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 תקציר

מעמידה במוקד עיונה את )  טרנספורמטיבי-דקדוק גנראטיבי" (= הדקדוק היוצר"התפיסה הבלשנית של תורת 
לצורך ביצוע משימה זאת ניתנת בידי הלומד . כיצד ליצור משפטים נכונים וכיצד להימנע מן הלא נכונים, השאלה
 .שבאמצעותה ניתן ליצור את כל המשפטים הנכונים ואותם בלבד, מתוחכמת ומורחבת" כללי יצירה"מערכת 

שידיעותיהם מתבססות , הכשרת מורים תיתן בידי פרחי ההוראהבמכללה ל" הדקדוק היוצר"הוראת יסודות תחביר 
כלים בלשניים משוכללים לתיאור מבנה המשפט ומערכת היחסים ההירארכית שבין חלקי , על הדקדוק המסורתי

יאפשרו " מבנה שטח"ו" מבנה עומק", "כללי גלגול: "כמו" דקדוק היוצר"שימוש במושגי תחביר האופייניים ל. המשפט
ניסוח טיב הקשרים ) א: כגון, בות לסוגיות תחביריות שלא ניתנו להן תשובות בתחביר הדקדוק המסורתילתת תשו

 .סמנטית-משמעות תחבירית-הבנת מקורה של דו) ב, שבין מבנים בלשון
 

 מבוא
לימוד זה מתממש ". ניתוח משפטים"יסודי מיוחד ל-הספר העל-מרבית הזמן המוקצב ללימודי תחביר המשפט בבית

כדי לממש משימה זאת מציידים ספרי הדקדוק . ימון היחידות המרכיבות את המשפט ונקיבת שמן במונחי תחבירבס
שבעזרתם ניתן לזהות את התפקיד , פי סימנים חיצוניים דקדוקיים וסמנטיים-את התלמיד בשורת כללים הערוכים על

 .התחבירי שאותו ממלאות המלים וצירופיהן במשפט
 המאפיינות את הוראת התחביר המסורתי אין ביכולתן לתת לתלמיד מידע על דרך הצטרפות פעולות מכניות אלה

 .על החוקיות והסדירות שבמבנה המשפטים ועל הקשרים המבניים שביניהם, המלים למשפט
ההתפתחות בבלשנות המודרנית בשנים האחרונות מאפשרת להתמודד עם מגבלות אלה תוך הצגת שיטת עיון 

מן הראוי שגישת הבלשנות . ה מהישגי מדע הלשון המעוגן במדעים שיש להם ביסוס לוגי ואמפיריוניתוח הניזונ
תיפתח , כתוצאה. המודרנית בתחום התחביר תמצא את מקומה בהוראת התחביר במכללות להכשרת מורים

סמנטיות -שבאמצעותה ניתן יהיה להסביר סוגיות תחביריות, אפשרות לפרחי הוראה להכיר גישה בלשנית חדשה
 .שעד כה נבצר מהלומד להתמודד איתן

-מטרתו של המאמר הזה היא להציג את יישום גישת הבלשנות המודרנית הקרויה בלועזית הדקדוק הגנראטיבי
 .בהוראת תחביר הלשון העברית" דקדוק יוצר"טרנספורמטיבי ובעברית 

 
 ?מהו" דקדוק יוצר"

במוקד עיונה של השיטה ניצבת ). 1965(, שן נועם חומסקיקשורה בשמו של הבל" דקדוק יוצר"השיטה הקרויה 
כיתר , מתחיל" הדקדוק היוצר"מסיבה זו אין .  וכיצד להימנע מהלא קבילים1השאלה כיצד ליצור משפטים קבילים

כללים אלה .  במטרה לבנות משפטים קבילים2בניתוח המשפט הנתון אלא הוא מספק כללי יצירה, שיטות הדקדוק
כללי , כללי היצירה המגלגלים ובהם כללי היפוך הסדר) ב. כללי המרה וכללי הרחבה) א:  יסודותמורכבים משני

