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 מבוא. 1

( 2009; מערכת סמני השיח בעברית הדבורה הגדירה משלר )תשס"ט שלבתיאורה המקיף 

בנה יחסים בין חלקי הטקסט השונים. המ   יסודטקסטואלי, כלומר סמן שיח את "עכשיו" 

 13) ל בעיקר דיאלוגים, הכול הנבדקבקורפוס שלו לא מעטות היא מצאה היקרויות 

מקבץ טקסטים מתוך פרויקט בשערכתי בדיקה . דקות( 40היקרויות בקורפוס בן 

שעיקרם דיאלוגים והם כוללים  1,הקורפוס לעברית מדוברת בניהולו של שלמה יזרעאל

)בשבעה  שיח ניסמ זוהו 47, מתוכן של "עכשיו"  היקרויות 106ה תהעל, מילים 26,475ביחד 

, הדבור בשיח העברי שכיחזה אפוא סמן שיח  להכריע(. אפשר לא היהמקרים נוספים 

 .  ולדיון מפורט בהם לתיאור מלא של תפקידיו הטקסטואלייםולפיכך הוא ראוי 

לא בטקסטים דיאלוגיים כי אם "עכשיו" סמן השיח במאמר זה מטרתי לעקוב אחר 

בתגובה לבקשה  ותשיטקסטים שהפיקו דוברים בחופ  , היינוים דבוריםימונולוגטקסטים ב

כאשר ניתנת לדובר הזדמנות יתרונם של טקסטים מונולוגיים הוא ש 2של המראיין. 

יחידות טקסטואליות ארוכות לא הפרעה, התוצאה המתקבלת היא בלהתקדם בשיח 

שמבחינת ארגון השיח (, מליבר בדפוס-יציב ; 1990 ;1989בנבניסט -)בלאנש ומפותחות

טקסטים דיאלוגיים שבמרכזם בטקסטואליות  תמיחידו עשויות להיות מעניינות יותר

של סמן השיח תפקידיו השונים על  ילמדלהלן אציע הניתוח שאינטראקציה בין דוברים. 

קיטוע לצורך ים יסודות לשוניעוד צטרף למ הוא שהאופן על מונולוגי ו בשיח"עכשיו" 

 . ברצף הטקסט ותשונ קודותולהבלטת נ השיח ליחידות

 

 "עכשיו" ה של הגרמטיזצי. 2

אפשר לתאר סמן שיח בתור  לתפקידיו" עכשיואת ההבדל בין השימוש המקורי של "

במונחים של תאוריית הרלבנטיות המבחינה בין תפקיד קונספטואלי לבין תפקיד  

(. תפקיד קונספטואלי הוא תפקיד שיש בו תרומה לתוכן 1992פרוצדורלי )בלייקמור 

ואילו תפקיד פרוצדורלי הוא תפקיד   ,לערך האמת שלוכלומר הפרופוזיציונלי של המשפט, 

עבור הנמען אילו היסקים בתרומה לערך האמת של המשפט אלא יש בו רמז שאין בו 

וראו גם , והאזכורים שם 2002אמיתי -כצנברגר וכהנא : ראו)  הסיקפרגמטיים הוא יכול ל 

 שלהליך סמני השיח הם יסודות לשוניים שעברו ת. (והאזכורים שם לבנת תשס"ט

למלא  יכולים לעבוריסודות לשוניים כלשהם הממלאים תפקיד לקסיקלי : גרמטיזציה

תפקיד דקדוקי, או שיסוד לשוני הממלא כבר תפקיד דקדוקי עובר למלא תפקיד דקדוקי 
 

 http://www.tau.ac.il/humanities/semitic/maamad.htmlראו  1
יכר מן נמודה לתלמידיי במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן על איסוף חלק  יאנ 2

, מיידלר 'י ,לוי 'ל, לוי 'ר, פרץ 'ר, פישר 'א, רייס 'ה, ינאי 'ה, אבני 'ב ,שפיגל 'ד: הטקסטים שאשתמש בהם במאמר זה

. כל הדוברים הם בוגרים ילידי הארץ. שמות פרטיים רייכרט-מור 'ח, ששו 'ח ,זיידי 'מ, רט 'פ, ליפקין 'נ, מדר-רוזנר 'י

 שהופיעו בטקסטים הוחלפו כדי לשמור על הפרטיות.

http://www.tau.ac.il/humanities/semitic/maamad.html


זאב שילדקרוט תשס"ד(. -ראו: בת בעברית , לסקירה 4, עמ' 2003)הופר וטראוגוט "יותר". 

קוריות ממלאים יסודות כאלה גם תפקידים טקסטואליים וכך בצד משמעויותיהם המ

מגוונים הקשורים במבנה השיח, בתקשורת בין הדוברים או בתהליכי החשיבה שלהם. 

אחדים ידי חוקרים בה מתהליכי הגרמטיזציה של סמני שיח בעברית תוארו כבר כמ

 את(. תיאורים אלה כוללים הן 2010 מילר ;2008משלר ואסטליין  ;2009 )משלר

. נדוןההתפקידים הפרוצדורליים של הביטוי הלשוני  אתהתפקידים הקונספטואליים הן 

, תפקיד קונספטואלימילה לקסיקלית בעלת  תור ב ציג בקצרה את "עכשיו" ה אזיף בסע

 . גרמטיזציה שלהראה כבר רמז לוא

ו א מוחלט. הווה זה יכול להיות הווההזמן  את סמןהמתואר פועל הוא "עכשיו"  במקורו

מוחלט מציין את יחס הזמנים בין זמן  זמן(. 2010חטב  ;תשס"ז-)דורון תשס"ו  יחסי

המצב המתואר במשפט האחרון )"ש לנו סניף  1. למשל, בדוגמה זמן הדיבורלהאירוע 

טים הקודמים לו פ המצב המתואר במשואילו , )=הווה( זמן הדיבורל חופףשכולו מקלט"( 

 . )=עבר( הוא מצב שקדם לזמן הדיבור

 

 1דוגמה 

 ה לא ממוגןפעם היה לנו סניף שהוא היה א  

 והיה בו מקלט שהוא לא ממש היה טוב

 יש לנו סניף שכולו מקלט  עכשיו

 

זמן "פעם" המציינים שניהם זמן מוחלט: התיאור הזמן "עכשיו" מוצב כאן בניגוד לתיאור 

 הווה ביחס לזמן הדיבור, לעומת עבר ביחס לזמן הדיבור. 

