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 סמיכויות חבורות מיודעות בה"א הידיעה 
בקורפוס מעמ"ד

נמרוד שתיל

מבוא*. 1

הגדרה כללית 1.1

1.1.1 ההיבט המורפולוגי 

הסמיכות החבורה היא הרכב תחבירי שמהותו העמדת שני שמות עצם זה לצד זה,1 
שהראשון בהם הוא בעל מעמד מורפולוגי מיוחד (construct state) בניגוד לצמידות 
שתידון להלן )1.2(. השם הראשון, הקרוי במסורתנו הדקדוקית נסמך, עשוי לבוא 
כאלומורף של השם הנפרד. האלומורפים בצורת הנסמך, שהיו מצויים בעברית 
המקראית ברוב השמות, מתבטאים בלשון ימינו במספר קטן יחסית של קטגוריות 
מורפולוגיות, שהעיקריות בהן: א. שמות נקבה מלרעיים המסתיימים ב־a בצורת 
הנפרד, היינו שלא במעמד של נסמך, מסתיימים ב־at בצורת הנסמך, לדוגמה ׂשמלה: 
ׂשמלת שבת; ב. שמות בסיומת הרבים im )כגון שירים( או באלומורף שלו, דמוי 
הזוגי áyim )-יים(, לדוגמה שיניים,2 מקבלים את הסיומת ey בדרך כלל )בהגייה 
פורמלית e(, לדוגמה שירי אהבה, שיני בינה; ג. שמות מלעיליים אחדים שמינם 

אני מבקש להודות לעינת גונן ולרוני הנקין־רויטפארב על הערותיהן בעקבות קריאה   *
מקדימה של המאמר.

רביד ובראון )תשע"ג( כוללות את צירופי הסמיכות במונח צמידה (compounding), הכולל   1
בתוכו גם צירופי שם עצם ושם תואר, כגון כרטיס צהוב. המונח מציין צירוף מילים היוצר 
ערך מילוני שמני חדש. במילון למונחי בלשנות ודקדוק )שורצולד וסוקולוף תשנ"ב( מובא 
המונח compound word, ובעברית "הרכב, הלחם, הצמד", והוא כולל גם הלחמים כגון 

ערפיח. הכוונה במונח זה היא ליצירת לקסמות שמניות מורכבות. 
צורת הזוגי מתפקדת כזוגי כאשר הפרדיגמה היא בת שלושה איברים: יחיד, זוגי, רבים, כפי   2
שקורה בערבית קלאסית בכל הקטגוריות. בעברית קורה הדבר בעיקר בשמות המציינים 
יחידות הזמן, כגון שעה, שעתיים, שעות. בשאר המקרים הפרדיגמה היא על פי רוב יחיד־

רבים כבדוגמה, שולחן בעל ארבע רגליים )גלינרט תשל"ו, טורי תשנ"ג(. 
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ִית, ַיִין וכו',3 הם בעלי אלומורף נסמך  הדקדוקי הוא זכר במשקל -áyi-, כגון ּבַ
ית זיקוק, ֵיין רימונים(.  חד־הברתי -e- )לדוגמה ּבֵ

על פי לשון התקן, מספר גדול של שמות חסרים את האלומורף הייחודי הקרוי 
נסמך )לדוגמה, שולחן אוכל, מגרש משחקים(, בעיקר בשל ביטול ההבחנה בין 
שתי התנועות ההיסטוריות קמץ )בהברה האחרונה בצורת הנפרד( ופתח )באותו 
מיקום בצורת הנסמך(. לפיכך ההבחנה בלשון המדוברת בין צורת הנפרד לצורת 

הנסמך היא מטושטשת במספר גדול של מקרים.

1.1.2 טשטוש צורות הנסמך

ההפחתה במספר צורות הנסמך בלשון ימינו, במיוחד זו המדוברת באופן בלתי 
אמצעי, היא תוצאה של שינויים בחוקי הלשון ביחס למבנה הלשון העברית של 
המקרא על פי שחזורה. להלן החוקים הנוגעים בדבר: א. בלשון המקרא הנסמך היה 
חסר טעם, וכך הוא למעשה נוצר, ואילו בימינו יש בו טעם,4 למעט צורות נסמך 
חד־הברתיות כגון בן־זוג, בית־ספר, המתפקדות כמילה אחת, היינו כיחידת טעם 
אחת. ב. חוק התקצרות התנועה בהברה פתוחה לא מוטעמת היה חוק כללי, ואילו 
בימינו הוא אינו פועל בצורה אוטומטית. לכן אפשר לשמוע תנועת a בהברה הפתוחה 
הראשונה בצורות נסמך כגון שליח פיצה, גדר המערכת וכיו"ב. בצורות הרבים אין 
היחטפות של תנועת a בהברה הפתוחה שלפני צורן רבים־נסמך, לדוגמה בצורה 
מגרשי חנייה ההגייה הדיבורית היא migrashey תחת הצורה הצפויה על פי המסורת 
ועל פי התקן, migreshey. שתי התופעות קשורות זו בזו שהרי חוסר ההתקצרות 

נובע מכך שהנסמך בימינו מוטעם )Ravid 2001, שתיל תשס"ג, גונן תשס"ט(.

סמיכות מול צמידות 1.2

מבנה הסמיכות עומד בניגוד למבנה הצמידות )יוקסטא־פוזיציה(,5 שגם הוא מציין שני 
שמות עצם צמודים זה לזה המהווים יחידה תחבירית אחת. בניגוד לצירוף הסמיכות, 

שמות אלו קרויים גם שמות דיפתונגיים על שום הדו־תנועה שבצורתם הבסיסית )ההיסטורית(.   3
דו־תנועה זו עדיין ניכרת בצורות בהטעמת מלעיל מבסיסים אלו כגון הצורות הנטויות 

ְיָתה וכן בצורה ַלְיָלה.  בה"א המגמה, לדוגמה בצורה ַהּבַ
למעשה, גם במקרא יש לפעמים תופעות הסותרות את כלל חוסר הטעם של הנסמך.   4
י ֵאׁש )שיר השירים ח, ו( הצורה רשפי מוטעמת בטעם מפסיק  ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ לדוגמה, ברצף ְרׁשָ
חזק )זקף גדול(. מכאן עולה שכבר במקרא המימושים אינם זהים תמיד עם העיקרון שיצר 

 .langueאת הצורות הללו, היינו המימוש שונה מה־
juxtaposition. בתעתיק עברי המכוון ליוונית —  המונח יוקסטא־פוזיציה )באנגלית   5
יוכסטאפוזיציה, ובתעתיק עברי המכוון לאנגלית — ג'וקסטפוזיציה(, שפירושו "העמדה 
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בצירוף הצמידות השם הראשון בצירוף הוא חסר אלומורף ייחודי. סמיכות היא 
אפוא צורה שהיא חד־משמעית, ובה השם הראשון הוא בעל סיומת נטייה המאפשרת 
את ההבחנה בין צורת נסמך לצורת נפרד ]סיומת הנקבה a, סיומות הרבים -ִ’ים 
(im-) וסיומת הזוגי או דמוי הזוגי -ַ’ִים (áyim)[. בשאר המקרים, כאשר הנסמך 

חסר סיומות אלו, כגון בגד גוף, אין הבחנה לכאורה בין צמידות לסמיכות.
ההבחנה בין צורות הסמיכות לצמידות אינה רק בדרך מורפולוגית, אלא עשויה 
להיות גם בדרך תחבירית טרנספורמטיבית. חלק מן הצמידויות מאפשר מטתזיס 
של רכיבים, אלו המציינות בעל תפקיד ושמו, לדוגמה שלמה המלך לעומת המלך 
שלמה. במקרה של צמידות מסוג זה היידוע בא בראש הצירוף )בניגוד לכללי יידוע 
הסמיכות במקורות(. בנוסף יש הבדל בין הפונקציות של שתי הצורות )בסמיכות 
— על פי רוב השם השני בצירוף הוא לוואי לראשון, ואילו בצמידות — השם השני 
הוא לעתים תמורה שאינה לוואי(. מכיוון שביחס בין צורת הצמידות לצורת סמיכות 
הסמיכות היא בררת המחדל, היינו האיבר הבלתי מאופיין בניגוד, סביר להניח 

שצמדי מילים כגון בגד גוף נתפסים על ידי הדוברים כסמיכויות.6 

מיון הסמיכויות 1.3

1.3.1 המיון הצורני

החוקרים מבחינים בין הצטרפות לשעה של שני שמות בצורת סמיכות שהיא בתחום 
התחביר )סמיכות חיה( לבין סמיכות ממולנת שהיא בתחום המילון, או שהיא חלק 
ממגוון דרכי הגזירה של מונחים שמניים ]וגם מעט תואריים כגון גדול־ממדים, בנייני 
ענק )הלוי תשנ"ט, שורצולד תשס"ב, כרך ב([. ההבחנה הזאת מתקשרת עם היבט 
קוגניטיבי מסוים: צירוף תחבירי הוא צירוף זמני, והדוברים אינם טורחים לשומרו 
בזיכרון לטווח הארוך. לעומת זאת הצירוף המילוני הוא צירוף שהדוברים משמרים 
בטווח הארוך )ברמן ורביד תשמ"ז(.7 כיום התופעה מתוארת לא כחלוקה דיכוטומית 

זה לצד זה", מאפשר מצד משמעותו כמה שימושים שאכן מצויים במינוח הבלשני: א. 
הצמדה של מורפמות, לדוגמה בינ־לאומ־י )שורצולד וסוקולוף תשנ"ב(; ב. תצורת מילים 
מורכבות כגון הבינומים )הלוי תשנ"ט: 131(; ג. הצמדת שמות בלי שינוי צורני )בלי צורת 
נסמך(, לדוגמה צירוף המאפשר שינוי סדר רכיבים כגון שלמה המלך או המלך שלמה 
וצירוף שאינו מאפשר שינוי סדר רכיבים, כגון שני שקים מלט המנוגד לצורה שני שקי 
מלט )רוזן 1977: 143-129(. השימוש במאמר זה הולך בעקבות רוזן, כלומר הכוונה היא 
לצירוף מורפמות שמניות שאינו סמיכות, אינו בסיס + מוספית ואינו הלחם ואינו בינום. 
לצמידות בעברית יש מגוון שימושים. ראו בעניין זה רוזן 1977: 130-129; 175-174,   6

