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המדוברת בעברית פונולוגית שונות .1

 שבפי הישראלית לעברית הסטנדרטית הישראלית העברית בין ההבחנה למעט

 בעברית דיאלקטים על לדבר קשה (,Blanc, 1964 )ראה המזרח עדות בני

 המודרנית בעברית הפונולוגית בשונות הדיון יוגבל לפיכך זמננו. בת המדוברת

 הסיבה שהם הפורמליות, בדרגת או הדיבור בקצב במיוחד סגנונית, לשונות
שהוא. דיאלקט בכל פונטי לגיוון העיקרית

 הדיבור סגנון אך מהיר, דיבור עם קרובות לעתים מזוהה לא־פורמלי״ ״דיבור

 תופעות מעורבות להיות עשויות שבשניהם אף על הדיבור, לקצב זהה בהכרח אינו

 אלה אך והידמות, צמצום עם כלל בדרך מתקשר מהיר דיבור דומות. פונולוגיות

 לעתים מתקשר לא־מוקפד דיבור p»0 הדיבור; קצב של השלכות בהכרח אינם

 פסיכולוגיים גורמים ומיגוץ הרגשי התוכן כי נראה ממש. תופעות אותן עם

 תשומת לדיבורו. מקדיש שאדם הלב תשומת מידת את הקובעים הם וסוציולוגיים

 יותר פחותה לב תשומת ואילו הביטוי, מטרות יושגו כי תבטיח יותר רבה לב

 לב תשומת אך הביטוי״(. ״קלות )תופעת טבעיים והידמות צמצום תאפשר

 יותר מהיר קרובות, לעתים הדיבור: בקצב הגברה בהכרח מונעת אינה מופחתת

 פורמליים שבמצבים מזה פורמליים לא בהקשרים אדם של הטבעי הדיבור קצב

 הזמן משך שכאשר משום זאת לצמצום. להביא עשוי עצמו המהיר והקצב יותר,

 מסיבות יצומצמו אכן לצמצום הניתנים הטבעיים שהיסודות הסיכוי רב יותר, קצר

 לא־מוקפד דיבור סגנון הן לא־פורמלי, שבדיבור כך הביטוי״. ב״קלות הכרוכות

 בזמן, בו ולהידמות. לצמצום לחוד, אחד כל להוביל, עשויים מהיר טבעי קצב והן

 של מסיבות ממש, תוצאה לאותה ולהביא להתלכד עשויים הקצב והן הסגנון הן
כי: (Shockey, 1974)שוקי מראה כך ביטוי״. ״קלות



 המבע קצב, באותו הנהגים דומים מבעים בשני מדובר כאשר א.

 והידמות צמצום תהליכי דהיינו, יותר, מצומצם הרגוע/השיחתי

הרגוע. בסגנון להתרחש מרבים
 הרגוע/השיחתי( כלל )בדרך האחד מבעים, בשני מדובר כאשר ב. •

יותר. מצומצם המהיר המבע יהיה מהשני, יותר מהיר בקצב

 יותר לצמצם שניתן כך בקצב, בלתי־תלוי להיות עשוי הסגנון אחרות, במילים

תלוי־קצב. גם להיות עשוי הצמצום בזמן, בו אך יותר, מהר בהכרח לדבר מבלי

 בעברית הפונטית לשונות האחראים התהליכים למקצת המחשות כמה להלן

היחסית. הלב תשומת מידת ושל הדיבור קצב של כפונקציה בעיקר הישראלית,

תנועות השמטת 1.1

ה־« צמצום 1.1.1
 חריגות לתיקון עוד נחוצה כשאינה להישמט עשויה e ״המינימלית״ התנועה

 מעט להרחיב עלינו בכלל, מופיעה כזאת e מדוע להבין כדי הצליליות. בסולם

 החוזק הייררכיית היפוכה, על או - הצליליות הייררכיית על הדיבור את

 האנרגיה ככמות צליליות להגדיר ניתן הדברים, הצגת את לפשט אם העיצורי.

 את ואילו פתולוגי, )סגמנט( מקטע הגיית במהלך והמושמעת המשוחררת

 כך, עצמו. הייצור בתהליך המושקעת נשמעת הבלתי כאנרגיה העיצורי החוזק

a חסימה עם לרווחה, פתוח הקול מסלול :בעברית ביותר הצלילי המקטע היא 

 עיצור ונשמעת. משתחררת הנוצרת האנרגיה וכל האוויר, זרם של מינימלית

 מתמקדת בהגייתו הכרוכה האנרגיה רוב שכן בקושי, נשמע זאת, לעומת ,t כמו

 מושמעת. אכן הזאת מהאנרגיה מאוד מעט ולמעשה, הקול, מסלול בחסימת

 בהפקת הכרוכה האנרגיה רוב את שמשחררת היא m בעקבות הנהגית התנועה
 בעל בזמן בו אך ביותר״, ״החזקים העיצורים אחד הוא ש־ן מכאן הקול.

 צליליות בסדר הפונולוגי המלאי רשימת את נארגן אם ביותר. נמוכה צליליות
 ונמשיך ,t כמו פוצצים בהגאים נתחיל יורד(, עיצורי חוזק על־פי )או עולה

 האפיים יבואו אחריהם מלאה; אינה החסימה שבהם לדוגמה/, בחוככים,

 ובעקבותיהם יחסית, חלשה החסימה שבהם /, כגון השוטפים, ואחריהם ,m כמו

 כלל, חסימה אין בתנועות מינימלית. החסימה שבהן ׳>, כמו למחצה התנועות

 האנרגיה כמות את מווסתת הפתיחה דרגת הפתיחה: של הצרה תיתכן אך

 תנועות אמצעיות, מתנועות פחות צליליות הן גבוהות תנועות — המשתחררת

 טמונה הצליליות מושג חשיבות נמוכות. מתנועות פחות צליליות אמצעיות

להברה למרכיביה. ביחס ההברה מבנה את להגדיר לנו מאפשר שהוא בכך



עיצורית, וקודה הכרחית, צליליות פסגת אופציונלית, עיצורית התחלה יש

להיות עשוי אך תנועה, כלל בדרך היא הצליליות פסגת היא. גם אופציונלית

buttons n של במקרה כמו צליליות, כפסגת המתפקד הברתי עיצור גם

[bA-tn.] מתחילת בהדרגה תגדל שהצליליות כך בנויה להיות חייבת ההברה

הקודה. סוף לקראת הפסגה מן בהדרגה ותקטן הצליליות, פסגת ועד ההברה

a ואילו ,b~n מאשר יותר צלילית ה־/ ,‘blunt’ ,blAnt כמו במילה לדוגמה,

העיצורים, את לסדר אי־אפשר מה־!׳. פחות צלילית m בקודה, הפסגה. היא

*blAtn, להגות אי־אפשר אחרת: דרך בכל בקודה, אם ובין בהתחלה אם בין

ibAnt* או IbAtn* ברצף העיצורים כל על לשמור נרצה אם אחת. כהברה

IbAtn* ,תנועה, באמצעות בר־ביטוי שאינו רצף לפרק עלינו יהיה לדוגמה

שאינם הצליליים העיצורים את עצמאיות להברות לפרק או ,•le-bA-ten לדוגמה

-\.bA-tn לדוגמה, נפרדת, הברה של לגרעין מהם אחד כל ולהפוך במקומם

,msi-bd דהיינו הברות, שתי בעלת היא העמוק שבמבנה מסיבה, למשל, לכן,

 המחשות מספר הנה .me-si-bd השטח פני על הברות שלוש כבעלת ממומשת
דומות:

(1) ye-la-dm השווה(׳ילדים׳ kla-vm )׳כלבים׳ 

le-va-nd השווה(׳לבנה׳ kta-nd )׳קטנה׳ 

ne-Sa-md השווה(׳נשמה׳ bra-xa )׳ברכה׳ 

me-ti-xd השווה(׳מתיחה׳ bdi-xd )׳בדיחה׳ 

re-Si-md השווה(׳רשימה׳ sti-md )׳סתימה׳

 ידי על הצליליות בהיירדכיית פגיעות לתקן אי־אפשר בעברית האנגלית, לעומת

 IbA-afn באנגלית לעשות שניתן כפי צליליים, לעיצורים הברתי מעמד מתן

button , .רה ביטוי בני שאינם רצפים לפרק יכולים העברית דוברי למשל 
לדוגמה: תנועה, באמצעות

(2) / film/ ׳פילם׳ > fii-lim או herd /  jt-lem/ ׳הרצל׳ > her-cel

בצורן תנועה קודמת הצליליות, סולם פי על שלא הממוקם צלילי לעיצור כאשר

סמוכה במילה תנועה או וכר, ׳,3׳ ba היידוע״, ״ה״א a כמו נתמך)פרוקליטי(,

שהתנועה מכיוון הוסר הכורח עוד. הכרחית אינה הכנסת מקושר, בדיבור

חלוקה בכך וליצור הקודה אל הצלילי העיצור את למשוך עשויה המקדימה

 )בולוצקי כאלה בסביבות e על לוותר כן, אם אפשרות, ישנה להברות. שונה
1 תשנ״א(:



(3) me-si-ba ׳מסיבה׳ dm-si-ba ~ a-me-si-ba ׳המסיבה׳ 

ye-la-dim ׳ילדים׳ ay-la-dim ~ a-ye-la-dim ׳הילדים׳ 

slo-Sdy-la-dim ~ Slo-sd ye-la-dim ילדים׳ ׳שלושה
le-va-na ׳לבנה׳ xul-cal-va-na ~ xul-ca le-va-nd לבנה׳ ׳חולצה 

ne-si-xa ׳נסיכה׳ an-si-xa ~ a-ne-si-xd ׳הנסיכה׳ 

re-si-md ׳רשימה׳ ar-Si-ma ~ a-re-Si-ma ׳הרשימה׳

e נוטות מוספיות מוקפד/מהיר. לא בדיבור במוספיות גם להישמט עשויה

מוגבלת, אינפורמציה בעלות קצרות צורות הן גזעים. מאשר לצמצום יותר

הזמינות דרגת (.Ariel, 1999; 1998) זמינים מנטליים מושגים המקודדות

שחזורן, על מאוד מקילות הגבוהה, הופעתן תדירות וכן לנמען, שלהן הגבוהה

Bolozky וכן 1999b; 1982; 1977 ,Bolozky)מינימליים פונטיים משרידים אף

1990 ,and Schwarzwald.) :כך

(4) u melamed ivrit עברית׳ מלמד ׳הוא ~ umlamedivrit 
telamedotd ivrit עברית׳ אותו תלמד ׳היא ן ~ itlamedotoivrit 

teSev be-Seket ׳בשקט ׳תשב! ~ cevbeMket ~ tse'v beSeket 

tesadrimiyddeta-xeder ׳החדר את מיד ׳תסדרי! ~ cadrimiydt(t)axeder 

sogeret et a-delet הדלת׳ את סוגרת ׳היא ו ~ isogertadelet 
bd lexd lalexet le-seret לסרט?׳ ללכת לך ׳בא ~ bdlxalalexetleseret 

ani roce se-tavo a-erev הערב׳ שתבוא רוצה ׳אני ~ aniroceStavoaerev

דיים: שכיחים שהם בתנאי בגזעים, גם להישמט e-rt עשויה לעתים

(5) ?raita kvar et a-seret a-ze הזה?׳ הסרט את כבר ׳ראית ~

? raitakvartasertaze

לעומת
הזה?׳ הכתם את כבר ׳ראית  ~ raita kvar et a-ketem a-ze?

raitakvartaketmaze ?