טקסט המתאר דיבור פנימי של משולב בתוך ה מעט, מאחר ש"עכשיו" שונ 2דוגמה 

הדיבור  זה נרטיב המספר על אירוע בעבר, ולפימ הוא חלק הדיבור הפנימיהדוברת. 

לפיכך זמן ההווה המסומן על ידי "עכשיו" אירוע שהתרחש בעבר. בתור  מוצגהפנימי עצמו 

הוא חופף לזמן המתואר  בלאהווה", ובמובן זה אינו " ,אינו חופף לזמן הדיבור הנוכחי

 . בסיפור ומבחינה זו הוא "הווה" בזמן הסיפור

 

 2דוגמה 

 בשמונה בבוקר כזה אמרתי

 אני יכולה לעלות למעלה עכשיוטוב 

 לארגן תיק

 אוכל

 עניינים

 

היא דוגמה מובהקת ל "זמן יחסי". זמן יחסי אינו מציין את יחס הזמנים בין זמן  3דוגמה 

נמסרים  הדבריםשני אלה לבין נקודת המבט שהדיבור, אלא את היחס בין האירוע לזמן 

 . בדוגמה זו הדובר מוסר תיאור של אירועים ומצבים שהתרחשו כולם בעבר. ממנה



 

 3דוגמה 

 אם פעם הייתי מופיע מול עשרים איש בתיכון 

 והייתי חודש מאושר מזה

 הייתי מופיע מול מאה אלף איש עכשיו

 הייתי בשגרה שליתוך חצי שעה כבר 

 

הניגוד בטקסט זה בין "פעם" ל"עכשיו" אינו מציין את היחס בין זמן האירוע לזמן 

בנקודת הראשון קודם לשני.  :בתוך הסיפורהדיבור, אלא את היחס בין שני מצבים בעבר, 

הזמן המאוחרת יותר שבתוך הסיפור, המצב הראשון נתפס "עבר" והמצב השני נתפס 

, כפי שמעידות צורות הסיפור שנמסר בהזמן נקודת הם אלה קודמים לשני מצבי"הווה". 

 לא מבחינת זמן הדיבור.אך  ,העבר "הייתי". זה אפוא "הווה" מבחינת זמן הסיפור

ומשמעות זו היא מכל מקום, כל ההיקרויות הללו של "עכשיו" מציינות זמן כלשהו, 

מטיזציה התחיל "עכשיו" . ואולם בתהליך של גרתואר פועל תורב משמעותו המקורית

מתאר בה הדובר ש, באהדוגמה הב למשל נתבונן סמן שיח. בתפקיד לשמש בעברית גם 

 : במונולוג ארוך סיבות שונות להיווצרותן של בעיות נפשיות אצל בני אדם

 

 4דוגמה 

 בעיות נפשיות הבאות כתוצאה מחוסר סבלנות

 כתוצאה מטראומה

 ם בחיים כשלא ציפו שזה יקרהכתוצאה מדברים שאנשים מסוימים עוברי

 סבלנות

 סבלנות זה יכול לקרות בדרך כלל במקומות שאנשים מחכים בתור

]...[ 

 -לנושא סב אנחנו נלך עכשיו

 טראומה -לנושא בעיה נפשית שקשור ל

 בן אדם מסוים עובר תאונת דרכים חס וחלילה

]...[ 

 ה יש אנשים שנולדים עם זה א   עכשיו

 עם זה  שבדרך כלל אם הם נולדים

 ה זה בא מתופעה של א  

 בדרך כלל תופעה גנטית

]...[ 

 ה סוג שלה הרבה פעמים בעיה נפשית זה יכול גם להיות א  א   עכשיו

 הסוג של לחץ חברתי שיכול להיות א  

 מגיע בעצם מלחץ חברתי

 שבן אדם מסוים נגיד הוא ביישן 

 



נה "עכשיו" מסמן את בטקסט זה מופיעות שלוש היקרויות של "עכשיו". בהיקרות הראשו

תואר פועל במשפט פועלי. אולם יש לשים לב כי הביטוי "עכשיו אנחנו  תורבזמן ההווה 

טקסטואלי שאינו מתייחס לעולם -ההוא ביטוי מטתואר הפועל משובץ בו נלך", ש

של "עכשיו",  אחרותהמציאות אלא לעולם הטקסט. ואכן בהמשך, בשתי ההיקרויות ה

זה אין סמן שיח.  –טואלי ו"עכשיו" מופיע בתפקידו הפרוצדורלי טקס-ההמט ביטוינעלם ה

השמטת רכיבים מן הצירוף "עכשיו מ נובעותסביר לטעון שהיקרויות אלה של "עכשיו" 

-האנחנו נלך לנושא...". סביר יהיה יותר לטעון ש"עכשיו" ממלא כאן בעצמו תפקיד מט

וצדורלי האופייני לסמני שיח. זה תפקיד פרטקסטואלי הקשור בחילופי הנושאים בשיח. 

: "כתוצאה עליהם לדבר הצורהוא שהנושאים  רשימה שלהדובר מציג בתחילת הקטע 

מחוסר סבלנות, כתוצאה מטראומה, כתוצאה מדברים...". ואכן בהמשך הדברים הטקסט 

: מופיעים ארבעה נושאים שוניםנפרס פחות או יותר על פי תכנית זאת ואף מרחיב אותה. 

הללו מסומנים  נושאיםלנות, טראומה, גנטיקה, לחץ חברתי. המעברים בין החוסר סב 

דווקא את זמן האירועים אלא את "זמן השיח" -, המציין לאובמדויק באמצעות "עכשיו"

, את הסדר  בין הפעולות השיחתיותהזמנים (, כלומר את יחס 8, פרק 1987)שיפרין 

 .  בו הדובר מציג אותןש

ואת  ,סמן שיחמתואר פועל המציין זמן ל"עכשיו" המעבר של ת טקסט זה מציג אפוא א

ליות א סימון היחידות הטקסטו – שלו  יםהשכיח יםהפרוצדורלי תפקידיםהאחד 

 תפקיד זה יעמוד במרכז הדיון בסעיף הבא. . וגבולותיהן

 

