
החדשה העברית תחביר חקר

כאן ג׳פרי

 בשל החדשה. העברית בתחביר קיימים מחקרים בקצרה אסקור זה במאמר

 כולם, החיבורים לכל להתייחם מתיימר איני בנושא, הספרות של הנרחב ההיקף

 מספר בתוספת המחקר, הישגי את ולהזכיר כלליים כיוונים להתוות אנסה אלא

 במסגרת התחביר לחקר בנוגע רעיונות מספר אציע בסוף מייצגות. דוגמאות
בישראל. המדוברת העברית מאגר

המחקר מטרת הלשון, מערכת על הוויכוח

 שילוב כדי תוך העשרים, המאה בראשית נתהווה החדשה העברית מבנה

 כלליים, במושגים השפה. של שונים היסטוריים לרבדים אופייניות תכונות

 קרוב התחביר ואילו המקראית, העברית של זו על מבוססת המורפולוגיה

 השפה (.Saenz-Badillos, 1993)הבתר־מקראית הרבנית העברית של לזה יותר

 — אירופיות משפות בעיקר — חיצוניות לשוניות להשפעות גם נחשפה

 הראשונים בעשורים התחביר. בתחום מסוימת, במידה וגם, הלקסיקון בתחום

 התמקדה והמורים החוקרים של הלב תשומת החדשה, העברית של לקיומה

 מתוך — המדוברת בצורתה והן הכתובה בצורתה הן — שלה בדקדוק

 מתיאור הסתייגו במיוחד תיאוריות. כוונות ללא בעיקרה, נורמטיבית גישה

 החמישים בשנות רק המדוברת. השפה של הדקדוקי המבנה של אובייקטיבי

 עם להשלים החוקרים החלו אז רק סינכרוניים. מבניים ניתוחים נעשים החלו

 של הסוסיריאני במובן משלה, לשונית מערכת המדוברת לעברית כי העובדה

 ספקנים החוקרים היו תקופה אותה עד ככזאת. להיחקר ראויה היא וכי המילה,

 עצמאית. לשונית מערכת כבעלת המדוברת השפה אל להתייחם האפשרות לגבי
השפעת וכן בשפה, היסטוריים רבדים מספר של העירוב עצם כי טענו רבים



 לשפה התייחסות מונעים לא־ילידיים, דוברים של הדיבור על הזרות השפות

 הגישה הייתה זו סינכרוני. לתיאור הראויה משלה, לשונית מערכת כבעלת

 כבר היו הילידיים שהדוברים העובדה למרות החמישים שנות עד ששלטה

 המחצית של כל־כך הטעונה הנורמטיבית באווירה האוכלוסייה. מץ גדול חלק

 המדוברת, השפה של תיאורי ממחקר ההסתייגות כי נראה המאה, של הראשונה

 מץ המדוברת השפה סטתה כמה עד לגלות רבים חוקרים של בחששם מקורה

הנורמטיבי. האידיאל של הקלאסיים השורשים
 היה עניינם אך אחדים, תיאוריים מחקרים נערכו החמישים שנות לפני

 התמקדו בלשנים מספר בשלמותה. בשפה ולא הנורמטיבי האידיאל מן בסטיות

 אירנה ידי על נכתבה זה מסוג ביותר המעמיקה העבודה הזרות. בהשפעות

 תחביריות תכונות כמספר דנה היא זו בעבודה (.Garbeil, 1930)בברלין גרבל

 כמה בחנו אחרים מחקרים אירופיות. שפות של השפעתן בעקבות שהתגבשו

 רבות למעשה, תש״ו(. אבינרי, תרצ״ב; )רבקאי, ילדים בשפת וביטויים מבנים

 אף שכיחות היו הילדים שפת על אלה מוקדמים במחקרים שתועדו התכונות מן

 נחשבה מבוגרים בפי שהיקרותן היות תקופה. באותה המבוגרים של בדיבורם

יתר להעמקת ראוי שלא כמה ממנה, התעלמו החוקרים פסול, כשימוש לרוב

.(34 :1977 ,Ros6n)

 ניתוח סוגי

סטרוקטורליסטי
 שקראו לבלשנים הנורמטיביסטים בין המתיחות לשיאה הגיעה החמישים בשנות

 אחד הלשונית. המציאות של סינכרוני תיאור העדיפויות סדר ראש על להעלות

 אמנם הכיר רוזן רוזן. חיים היה אובייקטיבי בלשני בתיאור הנמרצים התומכים

 הלשונית הקהילה לשפת כי גם סבר הוא אך משלו, אידיולקט דובר שלכל בכך

 סינכרוני ניתוח רוזן מציג תשט״ז( שלנו)רוזן העברית בספרו אחת. מערכת כולה

 פרסום המדוברת. השפה של המורפולוגיה ושל הפונולוגיה של סטרוקטורליסטי

 מחקרים ועודד הישראלית העברית של הבלשני במחקר מפנה לנקודת נחשב זה

 של ייסודה היה תיאורי בלשני מחקר שעודד נוסף גורם נוספים. תיאוריים

.1953 בשנת העברית באוניברסיטה לבלשנות המחלקה
 הספר את ובמורפולוגיה. בפונולוגיה שלנו בהעברית התמקד רוזן כאמור,