שתיל תשנ"ז: 8-7, בליבוים ושתיל תשע"ד. 
יותר מארבעים שנה ידוע במדע כי הזיכרון לטווח קצר הוא זיכרון חשמלי, ואילו הזיכרון   7
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אלא "כרצף של רמת חזרתיות וקונבנציונאליות, שבקצהו מבנים הנשלפים כיחידה 
אחת מן הזיכרון ובקצהו השני מצמדים יצירתיים שמקורם בתהליכי תחביר" )רביד 
ובראון תשע"ג: 273(. מן העולה מן הספרות נראה שהסמיכות החיה הלא־מילונית 
היא מעטה, וגם כאשר יש יצירה של סמיכות מחודשת, היא מיועדת להיות מילונית 
)רביד ובראון תשע"ג, גונן תשס"ט(. נראה שהסמיכות הלא־מילונית, היצירתית, 

נעשית בלשון המדוברת בצורת הסמיכות הפרודה. 
הסמיכויות הממולנות עצמן מתחלקות למונחים גנריים, כגון מכונת כביסה, 
ולסמיכויות שהן שמות פרטיים, כגון ארצות הברית, אצבע הגליל, מלחמת המפרץ. 
ההבדל בין שני הסוגים מתבטא בעובדה שהיידוע קבוע בסוג האחרון והוא חלק 
מבסיס הגזירה; ומן הבחינה הסמנטית, הסוג הראשון, מכונת כביסה, מקודד מושג 
סוגי, היינו מאוזכר שיש פרטים אחרים מסוגו בעולם החוץ־לשוני; ואילו הסוג 
האחר, ארצות הברית, מקודד מושג )רפרנט, מאוזכר( שהוא יחיד ומסוים, ואין 

שני לו בעולם החוץ־לשוני. 
חלק מן הנסמכים מתפקדים מהבחינה הפרגמטית כתחיליות גזירה, למשל 
בן־אדם, בעל הבית, בית־ספר. הלוי )תשנ"ט: 158( טוענת שהנסמכים בצירופים 
אלו מציינים מונחי־על, ובסוג זה מתרוקן גרעין המשמעות מתוכנו הרפרנציאלי, 
והערך המילוני מתקרב למעמד של צורת מילה ריקה. אחרים מתארים את ההבחנה 
הזאת במושגים של רצף: "ככל שרצף מסוים מופיע ביתר תכיפות, הוא יעבור יותר 
תהליכי הפחתה פונטית, יהיה איתן ויציב יותר במבנהו, ייעשה עמום יותר ביחס 
לרכיביו,8 וכך יישלף כיחידה אחת" )רביד ובראון תשע"ג: 273-272(. כך למשל 
ל לא נכללו כלל בדיון שלפנינו, בהנחה שמעמדם הדקדוקי  צירופים שנסמכם הוא ּכָ
)הפרגמטי, למעשה( ככָמת הוא מוסכם, אף שמבחינה מורפולוגית המילה כול היא 
שם עצם חסר ריבוי )כרבים אחרים, כגון אושר ועושר(, וצירוף כגון כל הכבוד הוא 
סמיכות במישור המורפולוגי )שיש לו אף אלומורף נסמך ייחודי במסורת הניקוד 

הטברנית, ראו למשל שורצולד תשמ"ט(. 

1.3.2 המיון הסמנטי 

בעבר היו ניסיונות למיין את הסמיכויות לפי בחנים סמנטיים, היינו קביעת היחס 
הסמנטי בין שני השמות כגון מכל־תכולה )שק־מלט(, מכשיר־תפקיד )סיר־לילה(, 

לטווח ארוך הוא זיכרון כימי )ראו קציר 1964(. 
דוגמה להפחתה פונטית הוא הצירוף בית־ספר, שבו הגבול בין שתי המורפמות, היינו   8
הרצף ts, לא נתפס כצירוף של שתי פונמות אלא כפונמה אחת, שסימונה המקובל c, וכן 
משמעות הצירוף עמומה ביחס לרכיביו. תפיסה זו של הדוברים עומדת מאחורי הכתיבים 

"ביצפר" ו"בצפר". 
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מכשיר־אופן פעולה )דוד־שמש(, פעולה־נפגע הפעולה )שיפוץ הבניין( )אזר 
תשמ"ה(. אך מיון סמנטי מסוג זה, בדומה למיון תיאורי הפועל, הוא למעשה אין־סופי 
)רביד ובראון תשע"ג: 274(. בתקופה מסוימת פרחה ההנחה התאורטית הגנרטיבית 
שהועלתה לראשונה בידי זליג האריס, שכל צירוף סמיכות, גם זו שנסמכּה אינו 
שם פעולה )שאין חולק על כך שהיא העצמה של צירוף פועלי(, הוא נומינליזציה 
של משפט, שחל בו תהליך של השמטת פרדיקטים. חלק מהבלשנים ניסו את כוחם 
בשחזור אותם פרדיקטים כדי להגיע לחקר היחסים הסמנטיים, לדוגמה משפט 
 Reif 1968,( "התשתית של הסמיכות דוד שמש הוא "הדוד מחומם על ידי השמש
Levi 1976, ניר תש"ן, יחידה 2: 119(. אך כפי שכתבה יפה דנה טאובה )1988: 6(, 
"בהרכבים מן הטיפוס הלקסיקלי, אי־שקיפותו של היחס התחבירי )או הסמנטי( 
שבמשפט התשתית נובעת מעצם היותם צירופים מומשגים, ולגביהם שחזור יחס 

זה הוא חסר־טעם" )ראו גם שתיל תשנ"ז: 77-75(. 

מטרת המחקר 1.4

מטרת מחקר זה היא בדיקת הסמיכויות החבורות המיודעות על ידי הצורן הקרוי 
ה"א הידיעה. כידוע, לסמיכות החבורה בלשון הדבורה יש שלוש דרכי יידוע, בניגוד 

לדרך אחת הנדרשת על פי הלשון התקנית:
א. שולחן ה־עבודה — יידוע פנימי )היידוע בלשון התקנית(

ב. ה־שולחן עבודה — יידוע תחילי
ג. ה־שולחן ה־עבודה — יידוע כפול 

לפי הספרות, יש לכל הצורות הללו תקדימים במקרא ובלשון חז"ל )אבינרי תשט"ו, 
אבינרי תשכ"ה: 425, קדרי תשכ"ו, אזר תשנ"ט: 199(, אך הצורות ביידוע תחילי 
וכפול הן כה נדירות ואף מסופקות לעתים, כך שאין להניח שמה שמצוי בלשון 
הדבורה הוא המשך של התופעות המצויות במקורות, ויש להציע פירושים אחרים 

למגוון הצורות. 
במאמר זה מטרתי היא למיין את הסמיכויות שנקרו בקורפוס שלפנינו על פי 
הקריטריון המורפו־סינטקטי של מיקום היידוע, ולהציע הסברים ופירושים למניעי 
הדוברים בבחירת סוגי היידוע. הניתוח המוצע יהיה מנקודת ראות מבנית ומנקודות 
ראות קוגניטיבית ופרגמטית. התיאור יתחיל בנתוני השטח שעל יסודם יועמדו 
ההשערות על מבנה העומק, אם כי אין כאן יומרה לשיטה אינדוקטיבית טהורה. 
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מתודה לאיסוף נתונים ומתודה לניתוחם. 2

בעבודה זו סרקתי את כל הטקסטים שעובדו במאגר מעמ"ד )למעט הטקסטים 
שתומללו בידי נורית דקל(, ואספתי את כל צורות הסמיכות החבורה המיודעות 
שנקרו בהם.9 הסמיכויות המיודעות מוינו על פי דרכי היידוע שלהן. לעתים הבאתי 

דוגמאות שפורסמו במחקרים מקבילים, לשם השוואה או העשרה. 

מצאי הצורות המיודעות. 3

מכיוון שבשלב זה של התהוותו ההדרגתית של המאגר החומר אינו רב ביותר, 
הוא יוצג במלואו בנספח סיום המאמר. בסך הכול נמצאו 70 דוגמאות לסמיכות 

המיודעת על ידי ה-. 

סמיכויות ביידוע פנימי: לדוגמה, איכות הבשר, ליום הזיכרון, לתחילת הדיסק. 
נמצאו )לפי ספירתי( 40 היקרויות )דוגמאות 44-5 בנספח(, המהוות כ־57% מכלל 
הסמיכויות החבורות במאגר הנבדק. ההיקרויות החוזרות שנמצאו הן ארצות הברית 
)2(, תחילת הסשן )2(, קצה המנהרה )2(. מספר התבניות, היינו מספר הצירופים 

התבניתיים, הוא אפוא 37.

סמיכויות ביידוע תחילי: לדוגמה, הבן־אדם, הבית מלון, והמערכת יחסים. נמצאו 
26 היקרויות )דוגמאות 70-45 בנספח(, המהוות כ־37% מכלל הסמיכויות החבורות 
במאגר הנבדק. התבניות החוזרות הן: הבית ספר )3(, הבעלי בית )2(, הבן־אדם )3(. 

מכאן עולה שמספר התבניות הלקסיקליות הוא 21 בלבד. 
עוד שתי דוגמאות )70-69 בנספח( הן דוגמאות משולבות שיש בהן הן יידוע 
פנימי והן יידוע תחילי, שהרי הסומך הוא סמיכות לעצמה: 69. בתחילת השביעות 
רצון שלך, 70. למרכז ה פלג גוף עליון שלו. הסיכום הסטטיסטי הוא אפוא 42 
היקרויות של יידוע פנימי שהן 39 תבניות, ו־28 היקרויות של יידוע תחילי שהן 

23 תבניות. 