 .המחיקה וכללי יש מאין
 

 ?כיצד יוצרים
האחד שהוא שם , אם נצא מההנחה שבמשפטים רבים יש שני חלקים). משפט(= כללי היצירה פותחים בסמל מ 

 :הבאהנוכל לנסח כלל יצירה בצורה , והשני שהוא פועל
 .לכל אחד ממרכיבי המשפט יש כללי יצירה משלו). צירוף פועלי(= צפ ) + צירוף שמני(=  צש 3>--מ ) 1(
 )שם(= ש > --צש  ) 2(
 )כינוי גוף(= ג "כ: או  
 .ש) + פועל(= פ > --צפ  ) 3(
 
 
 
 
 
 
 
 



הנערה ", "הילד הלך ":כמו, שלושת כללי היצירה האלה מספיקים כדי להעמיד מנגנון שייצור שורה של משפטים
 .שבהם מומר סמל במלים, הם כללי המרה) -(3ו) 2(כללי היצירה ". ישבה

 
אם נרצה שהמנגנון שלנו יוכל ליצור ". כללי הרחבה"לעתים נזקק הכותב לכללי יצירה מורחבים שניתן לכנותם 

> --צפ ) 5). (תואר(= ת + ש >--צש) 4(כגון , יש להוסיף עוד כללי יצירה". נורית אכלה עוגייה מתוקה: "כגון, משפט
 ".אילן גזירה"ל באמצעות "נדגים את יצירת המשפט הנ. צש+ פ 

 
 

לפיה ניתן לקבל ". הדקדוק היוצר"כשיטה להצגת מבנה המשפט מקובלת בתחביר " אילן גזירה"השימוש בסכימת 
העל - הקשר בין מרכיביתוך הדגמה ברורה של, את תיאור מערכת היחסים המבניים בין הסמלים ומרכיביהם

המלים המרכיבות : מספק ארבעה סוגים של מידע" אילן הגזירה. "השולטים ובין המרכיבים הנמוכים יותר הנשלטים
 .חלקי הדיבור והרצף הקווי של המלים, חלקי המשפט, את המשפט

 
 )כללי טרנספורמציות(כללי גלגול 

ולכן היה צורך להוסיף כללי , המשפטים האפשריים בלשוןכללי ההמרה וכללי ההרחבה אין ביכולתם ליצור את כל 
 ".כללי גלגול"יצירה נוספים שאותם כינו המדקדקים הגנרטיביים בשם 

 ":כללי גלגול"נבחין בשלושה סוגים של 
 .בכה התינוק> --התינוק בכה . ש.פ> --. פ. ש" היפוך הסדר"כללי  .א
 "כללי מחיקה" .ב

ונבצע המרה מתאימה של . ג"כ> --ש . פ>--צפ . ש> --צש . צפ+ צש > -- מ אם נפעיל את כללי היצירה הבאים
אני "ברור לכל דובר בלשון העברית שבמקום המשפט ". אני שמרתי"נקבל למשל את המשפט , סמלים במלים

ם צריך להבחין ג" כללי הגלגול"את השינוי הזה ניתן להסביר בזה שבין ". שמרתי", כלל לומר-נעדיף בדרך" שמרתי
ברור . נמחק כינוי הגוף הזה, כשכינוי גוף ראשון בא לפני פועל המותאם לו במין ובמספר: למשל, "בכללי מחיקה"

 .שאין כאן כל יצירה חדשה אלא מחיקה של יסוד אחד
 "יש מאין. "ג

ני במקום לומר ש, למשל". יש מאין"יצירת , סוג שלישי של כללי יצירה מגלגלים הוא הוספת יסוד חדש כביכול
משפטים זה לאחר זה ניתן בתנאים מסוימים לומר את האחד מהם כשהוא נטוע בתוך האחר וממלא בו תפקיד 

נוכל ". התלמיד היה שמח) "ב" דיברתי עם התלמיד) "א: במקום לומר את שני המשפטים, כך למשל. תחבירי אחר
 ".היה שמח, שדיברתי עמו, התלמיד: "לנטוע את הראשון בשני ולומר