פנים־מורפמית: עיצורים כפילות מאפשרת אינה העברית ככלל,

(6) od Id raiti zalelart kaze כזה׳. זללן ראיתי לא ׳עוד

לעומת
od 16 raiti Sakran kaze כזה׳. שקרן ראיתי לא ׳עוד

Sdtetd M 6s kosot / כוסות׳. שלוש שתתה ׳היא



לעומת

i kanta salos kosdt כוסות/ שלוש קנתה ׳היא 

i xagega et yom a-uledet Sela etmol שלה ההולדת יום את חגגה ׳היא 
אתמול/

לעומת

i xaSva Se-u saxax se-yom a-uledet sela aydm שהוא חשבה ׳היא 
היום/ שלה ההולדת שיום שכח

 שומרים כלל בדרך אם גם להיבלע, e עשויה לא־מוקפד/מהיר בדיבור זאת, עם
כאלה: כפילויות למנוע כדי עליה

(7) od 16 ram zaleldn kaze כזה׳ זללן ראיתי לא ׳עוד ~ odloraitizalldnkaze 

Sateta M6s kosot ; כוסות׳ שלוש שתתה ׳היא ~ isatta salos kos6t 

i xagega et yom a-uledet sela etmol שלה ההולדת יום את חגגה ׳היא
ixaggdtayomuledetselaetmol ~ אתמול׳

 maCeCa"\ CeCuC שהמשקלים מפני להישמט, נוטה אינה צרויה e רוב, פי על

 טיפול )קיבוץ, CiCuC למשקלים שיוך בשל או הכלל, מן כיוצאים מסומנים

 ברצף נשמטת אכן כזאת e זאת, עם וכו׳(. מגילה )מסיבה, medCa־ו וכו׳(
:להלן anl6 mvin ani 16 mevto כגון תדירה, מוספית הכולל

(8) serutim ׳שירותים׳ a-serutim ׳השירותים׳ ~ asrutim* 

teruci'm ׳תירוצים׳ a-terucim ׳התירוצים׳ ~ atrucm* 

masexa ׳מסכה׳ ~ magefa * masxa ׳מגפה׳ ~ * magfd

 מילה אף מבין לא ׳אני ani 16 mevm afmila mima Se-hu omer אבל:
anlo mv(n afmild mimdsuomer ~ אומר׳ שהוא ממה

e אחריה הבאה מוטעמת הלא לתנועה קרובות לעתים מידמה מוטעמת לא 
לועי: או סדקי עיצור אובדן עקב שנוצר התנועות ברצף

(9) / se<omm/ ׳שעונים׳ > Sonim <) So :mm < Sbonirn < seomm) 

ne’umim // ׳נאומים׳ > numim <) nu:m1m < numim < neumim)

mehuma // ׳מהומה׳ > (mumd <) :muma < muma < tneuma 
secara // ׳סערה׳ > (sard <) < sa:ra < saara < seara 

bfrayot// ׳בעיות׳ > (bayot <) ba:y6t < baayot < beayot 

/ te<udd/ ׳תעודה׳ > (tudd <) tu.dd < tuudd < teudd



me>irim // ׳מאירים׳ > mirim <) mi:rim < mlirim < meirim)

/ si'amum/ ׳שעמום׳ > (simum <) siimum < siamum

 מופחתת, שכיחות על להצביע כדי בסוגריים הנגזרת בסוף צוינה הקצרה הצורה

 הכפולה, התנועה מאורך כלשהו שריד לפחות נשמר האנשים רוב אצל שהרי

 יש אך שאבד. העיצור של הלקסיקליים בפריטים להשתמרותו סימן והוא

 ישמרו לא שלעולם אירופי, ממוצא לא־ילידיים, דוברים יש הכלל. מן יוצאים

 דצמבר פרם, דוגמאות)שמעון כמה להלן הגזע. בתחומי לא אפילו כזה, זכר על

סוריה(: עם ומתן המשא על טלוויזיוני בשיח 1999

(10) /lecafari/ ׳לצערי׳ > lecari < lecaari
A am ma’amm / מאמין׳ ׳אני > am mamin < am maamm 

/Aim sd’alrn >oti אותי׳ שואלים ׳אם > im solim oti < im sdattm oti

 הקצרה התנועה של האופציה מאוד רווחת (,clitics)ובנתמכים במוספיות זאת, עם

:המוספיות( של וזמינותן הקלה השחזור יכולת הגבוהה, התדירות בשל )שוב,

(11) leasbi'r ׳להסביר׳ > lasbi'r < laasbir 

leaxms ׳להכניס׳ > laxnfs < laaxms 

leapfl ׳להפיל׳ > lapil < laapil 

learim ׳להרים׳ > larim < laarim 

leikanes ׳להיכנס׳ > likanes < liikanes 

leizaer ׳להיזהר׳ > lizaer < liizaer 
leitlabeS ׳להתלבש׳ > litlabes < liitlabes 

leitragez ׳להתרגז׳ > litragez < liitragez

(12) Seikanes ׳שייכנס׳ > sikanes < Siikanes 

Seitlabes ׳שיתלבש׳ > sitlabeS < siltlabeS 

Seipol ׳שייפול׳ > sipol < Siipdl

seiyii ׳שיהיו׳ > Siu < siyu < siiyu

 שתי של רצף בכל גם כמובן מתרחשת במוספיות( בלל בדרך התקצרות)שוב,

לועי: או סדקי עיצור אובדן בעקבות הנוצר זהות, תנועות

(13) tfravor ׳תעבור׳ > tavor < ta:avdr 

ncfazdr ׳נעזור׳ > nazdr < na:azor



he'evir ׳העביר׳ > evi'r < e:v(r 

hctovdr ׳הועבר׳ > ovar < o:var

אחרות תנועות השמטת 1.1.2

במוספיות: כלל בדרך לא־מוקפד/מהיר, בדיבור היא גם להישמט עשויה /

(14) tiskevi beseket ׳בשקט ׳תשכבי! ~ ckevi besdket ~ tskevi beseket ~ 
skevibeseket

tisgdr et adelet ׳הדלת את ׳תסגור! ~ ~ cgor tadelet ~ tsgor tadelet 
sgortadelet

tistalek mipd מפה ׳תסתלק- ׳ ! ctalekmipo ~ tstalek mipd 
titkasir itd איתו!׳ ׳תתקשר ~ tkaserito ~ ttkaser itd 

tizaer mimena ׳ממנה ׳תיזהר ! ~ dzaermimena 

tikansi abdyta הביתה׳ ׳תיכנסי - kansiabdyta ~ tkansi abdyta

 כי הראה (1979)בולוצקי כציווי. המתפקדות עתיד שני גוף צורות הן אלה

 עתיד למעשה הוא המדוברת בעברית הנורמטיבי הציווי אל כחזרה שנראה מה

 לנטייה המניע כי נראה ׳מקופדת׳. או מצומצמת כשהתחילית כציווי, המשמש

 עתיד בצורות מדובר כי ההוכחה הפקודה. דחיפות את להעצים הוא לקצר

 שהצורות היא הנורמטיבי, לציווי בחזרה ולא כציווי, המשמשות מצומצמות

 sixvi )לדוגמה, הנורמטיבית CiCCV הצורה על־פי אינן הסיומות בעלות

 מקוצרת. (tiskevi) tiCCeCV היא כי שברור (,Skevi) CCeCV אלא ׳שכבי׳(,

כגון: רגילים לקסיקליים בפריטים מצטמצמת אינה כלל בדרך i זאת, עם

(15) a-tinokot ׳התינוקות׳ > d-Sirim *atnokot ׳השירים׳ > dSrim*

 הישמטות בפני עמידות יותר כלל בדרך הן ,0ו־ o, u האחרות, התנועות שלוש

 כמו מסוימות, תפקוד ובמילות בנתמכים להישמט עשויה o מוקפד. לא בדיבור
ב׳אותו/אותה/אותם׳.

(16) hu kibel oto miyad מיד׳ אותו קיבל ׳הוא > u kibel to miyad

 שבשל ׳רוצה׳, כגון פשוטים, לקסיקליים בפריטים גם מתרחשת 0ה־ הישמטות
המקוצרת: מהצורה לשחזרם קל הגבוהה תדירותם

(17) ani lo ro d  ledaber itd איתר לדבר רוצה לא ׳אני ~ an .16 rce Idaber 
itd



 לקבוע קשה השמטה. בפני יותר עמידות מעוגלות תנועות ככלל, זאת, עם

 מופיעות הן בלבד רחוקות לעתים שכן לא, או בהן טבועה זו עמידות אם

לדוגמה: רחוקות, לעתים נשמטת u במוספיות.

(18) am'lo muxand מוכנה׳ לא ׳אני > an(i) lo ?mxana

 במיוחד הישמטות, בפני « של טבעית לעמידות הוכחה לשמש עשויה זו דוגמה

 )על־פי שתישמט שצפוי ומכאן ,7ל־« מאשר יותר נמוכה צליליות של־* מפני

 הברות שתי בין המגע בנקודת ,Vennemann, 1988 ונמן של המגע׳ ׳חוק

cj$c2, היות הוא המועדף הצירוף c2 היות (.0־7מ־ יותר נמוכה צליליות בעלת 
 בפני חסינה שהיא בטענה תמיכה בכך לראות היה ניתן כאן, נשמטת איננה ש־«

 במוספיות. u של נדירותה בשל כך, על להישען קשה אך בכלל. הישמטות

a לדוגמה ׳אתה/אתם׳. כמו תפקוד, נתמכים/מילות במספר להשמטה ניתנת:

(19) atd mevin ot'i אותי?׳ מבין ׳אתה ~ ta mvin oii 

כמו: במוספיות, ולפעמים

(20) ani menatdxat et hdmispat aze kdxa הזה המשפט את מנתחת 'אני 

ani mnatdxt et a miSpat aze kdxa ~ ככה׳

 מתבהר הדבר .e או i מאשר פחות להשמטה ניתנת a אלה, דוגמאות למרות

 היו צפויות כשבהן דומות, בסביבות להישמט נטייתן את משווים כאשר

אקראיים: התקצרות תהליכי מספר בפני עמידה a להשמטה.
׳תקום׳: takunrz כמו הציווי, בצורות מהשמטה מנועה היא )א(

(21) takum miydd מיד׳ ׳תקום > tkum miydd*

(p לדוגמה, יותר. קטן הוא הטעם לאחר שתושמט הסיכוי perax-z ׳פרח׳ 

במשפט:

(22) ten U lehariax et haperax haze הזה׳ הפרח את להריח לי ׳תן ~ ten li 

lariax t a?perx aze

לא־מוקפד בדיבור perx-b לצפות פחות סביר אפשרי, בלתי זה שאין פי על אף

לעיל. שצוין כפי ,serrb מאשר
בבניין 6ל־ !)התת־תקני( הקידומת תנועת ממרכוז מושפעת אינה היא )ג(

לדוגמה: הפעיל,



(23) hisbir ׳הסביר׳ > hidgiS hesbir ׳הדגיש׳ > hedgis 

*medgiS < ׳מדגיש׳ madgis ב: או *mesbir < ׳מסביר׳ masbir ב: לא אך

 הוא הפעיל. בבניין המרכוז את בפרוטרוט תיאר (Bolozky, 1999a)בולוצקי

h במעתקים בחלקו קשור id e  < hedC ־וM a c  < h id e :לדוגמה

(24) hipil ׳הפיל׳ > mapil hepil ׳מפיל׳ > mepil 

hicig ׳הציג׳ > macig hecig ׳מציג׳ > mecig 

hevin ׳הבין׳ > hekim hivin ׳הקים׳ > hikirn 
hinhig ׳הנהיג׳ ~ enig ~ inig אבל( *(menig

hidng ׳הדאיג׳ ~ edig ~ idig אבל( *(medig

 המשקל שהוא ,heCiC-b כאנלוגיה ספק ללא מתרחש hepil < hipil״n תהליך

 ,ivanti < ׳הבנתי׳ evanti כמו /,-ל הופכת e שבו ההפוך, התהליך יותר. השכיח

 הרפיה בחלקה היא -hefil < hifil התפתחות נפוץ. פחות ספק ללא הוא

 הגרוניות)לדוגמה, דרך את משקף האנלוגי המעתק אנלוגיה. ובחלקה פונטית,

hexlit ,)הפתוחה ההברה דגם של והולכת הגוברת ההרחבה את וכן ׳החליט׳ 

hedC, לקבוצת מוגבל שאינו hekim שינויי כולל הוא כעת המקורית. ׳הקים׳ 

hipil ׳הפיל׳ > hepil, וצורות hedC כמו הגרוניות, מאובדן כתוצאה שנוצרו 

^hinhig ׳הנהיג׳ > hid>ig !henig ׳הדאיג׳ > hedig טרם האחרון )המעתק 

 נובע hefil < hifil השינוי כי נראה *(.medig לתעד ניתן לא עדיין הושלם!
 < ׳מועמד׳ muamad״o < u] .e < i 2 הרפיית ושל מורפולוגיה של משילוב

moomad שכן ערך, שווה אינו u עמידותה ומכאן הסביל, של מובהק ציין היא 
 איה _ *mesbir — a על משפיע אינו e~b המרכוז כי העובדה צמצום.[ בפני

 שניתן פי על שאף להדגיש יש ול־ן. ל־« בהשוואה a־r\ ליציבות נוספת הוכחה

 מתרחש לא התפעל, בניין של בתחילית אופן באותו תושפע ;כי לצפות היה

 אותה מבליט וזה כולה, בפרדיגמה נשמרת התפעל בבניין i מרכוז. כל בה

בלבד. עבר בזמן ממומשת 1ה־ זאת, לעומת הפעיל, בבניין ליציבותה. ותורם

 )כנראה(, ׳׳הצפוני״ הדיבור בסוג גם מצוי hefil < hifil מסוג מרכוז

 בסביבה. הגבוה ומהמעמד הביניים ממעמד ולדוברים אביב תל לצפון האופייני

 המעמד בני הצעירים בין במיוחד הרווח בתת־דיאלקט מדובר האם ברור לא

 ובפי נערים בפי מאשר נשים בפי יותר ומושרש הלא־׳׳דרומי״, והגבוה הבינוני

 כלל בדרך מתאפיין זה דיבור סגנוני. במישלב שמדובר או הומוסקסואלים,

 גם בו חלה להשמטות, ובנוסף התנועות, של יחסית בהצרה ביטוי״, ב״קלילות
הבריטית: האנגלית נוסח מחוככות



t(s)svdeki li < לי׳ ׳תבדקי  tivdeki'li (25) 

X9m9s soot < שעות׳ ׳חמש  xamesSadt 

xsvarot < ׳חברות׳ xaverot 
maxnasaim < ׳מכנסיים׳ mixnasaim 

3laxnu < ׳הלכנו׳ (h)alaxnu 

kmti(s)i < ׳קניתי׳ kam'ti 

K9t(s)9m < ׳כתום׳ katom 
t(s)3tbdnana < בננה׳ ׳תות  tut banana

 כמקרא לא־מוקפד״ ב״דיבור להשמטות סבירות 1.1.3
 בעברית תקדימים יש לעיל שתוארו הצמצום/ההשמטה מתהליכי לרבים כי נראה

 מספר של משילוב לנבוע היו עשויים אחדים מצומצמים וריאנטים המקראית.