סמיכויות ביידוע כפול: נמצאו דוגמאות ספורות, והן מובאות להלן: 
 ]P931_2_sp1_44-45[ 1. מה רגע הגיוס שלי זה עבר לאט

 ]C612_4_sp2_180-181[ 2. יושב ראש ה / המועצת המנהלים
[C612_4_sp1_ 263[ 3. המועצת המנהלים

]OM_sp5_27-28[ ...4. אבל המצב הרוח הכללי שלי היום / לא נובע מ

במהלך העבודה התברר לי שבטקסטים טמונים עוד ועוד צורות סמיכות שלא גיליתין   9
בסריקות הראשונות, כך שייתכן שנשמטה מסריקתי צורה זו או אחרת. 
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ארבע ההיקרויות של סמיכויות ביידוע כפול הן 3 תבניות )ההיקרות בדוגמה 3 היא 
חזרה על זו של דוגמה 2, ובאה ברצף אחד אתה(. אפשר לקבוע גם על פי קורפוסים 

מקבילים כי דרך יידוע זו היא הנדירה שבדרכים. 

סיכום המצאי: היידוע הפנימי, זה הנחשב לתקין מבחינת הנורמה, מהווה כ־57% 
מסך הסמיכויות המיודעות על ידי תווית היידוע ה-. היידוע התחילי מהווה בקורפוס 
הנבדק כ־37%, והיידוע הכפול כ־6%. המודאגים משינויים מהירים מדיי באופייה 
של הלשון העברית, יוכלו להתנחם בעובדה שהרוב המספרי של היקרויות יידוע 
הסמיכות תואמות את התקן, ולגבי שאר צורות יידוע הסמיכות שאינן תואמות את 
התקן, אפשר שכבר היו ברבדים קדומים של העברית, אם כי במעמד שולי, ועתה 
מעמדם חזק יותר. זהו ההבדל בין העברית העתיקה ללשון ימינו. כפי שאראה 

בהמשך, ליידוע התחילי יש גם מעמד דקדוקי בעברית הדבורה. 

הנחת המחקר. 4

הנחת המחקר היא שיש קווים מכוונים במבנה הפנימי של הלשון, המעודדים את 
הדוברים לבחור בצורת יידוע מסוימת ולא אחרת. לקווים אלו אפשר לקרוא גם כללים 
לשוניים, אשר כמו כל כללי הלשון הם כללים סטטיסטיים ולא כללים מתמטיים, 
כלומר, יש כאן מגמת הכללה ולא כלל מופשט חסר חריגים כמו במתמטיקה ובלוגיקה. 
מה שמחזק את ההנחה שדרך היידוע נקבעת על פי הכוונה פנימית, היא השוואת 
צורות יידוע הסמיכות השונות בלשונו של דובר אחד. שהרי אם דובר אחד בוחר 
פעם אחת בצורת יידוע מסוימת ופעם אחרת ברעותה, יש להניח כי יש לו הנעה 

כלשהי לבחירה זו, ואין בה מקריות. 
טענתי היא כי על פי רוב, הסמיכויות בלשון הדבורה אינן מתפקדות כצירופים 
תחביריים ספונטניים חיים אלא הן בעיקרן ביטויים נוסחתיים מוכנים מראש, 
הנשלפים מן הלקסיקון כיחידה צורנית אחת שאינה ניתנת לפירוק )השוו גונן 
תשס"ט, רביד ובראון תשע"ג: 271, הלוי תשע"א: 404(. הדבר מוכח בעיקר לגבי 
הסמיכויות ביידוע תחילי וביידוע הפנימי. הראיה לכך היא שאין כמעט דוגמאות 

לכך שדובר אחד מיידע צירוף מסוים פעם בדרך אחת ופעם ברעותה. 
לטענתי, היידוע התחילי והיידוע הפנימי הן שתי סינטגמות שונות המציינות 
מהויות שונות ותהליכים שונים: היידוע התחילי מציין לקסיקליזציה, היינו סימון 
של לקסמות מורכבות )מהתלכדות של שתי לקסמות קיימות( המסמנות מונחים 
גנריים כגון מכונת לחם, ואילו היידוע הפנימי מציין כמה פונקציות: לקסיקליזציה 
לא טרמינולוגית, גרמטיקליזציה, וייתכן שגם מעט יחסים תחביריים חופשיים. 
הלקסיקליזציה הלא מינוחית נראית בצורות שהן קפואות הן מבחינה סינטגמטית 
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והן מבחינה פרדיגמטית, היינו, שמות פרטיים ואידיומים. מצד אחר היידוע הפנימי 
מציין גרמטיקליזציה, שיש בה קיפאון סינטגמטי, אבל יש בה פוריות פרדיגמטית 
ביצירת א( מילות יחס מורכבות, ב( תוארי פועל מחודשים, ג( כמתים. תפקיד נוסף 

.(inalienable) של היידוע הפנימי הוא סמיכות המציינת מושג משויך

ניגוד בדברי דובר אחד 4.1
הטבלה הבאה מדגימה צורות יידוע שונות של הסמיכות היוצאות מפי דובר אחד. 
הטבלה באה להראות כי הבחירה הסינטגמטית אינה מקרית, אלא מעוגנת בתהליכים 

עמוקים המכוונים אותה. 10
יידוע פנימייידוע תחיליהדובר

C714_sp110בית ספר 13. בארצות הברית49. ַבּ
P931_2_sp119. שעות העבודה63. והמערכת יחסים
P931_1_sp217. סף הרגישות64. הבן־אדם

OCh_sp128. ברמת הקומבינה55. הכביש גישה
29. על שפת האגם

OM_sp542. מבחינת התחושה61. המצב רוח
Y32_sp244. בסביבות המ / הגסטהאוס66. השכר דירה

סמיכויות ביידוע תחילי. 5

נראה כי אין חולק על כך שהפונקצייה העיקרית המוטלת על כתפי הסמיכות 
החבורה בעברית בת ימינו אינה ציון השייכות כפי שהיה במקרא )לדוגמה, בן־

ישי(,11 אלא היא מהווה כלי מורפו־תחבירי מרכזי להרחבת הצירוף השמני ולייצור 
ערכים לקסיקליים מורכבים יחד עם צירופי שם עצם ושם תואר מסוג כרטיס 
צהוב, חדר אטום (Ravid & Berman 2010, רביד ובראון תשע"ג(.12 ברמן מכנה 
צורות אלו תבניות דו־שמניות )binominal constructions(, משום שבדרך כלל 
המשמעות של הצירוף אינה צירוף משמעויות הרכיבים אלא נובעת מהמכלול כולו 
)Berman 2009(, ברוח התאוריה של דקדוק התבניות. לדוגמה, הצירוף מחלת רוח 

הספרה מציינת את מספר הדוגמה.  10
בלשון ימינו צורות סמיכות שרכיבם הראשון בן ורכיבם השני הוא שם פרטי יוצרות שמות   11
משפחה, לדוגמה בן־דוד, בן־חיים, בן־יעקב, והן בנויות על המודל הגרמני ליצירת שמות, 

כגון יעקובסון, דוידסון וכו'. 
לעתים הסינטגמה סמיכות )ש"ע1 + ש"ע2( נמצאת ביחסי השלמה עם הסינטגמה ש"ע   12
+ ש"ת, לדוגמה בשאלונים מסוימים: שם משפחה, שם פרטי, שם נעורים, שם האב. כל 

אלו מושגים ממולנים. 
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אינו מובן מצירוף המשמעויות של רכיביו, אלא מן הצירוף כולו. הלוי )תשנ"ט: 
159( מציינת כי במבנה הסמיכות נשחק תפקידו הקטגוריאלי של הנסמך, והוא 
ין היחסה  משמש בתפקיד צורני־תחבירי של נושא צורני המין והמספר ושל ַצּיָ
הלקסיקו־סמנטית.13 מידת השחיקה הסמנטית של הנסמך אינה אחידה, ונמצאת 
על רצף מסוים שבקצהו השמות בן ובעל שהם שחוקים ביותר כנסמכים )בן חמש, 
בעל מום(, ואחרים כגון שולחן )שולחן עבודה( שהשחיקה בהם מתונה יותר )ראו 
שתיל תשע"ג(. הדוגמאות לצירופים שבהם הנסמך מתקרב למעמד של תחילית 
בית ספר  גזירה שנמצאו בקורפוס הן: הבן־אדם (3×), הבעלי בית שלי (2×), ּבַ

(3×), הבית מלון, החוסר יכולת. 
לדעת רביד ובראון )תשע"ג: 275(, "תפקידה העיקרי של הסמיכות החבורה 
בעברית החדשה הוא הבעת יחסי ניגוד בתוך הקטגוריה )היפונים( כמו בדוגמאות 
בובת עץ, שולחן קפה, מחלת רוח ומכשיר שמיעה, שבהן הסמיכות כולה היא סוג 
של הגרעין שלה — כלומר סוג של בובה, סוג של שולחן, סוג של מחלה וסוג של 
מכשיר". תיאור זה מתאים יותר למקרים שבהם הסומך קרוב יותר לתוכנו המקורי, 

ואינו מתאים למקרים שבהם משמעות הנסמך מרוקנת. 
הדוגמאות שנמצאו בקורפוס שלנו לסוג זה הן: החיי יום־יום, הקופת־חולים, 
השם משפחה, המערכת יחסים, הסוכן ביטוח, השכר דירה, היום טעימות, הכיתת 
כוננות. היחס ההיפונימי, היינו שבו הסומך מציין את התת־קטגוריה של הנסמך, 
מתבטא בכמה צירופים כגון חיי יום־יום לעומת חיי נצח; חיי משפחה; קופת 
חולים לעומת קופת חיסכון, קופת שרצים; שם משפחה לעומת שם פרטי, שם 
האב; סוכן ביטוח לעומת סוכן נסיעות, סוכן מכירות; שכר דירה לעומת שכר 
עבודה, שכר לימוד, שכר טרחה; יום טעימות לעומת יום עבודה, יום חג; כיתת 
כוננות לעומת כיתת יורים. יחס זה אינו קיים בצירוף המצב רוח. מצד אחר מילּונו 
של צירוף זה הוא מובן מאליו, שכן אילולי קיומו, לא הייתה נגזרת הצורה מצוברח 
)"בעל הלך נפש רע"(. בנוסף משמעות הצירוף אינה מתקבלת מצירוף משמעות 
רכיביו )קומפוזיציה( אלא מן הצירוף הכולל, שהרי יש שחיקה סמנטית של שני 
רכיביו. הרכב כזה נקרא תבנית (construction) בתאוריה ששמה דקדוק התבניות. 
הקביעה שסמיכויות מסוג זה בלשון הדבורה מיודעות בראשן היא מוסכמת על 
רוב החוקרים )Glinert 1988, שתיל תשנ"ז, כהנא תשנ"ח: 150, מאיר תשס"ט, 

Coffin 2005, בורוכובסקי תש"ע(. 