 בתחביר, סטרוקטורליסטי למחקר הקדיש הוא בתשי״ח, שפרסם טובה עברית

במבני הבדלים מספר זיהה הוא והפועל. השם משלימי של ניתוח הציג ובו



 עוברת, בעלות שבין המבני ההבדל גילוי גם ההן התובנות ובין התיאור

 עוברת, שאינה בעלות לבין שלי״( ״הספר )לדוגמה, פרוד בכינוי המתבטאת

 בצורה ניתוחיו את הציג רוזן ״ספרי״(. )לדוגמה, חבור בכינוי המתבטאת

 גישה הכולל (,Rosen) Textbook of Israeli Hebrew, 1962 בספרו דידקטית

 כינויי של דאיקטיות בתכונות בנומינליזציה, טיפול לתחביר, סטרוקטורליסטית

 תכונות מתאר הוא אך פדגוגי, דקדוק להיות היה אמור הספר אמנם ועוד. גוף

 של היבטים כגון הקודמות, בעבודותיו בהן עסק לא שרוזן מסוימות, תחביריות

 עברית של השנייה במהדורה לתחביר המוקדש החלק השמני. המשפט מבנה

 הטיפול את הציג הוא יותר. עוד הורחב תשכ״ז, בשנת לאור שיצא טובה,

 הבנוי לא־גנרטיבי, תחביר זהו החדשה. העברית בתחביר הראשון השיטתי

 עשרים מתוך אחד דגם על־פי בנויים המשפטים כי נטען בספר תבניות. על־פי

 שלהם. הישירים הרכיבים ניתוח באמצעות הנחשפים אפשריים, יסוד דגמי ואחד

 והחלפת הרחבה השמטה, של תוצאה הינם היסוד דגמי של שונים מימושים

 של יותר המאוחר בספרו מוגשת התחביר של דומה הצגה בתבנית. משבצות
(.Rosen) Contemporary Hebrew, 1977: 237-206 רוזן,

 תיאוריים מחקרים מספר נוספים חוקרים ערכו והשישים החמישים בשנות

 כלל בדרך התפרסמו המחקרים החדשה. בעברית שונים תחביריים מבנים על

 מילות על ברגגרין)תשי״ג( למשל, כך, לעם. לשוננו או לשוננו בכתבי־העת

 צירופים על )תשכ״ב( ואבינרי מילים, סדר על )תשי״ח( בנדויד שעבוד,

 כללים להכתיב ניסו שלא פדגוגיים דקדוקים כמה גם להזכיר יש פועליים.

 Intensive Spoken Israeli Hebrew כגון לתחביר, מסוימת התייחסות והכילו

 ד׳ מאת Grammaire de l’h6breu vivant וכן (,Blanc, 1960) בלנק חיים מאת
.זפתי וח׳ כהן (1968 ,Cohen D. and Zafirani H.)

 היה הוא שגם ,Everyday Hebrew את רבץ חיים פרסם 1943 בשנת כבר

 שיטתית מבחינה קפדניות היו לא אלה עבודות אבל לא־פרסקריפטיבי, דקדוק

 בתחום רוזן של הסטרוקטורליסטית עבודתו רוזן. של עבודתו כמו ותיאורטית

 הרחיבו אחדים בלשנים יותר. מאוחרים מחקרים כמה על השפיעה התחביר

 שאליו השמני, המשפט של התחביר את במיוחד — שלו התזות את ועיבדו

 ניתוח של במתודולוגיה שיפורים הוצעו במיוחד. מעמיק עיון רוזן הקדיש

 גבולות לזיהוי סופרסגמנטליים ביסודות השימוש כגון המיידיים, המרכיבים
(.Fraenkel, 1966) המרכיבים

 היבטים מספר לעומק נבחנו השבעים שנות ובמרוצת השישים שנות בשלהי

כמו לא־גנרטיבית. סטרוקטורליסטית גישה על־פי החדשה העברית בתחביר



 מיידיים מרכיבים בניתוח בעיקר אלה מחקרים עסקו רוזן, של עבודותיו

 רובינשטיין )לדוגמה: התחביריות התבניות בתוך. הפרדיגמטיות ובחלופות

 שורצולד תנאי; משפטי על תשל״ג, בךאשר הפועלי: הצירוף על תשל״א,

 דומה גישה (.348-346 תשל״ו, קדרי גם ראה ייחוד. משפטי על תשל״ו,

 תשמ״א, שטרן תשנ״ב: כוזר לאחרונה)לדוגמה: שפורסמו בעבודות גם ננקטה

תשמ״ו(. בורוכובסקי תשמ״ז:
 העברית תחביר לתיאור חשובה תרומה תרמה זו סטרוקטורלית גישה

 הסינטגמטיים היחסים את למדי ממצה באופן הסבירו הם החדשה.

 הראוי מן זאת, עם שונות. תחביריות בתבניות פריטים בין והפרדיגמטיים

 על נשענות הסטרוקטורליות הגישות רוב מחסרונותיהם. כמה גם להזכיר

 מישלב מהבדלי ומתעלמות ויחידה אחת לשון מערכת המחייבת עבודה הנחת

 כמה לגבי נכון הדבר מדי. גורפות לעתים הן התוצאות לכן, וסוציולקט.

 לעומת חבור בכינוי הקניין צירופי את שלו הניתוח רוזן. של מקביעותיו

 בעלות לעומת לא־עוברת בעלות כמבטאים לדוגמה, הפרוד, בכינוי הצירופים

 המדוברת העברית לגבי תקף כפחות יותר מאוחרים במחקרים הוכח עוברת,

 תשמ״ה(. ושראל שלזינגר רביד, :347 תשל״ו: רוזן)קדרי אותו שהציג מכפי

 בדרך עוסקים אינם הסטרוקטורליסטיים התחביריים הניתוחים כך, על בנוסף

המשפט. לרמת שמעבר בתפקודים כלל

טרנספורמטיבי־גנרטיבי תחביר
 הטרנספורמטיבית־גנרטיבית הגישה השפעת הורגשה השישים שנות מראשית