 סגמנטציה . 3

דובר תיארנו את המאמץ של ה( 2007 )לבנת ויציבעל חזרות עצמיות בשיח דבור במאמרנו 

 יןהבח הדגשנו כי יש ל, ועבור השומעבבשיח המונולוגי לשמור על רצף הטקסט ולסמן אותו 

שטקסט מן הסוגה  לומר אפשרבאופן כללי לרצף אקספוזיטורי. סיפורי בין רצף 

(, ואילו טקסט 1980לוגי )ברואר -מבוסס על רצף רעיוני  (השכנועית)או  האקספוזיטורית

של הטקסט הלכידות . תחושת זמניםט שבתשתיתו רצף הוא טקסהסיפורית מן הסוגה 

נשענת בין השאר על מידת השמירה על רצף זה. פעולת השמירה על הרצף יכולה להסתייע, 

, ושכנועימילות קישור לוגיות בשיח אקספוזיטורי  –למשל, במילות קישור מתאימות 

בסמני שיח,  גם משתמשת ואולם פעולה זו)ברואר, שם(. סיפורי ומילות זמן בשיח 

נקודות אלה בשיח  מעבר ליחידת השיח הבאה.את גבולות יחידות השיח ואת ההמסמנים 

( והן עשויות להיות מסוגים שונים 2009חילוף מסגרת" )משלר תשס"ט; "נקודות מכונות 

אפיזודה בסיפור, חילופים -תתנושא או -תתפתיחת פתיחה של נושא חדש או של סיפור,  –

  בין דוברים וכו'.

( 2006תפקיד מבני זה הוא תפקיד שממלאים סמני שיח רבים. במחקר קודם )יציב ולבנת 

ניתחנו בפירוט את תפקידיו המבניים של סמן השיח "אז" והדגמנו כיצד הוא משמש 

לסימון גבולות יחידת השיח, להצגת נושא חדש או לאיתות על חזרה לנושא קודם. כמו 

של זמן שעבר גרמטיזציה והוא שכיח מאוד בעברית "עכשיו", גם "אז" הוא תואר פועל 



( העלו במחקרן על טקסטים 2002אמיתי )-הדבורה בתפקיד סמן שיח. כצנברגר וכהנא

סיפוריים ואקספוזיטוריים סמני סגמנטציה רבים, כגון "פעם" או "יום אחד". משלר 

כה", , תשס"ט( מייחסת את התפקיד הזה לסמני שיח כגון "רגע", "טוב", "כ 1998)

 "בקיצור" ואחרים. 

לצורך סימון נקודת החילוף, כלומר אדגים להלן כיצד משמש סמן השיח "עכשיו" לצורך 

 . סיפוריהן בטקסט אקספוזיטורי הן בטקסט של רצף השיח, סגמנטציה 

 

 סגמנטציה בטקסט אקספוזיטורי  3.1

תארת את מהדוברת  5דוגמה הן דוגמות מובהקות לקטע אקספוזיטורי. ב 6–5דוגמות 

שאיפותיה  – עליו היא מדברתש נושא רחב יותר וךלימודיה ואת יחסה ללימודים בת 

 ן. משי גבחיים והשאלה כיצד לה 

 

 5דוגמה 

 אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי

 ממש נהנית ללמוד

 ממש אוהבת אותם

 מ וזהו בכלליא  

 בנושא הגדול עכשיו מא  

 חות שלי במדיניות ציבוריתאני מקווה שאני באמת יצליח לעשות את ההתמ

 אני מקווה 

 ויש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות 

 

עוברת דבריה היא הלימודים, ובהמשך ן מ שהיא נהניתאומרת בתחילת הקטע הדוברת 

לדון בתקוותיה ובשאיפותיה לעתיד. את המעבר לנושא החדש היא מסמנת במפורש 

מגיע כאן לאחר סמני שיח  "עכשיו"ב השימוששראוי לציין במילים "עכשיו בנושא הגדול". 

מ וזהו"אחרים  היחידה הטקסטואלית נסגרת  , כלומרהסוגרים את היחידה הקודמת: "א 

סמן השיח "עכשיו" מצטרף אל הביטוי  בצורה ברורה לפני שנפתחת היחידה החדשה.

מצביע על מעבר לנושא חדש אלא אף מעניק לו כותרת שלא רק ביטוי "בנושא הגדול", 

: נושא ן את היחס הלוגי )האופייני לסוגה האקספוזיטורית( בינו לבין הנושא הקודםומסמ

 . טווח יותר או בעל חשיבות פחותה(-"גדול" לעומת נושא "קטן" )קצר

אך , באמצעות סמני שיח , לעומת זאת, אין סגירה ברורה של הנושא הקודם6בדוגמה 

 . הטקסט מבנה יןנמען להבלמסייע ההמבנה התחבירי משמש רמז 

 

 6דוגמה 

 יחד עם כוח אדם אני עוסק גם בנושאי תחזוקה

 אני מטפל בכל הקשור לאחזקת המנהלות שלנו בכל אזור הדרום  בנושא התחזוקה

 בשיפוצים שונים 

 בהתקנת מערכות שונות 



 ה מערכות חשמל מערכות מחשבים א  

 תחזוקה שוטפת של העניין 

 עבודה עם הרבה עסקים וכדומה

 אני מטפל בכל הקשור במאה עשרים עובדים  ם של כוח אדםבתחו עכשיו

 שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה הולמים 

 

. )כוח אדם ותחזוקה( בהמשךבהם בתחילת הקטע הדובר מוסר את שני הנושאים שיעסוק 

תיאור משפט משפט שמבנהו התחבירי דומה: בראשו מוצב כל אחד מהמקטעים נפתח ב

תמטית במסגרת  נאמראת ה מקםשל כוח אדם"( המסייע ל )"בנושא התחזוקה", "בתחום

המופיע לפני  סמן השיח "עכשיו" צירוףמבנה תחבירי זה, ב(. 2002 סוברןלבנת ומסוימת )

מאותת לנמען ן השיח ביחידות טקסטואליות ו ו לארגתורם , וההיקרות השנייה של 

 נידון השיח.  ףחלוהש

לשוניים המסמנים את המעבר לנושא  יסודותעוד  מצואקשה ל 7 דוגמהב  זאת,לעומת 

לבד. הדובר בקטע זה באפוא על סמן השיח "עכשיו"  מוטלתחדש, ומשימת הסגמנטציה 

מתאר כיצד החליט באיזה תחום לימודים לבחור. הוא מספק שני הסברים לבחירתו  

עיסוק אפשר לשלב את המזה  מקצועארכיטקטורה: האחד הוא העובדה שתחום הב

הוא החלטתו להיות נאמן לרצונותיו האמתיים  אחר, והטובה עם פרנסה באמנות

רק בשל יכולת ההשתכרות שהוא מבטיח(. חפץ בו לא לבחור במקצוע שאינו  –)ובמשתמע 

 הגבול בין המקטעים והמעבר בין שני הנושאים מסומן ב"עכשיו".  