.‘deep case relations’ כינה )Fillmore 1986( בדומה ליחסות הסמנטיות שפילמור  13
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מיון הסמיכויות ביידוע הפנימי. 6

אדון תחילה באלו המסמנות לקסיקליזציה המתבטאת הן בקיפאון סינטגמטי והן 
בקיפאון פרדיגמטי, היינו, הסמיכויות המקודדות שמות פרטיים או ניבים )אידיומים(. 
אחר כך אדון בסמיכויות שיש בהן קיפאון סינטגמטי מחד גיסא ופרודוקטיביות 
פרדיגמטית מאידך גיסא, כלומר, בסמיכויות היוצרות מילות יחס מחודשות, תוארי 
פועל מחודשים וכמתים. לבסוף אביא את הסמיכויות המקודדות את יחס השיוך. 

הסוג האחרון הוא הסוג החי והחופשי בהשוואה לסוגי הסמיכויות האחרים. 

שמות פרטיים  6.1

במושג שמות פרטיים הכוונה היא לצירופי סמיכות שהיידוע שלהם נמצא כבר 
בבסיס הגזירה של הצירוף, ולכן אין בהם ניגוד בין צורה מיודעת לצורה בלתי 
מיודעת. אני מכנה סמיכויות אלו שמות פרטיים, משום שהם מציינים רפרנט אחד 
בודד ולא סוג. אלו הם שמות פרטיים של מועדים, מדינות, מוסדות, אירועים 

היסטוריים וכיוצא בהם. להלן הדוגמאות והסברן: 

]C711_2_sp2_6[ 9. זה מה שעשיתי ליום הזיכרון

אמנם במדינת ישראל מצוינים אירועי זיכרון נוספים, אך המושג "יום הזיכרון" 
בלי משלימים נוספים מציין מבחינה פרגמטית את המושג הרשמי "יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה". לשם השוואה המועד "יום 
הזיכרון לשואה ולגבורה" התקבע בלשון הדיבור בצורתו המקוצרת "יום השואה". 
ימי זיכרון אחרים יבואו בהשלמה בלבד, לדוגמה, "יום הזיכרון לרצח יצחק רבין". 

להלן דוגמאות נוספות:

14/13. בארצות הברית (2×), 15. במלחמת המפרץ, 16. מועדון החברים. 

הקביעה כי הצירוף מועדון החברים מתפקד כמעין שם פרטי, מבוססת על כך 
שבכל יישוב קהילתי )גם בקיבוץ ובמושב( יש מועדון אחד, ומבחינת הדוברים 
באותו היישוב יש רפרנט אחד, בניגוד למושגים אחרים כגון בית ילדים, שבדרך 

כלל יש כמה מהם ביישוב אחד. 

]OCh_sp1_179[ 26. כמו מה שהיה בשנות הארבעים

הצירוף שנות הארבעים כמקביליו הפרדיגמטיים )שנות העשרים, שנות השלושים 
וכיו"ב( הוא שם פרטי של תקופה )1949-1940(, במקרה זה — שם של עשור. 
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צירופים ניביים 6.2

הדיון בצירופי סמיכות אלו הוא משתי זוויות: הזווית הפרגמטית והזווית המבנית. 
יש להניח שהניבים אצורים במילון המנטלי של הדוברים בצורתם המיודעת ביידוע 
פנימי. מבחינה אחרת אפשר לחוש בזיקה של שתי הדוגמאות המובאות כאן גם לעניין 
סמיכויות היוצרות מילות יחס חדשות )להלן 6.3(. הסיבה לזיקה זו היא העובדה 
שהנסמכים בשתי הדוגמאות הם מושגים המציינים נקודות התייחסות מרחביות 
של מקום ושל זמן מהסוג התחלה, אמצע, סוף ונרדפיהם, וכן מציינים התרחשות 
הקורית סמוך לאחת מנקודת הציון הללו כגון במשך, בעקבות. הלקסמות אחרית 

וקצה עשויות לשמש כמילים נרדפות למושג "סוף". 

]C711_2_sp1_83[ 10. אחרית הימים

רֹאׁש  ית־ְיהָוה ּבְ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ צירוף זה הוא ציטוט מן המקרא: ְוָהָיה ּבְ
ל־ַהּגֹוִים )ישעיהו ב, ב(. המשותף לצירוף המקראי  ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ א ִמּגְ ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ
ולהקשר שלנו הוא תיאור של משאת נפש, אידאל לא מושג, לפי רוזנטל )2009(, 
"תקופה שבה ייפתרו כל המחלוקות והכאבים". ההקשר הכללי של הופעת הצירוף 
הזה הוא ויכוח על בעיית איזון הטמפרטורה באמצעות המזגן. חלק ממשתתפי 
השיח סובלים מחום, והם מעוניינים בהפעלת המזגן, ואילו לאבי המשפחה יש 
תחושה הפוכה. לאחר כיבוי המזגן פוסק האב, "אחרית הימים", כלומר, הושג 

איזון מושלם מבחינתו. 
צירוף זה אינו פתגם, שהרי פתגם מוגדר כיחידת טקסט זעירה בת משפט אחד, 
אך יש בו רוב תכונות הפתגם על פי זילברשטיין )תש"ן: 188(: 1( הוא צירוף כבול; 
2( הוא צירוף מוערך; 3( המדיום שלו הוא השיחה; 4( הוא מפר את הרלוונטיות של 
השיחה; 5( הנמענים נדרשים למעבר אנלוגי ממישור הייצוג למישור הסיטואציה; 6( 
הוא אנונימי ומהווה חלק מהמסורת התרבותית של הקהילה. מנגד זהו צירוף שיש 
בו רק ֵרמה והוא חסר ֵתמה, בניגוד למבנה האופייני של הפתגם )ניר תשנ"ו: 142(. 
הֵתמה היא מה שנאמר או התחולל )הדלקת המזגן וכיבויו( בשיח או בסיטואציה 
שלפניו. מבחינת תפקודו בשיח, הוא מתפקד כפתגם בעל יחידת הנגנה אחת. לפי 
Seitel )1969(, "הפתגם נאמר כדי לפתור את הקונפליקט בהתאם לרצונו של הדובר", 
וקביעה זו מתאימה למבנה השיח שבדיון. אפשר להוסיף כאן את הערתם של טורי 
ומרגלית שיש בשימוש הסוטה של הצירוף הכבול פונקצייה של אירוניה הנובעת 
מפער סגנוני בין הצפוי והמצוי )טורי ומרגלית 1969: 127(. במקרה שלנו הפער 

הוא בין רמת הסגנון בשיחה ובין רמתו הסגנונית של הצירוף הכבול. 

 ]P931_3_sp2_5[ 22. לא רואים את האור בקצה המנהרה
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]P931_3_sp1_23[ 23. אני לא רואה את האור בקצה המנהרה

מקורו של הצירוף הוא באנגלית, כנראה. בקשת הצירוף העברי בגוגל )ב־15 במארס 
2012( מניבה 3 תוצאות רלוונטיות, בעוד בקשת הצירוף האנגלי המקביל באותה 
העת מניבה כ־423,000 תוצאות. הצירוף כאן הוא היפוך של הביטוי המקורי, היינו 
הוספת צורן השלילה הופכת אותו מביטוי של אופטימיות לביטוי של פסימיות. 
מבדיקה במרשתת נראה שהשימוש הפסימי בצירוף נמצא גם ברבים משימושיו 
באנגלית. בדוגמה 22 המפקד מדבר עם ְפקודו על מצבו, ולכן הפועל מנוסח בצורה 
סתמית. במשפט 23 הָפקוד מאשר את הערכת מפקדו, ולכן הפועל הוא בגוף ראשון. 
צירוף זה אינו פתגם, משום שאין בו שימוש בסיטואציה פולמית. מבחינה פרגמטית 
אין בו טענה משל עצמו אלא הוא עוזר לבנות טענה אחרת, והמטפורה שבו, הבאה 

כתחליף למושג "פתרון הבעיה", מחזקת את הטענה. 

ההיבט המבני: שני צירופי הסמיכות הנידונים כאן הם אידיומים ולא הצטרפויות 
מוגבלות,14 שהרי יש בהם שני סוגי קיפאונות: א. קיפאון סינטגמטי, שהרי אי־אפשר 
להמיר את הסמיכות החבורה בפרודה )?האחרית של הימים, ?בקצה של המנהרה( 
או בכפולה )?אחריתם של הימים, ?קֵצָה של המנהרה(. ב. קיפאון פרדיגמטי, היינו 
המרה לקסיקלית, שהרי באשר לרכיב הראשון בצירוף אין אפשרות להחליף את 
אחרית בנרדפיה )סוף, סיום, תום( ואת קצה בנרדפיו )סוף, הצד השני, סיום(, וכך 
גם באשר לרכיב השני: אי־אפשר להחליף את הרכיב ימים בנרדפיו )שנים, הזמן(, 
ואת הרכיב מנהרה בנרדפיה )צינור, שרוול(. מעניין לציין שהניב בקצה המנהרה 

אינו מופיע במילון הצירופים של רוזנטל )2009(. 

סמיכויות המציינות מילות יחס מחודשות 6.3

המונח שאני מציע לסוג זה של סמיכויות, הוא סמיכויות יחסיות. מושג זה הוא 
בעל זיקה כפולה: מבחינה סמנטית הוא מתאר יחסים מרחביים )יחסים המתארים 
יחסים מקומיים ובאופן מטפורי — גם יחסי זמן(, שבהם הנסמך מציין מיקום של 
תחום הסומך, לדוגמה, התחלה של מסלול )במושג בעל ממד פיזי( או התחלה של 
שיעור )במושג בעל ממד זמן(. הסומכים מסוג זה מציינים במקורם נקודות ציון: 
התחלה, אמצע, סוף, וגם את מה שבא בעת ההתרחשות בנקודות אלו, אחריהן או 
לפניהן, כגון במשך, בעקבות. יש להן גם גיוונים )מילים קרובות משמעות( כגון 

תחילה במקום התחלה, שיא במקום אמצע, קצה במקום סוף. 