 הטרנספורמציות מניתוחי כמה החדשה. העברית תחביר על חומסקי של

 הראשון בחיבורו חומסקי שהציג התיאורטי הדגם על הושתתו המוקדמים

(1957 ,Chomsky,  עבודתו היא לכך דוגמה מבנים. של קטן במיגוון שעסק (

 תשכ״ה(. השמני)אורנן והמשפט השמני הצירוף על אורנן עוזי של המוקדמת

 תחומי מכן לאחר פיתחו תשכ״ט( )תשכ״ח: רובינשטיין וכן )תשל״ג( אורנן

 שהציג הטרנספורמציות דקדוק של יותר מאוחרת גרסה על־פי אלה, תחביר

.Chomsky, 1965) חומסקי  השבעים ובשנות המאוחרות השישים בשנות (

 החדשה, העברית תחביר של שונים בתחומים נוספים מחקרים מספר נערכו

 : Hayon, 1968 )לדוגמה: 1965 משנת חומסקי של הדגם על־פי יותר או פחות

1973 : 1971a,b, פועל שמות פעולה, שמות על ,1973 ברמן זיקה: משפטי על 

 המאמרים מן ורבים תשל״ח: תשל״ז: תשל״ה: אזר הבינוני: תפקודי ועל

של זו גישה (.345-344 תשל״ו: קדרי גם ראה : Cole, 1976 אצל שהתפרסמו



 תשמ״א(. ;תשל״ח החדשה)צדקה העברית תחביר על בספריו צדקה נקט ניתוח

 הוא החדשה. בעברית הגנרטיבי הדקדוק ליישום מבוא פרסמו (1976)ודרור חן

 The grammar of Modem גלינרט של לספרו בסיסית רעיונית מסגרת מהווה

1989 ,Glinert) Hebrew,) לדוגמה, ישראלים בלשנים כמה משמש ועדיין( 

 הגנרטיבית הבלשנות של יותר מאוחרים פיתוחים כי נראה תשנ״ח(. צדקה

 מחקרים מספר החדשה. העברית תחביר ניתוח לשם נדירות לעתים אומצו

 של (government binding) השליטה־קישוד יחסי מתיאוריית מושגים אימצו

 כמו כנושא כפולים כינויים על תשנ״ב, דורון )לדוגמה, הגנרטיבי התחביר

פועל־נושא(. המילים סדר על תשנ״ה וזיו הרוצח״! הוא הוא ״דני במשפט

 השפה. על חדשים תיאוריים נתונים שתרמו — מעטים אמנם — ביניהם יש

 הלשונית. הכשירות כללי מערכת הוא גנרטיביות בגישות המחקר אובייקט

 פירוש קרובות, לעתים הדקדוקיות. גבולות בחינת ידי על נחשפים הכללים

 עצמו. הניתוח לשם שנוצרו רבים מבנים על מבוסס הנבדק החומר כי הדבר

 כשירותו מחלוקת. מעוררים דקדוקיות לגבי השיפוטים פעם לא כך, על בנוסף

 והכול מהם מתעלמת הגישה אך שונים, ממישלבים כללים מכילה דובר של

 ורבדיה העברית סוגי כל קרובות, לעתים אחת. דקדוקית למערכת כשייך נתפש

 הקדמה(. : Cole, 1976 )השווה בנפרד לתיאורים זוכים ואינם יחד, ממוזגים

 כי כך על מעיר (,Rosen) Contemporary Hebrew, 1977 : 53 בספרו רוזן,

 למחקר בעוז שהתנגדו בחוגים דווקא בחום התקבל בלשני מחקר של זה סוג

 של כהלכה״ ה״בנוי ממושג נבע הדבר לטענתו, המודרני. התיאורי הבלשני

 הנורמטיבית. לצורה אותו שהשוו שהיו הגנרטיבי, בדקדוק הלשונית הכשירות

 העברית בתחביר גנרטיביים ניתוחים לתחביר, הסטרוקטורליסטיות הגישות כמו

למשפט. שמעבר השיח בתפקוד נדירות לעתים רק עסקו החדשה

ופדגמטיקה שיח המסר, מבנה

 החדשה העברית תחביר של מחקרים מספר התקדמו ואילך השבעים משנות

 שונים תחביריים מבנים של תפקידם את ובחנו המבנה לניתוח מעבר אל

 כולל התחביר, שבבסיס המסר מבנה את לחקור הצריך הדבר בהקשריהם.

 בחשבון הביאו מסוימים מחקרים ומיקוד. חידוש נתון, כמו למושגים התייחסות

 השיחתית, המדוברת, בשפה המבנים. מופיעים שבו השיח של אחרות תכונות

בהם. השימוש של הפרגמטי בהקשר עיון מתוך הוסברו התחביריים המבנים

 מסוימת במידה התייחסו הגנרטיבית הגישה על־פי שנערכו מחקרים מספר

קיום משפטי על (Hayon, 1972)חיון של במאמר למשל, כך, המסר. למכנה



 תלויה במשפט רכיבים של מסוימות היערכויות של הדקדוקיות שבו ובעלות,

 בתה יש סוכר שהרצף היא הטענה הרכיבים. של האינפורמטיבי במעמדם

 ומצוי העיקרית המשפט הטעמת את נושא הראשון הרכיב אם רק דקדוקי,
 סדר על נוספים מחקרים חלב(. לא )אך בתה יש סוכר כלומר, מנוגד, במוקד

 )לדוגמה, המסר במבנה הם גם שטיפלו הגנרטיבית, הגישה על־פי המילים

1986 ,Borer and Grodzinsky ; 1976 ,Ben Horin ; בספרו גלינרט וכן The 

426-413 :1989 ,Grammar of Modem Hebrew,) של לקטגוריות מתייחסים 

focusn topic, עורכים אינם הם זאת, עם המבע. של ההטעמה להבדלי וכן 

 ובראשונה בראש עוסקים אלא במבנים, השימוש הקשרי של שיטתית בדיקה

במשפט. הרכיבים מהיערכות כתוצאה הדקדוקיות גבולות בזיהוי
(topic referent)נושאי״ ״רפרנט במושג משתמשת (Berman, 1980)ברמן

 המדוברת. בשפה במשפטים המפורש הנושא רכיבי השמטת את להסביר כדי

 הרפרנט גרירת הוא כאלה מבנים המחוללים הגורמים אחד כי מראה היא

 והקשרי מילים סדר על אחדים מחקרים משפטים. של שרשרת לאורך הנושאי

 בלום־קולקה שושנה שערכו השיח חקר על בספר מצויים והפרגמטיקה השיח

 וזיו)תשמ״ב( ממוקדים, מבנים על )תשמ״ב( גיורא למשל, )תשמ״ב(; ואחרים

קיום. משפטי על
 והנסיבתי הלשוני ההקשר שבבחינת החשיבות את מדגיש )תשנ״א( צדקה

חד־איבריים. במבעים ההיגד תוכן שחזור לשם
 ומשתקף המסר במבנה מרכזי מאפיין שהוא יידוע, על מחקרים נערכו

 של זה בתחום שונים היבטים חקרה )תשמ״ב( אגמון־פרוכטמן בתחביר.