ייחוד (לראש המשפט ' במשפט א" תלמיד"כלל היפוך הסדר הביא את המלה ) 1: יצירה שפעלו כאן הםכללי ה
 -התלמיד ) "נתקבל אפוא המשפט ג". יצירת יש מאין"פי תהליך של -וכינוי גוף מתאים הוכנס במקומו על) המלה

". התלמיד דיברתי עמו היה שמחהתלמיד ) "ד(ונתקבל ) ב(של " התלמיד"אחרי המלה ) ג(עתה הוכנס ". דיברתי עמו
, התלמיד: "פי כללי המחיקה ונתקבלה הצורה-נמחקה הופעתו השנייה על, בא כאן פעמיים" התלמיד"מכיוון שהשם 

". ש"ומוסיף את אלמנט השעבוד " יש מאין"של יצירת " כלל גלגול"על מבנה זה פועל שוב ". דיברתי עמו היה שמח
 ".היה שמח, שדיברתי עמו, דהתלמי: "המשפט, התוצאה היא אפוא

 
 בהוראת תחביר הלשון" הדקדוק היוצר"יישום עקרונות 

שנסקרו בפרק הקודם מתבטא בזה שבאמצעותם ובאמצעות מרכיבים נוספים " הדקדוק היוצר"ייחודם של מרכיבי 
ולכן לא באו , ניתן יהיה להשיב על שאלות סתומות שהדקדוק המסורתי והבלשנות המבנית לא יכלו לתת להן פתרון

הסברת ) ב. ניסוח טיב הקשרים שבין מבנים בלשון) א: נתייחס לשתי שאלות. לידי ביטוי בהוראת תחביר המשפט
 .משמעות בתחומי לשון שונים-דו
 
 
 
 
 



, לטענתו". הצחקתי את יוסף"ובין " יוסף צחק"מציג את שאלת טיב הקשר המבני שבין המשפטים ) ב"תשל(אורנן 
אבל הוא לא העמיד כללים . כול להצביע רק על קשרי גזירה של פעלים שווי שורש בבניינים שוניםהדקדוק המסורתי י

תשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות כללי . זוגו-פי משפט אחד את בן-מתאימים שיראו כיצד ניתן ליצור על
 .הוא פרי מחשבתה" הדקדוק היוצר"הבלשנות הגנראטיבית ש

 ":קומתי-דו"ראטיבית ניתן לראות את המבנה התחבירי של המשפט כמבנה בהתאם לתפיסת הבלשנות הגנ
 . מבנה העומק-" מבנה תשתיתי. "א
 . מבנה השטח- " מבנה עילי. "ב

רעיונות ומושגים שאינם מאורגנים עדיין בצורת , מבנה העומק נחשב כשלב המשמעות המופשטת שבו קיימים כוונות
 ).1989, ניר. (שהוא המבנה הסופי של המשפט, הבאים לידי מימוש במבנה השטח, רצף קווי של מלים

אלה הם כללים המדריכים את כללים ". כללי הגלגול"תהליך המימוש של מבנה עומק למבנה שטח נעשה באמצעות 
המכיל את אותו , כיצד לשנות את המבנה התחבירי של משפט עומק כדי לקבל משפט אחר במישור השטח, הכותב
: כגון, הוספה של מלים, שינוי בניינו של הפועל, כוללים פעולות דוגמת שינוי בסדר המלים" כללי הגלגול. "ההיגד

 .מיזוג של משפטים בעלי מבנה שונה למשפט אחר, מטה של מליםהש, מלות שלילה, מלות שאלה, מלות יחס
נוכל לומר שהמבנה , שהוזכרה לעיל, "הצחקתי את יוסף"ובין " יוסף צחק"אם נתייחס לשאלת היחס שבין המשפטים 

מבנה של נושא ונשוא ואפשרות של הפעלת גלגול מסוים , כלומר). גלמ(+ צפ + העמוק של שני המשפטים הוא צש 
צפ בתוספת המרת הסמלים במלים ייתנו בסופו של התהליך את + הפעלת כלל היצירה צש . ן כאן בסמל גלמהמסומ