 המקראי. הקנון קביעת בעת להיפסל״ מכדי ״קדוש היה מהם אחד שכל גורמים,

 מהם חלק וכי ומישלבית, סגנונית שונות משקפים מהם רבים כי גם ייתכן אך

 סת״ם. סופרי של ביצועיהם על לא־מוקפד בדיבור פונטי צמצום מהשפעת נבעו

 להגביר כדי המילים את להגות נוהגים חומר, של גדולה כמות כשמעתיקים

 הביטוי״, ״קלות תופעות של במלכודת ליפול ניתן ואז ההעתקה, יעילות את

המחשות: כמה להלן האורתוגרפי. הייצוג אל דרכן את ימצאו זו שבדרך

 י״ד ו׳, ירמיהו וירפאו, (26)

ט׳ נ״א, תהלים תחטאני, • • • ! !־

י״ז כ׳, איוב חמאה,

 כ״ז א׳, א׳ שמואל עזאלתי, (27)

 מ׳ י״ח, תהלים ותאזרני,

 כ״ז ל״ח, בראשית תאומים,

 ו׳ כ״ט, תהלים ראמים,
ל״ז כ״ג, ב׳ שמואל הבאויתי,

 ח׳, ירמיהו בת־עמי׳(, עבר ומ־פו)׳את

א י״

 ל״א, בראשית שורש(, )אותו אחטנה

ל״ט
ו׳ כ״ט, איוב חמה,

 י״ז א׳, א׳ שמואל שלתך,

 מ׳ כ״ב, ב׳ שמואל ותזרני,

 כ״ד כ״ה, בראשית תומם,

 כ״ב כ״ב, תהלים רמים,
ל״ט י״א, א׳ הימים דברי הבריתי,

ל״ט י״ב, א׳ הימים דברי שרית, ט׳ ל״ד, ב׳ הימים דברי שארית, 9 • •• I

 ב׳ מלכים להגיד(, קרי: לגיד)כתיב;י״ב י״ח, א׳ מלכים להגיד, (28)

ט״ו ט׳,



י״א כ״ג, ישעיהו לשמד, ז׳ י׳, ישעיהו להשמיד,

ד ל״ט, ירמיהו לביא, ה׳ מ״א, ירמיהו להביא,

טי״ ט>י״ ׳ב שמואל לעביר, ט״ז י״ט, ב׳ שמואל להעביר,

ד כ״ו, תהלים לשמע, י״ג ה׳, ב׳ הימים דברי להשמיע,

ה׳ ה׳, קהלת לחטיא, י״ט ט״ז, א׳ מלכים להחטיא,
להמרות

 ג׳ ח׳, תהלים ,להשבית

 כ״ד ג׳, דברים להךאות,

י״ט ט׳, נחמיה להנחתם,

 ל״ד י״א, דניאל ובהפשלם, (29)

ב׳ י״ח, א׳ מלכים להראות,

ת1להענ

בההרג

 המשנאית: בעברית גם כך (30)

T •* Tליהנות ליהרג

ליכנם ליטמא
 לינשא ~ להינשא

לישבע ~ להישבע

 י״ז ע״ח, תהלים ח׳, ג׳ ישעיהו ת,1למר
 ד׳ ח׳, עמוס לעובית,

 ל״ג א׳, דברים לרעתכם,

כ״א י״ג, שמות לנוזתם,

 י״ז כ״ד, משלי ובכולו,

 • י״א ל״א, דברים כ״ד; ל״ד, שמות ת,1לרא
 י״ב א׳, ישעיהו

 ג׳ י׳, שמות לענת,

 ט״ו כ״ו, יחזקאל בהרג,
י״א ב׳, איכה בעטף,

ליטהר

ליסקל
ליגזז ~ להיגזז

 רבים( )מופעים לאלהים י״ט כ״ב, שמות לאלהים, (31)

ועוד ה׳ ג/ בראשית כאלהים, ח׳ פ״ו, תהלים באל־הים,

 הלא־מוקפד הדיבור מן הכלל של כהיפוכו להתייחם ניתן הבאות הדוגמאות אל

במהופך: כ, < כ+ה ב, < ב+ה ל, < ל+ה הטבעי התהליך דהיינו לתקני. שהיה

 ולקןךךמים צפוי כ״א י״ג, א׳ שמואל ולהקךדמים, (32)

 ’ לו־פיה צפוי כ׳ כ״א, ב/ שמואל להרפה,

 בשדה צפוי י״ב ד, ב׳ מלכים )כתיב(, בהשדה

 כחל־נות צפוי כ״ה מ/ יחזקאל ת,1כהחל־נ

ולגךים צפוי כ״ב מ״ז, יחזקאל ולהגךים,



פחכם צפוי א׳ ח׳, קהלת כהחכם,

צפייללז זט״ ח/ דניאל להלז,

בדרף צפוי י״ט ט׳, נחמיה בהדלך,
לחומה צפוי ל״ח י״ב, נחמיה להחומה, י

לעם צפוי ז׳ י/ ב׳ הימים דברי להעם,

לגדוד צפוי י׳ כ״ה, ב׳ הימים דברי להגדוד,

למזבח צפוי כ״ז כ״ט, ב׳ הימים דברי להמזבח,

לא־מוקפד, דיבור תהליך פרי אולי הן שלהלן שהדוגמאות בעוד

 לחלוטין[ נעלמת 3]ביהודה[)ה־׳ < בןהוןה < /בןהוךה/ (33)

]ליהודה[ < לןהוךה < /ליהודה/

]מיהודה[ < מיהודה < /מיהודה/

התופעה: של היפוך מעין שוב, הן, הבאות הדוגמאות

 מיר?זתף צפוי י״א כ׳, ב׳ הימים דברי מיראתך, (34)

מישני צפוי ב׳ י״ב, דניאל מישני]

אפשרי: היפוך עוד

דלו צפוי ו׳ י״ט, ישעיהו דללו, (35)
י״א קי״ח, תהלים סבוני, י״א קי״ח, תהלים סבבוני,

ט׳ י״ז, תהלים שדוני, י״ב ל״ב, יחזקאל ושדדו,
• * t T S

עיצורים השמטת 1.2
להישמטות יותר נוטים צליליים עיצורים ככלל, להישמט. עשויים עיצורים גם

הנדונה. המורפמה לתדירות ישיר ביחס שוב מהיר, ו/או לא־מוקפד בדיבור

הצליליות. בסולם במיקומו הנראה( )ככל תלויים העיצור השמטת סיכויי
כמו ביותר, הגדולים הם להישמט שסיכוייו זה הוא 3׳ הצלילי העיצור

הבאות: בדוגמאות

(36) yisrael ׳ישראל׳ > Israel 

yicxak ׳יצחק׳ > icxdk 

yeladim ׳ילדים׳ > eladi'm 
am yesaper lexa לך׳ אספר ׳אני > ani saperxa 

xayalim ׳חיילים׳ > xaali'm



 מועדפת הברה אינה מינימלי, הוא v-b C בין הצליליות הפרש שבה CV הברת
 כפי מכולם, יציב הפחות הצירוף הוא yi לכן מרכיביה(. בין ניגוד מספיק )אין

 וגם ,yfdis-3 כמו מוטעמת, yi כן אם אלא — icxdk < yicxdk בהידמות שרואים

 yilad&n במיוחד: יציב אינו ye גם ה־ץ. של אופציונלי בשימור רק מדובר אז
־ לא־מוקפד, בדיבור eladim-1 לעתים ממומשת ^ani saperxa הברה נשמטת 

שלמה.

 יותר הגדול ההבדל בזכות זה הרי כן, אם 1ya כמו יציבים ?0ו־ yu האם

 - המעוגלות גם אלא הקדמיות רק לא - לתנועה העיצור בין בצליליות

 העיצור באיכויות שהניגוד כך ה״׳), הפקת ממקום הללו התנועות את המרחיקה
להברה. יציבות מוסיף והתנועה

 במילים במיוחד ,1 הוא גדולים להישמט שסיכוייו הבא הצלילי העיצור

 של גם אך השחזור, יכולת ושל הופעתו תדירות של כפונקציה — דקדוקיות
מוטעמות(: ולא מוטעמות הברות בין סדירים חלופית)חילופים הטעמה

(37) amdrti lexa לך׳ ׳אמרתי > amartixa < amartilxd. עם גם כך xem ... 
׳לכם׳.

a-xaver selxa שלך׳ ׳החבר > axaver Sexa 

תדיר: פחות קצת

(38) amdrti lax לך׳ ׳אמרתי > amdrtiyax ב׳משיח׳ כמו מעבר, הגה )עם 
(.maSiyax, ruwax :רתח׳

ganvu Idnu et hatik התיק׳ את לנו ׳גנבו > ganvu < ganvu lanu tatik 
wanu tatik

xaval seld שלא׳ ׳חבל > xava selo 

al tavo ׳תבוא ׳אל ! > d tavd 

a-xaver sel rma רינה׳ של ׳החבר > axaver serina 
kol kax ׳כל־כך׳ > kokdx

besofd sel davar דבר׳ של ׳בסופו > besofdzdavdr ~ besofdsdavdr 

tafsik levalbel et amdax המוח!׳ את לבלבל ׳תפסיק > 
tafsikvalbeltamoax

maspik ledaber Stuyot שטויות׳ לדבר ׳מספיק > maspflc daber Stuyot

 הראשון להישמט. נטייה פחות הרבה מגלים האחרים הצליליים העיצורים
!מ: הוא מביניהם



בולוצקי שמואל  

pnese < mpnese < ש׳ ׳מפני  mipnese (39)

מ: אחריו

(40) am lo mevi'n al ma ata medaber מדבר אתה מה על מבין לא ׳אני >

$16 mvm almatamdaber

r, נמוך ממוקם חוכך, אם כי )הכללית(, הישראלית בעברית צולל הגה שאינו 

הצליליות: בסולם יותר

(41) am carix lalexet ללכת׳ צריך ׳אני > caxlalexet < ncax lalexet 

orex dm דין׳ ׳עורך ~ oxdtn ~ orex dm

עיצורים ומיזוג הידמות תהליכי 1.3
קוליות: הידמות כגון שונות, יוצרים עיצורים הידמות תהליכי

(42) tizkor ׳תזכור׳ ~ gsarim tiskor ׳גשרים׳ ~ ksarim

nidfok ׳נדפוק׳ ~ nisbor nitfok ׳נשבור׳ ~ nizbor

tisgor ׳תסגור׳ ~ mikdas tizg6r ׳מקדש׳ ~ migdas

kvis ׳כביש׳ ~ kvdr (10s ~) gvi's ׳כבר׳ ~ (kfdr ~) gvdr

yaxzor ׳יחזור׳ ~ yaxdor ya.yz.6t ׳יחדור׳ ~ yaydor

 להתחיל עשויה הקוליות מקדימה. היא הקוליות הידמות הישראלית, בעברית

 הופך שלפניו הלא־קולי החוסם כך ידי ועל קולי, (obstruent) לחוסם כהכנה
 קוליות הפסקת גם לכך, בדומה (.tizgor ~ ׳תסגור׳ tisgor )לדוגמה, לקולי

 לחוסם יגרום וזה ובא, הקרב הלא־קולי החוסם לקראת כהכנה להקדים, יכולה

tiz קוליותו)כמו את לאבד הקולי k o r ׳תזכור׳ ~ tiskor.) הקוליות הידמות 

 אי־ההקפדה. במידת תלויה שהתרחשותו תהליך זהו למעשה חובה? בגדר אינה

 הדיבור קצב גם אבל יותר, פחותה הלב כשתשומת שיתרחש יותר רב סיכוי יש

 raxvd כמו שוליים, מקרים ייתכנו הזה. הסוג מן להידמות נוחים תנאים יוצר

 ככל יתממש, אכן [rayw\& הצפוי שהווריאנט הסיכוי יותר קטן שבו ׳רכבה׳,

 שהוא הענבלי, ל־־׳ מדי קרוב , /x / של הקולי מקבילו ש־ןץ[, מפני הנראה

 לזה זה מדי קרובים 0ו־] ש־ףן[ ומפני , /r / של הסטנדרטי העברי המימוש

 הנטייה בין הקבוע במתח למדי. אוטומטי התהליך ככלל, זאת, עם בצליליותם.