 

 7דוגמה 

 אני מתכוון שהייתי כזה מאוד תועלתן כזה 

 ומאוד בסדר

 רור שציור מעניין אותי אז היה לי ב

 אבל ציור 

 אסור להתעסק בציור משום שזה לא מספיק מעשי 

 זה לא מספיק על האדמה  

 אי אפשר לחיות מזה

 אז אמרתי או!

 ארכיטקטורה זה מקצוע שמשלב ציור אמנות אבל הוא גם על הקרקע 

 כי גם גם מבחינה תוכנית וגם מבחינת פרנסה

 בשנה האחרונה של הצבא  עכשיו

 גרת מהפך כללי שהיה אצליבמס

 אז גם החלטתי שאני חייב לעצמי לעשות את מה שאני רוצה באמת לעשות 

 ולא לעשות כל מיני פשרות למיניהם כאלה וזה 

 

 סיפורי סגמנטציה בטקסט  3.2



באופן בנוי סיפורי טקסט לוגי הבונה את הטקסט האקספוזיטורי, -רצף הרעיונישלא כ

ים את תארפסוקים סיפוריים הממצד אחד יש בו  3שני סוגים של פסוקים: מכללי 

. אלה בונים את השלד הנרטיבי והכרחיים ההתרחשות וקשורים זה לזה בקשר טמפורלי

נמסרים שסיפוריים, חופשיים, -פסוקים לאכולל  הסיפור אחרלהתפתחות העלילה. מצד 

אבוב רכה )להעאו ( ויות, דממקום ,זמן) אוריינטציהרקע ופריטי תיאורים שונים, בהם 

הולך וגדל סיפוריים בטקסטים מקומם של פסוקים כאלה  .(1975, לאבוב 1967וולצקי 

לסגמנטציה בטקסט נרטיבי יכולה (. 2006של הדובר )קופרסמיט  ומיומנותגדלה ככל ש 

עוד . סיפוריים-מקטעים סיפוריים ללאאפוא להיות משמעות של סימון הגבולות בין 

אפיזודות  , למשלמקטעים סיפוריים שוניםמעבר בין המשמעות אפשרית היא סימון 

 .(1990 )פליישמן אפיזודה ספציפית לעומתסיטואציה כללית תיאור של או שונות בסיפור 

עבר בין מקטעים ברוב הדוגמות שנמצאו בטקסטים שבחנתי משמש "עכשיו" לסימון המ

 ,סיפוריים-א פסוקים לבו לשלב העלילה נקטע כדי  רצף. סיפוריים-סיפוריים ללא

משמעותו תפקידם להעריך את הסיפור ולסייע לשומע להבין את ים פריטי רקע ומוסרה

את מתאר בה הדובר ש, 8ל האירוע המתואר. נראה זאת למשל בדוגמה שחשיבותו ואת 

 : יקהזבחינת הכניסה שלו לאקדמיה למו

 

 8דוגמה 

 היה קטע שהיו צריכים לנגן פסנתר 

 איזשהו קטע לנגן 

 ה תי את א  אז ניגנ

 משהו של אלטון ג'ון

 < שר>רטטטטט 

 את הקטע הזה ניגנתי להם את זה ככה 

 ה שבאים לאקדמיה 'מהחבר -זה סטייל שאף אחד מהאנ עכשיו

 אין לו מושג איך מנגנים

 

גם באמצעות החלפת כאן סיפוריים מסומן -לאפסוקים המעבר בין פסוקים סיפוריים ל

ואילו , ובזמן עבר ף ראשוןקטע הסיפורי מתאפיין בגו המ :(בדפוסויציב לבנת ) זמן וגוף 

המקטע סיפורי מתאפיין בשינוי הנושא התחבירי ובמעבר לזמן הווה כללי. -המקטע הלא 

  עבור בחדד שתפקידו לושמספק הדובר הסבר זה סיפורי הוא יסוד של הערכה, -הלא

אנגלית ב now(, בתארה את תפקידיו של 1987שיפרין ) שומע את משמעותו של הסיפור. ה

הוא לפי ניסוחה,  :שלוהמעריך  , את השימושevaluative use-מציינת את ה ,אמריקנית

(, כלומר 254דברי עצמו )שם, עמ' לשל הדובר פרשנות פתיחה להערכה או לבתור מופיע 

מספק הסבר למה שאמר קודם לכן. תיאור זה הולם את ה למבע בה עובר  דוברהשבנקודה 

 
אף  על פי . Free clause-ו Narrative clause( לתרגום 1975המתרגמת של לאבוב )המונח "פסוק" שימש את  3
הוא "פסוקית", אני נמנעת במכוון ממונח זה משום שאין הכוונה לחלוקה  clause-התרגום המקובל ל בבלשנותש

 דקדוקית לפסוקיות, אלא ליחידות תוכן המקבילות פחות או יותר ליחידות הנגנה. 



. הדובר, שניסה להתקבל לאקדמיה למוסיקה בלי שלמד קודם מה זומה שאנו רואים בדוג

ה שהצליחה חריגיקה קלאסית, מסביר שהבחירה בשיר פופ שהכיר הייתה בחירה זלכן מו

סיפורי כי אם מעריך,  פני השופטים את יכולותיו. "עכשיו" פותח אפוא מבע לאללהציג 

שאלת  מרו קודם לכן.המספק לשומע הסבר ביחס לחשיבותם של הדברים שנא מבע

 . 4ההערכה תעמוד במרכז הדיון בסעיף 

"עכשיו" מסמן ניכר הדפוס שזוהה לעיל:  ובכולן, דשל דובר אחהן  שלהלןדוגמות השלוש 

-את המעבר מפסוקים סיפוריים, המתאפיינים בגוף ראשון ובזמן עבר, לפסוקים לא

 אפשר  9בדוגמה  כללי.ובזמן הווה  אחראפיינים בנושא תחבירי מסוג ת מהסיפוריים 

)לכאורה( מצטט הדובר לראות בבירור את שני מקטעי השיח השונים: במקטע הראשון 

בבקשה שתקנה לו  ,מתוך מכתב שכתב בנעוריו לאישה שהייתה שותפה עסקית של אביו

. המקטע השני אינו חלק מרצף האירועים אלא הוא הסבר שמספק קונג-בהונג גיטרה

   ש ממנה דווקא את הגיטרה שביקש. הדובר בדיעבד מדוע ביק

 