זיקה. במשפטי היידוע את בדקו ואורנן)תשל״ח( (Cole, 1974)קול הדקדוק.

 תוצאה הם תנאי במשפטי הפסוקיות ברצף השינויים לנדאו)תשנ״ד(, לטענת

 השיחתי. ההקשר בבדיקת המתגלה הפסוקיות, של האינפורמטיבי מעמדן של

 את המילית היקרות את להסביר כדי המסר למבנה נדרשת )תשנ״ד( הנקין

 אין לטענתה, הספר. את לי יש כגון הישיר, המושא יחסת של שאינן בסביבות

 המקודד נושאי עצם שם עם דקדוקיים יחסים של מחודש ניתוח משקף הדבר

 העובדה היא לכך הוכחה מסר. מוקד ציין את היות אם כי מושא, במאפייני

 לדוגמה טהור, קיומי הוא כשההיגד אפילו מופיעה מושאי בתפקיד שאינה שאת

זה. את גם יש
 וההקשר השיח בדיקת באמצעות המיליות תפוצת על נסבו אחרים מחקרים

 (,Dascal and Katriel, 1977) וכתריאל דסקל כך בהן, השימוש של הפרגמטי

להזכיר עלינו ואלא. אבל המיליות תפוצת על ועבאדי)תשמ״ז( )תשמ״א( אזר



 לבין הדובר כוונת שבין הקשר על )תשנ״ז( טאובה של עבודתה את גם כאן
הסבילים. ההיגדים מבנה

ודיאכרוניה טיפולוגיה

 שהתפרסמו החדשה, העברית בתחביר מחקתם מספר לסווג ניתן כלליים, בקווים

 את בודקים אלה מחקרים ולדיאכרוניים. לטיפולוגיים האחרונים, העשורים בשני

 אחרות שבשפות לאלה החדשה בעברית מסוימים תחביריים מבנים בין הקשר

 היסטוריים שברבדים לאלה החדשה בעברית מבנים שבץ היחסים את או סוג, מאותו

מעמתים. או השוואתיים במחקרים איפוא, הוא, המדובר העברית. של קודמים

 תקופותיה לאורך מסוימים תחביריים במבנים התמקדו ביניהם מעטים

 למשל, כמו, החדשה, העברית מן חומר גם וכוללים העברית של השונות

ח  הבינוני, על (Gordon, 1982)גורדון זיקה, פסוקיות על תשכ״ז( )תש״ך, פ

 הקדמת על (Blau, 1977)בלאו הפעולה, ושם הפועל שם על בן־אשר)תשל״ו(

ודאי. המילה של התחבירית התנהגותה על וקדרי)תשל״ז( הפועל תואר

 מנקודת החדשה בעברית המילים סדר את חקר (Givon, 1976) גבעון

 אוניברסלים אודות גרינברג של התזה רקע על טיפולוגית היסטורית ראות

 הייתה יותר מוקדמות בתקופות לטענתו, טיפולוגיים. ושינויים טיפולוגיים

 בעברית המילים סדר הולך כעת אך )פועל־נושא־מושא(, vso שפת העברית

s^ במהירות ומשתנה המדוברת v o .)אחרים בלשנים גם )נושא־פועל־מושא 

 טיפולוגית ראות מנקודת החדשה בעברית הבסיסי המילים סדר בזיהוי עסקו

 )השווה SVO אכן הוא הסדר כי מסכימים הכול וכיום תשל״ז(, רביד )לדוגמה,
1997 ,Berman.)

 העברית של התחביריים המבנים בין דמיון נקודות על הצביעו מחקרים מספר

 הדמיון את מסבירים רבים אחרות. מודרניות שפות של אלה לבין החדשה

 מבנים גרידא. טיפולוגי כדמיון ולא החדשה, העברית על לשונית כהשפעה

 השפעתו בעקבות נוצרו מודרנית בעברית העיתונות בשפת המצויים מסוימים

 רדפו )״השוטרים העוקבת הזיקה למשל כמו האירופית, העיתונות סגנון של

 השפעות אותרו תשי״ג(. איתן מתוך הקרוב״, הבית לתוך שנמלט הגנב, אחר

 שלילה לדוגמה, החדשה, הישראלית העברית בתחביר תחומים במספר מיידיש

 ,Blanc גם השווה ; Altbauer, 1964) נשאר״ לא איש ״שום כמו כפולה

 קניין מבעי בין התחביריות המקבילות את הציג )תשל״ו( טורקל (.1965

 את השוותה הנקין)תשנ״ד( שברוסית. אלה לבין מודרנית בעברית קיום ומבעי

מדוברת דהיינו, דבורה, מודרנית בעברית כזה/כזאת הרומזים הצירופים תחביר



 בהם לשימוש מיוחדת לב תשומת הקדשת תוך שברוסית, לזה ולא־פורמלית,
 The Schizoid Nature of וקסלר, של ספדו יפה. כזאת לדוגמה מתאר, כמאייך

Modem Hebrew, העברית כי הטענה כדי עד לכת המרחיק ,1990ב־ שפורסם 

 אך ובמורפולוגיה, בפתולוגיה בעיקר עוסק משמית, סלאבית יותר היא החדשה

אחרת. מלשון הושאלו כי וטוען בתחביר, היבטים לכמה מתייחם
 העברית תחביר בין הבדלים על המצביעים מעמתים מחקרים מספר נערכו

 במקרים לשנייה. אחת משפה בתרגום שבלטו אחרת, שפה של זה לבין החדשה

 השנייה, השפה רכישת את להקל כוונה מתוך התבצע מחקר של זה סוג מסוימים,

 בין כאלה הבדלים מספר שבחן (,Levenston, 1965)לבנסטון של במקרה כמו

 מבנים מעמתים אחרים במקרים החדשה. העברית לתחביר האנגלית תחביר

 על אור לשפוך שבכוחם טיפולוגיים הבדלים להגדיר כדי בעיקר תחביריים

 המשמשים שונים תחביריים ביטויים בחנה למשל, צבעוני)תשנ״א(, תפקידם.