 על לשמור הצורך לבין והידמויות השמטות ידי על הדיבור על להקלה הטבעית

קבוע מקור היא הקוליות הידמות הבדלים, הבלטת באמצעות סמנטיות הבחנות



 מינימליים, בזוגות עמימות למנוע המשמר על עומדים הם הטהרנים. לדאגת

 ומתמיד מאז כי נראה ׳תסקור׳. tiskdr לעומת tiskor < ׳תזכור׳ tizkdr כמו

 למען להתיז ״צריך כי התורה קוראי את מזהיר התלמוד לדאגה. מקור זה היה
חסדו״. לעולם כי להתיז ״צריך וכי תזכרו״,

 לפני לווילוני שיני אפי עיצור של זה הוא מאליו מובן פחות הידמות סוג

 פונמה אינו וילוני האפי שהעיצור מפני מאליו ברור פחות — וילוני עיצור

 בקודה מופיעים ההגאים כששני בהכרח מתרחש זה תהליך בעברית. עצמאית

 לעיצור נצמד האפי העיצור כאשר גם למדי קרובות ולעתים הברה, אותה של
סמוכה: בהברה מוטעמת תנועה של המשיכה בכוח וילוני

(43) mankal ׳מנכ״ל׳ pinkas maqkdl ׳פנקס׳ ~ piijkas 

taqk ,׳טנק׳ tagkim ׳טנקים׳ tankist ׳טנקיסט׳ ~ tdqkist 

aqgliya ׳אנגליה׳ angliya ~ aqgliya ׳אנגליה׳

בנקבה( )תואר

 שילוב כאשר מתרחש עיצורים מיזוג (,Bolozky, 1980)בולוצקי שהראה כפי

 לא־מוקפד/מהיר)מבחינה בדיבור מחוככת אחת ליחידה הופך סותם־חוכך של

 משך שבאחרון, הוא למחוכך וחוכך סותם של רצף בין ההבדל אקוסטית,
:לדוגמה החוכך(, של ההיגוי ממשך יותר ארוך הסותם של ההיגוי

(44) itatM ׳התעטשו׳ > aet Held itacu שלו׳ ׳העט > aeceld 
tsumet lev לב׳ ׳תשומת > cumet lev

et sara שרה׳ ׳את > tzuza ecara ׳תזוזה׳ > dzuza 
xag sameax ׳5 שמח ׳חג > xaksameax

 תחומי בתוך לצוץ סדיר( לא )באופן עשויים כפולים עיצורים לעיל, שצוין כפי

 עשויים הם מורפמי גבול בחציית לא־מוקפד/מהיר. בדיבור רק המורפמה
דיבור: סגנון בכל להופיע

(45) avad+ti ׳עבדתי׳ > avdti ~ avatti ~ avadeti 

savat+ti ׳שבתי׳ > Savati ~ savatti

exlat+ti ׳החלטתי׳ ~ exlati ~ exldtti ~ exlateti 

yasan+nu ׳ישנו׳ ~ ddn+nu yasanu ׳דנו׳ ~ ddnu 
evdn+nu ׳הבנו׳ ~ evanu

/Mt+darder ׳התדרדר׳ > / idarder ~ Addarder



 /hit+darder / מסוג בצורות rV d בין e־n אי־הכנסת (,1997)בולוצקי פי על

/נטייה צוק בהם שמעורב ברצפים רק מתרחש שהתהליך בכך מוסברת ( +hlt/ 

 למנוע נועדה נטייה( צורן הוא )/««+/ dannu־e 2 ואי־הכנסת גזירה(, צורן הוא

 נוצרה אילו ד.ו.נ, הנכון השורש במקום ד.נ.נ הכפול לשורש מוטעה ייחום

 בדיקה *(.yaSdnenu הצורה התקבלה לו י.ש.נ במקום ש.נ.נ )או *ddnenu הצורה

 (Bolozky, forthcoming לפרסום: בולוצקי)בהכנה אצל הנתונים של מחודשת

 *danenir'Q ההימנעות יותר. מוצק פונולוגי בבסיס נעוצות הסיבות כי מעלה

 המינימלי הצליליות הבדל בשל אופטימלית אינה ne־n שהבדת בכך מעוגנת

 מאוד)ולכן החריג ממיקומו נובעת *hitedardern ההימנעות ואילו ל־*, n בין

האפנתטית. ה־?< על משני טעם של בלתי־רצוי(
 ממומש אינו iddarderw כזו היא הנוכחי בדיבור התפוצה פנים, כל על

 יותר או פחות הדין הוא מתועד. idarder רק מקושר! לא־מוקפד בדיבור

 avattrn סוג .yaSdnu-1 ממומשים כלל שבדרך ,yasdnnu כמו +nu במקרי

 בולוצקי .avddeti מאשר יותר נדירות לעתים אך מקושר, בדיבור מופיע אכן

 על האורתוגרפי הייצוג בהשפעת נעוצה לכך שהסיבה סבור לפרסום( )בהכנה

 של ה־-.מ תי״ו, בשתי תמיד מיוצג savat(e)tiב־ ש־:ן בעוד הפונטי: המימוש

yasdn(n)u בלבד. אחת בנו״ן מיוצג וכד׳

בעתיד יחיד ראשון גוף 1.4
הבאה: בווריאציה קרובות לעתים להבחין ניתן מדוברת בעברית

(46) ani avd אבוא׳ ׳אני > navo ~ nyavo ~ ani yavd תש״ס( נוימן גם )השווה 

ani elex אלך׳ ׳אני > nelex ~ nyelex ~ ani yelex 

ani axlit אחליט׳ ׳אני > naxlit < nyaxlit < ani yaxlit 
ani adaber itd איתו׳ אדבר ׳אני > ~ andaber itd ~ ani yedaber ito 

ndaber itd
ani extov אכתוב׳ ׳אני > nixtov ~ anixtov < aniixtov < ani yixtov 

ani eSkdv אשכב׳ ׳אני > niSkav < aniSkdv < ariiiSkdv < ani yiskdv

 1999b ! 1984 ,Bolozky:))בולוצקי שהציע ההסבר
 בבניין יחיד. ראשון גוף למעט למדי, אחידה הנורמטיבית העתיד פרדיגמת . 1

 ראשון גוף למעט הנטייה, אורך לכל edaber היא הצורה לדוגמה, פיעל,

 הצורה את מוליד הפרדיגמה להאחדת שהלחץ כך .adaber היא שבו יחיד,

ani edaber אדבר׳. ׳אני עבור



ani ■J מעבר הגה מוכנס ,ani ׳אני׳ הראשון הגוף שם של ה־/ בעקבות .2
ani yedaber < edaber.

 חובה יחיד, שלישי וגוף יחיד ראשון גוף צורות שהתמזגו לאחר כעת, .3

השניים. בין הסמנטי הבידול את לשמר כדי ׳אני׳ הגוף שם את לקיים

 יחיד ראשון גוף צורת העתיד, בפרדיגמת והשני הראשון הגוף צורות מבין .4

הפרוד, הגוף לשם שריד ולו כוללת היא אין מכולן: שקופה הפחות היא

 כל >.adabert הסדקי הסותם את מבטאים אין ישראלית בעברית שכן

 בצורה שלהן הפרודים הגוף משמות שרידים על שומרות הצורות שאר

 והשני הראשון הגוף ששמות היה צפוי אמנם הגופים. נטיית של החבורה
 הגוף ציץ העדר עובדת אך המיידי, מההקשר חלק בהיותם כעודפים יתגלו

המפורש. ה־׳אני׳ את זאת בכל מחייבת המדבר בצורת

 ani ל־מ: המתייחס חליפי לא־מוקפד מימוש על מצביע נוימן)תש״ס( ישי
niftor < ani eftor et ze ,nelex < nyelex < ani elex ,navo < nyavo < avo 

ed ze. בגוף חובה בגדר הוא ׳אני׳ יותר, מוקפד בסגנון כי לטעון גם שניתן כך 

 בינו להבדיל כדי גם אלא יחיד, שלישי מגוף להבדיל כדי רק לא יחיד ראשון
לרוב. נשמר הגוף שם אין שם רבים, ראשון גוף לבין

אחרים( הגאים עם התמזגותו הסדקי)או הסותם מימוש 1.5

(47) ani׳אני׳ ג > hayeled ani ׳הילד׳ > ayeled

cal ׳על׳ > civrit al < 1al ׳עברית׳ > ivritג > ivrit 

 אם בץ הישראלית, בעברית ף[ אל״ף הסדקי הסותם ממומש רחוקות לעתים

 הוא מושמע, הוא שבהם במקרים העומק. במבנה בעי״ן או באל״ף מדובר

הנגדה: לשם כלל בדרך בחוזקה, המוטעמת תנועה לעבר גלישה מהווה

(48) amdrti kar}d, 16 kara ״קרה״׳ לא ״קראה׳׳, ׳אמרתי 

amdrti mitpa3eret, lomitbageret ׳׳מתבגרת״׳ לא ״מתפארת׳׳, ׳אמרתי

 באנגלית: כמו סדקי, סותם ידי על ׳מתוגבר׳ חזק טעם טבעי: פונטי מימוש זהו
Jsaid [mvi], not jealousy ,פורמלית בהגייה זאת לשמוע אפילו ניתן באנגלית 

 co[>o]rdinate ,co[>o]perate.ב־ כמו תנועות, שתי בן רצף של מוקפדת

 עם אותו ממזגים אחרים אותו, לשמר הנוטים דוברים יש העברי, /1ל־ באשר
 כן אם אלא הסדקי, הסותם כמו בדיוק כאפס /1ה־ ממומש לרוב אך ]>[,

יתר: בהבלטת מודגש הוא

(49) !maker mater מהר!׳ ׳מהד ~ !maer maer! ~ ma>er ma’er



a [hjistory בין ההשוואה שמוכיחה כפי האנגלי, /h / לגבי גם נכון הדבר

לדוגמה. היסטורי׳, ׳אירוע an h[=0]ist6rica1 event לבין ׳היסטוריה׳

הישראלית בעברית מלעילית הטעמה .1.6
הבאות: בסביבות מלעילי הוא הטעם העברי הפועל במערכת

לדוגמה: להלן(, בסגוליים מלעילי טעם )השווה +et היא הסופית כאשר )א(

(50) kotevet ׳כותבת׳ medaberet ׳מדברת׳ 

mitiabeset ׳מתלבשת׳ nizkern ׳נזכרת׳

כגון: )עיצור־תנועה(, cv ברצף מתחילה סופית כאשר )ב(

(51) yasavti ׳ישבתי׳ yasavnu ׳ישבנו׳ dibarta ׳דיברת׳ 

dibdmu ׳דיברנו׳ kaniti ׳קניתי׳ kanmu ׳קנינו׳

:לדוגמה הפעיל, בניין כולל מסוימות, בנטיות לבינוני( הצורות)פרט בכל )ג(

(52) h)isbira) ׳הסבירה׳ yasbiru ׳יסבירו׳ 
tasbm ׳תסבירי׳ h)evmu) ׳הבינו׳

כגון: קל, בבניין ע״ו מגזרת שורשים נטיות של צורות

(53) kdmu ׳קמו׳ yakumu ׳יקומו׳ 

sdru ׳שרר yaMru ׳ישירו׳
kama.) במלעיל: נהגות בבינוני קמה כגון צורות גם מדוברת )בעברית

