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 לא רק אספקט, גם זמן: תגובה למאמרה
של נורית דקל, הד האולפן החדש, גיליון 99

 רבקה בליבוים
נורית דקל כתבה מאמר מעניין ומעורר מחשבה על מערכת הפועל בעברית בת ימינו. דבריה מבוססים 

על עבודת הדוקטור שלה. הקורפוס שדקל הסתמכה עליו במחקרה היה קורפוס של עברית מדוברת 

ספונטנית. 

וכן לא קראתי  לא ערכתי מחקר ממצה של כל המקורות בעברית שעוסקים בשימוש צורות הפועל, 

את כל עבודת הדוקטור של דקל. אני מתייחסת בדבריי למאמר עצמו. כדי להקל על הטיפול בצורה 

לעומת משמעות, אשתמש בדבריי כאן בצורת 'קטל' כדי להביע את כל הצורות בעלות הסופית )מה 

וב'בינוני'  כעתיד(,  שנחשב  )מה  התחילית  בעלות  הצורות  את  להביע  כדי  ב'יקטול'  כעבר(,  שנחשב 

להבעת הצורה שאחד משימושיה הוא ההווה. 

לצורך דיון במאמרה של דקל מן הראוי לצטט כאן את דבריה על ההבחנה בין זמן לאספקט: 'זמן מתאר 

את נקודת הזמן של הסיטואציה, בעוד שאספקט מתאר את המבנה שלה, למשל אם היא ממושכת, 

חזרתית וכדומה, ללא תלות בזמן שבו היא מתרחשת'.

קביעה נוספת שעליה מבוסס מאמרה היא שהקטגוריות הלא דומיננטיות מתבטאות בשפה באמצעים 

נוכחותם של  כלומר, עצם  או אמצעים לקסיקליים.  עזר  פועלי  כגון מבנים תחביריים,  חבורים פחות, 

פועלי עזר או אמצעים לקסיקליים מצביעה על כך שהקטגוריה - במקרה שלנו, זמן המלווה במתאר 

זמן - דומיננטית פחות מן הצורה המביעה אספקט, והיא זקוקה ל'סיוע' מהאמצעים שדקל מציינת. 

על סמך ממצאיה וההנחות שלעיל דקל טוענת שמערכת הפועל הישראלית היא מערכת של אספקטים 

צורות  חיצוניים'.  ב'אמצעים  צורך  יש  זמן  בה  לבטא  כדי  זמן;  אינה מבטאת  וברוב המקרים  מעיקרה 

קטל, למשל, מביעות עבר רק אם הן מלוות באמצעי לקסיקלי או אחר בהקשרן, אמצעי חיצוני המבהיר 

שמדובר בעבר )כמו תיאור זמן(. דבריה של דקל עוררו סערה חסרת תקדים באתר במרשתת העוסק 

בענייני לשון, והדיון בהם הגיע לטונים צורמים ולניסוח בוטה ביותר. רבים תקפו את עמדתה ובעיקר את 

המוחלטות שבה נוסחה. 

דקל טוענת שההתייחסות המקובלת למערכת הפועל בעברית היא שהיא מבטאת זמנים, ומביאה לכך 

סיבות שונות )הסתמכות על הנהוג בדקדוק ההודו–אירופי ועוד(. טענתה שמערכת הפועל היא בעיקרה 

אספקטואלית היא, על פי סברתה, בגדר חידוש גמור. לדבריה, לא מצאה בספרות כל ספקות או תהיות 

באשר לייחוס משמעות זמן בלעדית לצורות הפועל. 

