניים בתהליךמודאלי שמופיע בביצוע מלא

 ון התהליך.לראות 'לאן נושבת הרוח', כלומר מהו כיו

 צריךהפועל  –מבחן  מקרה.   5

 375 למול . בקורפוס שליבהווה הם , הן הלקסיקלי והן המודאלי,צריךמרבית המופעים של 

 - . הפרדיגמה בזמן עבר נשחקה כמעט לחלוטיןבעבר 16-ו בלבד בעתיד 17 בהווה, קיימות מופעים

קיימים  המשמעות תשמבחינכ, יך''הייתי צר-מוחלפות ב ,שהיו בשימוש, 'הצטרכתי'צורות כמו 

לא קיים שימוש בעבר פשוט דוגמת  (4)פרק כך בבסיס הנתונים שלי  4הבדלים בין הצורות השונות.

 'היה'+  צריךלא קיים שימוש בעתיד מורכב, כלומר  -, ואילו בזמן עתיד המצב הפוך 'הצטרכתי'

לכמעט אך ורק צורות  מצומצמת צריךשל  שהפרדיגמה ,העובדה. 'אהיה צריך'נטוי בעתיד, דוגמת 

לפעלים שלהם פרדיגמה מלאה יש הרבה  מגבירה את הסבירות שיתרחשו בה הפחתות. ההווה,

מופיע במספר אופנים מוגבל, לכן בעיבוד הקלט  צריך. לעומת זאת להתפרשויות שונות אפשרויות

לקלות העיבוד  לתרום וניתן להפחית אותו כדיאין צורך לייצר הפרדה מצורות אחרות שלו, 

(Boyland 1996 .) 

נושא הוא מופיע בצורתו הנטויה, וכאשר אין נושא )נושא ריק( הוא מופיע בצורת  צריךכאשר יש ל

( כתב כי נושא סתמי הוא נושא שמכוון לכלל בני האדם או לקבוצת אנשים 1981הסתמי. צדקה )

ללא  צריךכל המופעים של כלשהם שאינם מוגדרים. לצורך עבודה זו אני מתייחסת לסתמי כאל 

נושא על פני השטח, מבלי להבחין בין המקרים בהם הסתמיות נותנת תוקף כללי למשפט לבין אי 

לא יכול ליצור מילה פונולוגית עם הנושא. יחד  צריךציון עושה הפעולה, מפני שבשני מקרים אלה 

מופיע ללא נושא בעוד  עם זאת עלי לציין שבבסיס הנתונים שלי יש רק שני מקרים שבהם 'צריך'

הנושא ידוע מפני שהוא מופיע במבע קודם ובכל שאר המופעים הסתמיים מדובר על קבוצה לא 

 מוגדרת של אנשים.

אהבה  אומריםאחת הצורות הנפוצות להבעת סתמיות בעברית היא ע"י שימוש בגוף שלישי רבים )

עליו  ראו, את פרשת השבוע יםקוראבכל שבת , 14:00-ב אותה יאספו, את הספר לקחו, יש בעולם

לתפוס אותם לפני שהם יעברו את  חייבים, לראות מפה את הנוף עד החרמון יכולים, שהוא נבוך

יכול  צריך(, אך בניגוד לפעלים לקסיקליים ומודאליים אחרים, חמצן צריכיםהגבול, מתחת למים 

, ואילו מודאליים להמשיך ללכת צריךחמצן,  צריךמתחת למים  –להביע סתמיות גם ביחיד 

. לתפוס אותם לפני שיעברו את הגבול חייב, *לראות מפה את הנוף עד החרמון יכולאחרים לא: *

                                                           
4
יים מודאליים בעברית יתכן שהשינוי של צורת העבר נובע מהגדלת היקף השימוש המודאלי. צורת העבר של ביטו 

היקרויות בעבר  16ואכן מתוך  .פעם היה אפשר לשחות בנחל אלכסנדר , לדוגמה:היהנבנית באמצעות פועל העזר 
  הן בשימוש מודאלי ורק אחת לקסיקלי. 15בבסיס הנתונים שלי 
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ועל תהליך גרמטיזציה מתקדם שהוא  צריךיתכן שתכונה זו מרמזת על השימוש הפונקציונלי של 

 (.8נמצא בו )פרק 

 בבסיס הנתונים שלי צריךהפרדיגמה של   - 2תרשים 

 ופעיםמס' מ צורה
 81 צריך נטוי

 147 צריך סתמי
 68 צריכים נטוי

 11 צריכים סתמי
 81 צריכה 
 3 צריכות

    

 צריכיםנטוי ו צריכיםסתמי )נושא ריק(,  צריךנטוי )עם נושא(,  צריךבגווני כחול נראים  2בתרשים 

ופיע בצורת , שתיהן צורות נטויות מפני שהסתמי בעברית מצריכותו צריכהסתמי. בגווני סגול 

מופיעים בשיעור זהה. דבר זה עשוי להעיד על איזון בין  צריכהנטוי ו צריךהזכר. ניתן לראות ש

מהנושאים(. הצורה  40%-)כ אנידוברים לדוברות בבסיס הנתונים, מפני שהנושא השכיח הוא 

י מכלל המופעים( מפני שהיא משמשת גם ליחיד זכר נטו 59%נפוצה יותר משאר הצורות ) צריך

 ממנה.  60%מהפרדיגמה בהווה והצורות הנטויות  40%וגם לסתמי. הצורות הסתמיות מהוות 

 בבסיס הנתונים שלי צריךהצורות הנטויות של  - 3תרשים 

 

 

 צריכים נטוי
 צריכים סתמי 17%

2% 

 צריכה
21% 

 צריכות
1% 

 צריך סתמי
38% 

 צריך נטוי
21% 

 צריך  
35% 

 צריכה
35% 

 צריכות
1% 

 צריכים  
29% 
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 צריך שלוהשימוש  המשמעות 5.1

הכרח או חובה. ההגדרה לפי מילון אבן שושן היא "זקוק, דרוש ציפייה, מביע צורך, נחיצות,  צריך

הוא "פועל עזר המתאר פעולה  צריךחוץ לו, חייב, טעון". לפי המילון האינטרנטי 'ויקימילון' לו, נ

 צריך( 1992שורצולד סוקולוף תשנ"ב -" לפי 'המילון למונחי בלשנות ודקדוק' )רודריג.שיש לעשות

'מודאליות' היא האפשרות, הסבירות,  ,הוא פועל מודאלי שמביע את הנחיצות שמובעת בפסוק

צות, הרצייה, המציאות או החיוב המובעים בפסוק, ופעלים מודאליים הם פעלים המביעים הנחי

 . בעברית מודאליות מובעת באמצעות מילים המיוחדות לכך כגון'את האפשרות, הסבירות וכו

ועוד, או באמצעות פעלים המביעים מודאליות  צריך, חייב, טוב, קשה, כדאי, רשאי, רצוי, אפשר

הם  -(. בעברית פעלים וביטויים מודאליים מוגבלים בתפוצתם 64ינשטיין תשמ"א: )רוב רוצהכמו 

 (infinitive)מקבלים כמשלים שם פועל בצורת המקור שלו 

שייך לקבוצה של פעלים ושמות  צריךהיא מודאלית, אולם  צריךאכן, המשמעות השכיחה של 

רת ההקשר. אחת ההוראות מייצרת תואר, שלהם שתי הוראות )או יותר(, ביניהן ניתן להבדיל בעז

 (.4משמעות מודאלית והשנייה משמעות קיום )כוזר תשס"ב( כפי שמודגם בדוגמה )

   magia lanu maʃiaχ לנו משיח מגיע א(4)

  פרסום של חב"ד על לוח חוצות 
 magia lanu lenaʦeaχ לנו לנצח מגיע 

  דוגמאות מתוך כוזר תשס"ב 
 hajeled hatov halaχ leʃiuʁ negina ור נגינההלך לשיע טובהילד ה (ב4)

 tov lilmod lenagen ללמוד לנגן טוב 

  2014דוגמאות מתוך בורשטיין  
 

)כפועל תנועה( הוא פועל עיקרי שמתפרש כפועל  מגיעא המשפט הראשון הוא משפט שבו 4בדוגמה 

ב 4-ת של המלצה. במשמש במשמעות מודאלי 'מגיע'קיום, והמשפט השני הוא משפט עמדה, בו 

 הוא שם תואר, ובמשפט השני הוא ביטוי מודאלי. טובבמשפט הראשון 

יש שימוש כפועל עיקרי, ולצדו שימוש כפועל מודאלי שמביע חובה ומאייך את  צריךבדומה, ל

, וכן כפועל מודאלי סתמי שמאייך את דוד צריך לחזור הביתה בשבעהפועל העיקרי שמצטרף אליו  

)כי מחכים לי  אני צריך ללכתהוא עשוי להביע צורך ונחיצות  ך לחזור הביתה בזמן. צריהמבע כולו 

האוטובוס צריך להגיע לכאן בדיוק בבית(, וכן לבטא כמשמעויות משניות התכנות או ציפייה 

צורת . אתה צריך לפנות פה שמאלה אורחים, 30אני צריך לארח הערב או תכנון והכוונה  בשמונה

ייצרת משמעות מודאלית ודומה במבנה ובשימוש  למודאלים מובהקים אחרים מ צריךהסתמי של 

, רק סמן זמן אינו ומשנה משמעות, זה היה  עם צריךהצירוף של וכד'.   אפשר, כדאי, מותרכמו 

או  ,היה צריך לסדר את החדר אתמול :מוסיף משמעות של תנאי לא רלוונטי או לא ממומש אלא

 .(Coffin & Bolozky 2005) יו צריכים להגיע לפני שעתייםהם ה של ציפייה לא ממומשת:

על בבסיס הנתונים שלי(.  81%היא כפועל מודאלי ) צריךכאמור, כיום המשמעות השכיחה של 

מפני שזו המשמעות  וודא שלזו כוונת הדוברתיש ל של פועל עיקרימשמעות  צריךמנת לתת ל

 . , לדוגמהמעצימים כמו 'מאד'ת ביטויים ע"י ידי הוספ . זאת ניתן לעשותהפחות שכיחה שלו
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 צריךאני מרגישה שהוא מאד מאד  (5)
 תמיכה( מלא)

ani maʁgiʃa ʃe-hu meod meod ʦaʁiχ(full) 

tmiχa 
  7SI', נספח א 
 

, חייב-שכיום בדיבור יומיומי הוא מוחלף פעמים רבות ב היאעדות לשחיקה במשמעות של 'צריך' 

 .6, כפי שניתן לראות בדוגמה יותר את הנחיצות בפעולה מסוימתמעביר טוב ללא קשר לחובה ש

 ||השמנתי דווקא בזמן האחרון  אני (6)
 אוש ||

 |ללכת פה לאיזה  חייבת אני
 קלנטיקס

ani hiʃmanti dafka bazman haaχaʁon || 

uʃ ||  

ani χajevet laleχet po leeze | 

kalenetiks 
 

  C711_0-12נספח א'  

 
כשהוא פועל מודאלי הוא  – צריךפונולוגי בין שתי הלקסמות )שני השימושים( של ניכר שוני 

 57%-מהמקרים, ואילו כשהוא פועל עיקרי הוא מופחת רק בכ 88%-מופחת בדיבור רציף בכ

אתייחס להבדלים במבנה התחבירי ובמבנה הפרוזודי בין שתי  7-ו 6מהמקרים. בפרקים 

 הלקסמות.

אם . אפילו רק מ'ך' , והשומע מסוגל לשחזר אותוקל לשחזורהוא  ,פועל מודאלי שכיחכ צריך

ניתן  ,וכד' של ,את, שהן מילות תפקיד כמו עברית מודרניתמסתכלים על המילים השכיחות ב

(. בהצגת תפוצת הערכים במסד הנתונים  2003Cohenלראות שהן אלה שמופחתות בשיעור גבוה )

הקלטות מאגר העברית המדוברת בישראל, מעמ"ד, של טקסט דבור )יזרעאל תשע"ו, מתבסס על 

הערכים הנפוצים בקורפוס. בהינתן  52ברשימת  42-נמצא במקום ה צריך(, 2016בתוך רובינשטיין 

 . תו, שמאפשרת שחזור קל, הקרקע מוכנה להפחתצריךשכיחות גבוהה יחסית של 

 צריךהפונולוגיה של ההפחתה של    5.2

פונולוגיים מחיקת עיצור, מחיקת רגל, כל אלה הם שינויים הנמכת תנועה, מחיקת תנועה, 

הדרגתיים שאופייניים לפעלים. האופי ההדרגתי של שינויים דיאכרוניים בא לידי ביטוי באופן 

(. ניתן לראות Bybee 1999רצף של סוגי רכיבים על סקאלת השינוי )זמני של -הבוסינכרוני  בקיום 

, כאשר כל דוברת ודובר עשוי להשתמש מופחתטיותיו השונות על נ צריךרצף פונולוגי באופן בו 

עדות לתהליך גרמטיזציה, שעובר חליפות בצורה זו או אחרת ואף "לדלג" על שלבים ברצף. זו 

 :צריךהפועל 

 ʦaʁiχ  ʦiχ/ʦaχ  ʦχיחיד זכר / סתמי: 

 . ʦʁiχa ʦʁeχa  ʦeχa ʦχaנקבה:  יחידה

 ʦʁiχim  ʦʁeχim  ʦeχim  ʦχimרבים זכר / סתמי: 

 ʦʁiχot  ʦʁeχot  ʦeχot  ʦχotרבים נקבה: 
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ביחיד זכר מצומצמת יותר מזו של הנטיות האחרות עשויה להעיד על  צריךהעובדה שהסקאלה של 

כך שצורה זו נמצאת בשלב מתקדם יותר על סקאלת השינוי לקראת התקבעות צורה מופחתת 

ביחיד זכר/סתמי היא הנטייה השכיחה  צריךש אחת מצומצמת מאד. אין זה מפתיע בהתחשב בכך

 לעיל(. 2מבין הנטיות ולכן חשופה יותר לשחיקה פונולוגית )תרשים 

בעברית עיצור  ʁ, ואין זה מפתיע בהיות צריךהיא מאפיין בולט של ההפחתה של  ʁמחיקה של 

 Cohen, Laks and Savu, 2009חלש יחסית שנוטה לעבור תהליכים פונולוגיים שונים )בולוצקי 

מתפקד כפועל עיקרי הוא  צריךכש מוטעמות. שאינןבדרך כלל הפחתות מתרחשות בהברות (. 2019

, ולפיכך הוא לא מקום חזק ארטיקולטורית -נמצא באונסט של ההברה המוטעמת  ʁ-המוטעם. 

 נמחק בקלות כמו גם סגמנטים נוספים. ʁ-האינו מוטעם, ולכן  צריךנוטה להימחק. כמילת תפקיד 

 שלושה גורמים:  היא פונקציה שלרציף חיקת עיצור בדיבור יומיומי מ

ככל שההבדל יותר קטן יש יותר סיכוי  - בין העיצור לגרעין (סונוריצלילי )ההבדל ה .א

 למחיקה. 

 בקודה יש יותר סיכוי למחיקה.  - אם העיצור בקודה או באונסט .ב

 Bolozky) י למחיקהככל שהיא יותר תדירה יש יותר סיכו – השכיחות של המורפמה .ג

2019.) 

בין העיצור לתנועה שאחריו הוא מינימלי, מפני  הצלילימחיקת עיצור קורית בדרך כלל כשההבדל 

נוטים  צליליים )סונורנטיים(עיצורים . לפיכך, (Edzard 1990)מועדפת היא בלתי  כזושהברה 

נוטה להימחק מפני בעל צליליות גבוהה, והוא א עיצור מקורב וההעברי  ʁ-ה להימחק יותר.

 צריךבנטייה של  ʁ שההבדל הצלילי בינו לבין גרעין ההברה קטן יחסית. יש לציין שהעמדה של

מופיע  ʁ-ה צריך. בנטייה של (Cohen, Laks and Savu 2019)אינה עמדה אופיינית להשמטתו 

 הצרורלפישוט  לא מנטייהומחולשתו בעברית נובעת  והשמטתבאונסט כחלק מצרור או בבידוד. 

 מפני שהוא מושמט גם כאשר הוא אינו חלק מצרור עיצורים.

גרעין  -( SSP – Sonority Sequencing Principle) עברית מצייתת לעקרון רצף הצליליות

נוצרת חלוקה  ʁההברה מהווה שיא צלילי שלפניו ו/או אחריו יש ירידה בצליליות. עם המחקו של 

 'צך'הופך ל צריך. לדוגמה כשSSPלוקה זו מכבדת את להברות מעבר לגבולות המילה, וח מחדש

מאפשר חלוקה , אנישם גוף שמסתיים בתנועה כמו  ( נוצרת הברה שאין בה תנועה.7)דוגמה 

האונסט של  –. התנועה בסוף שם הגוף מושכת אליה קודה SSP-שמצייתות ל מחדש להברות

 . ונוצרת חלוקה מחדש להברותההברה שאחריה, 

 aní ʦaʁiχ laleχet  ani ʦχ laleχet יך ללכת''אני צר  (7)

χetχla.lea.nit͡. חלוקה להברות של הצורה המופחתת:       s. 

 

 הרצף ,בהפחתה אבל. ʦ-יותר סונורי מ ʁ כי SSP כהברה לא מפר את ʦʁi הרצף: צריכהכך גם ב

ʦχa , כהברה, מפר אתSSP מפני ש-ʦ יותר סונורי מ-χ ל עליה קרון שיוכך לא מתקיים הע
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נגמר בתנועה, התנועה הזו מושכת אליה  היאאו  'יאנשם הגוף בסונוריות לקראת גרעין ההברה. 

, כפי שניתן לראות SSPקודה ונוצרת חלוקה מחדש להברות, ששוברת את הרצף שמפר את 

 .8בדוגמה 

 aní ʦʁiχá leʦalém otaχ  ani ʦχá lʦalém otaχ אני צריכה לצלם אותך  (8)

  a.niʦ.χal.ʦa.lem.o.taχ וקה להברות של הצורה המופחתת:חל

 .Bolozky 2019דוגמה מתוך 

 

ניתן למצוא בעברית דוגמאות רבות של מילים  עצמו, על כל נטיותיו, צריךבנוסף לביצוע המלא של 

ההגייה נראה ש', בהן צריכים'-ו ''צריכה', 'צריכות, צריךדומות מבחינה פונולוגית ללקסיקליות 

 לא מתרחשת הפחתה.בהן נה מהווה מכשול ואי

 ʃlulit masʁiχa, kʁiχa ʁaka (צריכהל )דומהרכה  כריכה, סריחהשלולית מ (9)

 maafe paʁiχ, maavaʁim ʦaʁim (צריךל )דומה צרים, מעברים פריךמאפה  

 ʃnej kʁiχim (צריכיםל )דומה כריכיםשני  

 naʃim makʁiχot (צריכותל )דומה קריחותנשים מ 

 

אבל במופעים של דוברים משמיטים סגמנטים או משנים אותם, בדיבור רציף אמנם לסיכום, 

סביבה כפונקציה של ה צורה המופחתתעומת הצורה המלאה לבהעדפה לאין הבדל ונטיותיו  צריך

מופחת לפי "הגיון  צריךהגם ש שבה הן מופיעות, וההבדל נעוץ בשימוש של הפועל. הפונולוגית

 סגמנטלי.באופן אך ורק פחתה לא יכולה להיות מוסברת הה פונולוגי",

 . השפעת המבנה התחבירי על הביצוע הפונולוגי6

להפחתה, והאם המבנה הרלוונטי יותר נשאלת השאלה האם יש עמדות מבניות ש"מּועדות" 

כמו כן האם ההבדל בין שתי  ?לבחינת שאלה זו הוא המבנה התחבירי או המבנה הפרוזודי

( 6.2המבנה התחבירי ) ?לי( בא לידי ביטוי גם מבחינה מבניתא)פועל עיקרי/מודהלקסמות 

( שונים זה מזו באופן החלוקה של רצף מסוים לרכיבים. בתאוריה 7 וההיררכיה הפרוזודית )פרק

חוקים  (domain of application) הגנרטיבית המסורתית הונח שהתחומים שעליהם פועלים

. מאידך (Chomsky and Halle 1968)רכיבים התחביריים ה ן אתתואמים במישריפונולוגיים 

( הוכחות לכך שרכיבים תחביריים אינם רלוונטיים 1986) Nespor and Vogelבספרן מציגות 

לתהליכים פונולוגיים שמתרחשים מעבר לגבולות המילה ובין מילים, וההיררכיה הפרוזודית ולא 

בין שני קצוות תיאורטיים אלה חוקרים שונים הציעו התחבירית היא שרלוונטית לתהליכים אלה. 