כגון: קל, בבניין ה׳כפולים׳ נטיות

(54) h)egena) ׳הגנה׳ yagenu ׳יגנו׳

מצורת נעתק אינו דהיינו יציב, הטעם כאלה שבמקרים לומר ניתן לחלופין,

היא. גם מלעילית הנטויה שהצורה כך אליה, המצטרפת לסיומת הבסיס

כגון: הסגוליים, העצם שמות של הגדולה הקבוצה גם ישנה

(55) kelev ׳כלב׳ sefer ׳ספר׳ boker ׳בוקר׳ 

mikteret ׳מקטרת׳ tizmoret ׳תזמורת׳ ndxal ׳נחל׳ 

perax ׳פרח׳ sela ׳סלע׳ miSlaxat ׳משלחת׳

הבינוני בצורת הפועל צורות את אף כוללת הסגוליים קבוצת כי לטעון ניתן

לעיל(. וכו׳ ׳כותבת׳ kotevet )ראה +et~2 המסתיימות



 הנורמטיבי. בדקדוק מלעילית הטעמה יש בהן העיקריות הסביבות הן אלה

 )הטעמה האחרונה בהברה היא הישראלית בעברית הטעם של המחדל ברירת

 את לשאול ניתן זאת, עם לאו. אם ובין במוספית מדובר אם בין מלרעית(,

 הישראלית בעברית הטבעית המחדל ברירת אכן הוא מלרעי טעם האם השאלה

 בדרך הוא הטעם שבהן היטב, מוגדרות מילים קבוצות יש (.0תש״ נוימן )ראה
להלן: כמומחש מלעילי, כלל

כגון: פרטיים, שמות )א(

(56) smuel ׳שמואל׳ nna ׳רינה׳ mdse ׳משה׳ 

xaim ׳חיים׳ adina ׳עדינה׳ avigdor אביגדור׳' 

nexdma ׳נחמה׳ isrdel ׳ישראל׳ mendxem ׳מנחם׳

 נורמטיבי ההקשר כי מאליו ברור האחרונה, בהברה מוטעמים פרטיים כששמות
ופורמלי)מאוד(.

כגון: נוער, בני ו״מונחון״ ילדים ממשחקי הלקוחים מונחים )ב(

(57) rison ,לעומת כגון במשחק ראשון צעד ׳ראשון׳(׳קלאם׳ nsdn )התקני 
kldfim לעומת(׳קלפים׳ klafim )התקני

butim לעומת(׳בולים׳ bulim )התקני

cfdni ,לעומת מצפון ׳צפוני׳(תל־אביב cfoni ,בצפון ׳צפוני׳ )המדינה 
micim ,לעומת מיץ בקבוקי ׳מיצים׳( micim כסוגי )מיץ

כגון: גיאוגרפיים, אזורים ולתושבי זרים לאומים לבני כינוי )ג(

(58) svedi ׳שבדי׳ sun ׳סורי׳ holandi ׳הולנדי׳ 

xoloni ׳חולוני׳ batydmi ׳בת־ימי׳ telavtvi ׳תל־אביבי׳ 
yeruMlmi ׳ירושלמי׳

 ההקשר מן חלק בזמנו שהיו לאומים, בני שמות כך. תמיד זה אין אך

 ׳אנגלי׳, angli לדוגמה נורמטיבי, מלרעי בטעם ׳הוחיו׳ הארצישראלי־יהודי,

germani .החלופה* את העדיפו יותר מאוחרות טבעיות תצורות אך ׳גרמני׳ 
תש׳׳ם(. נוימן פחות)ראה והפורמלית יותר המוכרת המלעילית,

כמו: המשפחה, בני משמות כמה )ד(

 aba (59) ׳אבא׳

ddda ׳דודה׳
 ma) ׳אימא׳

savta ׳סבתא׳



כמו: מאוד, שכיחים אינדיווידואליים פריטים במספר גם מלעילי הטעם )ה(

(60) gUda ׳דהליג׳ ttras ׳תירס׳ 

acbaa Umit תקני: ׳הצבעה(שמית׳ Semft)

+ccec, לדוגמה בן־ימינו, בסלנג צצים חדשים מלעילית הטעמה דפוסי )ו( a 

tCCiC+aל־ דיבורית מקבילה מעין מופשטים, עצם לשמות

משמעות מקור משמעות צורה (61)
sveza ייאוש דיכאון, ׳שבזה׳ Savuz זין׳, )מ׳שבור מיואש

(svur zdin

dfeka דפוק׳ ׳היות ׳דפקה׳ dafuk דפוק

gneva נפלא מצב ׳גנבה׳ ganuv/magmv נפלא 

xneka מחנק הרגשת ׳חנקה׳ xanuk חנוק

srexa מירחון ׳סרחה׳ masriax מסריח

 פריטים ובמספר תיבות בראשי הנטייה למוספית מועתק אינו הטעם )ז(

שכיחים: לקסיקליים

(62) mankal ׳מנכ״ל׳ ~ rasar mankalim ׳רס״ר׳ ~ rasarim 

avatiax ׳אבטיח׳ ~ avattxim בלבד( במקשות ׳אבטיחים׳)משמש 
tut ׳תות׳ ~ cxdk tutim ׳צחוק׳ ~ cxokim ,׳צחוקים

הנאה׳ רגעי

 הדוברים כאשר כי נראה השאולות. המילים במרבית מידה באותה יציב הטעם

 המלעילית ההטעמה משתלטת המלרעית, הנורמטיבית להעדפה מצייתים אינם

 תת־רובד להשפעת הלא־פורמלי)שריד הדיבור ועל הקרבה לשון על הטבעית

וערבי?(. יידי
 השלכות להיות יכולות מלעילית להטעמה מלרעית הטעמה בין לדיכוטומיה

 בהברות הסדקי הסותם מימושי תיאור לעיל, שצוין כפי ההוראה. על פרגמטיות
 לעומת )׳קראה׳ פוטנציאלית דו־משמעות פותר יתירה הטעמה מוטעמות

מיקום רק הוא ביניהם שההבדל מינימליים זוגות לגבי הדין הוא ־׳קרה׳(

לדוגמה: הטעם,

(63) bdker לעומת היום( ׳בוקר׳)תחילת boker בקר( ׳בוקר׳)רועה 
rdcu ,לעומת עבר( הם, ׳רצו׳)לדק racu ,עבר( הם, ׳רצו׳)לרצות 

banu לעומת ׳ב׳+אנו( היחס ׳בנו׳)מילת banu ,עבר( הם, ׳בנו׳)לבנות



 רגילים עצם שמות לעומת מסוימים פרטיים שמות של מינימליים זוגות ולגבי
כגון: כלליים,

(64) xaim פרטי( ׳חיים׳)שם 

sosana פרטי( ׳שושנה׳)שם 

rma פרטי( ׳רינה׳)שם 

flan פרטי( ׳אילן׳)שם

המשני הטעם של תפוצתו 1.7

(65) veaxaver ׳והחבר׳ 

keseamena(h)elet ׳כשהמנהלת׳

 לאחור סופרים אם קצוב: באורח לחול המשני הטעם נוטה ישראלית בעברית

 (.Bolozky, 1982)משני טעם בעלת היא שנייה הברה כל העיקרי, מהטעם החל

 הטעם מן המשני הטעם שירחק ככל אחד, משני מטעם ביותר מדובר אם

 חזק השני השני, מן יותר חזק הראשון המשני שהטעם מכאן יחזק. כך העיקרי,

 בדרגה תמיד נמוך ביותר החזק המשני הטעם הלאה. וכך השלישי מן יותר
*(. בסימן מסומן המשני העיקרי)הטעם הטעם מן אחת

 שפות מאותן אחת היא שהעברית כך על מרמזת המשני הטעם של תפוצתו

 טעמים שני מחבבת ואינה לחלשות, חזקות הברות בין קבוע חילוף המעדיפות

 השמטת או החלשות בהברות הטעם רפיון את להסביר נוכל כך סמוכים.

 הסמוכה, המילה של העיקרי בטעם מתנגש המשני הטעם כאשר התנועות,
לדוגמה:

(66) slosd yeladim ילדים׳ ׳שלושה > slosd yladim ~ slosd yeladim

 להימנע כדי דקדוקיות במילים )המשתנה( הטעם היעתקות את גם כמו
:טעמים מהתנגשות

(67) atd bd ׳ בא ׳אתה? ~ taba ~) ata bd) 

bo (h)ena ׳הנה ׳בוא! ~ bona ~) bo end) 

natdn Idnu makot » מכות׳ לנו נתן ׳הוא ~ u natdn lanu makot 

em rau bdnu oyvim אויבים׳ בנו ראו ׳הם ~ dm rau banu oyvim

 לחיוו עצם, ׳חיים׳)שם xatm לעומת

 ׳שושנה׳)פרח( soSana לעומת

 ׳רינה׳)שמחה( rind לעומת

׳אילן׳)עץ( ilan לעומת

vZaxaverd ׳והחברה׳



פריטונית הארכה 1.8
 הישראלית. בעברית פריטונית הארכה במעין להבחין ניתן מסוימים במקרים

המחשות: מספר להלן

 הוא כאשר מאריך הוא כי נראה — עקבי אשכנזי)לא מחשבים, איש (68)

 :למכור/לשכנע( מנסה הוא כאשר או בטלפון, משהו מדגיש

ze Some שונה׳ ׳זה
ma:hfr medd מאוד' 'מהיר

kol ka:mut See:vetem, ya:cd יצאה׳ שהבאתם, כמות ׳כל 

ze ko.lel etakol הכול׳ את כולל ׳זה 

maxSev Sa:lem שלם׳ ׳מחשב

 ברורות?(: לדבר ברדיו)בניסיון מראיין (69)
Seo:vdim lemixyatdm למחייתם׳ ׳שעובדים 

xaci milydrd Ska:Um שקלים׳ מיליארד ׳חצי 

Serutey hareva:xd הרווחה׳ ׳שירותי 
ze ka:Se קשה ׳זה xa:ser ׳חסר׳ 

ammo.de lax לך׳ מודה ׳אני

מזרחי: מרואיין, (70)
16 mSame משנה׳ ׳לא md ze mSame משנה׳ זה ׳מה 

leva:tel ׳לבטל׳ lena:sel ׳לנשל׳

medimd Sel milyo.nerim מיליונרים׳ של ׳מדינה 

bdtna.im ano.xm הנוכחים׳ ׳בתנאים 

ko. lel die Se ש...׳ אלה ׳כולל

מרואיין: (71)
esrim ve Sa:l6s ושלוש׳ ׳עשרים 

o.tim ׳עולים׳
atd ta:rm'd omer אומר׳ תמיד ׳אתה

באוטובוס: סלולרי בטלפון צעיר, אשכנזי חרדי (72)
yes da. var kazt כזה׳ דבר ׳יש xa:c1 Sa:nd שנה׳ ׳חצי

odsamd שנה׳ ׳עוד



 צעיר• אתיופי חייל (73)

kol ma Seca.rix שצריך׳ מה ׳כל

atd o:se ma seo:mr(m lexa לך׳ שאומרים מה עושה ׳אתה

 ישראל״(: ב״מקווה )טבחית קשישה תימניה (74)
si:s(m sa:nd שנה׳ ׳שישים

ani o:sa עושה׳ ׳אני 

Smo:n(m sekel שקל׳ ׳שמונים 

eyn have:r(m חברים׳ 'אין 

lo mela:md(m teyma:n(m תימנים׳ מלמדים ׳לא

Id mda:brim tov טוב׳ מדברים ׳לא 
lo ca.rix צריך׳ ׳לא

ח עמיר (75)  ההסתדרות(: מזכיר )מזרחי, פ
yes mefuta:rim מפוטרים׳ ׳יש

 מזרחי)מרוקאי?(: צעיר (76)

sam ha:ydd se:lo al ha:yad Se:lC שלי׳ היד על שלו היד ׳שם

מוזס(: ג׳ודי מראיינת)אשכנזייה, (77)

sola:mt ׳סולנית׳ bara:con selax שלך׳ ׳ברצון
acla:xa ׳הצלחה׳ 

ame:fik seldx שלך׳ ׳המפיק 

an( ro:ca רוצה׳ ׳אני 

eyx a:var aSavua השבוע?׳ עבר ׳איך 

tifgos o:ta אותה׳ ׳תפגוש

 החיזבאללה: של פיגוע על קפלינסקי, משה האלוף (78)
)adavar aSe:n השני׳ ׳הדבר 

dmitan nitga:ld נתגלה׳ ׳המטען

bemi:da venifgd ezrax levanoni לבנוני׳ אזרח ונפגע ׳במידה
Sum da:var דבר׳ ׳שום

 כי נראה אך ותימני, אתיופי דיבור של קבוע מאפיין היא פריטונית הארכה

תל־אביב צפון של ה״צפונית״, ההגייה מן חלק היא שלה יותר מתונה גירסה



 ואופן פנים בשום אך מבוססות, משכבות נוער בני בקרב כלל בדרך וסביבותיה,

 טבעית העדפה ישנה אכן אם זו. דיבור לקבוצת ורק אך מוגבלת היא אין

 את שמחוללת זו שהיא ייתכן הלא־מוקפדת, הישראלית בעברית מלעילי לטעם

 ולהשפיע, לשכנע שנועד מכוון, דיבור של מאפיין גם היא ההארכה ההארכה.