אך לא היא; נראה שלפחות חלקית, דקל חיפשה מתחת לפנס. המקום הטבעי, לדעתי, לדיון בנושא 

שדקל חקרה הוא ספרי לימוד להוראת עברית כשפה שנייה. זהו מקום צפוי להסביר בו את השימוש 

בצורות הפועל ואת משמעויותיהן, כפי שהן נתפסות ְּבפועל אצל הדובר הילידי. דווקא ללומד העברית 

)ספרים  לתיווך  זקוק  והוא  הצורות,  שימושי  של  מדויקת  הבנה  נדרשת  זרה  כשפה  או  שנייה  כשפה 

יבין  ישראלי  דובר  אינטואיטיווי.  אינו מבינם באופן  להוראת עברית כשפה שנייה, המורה( בעניין, שכן 

כמובן שאם אומרים 'אהבתי' על משהו, בהקשר מסוים, הכוונה היא 'אני אוהב'. לומד העברית, ה'מעביר' 

את מערכת הזמנים משפת האם שלו, עלול להבין מבע זה כפשוטו: כשיושבים במסעדה ומישהו אומר: 

'אהבתי' הוא עלול לחשוב שפעם הסועד אהב ועתה לא... 
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בספרה המצוין של מזל כהן-וידנפלד, פועלי בניין, משנת 2000 )דהיינו עשר שנים לפני שיצא מחקרה 

של דקל( כבר מוזכרים ונידונים שימושי הפועל שדקל מזכירה )ראו, למשל, בעמודים 50-48 בכרך א 

של ספר זה(. אציין שאף אני התייחסתי לעניינים אלה בספר הפועל שכתבתי )פועל+, הוצאת מאגנס, 

2012( ובמהדורות ניסוי רבות שקדמו לו בחמש השנים האחרונות. עיון דומה אפשר למצוא גם בספרים 

אחרים העוסקים בהוראת הפועל במסגרת הוראת העברית כשפה זרה. מלבד ספרים העוסקים בהוראת 

נידון העניין במאמרים הדנים בתפקידים השונים של צורות הפועל. כך,  עברית כשפה שנייה או זרה, 

למשל, במאמרו של מרדכי מישור מ-1990, במאמרה החשוב של עדית דורון מ–2006, ובמאמרן של 

תמר צבי ויעל רשף מ–2009. גם מהביבליוגרפיה שבמחקרה של דקל עצמה עולה שיש התייחסויות לא 

מעטות למערכת הזמנים בעברית כמביעה אספקטים ומודליות. 

מן הראוי לציין את דבריו של פרופ' בלאו על העברית המקראית, התקפים, לדעתי, גם לעברית בת ימינו, 

שכן ניסוחם כללי. בלאו מצביע על כך שהאספקטים הם עניין סובייקטיווי, לפי ראות עיניו של הדובר, 

לציון פעולה נמשכת  אובייקטיווי - למשל,  בין פועל  אובייקטיווית. בלאו מבדיל  בניגוד למערכת  זאת 

או רגעית, שאינו משתנה לפי ראות עיניו של הדובר, לעומת אספקטים סובייקטיוויים )אימפרפקטיווי 

ופרפקטיווי(. הוא מציין שקשה להוכיח או לסתור את התאוריה האספקטואלית, מכיוון שהשימוש בקטל 

וביקטול תלוי לחלוטין בנטייתו של הדובר. הוא מוסיף שמן הראוי להתייחס בספקנות לתאוריה הבנויה 

על אספקטים בלבד, ללא ציון של זמן יחסי )בלאו, עמ' 117-116(. גם מספרם של ז'ואון ומוראוקה עולה 

גישה דומה: יש להתייחס בספקנות להעמדת דקדוק הפועל על אספקטים בלבד )עמ' 356(.* 

ועתה לכמה פרטים וקביעות המוזכרים במאמרה:

השימוש אך  מודלית  התייחסות  בו  שיש  או  לעתיד,  היא  ההתייחסות  שבו  דיאלוג  מביאה   דקל 

למשל: כזאת,  הבעה  לדרך  היום  שלנו  מהעברית  למכביר  דוגמות  להוסיף  אפשר  קטל.  בצורות   הוא 

הלכנו? - כשמתכוונים לעזוב מקום כלשהו - נֹאמר מסיבה - במשמעות: האם מתחילים ללכת, וזאת 

במבט לעתיד. יש כאן בהחלט אספקט ורצון לראות את הפעולה כגמורה, כלומר כפרפקטיווית, והדברים 

על  ולא  קורפוס  על  והסתמכה  גבולותיה  את  הגדירה  לפנינו,  סדורה  משנה  שמה  שדקל  יפה  ידועים. 