שהמבנה התחבירי עשוי מבחינות מסוימות להיות רלוונטי מבחינה פונולוגית, כמו לדוגמה בהצעה 

באנגלית ליחסים שבין רכיבים תחביריים, וכן  don'tשמייחסת את ההפחתות של פועל העזר 

 ,King 1970, Zwicky 1970, Baker 1971)שאילוצים פונולוגיים משפיעים על המבנה התחבירי 

Zwicky and Pullum 1983, Kaisse 1985,Selkirk 1995, Reinhart 2006 in Anderson 

2008) . 
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 פונולוגיה -ממשק תחביר 6.1

 תחוםלהגדיר את הקיימות שתי גישות מרכזיות לגבי הממשק שבין תחביר לפונולוגיה, שמטרתן 

(, Direct referenceהישירה ). האחת היא תאוריית הגישה םבו פועלים תהליכים פונולוגיי

שאומרת שלפונולוגיה יש גישה ישירה למידע התחבירי. לפי תאוריה זו תהליכים פונולוגיים 

 ,Kaisse 1985תחביריים  ) בתוך רכיביםפועלים על רכיבים תחביריים, ומוגבלים בתחום פעולתם 

Odden 1987, 1995גישה רווחת יותר טו .)( ענת לטובת קשר בלתי ישירIndirect reference בין )

(. הטיעון המרכזי Chen 1987, Hayes 1989, Selkirk 1986 among othersהפונולוגיה לתחביר )

תהליכים פונולוגיים לבין תחומים  בין תחום פעולתם שלגישה זו הוא שלעתים אין התאמה ב

, הוצע שהפונולוגיה יכולה לגשת לתחביר רק וכדי להסביר אי התאמה ז שמוגדרים ע"י התחביר.

אני מניחה  .באמצעות רמת ביניים של ייצוג שמקשרת בין התחביר לפונולוגיה באופן בלתי ישיר

 .ותחופפ אינן ותהתחביריי יחידותוה ותהפונולוגי היחידותש

פונולוגיה. אם תהליכים -רכיבים תחביריים ריקים פונטית מהווים אתגר לממשק תחביר

ולוגיים רגישים לרכיבים תחביריים ריקים פונטית זה מבסס את התפיסה שחוקים פונולוגיים פונ

 פועלים בתחום רכיבים תחביריים, ואילו אם הם אינם מושפעים מרכיבים ריקים זו הוכחה לכך

להלן( ולא התחבירית היא שרלוונטית לתהליכים אלה. בספרות  7שההיררכיה הפרוזודית )פרק 

הציעו הצעות שונות על הרצף שבין הרעיון שרכיבים תחביריים ריקים פונטית הם,  חוקרים שונים

מבחינה פונולוגית, בעלי מעמד זהה לרכיבים תחביריים על פני השטח, ועד לרעיון שהפונולוגיה 

 ."רואה" רק רכיבים שנמצאים על פני השטח

תי מילים הן לא יכולות רכיב תחבירי כלשהו נמצא בין ש ( אםAdjacencyהצמידות )לפי תנאי 

תהליכים פונולוגיים שמתרחשים בין מופר להיחשב רצף מבחינה פונולוגית. כשתנאי הצמידות 

( The strong hypothesis)לפי ההשערה החזקה  מים.להיות מיוש יםיכולהמילים הרלבנטיות לא 

ידות, והם לרכיבים ריקים פונטית יש מעמד זהה לזה של רכיבים לקסיקליים במה שנוגע לצמ

 ,Rizzi  1979חוסמים תהליכים פונולוגיים שהיו מתקיימים ללא נוכחותם בסביבה הרלוונטית )

Vanelli 1979  בתוךNespor and Vogel 1986לפי ההשערה החלשה .) (The weak hypothesis), 

PRO  רק ו ,מבחינת תהליכים פונולוגיים "שקופים"ועקבות שאינם מקבלים סימון יחסה הם

 Jaegglyבים ריקים שמקבלים סימון יחסה יכולים לחסום תהליכים פונולוגיים בין מילים )רכי

1980, Chomsky 1981  בתוךNespor and Vogel 1986). כך נטען למשל בקשר ל-wanna 

contractions ( באנגלית. חוקרים שוניםLakof 1970, Chomsky 1976, Lightfoot 1976 among 

others רכיבים ריקים פונטית, דוגמת עקבות, נמצאים בין ( טענו שכאשרto  לביןwant  נחסמת

Zwicky (1970 ). לעומתם, באותה העת wannaהצמידות ולא מתאפשר הצמצום הפונולוגי לידי 

 PSCP – Principle of Superficialהציע את עקרון האילוצים השטחיים בפונולוגיה )

Constraints in Phonologyומות בהם חוקים פונולוגיים מתייחסים לרכיבים (, שטוען שבמק

תחביריים, הם מתייחסים אך ורק לרכיבים תחביריים שעל פני השטח. מאז חוקרים רבים 

(Pullum 1997, Falk 2007  העלו שאלות שנוגעות לטענה שעקבות עשויים לחסום מבני )ונוספים

wanna,  הריק אינה רלוונטית וקיימותשתכונת ה"יחסה" של הרכיב  נמצאוגם בהקשרים אחרים 

עקב של ביניהן  דוגמאות רבות לכך שתהליכים פונולוגיים בין מילים מתרחשים גם כאשר יש

 . (Nespor and Vogel 1986יחסה )שמקבל סימון  whתנועת 
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 במשפט צריך. המבנה התחבירי של 6.2

(, וללא 6.2.2פסוקי ) (, עם משלים6.2.1יכול להופיע עם משלים פועלי, עם משלים שמני ) צריך

שם או שם גוף, או בלעדיו, כסתמי.  בחלק זה  –(. הוא יכול להופיע עם נושא מפורש6.2.3משלים )

, הן צריךאדון בייצוג התחבירי של התצורות השונות, שלמעשה, מבחינת העמדה התחבירית של 

 דומות. 

 . עם משלים שמני 6.2.1

 S-Structure-מפני שב, Iעמדת רגיל ונמצא בנטוי על הוא פו צריךעם משלים שמני עיקרי כפועל 

 צריך Iבעמדת  .(Doron 1990לצורך מתן יחסה לנושא ) Iלעמדת  Vהוא ביצע תנועת ראש מעמדת 

 צריךנטוי. למשלים  I( מוענקת לנושא ע"י Nominativeמעניק תפקיד תמטי לנושא, ויחסת נושא )

 (.Accusativeמעניק תפקיד תמטי ויחסת מושא ישיר )

 (א 4תרשים )

[ata [ʦaʁiχi (full)[ti zman]VP]I']IP נספח א'  זמן)מלא(  צריך תהאZEB-16 

S.Str.  D.Str. 

 IP      IP    

  I'      I'   

NP I  VP   NP I  VP  

           

  'V   אתה   'i  Vצריך אתה

  V  NP    V  NP 

           

  ti  זמן  צריך    זמן 
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 עם משלים פסוקי  6.2.2

 לצורך מתן יחסה Iלעמדת  Vחלה תנועת ראש מעמדת (א, אני מניחה שגם כאן 4בדומה לתרשים )

 .לעיל( 6.2.1)

anaχnu ʦʁiχim (reduced) ʃetidagi 

lanu ledvaʁim 

 (ב 4תרשים )

  לדברים לנו שתדאגי)מופחת( צריכיםאנחנו 

 SR3נספח א' 

S.Str.   

 IP          

  I'         

NP I  VP        

    V'       

      i  V  CPצריכים אנחנו

           

   ti שתדאגי לנו לדברים     

 

 ללא משלים  6.2.3

havaad lo χoʃev ʃeʦaʁiχ (full) 

 (ג4תרשים )

  )מלא( הועד לא חושב שצריך

 .SO17נספח א' 

S.Str.   

 IP          

  I'         

NP I  VP        

           

)לא(  הועד

 jחושב

 V'        

  V  CP       

     C'      

  tj  C  IP     

     pro  I'    

   I  VP  ש    

           

   e  צריך      
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ג מנותח בספרות באופנים שונים. 4שים ( של המבנה המוצג בתרD-Structureמבנה הבסיס )

נמחק  VP-, הIלעמדת  V( מעמדת raisedקיימים ניתוחים שמניחים שבמבנים מסוג זה הפועל נע )

ואחרים(. ניתוח  Doron 1990) VP-, ולכן הפועל לא נמחק יחד עם הIו"נוטש" את הפועל בעמדת 

(, ואילו Landau 2018כולו ) VP-האחר מניח מחיקה רק של הארגומנט הפנימי של הפועל ולא של 

הוא לא רכיב שנמחק, אלא רכיב  ריקהמשלים ה - Deep Anaphora-מדובר בשניתוח שלישי טוען 

 .(Hankamer and Sag 1976) והוא ריק בכל שלבי הגזירה ,מההקשר את תוכנו שאפשר להבין

א באנגלית כאשר פעלי זהה בכול הניתוחים. התנהגות דומה ניתן למצו .S.Str-המבנה התחבירי ב

 (. Zwicky 1970נמחק או נע )הרכיב שאחרי פועל העזר עזר אינם יכולים להיות מופחתים כאשר 

(10) Horace said that his father is seven feet tall and so he is (*he's). 

  Zwicky 1970דוגמה מתוך 
 

 עם משלים פועלי  6.2.4

(ד4תרשים )  

anik ʦaʁiχ (reduced) [tk ladaat]IP  נספח א'  לדעת)מופחת(  צריךאניIG2 

S.Str.   

           

  IP         

   I'        

 NP   VP       

  I    V'      

     k     IPאני 

    'i  V   Iצריך  

     NP   VP   

    ti  I     

     tk   לדעת   

 

ולא מעניק  IPהוא מעניק תפקיד תמטי רק לפסוקית  Raising Predicate .5אהו צריךבמבנה זה 

הנושא של הפסוקית המשועבדת נע לעמדת הנושא  Raising. במשפטים מסוג Accusativeיחסת 

לשון החלקים מניב של הפסוקית העיקרית. ניתן לראות זאת באמצעות שימוש בניבי לשון, שבהם 

בתוך  Postal 1974הלשון )-ולשמר את המשמעות של ניב Raisingיכולים לשמש כנושא של פעלי 

Melnik 2017.) 

                                                           
ני השטח כארגומנט תחבירי של : כאשר ארגומנט סמנטי של פרדיקט, שנמצא בתוך פסוקית משועבדת, מופיע על פRaising מבנה 5

 (.Melnik 2017המשפט העיקרי. )
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 hamaʁʦeai ʦaʁiχ [ti laʦet mehasak]IP המרצע צריך לצאת מהשק  (11)

 A( מתוך הפסוקית בתנועת raisedהנושא, המרצע, שהוא חלק מניב הלשון, נע ) 11בדוגמה 

ה. המשמעות של ניב הלשון נשמרת כיוון )תנועת ארגומנט( מסיבות פורמליות של קבלת יחס

 ולא לנושא.  IPש'צריך' מעניק תפקיד תמטי לפסוקית 

בעמדת הנושא מעידה על כך שהנושא לא מקבל תפקיד  זהגם המצאות הכינוי האקספלטיבי 

 ב'(. 12א' 12רפרנציאלי בדוגמאות  זה )על פי ההקשר הרחב אין מדובר ב צריךתמטי מ

 zei gam lo ʦaʁiχ [ti litroaχ joteʁ midaj]IP לטרוח יותר מדיזה גם לא צריך  (א12)

  Y111-1נספח א'  

 zei ʦaʁiχ [ti lehoʦi otam]IP זה צריך להוציא אותם (ב12)

  Y111-6נספח א'  

 דן צריך כסף (ג12)

 מה דן צריך?
dan ʦaʁiχ kesef 

ma dan ʦaʁiχ 

 דן צריך ללכת (ד12)

 *מה דן צריך?

dani ʦaʁiχ [ti laleχet]IP 

*ma dan ʦaʁiχ 

 דן עמד לצאת החוצה (ה12)

 *מה דן עמד?

dan amad [laʦet haχuʦa] 

* ma dan amad 

  Dalal 2018מתוך לקוחה ה' 12דוגמה  
 

החלפה של הפסוקית המשועבדת , המשלים נמצא בתוך פסוקית משועבדת. Raisingבמבני 

. (Dalal 2018) מנט פנימי של הפועל המשועבדהנושא הוא ארגומפני שאינה אפשרית  whמשפט ב

ג, 12, כפי שניתן לראות בדוגמה whמשפט כש'צריך' הוא פועל עיקרי ניתן להחליף את המשלים ב

 –ה 12ד, 12, החלפה כזו אינה תקינה )דוגמאות Raisingוכש'צריך' הוא פועל מודאלי שיוצר מבנה 

 לייצר במבנה זה היא 'מה דן צריך לעשות?'עם 'עמד' בשימוש מודאלי(. השאלה הנכונה שניתן 

פועל רכיב אחד שהוא  כעלבמבנים מסוג זה  +משלים(צריך) ניתן היה להסתכל על שני הפעלים

, שלא יוצר רכיב עם Raisingהוא פועל  צריךחיזוק לכך ש. , צריך ללכתעמד לצאת :מורכב

רכיבים שונים דוגמת  ם שלולבין המשלי בינושאפשר להכניס הפסוקית המשועבדת, היא העובדה 

 צריךניתן לראות שרכיבים שנמצאים בין  13בדוגמה  (.Dalal 2018) ועוד באמת, גם, לא, קודם כל

 למשלים שלו )הפסוקית המשועבדת( גם אינם מונעים הפחתה.

 טיפה  )מופחת(אולי יש משהו שצריך  (א.  13)

 לחזק

ulaj jeʃ maʃu ʃe ʦaʁiχ (reduced) tipa 

leχazek 

  SY-5נספח א'  

לראות  באמת)מופחת(   'צריך (ב13)

 שמתקדמים'
ʦaʁiχ (reduced) beemet liʁot ʃe 

mitkadmim 

  SY-12נספח א'  
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Melnik (2017טוענת שפ )עלי וRaising הם "טפילים" על רכיבי המשלים שלהם, מפני  בעברית

'עומדות להיות השלכות שהם עשויים לקבל מהם תכוניות התאם מין ומספר כמו לדוגמה 

. כמו כן סדר 'השלכות'נוטה בנקבה רבים בהתאם למשלים שלו  'עומד'כאשר הפועל  חמורות'

במשפט העיקרי. תכונות מבניות אלה מתיישבות עם  Raising-המילים במשלים משפיע על פועל ה

יטלקית שני ציע שבאה Rizzi (1982)בעברית להיות פעלים מודאליים.  Raisingהנטייה של פעלי 

 הציע( ה1982) Zubizarreta ד.יחיעלי מורכב ורכיבים אלה צריכים להיות מנותחים כרכיב פ

אספקט מודאלי  ותשבספרדית ואיטלקית פעלים מודאליים הם מוספיות תחביריות שמעניק

מה שיש לשני הניתוחים האלה במשותף הוא המעמד התחבירי  לפעלים אליהם הם מצטרפים.

 (. Melnik 2017) מודאליים פעליםהחלש של 

עמדת הנושא שלו אינה על פני השטח גם אם  במבנה הבסיסהמודאלי הוא סתמי  צריך הנושא של

צירוף אינו מעניק ל צריךריקה )ממלא אותה הנושא ש"עלה" מתוך הפסוקית המשועבדת(, מפני ש

ינו מוגדר. ניתן א צריך. מבחינה סמנטית הנושא של )סמנטי( נושא תפקיד תמטישנמצא בעמדת ה

 (, שבו הנושא נמצא בתוך הפסוקית המשועבדת:D-Structureלראות זאת בבחינת מבנה הבסיס )

(14) D.Str. S.Str. 

 אנחנו צריכים ]ללכת[ צריך ]אנחנו ללכת[   

 

לסיכום חלק זה, בכל המבנים, הגם ששלבי הגזירה שונים ולכל אחד מהשימושים יש רשת תמטית 

כמשלים  VPשאחריה העקב שלו עצמו, עם  Iעמדת  -א באותה עמדה תחבירית נמצ צריךשונה, 

 )גלוי או ריק(, ולכן העמדה התחבירית אינה יכולה להיות גורם בהפחתה הפונולוגית שלו. 

כאמור, לפי ההשערה החלשה רכיבים ריקים שאינם מקבלים סימון יחסה לא חוסמים תהליכים 

אינם מקבלים סימון יחסה ולכן אינם  צריךמצאים אחרי פונולוגיים בין מילים. העקבות שנ

 חוסמים את ההפחתה הפונולוגית. 

 יצירת רכיב תחבירי 6.3

התחום הרלוונטי לתופעות פונולוגיות מחוץ  (,Direct referenceהישירה )לפי תאוריית הגישה 

צור רכיב יכול לי צריךד ש-א4לגבולות המילה הוא הרכיב התחבירי. ניתן לראות בתרשימים 

מופחת כאשר הוא  צריךעם המשלים שלו, אבל לא עם הנושא. ניתן היה להציע ש 'Iתחבירי ברמת 

נמצא בעמדה חלשה שהיא חלק מרכיב תחבירי. אם להימצאות נושא יש השפעה מוגברת על 

 ( בין הפונולוגיהIndirect referenceישיר )-ההפחתות זהו חיזוק לגישה שטוענת לקשר בלתי

להלן(, בהתאם  7' עשוי ליצור מילה פרוזודית עם הנושא )פרק 'צריךמפני שזה מראה ש לתחביר,

לטענה שהחלוקה לרכיבים תחביריים לא יכולה תמיד לנבא את הכיוון שבו מילה נצמדת מוצאת 

(. ומכאן יתכן שההיררכיה הפרוזודית היא Nespor and Vogel 1986את מילת המשען שלה )

עשוי ליצור מילה פרוזודית עם הנושא שלו  צריךלה. בדקתי אם שרלוונטית לתהליכים א

מופיע עם נושא לבין המקרים בהם הוא מופיע ללא  צריךבאמצעות השוואה בין המקרים בהם 

 נושא )סתמי(.
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ניתן לראות את השפעת המצאות נושא מפורש על ההפחתות בבסיס הנתונים שלי. אני  1בטבלה 

)כינוי גוף או  NPמבנית על פני השטח, כלומר כשהנושא הוא מתייחסת להמצאות נושא מבחינה 

(. כשהמשפט צריךהייתי אקספלטיבי או רפרנציאלי, או כשהנושא מתמזג עם פועל העזר ) זהשם(, 

( לצורך העניין אין  (MK1)נספח א' הזובור שפתאום היה צריך לעבור  אוצריך לברוח הוא סתמי )

 נושא. 