 טעם״, על־פי ״תזמון במקום הברתי״ ״תזמון לעבר נסיגה בה לראות וניתן

 זמן בפרקי חל הטעם אנגלית, כמו בשפות הישראלית. בעברית כיום הנהוג

 או נדחסות המוטעמות אלה שבין מוטעמות הבלתי וההברות יחסית, שווים

 בעלות הן ההברות כל ספרדית, כמו בשפות טעם(; על־פי )תזמון מצטמצמות

 מתקרבת הנדונה הפריטונית ההארכה הברתי(. יותר)תזמון או פחות שווה, אורך

 והן מלעילי לטעם טבעית העדפה הן להיות עשויים המניעים הספרדית. למודל

 על האנגלית של העזה השפעתה שבשל אלא הברתי. לתזמון גוברת העדפה

הדברים. יתפתחו כיצד לדעת קשה היום, של הישראלית העברית

כלליות מגמות — פונולוגית שונות 1.9
 ולסיכויי השימוש לתדירות ישיר ביחס עומדים והישמטות צמצום הידמות, ככלל,

 העזר)שהוכנסו ולתנועות למוספיות מכך, כתוצאה ההקשר. מתוך השחזור יכולת

להצטמצם. או להישמט גבוה סיכוי יש ההיגוי( על להקל כדי ורק אך

 למידת הפוך ביחס כלל בדרך עומד להשמטתן או תנועות לצמצום הסיכוי

 רו, « שהן צליליות, הפחות שהתנועות מכך בחלקו נובע הדבר הצליליות.

 שתנועות מפני גם אך לשחזרן, קל שבהם ברצפים גבוהה בתדירות מופיעות

הישמטות/צמצום. בפני יותר עמידות גם הן יותר מובהקות

 צליליות להבדל העדפה בשל הנכון, הוא ההיפך לעיצורים באשר ואילו

 לתנועה עיצור בין מינימלי צליליות הבדל .cv הברתי ברצף v לבין c בין מרבי

 במבנה מצויה אל״ף שכל לטעון במקום .c הישמטות את מאפשר cv בהברת

 סותם לפיו כלל לנסח ניתן סביבה, בכל כמעט מכן לאחר ולהשמיטה העומק

 לסמן כדי וגם פונטיות, מסיבות פעם מדי ממומש אלא ונשמט, קיים אינו סדקי

 תנועה להכניס ניתן עיצורית חציצה אין שבהם במקומות תנועות. בין חציצה

.ani yavo, ruwax־ב כמו למחצה,
 כאשר יותר חזקה והיא כלל, בדרך מקדימה היא עיצורים הידמות כי נראה

׳טנק׳ tdqicv בכך שנרמז כפי הברה, באותה מופיעים הנדונים העיצורים שני

*(.tdnk) חובה בגדר הוא
^ העיצורים לפישוט הסיבה היא ההגייה׳׳ ׳׳קלות  לפישוט גם כמו ,c < ב־

.tu.na < tuuna < teuna כגון מוטעמים לא eV ברצפי התנועות



מלעילי, הוא הטעם של הטבעי מיקומו לא־פורמלי שבדיבור לומר ניתן אולי

 סופיות, מתוספת מושפע שאינו יציב טעם על לשמור נוטה הקרבה שסגנון או

 המערכת של פשטותה את להגביר וכדי הבסיס של מרבית שקיפות לקיים כדי

 להיות עשויה פריטונית הארכה הפרדיגמה. בתחומי השינויים הפחתת ידי על

הברתי. לתזמון חזרה על גם להצביע עשויה היא אבל זו, העדפה של תוצאה

 לחלשות חזקות הברות בין סדירים לחילופים הנטייה לא־מוקפד, בדיבור

תפקוד(. במילות להעתקתו)במיוחד או להשמטתו הטעם, לרפיון לגרום עשויה

מדוברת בעברית מורפולוגית שונות .2

 מובהקת בשונות המדובר אין הישראלית, העברית של במורפולוגיה כשמדובר

 פונקציה היא מסוים בתת־דיאלקט פונולוגית שונות הפונולוגית. השונות כמו

 יחיד. באידיולקט אף קרובות לעתים מתבטאת והיא ומישלב, דיבור סגנון של

 שונה מימוש כל סמנטית, מבחינה שכן אמיתית, שונות אין במורפולוגיה

 במבחני אולי, למעט, — לו שווה הנראית החלופה מן מינימלית לפחות
 דרכים, במספר ביטוי לידי לבוא עשויה סמנטית ישות אותה שבהם יצירתיות,

 לשוני בניסוי שהופקו מילים אבל (.1999a ,Bolozky)בולוצקי שמראה כפי

 האחרונים בחידושים מגמות זאת, עם לשון. במאגר לתיעוד רלוונטיות אינן

 ,Bolozky) במאגרים היחידאיות המילים מחקר או מילונים מהשוואת שעלו

1999a,) מסוימות, סמנטיות תכונות במימוש מעניינת שונות על מצביעות אכן 

להמחשה: דוגמאות מספר מישלב. בהבדלי מעוגנות להיות עשויות מהן וכמה

גרימה פועלי במימוש שונות 2.1

 בדיבור פיעל ובבניין הספרותי, במישלב הפעיל בבניין ממומשים גרימה פועלי
: 1999a ,Bolozky ראה ספרותיים. לא ובמישלבים

 ופיעל הפעיל בבניינים חדשים גרימה פועלי (79)
ספרותי: הפעיל, בניין

מקור פירוש צורה

תאגיד/איגוד תאגיד יצר האגיד
טרי רענן לטרי, הפך הטרי

מאושר למאושר עשה האשיר

גיחך חיוך העלה הגחיך



:דיבורי פיעל, בניין
מקור פירוש צורה

מסטול)ערבית( להשתכרות גרם מסטל
מפונק+דרעק מדי יותר פינק פנדרק

)ערבית( פאדיחה הביך פידח
שיפר+ביצר חיזק שיפר, שפצר

• : ••

תארים במימוש שונות 2.2
 ממומש הוא לפעולה, מכוונת שמשמעותו או גזור־פועל, הוא התואר כאשר

 מימוש פועלי, שאינו ממקור ישירה בגזירה מדובר כאשר ; meCuCaC במשקל

(:1999a ,Bolozky) +i הסופית עם הוא התואר של המחדל ברירת

חדשים 1+ בסיומת ותארים meCuCaC במשקל תארים (80)

meCuCaC:
מקור פירוש צורה

>דפרס מדוכא מדופרס דיפרסיה( )

>מוחשב ממוחשב מחשב( )

מנוע ברכב מצויד ממונע

באסה מדוכא מבואם

+1 בסיומת תארים
מקור פירוש צורה

בטיחות בטיחותי

ממסד ממסדי

צה״ל צהלי

חלב להחליט שמתקשה מי חלבי

פעולה למבצעי בתבניות שונות 2.3
 מסורגת בגזירה להתממש עשויות פעולה מבצעי של יחסית חדשות תצורות

 משמעותי פונקציונלי הבדל כל אין +.an בתוספת קווית, או ,CaCCan במשקל

 הוא הבסיס כאשר CaCCan~2 לבחור נטייה יש התצורה. דרכי שתי בין

 הם העיקריים החריגים תואר. או עצם שם הוא כאשר וב־מ«+ פועל, צורת

הבינוני צורות כי הגורסת המסורת על־פי אך ,mistaglan ,meticarrn סוגי



 לקוחות הבאות הדוגמאות לגביהן. גם תקפה ההכללה שמות, למעשה הן
(:1999a ,Bolozky)מבולוצקי

CaCCan במשקל פעולה מבצעי (81)

מקור פירוש צורה

>מדי יותר דיבר זבל( ) מדי יותר שמדבר מי !?ל!

בילה הרבה שמבלה מי בליז
קנה לחברות שקונה מי קנ:ז
פיזר כספים שמבזבז מי ?!ח

טרטר מטריד ש״מנדנד״, מי טךטרן

+an בתבנית פעולה מבצעי

מקור פידוש צורה

טיל טילים המשגר חייל טילז
מסעדה מסעדה בעל מסעדן

מפסיד תמיד שמפסיד מי מפסידן

מציץ אחרים חיי לתוך שמציץ מי מציצן

מרגיז תמיד שמרגיז מי מךגיוז

המכשירים במימוש שונות 2.4

 maCCeC במשקל ממומשים נורמטיבית שבעברית מכשירים המדוברת, בלשון

 של סוג ויוצרים meCaCeC האנושיים הפעולה מבצעי משקל עם מתמזגים

 המבצעים מכשירים והן אנושיים פעולה מבצעי הן המכילה ״מבצע״, קטגוריית
(:1999a ,Bolozky )ראה דומה פעולה

למכשירים: meCaCeC-\ maCCeC’1 דיבודיים וריאנטים (82)

חלופית משמעות חלופה פירוש צורה

דיבורית ספרותית

שמצנן מי מצ?ז צינון מכשיר מצנן

שמגהץ מי מגהץ גיהוץ מכשיר מגהץ

שמקצץ מי מקצץ קיצוץ מכשיר מקצץ

שמקרר מי מ?ן.לר קירור מכשיר מקרר

שמנתק מי מנתק )טלפון( ניתוק אמצעי מנתק

אגוזים שמפצח מי מפצח אגוזים מפצח מפצח



שמרסק מי מרסק ריסוק מכשיר מי־סק
שמרסס מי מרסס ריסוס מכשיר מךסם
שמשגר מי משגר שיגור מכשיר משגר
שמחשב מי מחשב חישוב מכשיר מח^ב י

מקומות שמות במימוש שונות 2.5

/ij^lW i I IIJU 1 — ■  ן /״״ * -US----------------------- --------I 

 הדמיון בגלל כנראה ,maCCeCa המכשירים משקל עם המדוברת בעברית

 סמנטית, שקוף/םפציפי/מובהק maCCeC(a) שמשקל משום האורתוגרפי,

(:1999a ,Bolozky יותר)ראה הבולטת ה־מ תנועת העדפת ובשל

דיבורית חלופה ספרותי מקום שם (83)
- ן .. Tמכבסה מכבסה )א(
מספרה מספרה

- | Tמשתלה משתלה
- , .. Tמעזתנה משתנה

מעזחטה • T T Jמשחטה

מתפרה • | TTמתפרה

־ Tמגהצה • T T Iמגהצה

״ ן Tמספנה  - מספנה
“ | Tמגלפה מגלפה

מלטשה מלטשה
מחלבה מחלבה

מחששה מחששה
- | Tמכתבה מכתבה
מגלצ׳ה( )בסלנג מגלשה * T ▼ Xמגלשה

- | •• T T J • Tמדרכה/מדרכה • T T Jמדרכה )ב(
- | •• T T | • Tמרפאה/מרפאה מרפאה
- | •• T T | • Tמזבלה/מזבלה מןבלה
מזרקה/מזךקה מזךקןה
מןללה/מןללה )סלנג( מזללה

למשקל הספרותי  miCCaCa ממשקל מקום שמות 14 מועתקים א׳ בתת־קבוצה

maCCeCa .במשקל שמות 5 ב׳, בתת־קבוצה הדיבורי miCCaCa, שעשויים



 המעתק כיוון את הריבורי. במישלב maCCeCaב־ או miCCaCaב־ להתממש

 של במונחים להסביר ניתן להיפך, ולא maCCeCa~b miCCaCa~n הזה,

 מצד maCCeCcn maCCeC\- אחד מצד miCCaCcri miCCaC אם שקיפות.