 שמקורן הבחנות בפעלים, אספקטואליות הבחנות לבטא כדי החדשה בעברית

 מחקר ערכה אגמוךפרוכטמן)תשמ״ז( אחרות. בשפות מורפולוגיות בהבחנות

 הלקסיקלית ההבחנה את מבטאת המודרנית העברית כי טוענת היא בו מעמת,

 she^ המקביל כמבנה לדוגמה: תחבירית. ברמה looks^ seems בין האנגלית

seems nice היא הנשואי לתיאור הנושא בין במין התאמה תהיה בעברית( 

 כזו התאמה תהיה לא she looks nice^ המקביל שבמבנה בעוד נחמדה(, נראית

 עברית בין המילים בסדר הבדלים הדגישה שריג)תשנ״א( נחמד(. נראית )היא

 היא ערבית. לפרוזה מודרניים עבריים בתרגומים עיון מתוך לערבית, חדשה

 בערבית. מאשר מודרנית בעברית יותר הרבה תדירה רכיבים הקדמת כי מראה

 המשפט מבנה על מעמת מחקר לאחרונה ערך (Shlonsky, 1997)שלונסקי גם

ובערבית. חדשה בעברית
 תחביריים מבנים על רבים מחקרים גם ייכללו הדברים הצגת של זה בחלק

 מסוימות בחלופות לשוניים שינויים של טבעי מתהליך כתוצאה שהופיעו חדשים

 יותר מוקדמים ברבדים שמצוי ממה סטייה תוך המדוברת, החדשה העברית של

נבחרות. דוגמאות להלן בשפה.
 מושאים של צורה שלבשו הדבורה בשפה הקניין מבני את לעיל הזכרתי

 אחדים מחקרים את. המושא בציץ מצוינים הם מיודעים ובהיותם ישירים,

 על במחקרו בתופעה הבחין (180-144 )תש״ו: אבינרי זה. לנושא הוקדשו

 ,Seikevics)סייקביץ (,1976)זיו של אלה הם יותר חדשים מחקרים ילדים. שפת

 המושא בציץ זה לא־נורמטיבי שימוש וצדקה)תשנ״ח(. הנקץ)תשנ״ד( (,1979

הספר. את לו חסר רמי לדוגמה קרובים, מבנים במיגוון גם מצוי את



 של הצירוף של הגוברת לנומינליזציה הלב תשומת את הפנה )תשמ״ב( צדקה

 כך כדי עד המדוברת, בשפה הפועל( הפועלי)שם המקור צורת עם התכלית ל
ביחד. הלחיות לדוגמה, מיודעת. היא שלעתים

 שפורסם Language Change in Child and Adult Hebrew רביד של ספרה

 בו מוקדשת מסוימת לב תשומת אך במורפו־פונולוגיה, בעיקר עוסק ,1994ב־

 בתחילת הניצב נשוא או פועל תת־תקני, בדיבור כי הראתה היא לתחביר. גם

 ועוד, זאת המים״. ״נגמר לדוגמה לנושא: מותאם אינו קרובות לעתים המשפט,

 מושאיות תכונות מקבל המשפט, שבתחילת הנשוא לאחר המופיע שמני צירוף

 האחרים המקרים כל את נשאר בספר, זה את כתוב לדוגמה: באת, ומסומן
G, 1982 גם )השווה il; 1980 ,Berman.)

 נוטה תת־תקני בדיבור כי (Ravid, 1995) נפרד במחקר הראתה רביד

 של זה הוא הרווח והשימוש המספר, שמות מיני שני בין ההבחנה להתנטרל
-.a הסיומת ללא הנקבה, צורת

 התת־תקני בדיבור הוכנס כיצד הראתה (Berman, 1980; 1990) ברמן

 או מודאלית השלמה של כאפשרות זה הסתמי הגוף שם בדמות מפורש נושא

כך. לדבר יפה לא )זה( לדוגמה אחרות, מעריכות משפט בהשלמות

 מדוברת בעברית כי ההוכחה היא (Berman, 1982)ברמן של נוספת תרומה

 בקשרים ל היחס במילת המצוינת הדאטיב יחסת של החלתה היקף הורחב

 שטח נושאי כך בשפה. יותר מוקדמות בתקופות ל הופיעה לא שבהם תחביריים
לרינה. בעצוב כמו חוויה, נשואי ידי על נעקפים

 שבמקור מה בזה: הצירוף על העובר הקטגוריאלי בשינוי דן קדרי)תשמ״ב(

 זוהי ככזה. בצורה יחם מילת עוד בתוספת לעתים כיום משמש יחס, צירוף היה
להעצמתו. עדות

 התרחב לא השלילה במילת השימוש כי בעובדה מכירים הכול ולבסוף,

 במשפטים הנורמטיבית אץ את מחליפה גם היא וכעת הלא־פורמלי בדיבור
שמניים.

דיבור חלופות בין הבדלים

 בין ברורה הבחנה הבחינו לא החדשה העברית בתחביר המחקרים רוב כה, עד

 ובדיבור, בכתיבה התקני בשימוש התמקדו אלא השפה, של השונים הרבדים

 לרקע ספציפית התייחסות ללא המדוברת השפה של לא־תקניות בתכונות או

מיגוון רק לא קיימים החדשה שבעברית כך על עוררין אין כיום הדוברים. של



 וגם בהקדמה: Glinert, 1989 )השווה סוציולקטים מיגוון גם אלא מישלבים,

1994 ,Ravid.)
 התחבידיים להבדלים לב תשומת אחדים מחקרים הקדישו האחרונות בשנים

 המובחנות שונות סוציו־אקונומית שכבות בני שבפי בעברית דיבור צורות בין•

 משפחתי מרקע ילדים דיבור בין גם תחביריים הבדלים אותרו בחברה. היטב

 מבחינה הן מזו זו נבדלות אלה קבוצות שתי מזרחי. ממוצא אלה לבין מערבי

 שנחשב הוא הסוציו־אקונומי וההבדל הגיאוגרפי, ברקע והן סוציו־אקונומית

 (.Ravid, 1994: 10 תשמ״ד: )וידיסלבסקי הלשוניים להבדלים המכריע הגורם

 וברקע בגיל הקשורים מדוברת, עברית של רבדים בין הבדלים על חשוב מחקר

(.1994)רביד של זה ספרה הוא סוציו־אקונומי,
 חקרה (1976)זיו לדוגמה, ילדים. של בדיבורם התחביר על מחקרים נערכו