לפי המינוח שקבעה רבקה הלוי )תשנ"ט(.   14
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מבחינת התחביר המונח מתקשר למושג צייני יחס מורכבים )אלו המורכבים 
מצייני היחס היסודיים, בכל"ם + על, כגון לפני, מפני, על יד(. מילות יחס מורכבות 
הן צירופי יחס במעמד של נסמך. במקרים רבים השם הנסמך מציין מושג מוכר, 
בייחוד מגוף האדם )או החיה(, הבא להצביע על יחסיות בתחומים נוספים. לדוגמה, 
הפנים נמצאים בחלק הקדמי של הגוף, ועל כן יכולים לציין יחס של קדימה במקום 
ובזמן )לפני הבית, לפני שעה(. היד קרובה לגוף אך נפרדת ממנו, ועל כן יכולה 

לציין את יחס הקרבה )על יד הבית( וכיו"ב. 
מילות יחס הן קבוצה פתוחה להרחבה מתמדת )כהנא תשנ"ח: ב/28(. הרחבת 
 in אוצר מילות היחס בדרך הגניטיבית ידועה גם משפות אחרות, לדוגמה, באנגלית
ְמקום משהו(, בצרפתית à l’aide de )בעזרת משהו(, à coté de )לצדו  ’stead of )ּבִ
של משהו/מישהו( )רוזן 1977: 185(. העברית המדוברת פיתחה לעצמה מאגר של 
מילות יחס מורכבות, הנוסף על מאגר מילות היחס המוכרות מן הלשון הכתובה. 
המילים המשמשות ביצירת צירופים אלו עוברות דקטגוריזציה ממילות תוכן למילות 
תפקוד. בתפקודן יש הקבלה צורנית ותוכנית למילות היחס המורכבות הוותיקות, 
לדוגמה, הצירוף )73( בתוך הקיבוץ הזה ]Y311_sp2_82[ מקביל לצירוף )11( אני 

 .[C714_sp4_66] מעבירה לתחילת הדיסק
חוקרים אחדים ציינו כי חלק מן הסמיכויות ביידוע פנימי נמצאות במעבר 
משמות עצם למילות יחס )שלזינגר תש"ן, הלוי תשנ"ט, בורוכובסקי וטרומר תש"ע).
להלן שאר הדוגמאות כשהן ממוינות לפי יחסים סמנטיים. כדרך כל מיון 
סמנטי, אין בו אובייקטיביות מוחלטת, ומה שממוין בקטגוריה סמנטית אחת בידי 
בלשן אחד, עשוי להיות ממוין באופן שונה בידי בלשן אחר, כלומר, המיון תלוי 

גם בתפיסתו של הממיין. 

6.3.1. יחסי מרחב מקומיים 

יחסי המרחב שנמצאו במאגר: א. אמצע של מרחב כלשהו, ב. היחס "לצדו של גוף 
כלשהו" מקודד על ידי על שפת + משלים המציין את המקום, ג. היחס "קרבה 

יחסית לנקודה כלשהי" מקודד על ידי בסביבות + משלים. 
15]OCh_sp1_279[ (ger) 27. האלה שיש להם באמצע הגר

]OCh_sp1_353, 355[ 29. על שפת האגם

המילה גר במונגולית, בכתיב רוסי Гэр, מקבילה למילה התורכית יורט, ומציינת מבנה   15
מגורים עגול שִשלדו עץ וציפויו צמר או לבד מבהמות שונות. מבנה זה נפוץ בתרבויות 

שונות בערבות אסיה התיכונה. 
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]Y32_sp2_52-53[ 44. בסביבות המ / הגסטהאוס הזה

6.3.2. יחסי זמן 

 [C714_sp4_66] 11. אני מעבירה לתחילת הדיסק

(×2) ]OM_sp2_62] 38. בתחילת הסשן

השאלה אם הצירוף תחילת הדיסק מקודד מקום או אירוע או משהו אחר היא פתוחה. 
הדיסק עצמו הוא מוחשי וכביכול תחילתו היא תחילה מוחשית, אך הוא פועל על 
יחידות זמן, שהרי כל רצועה היא בעלת תחום זמן. לפיכך אם מתייחסים לתוכנו 

של הקנקן ולתפקידו, היחס שהצירוף מציין הוא יחס של זמן. 

]Y32_sp2_21[ 43. עד אמצע החודש

]OCD_1_sp1_28[ 35. אני בשיא הצמא דופק

]OCh_sp1_604[ 33. תחילת האלף אני חושב

בדוגמה האחרונה )33( אין מבנה של מילת יחס, אך הקרבה לצירופי היחס היא 
רבה. על פי ההקשר מדובר בגילו של פסל בודהה מסוים. ההשלמה המתקבלת היא 

*מתחילת האלף, כלומר, "הפסל הוא מתחילת האלף". 

6.3.3 סיכום צייני היחס החדשים

הקורפוס מספק דוגמאות לנקודות הציון התחלה ואמצע, אך אינו מספק דוגמה 
לנקודת הציון סוף. ההנחה היא שאילו הייתה מזדמנת בקורפוס סמיכות שנסמכה 
הוא צירוף היחס "בסוף", גם אז היידוע היה פנימי, לדוגמה, בסוף הדיסק, בסוף 
החודש וכו'. פירוש הדבר הוא שיש לקביעה זו ערך מנבא. אביא דוגמאות מקורפוס 

מקביל, המראות את תופעת האנלוגיה למילות היחס )שתיל תשנ"ז: 155-152(:

74. הם הולכים לעבוד במשך השנה.

75. חלק גדול משתלם היום על חשבון המפעל. 

מילות יחס ותיקות יחסית 6.4

בהקשר זה אפשר לשאול: אם אכן ציין היחס הזה הוא ותיק, מה עניינו בדיון זה? 
התשובה היא כי הצירוף הנידון, דרך + משלים ש"ע, הוא עדיין בתהליך של 
גרמטיקלזציה, כלומר, יש הבדל ברמת המילון שלו בהשוואה לצייני יחס ותיקים 
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מן הטיפוס נגד, טרם, בעד. הסמיכות הבאה תובא בהקשר רחב יותר, כי קשה 
להבינה מתוך עצמה: 

את לא יודעת איזה קומבינה עשיתי פה ||  ]...[ הרי אי אפשר לעשות עם 
הטלפון ||  ]...[

37. אז אפשר רק דרך החדר לעשות ||  ]...[ 

אז עשיתי עוקבת מהחדר לשער ||  ]...[ ואני כל פעם מתקשר לחדר ||  
]OCD_3_sp1_9-14[

ניתוח: הדובר מדווח לשומעיו על שיטה שמצא לעקוף מגבלה כלשהי בתום התקשורת. 
לפי ההקשר, הצירוף דרך החדר פירושו באמצעות החדר. מבחינת מבנה השיח, 
יש הקבלה בין הצירופים עם הטלפון ודרך החדר. מכאן עולה שהצירוף הוא מעין 

ציין יחס. עניין זה תקף גם בדוגמה הבאה. 

]P931_2_sp1_35[ 24. ההחלטה הנכונה היא בעקבות הדברים ש

סמיכויות היוצרות תיאורי אופן  6.5

בקבוצה זו מדובר בסמיכויות הבנויות מן הצירופים ב + רמת + ש"ע סומך, 
מ + בחינת + ש"ע סומך. צירופים אלו מכילים מילה שעברה גרמטיקליזציה )או 
דקטגוריזציה( ממילות תוכן למילות תפקוד. בצירופים אלו המשמעות הבסיסית 
של המילים מוחוורת ביחס למשמעות המקורית או העיקרית. אפשר לראות במילים 
אלו מילות חלל, המציינות באופן מטפורי יחס של זווית ראייה )אספקט( )ברמן 

וניר תשע"ב: 189(. 
להלן אראה את השינוי שחל במשמעות הלקסמות המעורבות בתהליך זה. על 
פי אבן שושן )תש"ל(, רמה היא: "1( אזור הררי גבוה; 2( "פלטו", חבל ארץ רם 
החצוי על ידי נחלים וכו', לדוגמה, רמת הגולן; 3( מקום מורם, במה; 4( בהשאלה: 
דרגה מסוימת בתרבות, בכלכלה וכדומה )מספרות ימי הביניים(". רק משמעות 4 

היא זו המטפורית, היינו, המעבירה לתחום אחר. 
בחינה היא, על פי אבן שושן )תש"ל(: "1( בדיקה של דבר; 2( בדיקה של ידיעות 
התלמיד; 3( ניסוי, בדיקת דיוקו של דבר; 4( אספקט, השקפה וכו' )מספרות ימי 
הביניים(". אף שהלקסמה בחינה היא מיסודה מושג מופשט, אפשר לראות בצירופים 
הבאים התרחקות מן המשמעויות המקורית )משמעויות 3-1(, היינו, יש כאן תהליך 

של החוורת המשמעות המאפיין תהליכי גרמטיקליזציה. 

 ]OCh_sp1_270[ 28. ברמת הקומבינה בכלל
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ההקשר הרחב: "וישנו פה באיזה | בקתה | שמישהו נתן לנו בדרך | זה הכול גם כן 
על אה | ברמת הקומבינה בכלל | ]OCh_sp1_266-270[. פירוש המושג "ברמת 

הקומבינה" הוא "מעין אלתור", "סוג של אלתור", "משהו זמני". 

]P931_1_sp2_187[ 18. מבחינת היחס שלך

]P931_2_sp2_301[ 21. מבחינת האינטליגנציה שלך

[OCh_sp1_250] 27. לא מבחינת המה.. האנשים

 [OM_sp5_56] 41. מבחינת התחושה הכללית

הערות לקבוצה 
הנחתי היא כי אין בלשון הדבורה צורה ביידוע תחילי כגון ?מהבחינת אינטליגנצייה 
שלך. כלומר, הצירוף מ + בחינת גורר יידוע פנימי, ומעמדו של הצירוף מקביל 

לזה של מילת יחס מורכבת. 