 9דוגמה 

 שלום אני לא מכיר אותך "וכתבתי 

 בהיותי הבן של בלה בלה בלה 

ה שייכת לעולם החופשי איפה שיש גיטרות  ה א   ובהיותך א 

ה מה דעתך שתביאי לי איזשהי גיטרה   "אז א 

 הרמת אינפורמציה שלי נכון לאז  עכשיו

 ה להיות בוהיא סנטימטר מהמקום שהיא צריכ

 גיטרה הר שזה נד  ובמקום לבקש פ  

ה ביקשתי הֹו  ר פנ  א 

 שזה היה הדבר הצפוי 

 לדקה שהייתי בה -נכון לישראל של רבע ל

 

עד מתאר יקאי מקצועי, ז, שלימים היה למוהדוברסיפורי שפותח ב"עכשיו" -במקטע הלא 

נות לבקש מאותה לא ניצל את ההזדמבשל כך , ו הנדונהכמה מועט היה הידע שלו בתקופה 

צף הסיפור ר ,דובר, מפי אותו 10גם בדוגמה אישה את הגיטרה שנחשבה אז לטובה ביותר. 

 כדי להוסיף מידע רקע: נקטע על ימי נעוריו 

 

 10דוגמה 

 כנראה שעדיין הייתי ילד טוב

  תינּואבל ש  

 ה אז נ  ֹוקנינו בקבוק דוּב

 ושתינו אותו 

 את כולו

 לל דובונה זה זה ליקר בכ עכשיו

ה צינז    נֹוכזה משהו כמו א 



ה   אז א 

 והלכנו לשחק ביליארד 

 

שתפקידו להסביר את מהותו של בן שתי שורות סיפורי -"עכשיו" פותח כאן מקטע לא 

)כדי להבהיר את חוסר הניסיון שאפיין אותו ואת חבריו בתקופה זו(. בו מדובר ש המשקה 

 בסיומו שלהלכנו לשחק ביליארד"( )"ואת החזרה לפסוק סיפורי בדוגמה זו לראות  אפשר

סיפורי. החזרה למקטע הסיפורי מסומנת לא רק בחזרה לגוף ראשון ולזמן -המקטע הלא

ה". אז "שיח המני , אלא גם בס)"הלכנו"( עבר החזרה לפסוק  11בדוגמה לעומת זאת א 

בחזרה על מבע שנאמר קודם לכן במקטע  שית סיפורי נע-סיפורי לאחר המקטע הלא

יקה בברקלי, בית הספר זאת רצונו ללמוד מומתאר בקטע זה הדובר  הקודם. הסיפורי

, לאחר שחרורו מהצבא, ואת האירועים שהביאו לכך שבסופו של יקהזמולבארה"ב הידוע 

 . לא למד שםדבר 

 

 11דוגמה 

 :אבל בכל מקרה זה היה

  "מה מה תעשה אחרי זה?"

  !ברקלי"

 אנחנו ננגן 

ה נהיה בלהקה   א 

 ומוסיקה 

 וזה הכי חשוב בעולם

  "ואני ארשם פה ואני ארשם שם

ה חלה   ואז אבא שלי א 

 אני לא אסע עד ברקלי ,והחלטתי טוב

 ברקלי זה גם היה ג'אז עכשיו

 אם היה בית ספר לרוק יכול להיות שהוא היה יותר מושך אותי 

 אבא שלי חלה 

 אז אמרתי אוקיי אני אלמד בלונדון

 

 מחלת אביו( מלבד)המספק הסבר בן שתי שורות יפורי ס -"עכשיו" פותח כאן מקטע לא

מקטע סיפורי בחזרה עוד לחוזר . בתום המקטע הזה הדובר לא לנסוע לברקליש להחלטתו

 (.2006)על חזרות מסוג זה ראו יציב ולבנת  על המשפט "אבא שלי חלה".

-אלה הן, כאמור, דוגמות לסגמנטציה הקשורה בהפרדה בין החלקים הסיפוריים ללא

לאחר פתיחה בת שתי שורות, הסיפור מתחיל שונה.  לןהלסיפוריים של הנרטיב. הדוגמה 

לעשות תרגיל"(, המקום היינו צריכים באקספוזיציה הכוללת את תיאור המצב הכללי )"

סמן השיח "בקיצור" ממשיך גם לאחר )"כפר נחמד"(, דמות מרכזית )"קצין מטורף"( וכו'. 

. לב הסיפור, האפיזודה )"היה שם איזה ואדי"( ציהטוריינ במסירת פריטי אהדובר 

   :הספציפית שהסיפור ארוג סביבה, מופיעה מיד אחרי "עכשיו"



 

 12דוגמה 

 הסיפור על הנעליים שלי ככה בקיצור

 הסיפור ממש מגעיל 

 היינו צריכים לעשות תרגיל בתוך עיר ערבית

 זה היה כפר כזה

 פר נחמדכ

 מחלקה אחת

 ך הכפר הערביכנסים לתונ

 היה לי איזה קצין מטורף

 לא משנה איך קראו לו

 ו ננכנס בקיצור

 הכפר -והיה שם איזה ואדי באמצע ה

 היה ואדי כזה

 הוא לוקח אותנו דרך שמה עכשיו

 אנחנו לא קולטים

 ש ריח מסריחי

 הביוב שלהם  -מסתבר שהם היו מזרימים לשמה את כל הבקיצור 

 מבוקשים בתוך הביובאנחנו הלכנו וחיפשנו כל מיני 

 

מקטע הסיפורי המרכזי, הוא ה"עכשיו" שנפתח ב בן שלוש השורותהמקטע מתברר כי 

הוא מוסר )הצעידה בתוך הביוב של הכפר(. עליו לספר ביקש הדובר שמסוים האירוע ה

מריחים אותו באופן שאמור לשתף את השומע בחוויה: תוך כדי הליכה חיילי המחלקה 

נמסר גם מקטע זה ינם מבינים שהם צועדים בתוך הביוב של הכפר. אך עדיין א  ,רעריח 

כל שאר הפעלים בטקסט. זה הווה סיפורי או דרמטי לעומת באמצעות פעלים בהווה, 

מופיע  מקטע זה אחרל מיד המסייע אף הוא לקרב את השומע אל האירועים המסופרים. 