'תחושה' ועל 'ככה זה', אך בעיקרון הטענה אינה חדשה לגמרי. 

צורת הבינוני נוטה לקבל את הזמן מההקשר - כך כבר בעברית המקראית. נדמה לי שאף פעם לא 

הייתה טענה שזמן ההווה הוא השימוש הבלעדי של צורת הבינוני )ראו, למשל, בליבוים, 1995; גייגר, 

2009 ]עבודת דוקטור העוסקת בבינוני ובשימושיו[; בליבוים, 2012; כהן–וידנפלד, בספרה הנזכר לעיל; 

צבי ורשף, ואין סוף מאמרים וספרים הדנים בעברית לכל רבדיה(. אך טענתה שצורה זו אינה מביעה זמן 

הווה, אלא אם כן יש סמן חיצוני לכך, מוגזמת לדעתי. הנה ציטוט משיחה שנוהלה לפני ימים מספר:

שירה: אימא, בואי רגע!

האם: סליחה, אני מדברת בטלפון!

שירה: אימא נו!

האם: לא שמעת אותי? אני מדברת!

האם אין צורת בינוני כאן מביעה פועל בזמן הווה? אין כאן עניין של הרגל אלא פשוט פעולה בזמן הווה, 

לא  'עכשיו'  המילה  אך  מדברת,  אני  עכשיו  לומר  היה  ניתן  בהחלט  חיצוני.  סמן  שום  אליה  נוסף  ולא 

נאמרה. 

וגם  הראשונה?(  בפעם  קודם?  )לא שמעת  לעבָר  וכיוונה  אותי?'  'לא שמעת  אמרה:  האם  ועוד,  זאת 

ולדעתי היא מציינת זמן )אך כאמור הבנת הצורות היא  כאן צורת קטל )שמעת( באה ללא ציין זמן, 

סובייקטיווית וקשה להתווכח עליה, כפי שטוען בלאו בדברים המצוטטים לעיל(. 

אין ספק שדקל צודקת בדבריה שצורת הבינוני משמשת בתפקידים שונים ומגוונים. הבינוני מביע גם 

עתיד במקרים רבים - כך בעברית בת ימינו וכך ברבדים קודמים של הלשון, אך אין לשלול את שימושו 

*  אני מודה לידידי, עוזי רותם, שהזכיר לי את הדיון בספרים אלה.
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זמנים משקפת  אינה  בעברית  הפועל  שמערכת  לכך  דקל  של  ההוכחה  בהווה.  פועל  פשוט   כמביע 

הבינוני של  מעמדו  ואכן,  העתיד;  על  הן  העבר  על  הן  להורות  עשוי  שהבינוני  היא  אספקטים   אלא 

הוא מקבל את הזמן מההקשר  רבים. כאמור, בשימושו הפועלי,  גם תפקידים שמניים  לו  ויש  מיוחד, 

המידי, כפי שאכן היה בעברית המקראית: 'הוא אמר שהוא נוסע'; 'הפוליטיקאי הזה! בעוד שבוע הוא 

יגיד שהוא מבין את הבעיות הכרוכות בהצעה ויחזור בו' ועוד. בעניין הבינוני נדמה לי שדקל מתפרצת 

לדלת פתוחה לרווחה... 

יש הימנעות ידועה משימוש בצורות יקטול בדיבור, במיוחד בצורות המדבר התקניות )כמו 'מחר אסע 

לתל אביב' - ייתכן שמסיבות פונטיות, כפי שנטען אצל בליבוים, 2010( ובחירה שכיחה בצורות הבינוני 

לצרכים כאלה )'מחר אני נוסעת לתל אביב'(. ההימנעות מצורות מדבר בעתיד שכיחה יותר בפעלים 

ונידונו בעבר. אכן, כשצורת הבינוני מביעה  ידועים  ושוב - הדברים  ופחות שכיחה באחרים.  מסוימים 

זמנים אחרים ולא זמן הווה, היא מלווה בדרך כלל במתארי זמן: 'בשנה הבאה אני יוצאת לשבתון'. 