 בבסיס הנתונים צריךושא על הביצוע הפונולוגי של השפעת המצאות נ –( 1טבלה )

 סה"כ מלא )%(n מופחת 

 233 28 (87.9%) 204 יש נושא

 158 41 (73.6%) 117 אין נושא )סתמי(

 391 70 321 סה"כ

 

 הסבר לאופן הצגת הנתונים: 

 מבוצעות ביצוע מלא.   29-מופחתות ו 204עם נושא,  צריךהיקרויות של  233מתוך 

 מבוצעות ביצוע מלא. 41-מופחתות ו 117כסתמי,  צריךהיקרויות של  158מתוך 

 דוגמאות:

  עם נושא, ביצוע מופחת (א15)

 atem ʦʁiχim (reduced) liʃmoʁ alav 'לשמור עליו (ופחת)מ כיםצרי 'אתם 
  SC-2נספח א'  

  עם נושא, ביצוע מלא (ב15)

 hu ʦaʁiχ (full) laleχet habajta ללכת הביתה' )מלא('הוא צריך  
  ZEB-21נספח א'  

  סתמי, ביצוע מופחת ג(15)

 ʦaʁiχ (reduced) laasot et ze veze jikʁe 'לעשות את זה וזה יקרה מופחת()צריך' 
  SC-1נספח א'  

  סתמי, ביצוע מלא ד(15)

 ʦaʁiχ (full) lehagid laʦibuʁ 'להגיד לציבור)מלא( צריך' 

  ZEL-21נספח א'  
 

 וח סטטיסטי: נית

 בדקתי אם ההבדל בין שיעור הפחתות כשיש נושא לבין שיעור ההפחתות כשאין נושא, מובהק.

χמבחן סטטיסטי שבודק קשר בין שני משתנים קטגוריאליים, מבחן כי בריבוע ) 
2 test הראה ,)

לעומת  87.9% –מאשר כשאין נושא )סתמי( יש נושא גבוה כאשר  צריךשל שיעור ההפחתה ש

מלא נמוך משמעותית היצוע הבשיעור בהתאמה. הצד המשלים של אותו מבחן מראה ש 73.6%

  0.001-(. ערך המובהקות קטן מ26.4%לעומת  12.1%בהשוואה למשפט סתמי )  יש נושאכאשר 

(P value<0.001 ולפיכך ההבדל מובהק סטטיסטית, כלומר אין זו יד המקרה אלא קיים קשר )

 בין המצאות נושא להפחתה.)מובהק סטטיסטית( חיובי 

משלים, על מנת לבדוק אם במקרים אלו הוא עשוי  צריךבדקתי גם את המקרים בהם אין ל

 "להישען" על הנושא. 
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 משלים כשיש שנושא וכשאין נושא צריךהתפלגות ההפחתות במקרים בהם אין ל –( 2) טבלה

 סה"כ מלא מופחת 

 15 6 9 יש נושא

 14 13 1 אין נושא )סתמי(

 29 19 10 ה"כס

 

 דוגמאות

  עם נושא, ביצוע מופחתללא משלים,  (א16)

   ani jaazoʁ ma ʃeatem ʦʁiχim (reduced) )מופחת( אני יעזור מה שאתם צריכים 
  SO-5נספח א'  

  עם נושא, ביצוע מלאללא משלים,  (ב16)

 ze ma ʃehem ʦʁiχim (full) )מלא( ?זה מה שהם צריכים 
  SO-16נספח א'  

  סתמי, ביצוע מופחתללא משלים,  ג(16)

 ..ani χoʃev ʃeʦaʁiχ (reduced)  e אה... )מופחת(צריךאני חושב ש 
  CO-48נספח א'  

  סתמי, ביצוע מלאללא משלים,  ד(16)

 veani eezoʁ beχol ma ʃeʦaʁiχ (full) )מלא(ואני אעזור בכל מה שצריך 

  SM-4נספח א'  
 

מקרים בלבד בבסיס הנתונים שלי, לכן לא ערכתי  29משלים מועטים,  צריךל המקרים בהם אין

( הוא מבוצע 29מתוך  19מבחן סטטיסטי, אבל ניתן לראות שלמרות שכצפוי במרבית המקרים )

( יש נושא על פני השטח. 10מתוך  9באופן מלא, ברוב המכריע של המקרים בהם הוא מופחת )

 צר רכיב )מילה פרוזודית( עם הנושא.כלומר במקרים אלה יתכן שהוא יו

מופיע בצורת הסתמי הפרדיגמה שלו מוגבלת לשתי צורות בלבד. למעשה,  צריךאציין שכש

בגוף שלישי זכר יחיד. הצורה השנייה היא  צריך -סטטיסטית ניתן לקבוע שיש צורה אחת בלבד 

אמורה אף להגדיל את היקרויות. עובדה זו הייתה  158פעמים מתוך  8, שמופיעה רק 'צריכים'

שיעור הביצועים המופחתים של הסתמי, מפני שפרדיגמה כה מצומצמת מקלה מאד על השחזור 

עשוי  צריך(, אך לא כך הוא. זה מחזק את הטענה שBolozky 2019של הרכיבים המופחתים )

והנושא לא מהווים רכיב  צריךליצור רכיב גם עם הנושא, שבתוכו הוא יכול להיות  מופחת. 

תחבירי,  ומכאן שההיררכיה הפרוזודית היא שרלוונטית וההשפעה של הופעת נושא על ההפחתה 

 עשויה להיות מוסברת באמצעות המבנה הפרוזודי.  צריךשל 

 .  המבנה הפרוזודי7

בעוד שלשון כתובה מאורגנת בפסוקיות ובמשפטים, הלשון המדוברת מאורגנת ביחידות הנגנה 

(Du Bois et al 1992, 1993, Chafe 1994 and others .) מודל כהמבנה הפונולוגי של השפה מיוצג

 Strict Layer Hypothesis (Selkirkשכולל את המבע על כל מרכיביו. לפי היררכי, אוניברסלי 

1981, 1984, Nespor and Vogel 1986 ) כל רכיב בכל רמה במבנה זה שולט שליטה ישירה על רכיב
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אינה שוות מידה וצורה )איזומורפית(  הפרוזודיתההיררכיה  חתיו.אחד או יותר ברמה שמיד מת

כל רכיב פרוזודי  .פרוזודילעץ התחבירי, למרות שלעתים יש חפיפה בין הרכיב התחבירי לרכיב ה

 שעשויות לאפיין את אותו הרכיב, למשל בו מתרחשות תופעות פונולוגיותש( domain) תחוםההוא 

 יש גם תפקיד סמנטי ופרגמטי הנגנהליחידות  מש הטעם. בנוסף,( הוא התחום שבו מתמFootרגל )

(Selkirk 1984, 1996, Nespor & Vogel 1996/2007).  ההנחה שעומדת בבסיס ההיררכיה

הפרוזודית היא שחלוקת הדיבור ליחידות נעשית ע"י הפרוזודיה. אמצעים פרוזודיים הם 

כיבים שבמוקד המבע )פוקוס(, לאופן שמסמנים את מבנה הדיבור ומספקים רמזים לשוניים לר

החלוקה של רצף מילים ולמשמעות מודאלית של המבע. כלומר הפרשנות הלשונית מתממשת 

 באמצעים פונטיים.  

 :Selkirk 1978/1996לפי 

 Utterance מבע

 Intonational Phrase קבוצת הנגנה

 Phonological Phrase צירוף פונולוגי

 (Clitic Group) הנצמדות( םקבוצת המילי)

 Phonological (Prosodic ) Word מילה פונולוגית )פרוזודית(

 Foot רגל

 Syllable הברה

 

בספרות קיימות אי הסכמות בארגון ההיררכיה וחוקרים שונים מציעים רמות שונות. אציין את 

(, וממוקמת בין המילה The Clitic Groupהנצמדות' ) יםקבוצת המיל'הרמה שנקראת 

הטענות המצדדות בהגדרת  (.Hayes 1989, Nespor &Vogel 1986פונולוגית לצירוף הפונולוגי )ה

רמה זו הן קיומם של תהליכים פונולוגיים בין מילים, שמתרחשים אך ורק בין מילה למילה 

(, האופי ההיברידי של מילים נצמדות, כלומר היותן "בנות כלאיים" בין 1989) Hayesנצמדת. לפי 

ת למילות תוכן, צריך להשתקף ברכיב פונולוגי נפרד שבין המילה הפרוזודית, שמחברת מוספיו

 Selkirk מילים עם מוספיות, לצירוף הפונולוגי שמחבר מילים עם מילים אחרות. לעומת זאת,

זה ו ,מכלילה רמה זו בתוך רמת המילה הפונולוגיתטוענת שלא נחוצה הפרדה כזו, והיא ( 1996)

גם לרמות גבוהות יותר נודעת השפעה על הפחתות, לדוגמה . מאמצת בעבודה זו המודל אותו אני

 & Zwicky 1970, Nesporרכיבים שנמצאים בסוף קבוצת הנגנה נוטים להופיע בצורתם המלאה )

Vogel 1986, Selkirk 1996 among others .) 

 המילה הפונולוגית 7.1

אקוסטי של זיהוי מורפולוגי ספציפי. המילה הפונולוגית לא חופפת בהכרח לרכיב תחבירי או 

 עמדותב ברור פסקהוא משימה מאתגרת בשל היעדר  רציףבדיבור הפונולוגית  המילהגבולות 

בעברית קביעת הגבולות של המילה הפונולוגית היא נושא מורכב שלא נחקר  הגבול של המילה.

נו מוחלט וקבוע. דיו. מורכבותו נובעת מכך שבעברית מקום הטעם במילה המורפולוגית אי

בעברית הוא קריטריון הטעם: רצף הגאים המבוטא כיחידת  פרוזודיתהקריטריון להגדרת מילה 
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והיא יכולה  ללא "תוספות", טעם אחת )יזרעאל תשע"ו(. היא עשויה להיות מילת תוכן אחת

 17 אחת או יותר, כמו בדוגמאות מילת תפקיד/או מוספיות והכוללת  מורכבת ממילת תוכן להיות

מילת התוכן היא שנושאת את הטעם בתוך המילה הפרוזודית, ואם מצטרפים אליה רכיבים . להלן

 מילים נצמדות.  –הם חסרי טעם משל עצמם 

 ʃʦχa'kaχat  ʃe-ʦaʁiχ-la'kaχat    שצריך לקחת (א17)

 aʁχat'bokeʁ aʁuχat-'bokeʁ         ארוחת בוקר (ב17)

   (דוגמאות מתוך יזרעאל )תשע"ו
 

מילות לקסיקליות;  תוכן ( למילותfunction wordsקיים שוני פונולוגי עקבי בין מילות תפקיד )

 םמילי ובפרטמילות תפקיד,  ,. לעומתן)מוטעמת ומלאה( בצורתן החזקה בדרך כלליופיעו  תוכן

בהתאם,  ת.וללא טעם ומופחת –נצמדות, יכולות להופיע בצורתן החזקה, או בצורתן החלשה 

 נצמדת המילכאו פרוזודית בפני עצמה ימוש הפרוזודי של מילת תפקיד יכול להיות כמילה המ

בצורתן החלשה עוברות  מילות תפקיד .שמצטרפת למילת תוכן ויוצרת איתה מילה פרוזודית

. תנועה ועוד מחיקתאיבוד אונסט,  –הברות לא מוטעמות  עוברים עלתהליכים כמו אלה ש

נים, לדוגמה שהצורות ה'חלשות' עשויות להיות צורות נפרדות חוקרים הציעו הסברים שו

 (, אוKaisse 1985פונולוגיים ))אלומורפים( שקיימות בלקסיקון ושאינן נוצרות ע"י חוקים 

 Selkirkשהצורה החלשה נוצרת באופן סינכרוני מהצורה המלאה בשל העמדה בה היא נמצאת. 

הברתיות, -וזודים אפשריים של מילות תפקיד חד( הציעה שקיימים ארבעה מבנים פר1996/2003)

 מסוימת.כשדירוג אילוצים קובע איזה מהמבנים יבחר על ידי שפה 

 (5תרשים )

 

 פרוזודיתמפר את האילוץ שמילה מילת התפקיד היא מילה פרוזודית בפני עצמה וזה  א'מבנה ב

(, Exhaustivityאילוץ  ושל Headedness)הפרה של אילוץ  צריכה לשלוט לפחות על רגל אחת

, כלומר למעשה היא מילת התפקיד היא חלק ממילת התוכן ב'. במבנה לפיכך, מבנה זה נפסל

במבנה ג' מילת התפקיד ומילת התוכן מהוות יחדיו מילה פרוזודית . ולכן מבנה זה נפסל מוספית

 (ד) (ג) (ב) )א(
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מילת התפקיד  ד'מבנה . בaffixal cliticאחת בעלת טעם ראשי אחד, שבה מילת התפקיד מהווה 

מהווה בעיה להיפותזה שכל רמה יכולה לשלוט ברכיב  (. למרות שמבנה זהFree clitic)חופשיה 

על  הו המבנה הפרוזודי של אנגליתז(, Strict Layer Hypothesisברמה שמיד מתחתיה )ש

גי פונולודפוס התנהגות באנגלית למילות תפקיד אין ההוכחה לכך היא ש. Selkirk  (1996/2003)פי

  הן נשלטות ע"י הצירוף הפונולוגי. ,לפיכך .אופייני של הברה ראשונה של מילה פונולוגית

לגבי עברית לא ניתן להכריע בין מבנה ג' למבנה ד' מאחר שבעברית לא ידועה התנהגות פונולוגית 

ין אופיינית של ההברה הראשונה במילה פרוזודית. לצורך הדיון בעבודה זו גם אין צורך להכריע ב

שני המבנים, ואני מניחה שמילת התפקיד החד הברתית מצטרפת למילה פרוזודית ויחד הן יוצרות 

 מילה פרוזודית )מבנה ג( או צירוף פונולוגי )מבנה ד(. –רכיב פונולוגי 

 

 הפחתת מילות תפקיד ומילים נצמדות 7.2

מדות בשפות הספרות הבלשנית עוסקת לא מעט בהפחתה של מילות תפקיד, פעלי עזר ומילים נצ

 ,Zwicky 1970, Bolozky 1977, Kaisse 1985, Selkirk 1995, Bell 1999, Bybee 1999שונות )

Crosswhite 1999, 2001,  Jurafsky et al 2001, Cohen 2003, Close 2004, Anderson 2008, 

Gahl 2012 and moreההסברים הרווחים קשורים לחולשתן של מילים אלה, כלומר למשקל .) 

המועט שיש להן מבחינה פונטית ומבחינה פרוזודית. העובדה שיש מקומות בהם רק הצורה 

המלאה אפשרית, והקושי להגדיר מקומות אלה, היא שהובילה לדיון עשיר כל כך באשר לסיבות 

 בגללן מתרחשות ההפחתות. האם הן נגרמות בגלל אילוצים פונולוגיים בשפה או מסיבות אחרות. 

שלא נושאת טעם משלה, ולכן היא תלויה במילה אחרת  ההיא מיל מילה נצמדתגית מבחינה פונולו

במקור  - הצמדות לרכיב אחר היא דבר שמגדיר אותהמעיד עליה ש ליצירת יחידת הטעמה. שמה

' באנגלית, 'מילה נצמדת', 'מילה נשענת' 'clitic(, Anderson 2005) להישען – klineinמיוונית 

. בספרות הבלשנית קיימים ניתוחים )תשס"ב( ו'נתמך' לפי בולוצקי תשע"ז() בעברית לפי יזרעאל

שונים והגדרות שונות למילים נצמדות. יש להן תכונות הן של מילים לקסיקליות והן של מוספיות 

(Heiman 1991מילה נצמדת מוגדרת כרכיב .)  ללא טעם עצמאי, שמבוטא עם מילה סמוכה, מילת

הן צורות חסרות מבחינה פרוזודית, שתלויות ברכיב  סמוך, אך הן אינן . (Comrie 1989המשען שלו )

 Zwickyבבידוד" )מוספיות, מפני שהן לא כפופות לסדר מילים הכרחי, והן יכולות להופיע גם "

1977.)Zwicky  סוגי מילים נצמדות:  הגדיר שלושה 

עמת של מילים שהן גרסה שונה ולא מוט( special clitics) מילים נצמדות מיוחדות .א

 לקסיקליות ויש להן מבנה תחבירי שונה מזה של המילים הלקסיקליות החופשיות. 

( שהן צורנים חופשיים, שכשהם לא מוטעמים הם simple cliticsפשוטות )מילים נצמדות  .ב

עשויים להיות מופחתים פונולוגית. הן כפופות למילה סמוכה, ומופיעות באותה עמדה 

 ופשית. תחבירית כמו הצורה הח

( שאין להן צורה חופשית, והן תמיד אינן מוטעמות וכפופות bound wordsמילים כבולות ) .ג

 פונולוגית לרכיב סמוך. 