-נה שבדיעבד )"מסתבר שהב המוסרסיפורי, -לאסמן השיח "בקיצור", שבעקבותיו מקטע 

אפוא לומר כי "עכשיו" משמש כאן לסימון הערך המיוחד של המידע שנמסר מיד  אפשר"(. 

. תפקיד זה של הבלטת ערך אירוע המרכזי של הסיפורהבתור להבלטתו כלומר , אחריו

 יעמוד במרכז הדיון בסעיף הבא.  

 

 . הבלטת ערך 4

קשור להפניית תשומת הלב של השומע ו" "עכשי שיחהשל  סמן  מרכזיפרוצדורלי תפקיד 

או "הבלטת לנקודות חשובות בשיח. פעולה זו קשורה במה שמכונה "אמצעי הערכה" 

משמש  "עכשיו". (1986, פולני 1999 , רינהרט1975, לאבוב 1967לאבוב וולצקי ) 4ערך" 

היות עשויה ל עומדת לבוא. נקודה זו שנקודה מעניינת  כדי לאותת לשומעלעתים קרובות 

 
 (. 1986בתרגום שלה לחלק מספרה של פולני ) evaluationהוא התרגום שהציעה נורית פלד למונח "הבלטת ערך"  4



אירוע שהתרחש בינו לבין  בה  מתאר הדוברש, זאתנתבונן למשל בדוגמה ה .לב הסיפור

 המורה שלו ליוגה: 

 

 13דוגמה 

 את לא צריכה להגיד אף מילה "אמרתי לה 

 זאת אומרת אני אני

 " האמת שזאת הפעם הראשונה בארבעים שנה שמצאתי זמן לעצמי

 בטון שאמרתי את זה עכשיו

 בינינווברמה של הקשר שיש 

 וההמתקת סוד 

 ואני לא יודע מה שלא היה שמה עוד

 היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי

 

הוא ממוקם בגבול שבין המקטע  –"עכשיו" בקטע זה קשור בסגמנטציה שלהבין   אפשר

פסוקים סיפוריים. אולם חשוב לראות כי ה-הסיפורי )דיווח על אמירה( לבין פסוקים לא

. של הסיפור הגיוניהרצף ה קטיעה של של רצף העלילה, ה סיפוריים יוצרים השהי-הלא

פתיחת הפסוקים האלה ב"עכשיו" משמשת פנייה אל השומע שתפקידה למשוך את 

תשומת לבו ולהבטיח לו שכדאי להאזין, משום שמדובר בנקודה חשובה. בכך הוא יוצר 

כלה עליי , כלומר להמשך מסירת פרטי העלילה. מידע זה )"היא הסת ציפייה למידע שבדרך

נשווה בין טקסט זה לבין אותו . מידע בעל ערךכופרצה בבכי"( מקבל באופן זה הבלטה 

 סיפוריים: -נשמיט ממנו את הפסוקים הלאלאחר שטקסט 

 

 את לא צריכה להגיד אף מילה "אמרתי לה 

 זאת אומרת אני אני

 " האמת שזאת הפעם הראשונה בארבעים שנה שמצאתי זמן לעצמי

 ופרצה בבכי היא הסתכלה עליי

 

את  לראות אפשר 13ת הטקסט הזה עם הטקסט המקורי בדוגמה נראה לי כי מתוך השווא 

ושל סמן השיח הנוצרת באמצעותם סיפוריים, של ההשהיה -תפקידם של הפסוקים הלא

)"היא הסתכלה עליי ופרצה  "עכשיו" בהבלטת ערכו של המידע שבפסוק הסיפורי האחרון

 .בבכי"(

תפקיד אינטראקטיבי ולא של "עכשיו" לראות בתפקיד זה  במובן מסוים אפשר

משלר שהמיון . הוא מממש פונקציה של פנייה ישירה אל השומעמאחר ש , טקסטואלי

: היא מציעה במפורש שסמני שולל זאת ואינסמני השיח לפונקציות השונות  אתממיינת 

משלר ) ציה אחתמפונק לתפקד בעת ובעונה אחת בכמה מישורים ולמלא יותרשיח יכולים 

 . (116תשס"ט, עמ' 



, דיאלוגים באנגלית אמריקניתב  now( חקרה את תפקידיו של סמן השיח 1987שיפרין )

בעברית  ניגוד. בחומר שניתחתיהשוואה ומונחים של בהיקרויותיו ניתחה חלק גדול מו

ניגוד מפורש, כמו למשל בדוגמה  "עכשיו" מתקשר למבנה שלבמקרים אחדים נמצא כי 

 : בקיץ ביקור בחנות צעצועים בניו יורקמתארת בה הדוברת ש, לןשלה

 

 14דוגמה 

 ]...[ נכנסנו לאיזה חנות צעצועים

 זה כמו שיש בסרטים

 יש להם כמו פסנתר כזה על הרצפה

 ענק

 קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה

 ופשוט היינו שלוש שעות במזגן

 שיש ג'ימבורי זה לא כמו בארץעכשיו 

 כאילו נגיד -ו

 ב"שילב" יש ג'ימבורי קטן

 ולפעמים 

 שם זה כאילו

 אתה לא יותר מדי אמור לשחק 

 

במפורש ניגוד בין המצב בניו יורק למצב בארץ. ההשוואה הניגודית למצב  וצגמבקטע זה 

 העובדהתפקידה להבליט את ערכו של הסיפור שהיא מספרת ) ,)"זה לא כמו בארץ"(בארץ 

(. המידע על המצב בניו יורק הוא מידע בעל מן המזגן ונהנתה שלוש שעותבחנות שבילתה 

חנויות צעצועים , שבו חשיבות מכרעת, שכן בלעדיו עשוי מי שמכיר את המצב בארץ

להחמיץ לחלוטין את ערכו  ,)"יש ג'ימבורי"( בילוי ארוך זמינות את הלקוחות למגדולות 

פוריים הנפתח סי-המידע הזה נמסר במקטע הכולל פסוקים לא  המפתיע של הסיפור.