 יותר שקוף השני הצמד אז כי כצמדים, הילידיים הדוברים בידי נתפשים אכן שני

 maCCeCa-y\ maCCeCn הצורות שמרבית בעוד מהראשון. סמנטית מבחינה

 miCCaCa של המימושים רוב רק מכשירים, הן (1970-80)אבן־שושן במילון

 miCCaC מקום. שמות הן miCCaC מהיקרויות בלבד וכרבע מקום, שמות הם
מופשטים. עצם שמות של כמשקל בעיקר משמש

 שמות עבור דיו שקוף אינו miCCaC(a) משקל איפוא סמנטית מבחינה

 לשמש סמנטית, יותר המובהק המשקל ,maCCeCa'b מאפשר וזה מקום,

 של לקיומם הודות מתאפשר הדבר ולמקומות. למכשירים לשניהם, ״מפלט״

 שם את והן המכשיר את הן מציינים שמלכתחילה maCCeCa מימושי מספר

 מקום וגם אפר, לאיסוף מכשיר גם היא לדוגמה, ׳מאפרה׳, ma>afera) המקום
לאפר(:

מדרגה — מטחנה — מקפצה — מאפרה (84)

 הגדולה פוריותו .miCCaC(a) מאשר יותר פורה maCCeC(a) איפוא ככלל

,ברמן אצל הפוריות מבחני תוצאות ידי על גם נתמכת יחסית יותר (Berman 

 המשקל נמצא ערכה שהיא לשון בחידושי הפתוחים התצורה במבדקי (.1987

(maCCeC(a אחרי במקום(השני an,+ ראה )ובדרגה מכשירים, במימוש לעיל 

 שמות בהתאמה(. 21%ו־ 20%) מקום במימושי miCCaC(a) של לזה שווה

) המקום  של הנתונים לפי maCCeCaב־ מאשר יותר נפוצים miCCaCfaב־

 הסבר גם מציעה ברמן בהתאמה(. 28%-45%) שיפוט במשימות רק ברמן

 הפעולה מבצעי לעומת המקום: שמות מימושי של היציבות לחוסר יותר כללי

 מיגוון לאפיין עשויים המקום שמות היטב, מזוהים שמשקליהם והמכשירים,

 ממשקל יותר רבה בקלות להיעתק להם מאפשר וזה סמנטיות, תכונות של רחב

 עם חלקי באופן חופפות סמנטיות קטגוריות לחלוק לחלופין, או למשנהו, אחד
אחרים. משקלים

 להיות עשוי הוא .maCCeCa < miCCaCa למעתק אחר אפשרי הסבר ישנו

 הלא־מסומנת לתנועה /( זה )במקרה מסומנת מתנועה פונטיים, שמניעיו שינוי

m העיראקית הערבית מן בנתונים הנראה ככל מצויים זו לאפשרות סימוכין 

 האופייני מ־+־«מ, מעתק קיים שבה (,1990 ן Bolozky and Jiyad, 1989 )ראה

< mibzal כגון במכשירים כמו מקום, לשמות האופייני ,ma+ אל למכשירים,



mabzal אוח׳ לשטיפת ׳כלי;majhar < ntijhar ׳מיקרוסקופ׳; madfa < midfa 

 דהיינו: הישראלית, בעברית שחל התהליך של היפוכו שזהו מכיוון ׳תותח׳.

 הוא הפונולוגי ההסבר להיפך, ולא המקום לתבנית המכשיר מתבנית מעתק

 כתנועה הוכחה a תנועת יחד. גם התופעות שתי את להסביר שיכול היחיד

 להוכיח וניתן (,1990 בולוצקי ; 1958 )פלדה מודרנית בעברית הלא־מסומנת

 לעבר פונטי במעתק מדובר המקרים בשני ערבית. לגבי גם כנראה, הדבר, אותו

מסומנת. הבלתי התנועה

+er / +(y)oner חילופי 2.6
 או ביידיש שמקורה — מלעילי בטעם +er הסופית בין הבדל ומתהווה הולך

מכשירים בשמות בעיקר כיום והמשמשת פעולה מבצע של במשמעות באנגלית

 בגרמנית(, )או בצרפתית שמקורה מלרעי, בטעם +,yoner או +oner לבין —

 נראה (.Bolozky, 2000 )ראה פעולה למבצעי למדי פורה משקל כיום שהוא

הטעם. של במיקומו בעיקר מעוגנת התבניות שתי בין שההבחנה
 האנגלית ומן היידיש מן מילים של מבוטל לא מספר שאלה העברית

 מלעילי טעם שלפניה +,er המכשיר שם או הפעולה מבצע בסופית המסתיימות

 ׳גנגסטר׳, gangster ׳מאכער׳, mdxer כדוגמת מהן, כמה קדמ־מלעילי. או

 בין אלטרנציה קיימת אחרים במקרים הסופית. כולל שלמות, כיחידות נשאלו

 המקור, שפת שעושה כפי בדיוק בלעדיה, צורות לבין +er הסופית עם צורות

סופית: כאל er אל מתייחסים אכן עברית שדוברי כך על שמרמז מה

 פירוש +er סיומת עם פירוש בסים (85)

Me זיעה;רברבנות Mcer רברבן 
kdkaAdke צואה kdker ,מגעיל אדם ׳קאקר׳ 

bldf ,שקר בלוף bldfer ,בדיין שקרן, ׳בלופר׳ 

test נהיגה( )מבחן טסט tester נהיגה( טסטר)בוחן

 למצוא ניתן כסופית +er של הפסיכולוגית׳׳ ל״מציאות יותר ישירה הוכחה

 +er של ״מקורית״ עברית כהוספה להתייחם ניתן שאליהן הבאות, בדוגמאות

שאולים: לפריטים

 פירוש +er סיומת עם פירוש בסים (86)
kvec למחוץ kvecer סיכות שדכן 

spric ,מתז ׳שפריץ׳ Spricer סודה סיפון
gra ,אסכלה גריל griler בשר לצליית מכשיר



 על תמיד נופל הטעם שבו +,er עצמאי סופי צורן לקיום איפוא לטעון אפשר

 חדשות מילים נוצרות ישראלית כשבעברית שלפניה. זו על או שלפניו ההברה

 כפי מפתיע. הדבר אין בלבד. למכשירים מתייחסות הן כי נראה זה, במשקל

 מכשירים, לבין פעולה עושי בין לעתים מבדילים אינם הדוברים לעיל, שנאמר

 תמיד לא +er הברת זאת, עם הפעולה״. ״מבצע כאל מתייחסים הם שניהם ואל

 שבהם אנושיים פעולה מבצעי המציינים שמות קבוצת קיימת בלתי־מוטעמת.

 הברת +er~b קודמת האלה המקרים ברוב עצמה. +er הסיומת על חל הטעם
on, :כגון

+er סיומת עם בסיס (87)

מיליונר milyoner מיליון milyon

ביליונר bilyoner ביליון bilyon

מיסיונר misyoner מיסיון misyon

ליגיונר ligyoner ליגיון ligyon

פונקציונר funkcyoneer פונקציה funkcya

פרוטקציונר protekcyoner פרוטקציה protekcya

% on אחרי שלא מוטעמת  +erb דוגמאות שתי רק מצאתי 

+er סיומת עם בסיס (88)

מיליארדר milyarder מיליארד milyard

סטאז׳ר staler סטאז׳ staz

 אחרות?( לשונות הצרפתית)דרך מן שאילות על מבוססת זאת קבוצה כי נראה

 מלכתחילה, אך בצרפתית. המילה של הטעם מקום את שאימצו ,milyonir בדגם

 ביידיש/באנגלית. שמקורה +er~n מקבוצת סמנטית מבחינה שונה זו קבוצה אין

 מושתתות הן כי לטעון אולי ניתן protekcyoner או funkcyoner כמו במקרים

 שוחזרה שהמוספית או בגרמנית, או בצרפתית שמקורה וכו׳ /funkeyon / על
+ +.oner~l? או +yoner~x? כאן והפכה מ-^

זו: סוגיה על אור שופכות נוספות חדשות צורות מספר

+er סיומת עם בסים (89)

mdfya מאפיה mafyoner מאפיונר

kriza ,זעם קריזה krizyoner ,מזג חם קריזיונר
b&sta ,בשוק דוכן באסטה bastyoner באסטיונר

fuks ,מקרי( פוקס(מזל fuksyoner ,בר פוקסיונר )מזל)מקרי



ugdd אוגדה 

fdsia ,כשל פאשלה

 Sirydn שריון

bizaydn ביזיון

ugdoner ,אוגדה מפקד אוגדונר

faSloner ,לב שאחראי פאשלונר

Siryoner ,שריון חייל שריונר
bizyoner ,לביד שאחראי ביזיונר

 היידי/אנגלי, הסוג מן +er סיומת תיתוסף אחת הברה בעל לבסיס המקרים, ברוב

e יסתיים יותר ארוך בסיס ואילו מוטעמת, לא rz+ סוג מן מלרעי בטעם 

 ׳אדם ׳פרשלופנר׳, farSlofener אחד מצד לדוגמה, תמיד. לא אך הצרפתי,

 fuks ׳סטאז׳ר׳, staler < ׳סטאז׳ stdz שני ומצד ׳קיביצר׳, kibicer\״ ישנוני׳,

 על הבסיס, שאורך כך )מקרי(׳. בר־מזל ׳פוקסיונר, fuksyoner < מזל׳ ׳פוקס,

 או הטעם מקום את לקבוע כדי די בו אין רלוונטי, להיות עשוי שהוא אף

 הסברים שני אנושי(. פעולה מבצע לעומת )מכשיר הנוסף המשמעות רכיב את

לכך: אפשריים

הלא־ האפי העיצור להכנסת גורמת הגזע בסוף תנועה הימצאות )א(

ההברות, בין בגבול תנועות שתי בין מפגש למנוע כדי מ, מסומן

אופטימלי. שאינו
 +,onerb והפכה שוחזרה, אכן הצרפתית׳ ׳מבוססת המוספית )ב(

 אפילו אולי Juksyoner~"\ bastyoner ,krizyoner של ובמקרה

b־krizyoner) +yoner ־^bastyoner כאנלוגיה הנראה ככל נוצרו 

mafyoner'b להם(. שקדם

 מסביר +(oner או +yoner של העומק מבנה את הנ׳׳ל)החושף התהליך ניתוח

 מעורבת אם ודומיו: ugdoner של במקרה 0־ב סופית a של החלפתה את

 /ugda+oner / > )לדוגמה, +o לפני מושמטת היא בסיסית, a בעניין

ugdoner,) לאחד מתמזגים 0ה־מ רצפי שני +,0ב־מ מסתיים עצמו הגזע וכאשר 

(Mryon+oner /  > siryoner.  מוספית קיום להניח פשוט נוכל לחלופין, (

 צורך יהיה עדיין אך ,bizyonerו־ Siryoner הפריטים עבור מלרעי בטעם ?<+7

yonern+ .היא הצרפתית״ ״מבוססת שהסופית כך נפרד er+ מלרעי, בטעם 

 שהיום גם ייתכן +.0?*מ7או +yoner~3 מחדש שנבנתה נראה מסוימים שבמקרים

+/ y)on£r נתפשת er,+) למרות כן, אם ילידית. כסופית המלרעי, הטעם בעלת 

 ״מבוססת +er +(y)onerm היידית/אנגלית +er סופית בין התפקודי הדמיון

 ו־>?<+ +er מורפו־פונולוגית מבט מנקודת ילידית(, כבר עכשיו הצרפתית״)או

e סוגי ששני אפילו ייתכן עצמאיים. סיומת צורני שני הם rn,+ זה הנבדלים 

שה־־ן?<+ בעוד סמנטי: הבדל של היווצרות גם משקפים הטעם, במקום מזה



e ברור, אנושי פעולה מבצע הוא הצרפתית״ ״מבוסס rn+ ״מבוסס־היידיש״ 

זו: השערה מאשש הבא המינימלי הזוג בלבד. למכשירים משמש

(90) viser ,שימשה׳ מגב ׳וישר visyoner ,מלחך חנפן׳)במשמעות ׳וישיונר

פנכה(

זהות. שאינן לכאורה דומות סופיות בין להבדיל הטעם מיקום לנו מאפשר כך

ו־מ<+ +1 במימושי שונות 2.7

 אזורים ותושבי לאומים בני בשמות הטעם בשונות דן (Bolozky, 2000)בולוצקי

הישראלית, בעברית יותר מקיפה מתופעה חלק להיות שעשויים גיאוגרפיים,

וערים עיירות תושבי בשמות כי נראה אחרים. מילים סוגי גם מעורבים בה

מלרעי: טעם לקבל +ai הסופית נוטה אליהם( הקשורים תואר )ושמות

+ai 91) סופית תוספת עם גיאוגרפיות ישויות תושבי שמות )

+ai עם בסיס

ברלינאי berlinai ברלין berlin

דמשקאי damaskai דמשק damesek

דבלינאי dablinai דבלין dablin

שנקינאי se(y)nkina1 שנקין se(y)nkin

חלמאי xelmai חלם xel(e)m

בשמות יחסית נדירה ׳פריזאי/ parizai > 'פריד pariz‘1 כמו מלעילית, +4/
עיר. לתושבי

וערים, עיירות ותושבי לאומים שמות לציון משמשת /+ ׳ ה״ניסבה׳ כשסיומת
: שלפניה ההברה על ליפול הטעם נוטה