, כשהוא מופחת ובעל שימוש פונקציונלי )מודאלי(, כפוף למילה סמוכה )המשלים שלו( צריך

מילה נצמדת פשוטה  ( ולפיכך הוא6ומופיע באותה עמדה תחבירית כמו  'צריך' הלקסיקלי  )פרק 

 (.Zwicky)סוג ב לפי 
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 בתוך מילה פרוזודית וצירוף פונולוגי צריך  7.3

 חלוקה אפשרית לרכיבים פרוזודיים:

 PhP[PWd [ʃei'na][ʦa'ʁiχ] [a'ni]] שינה)מלא(  אני צריך (א 18)

[[PWd]  [PWd]    [PWd]]PhP                

 PhP[ani [ʦa'ʁiχ]PWd [ʃei'na]]] צריך שינה)מופחת(  אני (ב 18)

[[σ[PWd]]PWd  [PWd]]PhP 

 PhP[[ʦiχ[li'ʃon]PWd] [a'ni]] לישון)מופחת(  אני צריך (א 19)

[[PWd] [σ[PWd]]PWd]]PhP   

 PhP[nʦiχ[li'ʃon]PWd]] לישון)מופחת(  צריך)מופחת(  אני (ב 19)

[[σ[PWd]]PWd]PhP 

 

מהווה  צריך(ב 18)-פונולוגית בפני עצמו. ב הוא פועל עיקרי שמהווה מילה צריך(א 18בדוגמה )

( 19מילת המשען לשם הגוף המופחת שמצטרף אליו ויחד הם יוצרים מילה פונולוגית. בדוגמאות )

המודאלי הוא מילת תפקיד בצורתה החלשה, שמהווה חלק ממילה פונולוגית, עם או בלי  צריך

נושא משמעות  צריךכן במשפט, בעוד הנושא. העובדה ששם הפועל )המשלים הפועלי( נושא את התו

הפרוקליטי )מילת תפקיד שמצטרפת  צריךמודאלית, גורמת לאינטואיציה שמילת המשען של 

למילת המשען משמאל, כלומר נצמדת למילה העוקבת( היא המשלים הפועלי. גם המבנה התחבירי 

 צריךלעיל. אך האם  5( תורם לאינטואיציה זו וכן המבנה הפרוזודי שהנחתי בתרשים 6.1.1)פרק 

( וליצור מילה פונולוגית עם הנושא / שם הגוף כאשר encliticעשוי להיצמד אל מילת משען שלפניו )

ברמת  צריךמופחת ואילו הנושא נושא את הטעם? לצורך מענה על שאלה זו אבחן את  צריך

 הצירוף הפונולוגי:

Anderson (2008 הסביר את השונות הפונולוגית בביצוע של )"Have to"  לעומת"Hafta"  באנגלית ע"י

 חלוקה לצירופים פונולוגיים. הוא נתן את הדוגמה הבאה:

 This [is the money]PhP [I have to/hafta זה הכסף שאני צריך לתת לאחותי (א20)

give]PhP [to my sister]PhP 

 This [is the money]PhP [I have]PhP זה הכסף שיש לי בשביל לבזבז השבוע  (ב20)

[to/*hafta get through the week]PhP 

  Anderson 2008דוגמאות מתוך 
 

 Andersonב' הוא בחלוקה לצירופים פונולוגיים. -( ניתן לראות שההבדל בין א' ל20בדוגמאות )

( have+to-היא מילה פונולוגית בפני עצמה )לטענתו מדובר בהלחם שמורכב מ hafta-טוען ש

במשפט  hafta-ה יכולה "להתחלק" בין שני צירופים פונולוגיים. לכן שימוש בוככזאת היא אינ

 ב' אינו תקין.  18
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לא חופף לגבול הימני של צירוף פונולוגי  haveמבחינת המבנה הפונולוגי במשפט א' ש אני טוענת

נמצא בקצה הימני של צירוף פונולוגי ולכן הוא  haveולכן הוא יכול להיות מופחת. במשפט ב' 

 צע ביצוע מלא.מבו

הוא בשימוש מודאלי ולכן יכול  have, ואילו giveמבחינת השימוש במשפט א' הפועל העיקרי הוא 

 , ולכן הוא מבוצע ביצוע מלא.haveלהיות מופחת. במשפט ב' הפועל העיקרי הוא 

 ניתן להדגים זאת בעברית בזוג משפטים דומה:

 ze hakesef [ʃe ani ʦaʁiχ (reduced/full) זה הכסף שאני צריך לתת לאחותי (א21)

latet
6
]PhP [leaχoti]PhP 

 ze hakesef [ʃe ani ʦaʁiχ (full(*reduced))]PhP זה הכסף שאני צריך לכל השבוע (ב21)

[leχol haʃavua]PhP 

לא נמצא בקצה הימני של צירוף פונולוגי ולכן הוא יכול להיות  צריךא ניתן לראות ש21בדוגמה 

נמצא בקצה הימני של צירוף פונולוגי ולכן צפוי להיות מבוצע ביצוע מלא.  יךצרב 21-מופחת, וב

, עם משלים פועלי יוצרים מילה פונולוגית אחת שלא יכולה להיות מפוצלת בין שני צירופים צריך

באופן לא נמצא בקצה הימני של צירוף פונולוגי ולכן יכול להיות מופחת.  צריךפונולוגיים. כך 

ואילו  ,מופיעה בצורתה החלשה צירוף פונולוגישאחריה יש לקסמה באותו  קידתפעקרוני מילת 

מילת תפקיד שנמצאת בסוף צירוף פונולוגי נמצאת גם בסוף מילה פונולוגית, ושם היא מופיעה 

נמצא בסוף צירוף פונולוגי שנמצא  צריך(. יתרה מזאת כשSelkirk 1996/2003בצורתה החזקה )

 20מתוך  16-ופיע בצורתו החזקה, ואכן, הוא מבוצע ביצוע מלא בבסוף קבוצת הנגנה, הוא מ

בלבד. זה מחזק את ההנחה  20%היקרויות בבסיס הנתונים שלי, כלומר שיעור הפחתה של 

 )המודאלי( יש העדפה להיות פרוקליטי, כמו מילות התפקיד בעברית בדרך כלל.  צריךשל

מילה פרוזודית בפני עצמו, הן כשהוא נמצא  מהווה צריךפרוזודית העמדות, שבהן -מבחינה מבנית

 בגבול הימני של יחידה פרוזודית: 

 א( 22כשיש לו משלים שמני )דוגמה  -

 ב( 22כשהוא נמצא בסוף יחידת אינטונציה )דוגמה  -

 ג( 22כשהוא מופיע עם משלים פסוקי )דוגמה  -

 ד( 22כשחומר פונולוגי משמעותי מפריד בינו לבין המשלים הפועלי )דוגמה  -

 בעמדות אלה הוא מבוצע ביצוע מלא בשיעור גבוה.

 המשותף לעמדות אלה, מלבד האחרונה, הוא שבכולן 'צריך' הוא פועל עיקרי ולא מודאלי.
 

 ma ani [ʦaʁiχ (full)]PWd ganav גנב'  )מלא('מה אני צריך  (א22)

  ZEL-3נספח א'  

 vebasof tagidi lanu [ma ʦaʁiχ (full)]PWd ')מלא( 'ובסוף תגידי לנו מה צריך  (ב22)

  ST-8נספח א'  

 )מלא('דברים שהישוב צריך ג(22)
 'שיטופלו

dvarim ʃehajiʃuv[ʦaʁiχ (full)]PWd ʃejetuplu 

  SD-10נספח א'  

                                                           
6 Anderson  ( במקרה זה לעיל ב21 דוגמהכמו ב)לא מתייחס לרמת המילה הפונולוגית בתוך הצירוף הפונולוגי. לפי יזרעאל תשע"ו

 . ʃnʦχla'tet 'שאני צריך לתת'יתכן שהמילה הפונולוגית חופפת לצירוף הפונולוגי: 
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 עם נר | נר שבת כזה  )מלא('צריך  ד(22)

 להדליק את זה.' 
[ʦaʁiχ (full)]PWd im ner | ner ʃabat kaze 

lehadlik et ze 

  714-11Cא' נספח  

 

בדקתי . ד(22שלו ) משליםה נו לביןשמפריד בי ולוגימקרים בהם יש חומר פונגם במופחת  צריך

( יש 23)-הוא אנקליטי במקרים אלה, כלומר "מסתפח" לנושא. ב צריךבבסיס הנתונים שלי אם 

ם הוא המודאלי למשלים שלו, ולפיכך, א צריךדוגמאות למקרים בהם חומר פונולוגי  מפריד בין 

 מופחת, לפי ההיררכיה הפרוזודית אפשר להניח שזה מפני שהנושא הוא מילת המשען שלו. 

 ani ʦʁiχa (reduced) gam lehagid et ha להגיד את '...'  גם )מופחת( 'אני צריכה (א23)
  C514-1נספח א'  
 אני רוצה|  )מופחת( אני צריכה' (ב23)

 'להתייעץ

ani ʦʁiχa (reduced) | ani ʁoʦa lehitjaeʦ 

  C711_1-3נספח א'  
 -- -עכשיו | בג)מופחת(   'אז אני צריך (ג23)

  אז אני צריך לחיות לפי ההיגיון'

az ani ʦaʁiχ (reduced) aχʃav | big- -- az ani 

ʦaʁiχ liχjot lefi hahigajon 

  CP931_2-4נספח א'  

 ani ʦʁiχa (reduced) e le-hagid laχ 'גיד לך-אה לה )מופחת( אני צריכה' (ד23)

  Y32_3נספח א'  
לעצור  רגע )מלא( אתם צריכים' (ה23)

 'ולהבין

atem ʦʁiχim (full) ʁega laaʦoʁ velehavin 

  CO-62נספח א'  
 ki ani ʦaʁiχ (reduced) lefi ze lahazmin  'להזמיןלפי זה )מופחת( כי אני צריך ' (ו23)

  IG-3נספח א'  
להגיד  מתישהו )מלא( ריךאתה צ' (ז23)

  'משהו

ata ʦaʁiχ (full) matajʃehu lehagid maʃehu 

  ZEB-5נספח א'  
, )מופחת('אני חושב שאנחנו צריכים  (ח23)

 'הועד

ani χoʃev ʃeanaχnu ʦʁiχim (reduced) 

havaad 

  CO-55נספח א'  
'שלוש זירות שבהן אנחנו צריכים  (ט23)

לקחת את  | אני מנסה כאילו )מופחת(

 ' זה

ʃaloʃ ziʁot ʃebahen anaχnu ʦʁiχim 

(reduced) | ani menasa keilu 

  SL-1נספח א'  

 צריכים )מופחת(  |  כוועד'שאנחנו  (י23)

  יש לנו בעיה בישוב' אה... |

ʃeanaχnu kevaad ʦʁiχim (reduced) | e | jeʃ 

lanu beaaja bajiʃuv 

  CO-12נספח א'  
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עשוי להיות מופחת גם כאשר חומר פונולוגי מפריד בינו לבין  צריך(א',ד',ו' ש23)-ניתן לראות ב

המשלים שלו וגם כאשר המשלים נקטע )ב',ג',ח',ט',י'(. מכאן ניתן היה לחשוב שבמקרים כאלה 

מבוצע ביצוע מלא, אך אין בכך להעיד על הכלל, אלא זה  צריךז' -(ה' ו23)-הוא אנקליטי. )ב צריך

מופחת  צריךיתכן במסגרת השונות הסבירה, ויש בבסיס הנתונים שלי דוגמאות נוספות בהן 

 כאשר פסק מפריד בינו לבין המשלים שלו(. 

המודאלי מופרד  צריךאבל, לפי הנחות ההיררכיה הפרוזודית ותנאי הצמידות, במקרים בהם 

שלו ע"י חומר פונולוגי, והוא סתמי, כלומר אין לו נושא על פני השטח, הוא אמור מהמשלים 

 בפני עצמו ולהיות מבוצע בצורתו המלאה, אך לא כך הוא: להיות מילה פונולוגית

 ל.. אהה..  )מופחת( שוב לדעתי צריך' (א24)

 ' למכור לו את זה

ʃuv ledaati ʦaʁiχ (reduced) le e… 

limkoʁ lo et ze 

  SI1נספח א'  

|| צריך  חבל על הזמן | אה... )מופחת(צריך ' (ב24)

 'להצר לך את זה

ʦaʁiχ (reduced) ih…| χaval al azman|| 

ʦaʁiχ leaʦeʁ laχ et ze 

  C711_0-2נספח א'  

להדליק  עם נר | נר שבת כזה )מלא( צריך' (ג24)

  'את זה

ʦaʁiχ (full) im neʁ | neʁ ʃabat kaze 

lehadlik et ze 

  C714-11נספח א'  

 טיפה)מופחת( אולי יש משהו שצריך ' (ד24)

 ' לחזק

ulaj jeʃ maʃu ʃe ʦaʁiχ (reduced) tipa 

leχazek 

  SY-5נספח א'  
לראות  באמת )מופחת(צריך ' (ה24)

   'שמתקדמים

ʦaʁiχ (reduced) beemet liʁot 

ʃemitkadmim 

  SY-12נספח א'  
 ze lo ʃe ʦaʁiχ (full) tamid lehaskim  'להסכים תמיד)מלא(  זה לא שצריך' (ו24)

  5VAנספח א'  
 ʦaʁiχ (reduced) paʃut laaʦoʁ et ze aχʃav  'לעצור את זה עכשיו פשוט )מופחת(צריך ' (ז24)

  CO-13נספח א'  

לעשות חשיבה  אולי)מופחת(  צריך' (ח24)

  'בקפסולות

ʦaʁiχ (reduced) ulaj laasot χaʃiva 

bekapsulot 

  CO-46נספח א'  

 בעת הזאת  )מופחת( חשבתי שצריכים' (ט24)

  'לקחת

χaʃavti ʃe ʦʁiχim (reduced) baet hazot 

lakaχat 

  UV-10נספח א'  
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  :למשלים צריכיםמפריד בין   7פסקו צריכיםמפריד בין שם הגוף ל באמת 25 הבדוגמ

ללכת על  | )מופחת(צריכים  באמתשהם ' (25)

  'הבסיס

ʃehem beemet ʦʁiχim (reduced) | laleχet 

al habasis 

  SN-9נספח א'  
 

לא מופחת בהכרח בגלל היותו הרכיב החלש בתוך מילה  צריךמעידות על כך ש 25-22דוגמאות 

י ולוגמקרים בהם יש חומר פונגם במופחת  צריךפרוזודית ולא בגלל היותו בסוף צירוף פונולוגי. 

. גם כשיש הפסקות בדיבור ובכך מופר תנאי הצמידות למשלים נושם הגוף או בי נו לביןפריד בישמ

 יוצראלה 'צריך' אינו המקרים בכל הלא מבוצע. נקטע ולא נמנעת ההפחתה, וגם כאשר המשלים 

 עם שם הגוף.  ולאטעם ראשי אחד עם המשלים שלו  בעלתיחידה פרוזודית 

מתאפשרת כאשר הוא נמצא במבנה פרוזודי מסוים שבו הוא  צריךההפחתה הפונולוגית של 

להצטרף למילת  צריךמצטרף למילה כלשהי. כאשר הוא בשימוש מודאלי ניכרת "העדפה" של 

המשען שאחריו )למשלים(, אבל הוא יכול להצטרף גם לנושא או למילים ומיליות אחרות על מנת 

 לאפשר את ההפחתה.

מופחת בעיקר מסיבות פרגמטיות של שימוש מודאלי,  ריךצעדויות אלה מחזקות את הטענה ש

מכתיב את ההגייה ואין עוד  שימושכאשר הבידול בושהוא נמצא בעיצומו של תהליך גרמטיזציה, 

 ולוגיים.צורך )חזק( בהתקיימות התנאים הפונ

 

 . סיכום ביניים7.4

היותו חלק מרכיב מופחת מסיבות תחביריות בשל  צריך, בהם בדקתי אם 7-ו 6לסיכום פרקים 

תחבירי או מסיבות פונולוגיות, שנובעות מהיותו רכיב חלש בתוך מילה פונולוגית, נראה 

נמצא באותה עמדה תחבירית בכל השימושים שלו ולכן  צריךשהסברים אלה אינם מספקים. 

מופחת גם  צריךהעמדה התחבירית אינה יכולה להיות הגורם להפחתה הפונולוגית שלו. כמו כן, 

קרים בהם הוא לא מייצר מילה פרוזודית לא עם המשלים שלו ולא עם הנושא. החלוקה במ

לרכיבים אינה הגורם שמאפשר את ההפחתה הפונולוגית, אלא היא משקפת את ההבדל בשימוש 

 בין שתי הלקסמות.

את חלקם הזכרתי  .חוקרים רבים הציעו שיש גורמים נוספים שמעורבים בהפחתות הלשוניות

השימוש )כמילת תוכן לעומת ביטוי  .הוא השימוש צריך המשמעותי שבהם עבור ךא ,2 פרקב

מודאלי( הוא שקובע אם אפשר להפחית את המילה, והפונולוגיה בודקת אם זה אפשרי מבחינה 

  מבנית.

 

 

 

                                                           
 | -מן בפסק מסו 7
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 . מודאליזציה8

מודאליזציה היא תהליך ההתפתחות של ביטויים מודאליים מתוך פעלים עיקריים. זהו מקרה 

שינוי הדרגתי שבו מתרחבת המשמעות של מבנים לקסיקליים  –של תהליך גרמטיזציה  טיפוסי

  (.De Haan & Hansen 2009) דקדוקישמקבלים מעמד 

 גרמטיזציה 8.1

 אלמנטים היא הפיכת שתוצאתם בשפה שינוי תהליכי של למכלול המתייחס מונח הוא גרמטיזציה

 השונות הלשוניות ברמות מקבילים תהליכים כולל זה דקדוקיים. מכלול לאלמנטים לקסיקליים

 פעמים מאופיין הגרמטיזציה תהליך סמנטית מבחינה תחביר ופרגמטיקה. ,סמנטיקה, פונולוגיה –

הלקסיקלית ובמקביל מתחזקת משמעות מופשטת  המשמעות ( שלBleachingבהיחלשות ) רבות

(. tokensיותר של תמניות ) וכללית יותר. זה מוביל להגדלת התדירות ולפרודוקטיביות גבוהה

 הופכותלעתים ו פונולוגיים, מתקצרות סגמנטים מאבדות עצמאיות פונולוגית מילים מבחינה

 הסביבות בתפוצה: קרובות שינוי לעתים נמצא תחבירית מבחינה אחרת. מילה על נסמכות להיות

 גם קרובות לעתים .ומחויבות יותר מוגבלות להיות הופכות להופיע יכול האלמנט בהן התחביריות

ע, "ש – דיבר ראשיים )חלקי יותר פתוחה מקטגוריה שינוי  -התחבירית בקטגוריה שינוי נמצא

אחרות(  תפקיד יחס, מילות מילות פועל, יותר )תואר מוגבלת לקטגוריה ת("וש פועל

Himmelmann 2004, Brinton & Traugott 2005, Bolozky 2019) ,Wischer 2000  מאיר ודורון

נכרוני; במישור י(. גרמטיזציה מתרחשת הן במישור דיאכרוני והן במישור סורבים אחרים 2013

הדיאכרוני מדובר על שינוי לשוני שהופך רכיבים לקסיקליים לדקדוקיים יותר ובמישור 

  (.Lehmann 1985מדובר על שונות פונולוגית שמוכתבת על ידי סביבה בלשנית ) סינכרוניה

 Hopper & Traugott) זמן כמסלול רב שלבי שמתרחש לאורך גרמטיזציה יתהליכ לייצג מקובל

2003):  

 מורפולוגית מוספית > מילית נצמדת < תפקיד מילת < תוכן מילת

באנגלית, שיש לה שימוש קונספטואלי  'back'שלבי זה היא המילה -דוגמה מוכרת למסלול רב

ינת מיקום במרחב או בזמן, וכן כצורן , משמעות פונקציונלית כמילת יחס המצי'גב'  כשם עצם

 ואחרות, בהן משמעותו נחלשה. 'backbone', 'backdoor', 'backward'קליטי במילים כמו -פרו

 תוכן מילת שבהם מקרים ישנם השלבים. כל בהכרח את כולל אינוהוא רציף אך  השינוי תהליך

 מקרה בכל כמו נטייה. ספיתלמו הופכת אינה אך כמילה נצמדת, ואף תפקיד לשמש כמילת הופכת

 או השינוי שלבי כל את יעבור השינוי ואם אם יחול מראש בוודאות לנבא ניתן לשוני לא שינוי של

. גם קצב השינוי לא ניתן לניבוי, וכמו כן רכיבים (Hopper & Traugott 2003)מהם  כמה רק

וי להפוך לפועל עזר פועל אחד עש –מאותה קטגוריה עשויים לעבור שינוי לשוני בקצב שונה 

 באנגלית, שהיסטורית היה 'can' . לדוגמה הפועל(Bybee 2011)מוקדם יותר מפועל אחר 

שהיה  'will'שמשמעותו המקורית נעלמה, ולעומתו  ליאפועל מוד הוא היום, ו"לדעת" במשמעות

כשתי  משמעויות קיימות במקבילהיום שתי פועל לקסיקלי שקיבל גם משמעות מודאלית, וכ

 . , הגם שהמשמעות הלקסיקלית הרבה פחות תדירהקסמות שונותל
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גרמטיזציה עשויה להוביל לשינויים מבניים שונים, ושינויים אלה הם שמאפשרים שונות 

 כשפועל ראשי עם משלים פועלי הופך לפועל עזר, והמשלים הופך לפועל עיקריפונולוגית. לדוגמה 

 –( Hopper 1991קטגוריזציה )-ים אלה מלווים בדהרכיבים. שינויהשינוי ביחסי התלות בין חל 

תחבירית שאופיינית לקטגוריות לקסיקליות עיקריות כמו פעלים -אובדן ההתנהגות המורפו

באנגלית,  'don'tושמות עצם, וכך מתאפשרת הפחתה של פעלים. במחקר על הפחתת פועל העזר

מודל עיבוד ואחסון שמאפשר טיפול (, נטען שיש במוח doשיש לו שימוש נוסף של פועל לקסיקלי )

אותו רכיב לקסיקלי, כתלות במשמעותו, בהגייה שלו ובהקשר הדקדוקי והשיחי שלו בשונה 

(Bybee & Scheibman 1999 .) 