כמתים ומספרים 6.6

הכמתים והמאייכים הם לקסמות שעברו תהליך של גרמטיקליזציה, שהרי הן פועלות 
כמילות תפקוד. רוזן )תשט"ז: 209-205( דן בהם בפרק המורפולוגיה, ורואה בהם 
חלק מהקטגוריות של שם העצם המהוות חלק מדפוס נטייתו. הגדרת המושג נטייה 
שלו היא מורחבת, וכוללת הן קטגוריות שהן אינהרנטיות לקטגוריה כמו מין ומספר, 
הנמצאות בצירוף צמוד, והן קטגוריות הנמצאות בצירוף רפה כגון מדידה, איוך, 
כימות, שלילה, ליווי וקביעה )יידוע וסיתום(. בספרה של שורצולד )תשס"ב, כרך 
ב( הדיון המפורט במושג נטייה מצטמצם לנטיית מין־מספר, והקטגוריות האחרות 
הנידונות אצל רוזן אינן נידונות בו כלל. מכלל לאו אתה למד כי קטגוריות אלו 
נתפסות בשיטתה כקטגוריות תחביריות ולא כקטגוריות מורפולוגיות. תהא אשר 
תהא ההשקפה על מקומן של קטגוריות אלו בתיאור מבנה הלשון, אין ספק שהן 

חלק מהסינטגמה השמנית. 
מבנה הסמיכות בלשון ימינו הוא מורשה מן העברית המקראית. בדוגמאות 
שלנו נראה כי לא חל בו שינוי מפליג, אך יש לציין שכאשר הצירוף המספרי הוא 
מיודע, הדוברים בוחרים לעתים במבנה הצמידות )צורה אנליטית( תחת מבנה 
הסמיכות )צורה סינתטית(. לדוגמה, תחת הצירוף הצפוי על פי המסורת, "בשלושת 
שלושה ימים  הימים האחרונים", אפשר לשמוע בציבור גם את הצורה האנליטית "ַבּ
האחרונים". התנאים לבחירה בין הצורה האנליטית ובין הצורה הסינתטית צריכים 

להיחקר בנפרד. 
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]C612_2_sp2_19] 6. הוא מהמ אחד העובדים שלי

]OCh_sp1_364[ 30. אחד המדהימים שיש
16]OCh_sp1_481[ 32. שזה שלושת היפהפיות במונגולית

]OM_sp5_56[ 41. שאר השאלות

כפי שהערתי במבוא, כל הסמיכויות בתחילית "כל" מתנהגות בדרך זו, למיטב 
ידיעתי, בלי יוצא מן הכלל )ראו לעיל סעיף 1(, לדוגמה, 

]C612_4_sp1_975[ 76. הוא עשה את כל היישומים

בעניין זה המצוי בלשון הדיבור תואם את המצוי בשאר רובדי הלשון העברית הן 
ההיסטוריים והן הסגנוניים. יש לציין שיש לקבוצה זו חריג אחד בקורפוס, היינו 

נמצאה דוגמה לסמיכות המציינת כמות ביידוע תחילי. 

]Y34_sp2_55-56[ 24. את המספר ספות האלה שיש לי שם

הרכיב מספר יוצר שתי תבניות שונות: א. תבנית של כמת )הלקסמה מספר( + 
המשלים, המכומת, כגון מספר ימים. ב. תבנית של מספר סתמי, המורכבת מגרעין 
)הלקסמה מספר( וממשלים שהוא כינוי מספרי פרטי, מעין שם פרטי, כגון שיר 
מספר שלוש. מבחינת המשמעות, קרוב לוודאי שהכוונה בדוגמה 68 היא לביטוי 
כמותי המקביל לביטויים "כמה ספות" או "ספות אחדות". ייתכן שהיידוע התחילי 
נוצר באנלוגיה )"שגויה"( לצירופים לא כמותיים שהרכיב הראשון בהם זהה כמו 

המספר טלפון, המספר רכב וכיו"ב. 

סמיכויות המציינות שיוך 6.7

סמיכויות אלו מציינות יחס של קשר ממשי בין שני רכיבי הסמיכות, המוצג בדרך כלל 
כיחס של שיוך, יחס פרטיטיבי או פוססיבי.17 על פי רוב יחס זה מצוין בעברית הדבורה 

הצורה שלושת היפהפיות שונה מהצורה התקנית שלוש היפהפיות. היא קיימת גם בלשון   16
הכתובה שאינה ערוכה דייה. לדיון נרחב בעניין זה ראו מאיר תשס"ה. 

רביד ובראון )2011: 2( מבחינות בין סמיכות פרטיטיבית, היינו הנסמך הוא חלק מן הסומך,   17
כגון ענפי העץ, ובין סמיכות פוססיבית המבטאת שיוך קנייני. זו האחרונה מקודדת בקרב 
ילדים ובלשון הדבורה בדרך של סמיכות פרודה )לדוגמה, הבית של יעל(. באסכולה 
הירושלמית )רוזן 1977: 151( יש הבחנה בין סמיכות המציינת שיוך )סמיכות ערכית( 
המקבילה לסמיכות פרטיטיבית ולסמיכות הפוססיבית, לבין סמיכות טרמינולוגית המקבילה 
לסמיכות ההיפונימית )סמיכות שבה הסומך מבטא את הסוג של הכלל הנמצא בנסמך( 

בשיטתן של רביד ובראון. 
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 ;]Y32_sp1_179[ על ידי הסמיכות הפרודה, לדוגמה, )77( בשבוע הראשון של אוגוסט
)78( ה | נפח של המנוע... המקום של המנוע | בפז'ו ]Y34_sp2_55-56[. בדיעבד 
הדמיון בין הסמיכויות הערכיות לבין הסמיכויות היחסיות נובע מכך שהסמיכויות 
הערכיות הן למעשה סמיכויות פרטיטיביות, שהרי בסמיכויות היחסיות, כגון 
לתחילת הדיסק, הנסמכים תחילה, אמצע, שיא וכו' הם חלק מן השלם. כמו כן 
גם הכמת הוא חלק בלתי ניתן להפרדה מהשלם. להלן יובאו דוגמאות לסמיכויות 

המציינות שיוך )או סמיכויות פרטיטיביות(:

]C612_2_sp2_29-30[ 8. זה / בעל החנות

]P931_1_sp2_152-153[ 17. מה סף הרגישות / של כל בן אדם

]OCD_1_sp2_70[ 36. אני מכירה את הכביש הזה כמו את כף היד שלי

]OCh_sp1_835-836[   || 34. למחרת עלינו על מחיר ה אה ||   שהם רצו ב

על פי ההקשר, נראה שהדובר עשה החלפה פרדיגמטית של הסומך בפסוקית לוואי, 
אך נראה כי התכוון בראשונה להשלמה מעין "מחיר הנסיעה". 

הצירופים סף הרגישות וכף היד הם עמומים במקצת באשר למעמדם. מצד 
אחד הם מציינים מושגים משויכים, מצד אחר הם עשויים להיתפס גם כצירופים 
מינוחיים, הודות לשחיקה מסוימת או גריפה מסוימת מסמיכויות של שיוך לסמיכויות 
של מינוח. לפיכך ייתכן שבתנאים מסוימים הם יקבלו גם יידוע תחילי, כלומר, 
אפשר להעלות על הדעת את הצורה הסף רגישות שלך, הכף יד שלי. ייתכן שיש 

בדוגמאות הללו בחירה מסוימת המבטאת העלאה בסגנון או מודעות לתקניות. 
בעבודה קודמת )שתיל תשנ"ז( ניסיתי לטעון שההבחנה בין יידוע תחילי ליידוע 
פנימי מותנית כולה בשיקולים מבניים פנימיים )רמת ה־langue( ואינה עניין של רמת 
סגנון )רמת ה־parole(. כיום אני נחרץ פחות בקביעה הזאת, ונראה לי שהתמונה 
מורכבת יותר. נראה לי שבעניין זה ייתכנו גם הבדלים אינדיווידואליים בין דוברים 
)הבדלים אידיולקטיים( התלויים בהשכלתם, ברקעם המשפחתי )הבדלים אתנולקטיים( 
וכיו"ב, העשויים להשפיע על המטא־לשון שלהם, היינו, על יחסם ללשון התקנית. 
במילים אחרות, ככל שהאדם משכיל יותר או מודע יותר לנורמות הלשוניות, יש 

סיכוי שייצור צורות של יידוע פנימי במקרים מסוג זה, שהם מקרי גבול. 

ניגודים מינימליים. 7

במושג זה כוונתי היא לניגוד בין שתי צורות צירוף זהות בהרכבן הלקסיקלי, 
שהמבדיל היחיד ביניהן הוא צורות היידוע, הבאות מפיו של דובר יחיד. 
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נובע מהצטברות של שנה של מצב רוח  הרוח הרגיל שלנו  מצב   .40 
]OM_sp5_29[  

]OM_sp5_27[ ...4. אבל המצב הרוח הכללי שלי היום / לא נובע מ

ניתוח: בעבודתי הקודמת בנושא זה )שתיל תשנ"ז( מצאתי את הצורה )79( מה 
מצב הרוח? )מפי עובדת שדה בקיבוץ דפנה(, צירוף שהוא ערכי, או צירוף המציין 
פרטיטיביות, שהרי לרוח יש מצב )=עוצמה( חלש או חזק שהוא חלק בלתי נפרד 
ממנה. זהו צירוף אד־הוק, או מה שמכונה סמיכות חיה.18 הוא מנוגד לצורות כגון: 
)4( אבל המצב הרוח הכללי שלי היום / לא נובע מ... ]OM_sp5_27[. בדוגמה 79 
המילה רוח היא במשמעותה הדנוטטיבית, היינו זרם אוויר. ומבחינה פרגמטית, 
השאלה באה לברר אם יש אפשרות לרסס את הכותנה באותו בוקר מבחינת עוצמת 
הרוח.19 לעומת זאת בדוגמאות 40 ו־4 המילה רוח היא במשמעות מושאלת )מופשטת(. 
בעבודתי הקודמת בעניין סברתי שהיידוע הפנימי עשוי להופיע רק במשמעות 
היסודית. דוגמה 40 מראה שלא כך הדבר. העניין מביאני למחשבה שהיידוע התחילי 
הוא האיבר המאופיין בניגוד, והוא מאפיין צירוף סמיכות כלשהו כמונח. לעומת 
זאת היידוע הפנימי הוא האיבר הבלתי מאופיין בניגוד, שהרי הוא עשוי להופיע 

הן בצירוף מינוחי והן בצירוף חופשי המציין שיוך. 