סופית עם גיאוגרפיות ישויות תושבי שמות (i 92+ (במלעיל) )

*1 עם בסיס

שבדי svedi שבדיה svedya

אלבני albani אלבניה albanya

עיראקי iraki עיראק irak

סורי suri סוריה surya

אוסטרלי ostrali אוסטרליה ostralya

הודי hodi הודו hodu

הולנדי holdndi הולנד holand



אוקראיני ukraini אוקראינה ukrayna
קובני kubani קובה kuba

בורמזי burmezi בורמה burma
ירושלמי yerusalmi ירושלים yerusalaim

תל־אביבי telavfvi תל־אביב telavfv
בת־ימי batyami בת־ים batyam
חולוני xoloni חולון xolon
חדרתי xaderati חדרה xadera

אשקלוני askeloni אשקלון askelon
אשדודי asdodi אשדוד asdod

בגדדי bagdadi בגדד bagdad
בוסטוני bostoni בוסטון boston

 לדוגמה: ערים, בתושבי כשמדובר זה מכלל יוצאים בלבד מקרים מעט

)במלרע( *+ סופית עם גיאוגרפיות ישויות תושבי שמות (93)
+עם ! בסיס

צפתי cfati צפת cfat
רחובות rexovoti רחובות rexovot

:הנפוצים הלאום מונחי בקרב

+1 עם בסיס
טורקי turki טורקיה turkiya
אנגלי angti אנגליה angliya

צרפתי carfati צרפת carfdt
רוסי rusi רוסיה rusya

פולני polani פולניה polanya
גרמני german( גרמניה germanya

ספרדי sfaradi ספרד sfarad
רומני romam רומניה romdnya

הונגרי hungari הונגריה hungarya

 אך האחרונה, ההברה היא הישראלית בעברית הטעם למיקום המחדל ברירת

 הנורמטיבית להעדפה מצייתים אינם הדוברים כאשר כי נראה לעיל, שצוין כפי

דיבור של או קרבה לשון של בהקשרים המלעילי הטעם מועדף הזאת,



 על להעיד ׳״<+ נוטה ערים, ובתושבי לאום במונחי מדובר כאשר לא־מוקפד.

+ואילו יותר, ופורמלי נורמטיבי סגנון  ללשון כלל בדרך אופיינית במלעיל ;
לא־מוקפד. ולדיבור קרבה

 +ai צורן ועבור /+ צורן עבור הטעם מיקום של השונה המחדל ברירת

 כל לגבי ומלרעי )מלעילי לאומים ובני מקומות לתושבי המתייחסים במונחים

 כאשר העומק שבמבנה הסופית בזיהוי לסייע עשויה בהתאמה( מהם, אחד

 המצטרפת ב־ן+ מדובר האם לקבוע קשה כאלה, במקרים ב־מ. מסתיים הגזע

crb כשה־ן< לגזע, הנוספת שלמה כיחידה בת*<+ מדובר האם או הבסיס, של 

 צורות של מקביל קיום בעובדת מעוגנת זה לניתוח תמיכה מסופה. נשמטת

 ן+ תוארי שיש כפי בדיוק תואר. כשמות /+ צורות לצד +ai הפעולה עושי
כגון: ב־־ןמ+, מסתיימים ספק שללא לתארים המקבילים

+i בסיומת תארים עם המתחלפים אותנטית ב־מ<+ המסתיימים גזעים (95)

/+ תואר +a1 צורת בסיס

פרסומי pirsumi פרסומאי pirsumai פרסום pirsum

אקדמי akademi אקדמאי akademai אקדמיה akademya

קומי komi קומיקאי komikai קומדיה komedia

של שנגזרו ייתכן +תוארי גם ai+ שאמנם לצורות המקבילים ;

 בפני יחידה הוא שבהן 0שה־/ גם לטעון ניתן אך /+, סיומת בצירוף הבסיס
זו. בקטגוריה כלולים לאום מונחי כמה גם עצמה.

+i בסיומת תארים עם המתחלפות ב־מ, המסתיימות ai גזורות צורות (96)

/+ תואר +a* צורת בסיס

הנדסי handasi הנדסאי handasai הנדסה handasa

מדיני medini מדינאי medinai מדינה medina

פוליטי politi פוליטיקאי politikdi פוליטיקה politika

מתמטי matemdti מתמטיקאי matematikdi matematika מתמטיקה

ארגנט׳ argentmi ארגנטינאי argentinai ארגנטינה argentina

)ש״ת( )ש״ע/ש״ת(
פלשתיפלשתינה

)ש״ת(

palestini פלשתינאי 
((ש׳'ע/ש״ת

palestinai palestma

הצטרפה היא שאליו ,a עם בבסיס מקורה מסוימת /+ צורת אם לקבוע למדי קל

סמנטי ייצוג יש הסופיות כשלשתי שלמה, יחידה המהווה +ai׳~2 או כסיומת



 פעולה(, עושה כלל )בדרך עצם שם היא +ai~T1 צורת כאשר דהיינו שונה,

+המקבילה קיימת ולעומתו  מתארות, תמיד אינן ה־;+ צורות אך תואר. המצוינת !

 חפיפה של תחומים יש עצם. לשמות מוגבלות בהכרח אינן +ai~7\ שצורות כשם
 זו, לצד זו לגיטימי באופן מתקיימות הסופיות שתי שבהם ופונקציונלית סמנטית

 משמות הגזורות ו־/ג<+ /+ צורות בכמה קורה הדבר ביניהן. להפריד קשה ואז

 לאפיון עצם שמות או תארים ומייצרות מקומות, או לאומים המכנים פרטיים

 קשה כן על .paiestini ~ palestinai הסוג מן מינימלי זוג אין אבל הללו, השמות

 בסופו ש־« לבסיס שהצטרפה ב־/+ או נחלקת בלתי ב־״<+ מדובר האם לקבוע

כמו: מקומות, לתושבי המתייחסים מונחים בכמה כשמדובר

ב־ן< המסתיים בסיס גזורי +-ai סיומת עם ערים תושבי (97)
/+ עם בסיס

באר־שבעי beersevai באר־שבע beerseva
פתח־תקואי petaxtikvai פתח־תקוה petaxtikva

חיפאי xeyfaf חיפה xeyfa /xayfa
עפולאי afulai עפולה afula

וינאי vinai וינה vma
אתונאי atunaf אתונה atuna

מוסקבאי moskvai מוסקבה mdskva

כגון: יותר, גדולות גיאוגרפיות יחידות לגבי גם וכן

 ב־ן< המסתיים בסיס גזורי M עם מוצא שמות (98)
+di עם בסיס

amerika אמריקה p',̂ x / ' ,xp'nnxamerikdi/amerikdni(,'

dfrika אפריקה afrikdi/afrikdni אפריקאי/אפריקני

kostartka קוסטה־ריקה kostarikai ריקאי קוסטה

 paiestini ~ עצם( ׳פלשתינאי׳)שם palestinai כמו מינימליים שזוגות בעוד

 מימושים אין ה־/+, לצד שלמה כיחידה +ai־n בקיום תומכים ׳פלשתיני׳)תואר(

 *.vini או *afuli ,*xeyfi *petaxtikvi *beerSevi ולא *afriki או *ameriki כמו

 בין להבדיל כדי המחדל כברירת הטעם במיקום להשתמש ניתן זאת, במקום

 טעם שלפניה /+ דהיינו הלאומים, ובני המקומות תושבי לקבוצת הסופיות שתי

a n+ .השטח צורת אחרות, במילים מלרעית [at] המלרעית(vinai ,beersevai 

/שלמה על/ןג</ תרמוז וכר( (Mna+ai/ , / beerSeva+ai, הסופית a ה שבה (



 מלעילית ב־ך&<[ המסתיימת השטח וצורת אחרת: a לפני נשמטת הבסיס של

afrikdi ,amerikdi) ,)ב"/ תפורש וכו׳ afrika+i /  , /amerika+i /) /a+i/ .) 

 ai/+ / ולא +/i / בתוספת גזורות afrikdi"\ amerikdi של להיותן הוכחה

 על נחצץ התנועות רצף שבהן ,afrikdniו־ amerikdni בחלופותיהן גם מצויה

 להם אשר לועזיים לשמות שריד בעקבות הנראה ככל הלא־מסומן, ה־מ ידי
ain ,+an+ או ien,+ הבאות: בדוגמאות גם לראות שניתן כפי

לועזי ממקור ani סופית עם לאום מונחי (99)

a+n+i עם בסיס

(Cuban אנגלית הש׳ ) קובני kubani קובה kuba

(Korean אנגלית הש׳ ) קוריאני koreani קוריאה korea

lezuelan אנגלית הש׳ ) ונצואלני venecueldni ונצואלה venecuela

(Chilean אנגלית )הש׳ צ׳יליאני cileani צ׳ילה cile

 תומך. עיצור בידי כך נחצית הייתה שלא הרי , +/ai / הסיומת הייתה אילו

או +ain ב־ממ+, קשור יהיה החוצץ הלא־מסומן שה־מ הכרח שאין לב שימו
: +1en

 d+n+i סיומת עם מקומות תושבי שמות (100)

+ani עם בסיס

tverya טבריה tveryani טברייני 

herceliya הרצליה herc(e)liyani הרצלייני 

beerseva באר״שבע beersevyani דיבורית באר־שבייני)חלופה

ל׳באר־שבעי׳(

 לעלות עשוי העומק, במבנה +at הנקבה מסופית הנובע בסיסי, /t / לחלופין,

+a/התנועתי הרצף את לשבור כדי השטח פני על מחדש i/ , :לדוגמה

 d+t+i סיומת עם מקומות תושבי שמוח (101)

+ati עם בסים

natanya נתניה netanyati נתנייתי

xadera חדרה xaderati חדרתי

 לעתים עשויים מלעילית בהטעמה מקומות ותושבי לאום בני לציון מונחים

 burma-1 כמו לפניה(, שהטעם ה־ן הוק״)בהברת ״אד עיצורית לחציצה להזדקק

וגם ׳אירופי׳ e(y)r6pi < ׳אירופה׳ e(y)rdpa וכן ׳בורמזי׳ burmezi < ׳בורמה׳



e(y)ropei .גם קיימות לפעמים ׳אירופאי׳ ani+ וגם dti+ זו: לצד זו dsya 

׳אסייתי׳. asydti ~ ׳אסיאני׳ asydni < ׳אסיה׳
 שהוא, סוג מכל חציצה תיתכן לא מלרעית, +a~(2 מסתיימת הצורה כאשר

 במבנה +cn ש משום , *aful(a)ez1 או *afulati , *afulani > afula אין דהיינו
 הסופית זו חלופה שעבור מפני אפשרי, beersevydni לעולם. תיקטע לא העומק

 כך *beersevyam הצורה קיימת לא מדוע גם מסביר והדבר +,ai ולא •!+, יאה

 להבדיל מאפשר הטעם במיקום ההבדל כיצד (Bolozky, 2000)בולוצקי הראה

 לבני המונחים בצורני כשמדובר שונים, אך דומים מילים תצורות דפוסי בין

a או מלעילית, ב־/+ אם — מקומות ולתושבי לאום rn+ במבנה מלרעית 

 ״<+, הסופית לעומת ;+הניסבה בסיומת הכרוכים דומים במקרים כמו העומק.

 מידה על להצביע נוטה אטומית( M/ל קשור זה המלרעי)שבמקרה הטעם

פורמליות. של יותר גבוהה

סיכוס .3

 מסגנון נובעת הישראלית בעברית שנצפתה השונות רוב הפונולוגיה, בתחום

 בראש משתקף הדבר הדיבור. קצב ו/או אי־ההקפדה למידת בהתאם הדיבור,

 שונות גם ישנה אך וכר, התמזגות הידמות, צמצום, של בתופעות ובראשונה

קרבה. ובלשון דיבור למישלבי הקשורה ושונות הטעם למיקום בהתאם מסוימת

 מורפולוגיים בדפוסים בבחירה בעיקר מתבטאת השונות למורפולוגיה, באשר

 המשמעות לעתים קרובים. סמנטיים מושגים לגילום הטעם( במיקום )או שונים

 )ספרותי/יומיומי, בלבד דיבור סגנון בסים על נבחרים השונים והדפוסים זהה

 טבעיים הבדלים על הבחירה מתבססת אחרים במקרים וכר(. פורמלי/לא־מוקפד

 שדות או לא־פועל(, לעומת פועל כלל תחבירית)בדרך קטגוריה כגון מסוימים,

פעולה/מכשיר(. עושה )לדוגמה, קרובים סמנטיים
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