 צריך. תהליכי גרמטיזציה מתקדמים של 8.1.1

ואף  שהוזכרו לעילכגון אלה , עוברים עליו שינויים צריךבעקבות תהליך הגרמטיזציה שעובר על 

 נוספים, תהליכי גרמטיזציה מתקדמים.

לעיל( הצורה הנפוצה להבעת סתמיות בעברית מודרנית היא ע"י שימוש בפועל  5א. כאמור )פרק 

 משתמשיםכשהנושא ברור מההקשר אך אינו מצוין, או כשהנושא אינו ידוע.  בגוף שלישי רבים

'לקחו האדם אינה ידועה. לדוגמה: , כל עוד זהות אחד באדם שמדובר כשיודעים גם ריבוי בצורת

. אי אפשר לייצר סתמיות 'רוצים לנשום אוויר נקי', 'אוספים את איתי מהגן בארבע', את הספר'

**'רוצה , *'אוסף את איתי מהגן בארבע'שבה הנושא לא מוגדר ואולי לא ידוע עם פעלים ביחיד: 

 -תקין" מ-וי להישפט כפחות "לאעש 'רוצה לנשום אוויר נקי'  . יחד עם זאתלנשום אוויר נקי'

כאן הוא בעל משמעות  רוצהש עשויה להיות נעוצה בכך. הסיבה 'אוסף את איתי מהגן בארבע'

, בניגוד צריך. 'אוסף'מודאלית, כלומר הוא בעל משמעות פונקציונלית יותר מפועל עיקרי כמו 

 צריךעים הסתמיים של לפעלים אחרים, יכול לייצר סתמיות גם ביחיד. יתרה מזאת, מרבית המופ

 -הם ברבים  8כסתמי רק  צריךמופעים של  158בבסיס הנתונים שלי הם ביחיד ולא ברבים )מתוך 

נמצא בשלב מתקדם יחסית לפעלים בתהליך הגרמטיזציה שלו, ובצורת  צריך(. כלומר 'צריכים'

, מוטב''הסתמי הוא עשוי להיחשב כביטוי מודאלי בדומה לביטויים מודאליים אחרים כמו 

 . 'כדאי'

(. Givón 1988:267ב. שלב מתקדם בגרמטיזציה הוא כאשר אין התאם של הפועל במין ובמספר )

ושל צמצום הפרדיגמה כמו  של רכיב לשוני בכיוון של פחות אוטונומיהזה עשוי להעיד על שינוי  

 :26בדוגמה 

 שצריך )רבים( שיש עוד כמה ביקורות' (26)
 'לקרות )יחיד(

 לקרות'( צריכות)במקום 'ביקורות ש

ʃejeʃ od kama bikoʁot (Pl.) ʃe ʦaʁiχ (Sg.)  

likʁot 

  SY-8נספח א'  

 

נמצא  צריךוהן במישור הדיאכרוני מפני ש סינכרונינגרמת הן במישור ה צריךהשונות של ג. 

בנוסף לשונות הפונולוגית במישור הסנכורני  –בתהליך גרמטיזציה ועדיין לא התקבעו הצורות 

יכול להיות  ʦaʁiχ צריךבתוך הצורות המופחתות. לדוגמה  גם קיימת שונותמסוג מלא/מופחת, 

נמצא , וכך גם הצורות האחרות בפרדיגמה. ʦχ, ʦəχאו ל'ְצך'  ʦaχאו ל'ַצך'  ʦiχמופחת ל'ִציך' 

שרכיבים דקדוקיים "ישנים" יותר, שעברו יותר תהליכי פיתוח הם קרובים יותר לשורש, יותר 
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 .(Bybee et al. 1991:33)ר מבחינת חומר סגמנטלי מאוחדים, קצרים יותר ומופחתים יות

נראה חוסר יציבות פונולוגי בשל הימצאותו ממש בעיצומו של התהליך.  צריךבהפחתות של 

שבו פועל עיקרי = ביצוע מלא ופועל  דפוסמופחת מראה העדפה ל צריךמלא לבין  צריךהשונות בין 

וונים, כלומר פועל עיקרי עשוי להיות מופחת מודאלי = ביצוע מופחת, אבל ניכרת סטייה לשני הכי

לעומת  צריךופועל מודאלי עשוי להיות מלא. בגלל השכיחות הגבוהה של השימוש המודאלי של 

של  התפשטותהשימוש שלו כפועל עיקרי, הצורה המופחתת רווחת יותר בשפה, ולכן ניתן לראות 

 ן "הצדקה" שתופיע.הצורה הפונולוגית השכיחה )המופחתת( גם למקומות שבהם אי

לפיו השימוש הפונקציונלי מופחת פונולוגית והשימוש ש דפוסבדקתי את שיעור ה"סטייה" מה

הוא עיקרי ובכל זאת  צריךכלומר את שיעור המקרים בהם  הקונספטואלי מבוצע ביצוע מלא,

 .הוא מודאלי ומבוצע ביצוע מלא צריךמופחת ואת שיעור המקרים בהם 

 וס ההפחתה( סטייה מדפ3טבלה )

 שימוש             
 ביצוע

 סה"כ )%(n עיקרי )%(n מודאלי

 321 (57%) 42 279 מופחת

 70 32 (12%) 38 מלא

 391 74 317 סה"כ

 

 חישוב הנתונים:אופן הסבר ל

 פעלים עיקריים בבסיס הנתונים. 74פעלים עיקריים מופחתים מתוך  42

 פעלים מודאליים בבסיס הנתונים. 317פעלים מודאליים מבוצעים ביצוע מלא מתוך  38

 דוגמאות:

  פועל עיקרי, ביצוע מופחת (א27)

 hem ʦʁiχim (reduced) kama jemej χofeʃ 'כמה ימי חופש )מופחת( יםצריכ הם' 
  SN-2נספח א'  

  פועל מודאלי, ביצוע מלא (ב27)

 jeʃ laχ dvaʁim ʃeat ʦʁiχa (full) liknot 'לקנות )מלא( הצריכ יש לך דברים שאת 
  C714-12ספח א' נ 

 

 57% –ניתן לראות כי הסטייה גדולה יותר באופן משמעותי במקרים בהם פועל עיקרי מופחת 
בלבד כשפועל מודאלי מבוצע ביצוע מלא. זה עשוי להעיד על תהליך  12%סטייה לעומת 

 גרמטיזציה מתקדם שבו הצורה המופחתת השכיחה מתפשטת.

 צריךודאליזציה של . הקשר בין השחיקה הפונולוגית למ8.2

. מצד אחד חלק לגרמטיזציהעולה השאלה לגבי היחסים הסיבתיים בין שחיקה פונולוגית 

יה השוטפת של הדובר, שמדבר ימהבלשנים מאמינים שהשחיקה הפונולוגית היא תוצאה של ההג

 כל השינויים הלשוניים הם תוצאה של התפתחות פונולוגית, וקרון של מינימום מאמץילפי הע

. ההתפתחות הפונולוגית מובילה לאובדן ההטיה ולפיכך לשינוי דקדוקי, ובעת משכיחות גבוההשנ

בלשנים אחרים חושבים לעומתם  וזה מוביל לאובדן של רכיבים לקסיקליים ולשינוי לשוני קבוע.
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ששחיקה פונולוגית היא סימפטום של שינויים פונקציונליים שמתרחשים במערכת הלשונית, 

שבאות לידי ביטוי  ותחביריות , פרגמטיותבוד מסיבות סמנטיותיולוגית הולכת לאשנטייה מורפו

להתייחס לבעיה מורכבת זו באופן מבודד, אלא  ( טוען שאין2002) Lehman .במבנה הפונולוגי

להגיע לתובנות על ההתנהגות של כל אחד מהפרמטרים, ואז לנסות להרכיב תמונה משולבת של 

  הם סיבתיים או היררכיים.היחסים ביניהם, בין אם 

 :צריך שלהתנהגות הפרמטרים 

 מבחינה פונולוגית: שחיקה פונולוגית .1

 איבוד הטעם והפיכה לרכיב שנשען על מילה סמוכה. .א

שיעור גבוה של שחיקה פונולוגית מבחינת שיעור המופעים המופחתים מתוך סך  .ב

 המופעים. 

 ʦχצרור עיצורים בלבד עשוי להיות מופחת עד להיותו  צריך – הפחתהה" עומק" .ג

 בעקבות הפחתה שכוללת מחיקה של תנועות ושל עיצור. 

 ( שבאה לידי ביטוי Bleachingמבחינה סמנטית / פרגמטית: שחיקה במשמעות ) .2

 . במשמעות מודאלית שהיא משנית למשמעות של שם הפועל אליו הוא מצטרף .א

 . 'חייב צריךשל החלפה  .ב

 מבחינה תחבירית:  .3

 הגזירה של שני השימושים. שוני בין תהליכי  .א

 . Raisingכפועל מסוג  מודאליה צריךמעמד תחבירי חלש ל .ב

בעקבות תהליך פוליסמי פרגמטי של התווספות שימוש פונקציונלי, מתאפשר לצורה 

( שמבטאים Raising predicateהפונקציונלית לעבור שינויים פונולוגיים )הפחתה( ותחביריים )

 את חולשתה הסמנטית. 

אם קיים קשר סטטיסטי בין הפחתה למודאליות באמצעות השוואה בין שיעור ההפחתה  בדקתי

 בשימוש כפועל עיקרי, ומצאתי ש: צריךבשימוש מודאלי אל מול שיעור ההפחתה של  צריךשל 

 כפועל מודאלי מופחתים צריךמהמופעים של  87.9%

 כפועל עיקרי מופחתים  צריךמהמופעים של  57.5%

, כלומר קיים קשר סטטיסטי מובהק בין P<0.001שימושים נמצא מובהק מאד  ההבדל בין שני ה
 הפחתה למודאליות.

( לבין שיעור 82%=321/391בבסיס הנתונים ) צריךכמו כן קיים מתאם בין שיעור ההפחתה של 
 (.81%=317/391המופעים המודאליים שלו בבסיס הנתונים )

 תבניות תדירות 8.3

פועל מודאלי,  אהו צריךשבתוכה  הוא תבנית תדירה( ללכת צריךוגמה )לדשם פועל  + צריךהרצף 

בבסיס הנתונים יש דוגמאות למבעים בהם . תבנית כיחידה אחתה מסייעת לעיבוד תוהפחתש

ניתן לראות שהפחתה של  ב'-( א' ו28נקטע או לא מבוצע. בדוגמאות ) צריךהמשלים הפועלי של 

(ג' המשלים אמנם 28)-. במימוש פונטילו אין  ם אבליש ציפייה למשלי כאשרגם מתרחשת  צריך



42 
 

מגיע, אבל מאוחר מאד ואחרי חומר פונולוגי משמעותי. שלבי השליפה הפונולוגית והקידוד 

כפועל מודאלי יוצר תבנית  צריךהפונטי מתרחשים באופן רגרסיבי בטרם מימושו של המשלים. 

 צריךשאין מימוש פונטי של המשלים, עם המשלים שלו, ותבנית זו היא שמאפשרת הפחתה. גם כ

 יכול להופיע בצורתו המצומצמת. הפחתתו נובעת מהיותו פועל מודאלי בתוך תבנית.

 'אז למעשה את אומרת יש כאן אה | (א28)

  )מופחת( |שלוש זירות שבהם אנחנו צריכים 

 אני מנסה כאילו לקחת את זה'

 

 SL-1נספח א' 

az lemaase at omeʁet jeʃ kan e |  

ʃaloʃ ziʁot ʃebahem anaχnu ʦʁiχim 

(reduced) |  

ani menasa keilu lakaχat et ze 

 | אני רוצה להתייעץ' )מופחת( 'אני צריכה  (ב28)

 

 C711_1-3נספח א' 

ani ʦʁiχa (reduced) | ani ʁoʦa 

lehitjaeʦ 

 |אה  )מופחת(  צריך' (ג28)

 ||על הזמן  חבל

 'להצר לך את זה  )מופחת( צריך

 C711_0-2ספח א' נ

ʦaʁiχ (reduced)  e |  

χaval al hazman||  

ʦaʁiχ (reduced) lehaʦeʁ laχ et ze 

 

Chunking -  רצף שמופק באופן תדיר הופך ליחידת עיבוד אוטומטי. המבנה הפנימי המקורי שלה

מאבד מחשיבותו ויכול להעלם ע"י שינוי פונולוגי )הפחתה(, דבר שהופך את היחידה לקלה יותר 

. צירופים ספציפיים, שבד"כ מופיעים ביחד, יוצרים מבנה מיוחד שלו אוטונומיה בעיבוד, לעיבוד

כשהוא  צריך(. למרות זאת (Bybee 1999וככזה הניתוח הפנימי שלו מיותר והוא מתנהג כיחידה 

מפני  , וזאתלעיל( 2, אינו מופחת )פרק להלן( 29)דוגמאות  'כמו שצריך'נמצא במבנה התדיר 

מפני שהוא מופיע בסוף וכמו כן  הוא בשימוש של פועל עיקרי ולא פועל מודאליזה  בתוך מבנהש

 רכיב פרוזודי. 

 laasot et ze kmo ʃʦaʁiχ (full)  )מלא( 'לעשות את זה כמו שצריך' (א29)

   P931_1-3נספח א'  
  gam lo metugmalim kmo ʃʦaʁiχ (full)  )מלא( 'גם לא מתוגמלים כמו שצריך' (ב29)

   P931_2-7נספח א'  
לראות אם המערכת מתפקדת כמו ' (ג29)

 ()מלא 'שצריך

 liʁot im hamaaʁeχet metafkedet kmo 

ʃʦaʁiχ (full) 

   SY-6נספח א'  
 

 מודאליזציה, שכיחות ושחיקה פונולוגית  8.4

 ושים נוספים יותר מפעלים נדירים.פעלים שכיחים יחסית, כלומר שימושיים, ייטו לקבל שימ

יותר לעבור מודאליזציה מאשר פעלים משדות  ייטושל מחשבה/כוונה/רצון  בתחוםבפרט, פעלים 

מאשר לפועל כמו  הרוצ ר שיתפתח שימוש מודאלי לפועל כמולדוגמה יותר סבי .סמנטיים אחרים

ניתן לטעון לגבי הקשר בין שכיחות כמניעה הפחתה לבין שימוש כמילת פונקציה כמניעה  .גומר
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בידול סמנטי. בעקבות השינוי בשימוש ל שמובילהות גבוהה הפחתה שתחילת הדרך היא שכיח

שלו  היותר, וכתוצאה מכך גדל שיעור ההפחתאף והגדלת מספר השימושים הפועל נעשה שכיח 

מפני שהשומע יהיה מסוגל להבין את המשמעות )לפי העיקרון של מינימום מאמץ ו מסיבות הגייה

כן השימוש כמילת פונקציה בלתי מוטעמת (. כמו מההקשר ומרמזים אקוסטיים מועטים בלבד

שבעברית יש שיאי טעם קצובים, שביניהם הברות בלתי  מעלה את שיעור ההפחתה )מפני

הפחתה הפכה -איו (. כך תקן ההגייה הופך להיות "מופחת",מוטעמות נוטות להיות מופחתות

( מסייעת 5גמה , דו5)פרק  מאדכמו שהתוספת של  להיות סימון לזיהוי של הצורה המסומננת.

הפחתה מסייעת לזהות את השימוש המסומנן )הלא -כמילת תוכן, אפשר לומר שאי צריךבזיהוי 

 שכיח( של מילת תוכן.

, שמופחתים בשיעור נמוך ממנו. את העובדה הזו אני צריךאבל קיימים פעלים שכיחים יותר מ

פעלים שאין להם שימוש  מייחסת לשיעור נמוך )או לא קיים( של שימוש מודאלי של פעלים אלה.

מודאלי, או ששיעור השימוש המודאלי שלהם נמוך, מופחתים פחות, מפני שהתקן הוא ביצוע 

 .בהפחתה פונולוגיתופונקציונליות מסומנת מלא, 

 רוצה לבדיקה השוואתית ש. 8.4.1

, וליכ, רצה, ידע, אמר: מהשכיח לנדיר( לפי סדר השכיחות)הפעלים השכיחים בבסיס הנתונים הם 

  8.הלך, עשה, חשב, צריך

הפעלים המופחתים בבסיס הנתונים הם )לפי סדר שיעור ההפחתה מהשיעור הגבוה לשיעור 

 9.עשה, רצה, הלך, אמר, חשב, יכול, ידע, צריךהנמוך(: 

ניתן לראות שאין מתאם בין השכיחות לשיעור ההפחתה. כלומר, גורמים אחרים בנוסף לשכיחות 

 חתה. משפיעים על שיעור ההפ

 , לפיכך אין בהם להוכיח את הטענה.צריךשכיחים פחות מ הלך, עשה, חשב הפעלים

עיצור חלש  הוא/, Ɂו, /שהעיצור הראשון שלהעובדה וכן  ו הגבוהה במיוחדשכיחותבהינתן  – אמר

)סותם סדקי( שנוטה להימחק בעברית, הייתי מצפה למצוא שיעור הפחתה גבוה, אך לא כך הוא. 