דוגמה נוספת לניגוד מינימלי )דוגמאות 59-58 לעומת דוגמה 8(: 

הבעלי בית שלי / הם בולגרים ]Y111_sp1_70-71[; 59. תחמנתי קצת   .58 
 .]Y33_sp1_2-3[ את הבעלי בית  

לעומת 

]C612_2_sp2_29-30[ 8. זה / בעל החנות

ניתוח: אמנם הצירופים המושווים כאן באים מפיהם של דוברים שונים, אך עדיין 
אפשר להניח שהעקרונות המנחים את הדוברים בבחירת הצורה הם אותם העקרונות. 
צירופים שנסמכם הראשון הוא בעל נחשבים הרבה פעמים צירופים מילוניים, 
שנסמכם מרוקן מתוכנו הרפרנציאלי, לדוגמה, בעל מעמד, בעל חיים. לפי הכלל 
הזה היינו מצפים ליידוע תחילי. אך הדוגמה בעל החנות מראה שיש בה סמיכות 
פוססיבית ולא טרמינולוגית. גם מעמדו הרמטי של הצירוף מרמז על כך. כלומר, כאן 

מצאתי סמיכויות חיות נוספות שבהן המילה מצב היא הנסמך, לדוגמה, מה מצב הטרקטור?,   18
שפירושה הפרגמטי הוא "האם הטרקטור זמין לעבודה?".

כאשר יש רוח במהירות מסוימת, הריסוס אינו אפקטיבי לגידול עצמו ואף עלול לסכן את   19
הסביבה. 
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המילה בעל באה במשמעותה היסודית הרפרנציאלית ולא במשמעותה המרוקנת. 
נראה שיש כאן קריטריון לקביעת דרגת המילּון: הצירוף ביידוע תחילי הוא בעל 

דרגת מילּון גבוהה מהצירוף ביידוע הפנימי.20 

ניסיון להסבר קוגניטיבי. 8

היידוע התחילי  8.1

הצירופים ביידוע תחילי מאפיינים צירוף שהוא מבחינת הדובר מהות אחת, יחידה 
מילונית מורכבת, ולכן אין טעם מבחינתו להתאמץ לחצוץ בין רכיביה. לפיכך הוא 
ממקם את היידוע בראש היחידה הפריפרסטית. נראה שבעניין זה יש גם השפעה 
 the schoolyard, של לשונות המגע של העברית )שפות אירופה(. לדוגמה, מאנגלית
the phone calls, מיידיש: דער סויע־וורשט )ה־נקניק־סויה(, די לָארבער־בלעטעלעך 

)ה־עלי־דפנה(.21

היידוע הפנימי 8.2

8.2.1 השמות הפרטיים: בצירופים שהם שמות פרטיים כגון ארצות הברית אין 
ניגוד בין יידוע לבין סיתום. הצורה המיודעת היא הצורה הממולנת הקבועה בזיכרון 
לטווח הארוך של הדוברים. היא מעוצבת על פי חוקי הדקדוק התקני. מה שתורם 
להטמעתה בזיכרון לטווח הארוך של הדוברים הוא החזרה עליה מפי סוכני הפצה 

כגון אמצעי התקשורת. 

8.2.2 הניבים נרכשים ומוטבעים במילון המנטלי עם יידועם, הבנוי על כללי הלשון 
התקנית, לדוגמה, האור בקצה המנהרה, אחרית הימים. 

8.2.3 בצורות דמויות צייני היחס צורת היידוע זהה לכל צייני היחס האחרים בעלי 
הוותק ומקבילה להם מכל בחינה, אך יש בהן גם קשר להסבר הבא. 

8.2.4 סמיכויות המציינות שיוך: בצירופים שיש בהם שייכות, יש צירוף בין שני 
גורמים בעלי קשר בלתי נפרד, וציין היידוע מבליט את הקשר ביניהם. אפשר 
לומר כי במקרה זה היידוע הפנימי הוא ציין כפול: הן של יידוע והן של שייכות. 
למחלקה זו שייכים גם ביטויי הכמות, משום שהכמות היא פרטיטיבית, ובמינוח 
אחר, משויכת למושג המכומת. המושגים היחסיים )כגון תחילה, אמצע, סוף( גם 

הם פרטיטיביים ומשויכים לשלם, לדוגמה, תחילת הדיסק, שיא הצמא. 

ראו דיון מורחב בעניין במאמרי )שתיל תשע"ג(.   20
הדוגמאות מן היידיש לקוחות מן העיתון פָארווערטס, מיום 7 באפריל 2011, עמ' 14.   21
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היידוע הכפול 8.3

הבנת המוטיבציה לצורת היידוע הכפול, שהיא נדירה גם בלשון הדבורה, היא 
הברורה פחות בהשוואה לצורות היידוע האחרות. בעבר הצעתי כמה פונקציות של 

היידוע הכפול בלשון הדבורה: 

א. הפיכת שם עצם פרטי לשם עצם כללי )אפלטיבציה( )שתיל תשנ"ז: 91(. כלומר, 
המבנה הזה מאפשר ליידע שם עצם שהוא מיודע אינהרנטית באופן נקודתי. כך 
למשל, הצירוף ראש השנה מציין שם פרטי של מועד, בצורה זו משתמע כי יש לו 
רפרנט אחד בעולם, אך מן הצירוף בראש השנה הבא משתמע שיש בעולם כמה 

רפרנטים מסוג זה, כלומר הוא הופך אותו למושג גנרי. דוגמאות: 

80. מי אכל את המעדן הגולן שלי? )בן 5, 18/2/95(

81. הנה הריקוד הציפורים. )בן 4, 27/7/94(

ב. היידוע הכפול של הסמיכות הוא בעל פונקצייה אירונית. ההנחה היא שאפקטים 
הומוריסטיים נוצרים כאשר יש הפרה מכוונת של כללים או של מוסכמות. חיזוק 
לטענה זו היא ההימצאות הרבה יחסית של סוג זה בטקסטים הומוריסטיים. לדוגמה: 

83. יש לנו את כל הסוגי הבשרים )תוכנית הטלוויזיה "רשות הבידור", 7/4/95(

ג. היידוע הכפול הוא וריאנט של היידוע התחילי, כשהוא מופיע בצירופים ממולנים:

]C612_4_sp2_180-181[ 2. יושב ראש ה / מועצת המנהלים

המצב ברור פחות בדוגמה השנייה בקורפוס.

]P931_2_sp1_44-45[ 1. מה רגע הגיוס שלי זה עבר לאט

בורוכובסקי מתארת תופעה זו כמעידה של הפקה )בורוכובסקי תש"ע: 92(. את 
הצורה ַלְמכונת הכביסה היא מנתחת כך: "הדוברת לא תכננה מלכתחילה להעמיד 
את שם העצם 'מכונה' בעמדת נסמך. משהחליטה לתאר אותו על ידי סומך, הוסיפה 
לו צירוף שמני מיודע בצורן היידוע, ועקב תכונת אי־ההקפדה של הדיבור הספונטני 

לא טרחה לחזור שוב על הנסמך ללא יידוע". 
הצירוף מכונת כביסה שייך מן הסתם לקבוצת הסמיכויות הממולנות )ברמן 
ורביד תשמ"ז: 9, הלוי תשנ"ט: 158(. ברמן ורביד )תשמ"ז( וכן רביד ובראון )תשע"ג( 
מקשרות את הצירופים המילוניים עם צירופים הנחרתים במוח כצירופים לטווח 
הארוך וגם נשלפים כצירוף אחד. רוב החוקרים סבורים שבלשון הדבורה צירופים 

אלו מיודעים בראשם. 
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ההסבר של בורוכובסקי מבוסס על תפיסת הצירוף כצירוף תחבירי ולא כצירוף 
מילוני. ייתכן שיש כאן תופעה של הפקה, אך ההסבר, לדעתי, הפוך לזה שמציעה 
בורוכובסקי: היידוע הראשון מעיד על תפיסה של צירוף רציף, והיידוע השני יכול 
להיות מחשבה לאחור )after thought(, שבאה מתוך זיקה לדרישות התקן, שכאמור, 
עשויות להיות חלק מהתנהגותו הלשונית של דובר העברית המשכיל בימינו. כלומר 
במילים אחרות, ההנחה היא שבחברה אוריינית יש מקום כלשהו במוחם של הדוברים, 
שבו נחרתים בזיכרון כללי התקן שנלמדו בבית הספר. השאלה באיזו מידה הם 
נשמרים, תלויה ברכיבים האינדיווידואליים של אישיות הדוברים. כלומר, בעניין 

זה אין אחידות בין הדוברים.
חיזוק לאפשרות שהסמיכות הכפולה היא תופעה של הפקה, מספקות דוגמאות 1 ו־2. 

]P931_2_sp1_44-45[ 1. מה רגע הגיוס שלי זה עבר לאט

]C612_4_sp2_180-181[ 2. יושב ראש ה / המועצת המנהלים

בדוגמאות אלו ניכר ההיסוס או מה שנקרא בצורה עממית גמגום, ועניין זה מחזק 
את התחושה שהסמיכות הכפולה היא פעמים הרבה, בקורפוס שלנו 50%, תופעה 

של הפקה. 

ההיבט הטיפולוגי. 9

כהבחנה כללית, אפשר להקביל את צורת צירופי הסמיכות בעברית לצירופים 
השמניים המקבילים באנגלית. לדוגמה, הצירוף השמני the lady hat )"כובע גברות", 
וביידוע )הצפוי( של לשון הדיבור, "הכובע גברות"( הוא צירוף מילוני מינוחי 
שאין יסוד חוצץ בין רכיביו. לעומת זאת הצירוף the lady’s hat )"כובע הגברת" 
או "כובעה של הגברת"( הוא צירוף פוססיבי שיש בין רכיביו ציין שיוך )הקרוי 
במינוח הקלאסי גנטיבוס(. המסקנה שעשויה לעלות מהקבלה זו, היא שיש הקבלה 
מבנית כלשהי בין מערכת הצירופים השמניים של העברית הדבורה ובין מערכת 
הצירופים של האנגלית ושל קרובותיה כגון היידיש. האם יש בהקבלה זו מקריות 
או שמא נוצרה כאן בדיעבד התקרבות של מערכות הנובעת מקרבה של שפות? 

בכך עדיין יש להרהר. 