את הפועל במשפט 'אני לא אוהבת כלבים' מנתחת דקל במאמרה כבינוני המביע הרגל. נדמה לי שנכון 

יותר לומר שצורת הבינוני כאן מביעה עמדה כללית. הרגל - משהו שחוזר על עצמו, שרגילים בו, ואילו 

משמעות השימוש ב'אוהבת' במשפט זה אינה הרגל, אלא יש כאן מעין השקפת עולם, עמדה כללית. 

גם אופי הפועל הנתון להגדרת הרגל - שונה: הילד הזה שואל הרבה שאלות< הוא רגיל לשאול הרבה 

שאלות. היא אוהבת את אחותה< עמדה ולא הרגל. 

בהתייחסה לצורות יקטול ולציווי, דקל אומרת שהן ברובן צורות מודליות. אין ספק שצורות יקטול ספגו 

את המודליות מכיוון שלעתים קרובות הן תפסו את מקום צורות הציווי הפורמליות )במקרים שבהם 

זהו  'תיכנס בזהירות!'(.  'שב!, לך מפה!'; לעומת זאת אומרים  יותר מהברה אחת -  הצורה מורכבת 

יקטול גם שימוש מודלי. גם דברים אלה תוארו במקומות רבים  לפחות חלק מההסבר לכך שלצורות 

ובכללם בספרי לימוד להוראת עברית, החל מהרמות הנמוכות ביותר. עוד סיבה לשימוש בצורות יקטול 

במקום בצורות ציווי היא פונטית )'תיכנסי' דורש מאמץ הגייה קטן יותר מ'היכנסי'(, אך לא כאן המקום 

להרחיב בכך. 

קטגוריות  שתי  המבטא  בעברית  היחיד  המבנה  הוא  בינוני'   + 'היה  שהמבנה  במאמרה  מציינת  דקל 

סמנטיות שונות. )אני מניחה שהקטגוריה השנייה שהיא מתכוונת אליה היא משאלה(. אך יש בהחלט 

יכול  יותר מקטגוריה סמנטית אחת, למשל שם הפועל: לשבת - 1. האם אני  עוד מבנים המשקפים 

לשבת, כלומר, בקשת רשות לשבת, ואז האינטונציה תהיה מיוחדת ועולה; 2. כולם לשבת )הוראה( ואז 

האינטונציה תהיה אחרת ויורדת )וראו מאמרה של רבקה הלוי( כך גם ציווי בשלילה: אל תשאל! - 1. 

אסור לך, לא כדאי לך לשאול, 2. דווקא שאל! )אל תשאל איזו הפתעה עשו לי, דווקא בפועל זה(.  

בעיקרו של דבר, דקל התייחסה רק לקורפוס דָבור. נראה שבקורפוס כתוב טענתה הרבה פחות עומדת. 

הנה דוגמה לטקסט כתוב מעיתון הארץ בתאריך 16.5.2012, שבו צורות קטל מביעות זמן עבר. 

אדם אחד נהרג וחברו נפצע קשה מאש שנפתחה לעברם אחר הצהריים )]יום[ רביעי( 

על ידי כוח משטרה שעקב אחריהם בטייבה. מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי כוח 

של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל ביצע מעקב אחרי שני עבריינים המזוהים עם חמולת 

עבד אל-קאדר בעיר, שנשאו רובה מסוג קלצ'ניקוב ואקדח. 

בשלב זה עדיין לא ברור אם השניים זיהו את הכוח ופתחו לעברו באש, או שהשוטרים הם 

שהחלו בירי, שהביא, כאמור, למותו של אחד החמושים. 

אמנם יש בקטע זה צּיָינים לזמן )הם סומנו לעיל בקו(, אך ציינים אלה אינם מחייבים שימוש בצורות קטל 

המביעות עבר דווקא. הנה שימושים אחרים עם אותם צייני זמן )מסיבות מובנות, אי אפשר להטות את 

הפעלים נהרג ונפצע בהווה(:

ציין הזמן 'אחר הצהריים' )רביעי( אינו מחייב שימוש בצורות קטל, וניתן להשתמש בו גם בצירוף לצורת 

'עדיין לא' אינו מחייב דווקא שימוש בעבר. למשל:  'יקטול' - 'אחר הצהריים תתקיים הפגנה'; הציין 
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'אני עדיין לא מבין / עדיין לא הבנתי' )השוו בליבוים, 1997(; הציין 'בשלב זה' אינו מחייב שימוש בבינוני 

דווקא: 'בשלב זה הופסקה ההצגה, בשלב זה תינתן למשתתפים רשות הדיבור'. 