 י שאין לו שימוש מודאלי.יתכן שזה מפנ

וכן כפועל מודאלי שמצטרף לשם פועל  אני רוצה אוכל –פועל שיש לו שימוש כפועל עיקרי   – רצה

 .(30)-. דוגמאות מבסיס הנתונים באני רוצה לאכול –בצורת המקור 

  פועל עיקרי עם משלים שמני: (א30)

 at ʁoʦa ugijot 'את רוצה עוגיות' 

                                                           
 מחצית מבסיס הנתונים. ניתוח של בחלק זה מבוססות על  הלך, עשה, חשב, יכול, ידע, אמר לגבי  הבדיקות 8

9
לא בדקתי למרות שהם פעלים שכיחים, מפני שהצורה הפונולוגית שלהם נותנת פתח להשפעות  'היה'ו 'בא'את הפעלים  

( כעיצור בעברית הישראלית, ועובדת היותו hחולשה הפונולוגית של ה' )פונולוגיות נוספות שהן מעבר להיקף עבודה זו דוגמת ה
 קצר מפעלים אחרים. 'בא'של 
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  C711_0-4' בנספח  

  פועל עיקרי בסוף קבוצת הנגנה: (ב30)

 kama ata ʁoʦe 'כמה אתה רוצה' 

  C711aND-1' בנספח  

  פועל עיקרי עם משלים פסוקי: (ג30)

 ani lo ʁoʦe ʃeata tipaga 'אני לא רוצה שאתה תיפגע' 

  P931_1-1' בנספח  

  פועל מודאלי: (ד30)

 XXX רוצה לחזור לדירה xxx ʁoʦa laχzoʁ ladiʁa 

  Y33-1נספח ב'  
 

מתוך המופעים בהווה הם ביחיד זכר או  65%-הם בהווה וכ רוצהמכלל המופעים של  80%-כ

(. הפרדיגמה המצומצמת יחסית היא גורם שעשוי להשפיע באופן חיובי על ʁoʦe או ʁoʦaנקבה )

 . 15.5%שיעור ההפחתה. למרות זאת שיעור ההפחתה נמוך יחסית ועומד על 

הוא פועל מודאלי. בהינתן  רוצהמהמופעים  55%-הוא פועל עיקרי, ב רוצהמהמופעים  45%-ב

, לא ניתן לקשר הבדלים בביצוע הפונולוגי למסומננות. שיעור רוצהאיזון יחסי בין השימושים של 

)שעומד על  צריךבבסיס הנתונים נמוך משמעותית משיעור המודאליות של  רוצההמודאליות של 

81% .) 

 רוצההקשר בין מודאליות להפחתה של  –( 4)טבלה 

 שימוש             
 ביצוע

 סה"כ עיקרי מודאלי

 53 14  39 מופחת

 288  138 150 מלא

 341 152 189 סה"כ

 

  10הסבר לאופן הצגת הנתונים:

 73%-הם מודאליים, כלומר כ 39בבסיס הנתונים,  רוצההמופעים המופחתים של  53מבין 

 בשימוש המודאלי.  רוצה'בבסיס הנתונים היא של ' רוצהמההפחתות של 

 90%-מבוצעים ביצוע מלא, כלומר כ 138בבסיס הנתונים  רוצההמופעים העיקריים של  152מבין 

 כפועל עיקרי מבוצעים ביצוע מלא. רוצהמהמופעים של 

                                                           
, כלומר רק חלק )אקראי( בהיקף מצומצם יותראך  אותו בסיס נתוניםמ רוצהשל  מופעים 341 של הנתונים מבוססים על ניתוח 10

 307יש צורך בגודל מדגם של  ±4% 15%הימצאות שלה הוא כדי לאתר תופעה )במקרה זה הפחתה( ששיעור ה .מבסיס הנתונים
מופעים. בפועל שיעור ההפחתה  385יש צורך במדגם של  ±4% 20%-מופעים. כדי לאתר תופעה ששיעור ההימצאות שלה מוערך ב

 יכול להיות מוצע כמייצג כדי לאמוד את היקף ההפחתה. 341, לכן גודל מדגם של 15.5%הוא 
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 דוגמאות:

  ביצוע מלא: ,פועל עיקרי (א31)

 kulam ʁoʦim (full) et tovato ʃel hajiʃuv את טובתו של הישוב' )מלא('כולם רוצים  

  SG-11' בנספח  
  פועל מודאלי, ביצוע מופחת: (ב31)

לדעת מה עושים עם )מופחת( 'אני רוצה  

 הכסף'
ani ʁoʦa (reduced) ladaat ma osim im 

hakesef 

  SO1-2' בנספח  
 

 רוצה( ואילו שיעור ההפחתה של 14/152) 9.2%בשימוש עיקרי הוא  רוצהשיעור ההפחתה  של 

(. לפי תוצאות מבחן כי בריבוע, המתאר את הקשר בין 39/189) 20.6%בשימוש מודאלי הוא 

 . (P Value=0.004)מודאליות להפחתה, נמצא שהקשר מובהק 

, לשיעור הפחתה גבוה קיים אפקט התפשטות גם למקרים צריךכפי שניתן היה לראות במקרה של 

בשימוש עיקרי מופחת גם  צריךגמטיים, כלומר בהם לא מתקיימים התנאים הפונולוגיים והפר

, לאור שיעור ההפחתה הנמוך שלו, מדגים דפוס שונה, ונראה שאפקט ההתפשטות לא רוצההוא. 

 מתקיים בו.

 :(4מטבלה ) הנתונים מבט נוסף על

 פעלים עיקריים בבסיס הנתונים. 152פעלים עיקריים מופחתים מתוך  14

 פעלים מודאליים בבסיס הנתונים. 189צוע מלא מתוך פעלים מודאליים מבוצעים בי 150

גם בשימוש מודאלי מקבל  רוצהניכר שקיימת סטייה משמעותית לכיוון הביצוע המלא. כלומר 

נמצא בשימוש של פועל עיקרי הוא מופחת  רוצה. ועדיין, כש79% –ביצוע מלא בשיעור גבוה 

 בלבד.  8.5%-כ –בשיעור נמוך מאד 

, שנמצא רוצה(, 81%( לשיעור המודאליות )82%מתאם בין שיעור ההפחתה ) שמדגים צריךלעומת 

 55%, נמצא בשימוש נרחב כפועל עיקרי, ורק צריךבשלב פחות מתקדם של מודאליזציה מ

(, למרות השכיחות הגבוהה, ניתן 15.5%מהמופעים הם מודאליים. את שיעור ההפחתה הנמוך )

 לייחס לכמה גורמים:

וך יחסית. שיעור מודאליות נמוך מביא לכך שהתקן הוא עדיין 'מלא', שיעור מודאליות נמ .1

בשימוש פועל עיקרי  רוצהאפקט ההתפשטות של ההפחתה חלש יותר ורק מיעוט מופעים של 

 (. 8.5%מופחתים )

 (.צריךשל  5%לעומת  רוצהשל  15%בסוף קבוצת הנגנה ) רוצהריבוי מופעים של  .2

, שיעור צריךות שלמרות שהשכיחות שלו גבוהה מזו של ניתן לרא רוצהלסיכום, מבדיקה של 

ההפחתה שלו נמוך יותר וזאת בעיקר בגלל שיעור מודאליות נמוך יותר. על בסיס זה אני טוענת 

שהפחתה אינה רק תוצאה של שחיקה פונולוגית שנובעת מתדירות גבוהה, אלא היא סימון 

  פונולוגי של השחיקה הסמנטית ושל פונקציונליות.
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 סיכום ומסקנות .9

את הגורמים הידועים בספרות להפחתה  צריךבבואי לענות על שאלת המחקר בדקתי לגבי 

פונולוגית. מצאתי שמבחינה מבנית )מבנה תחבירי ומבנה פרוזודי( לא ניתן להסביר היכן תתרחש 

)אם כי גם התחביר וגם הפונולוגיה מבדילים בין שתי הלקסמות  צריךהפחתה של פועל דוגמת 

ומייצגים כל אחת מהן ע"י מבנה שונה(, לגורמי הגייה נודעת השפעה רוחבית שלא מסבירה מדוע 

מתרחשת הפחתה במקומות מסוימים ובאחרים לא, ושכיחות גבוהה של פועל לא מנבאת בהכרח 

שיעור הפחתה גבוה. בהינתן עדויות רבות בספרות להפחתה בשיעור גבוה של מילות תפקיד, 

כאשר הוא נמצא בשימוש פונקציונלי )מודאלי(, עוברים עליו אותם תהליכים  ,צריךהראיתי שגם 

שעוברים על מילות תפקיד חד הברתיות שמצטרפות למילים אחרות. כלומר הגורם המשמעותי 

הוא השימוש, והשימוש הפונקציונלי שלו הוא שמאפשר הפחתה פונולוגית.  צריךבהפחתות של 

לבין שיעור ההפחתה שלו מובהק מבחינה סטטיסטית. יתרה  הקשר בין פונקציונליות של פועל

-אימזאת אני מציעה שהפחתה פונולוגית של פועל מסמנת את השימוש הפונקציונלי שלו, ולא את 

. ההפחתה היא סימון פונולוגי רוצההמסומננות, וזאת על סמך השוואה לפועל אחר, 

ן תפקיד פונקציונלי לעומן מילות תוכן. לפונקציונליות, והיא זו שמאפשרת לזהות מילים שיש לה

אני מציעה שגם מילות תפקיד חד הברתיות ומילים נצמדות )קליטיקס( מופחתות לא בגלל 

שכיחותן הגבוהה בשפה אלא כי הן פונקציונליות, וככאלה מסומנות ע"י השפה בהפחתה 

 פונולוגית. 

(, הגדלה שלו עשויה 4רק אם כי גודל המדגם מספק לפי מדדים סטטיסטיים )פ מחקר המשך:

לבסס את הטענות המועלות בעבודה זו. כמו כן השיפוטים במחקר זה ניתנו ע"י שופטת אחת 

)אני(, ושיפוטים שיינתנו ע"י שופטים נוספים, כולל בדיקות כיול ביניהם, יבטיחו תוצאות 

שימוש מדויקות ואמינות אף יותר. מחקר זה נעשה על בסיס תפיסתי, ומחקר המשך, שישלב 

בכלים אקוסטיים, עשוי לספק תמונה מדויקת ומעמיקה יותר שנוגעת גם למידת ההפחתה. כמו 

 כן יש מקום לבדיקה של ביטויים פוליסמיים נוספים שיש להם שימוש פונקציונלי ועיקרי.
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 צריך של בסיס הנתונים –נספח א' 

מבוסס על ראשי תיבות של שמות הדוברים, כלומר  בנספח א' ובנספח ב' מפתח שמות השיחות

. שמות של שיחות מרובות כרמל לבר )דוגמה מומצאת(היא שיחה בין  CBדוגמה שיחה בשם ל

 – TMשיחה בישיבת צוות הייתה מקבלת את השם לדוגמה  ,משתתפים מבוססות על סוג האירוע

Team Meeting. וכן על הנושא, אם יש העברי שמות של תוכניות טלוויזיה מבוססות על שמן ,

, והתוכנית 'זמן אמת' קיבלה את השם UVהתוכנית 'עובדה' קיבלה את השם יותר מאחת. כלומר 

ZEB כשהנושא שלה הוא בנט ו-ZEL  .שיחות ממאגר מעמ"ד מובאות כשהנושא שלה הוא לפיד

 כאן בשמן המקורי כפי שהן מופיעות במעמ"ד. 

 מלא מופחת מופע # שיחה

LU 1 1 לא היית צריכה להגיד לנו 
 1 הוילון טיפה למעלה צריך להחזיק את 2  
 1 כי אני צריך להחזיק ת'דג 3  
 1 צריך לראות אם אפשר להחליף בין  4  
 1 אני צריכה לקחת אותך? 5  
 1 אז זהו, אנחנו צריכים לעשות עוד פעם 6  
 TO 1 1 אני לא צריכה לעשות מיונים וכאלה 
 1 כל דבר צריך להירשם 2  
 1 א שלי רקכן, אני צריכה לדבר עם אב 3  
 AL 1 1 ואז צריך להתנפל על זה 
 1 צריך לראות מה תהיה התגובה 2  
 1 אם אין אז אין. צריך להיות 3  
 SO 1 1 אנחנו צריכים אח"כ נצטרך לעבוד יחד 
 1 אז אתם צריכים לשאול אותי 2  
 1 מה אני צריכה את זה 3  
 1 אנחנו צריכים שתגיבו 4  
 1 תם צריכיםאני יעזור מה שא 5  
 1 הייתי צריכה לרוץ שובלא ואז  6  
 1 אבל היית צריכה להתברבר עם זה 7  
 1 ל בינינו וצריך להישאר ככהוהכ 8  
 1 אני צריכה אותך 9  
 1 ואני צריכה שתעזרי לי בזה 10  
 1 הייתי  צריכה להיפגש איתך 11  
 1 ואת צריכה לעודד אותי עכשיו 12  
 1 , אני צריכה לחשובלא יודעת 13  
 1 אני צריכה לנסות להסיט אותם לכיוון אחר 14  
 1 מה שצריך להסיט זה את האנשים 15  
 זה מה שהם צריכים? 16  

 
1 

 הועד לא חושב שצריך 17 
 

1 
SM 1 1 כי הוועד צריך לעבוד בצורה מסודרת 

 1 אני חושבת שצריך לכבד פה את  2  
 1 כות עזרההן לא נראות שהן צרי 3  
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 ואני אעזור בכל מה שצריך 4 
 

1 
 1  לא צריך לשרוף את האדמה 5 
 אי עושה עבודה, אני לא, את יודעת, יושבת וזה 6 

  SD 1  1 צריך נוכחותלא אני 
 1 יש פה תהליך שצריכים לעבור אותו 2  
 1 עד שהיא נותנת משהו צריך לקחת בשתי  3  
 1 יודע, משהו להניע כדי להתחיל | צריך| אתה 4  
 1 את צריכה לנסח את המילים שלך  5  
 1 מה אני צריך להראות למישהו משהו? 6  
 1 אנחנו צריכים להתחיל לפעול 7  
 אם הוא יבוא לגשר על פערים הוא לא צריך 8  

 
1 

 לקחת בשתי ידיים גם אם לא צריך 9 
 

1 
 דברים שהישוב צריך | שיטופלו 10 

 
1 

SN 1 1 צריך ארבעה ימים חופש הוא 
 1 זה אומר שהם צריכים כמה ימי חופש 2  
 1 פחות צריך לחוות את זה 3  
 1 אז למה הוא צריך לגייס עובדים 4  
 1 הוא אמר 'לא', צריך להשאיר אותם 5  
 1 אז אתם צריכים להגיע למשאבי אנוש 6  
 1 צריכה לענות לך XXXזה  7  
 XXX 1לשיחה עם עכשיו צריך לעבור  8  
 1 שהם באמת צריכים | ללכת על הבסיס 9  
 XXX 1אני קודם כל צריך לדבר עם  10  
 1 יכול להיות שאני צריך לשבת איתה 11  
 הוא אמר "אתה צריך אז בעצם שהאשת.. 12  

 
1 

 שיחה שהוא צריך רק לעוד שלוש שנים 13 
 

1 
 שכנראה צריך קודם כל הפוך 14 

 
1 

 ריך לסגור עכשיו מתילא צ 15 
 

1 
ST 1 1 וזה היה צריך לקחת אותה מהחדר 

 1 שיכול להיות שצריך להתייחס אליו 2  
 1 לא יכולים להחליט, אנחנו צריכים יותר זה 3  
 1 הסכמנו שצריך לעשות מיפוי צרכים 4  
 1 שאנחנו צריכים להכיל אותו 5  
 1 אני כרגע צריך לרדת 6  
 ככל שתנהגו יותר  -- ואתם צריכים 7  

 
1 

 ובסוף תגידי לנו מה צריך. 8 
 

1 
SR 1  1 צריך לשבת איתנולא הוא גם 

 XXX 1והם צריכים את  2  
 1 ועכשיו אנחנו צריכים שתדאגי לנו לדברים 3  
 SI 1 1 שוב לדעתי צריך ל.. אהה.. למכור לו את זה 
 1 חצי שעה צריך לתת לזה 2  
 1 חנו צריכים לאסוף אותהכי בשש וחצי אנ 3  
 1 אז כבר, את יודעת, צריך עוד זמן להגיע 4  
 



49 
 

 1 כמה זמן זה צריך לקחת 5 
 אנחנו צריכים לעלות מכיוון פרדס חנה 6  

 
1 

 אני מרגישה שהוא מאד מאד צריך תמיכה 7 
 

1 
SL 1 1 שלוש זירות שבהן אנחנו צריכים... אני מנסה 

 1 אבל אני צריכה לעבוד 2  
 1 אני צריכה להוציא את זה 3  
 1 אני צריכה לראות מתי אני אשב 4  
 1 ולאן אני צריכה להגיע? 5  
 C514 6 ..1 אני צריכה גם להגיד את ה 
 1 את צריכה לתת לי בבקשה 7  
 1 אני צריכה להתמקח על זה  8  
 1 שלסקירה של תאומים צריך לעשות אה.. 9  
 1 ות יותר מוקדםשלתאומים צריך לעש 10  
 1 אז עכשיו את צריכה להסתובב עם הסל הזה 11  
 1 היום בשש אני צריכה לצאת מפה 12  
 1 אני צריכה ללכת לבקר אותה 13  
 C711_0 1 1 צריך אה... חבל על הזמן 
 1 צריך להצר לך את זה 2  
 1 אני צריכה כזה 3  
 1 אבל מה אני צריכה, גם ככה... 4  
 1 צריכה עוד קורסים אני 5  
 1 אני צריכה כזה בקיצור אני צריכה 6  
 1 אני צריכה כזה בקיצור אני צריכה 7  
 1 את זהאני לא צריכה כי בעיר  8  
 1 צריך להתקשר לאורי 9  
 1 מהקטע הזה שצריך לקחת ספורט 10  
  1 ואני צריכה להיות שלוש שנים 11  

 קלנטיקס אני חייבת ללכת פה לאיזה | 12 
  C711_1 1 1 כל פעם צריך לעלות 

 1 אני צריכה לעלות 2  
 1 אני צריכה | אני רוצה להתייעץ 3  
 1 אני צריכה לעשות הכל כפול 4  
 1 היינו צריכים לקנות אחד 5  
 1 הוא מעולה | צריך להיות 6  
 C711_2 1 1 --את בטוחה שאת צריכה בכלל 
 1 זה יהיה אני צריכה להחליט איך 2  
 1 צריך להדליק מזגן בבית 3  
 איזה מידות אני צריכה 4  

 
1 

C711aND 1  1 שעות 12אני צריכה להיות עם זה 
 1 אנחנו צריכים לדבר 2  
 1 או צריכים לשתוק 3  
 1 אתם צריכים להיות רגילים 4  
 1  -אני צריכה להיות  5  
 1 שעות 12ואני צריכה להיות עם זה  6  
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 1 את צריכה להחליף כל פעם 7 
 C714 1 1 זה צריך להיות בשמש 
 1 הוא צריך אור הרבה, נכון? 2  
 1 זה צריך להיות פה בסלון 3  
 1 אני צריכה לשמוע אותו 4  
 1 אבל צריך לבדוק את זה ש.. 5  
 1 צריך לשים | לזרוק את הגפרור 6  
 1 צריך ללכת לראות את הצ'יפסים 7  
 1 --הם צריכים ל 8  
 1 --אבל צריך להיזהר על ה 9  
 1 הוא היה צריך לעמוד כדי שאתה תעבור 10  
 צריך עם נר | נר שבת כזה להדליק את זה 11  

 
1 

 --יש לך דברים שאת צריכה לקנות לח 12 
 

1 
 סאירגע, צריך עוד כ 13 

 
1 

 לא צריך 14 
 

1 
Och 1 1 והוא רק ידע שהוא צריך להביא אותנ 

 P931_1 1 1 אם יש דברים שאני צריך לעזור 
 1 אתה צריך לפרוש בפני את כל התמונה 2  
 לעשות את זה כמו שצריך 3  

 
1 

 1 אני צריך לשמור על רמת סודיות 4 
 1 הכול הכול צריך להשתנות עכשיו 5  
 ואת זה צריך להסביר 6  