סיכום. 10

במחקר זה בדקתי את כל צורות הסמיכות החבורה המיודעת על ידי הצורן הקרוי 
ה"א הידיעה בקורפוס מעמ"ד )למעט הטקסטים של נורית דקל(. הבדיקה הייתה 
מכמה בחינות: מהבחינה הסטטיסטית נמצא כי היידוע הפנימי )המסורתי( בקורפוס 
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מהווה כ־57% מכלל הסמיכויות המיודעות על ידי ה-, היידוע התחילי מהווה 37%, 
והיידוע הכפול מסתפק באחוזים בודדים )6%(. ההנעה לבחירה בצורת היידוע 
הוסברה כהבדל פונקציונלי. היידוע התחילי מסמן לקסיקליזציה, היינו, הוא יוצר 
סמיכות מילונית )טרמינולוגית(, ואילו היידוע הפנימי מסמן הן לקסיקליזציה 
מסוגים אחרים, היינו סמיכויות מילוניות לא טרמינולוגיות )המתחלקות לשמות 
פרטיים מסוג ארצות הברית ולאידיומים כגון אחרית הימים(, והן גרמטיקליזציה. 
זו מתבטאת בכמה תחומים: מילות יחס מחודשות, תוארי פועל מחודשים וכמתים. 

הפונקצייה האחרונה של היידוע הפנימי היא יצירת סמיכויות המסמנות שיוך. 
ההנעה ליידוע הכפול, שהוא נדיר יחסית, היא המובנת פחות. לעתים הפונקצייה 
שלו ברורה )תפקיד הומוריסטי או תפקיד בהפיכת שם פרטי לכללי(. במקרים 
אחרים היא וריאנט מקרי של סמיכות טרמינולוגית, שבו היידוע הפנימי מוחדר 
כמחשבה לאחור, אפשר מתוך מודעות לתקניות. אפשר לקרוא לתופעה אחרונה 

זו גם תופעה של הפקה. 

נספח: פירוט מצאי הסמיכויות המיודעות על ידי ה- ושאר הדוגמאות

החומר מוצג בהקשר של היחידות המובאות במאגר )יחידות ההנגנה(. לאחר כל 
דוגמה בא ציון המקור ולאחריו מספר הדובר בקובץ שהדוגמה לקוחה ממנו. 

א. הסמיכויות ביידוע כפול 

1 . ]P931_2_sp1_44-45[ מה רגע הגיוס שלי זה עבר לאט
2 .]C612_4_sp2_180-181[ יושב ראש ה / המועצת המנהלים
3 .]C612_4_sp1_263[ המועצת המנהלים
4 .]OM_sp5_27[ ...אבל המצב הרוח הכללי שלי היום / לא נובע מ

ב. הסמיכויות ביידוע פנימי

5 .]C612_2_sp1_14[ והשאלה מה איכות הבשר
6 .]C612_2_sp2_19[ הוא מהמ אחד העובדים שלי
7 .]C612_4_sp2_49[ )אם זה בתחום הׂשד בתחום הׂשדה אהמ )*המפעלים
8 .]C612_2_sp2_29-30[ זה ∥ בעל החנות
9 .]C711_2_sp2_6[ זה מה שעשיתי ליום הזיכרון

10 .]C711_2_sp1_83[ אחרית הימים
11 .]C714_sp4_66[ אני מעבירה לתחילת הדיסק
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השיעור . 12 במהלך  פיפי  ולעשות  לשתות  לצאת  להם  מסכימה  לא  היא 
]C714_sp3_105[

13 .]C714_sp1_116[ אמ אירועי טרור בארצות הברית
14 .]C714_sp3_80[ אתה יודע אני לא מבינה את אה ארצות הברית בעניין הזה
15 .]C714_sp2_79-80[ גם בפעם הקודמת / במלחמת המפרץ
16 . ]P931_1_sp2_124[ זה מועדון החברים במירכאות
17 .]P931_1_sp2_152-153[ מה סף הרגישות / של כל בן אדם
18 .]P931_1_sp2_187[ מבחינת היחס שלך
19 .[P931_2_sp1_55-57[ לא הייתה ו שעות העבודה שלי
20 .[P931_2_sp1_111[ זה מילת הקסם
21 .]P931_2_sp2_301[ מבחינת האינטליגנציה שלך
22 .]P931_3_sp2_5[ לא רואים את האור בקצה המנהרה
23 . ]P931_3_sp1_23[ אני לא רואה את האור בקצה המנהרה
24 .]P931_2_sp1_35[ ההחלטה הנכונה היא בעקבות הדברים ש
25 .]P931_3_sp2_195[ של כל שאר הדברים
26 .]OCh_sp1_179[ כמו מה שהיה בשנות הארבעים
27 .]OCh_sp1_57-59[ לא מבחינת המה.. האנשים
28 .]OCh_sp1_270[ ברמת הקומבינה בכלל
29 .]OCh_sp1_353-355[ על שפת האגם
30 .]OCh_sp1_364[ אחד המדהימים שיש
31 .]OCh_sp1_384[ שוכב על שפת הים
32 .]OCh_sp1_481[ שזה שלושת היפהפיות במונגולית
33 .]OCh_sp1_604[ תחילת האלף אני חושב
34 .]OCh_sp1_835-836[ למחרת עלינו על מחיר ה אה || שהם רצו ב
35 .]OCD_1_sp1_28[ אני בשיא הצמא דופק
36 .]OCD_1_sp2_70[ אני מכירה את הכביש הזה כמו את כף היד שלי
37 .]OCD_3_sp1_13[ אז אפשר רק דרך החדר לעשות
38 .]OM_sp2_62[ בתחילת הסשן
39 .]OM_sp2_76[ אני עומד שם בתחילת הסשן
40 .]OM_sp5_29[ מצב הרוח הרגיל שלנו נובע מהצטברות של שנה של מצב רוח
41 .]OM_sp5_56[ שאר השאלות
42 .]OM_sp5_56[ מבחינת התחושה הכללית
43 .]Y32_sp2_21[ עד אמצע החודש
44 .]Y32_sp2_52-53[ בסביבות המ / הגסטהאוס הזה
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ג. הסמיכויות ביידוע תחילי

45 .]C514_2_sp1_37[ רוצים לראות...∥ החיי יום־יום של אנשים מישראל
46 .]C514_2_sp1_388[ אני לא מאמין ∥ רופא מה מהקופת חולים
47 .]C612_2_sp1_168[ אם אכלת שם את ה ∥ פירות ים שלהם טובים מאוד
48 .]C711_1_sp3_231[ טעימות הזה )ba-yom( מה רק ביום
49 .]C714_sp1_142[ )?( דיברו אתכם על זה בבית ספר
50 .]C714_sp1_144[ )?( היא מלמדת בבית ספר
51 .]C714_sp1_145[ בית ספר היא עדיין מלמדת ּבַ
52 . ]P423_2_sp3_033[ כוננות )la-xeder( לגשת לחדר
53 .]OCD_2_sp2_41[ היו מכסים לי את הבית  מלון
54 .]OCh_sp1_319[ ומדברים עם הבן אדם
55 .]OCh_sp1_1128[ נחכה ביציאה של הכביש גישה
56 .]OCh_sp1_1130[ של הכביש יציאה מהתחנה מרכזית
57 .]Y33_sp2_166[ הבן אדם לא יכול ליישר את הגב שלו
58 .]Y111_sp1_70-71[ הבעלי בית שלי / הם בולגרים
59 .]Y33_sp1_2-3[ תחמנ- תחמנתי קצת את הבעלי בית
60 .]OM_sp1_25[ של השביעות רצון שלי
61 .]OM_sp5_25[ אבל המצב רוח הכללי שלי היום
62 .]P931_1_sp2_219[ אלא לשבת עם הבן־אדם עצמו
63 .]P931_2_sp1_55[ והמערכת יחסים הזאת לא הייתה
64 .]P931_3_sp1_8[ ה- ה- ה- ∥ החוסר יכולת להתרכז
65 .]Y32_sp1_102[ מה השם משפחה שלו
66 .]Y32_sp1_132[ אז היא לא צריכה לשלם את השכר דירה לחודש
67 .]Y34_sp1_341[ קניתי דרך הסוכן ביטוח
68 .]Y34_sp2_55-56[ את המספר ספות האלה שיש לי שם
69 .]Y34_sp1_327[ ביטוח (la-soxen) אני צלצלתי לסוכן
70 .]Y34_sp1_182[ כל הסימני שאלה שהיו

הערות לרשימת הסמיכויות ביידוע תחילי

דוגמאות 49 ו־50 סומנו בסימן שאלה, משום שבהקלטה קשה לי לשמוע אם 
ההגייה היא b(e)betséfer או babetséfer. מאחר שגם בדוגמה השלישית מפי אותו 
הדובר ההגייה babetséfer היא ברורה, אני מניח שזה מה שמונח בבסיס ההגייה 
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גם בשתי הדוגמאות האחרות הברורות פחות. ייתכן שיש כאן חיטוף כלשהו או 
השמטת תנועה.22 

ד. סמיכויות מורכבות שיש בהן יידוע תחילי ויידוע פנימי

71 .]OM_sp1_25[ בתחילת השביעות רצון שלך
72 . ]P423_1_sp5_20-21[ למרכז ה | פלג גוף עליון שלו

ה. דוגמאות נוספות שהובאו במאמר

73 .]Y311_sp2_82[ בתוך הקיבוץ הזה
הם הולכים לעבוד במשך השנה )שתיל תשנ"ז(. 74
חלק גדול משתלם היום על חשבון המפעל )שתיל תשנ"ז(. 75
76 .]C612_4_sp1_975[ הוא עשה את כל היישומים
77 .]Y32_sp1_179[ בשבוע הראשון של אוגוסט
78 .]Y34_sp2_55-56[ הנפח של המנוע... המקום של המנוע בפז'ו
מה מצב הרוח? )מפי עובדת שדה בקיבוץ דפנה, שתיל תשנ"ז(. 79
מי אכל את המעדן הגולן שלי? )בן 5, 18/2/95(. 80
הנה הריקוד הציפורים )בן 4, 27/7/94(. 81
יש לנו את כל הסוגי הבשרים )תוכנית הטלוויזיה "רשות הבידור", 7/4/95(. 82
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