 הנקין ישראלים. ילדים בידי רכישתם ואת התחביריים המבנים התפתחות את

 קטנים, ילדים של המדוברת בשפתם בזמנים מיוחד שימוש זיהתה )תשנ״א(

 — לא־ריאליים בהקשרים בטל תנאי משפטי להבעת המשמש עבר, זמן לפיו

 הורחב — רגילים תנאי במשפטי גם מבוגרים בין בדיבור שכיח שהוא שימוש

ילדים. בין דמיון במשחקי אחרים לא־ריאליים להקשרים
 תחביריים מאפיינים מטופלים ובהם כסלנג, שמוגדר במה עסקו מחקרים כמה

 אלה במחקרים הכלולים מבנים מספר כי נראה (.1963)ספן לדוגמה, אחדים:

במחלוקת. שנוי כסלנג סיווגם ולכן בדיבור, היום שגורים
 כתובה. מודרנית עברית של שונים מסוגים תחביריים מאפיינים נבדקו כן כמו

 משתמשים שונים סופרים שבה היחסית השכיחות את השוותה פרוכטמן)תש״ל(
 ברמן אינדיווידואלי. סגנון לזיהוי זה בקריטריון והתמקדה ובשעבוד באיחוי

(1978 :1976 ,Berman) פעלים, העצמת של העשירה ההתפתחות על הצביעה 
 לשפה מובהק בניגוד וזאת והעיתונאיים, הרשמיים הכתיבה בסגנונות שחלה

 מפורשים נושאים עם יותר, ופשוט אנליטי משפט מבנה המעדיפה המדוברת,

נטויים. ופעלים

לשוני מאגד בסים על התחביר חקר

 העברית תחביר על מחקרים מעט לא כבר נערכו זו, מסקירה ללמוד שניתן כפי

 התקדמות והשיגו חדשות תיאוריות עובדות חשפו אלה מחקרים החדשה.

 לפני השפה. של השונים הרבדים פני על מבניות חלופות בזיהוי מסוימת

העברית במאגר בתחביר הטיפול על הערות מספר להעיר מבקש הייתי סיום,



 המאגר מבוסס התחביר חקר שבהם התחומים ועל בישראל)מעמ״ד( המדוברת
מיוחד. ערך בעל להיות עשוי

 שיותר כמה הטקסטים בתמלול מלכתחילה לייצג חשוב המאגר, כינון בעת

 זה אין מדוברות, לשוניות צורות של במקרה התחביר. להבנת רלוונטי מידע

 מאפיינים גם לייצג לדעתי, חיוני, תחבירי. מבנה של ישיר ייצוג של עניין רק

 ההטעמה גרעין מיקום ואת ההנגנה רצפי גבולות את במיוחד סופרסגמנטליים,

 ההטעמה גרעין ומיקום ההנגנה מיקטעי איתור לא־מוקפד, בדיבור ברצף.

 לעיל הזכרנו התחבירי. למבנה אינטגרלי קשר הקשורים חשובים סימנים הם

 מאפיינים של בחשיבותם שהכירו החדשה העברית בתחביר מחקרים כמה
 גבולות זיהוי כיצד הראה (Fraenkel, 1966) פרנקל אלה. סופרסגמנטליים

 על מחקרים מספר המיידיים. המרכיבים לניתוח לסייע יכול הנגנה מיקטע

 מיקוד של מסוימים סוגים כי גילו החדשה בעברית מילים סדר של חלופות

 חלב( לא )אך בתה יש סוכר כגון קיום במשפטי כמו מוטעמים, להיות חייבים

 אודות לאופר של החשובה עבודתו את גם כאן להזכיר עלינו לעיל. שצוטט
תשנ״ו(. תשמ״ז; )לאופר המדוברת העברית של הסופרסגמנטליים המאפיינים

 אורגני קשר קשורים האלה הסופרסגמנטליים שהמאפיינים העובדה מלבד

 שונים בסוגים להשתנות גם עשויים הם המדוברות, בצורותיה השפה לתחביר

 של העיקריות המטרות ואחת הואיל שונה. מרקע דוברים ובין דיבור של

 שתעתיקי ברור בדיבור, זה מסוג הבדלים לחשוף היא המאגר מבוסס המחקר

 המאפיינים רישום את לכלול חייבים המדוברת העברית במאגר הטקסטים

 ישראלית עברית של תעתיקים ההנגנה. בציון גם צורך יש סיבות, מאותן האלה.

 אינם (Blanc, 1964 תשי״ז; )בלנק בלנק שסיפק אלה כגון שפורסמו, מדוברת

 התחביר חקר את ספק ללא מגביל והדבר סופרסגמנטליים מאפיינים כוללים

 אחרות, בשפות שנערכו לשון מאגרי בסיס על בתחביר מחקרים הטקסטים. של

 לוואים,' תמורה, פסוקיות, נטיעת המשפט, אורך כמו תכונות בהבדלי התמקדו
(.Kennedy, 1998: 174-154) מבוקעים ומשפטים שלילה תנאי, מבני

 לגלות עשוי בישראל)מעמ״ד( המדוברת העברית מאגד על שיתבסס מחקר
 קשורים אלה ממאפיינים רבים כי לציין יש דומים. בתחומים חלופות מיגוון

 ציונם חשיבות את יותר עוד שמחזק מה סופרסגמנטליים, למאפיינים הדוק קשר
הטקסטים. בתעתיק



ביבליוגרפיה

פועלים. ספרית הארצי הקיבוץ מרחביה: בדורנו. העברית כבושי תש״ו. יצחק. אבינרי,

 .123-97 יג: לעם לשוננו בעברית. הפועל תואר תשכ״ב.
כתיבה. טיפוסי של לסגנונם כבוחן והשעבוד האיחוי תש״ל. מאיה. אגמון־פרוכטמן,