 
1 

P931_2 1 1 יש דברים שצריך להתמודד איתם 
 1 זו תקופה קשה בחיים שצריכים לעבור אותה 2  
 1 --אז אני צריך עכשיו בג 3  
 1 אז אני צריך לחיות לפי ההגיון 4  
 1 אני צריך לתת להם להרוס לי 5  
 1 אם אתה | צריך לתת לעצמך  6  
 גם לא מתוגמלים כמו שצריך 7  

 
1 

P931_3 1 1 יכול להיות שהיית צריך להחזיר אותם 
 1 התשובה צריכה לחזור אליו 2  
 זה שפסיכיאטר צבאי צריך לראות אותך 3  

 
1 

Y32 1 1 מייל שלי-אני צריכה לתת לך את האי 
 1 אני רק צריכה לשאול את שרית 2  
 1 גיד לך-אני צריכה אה לה 3  
 1 לשלם את השכר דירההיא לא צריכה אז  4  
 Y33 1 1 אני צריכה לשירותים 
 1 יכה לעזוראני צר 2  
 Y34 1 1 יש כמה דברים שאנחנו צריכות לסגור 
 1 אני צריכה להרגיש שם בבית 2  
 1 ברור שאת צריכה להרגיש בבית 3  
 1 הסכמ -למה את צריכה מעכשיו את ה 4  
 1 בשביל לחיות כאן היא צריכה אוטו 5  
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 1 למה היא צריכה כזה אוטו 6 
 1  -אתה צריך ג  7  
 1 צריך גם מזל אתה 8  
 1 לא צריך לשפוט 9  
 1 ואני לא צריכה לשכנע אותך 10  
 1 אני לא צריכה להגיע למצב 11  
 1 כי צריך לפרק הרבה יותר חלקים 12  
 1 אולי לא מפרקים שצריך לטפל במנוע 13  
 1 תמיד כשאת צריכה להגיע לאנשהו 14  
 Y111 1 1 זה גם לא צריך לטרוח יותר מדי 
 1 אז לא צריך למהר 2  
 1 מכירות צריכה להיות ממזרה 3  
 1  --את צריכה  4  
 1 בדיוק כשהיינו צריכים אותה 5  
 1 זה צריך להוציא אותם 6  
 C1311ND 1 1 הם לא צריכים לעשות דברים 
 1 את צריכה להמשיך בזה 2  
 1 את לא צריכה לעשות משהו מיוחד 3  
 1 ים אותךואני צריכה להחת 4  
 ZEL 1 1 אז אתה צריך לתת לי תשובה קצרה 
 1 שהוא צריך עוד זמן 2  
 מה אני צריך גנב 3  

 
1 

 שהוא צריך היה להדגיש יותר 4 
 

1 
 1 אני חושב שהוא היה צריך לעשות אותה 5 

 אמרו שצריך סוקר אמריקאי 6  
 

1 
 1 והיא לא צריכה להשקיע שם יותר מדי 7 

 1 שהוא מבין שהוא צריך להרים אותומשא כבד  8  
 1 מי שהיה צריך להוריד אותו זה הרב שלו 9  
 1 שיאיר צריך להיות שר אוצר 10  
 1 דנקנר אמר שהוא צריך להיות שר החוץ 11  
 1 שצריך לספוג את כל המהלומות ץהשכפ" 12  
 1 שזה מה שהוא צריך לעשות 13  
 1 אם אני צריך לפרוץ אותה 14  
 1 לא צריך חוקים 15  
 1 שזה צריך להשאיר למו"מ 16  
 צריך להיפרד 17  

 
1 

 1 צריך להיפרד, למה? 18 
 כשצריך לטפל באיומים קיימים 19  

 
1 

 1 יאיר צריך לנפץ ת'קוים האדומים? 20 
 צריך להגיד לציבור 21  

 
1 

 למה צריך להחליף את השלטון? 22 
 

1 
SC 1  1 וזה יקרהצריך לעשות את זה 

 1 אתם צריכים לשמור עליו 2  
 1 בסוף צריך להסתכל על התמונה השלמה 3  
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 1 וצריך להמשיך לדבר על הדברים 4 
 צריך להוכיח ש... XXXועכשיו  5  

 
1 

 צריך לקחת בפרופורציות 6 
 

1 
 לא צריך להפוך את זה 7 

 
1 

 אבל גם צריך רגע | פרופורציות 8 
 

1 
SA 1 1 ו צריכים לבקש ממנו לבואאז אנחנ 

  2 XXX 1 צריך להוציא סיכום של הזה 
 1 אתה צריך לראות שזה מקובל עליו 3  
 1 ועד בישיבהואני צריכה להיות ב 4  
 צריך לדעת להכין וליישם תקציב 5  

 
1 

 אתה לא צריך להבין איך עובד תקציב 6 
 

1 
 אתה צריך להבין מהו מבנה תקציב 7 

 
1 

 צריך לראות שהוא מסכים לזה אתה 8 
 

1 
SG 1 1 אם הם צריכים להיות מעורבים 

 1 צריך לדחות? 2  
 1 ברור שצריך לדחות 3  
 1 אני הייתי זו שצריכה לקרוא את זה 4  
 1 לדעתי אתן צריכות לפתור משהו ביניכן 5  
 1 וזה שגם ינון וגם אורטל צריכים להיות שם 6  
 איפה שהיה צריך 7  

 
1 

SY 1 ?1 כמה הוא צריך לרדת 
 1 צריכים לשטוף אותם 2  
 1 כל מה שצריך לעשות ברמת התחזוקה 3  
 1 צריך לשטוף את המערכת  4  
 1 אולי יש משהו שצריך טיפה לחזק 5  
 לראות אם המערכת מתפקדת כמו שצריך 6  

 
1 

 1 הוא צריך להתחבר לאינטרנט  7 
 1 צריך לקרות שיש עוד כמה ביקורות ש 8  
 1 צריך להסתכל 9  
 1 לא צריך לקשור אותם  10  
 1 מה שצריך לעשות זה לחתום על החוזה 11  
 1 צריך באמת לראות שמתקדמים  12  
 VA 1 1 מזה אנחנו צריכים ללמוד 
 1 שצריך לנהל את זה בצורה אחרת 2  
 1 ואנחנו צריכים אותך שם 3  
 1 ד כמה דבריםזה יספיק אם צריך עו 4  
 זה לא שצריך תמיד להסכים 5  

 
1 

 גם הוא עצמו צריך לשמוע עמדות אחרות 6 
 

1 
CO 1 1 לא צריך התנצחויות בווטסאפ 

 1 אנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות 2  
 1 שצריך לרענן שוב את המתנדבים 3  
 ילדים שלא צריכים להיות בבידוד 4  

 
1 

 1 כים | להחליט איך אנחנו מקיימיםאנחנו צרי 5 
 1 היא צריכה להגיד 6  
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 1 לא צריך לדעת את השם 7 
 אנחנו כישוב צריכים לדעת לשמור 8  

 
1 

 1 צריך להישמר 9 
 1 צריך למצוא את הדרך לשדר 10  
 1 שבאמת צריך לשקול לסגור את הכול 11  
 1 אנחנו, כוועד, צריכים אה יש לנו בעיה 12  
 1 צריך פשוט לעצור את זה עכשיו 13  
 1 אני כן חושב שצריך להכניס רצינות 14  
 1 אנחנו צריכים להתחיל לעבוד אחרת 15  
 1 ודאי צריכים להעלותוועד בואנחנו כ 16  
 1 וצריכים לפמפם לאנשים את זה 17  
 1 אבל צריך לאכול לאנשים את הראש 18  
 צריך להראות שהם 19  

 
1 

 אני מסכים שצריך לעשות משהו 20 
 

1 
 1 היא לא צריכה להיות 21 

 1 המטרה צריכה להיות 22  
 1 שצריך להכניס לאנשים רצינות 23  
 1 אנחנו צריכים להיות לא זורעי פניקה 24  
 1 אנחנו צריכים להגדיר איך 25  
 1 שאנחנו צריכים להכריז על עצמנו 26  
 1 עליהםואנחנו צריכים לשמור  27  
 1 אנחנו צריכים ללכת לחומרה לפי זה 28  
 1 צריך לדבר ולהבין את המציאות 29  
 1 תושבים צריכים לדעת למי לפנות 30  
 1 אנחנו צריכים | לעצור ולהגיד חבר'ה 31  
 1 אנחנו צריכים לשאול שתי דברים 32  
 1 אנחנו לא צריכים לדעת מי בכל קפסולה 33  
 1 יות שצריך לחלק את המבניםיכול לה 34  
 1 צריך לחלק את זה בצורה חכמה 35  
 1 לא צריכים להיות באותה קפסולהXXXאתה ו 36  
  37 XXXו...XXX 1 לא צריכים להיות באותה קפסולה 
 1 צריך להיערך לזה ככה ש 38  
 1 לא כל העובדים צריכים אינטרנט 39  
 1 שאנחנו צריכים להיערך לזה 40  
 1 צריך לחשוב איך אנחנו 41  
 1 שזה מה שצריך לעשות 42  
 1 גם שם צריך לחשוב על פתרון 43  
 אני חושב שאה אה צריך להפיק כמה תוכניות 44  

 
1 

 אני חושב גם שצריך | לחשוב איך 45 
 

1 
 1 צריך אולי לעשות חשיבה בקפסולות 46 

 1 שצריך לעשות מחשבה 47  
 1 ריך אה...אני חושב שצ 48  
 1 את צריכה לדפוק על השולחן 49  
 1 זה צריך לדפוק על השולחן ולדרוש את זה 50  
 1 כרגע אנחנו צריכים לדפוק על השולחן 51  
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 1 ו לא צריכים להכניס את עצמנונאנח 52 
 1 אנחנו צריכים לזכור שהבריאות 53  
 אני חושב שצריך, כמו שאמרתי בהתחלה 54  

 
1 

 1 אני חושב שאנחנו צריכים, הוועד, לדעתי 55 
 לדעתי צריך להגיד 56  

 
1 

 1 ואנחנו צריכים לדפוק על השולחן 57 
 ולצעוק ולעשות מה שצריך 58  

 
1 

 1 את זה צריך פשוט לזכור 59 
 1 מי שרוצה לא צריך לתקוף 60  
 1 ולא צריך להגיע לשום מצב משפטי 61  
 ור ולהביןאתם צריכים רגע לעצ 62  

 
1 

 1 לא צריך להגיע 63 
 1 פשוט צריך לאמץ את ההמלצות שלה 64  
 IH549 1 1 אני צריך פגישה עם מעיין 
 אני אגיע מתי שצריך 2  

 
1 

 תגיע מתי שאתה צריך 3 
 

1 
 1 ואז צריכים לנסוע עד נהריה 4 

 1 בהזדמנות צריך לעבוד על זה 5  
 1 אתה צריך לנסוע 6  
 IR17 1 1 שהיא צריכה להביא מאיפשהו 
 1 אולי צריכים לפרוס לחמם 2  
 1 אני צריכה לבדוק אם אפשר להקדים 3  
 כמה זמן צריך לזה דרך אגב? 4  

 
1 

 1 -אנחנו צריכים את ה 5 
 1 אני צריכה לעשות פרקטיקום  6  
 1 אני צריכה לעשות סטאז'  7  
 1 אבל אני צריכה אישור של איתי  8  
 1 אם את צריכה עזרה או משהו כזה  9  
 IG 1 1 כמה פעמים בשבוע צריך לגבות את המחשב 
 1 אז רק אני צריך לדעת 2  
 1 כי אני צריך לפי זה להזמין 3  
 הדיסק החיצוני וכל מה שצריך לזה 4  

 
1 

 1 אם צריך להשאיר במשרד 5 
 1 צריך להשאיר את המחשב 6  
 1 חייב אליוזה היום שצריך להת 7  
 1 אני צריך לשבת עם איגור 8  
 1 פרויקטים כאלה לא צריכים לגבות 9  
 1 צריכים לגבות אותו בגיבוי 10  
 MK 1  1 הזובור שפתאום היה צריך לעבור 
 1 כולנו צריכים לעמוד דום  2  
 1 כולנו צריכים להגיע בדיוק בדקה  3  
 1 אנחנו צריכים לקרוא לה 'הגברת'  4  
 1 צריך לדאוג שאתה ראש ממשלה  5  
 ZEB 1  1 אנחנו צריכים עכשיו איזה ראש מטה רציני 
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 1 למה אגב לא צריך לשלם לו אגורה? 2 
 1 אתה צריך לדעת שאתה  3  
 1 הוא לא צריך לשלם מכספו  4  
 אתה צריך מתישהו להגיד משהו  5  

 
1 

 רוח צריך, אמרתי ואני אומר עוד פעם, אורך 6 
 

1 
 שצריך מנהרות מנהרות מנהרות  7 

 
1 

 1 בסוף אנחנו צריכים להבין את התמונה  8 
 1 דברים שלא היו צריכים לקרות  9  
 1 אתה צריך להסתדר בשכונה  10  
 1 לא צריך פה איזה מוח פוליטי  11  
 האם צריך לתקוף את הליכוד  12  

 
1 

 צריך לומר ביושר  13 
 

1 
 1 צריך לקפל ת'ארוע  כרגע 14 

 אתה צריך באמת נסיבות מיוחדות  15  
 

1 
 אתה צריך זמן  16 

 
1 

 1 הוא צריך להמציא את עצמו  17 
 1 איזה רוח צריך לעשות  18  
 1 ואיזה רעש צריך לעשות  19  
 1 שבסוף צריך לשבת בחדר  20  
 הוא צריך ללכת הביתה  21  

 
1 

 קומו ואני צריך להיות במ 22 
 

1 
UV 1  1 אבל צריך לזכור את הסיטואציה 

 הייתי צריך לבחור בין 2  
 

1 
 1 שהחברה הישראלית צריכה לעבור דרכן  3 

 1 שאנחנו צריכים להיערך לאפשרות  4  
 1 אני חושבת שצריך להתנהל  5  
 1 אתה צריך להתנהל באחריות  6  
 שבזה צריך להתמקד  7  

 
1 

 1 הסתכל למציאות בעיניים ולכן צריך ל 8 
 1 אני צריך לעמוד בראשות הכנסת  9  
 1 חשבתי שצריכים בעת הזאת לקחת  10  
 1 וגבי חשב שצריך לקחת  11  
 צריך להתרומם מעל הפוליטיקה הקטנה  12  

 
1 

 בסוף אני צריך לקבל החלטה  13 
 

1 
 1 והיא צריכה להיות החלטה קובעת  14 

 1 ישראל צריכה זה אחדות  מה שמדינת 15  
 1 שצריך לקבל את ההחלטה  16  
 1 וצריך לעבוד על ההסכם  17  
 1 וצריך להקים את הממשלה  18  
 1 שאתה צריך לקחת את הסיכון  19  
 1 צריך להגיד שזה 20  
 1 אנחנו צריכים להתגבר על זה  21  
 1 שאני צריך לוותר  22  
 1 ת שזה עוד צריך לראו 23  
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 1 בזמן שהוא צריך לסיים את תפקידו  24 
 1 צריך לשאוף שלא למנות את הכול  25  
 1 צריך להבין את זה  26  
 1 עדיין צריך צוות אנשים  27  
 1 אתה צריך להתחיל לברר  28  
 1 אתה צריך להתמודד עם זה  29  
 1 אנחנו צריכים להיות שלמים  30  
 delete  1 אתה צריך לעשות 31  
 1 אני מתרכז במה שהחברה בישראל צריכה  32  
 1 אם הוא צריך לבחור  33  
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 רוצה של בסיס הנתונים –נספח ב' 

 בנספח א'.מפתח ההסבר לגבי 

 מלא מופחת מופע # מפתח

SG 1 1   אני רוצה שתקבעו מישהו אחד 
 1   אף אחת מאיתנו לא רוצה  2 
 1   אני רוצה שנעשה  3 
 1   אתם רוצים ש...  4 
 1   צה לעשות שיתופי פעולהורו 5 
 1   אני רוצה רגע לחזור כן לישיבת הוועד 6 
 1   אתם רוצים עוד זה 7 
   1 אני רוצה לראות מי מכל המתנדבים האלה יישארו 8 
 1   היא ממש רוצה להיות בוועדת תרבות? 9 
 1   אולי רוצים יותר להישאר  10 
 1   כולם רוצים את טובתו של הישוב 11 
 1   שיגיד מה שהוא רוצה ,אם מישהו רוצה 12 
 1   אם מישהו רוצה, שיגיד מה שהוא רוצה 13 
 1   אז למה היא לא רוצה שאתן תמשיכו? 14 

SC1 1   ואוליXXX  1   לא רוצים את זה 
   1 אנחנו רוצים לראות  2 
 XXX    1רוצים לראות כמה השארתם ב 3 
 1   רי אז אילן לא רצה אותו ה  4 

SC2 1  1   ומה שאת רוצה 
 1   הנושאים שהם רוצים לדבר עליהם  2 
 1   אילן יחליט מתי הוא רוצה אותי ומתי לא  3 
 1   ואתה רוצה לקדם דברים  4 
 1   שאנחנו מוותרים על מה שאנחנו רוצים 5 

SA 1  אני רוצה לבוא לXXX  1   ולפגוש את חברי הוועד 
 1   בר עם מי שמוסמך לכך אני רוצה לד 2 
 1   אנחנו רצינו לשבת איתו על התקציב   3 
 XXX    1מי שרוצה ללכת להכיר את  4 
 XXX    1אני רוצה לפגוש את  5 
 1   ואני לא רוצה להיכנס לוועד בצורה כזאת נסערת   6 

SO1 1 ?1   נראה לך שאני רוצה לעשות ישוב דו לאומי 
   1 ה עושים עם הכסףאני רוצה לדעת מ 2 
 1   אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת 3 
 1   אני לא רוצה להכפיש בן אדם 4 
 1   אני לא רוצה להישאב לאנרגיות האלה 5 
 1   את רוצה להגיד שאת מלכלכת  את עצמך 6 
 1   הם רוצים שיהיה פה מפגן 7 
 1   כולנו רוצים טוב 8 
 1   אם אני רוצה להתנדב 9 
 1   אני רוצה להתנדב לעשות 10 
 1   אנחנו רוצים לעשות תהליך קהילתי 11 
 1   שאתם רוצים  לבוא לשם 11 
 1   אני רוצה שכן יהיה פה שינוי 12 
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 1   הוא רוצה שאני יאסוף אותו 13 
 1   הוא רצה... הוא הסכים להתאחד 14 
   1 אני לא רציתי לגרום איזשהו נזק 15 
 1   בלתי הודעות מאנשים שהם רצוקי 16 
 1   רצו לצעוד XXXילדי  17 
 1   הם רצו להצטרף 18 
 1   הם רצו להיות חלק מהצעדה 19 
 1   לא אנחנו רצינו שזה יהיה מופע של בי"ס 20 
 1   רציתם שיצעדו ילדים ערבים 21 
 1   הם רצו לכבד אותנו 22 
 1   את רצית שילדים ערבים 23 

SO2 1  אני מאד הייתי רוצה שכן תדברי עםXXX   1 
 1   תעשו מה שאתם רוצים עם שער נופית 2 
 1   מה שאתם רוצים עם הבי"ס 3 