עבור בהניגוד ובכך לסמן המקטע הכולל את סמן השיח מסייע להבליט את ב"עכשיו". 

 השומע את משמעותו ואת חשיבותו של התוכן הנמסר. 

מדובר בטקסט אקספוזיטורי, המעמת בין שתי תפיסות של מקצוע העבודה  15בדוגמה 

 ת התפיסה של הדוברת. , לעומלאיש הסוציאלית: תפיסה כללית שאינה מיוחסת במפורש

 

 15דוגמה 

 ואני בנקודה הזאתי טוענת שדווקא המקצוע של העבודה הסוציאלית הוא

  -הבסיס שלו ו

 הוא אמור כאילו להתחיל בלשכות

 ובעצם הלשכות זה הבסיס המרכזי של עבודה סוציאלית

 באיזשהו מקום תפיסה -יש ב עכשיו

 ]...[ ע מאוד מאוד טיפולימאוד רומנטית של מקצוע עבודה סוציאלית כמקצו

 ואני טוענת שזה לא נכון



 שדווקא העבודה הסוציאלית בלשכות היא מלכתחילה לא אמורה להיות עבודה טיפולית

 אלא היא אמורה להיות עבודה יותר תיווכית

 

הוא השימוש של הדוברת בכינוי הגוף  כךהרמז הראשון ל .עמדותשתי בין ניגוד כאן  יש

כלפי הנושא. לאחר  אחרתעמדה  ישי... טוענת", שמשתמע ממנו שובביטוי "אנהראשון 

עבר זה אינו , אולם מעמדה מנוגדת להביעעוברת היא  ת את עמדתהשהדוברת מוסר

ש  מסומן באמצעות  פרטת את של ניגוד אלא באמצעות "עכשיו". רק לאחר שהיא מ רק 

וחוזרת לא נכון"(  )"ואני טוענת שזה ת שלהמפורש העמדה המנוגדת היא מביעה שלילה

אפשר לראות ב"עכשיו" סמן של סגמנטציה בין שני מקטעי לפרוס את עמדתה שלה. 

, שהוא תוכנו המרכזי של מקטע השיח, אולם נראה כי יש לו גם תפקיד בהבלטת הניגוד

 השיח הנדון. 

יקאי שזכה להצלחה בחו"ל. לאחר זמוחוויות של  ,את חוויותיומתאר הדובר  16בדוגמה 

במונחים הוא מתאר את פירות ההצלחה בחיוב, הוא עובר לדבר טע הראשון במק ש

  באמצעות "עכשיו". חלמעבר ניגודי זה  המתלווים אליה.על הקשיים שליליים 

 

 16דוגמה 

 מבחינתי החלום התגשם 

 והרבה יותר ממה שאי פעם ציפיתי

 ]...[ ממש הייתי

 הספקתי עם הגיטרה להגיע לכל יבשת 

 ]...[ ולםכל עיר גדולה בע

 הרגשה טובה

 פרסום 

 אנשים גם מתרגשים ואומרים 

 ]...[ בקיצור האגו קיבל מילוי טוב מזה

 עכשיו 

 קודם כל במקביל

 פתאום אני יום אחד בהופעה

 אני בפלורידה בהופעה 5יום אחרת

 אני

 ]...[ אני לבד

 מתגעגע לחברים בארץ 

 מתגעגע לדבר עברית

 מתגעגע לחומוס 

 -מתגעגע ל 

 ולט פתאום אתה ק

 בוא'נה אני ישראלי

 
 כך במקור.   5



 מה אני עושה פה עם כל האמריקאים האלה

 ולא רק זה

 אני גם רואה שכל חלום שרציתי להגשים

 איך שאני מגיע אליו פתאום זה כבר לא שווה 

 אני כבר יש לי חלום הרבה יותר גדול

 

"קודם  :כולל שני מקטעים המסומנים במילות מבנה , הנפתח ב"עכשיו",התיאור השלילי

"ולא רק זה". במקטע הראשון הנושא הוא הבדידות ותחושות הזרות , במקביל" כל

והניכור, ובמקטע השני הנושא הוא חוסר הסיפוק מן ההצלחה. התיאור הזה כולו מוצב 

באופן שיסביר בסופו של דבר את החלטתו  ,כנגד התיאור החיובי של ההצלחה וגובר עליו

מכין את השומע לכך שהתוכן שיבוא אחריו יהיה "עכשיו"  נראה כילשוב לארץ. של הדובר 

 מנוגד בדרך זו או אחרת לתוכן שנמסר קודם לכן. 

, אך יש לו חשיבות רבה לצורך ההבנה של תופעת יותר הקטע הבא שאנתח הוא קטע ארוך

 כאןהדוברת מתארת . ( עסקה בה באריכות1987, תופעה ששיפרין )הניגוד הבלתי מפורש

ה במפתיע לצפות הגיעאחת האמהות זה אירוע ב .לדים אוטיסטיםליאירוע מעבודתה בגן 

הקטע כולו מתאר את תחושות המצוקה שעוררה . בשעה שהדוברת עובדת אתו בנהב

והדוברת מנסה להסביר בו את הרקע ואת הסיבות  ,לצפות בטיפול של האם התבקש

 ה. צוקלמ

 

 17דוגמה 

 קיצור המנחה מגיעה

 " ת?ה אנחנו יכולות לבוא לצפוא  "

 עכשיו היא די

 היא לא באמת שאלה

 זאת אומרת לא יכולתי לסרב

 אמרתי לה כזה

 "כן אבל בדיוק כבר סיימנו את התכניות וזה וזה"

 טוב תוך שנייה בערך פתאום

 אימא שלו כבר מגיעה לחדר

 טוב יופי

 הזה ילד שהוא היה ממש א   עכשיו

 זאת אומרת הוא לא ברמה הכי גבוהה בעולם

 מוכההוא ברמה די נ

 ה התקדם ולמד במשך השנהאבל דווקא הוא ממש א  

 ממש ברגרסיה -ובחודש האחרון הוא ב

 ]...[ הוא ממש בנסיגה מטורפת

 אז כאילו אפשר להוציא ממנו דברים עדיין

 הוא לומד



 אבל זה כבר מצב פחות אידיאלי

 מא שלו באה לצפותיבפעם הקודמת שא דווקא עכשיווזהו אז 

 ]...[  עייםזה היה לפני איזה שבו

 יחסית היה בסדר

 באמת

 גם ידעתי מראש שהיא באה אז התארגנתי בהתאם 

 עשינו דברים ודווקא סבבה -ו

 הוא שיתף פעולה והיה טוב

 והיום היא לא אמרה לי מראש

 וככה אני לא הייתי מאופסת

 והוא לא היה

 ]...[ וגם המנחה היא חדשה

 קיצור היה די מעפן

 בסוף אני יוצאת  עכשיו

 וזה "יו"אומרת למנחה אני 

 היא עושה

 לא זה בסדר גמור"