ואז .."  גרם שX"צפ את הביטוי , הפעלת כלל היצירה גלמ פירושו להוסיף על הביטוי צש". יוסף צחק"המשפט 
ירה עד שיתקבל ממבנהו המבנה מבנה זה דינו להתגלגל לפי המשך כלל היצ". צפ+  גרם ש צש X"יתקבל הביטוי 

 ".יצירת יש מאין"ו" מחיקה", "היפוך הסדר"בגלגול זה יש . את צש) גרם(צפ 
 :נמצא את הפירוט הבא) גרם (אצפ>--אצפ: שכותרתו היא, בפנייה אל המילון המיוחד לחוקי ההמרה שיצרנו

 השכיב> --  שכב 
 האכיל> --  אכל 

 הבהיל> --  נבהל 
 הצחיק> --  צחק 

זוגו שבטור שמאל ובמקרה שלנו יש -שאם הפעלנו את גלמ עלינו להמיר את הפועל שבטור ימין לבן, רושו של דברפי
 ".הצחקתי את יוסף"וכך נקבל את מבנה פני השטח " הצחיק"ב" צחק"אפוא להמיר את 

 
 משמעות תחבירית-דו

: כגון, שטח הנסמך הוא שם פעולהמשמעות תחבירית ניכרת בצירופי סמיכות שבהם במבנה ה-תופעה שכיחה של דו
המשמעות -לפי שיטת התחביר המסורתי אין אפשרות להסביר את מקורה של דו". אהבת האם" "בחירת הנשיא"

משום שניתוח חלקי המשפט הוא במישור ) או הנשיא בחר, בחרו בנשיא" (בחירת הנשיא היתה מוצלחת: "במשפט
 .מבנה השטח בלבד

שבו קיימת הבחנה בין מבנה שטח למבנה עומק ניתן להבהיר את , "הדקדוק היוצר "לפי גישת תחביר, לעומת זאת
משמעות מוגדרת כמבנה שטח אחד -דו). ד"כהן תשל, ב"תשל, אורנן(משמעות תחבירית סמנטית -מקורה של דו

 .כאשר כל מבנה עומק מוביל למשמעות סמנטית שונה, המתגלגל משני מבני עומק שונים
משמעית שבה הנסמך הוא שם פעולה ניתן לראות את הנסמך כגלגול של הפועל -סמיכות דובצירוף של , לפיכך

היוצא שבמבנה העומק ואילו את הסומך ניתן לראות כגלגול של יחידה תחבירית שמילאה שני תפקידים שונים 
 .עושה הפעולה במשפט אחד ומקבל הפעולה במשפט שני. במשפטי מבנה העומק

 :משמעי-נוכל לומר שהמשפט הזה הוא דו, "בת הקצין הסעירה את המשטרהגני: "אם נתבונן במשפט
 .הקצין גנב) א
 .גנבו את הקצין) ב

 .ל"מבלי לציין את פרטי הגלגולים ניתן להראות את שני המבנים העמוקים שאפשר לייחס למשפט הנ



 
הם שניים במבנה " טרהגניבת הקצין הסעירה את המש: "מראים שמקורותיו של המשפט" אילן הגזירה"תרשימי 

 .משמעות המשפט-העומק ובאמצעותם ניתן להסביר את מקורה של דו
 

אם נתבונן . משמעות שניתן להסבירם באמצעות מבנה העומק-צירופי הסמיכות אינם המקרים היחידים של דו
ט הנכבד ניווכח לדעת שלפי מבנה השטח לא ברור אם השופ) 1989, ניר" (השופט הנכבד זכה בבעיטה: "במשפט

מישהו בעט ) א: (משמעות המשפט ניתנת להבהרה באמצעות שני מבני עומק-מקורה של דו". נבעט"או " בעט"
מבנה העומק מראה שבמשפט הראשון השופט הוא מקבל הפעולה ובשני . השופט הנכבד בעט בכדור) ב(בשופט 