.45-29 :2 חפ״שית עברית בלשנות
. הכתובה. העברית של תחבירי בניתוח ראשונים פרקים תחביר: בנתיבי תש״ם. -

לאור. להוצאה אוניברסיטאיים מפעלים תל־אביב.
:18 חפ״שית עברית בלשנות סגנוניות. אימפליקציות ועל היידוע על תשמ״ב. ._

18-5.
:תל־אביב ישראלית. בעברית ותיחום יידוע של קטגוריות :והסתום הידוע תשמ״ב. . —

פפירוס.
.  צורני בידול של אחת תופעה על נראית״: את איך נראית, את ״איך תשמ״ז. -

.86-81 נא: לשוננו המדוברת. הישראלית בעברית תחבירי
דוקטור. עבודת החדשה. הספרות בלשון השמניים הצירופים .1964 עוזי. אורנן,

ירושלים. העברית. האוניברסיטה
. ירושלים. ביטרמן(. ש׳ )עורך: החדשה. העברית תחביר תשכ״ה. -

אקדמון. :ירושלים הפשוט. המשפט תשל״ג. . —
 .8-5:14 חפ״שית עברית בלשנות הזיקה. ומשפט היידוע תשל״ח. .—

 של המילוניות והיחידות הצרכה מלות הצרכה, סימני תש״ל-תשל״א. משה. אזר,

.286-282 ;227-220 לו: לשוננו הפועל.
.42-33 :6 חפ״שית עברית בלשנות המחובר. הצירוף תשל״ב. .—

. חפ״שית עברית בלשנות העומק. ובמבנה השטח במבנה ומחובר כולל תשל״ה. -

9: 16-1.
חיפה. אוניברסיטת :חיפה בתחביר. ועומק שטח תשל״ז. . —

: 13 חפ״שית עברית בלשנות והשייכות. הבעלות למשפטי הערות כמה תשל״ח.

12-5.
.  .148-133 מה: לשוננו ימינו. של בעברית ש־ ואלא אלא אבל, תשמ״א. -

 .8-3 לד: לעם לשוננו זיקה. ומשפט הלוואי שימוש על תשי״ג. עלי. איתן,

 חפ״שית עברית בלשנות הקריאות. כמודד התחבירי השיעבוד תשל״א. רות. אלמגור,

3: 104-83.
 מוסמך, לתואר גמר עבודת החדשה. בעברית הזיקה משפטי תשכ״ד. שושנה. בהט,

ירושלים. העברית. האוניברסיטה



 נ: לשוננו שם־העצם. אחרי הבאים הלוואים היירארכיית תשמ״ו. אסתר. בורוכובסקי,
118-103.

 בכתב להשכלה העברי המכון ירושלים: התחביר. יסודות תשכ״ו. יהושע. בלאו,

 עיונים תשמ״ב. ניר)עורכים(. ורפאל טובין ישי שושנה, בלום־קולקה, בישראל.
אקדמון. ירושלים: השיח. בחקר

 .39-33 כא: לשוננו ישראלי. עברי דיבור של קטע תשי״ז. חיים. בלנק,

 לתואר גמר עבודת הבינונית. החדשה בעברית התנאי משפטי תשכ״ד. מרדכי. בן־אשר,
ירושלים. העברית. באוניברסיטה מוסמך,

.  המאוחד. הקיבח תל־אביב: החדשה. העברית בתחביר עיונים תשל״ג. -

 בתוך: ימינו. לשון לעומת המדרש בלשון הפעולה ושם המקור שימושי תשל״ו. .—

 שישים לו במלאות רבין לחיים עמו: כלשון ניר)עורכים(. ורפאל ציון בן פישלר,
 הלשון. להנחלת המועצה ירושלים: שנה.

 ; 107-97 פו: ; 75-67 פה: לעם לשוננו ונשוא. נשוא סדר כיצד תשי״ח. אבא. בנדויד,
.165-149 פז-פח:

 לה-לז, לעם לשוננו חדשה. במציאות עתיקה לשון תשי״ב־תשי״ג. זאב. בן־חיים,
מ-מא.

 .16-9 לח: לעם לשוננו ש... פי על אף כי, לשון)ה(:אם תיקוני תשי״ג. ניסן. ברגגרין,

 דוקטור. עבודת החדשה. בעברית הפועליים השמות .1973 אהרונסון. רות ברמן,
ירושלים. העברית. האוניברסיטה

חפ״שית עברית בלשנות החדשה. בעברית התאם כללי לניסוח הצעות תשל״ד.
17-1:8.

 פונקציונליסטי ניתוח לטקסט: ויחסו במשפט המלים סדר תשמ״ב. רחל. גיורא,

 )עורכים(. וניר טובין, בלוס־קולקה, בתוך: ממוקדים. משפטים של פרגמטי
301-263.

 .70-65 :36 עברית בלשנות הכפול. הגוף כינוי לסוגיית תשנ״ב. עידית. דורון,

 בלשון עבר זמן של ייחודיים שימושים עבר: הרבה עם קטנים תשנ״א. רוני. הנקין,
.362-333 נה: לשוננו הילדים.