בתפיסתה של דקל, צורות קטל, במיוחד בפסקה השנייה בכתבה בעיתון, אינן מביעות זמן עבר אלא 

אספקטים. אם היא תולה שימוש כזה בצייני הזמן, הרי הראיתי שהם אינם צייני זמן ספציפיים כלל וכלל. 

ייתכן שהיא טוענת שהדבר חל רק בעברית המדוברת ממש, אבל גם במשפטים דבורים ניתן ודאי לשמוע 

משהו מעין: 'אשתו נשארה אלמנה, הוא נהרג בתאונת דרכים' )ללא ציין זמן(, וכן: 'למה המרצה לא 

הגיע לשיעור? אתה לא יודע שהוא נפצע בתאונה?' לדעתי, כל הפעלים כאן במשמעות עבר פשוטה. 

יתרה מזאת, עצם הנחתה של דקל כי הוספת ביטוי לקסיקלי המביע זמן מצביעה על כך שצורת הפועל 

עצמה אינה מביעה זמן, זה אינה משכנעת דיה. הוספת ביטוי הזמן יכולה פשוט לדייק את זמן הפעולה, 

אך אינה מוציאה בהכרח את תפקיד הזמן מהפועל גם כשהיא נוכחת. דרך השפה ודרך האדם הן להביע 

מתי התרחשה הפעולה. אין עובדה זו מפקיעה את משמעות צורות הפועל כמביעות זמן מתפקידן זה. 

קביעה זו, העומדת ביסוד עבודתה, היא שלדעתי ראויה במיוחד לביקורת, ומשום כך הבניין שבנתה אינו 

יציב, לפחות בחלקו. אם א אז ב אינו גורר בהכרח אם לא א אז לא ב. כלומר נוכחות ציין זמן )א( ואז 

משמעות של עבר )ב, לדידה של דקל( אינה אומרת בהכרח שללא ציין זמן )לא א( אין משמעות עבר 

)לא ב(. כלל זה תקף, למיטב הבנתי, בלוגיקה וגם בשפה שהיא מערכת לוגית. כאמור, הוספת ציין הזמן 

במקרים רבות באה מהצורך לתת אינפורמציה, לדייק, אך אינה גוררת את הבנת המערכת כמציינת זמן 

אך ורק בצירוף ציין כזה. 

מייחסת  שהיא  המוחלט  מהמשקל  ובמיוחד  דקל,  של  מדבריה  מחלק  הסתייגותי  למרות  לסיכום, 

ולוויכוח  לדיון  וראוי  חשוב  שהנושא  נראה  כ'זמן',  הצורות  שימוש  בקביעת  חיצוניים  סמנים  לנוכחות 

)ויעיד על כך, כאמור, הפולמוס הלוהט במרשתת(. גם אם דבריה מוחלטים מדי, הם בהחלט מעוררים 

מחשבה וקוראים להערכה מחודשת של תפקידי צורות הפועל. מן הראוי להשוות את ממצאיה בנושא 

זה לעברית הכתובה. העברית הכתובה אינה חלק מנותק מהשפה, ויש לה השפעה בלתי מבוטלת על 

התפיסה הלשונית של הדובר. אי אפשר לנתק את שתי אלו, בוודאי לא לצורך בדיקת ייחוס משמעות 

לצורה מסוימת. 

חלק מקביעותיה של דקל אינן חדשות, וכבר נזכרו במקומות אחדים. עבודתה נשענת על קורפוס גדול 

ומחקר מסודר, ובכך תרומתה. אפשר להתווכח וראוי להתווכח על נושאים כאלה, ויפה שדקל העלתה 

אותם על סדר היום הבלשני. 
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