 .המשמעות-יצר את דו) א(-ב) ב(שיקוע של . הוא עושה הפעולה
 

 "הדקדוק היוצר"טית להוראת תחביר הצעה דידק
השלב הראשון יעסוק בהצגה : על שני שלבים" הדקדוק היוצר"מבחינה דידקטית יש לבסס את הוראת תחביר 

במטרה להקנות את מושגי היסוד " הדקדוק היוצר"תיאורטית של עקרונות השיטה הבלשנית שעליה מתבסס 
 .שישמשו כבסיס לשלב היישומי

מערכי השיעור יטילו על . מאחר שבמרכזו עומדת פעולת היצירה, ב המהותי מבחינה דידקטיתהשלב השני הוא השל
, הלומד משימות של חקירה לפיה יידרש ממנו לחקור ולנסח כללי יצירה של צירופי מלים היוצרים מבנים תחביריים

 ".אילן הגזירה"כאשר פעולות אלה מתבצעות באמצעות סמלי 
 
 
 
 
 



 
 

 :נדגים שני מערכים
   בהתאם לסדרת המשפטים , במערך הראשון המשימה היא לנסח כלל יצירה של השלמות גרעין הצירוף הפועלי) א

 :הבאה    
 .הצטלםהתייר מאנגליה . 1
 .עוגת שוקולדעמוס אוהב . 2
 .לנשק חדשהצבא יזדקק . 3
 .ספרים חדשים לחברי המועדוןהספרייה משאילה . 4
 .ך במצב הכןשהצבא הסורי ערודמשק מכחישה . 5
 .הורה לעובדים שיעבדו בשתי משמרותמנהל המפעל . 6
 

 : כלל היצירה של הצרכת הפועל ניתן לניסוח בדרך הבאה
 
 

  צש+ פ > -- צפ
 

 צש  
 )צירוף יחסי(=צי  
 )משפט(=מ  
 מ+ צי  

 
 גם כאן . שצ-צש במטרה לנסח כלל ליצירת ה-המערך השני יעסוק בחקירת הצטרפויות משלימות לגרעין ה

 .סדרה של הצטרפויות מלים תשמש כמקור לניסוח כלל היצירה
 .פועלי חיפהמועצת . 1
 .סעדמדינת . 2
 .לבנהגבינה . 3
 .של חברת החשמלמתקנים . 4
 .שאנו מכירים אותםאנשים . 5
 

 :כלל היצירה ינוסח בצורה הבאה
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 על שיטת החקירה תשמש גם כאמצעי לתיאור דרך היווצרותם של מבני תחביר דרך דידקטית זאת הנשענת
 תהליכי מבנה הנוצרים בדרך של גלגול ממבנה משפט אחד , משפט מורכב, משפט מחובר: כמו, מורכבים

 .למבנה של משפט אחר
 

 סיכום
 יש . הלשון העבריתניתנים ליישום ולהפקת תועלת בהוראת תחביר " הדקדוק היוצר"מרכיבי היסוד של תורת 

 לבסס את הוראת התחביר על שילוב שבין שיטת ניתוח המשפט של התחביר המסורתי ובין מרכיבי תחביר 
תוך שימוש בסמלים תספק ללומד מידע על דרך " אילן גזירה"תיאור מבנה המשפט באמצעות ". הדקדוק היוצר"

באמצעות מונחי התחביר . ן מרכיבי המשפטהצטרפותן של המלים למשפט ועל מערכת היחסים ההירארכיים שבי
המצוינים " הדקדוק היוצר"המסורתי ניתן יהיה להגדיר את תפקידם התחבירי של חלקי המשפט בהתאמה לסמלי 

עשויה לשמש כלי מועיל להסבר " כללי הגלגול"חקירת מבנה העומק של המשפט תוך שימוש ב". אילן הגזירה"ב
 .ית במבנה השטח של המשפטמשמעות תחבירית סמנט-מקורה של דו
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