 .54-41 :38 עברית בלשנות זה״ את גם ״יש תשנ״ד. .—

.  .144-119 נח: לשוננו לדירוג. ושימושם משווים רמז כינויי תשנ״ה. -

 של המדוברת בלשונם ומילוניים תחביריים אספקטים תשמ״ד. דבורה. וידיסלבסקי,

.28—9 :21 חפ״שית עברית בלשנות מזרחי. וממוצא מערבי ממוצא תלמידים

 מוסמך, לתואר גמר עבודת החדשה. בעברית ויתור משפטי תשכ״ז. טליה. ורדי,
ירושלים. העברית. האוניברסיטה



 בתוך: החדשה. בעברית אחדות ״קיום״ בעיות והתרת השיח חקר תשמ״ב. יעל. זיו,

.316-303 וניר)עורצים(: טובין בלומ־קולקה,
:39 עברית בלשנות מדוברת. בעברית מיוחד מבנה הזה״: הספר ״מעניין תשנ״ה. ._

40-29.
 אוניברסיטאיים מפעלים עברי. תצרוני לדקדוק מבוא .1976 דרור. וזאב משה חן,

לאור. להוצאה
ימינו. בת בעברית השונים הסביל בבנייני התכוונות איפיון תשנ״ז. דנה. טאובה,

60:ט־י־יא מסורות -4 3. 
החדשה. ובעברית ברוסית ״יש״ ומשפטי שמניים משפטים תשל״ו. ר״מ. טורקל,

.26-17:10 חפ״שית עברית בלשנות

תל־אביב. עברי. תחביר תשי״ג-תשי״ד. מרדכי. יואלי,
 חפ״שית עברית בלשנות הישראלית. בעברית נומינליזציה פסוקיות תשנ״ב. רון. כוזר,

36: 90-71.
 .248-241נו: לשוננו תחבירית. עמדה או דיבור חלק החג״ם: תשנ״ב. .—

י״ב(. היהדות, למדעי המכון של המחקר )מפעלי הנגנה. תשמ״ז. אשר. לאופר,

העברית. האוניברסיטה ירושלים:
 בלשון מחקרים )עורך(. אשר בר משה בתוך: ופיסוק. בדיבור הפסקה תשנ״ו. .—

 המרכז מוסד ירושלים. מורג. לשלמה מוגשים היהודים ובלשונות העברית

.277-204 העברית: האוניברסיטה וספרויותיהם, היהודים ללשונות

 ירושלים. ובסגנון. בתחביר פרקים :כהלכתה לשון תשי״ז. יצחק. לבני,

 .398-389 לב: לשוננו העברי. הפסוק מבנה תשכ״ח. אברהם. לבנסטון,
בלשנות הטקסט. ובתחביר המשפט בתחביר התנאי פסוקית תשנ״ד. רחל. לנדאו,

.22-7 :37 עברית
 כרכים. שני ועיונים. מחקרים בת־זמננו: העברית תשמ״ח. )עורך(. שלמה מורג,

אקדמון. :ירושלים
 :ירושלים תקנית. התת בעברית וצורה משמעות תופעות :הסלנג דרכי . 1963 רפאל. ספן,

קרית־ספר.
 נא: לשוננו ופראגמאטי. לוגי תיאור - לאלא בהשוואה אבל תשמ״ז. עדינה. עבאדי,

109-95.
.47-44 מא: לשוננו במשפט. התיאורים סדר תשל״ח. מרדכי. עמית,

בלשנות כתיבה. טיפוסי של לסגנונם כבוחן והשעבוד האיחוי תש״ל. מאיה. פרוכטמן,

.45-29 :2 חפ״שית עברית
ח, .237-232 כד: לשוננו זיקה. במשפט המוסב הכינוי של מקומו תש״ך. יצחק. פ



.  דביר. תל־אביב: תקופותיה. לבל העברית בלשון הזיקה משפט תשכ״ז. -

 וזמן התמשכות איטרטיביות, פרפקטיות, של ההבעה דרכי תשנ״ב. לאה. צבעוני,

.88-55 נו: לשוננו הכתובה. הישראלית בעברית

 אקדמון. ירושלים: חדשות. תיאוריות לאור המשפט תחביר תשל״ח. יצחק. צדקה,
 קרית־ספר. ירושלים: בימינו. העברית תחביר תשמ״א. .—

 ג: פרקים חדש. יחס צירוף — שלה״ היופי את בלהפגין עסוקה ״היא תשמ״ב. .—
(.482-466 תשנ״ח: צדקה )= .60-49

 ושמחה מורג שלמה גושן־גוטשטיין, משה בתוך: החד־איברי. המבע תשנ״א.

 שבעים לו במלאת לכבודו לשון מחקרי אסופת רבץ: לחיים שי קוגוט)עורכים(.
 (.115-102 תשנ״ח: צדקה )= .310-295 אקדמון: ירושלים. וחמש.

בנגב. גוריון בן אוניברסיטת שבע: באר ובסמנטיקה. בתחביר מחקרים תשנ״ח.

 התחביר בתחום הישראלית בעברית המחקר מצב תשל״ו. צבי. מנחם קדרי,
.354-341 יג: בר־אילן והמילונאות.

 לשון השוואת ודאי)בודאי(: התפקוד מלת של התחבירית התנהגותה תשל״ז. .—
.60-47 :11 חפ״שית עברית בלשנות חכמים. ללשון ימינו

 בלשנות ככזה(. היחס המודרנית)צירוף העברית בתחביר החידושים אחד תשמ״ב. . —
.49-44 :19 חפ״שית עברית

 ישראלית בעברית המרכיבים סדר בעית של היבטים מספר תשל״ז. דורית. רביד,
.45-1:11 חפ״שית עברית בלשנות מודרנית.

 קווים ומישלבים: רבדים הסמיכות, צירופי תשמ״ה. שראל. וצבי שלזינגר יצחק ,—

 .100-92 ה: פרקים מורים. להכשרת במוסדות הוראה־למידה יחידת לפיתוח

 ד: לשוננו באח־ישראל. ילדינו בפי הלשונית הספציפיות על תרצ״ב. י. רבקאי,
 .242-231 ,95-93 ,77-73 ה: ;294-279

 דוקטור, עבודת ימינו. של בעברית השמני המשפט תשכ״ח. אליעזר. רובינשטיין,
ירושלים. העברית. האוניברסיטה

 המאוחד. pהקיב תל־אביב: השמני. המשפט תשכ״ט. .—

 המאוחד. הקיבוץ תל־אביב: הפועלי. הצירוף תשל״א. .—

 עם תל־אביב: הבלשנות. שיטות באור דמותה שלנו: העברית תשט״ז. חיים. רוזן,
עובד.

 תשכ״ז(. שנייה: )מהדורה קרית־ספר. תל־אביב: טובה. עברית תשי״ח. .—

 הייחוד. משפטי של והיווצרותם תקינותם לשאלת תשל״ו. רודריג. אורה שורצולד,
.354-321 יג. בר־אילן
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