
בעברית המקראית " בא"מערך המשמעויות של הפועל 

 משמעות ותחביר -בהשוואה לעברית בת ימינו 
 רעננה, עומר שחר: תלמיד

ר פנינה טרומר"ד: עמיתה-מנחה  

המחקרנושא   
  טרומר פנינה ר"ד של מחקרה בעקבות

 ותזוזות סמנטיות תזוזות בנושא העוסק

  בת בעברית והביא בא בפעלים קטגוריאליות

 המשמעויות מערך את לחקור בחרנו ,ימינו

  בהן שמופיע התחביריות המסגרות ואת

  ובכתובות המקרא של בעברית בא הפועל

 את ולהשוות המקרא של זמנו בנות העבריות

  ימינו בת בעברית לממצא המקראי הממצא

 .במילונים בדיקה פי על

 

  

 

 שיטת המחקר
  הטקסטואלי ההקשר בתוך נבדקה היקרות כל

  הפועל של המשמעות נקבעה וכך ,בו הופיעה שהיא

  הפועל פירוש נבדק ,ספק של במקרים .הנבדק

  ומקראות מקרא דעת :המפורשים המקרא בספרי

 .גדולות

  התאים הפרשנות ספרי של הפירוש תמיד לא

  מתוך הפסוק קריאת מתוך שהעלינו לפירוש

 .הפירוש אפשרויות שתי ניתנו אלו במקרים .הקשרו

  נערכה ,המשמעות פי על ההיקרויות מיון לאחר

  בעברית שנמצאו המשמעויות בין השוואה

   .ימינו בת בעברית הקיימות לאלו ,המקראית

 

 

 תנועהכפועל בא 
 :המתמקד בהגעה אל מקום יעדפועל 
 מילת בצירוף תחבירית מתממש היעד מקום

 קבוצות-תת למספר ומתמיין ל/אל היחס

  כללי מקום שם ;ספציפי מקום שם :סמנטיות

  ;(מפה גבי על לסמנו שניתן ספציפי מקום אינו)

  את המגלם מקום שם – דאיקטי מקום שם

  ;המקום באותו והנמען המוען של הימצאותם

  ;גוף חלקי של שם ;אדם של כינוי או פרטי שם

  מן לשחזור ניתן אך ,במשפט מצוין אינו או

 .ההקשר

  במטרה היעד למקום בהגעה מתמקד
   :ספציפית

  מילות בצירוף תחבירית מתממש היעד מקום
 :ל/אל שאינן יחס
  במטרה למקום מגיע - מקום שם + על בא

 .אותו לכבוש או להתקיף
 .המקום על למלחמה יוצא - מקום שם + ב בא
 עומד  שהאדם צבא תוקף - אדם שם + על בא

 .בראשו

 :פועל המתמקד בעזיבת מקום המוצא
 .שם מקום+ מ /מקום המוצא מתממש במן

 
 
  

 

המתמקד בעצם תהליך התנועה  פועל 
 :ממקום מוצא למקום יעד

 :מופיע במסגרות התחביריות הבאות
בא  , שם מקום+  אל... שם מקום+  בא מן

אל + בדרך + בא , שם אדם/שם מקום+  עד
 :שם מקום+ 

 :שם מקום+ מֵעֶבר + בא 
 כינוי גוף(+ לקראת )= בא לפני

 
 תנועה מטאפוריתפועל 
 בעלי חיים בעל/אדם בן אינה הנעה המהות

 מתמיינת היא .התנועה את המבצעות רגליים

  ;חיים בעל או אדם בן :הבאים לטיפוסים

  תוכן ;רוח ;שמש ;מים ;אוכל ;חפץ ;אלוהים

  במשלים מושלם בא :תחבירית ,מדובר
 .היעד ובמשלים המוצא

 

 סטטימקום בא כפועל 
  במקום משהו/מישהו של הימצאות מסמן

 .תנועה כלומר ,מקום שינוי ולא ,מסוים

  

 
 

 קיוםהמציין בא כפועל 
 משהו/מישהו של קיומו-אי/קיומו מסמן

  ביקום ,בעולם :האפשרי ביותר הכללי במקום

 זמן :מהסוגים מהויות בקיום מדובר .'וכו

  ,קללה ,ברכה) עתידי גמול ;(שנה ,ימים ,עת)

  ,איד) שלילי מצב ;(כבוד ,משפט ,הבטחה

 ,צעקה ,קול) צלילים הופעת ,(רעה ,מוות

  .מופת ;אות ;משפט ;קץ ;(שאון ,צפירה

  ,אדם לידת לעיתים מציין בא הפועל ,בנוסף
 .אחר מסוג קיום שהיא

 

 מודליותהמציין בא כפועל 
 ,לפעול יכולת המציין עזר פועל – מודליות

 .לפעול התכוונות
 .פועל + בא – תחבירית מסגרת

 

  בא כפועל אספקט
  המציין עזר פועל :אספקט פועל הגדרת
 .פעולה של סוף או אמצע ,התחלה
  ו"ו + בא/פועל שם + בא – תחבירית מסגרת

 .פועל + החיבור

 

 קורפוס המחקר   
   .המקרא ברחבי בא הפועל של ההיקרויות 2,565

   :המקרא של לזמנו ומתוארכות ,ארכיאולוגיות בחפירות שנמצאו בכתובות בא הפועל של היקרויות 6

 .הוחשבי מצד כתובת ;3 'מס לכיש מכתב ;24 'מס ערד כתובת ;17 'מס ערד כתובת

 

 בעברית המקראית באמערך המשמעויות של הפועל  –תוצאות המחקר 

 ימינוהשוואה לעברית בת 
  מקום בעזיבת המתמקד תנועה פועל ;היעד למקום בהגעה המתמקד תנועה פועל :ימינו בת ולעברית למקרא המשותפות משמעויות

  קיום ;שליליים ומצבים שזמנים מהסוגים המהויות קיום של משמעות ;מקור של משמעות ;התנועה תהליך בעצם המתמקד פועל ;המוצא

 .אספקטואלית משמעות ;מודלית משמעות ;לידה במשמעות

  בהגעה המתמקד פועל ;בגוף לחלק בהגעה המתמקד פועל :ימינו בת בעברית קיימות ואינן במקרא הקיימות בא הפועל משמעויות

  של שונים מטאפוריים מימושים ;יחס מילות במגוון מושלם התנועה תהליך בעצם המתמקד פועל ;(לעיל ראו) ספציפית במטרה יעד למקום
 .עתידי גמול ,קולות ,קץ :הבאות המהויות קיום של משמעות ;סטאטי מקום פועל ;הנעה המהות

 

 