 "אוריתאת היית מעולה 

 " לא"אמרתי לה 

 כאילו מה זה היה לי לא נעים

 

בהבלטת ערך סמן שיח, ובכולן הוא קשור בתפקיד שלוש היקרויות של "עכשיו" זה בקטע 

 בהבעת ניגודיות. ו

האם לחדר. גבולות  ואבמוסרת קטע משלד העלילה, המסתיים ב הדוברת במקטע הראשון 

את  הסיפורי )"טוב יופי"(, המבטא באירוני-המקטע מסומנים באמצעות פסוק מעריך, לא

חוסר שביעות הרצון של הדוברת מאופן השתלשלות העניינים. מכאן פונה הדוברת להסבר 

אמור להצדיק את תחושת המצוקה שלה. מקטע זה הסבר  .מפורט על הרקע לסיטואציה

יו", ואחריו מצבים מנוגדים: הילד הוא אוטיסט בעל תפקוד נמוך, בכל זה נפתח ב"עכש

העיקרי . נראה כי הניגוד זאת הוא התקדם השנה, ואולם בחודש האחרון הוא בנסיגה

שיכול בין מה שקרה בפועל לבין המצב האידאלי, יגוד המובלט באמצעות "עכשיו" הוא נ

היא הייתה זוכה לראות את בנה ותר : אילו האם הייתה מגיעה חודש מוקדם יותקרהיה ל

סמן  .אופן התרחשות הדבריםברת מבטאת אפוא את תסכולה מו הד מצב טוב יותר.ב

קטע ארוך מהשיח "עכשיו" מסייע לדוברת למשוך את תשומת לבה של השומעת אל 

את ערכו, כלומר טומן בחובו הבטחה שמה שנמסר הוא  ובליט בה ומסובך שאינו סיפורי, 

 י להאזין לו כדי להבין את הסיפור. בעל ערך וראו 

צרור סמני סמני שיח: "וזהו" תוחם את היחידה הקודמת, ו כמהמקטע זה מסתיים ב 

סיפוריים. -אף היא בנויה מפריטי רקע לא ש ,"אז עכשיו" פותח יחידה חדשההשיח 

ת תשומת לבה של השומעת ומיקוד לכידהתארכות זו של הסברי הרקע מחייבת שוב את 



, זה ההוא בין ביקורה הקודם של האם לבין ביקור מעוצב במקטע זההניגוד ה. הקשב שלה

מקטע מסתיים שוב הניגוד שאף הוא מסביר את תחושת התסכול והאכזבה של הדוברת. 

 : "קיצור היה די מעפן". את האירוע כולו מעריךהבפסוק 

העלילה.  ההיקרות השלישית של "עכשיו" פותחת מקטע של פסוקים סיפוריים מתוך שלד

של הדוברת וציפיותיה הפנימיות  יהתחושות הניגוד הבולט במקטע זה הוא ניגוד בין 

ניגוד המובע במפורש באמצעות )לתגובה שלילית מצד המנחה לבין מה שהתרחש בפועל 

. סמן השיח "עכשיו" (המילה "לא" החוזרת פעמיים בדיאלוג המובנה בינה לבין המנחה

 מידע מפתיע. בתור  ע הזה מסייע להבלטת הערך של המיד

ההתבוננות בדוגמה זו מציגה אפוא את תפקידיו השונים של סמן השיח "עכשיו": ראשית, 

, ומופיע בעיקר לפני ים, הוא קשור בסגמנטציה, בתיחום יחידות השיחאחרכמו סמני שיח 

; שנית, הוא פונה אל סיפוריים הכוללים רקע, הערכה, הסברים והצדקות-פסוקים לא

הוא . הוא מידע בעל ערך בואעומד לההבטחה שהמידע בע וממקד את תשומת לבו השומ

מפורשים, ניגודים המבהירים את חשיבותו -מסייע בהבלטתם של ניגודים, מפורשים ובלתי

 סיפור ראוי.בתור של הסיפור ומסייעים לדובר להצדיק אותו 
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הזירה הלשון הכתובה, והיא  הלשון הדבורה מצטיינת בדינמיות שאינה מאפיינת את

א ו. אחד ההיבטים של הדינמיות הזו הבהמתרחשים שינויים בכל תחומי הלשון ש הטבעית 

יצירתם של סמני שיח, יסודות בעלי תפקיד פרוצדורלי בשיח דבור, הן אינטראקטיבי הן 

מונולוגי. במאמר הנוכחי התמקדתי בסמן שיח אחד ותיארתי את תפקידיו הפרוצדורליים 

 פי שנמצאו בשיח דבור בעל אופי מונולוגי. כ

נמצא כי "עכשיו" ממלא שני תפקידים מרכזיים הקשורים בארגון השיח. ראשית, הוא 

מסייע לקטוע את השיח ליחידות ולארגן אותו באופן שהשומע יהיה מסוגל לעקוב אחרי 

", כלומר מפנה או "חילוף מסגרתים, הוא מופיע בנקודות אחרכמו סמני שיח ארגון זה. 

נה לו גם את היכולת למלא את ק. תכונה זו ממסוגים שוניםמקטעי שיח בתחילתם של 

 ותפנהלהוא מסייע כשהוא מופיע בתחילתה של יחידת שיח  :שלו שנייההפונקציה ה

, ובמיוחד כשהוא תוכנה של יחידה זו. במונולוג של דובר יחידאל תשומת לבו של השומע 

מבקש להבטיח שנקודות בעלות ערך הדובר שום שבכך זו פונקציה חשובה, מ ארוך,

הפונקציה של הבלטת ערך נעזרת לעתים קרובות  לא יוחמצו. דבריוהפזורות לאורך 

מתפרשים המסמן מראש יחסים של ניגוד  "עכשיו"במקרים מסוימים ו במבנה של ניגוד, 

 יותר בטקסט.    מתקדםבמלואם רק בשלב 
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