SD 1 1   ואם אנחנו רוצים לעבוד ביחד 
 1   אם אתה רוצה להשפיע על הועד 2 
 1   האם אתה רוצה להיות חלק 3 
 1   אנחנו לא רוצים לבנות את זה 4 
 1   ונחליט איך אנחנו רוצים לעבוד 5 
 1   אם אנחנו רוצים להיכנס להתקשקשויות האלה 6 
 1   או שאנחנו רוצים לנסות לרוץ קדימה 7 
 1   האם אנחנו רוצים לקדם את הישוב 8 
 1   אתה רוצה לשתק את הועד 9 
 1   אם אנחנו רוצים התחלה  10 
 XXX   1אתה רוצה לשתק את  11 
 XXX   1רוצה לשתק את  XXXכשיו ע 12 
 1   אם הועד רוצה להתחיל לפעול 13 
 1   ועדואנחנו לא רוצים | אה אה לתת ל 14 
 XXX   1אם את רוצה לשתק את  15 
 1   את רוצה לרוץ לבד עם כל הזה 16 
 1   אני לא רוצה שתצביע בעבורי 17 
 1   אני לא רוצה שתצביע עבורי 18 
 1   לא רוצה שתלך אחרי אבל אני 19 
 1   אני רוצה שתלך לצדי 20 
 1   עד אחדואני רוצה שאנחנו נלך כו 21 
 1   זה מה שאני רוצה 22 
 1   אני לא יודע אם אני רוצה לבוא 23 
 1   אם את רוצה לקחת את הקבוצה שלך 24 
 1   אתה לא רוצה לבוא 25 
 1   אם אתה רוצה לבוא 26 
 1   צה לקחת חלקואתה רו 27 
 1   אבל אם אתה לא רוצה 28 
 1   כח אם אתה רוצה לקחת חלק 29 
 1   אם אתה אומר "אני לא רוצה" 30 
 1   האם אתה תרצה שאני אעשה את זה 31 
 1   האם אתה תרצה שנקבע מועד אחר 32 
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 1   ואם אתם תרצו 33 
 1   כמה שתרצו 34 
 1   ודווקא ארצה להיות 35 
 1   לא רצו אנשים מסוימים אצלנו 36 

SN 1  1 אז אני רוצה להגיד לך   
 1   אני רוצה ש... 2 
   1 אני רוצה להגיד לך רגע 3 
   1 אני רוצה שיהיה תיעוד של המפגש 4 
 1   אין לי מושג מה היא רוצה 5 
 1   לא להגיד מה שהיא רוצה 6 
   1 אני לא יודע אפילו למה היא לא רוצה 7 
   1 להגיד את מה שהיא רוצה 8 
 1   את רוצה למצוא מכנה משותף 9 
 1   או את לא רוצה למצוא מכנה משותף 10 
 1   אני לא רוצה שתתמוך בי 11 
 1   אני רוצה שאחרי שאנחנו נהיה ועד 12 
 1   אני רוצה שיום אחרי שיש ועד 13 
 1   שאני רוצה לפגוש את כולם 14 
 1   י רוצה לעשות הפרד ומשולשאנ 15 
 1   לא רוצים 16 
 1   כי אני רוצה להסתכל קדימה 17 
 1   אני עדיין רוצה להתעכב שניה 18 
   1 אבל אני רוצה לשאול אותך 19 
 1   אני רוצה לשאול את עמדתך 20 
 1   אני לא רוצה את הישוב ישוב דו לאומי 21 
 1   ישוב היהודיאני רוצה לשמור על צביון ה 22 
 1   אני רוצה לאתגר אותך 23 
 1   אני רוצה לאתגר אותך במשהו 24 
 1   אני לא רוצה 25 
 1   אני לא רוצה ישוב אה דו לאומי 26 
 1   ולשמה רציתי להוביל אותו 27 
 1   רציתי להוביל אותו למקום 28 
 1   לא רציתי להשאיר אותו לגמרי בצד 29 
 1   להגיד לךרציתי  30 
 1   בעניין הזה כן רציתי ש... 31 
 1   רצינו לייצר מכנה משותף 32 
 1   שהוא רצה ש...  33 
 1   הוא רצה שהם יהיו בכל רשימה 34 
 1   מה שהוא רצה לכאורה 35 
 36 XXX 1   צה להרחיב את הישובור 
 1   זה מה שרציתי להגיד 37 

LU 1 ?1   את רוצה לחכות לו 
 1   אבל אני רוצה את זה גם 2 
 1   את לא רוצה את זה 3 
 1   אני רוצה להבין מה היא אמרה לך 4 
 1   תאכלי כמה פסטה שאת רוצה 5 
 1   את רוצה? 6 
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 1   רוצה להתחלף איתי? 7 
 1   לא רוצה 8 
 1   את באמת לא רוצה לבוא? 9 
 1   אני לא רוצה 10 
 1   רצה את זהבפעם אחרת אני א 11 

C514 1 ?1   יש משהו שאת רוצה 
 1   הם רוצים לשים עליך אה רמקולים 2 
 1   אני גם רוצה לצאת מוקדם היום 3 
   1 רציתי להגיד לך משהו 4 

C711_0 1 1   את רוצה לשתות עוד 
 1   אני רוצה שתביאי לי כזה אחד 2 
 1   את רוצה אה... זה.. ללכת להורים 3 
 1   את רוצה עוגיות 4 
 1   אבל רציתי ש... זה. איי תהפכי 5 

C711_1 1 1 אני רוצה להתייעץ עם רונית   
 1   אני רוצה להחליש טיפה את המזגן 2 
   1 אתם רוצים חרדל 3 
 1   אי אפשר לבוא מתי שרוצים 4 
 1   אני רוצה ללכת 5 

C711_2 1 1 אתה רוצה שאני אקליט לך את זה   
 1   איך את רוצה למטה את האלה 2 

C711aND 1 1   כמה אתה רוצה 
 1   רוצה לבוא איתי לאנשהו 2 
 1   מה הם רוצים לחקור 3 
 1   מה הם רוצים לדעת 4 
 1   אתה רוצה שקית 5 

C714 1 1   אני רוצה גם לעשות כאלו דברים 
 1   אתם רוצים להוציא 2 
   1 אתם רוצים יין 3 
 1   רוצה גם צ'יפס את 4 
 1   הם רוצים לאתר 5 
 1   רוצים 6 
 1   הם רוצים אותו 7 
   1 הם לא רוצים את ישראל 8 
 1   מי לא רוצה את ישראל 9 
 1   מה אתם רוצים מרוני 10 
 1   אנחנו לא רוצים אותה 11 

Och 1 1   שהם רצו 
 1   שהם רצו 2 
 1   פורציהאתה רוצה להכניס את זה לפרו 3 

P931_1 1 1   אני לא רוצה שאתה תיפגע 
 1   ואני גם לא רוצה שהמשרד יפגע 2 
 1   הייתי רוצה שיעזרו לי לצאת 3 
 1   אני רוצה להגיד לך קודם כל 4 
 1   כי אני רציתי כאילו.... 5 
   1 כאילו אני רציתי לדעת 6 
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 1   אז אז רציתי 7 
P931_2 8 1   לי אתה רוצה להגיד 

 1   אני גם רוצה לשמוע אותם 9 
 1   הם לא רוצים לשחרר 10 

P931_3 1 1 לא רוצה   
   1 אני לא רוצה לדבר על זה 2 
 1   אתה לא רוצה להיכנס לתשובה הזאת 3 
   1 אני לא רוצה לדבר על זה 4 
 1   לא רוצה לדבר על ההורים שלי 5 
 1   לא רציתי שזה יתחיל | להגיע 6 
 1   לא רציתי להתחיל לשגע אותך עם זה 7 
 1   לא רציתי לשגע את עצמי עם זה 8 
 1   אני לא רוצה | לתת לך עוד פעם 9 
   1 אתה רוצה שאני אעזור בדברים 10 
   1 אני רוצה שתדע שיש אוזן קשבת 11 
   1 לכן רצית שזה יגיע ישירות אליו 12 

Y32 1  1 מדי שם יותראת לא רוצה לחכות   
 1   את רוצה אני אתן לך גם טלפון של אמא שלי 2 
 1   אם היא תרצה לעבור איתי 3 
 1   תרצי פתאום להישאר עוד 4 

Y33 1 XXX 1   רוצה לחזור לדירה 
 1   אם את חוזרת ואת לא רוצה 2 
 1   רוצה 3 
 1   רוצה חטיף 4 
 1   אני רוצה לקנות בדיוטי פרי 5 
 1   רוצה לקנות אני 6 
 1   את רוצה 7 
 1   את רוצה לעשות לי נס קפה 8 
 1   על מה רצית לדבר 9 

Y34 1 1   אני רוצה לדעת אם את 
 1   זה אני לא רוצה 2 
 1   זה אני לא רוצה 3 
   1 זה לא רוצה 4 
 1   מה היא לא רוצה 5 
 1   אני יודעת מה היא לא רוצה 6 
 1   וןשהיא רוצה סל 7 
 1   היא רוצה חדר שינה 8 
 1   היא רוצה מטבח 9 
 1   כל מה שאת לא רוצה 10 
   1 את לא רוצה את התמונות האלה 11 
   1 יש עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו 12 
 1   אני רוצה || אה לדעת 13 
 1   למרות שאולי הייתי רוצה אותה 14 
 1   נלך לפי מה שאת רוצה 15 
   1 חושבת לקנות -אני רוצ 16 
 1   אני רוצה שתבדוק לי משהו 17 
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 1   רוצה 18 
 1   לא רוצה 19 
 1   אני ממש רוצה לקנות אותו דבר 20 
 1   את רצית את הבית כמו שהוא 21 
 1   היא לא תרצה להמשיך כאן 22 
 1   שרציתי להתקדם 23 

Y111 1 | 1   רוצה משהו 
 1   ה שהוא רוצה ||זאת אומרת מ 2 
 1   אבל היא לא רוצה || 3 

Y311 1 1   רוצה שהצד השני 
 1   אני רוצה לעזוב את הבית 2 

C1311ND 1 1   את רוצה ל... לעצור את זה 
 1   אם את רוצה להוציא את הקסטה 2 
 1   הם רוצים שאבל אנשים יתנהגו כרגיל 3 

ZEL 1 1   האיש שרוצה להנהיג את ישראל 
 1   שכולנו רצינו להיות 2 
   1 אני רוצה לברך אותך 3 
 1   כל מי שרצה להגיד משהו 4 
 1   הוא רצה פוליטיקה 5 
 1   הוא לא רוצה עוד פוליטיקה 6 
 1   את הירושה הוא רצה לקחת 7 
 1   הוא היה מאד רוצה שאני אצטרף אליו 8 
 1   רוצה להצטרף לפוליטיקה 9 
   1 רוצה להיות ראש ממשלהשהוא  10 
 1   יכולים להגיד מה שהם רוצים 11 
 1   אני רוצה להיות דיקטטור 12 
   1 אני רוצה לקבוע 13 
 1   ככה הוא רוצה 14 
 1   רק רוצים עוד ועוד 15 
   1 הוא רצה לנהל עם לבני 16 
 1   אני רוצה לשמוע את השאלות שלכם 17 
 1   איזשהי תמיכהאם אתה רוצה לקבל  18 
 1   מה ליאור שליין רוצה ממך? 19 
 1   הוא קודם רוצה להיות ראש ממשלה 20 
 1   שרוצים ליצור איזו תחושה של סיפוק 21 

ZEB 1  1   אתה רוצה להיות ראש ממשלה 
 1   שם הוא נולד כמישהו שרוצה להשפיע  2 
   1 הם ירצו לאמץ אותו 3 
   1 ות שםלא, אני רוצה להי 4 
 1   ושהוא לא יכול לעשות יותר מה שהוא רוצה 5 
 1   אני רוצה להזמין לבמה 6 
   1 אני רוצה להגיד הערב לחבר הכנסת זבולון אורלב מילה אחת 7 
 1   כי אם הוא רוצה להקים ממשלה, הוא חייב את הברית הזו 8 
 1   ונפתלי רצה לדעת שהוא לא בורח 9 
 1   כייל מחדש את המפה הפוליטית הישראליתהוא רוצה ל 10 
   1 אתה רוצה להיות ראש ממשלה 11 
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 1   שנפתלי בנט רוצה לשריין ברשימה את אלי אוחנה 12 
 1   ואתה רוצה משהו אתה תקבל אותו 13 
 1   זה היה מהלך שהוא הוביל שהוא רצה 14 
 1   רוצה לומר תודה לכולם 15 

UV 1 1 ות אני לא רוצה לעש   
 1   לא רוצה?  2 
   1 אני לא רוצה לעשות פוליטיקה  3 
   1 ולכן אני לא רוצה ללכת למערכת בחירות נוספת  4 
 1   אני את זה רציתי לחסוך  5 
 1   רק שהוא רצה שאנחנו נוביל את העניין  6 
   1 ראש ממשלה חילופי רוצה להתגורר בירושלים  7 
 1   וא רוצה הוא יגור איפה שה 8 
   1 או במילים שלהם, אתה רוצה לדבר על זה  9 
   1 אני לא רוצה להיות פוליטיקאי   10 
   1 לא רוצה את כל האירוע הזה  11 

MK 1 1   נתניהו לא רצה אותם בקואליציה 
 1    2015-הוא לא רצה אותם ב 2 
ר עכשיו הוא רוצה שהתגובה הארוכה שנתניהו ימסור לתחקי 3 

 1   תתפרסם במלואה
 1   הדברים התפרסמו בדיוק כפי שרציתי  4 
 1   זה מה שכולנו רוצים, לא?  5 
 1   אני רוצה להודות לכם  6 
 1   כאשר ״ידיעות אחרונות״ רוצה או מונחה להציק 7 
   1 אני רציתי לשמוע ממך שאת בוטחת בי 8 
   1 אם אתה רוצה לנזוף במישהו או משהו  9 
   1 היא צודקת, אני רוצה להגיד לך  10 
 1   אם היא לא רוצה שיכתבו עליה  11 
 1   היא רצתה שהיא תצלם  12 
   1 אני רוצה לראות את ראש הממשלה שלי עושה את העבודה שלו  13 
 1   רק כי נוני מוזס רוצה לפגוע בשלדון אדלסון 14 
   1 לאבל אני רוצה להגיד שלא נולדנו אתמו 15 
   1 על מה את רוצה לדבר? 16 
 1   אז על מה את רוצה לדבר עכשיו? 17 
 1   גם היא וגם הוא רוצים שאני אלך לשם  18 
 1   אז אני רוצה שאתה תתדרך אותי 19 
 1   רצה לפרסם, לפי מילצ׳ן 20 
 1   אני רוצה לראות שיתבעו אותי על זה  21 
 1   ם האלה יתפרסמו בישראל היוםורצה להעביר מסר שהחומרי 22 
 1   אני מדפיס כמה שאני רוצה 23 
 1   הוא מתחמק, הוא לא רוצה  24 
 1   הוא לא רוצה 25 
 1   אני לא רוצה להיות חלק מזה 26 
 1   שהרגשתי שרוצים לשרוף אותי 27 
   1 טוב, הוא רוצה לדבר איתך 28 
SI 1 1 מה שרציתי להגיד זה   
 1   זה משהו שהוא רוצה לנסות או לא אם 2 

SR 1 1   איזה מושג שאתם רוצים, אבל 



64 
 

 1   את מה שאתם רוצות להקים 2 
   1 את המיטב שאתן רוצות להשיג לפעולה הזו 3 
 1   רוצה להציע לנו לחלק הבא של אחרי ההרצאה 4 
 1   הדבר הזה שאתם רוצים לבנות 5 
 1   שזה מה שאתם רוצים להקים 6 
 1   אורח החיים של מי שרוצה לבנות לעצמו קהילה  7 
 1   תצטרכו להגיד בדיוק מה אתם רוצים 8 
 1   קבוצה שרוצה ממדים קהילתיים 9 
 1   אחד הדברים שאנחנו נרצה לעשות 10 
 1   כי מה שאני ארצה לעשות זה  11 

SM 1  1   אני זמינה בשבילכן מתי שתרצי 
 1   לא כולם ירצו להגיע לפגישהאני מניחה ש 2 
 1   אבל אני רוצה להזכיר 3 
 1   והיא רוצה לפעול בתחום אחר  4 
 1   ששתי נשים כתבו שהן רוצות להיות בוועדה  5 

 1    וברור שאני רוצה שהוועדות יעבדו , 6 
 1   אני חוששת שאת לא רוצה 7 
 1   אין לי מושג אפילו מה הן רוצות 8 
 1   חילו דברים ואת לא רוצה שהם יפלו, הת 9 
 1   אני רוצה לסיים את המשפט 10 
   1 שניה אני רוצה להבין 11 
 1   אנשים שרוצים להצטרף לוועדה הזאת 12 
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Abstract 

Many linguistic expressions that start as conceptual expressions develop into 

grammatical expressions in a process called grammaticalization (Lehmann 1985, 

2002, Wischer 2000, Hopper & Traugott 2003, Himmelmann 2004, Brinton & 

Traugott 2005, Boloz 2019 inter alia). In this process, the original conceptual role is 

changed so that the lexical meaning weakens and the expression becomes more 

functional. At the same time, a process of phonological reduction often occurs. 

Function words, including modal phrases and verbs, do tend to be relatively short 

(Zwicky 1970, Bolozky 1977, Selkirk 1984, 1995, 1996, Kaisse 1985, Bybee et al. 

1991, 1999, 2011, Hopper 1991, Bell 1999, Bybee & Scheibman 1999, Jurafsky et al. 

2001, Cohen 2003, Close 2004, Anderson 2008, Gahl 2012 and more). In this work, I 

propose that this type of grammaticalization process passes on to ʦaʁiχ 'need', which 

began as a primary verb in the meaning of necessity, and developed, in addition, a 

modal meaning of duty as well as feasibility and expectation. ʦaʁiχ is an example of a 

polysemic word that one of its meanings is functional. As such, it allows a 

comparison between the phonological behavior of a content word (primary verb) and 

the phonological behavior of a function word (modal verb). Today the modal use 

of ʦaʁiχ is more common than the use as a primary verb. Based on recordings of 

spoken Hebrew, I argue that ʦaʁiχ goes through a process of configuration 

differentiation that reflects the functional differentiation – a phonological reduction of 

the functional form and a full production of the conceptual form. That is, it is not the 

mere form that is being reduced but the form on its modal usage. 

Although many well-motivated factors explain phonetic reductions (phonological 

factors, frequency, etc.), and these also affect conceptual expressions, function 

expressions are candidates for reduction at even higher rates, partly because 

components with a high frequency of use are more influenced by pronunciation 

forces.  Nevertheless, I bring evidence that there is not necessarily a complete 

correlation between high frequency and high reduction rate, and the type of usage 

(primary/modal) has a considerable impact on phonological performance. 

In this work, I argue that ʦaʁiχ has two lexemes, and one of them, the functional one, 

causes its high reduction rate. That is, the process of modalization (becoming a 

modal), which has been passed on ʦaʁiχ, is what causes the high rate of reductions 
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observed today. Therefore, and based on comparison to another verb - ʁoʦe 'want', I 

propose that the functionality of an expression is the significant factor in its reduction, 

and reduction is a testament and even a marker of the existence of functional use of an 

expression. 
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