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משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת

שלמה יזרעאל

1. מבוא

במאמרי "משפח או משפט? למבנה המשפט בעברית המדוברת" )יזרעאל תשע"ג( 
הצעתי יסודות לפיתוח תאוריה למבנה המשפט בעברית המדוברת, תאוריה אשר 
תכליל את התחביר במסגרת אחת עם הפרוזודיה ועם מבנה השיח. את המשפט 
הגדרתי כיחידה תחבירית המכילה — בצורתה המזערית — פרדיקט. הפרדיקט 
הוגדר כגרעין המשפט, כיסוד האינפורמטיבי שלו, כיסוד הנושא עמו חידוש ברצף 
השיח, כרכיב הנושא את המטען המודאלי של המשפט וכרכיב שעליו המיקוד. 
משפט המכיל רק פרדיקט )גרעיני או מורחב( הוגדר כמשפט חד־איברי. אל איבר 
הפרדיקט אפשר שיצטרף סובייקט, הוא האיבר היוצר עם הפרדיקט קשר פרדיקטיבי 
או נקסוס, כמינוחו של יספרסן )Jespersen 1924: 97, 114-116, ch. 9, גולדנברג 

תשמ"ה: סעיף 3(.1
הבחנתי בין שני סוגי משפטים: )1( משפט חד־איברי, דהיינו משפט שאין בו 
סובייקט; )2( משפט דו־איברי, שבו, בייצוגו המזערי, פרדיקט וסובייקט.2 משפט יכלול 

מאמר זה הוצג לראשונה כהרצאה לפני באי המפגש האיטלקי הארבעה־עשר של הבלשנות   *
האפרו־אסיאתית בטורינו )2011(, ואחר כך לפני באי הכנס הארצי השני של תלמידי המחקר 
בעברית החדשה באוניברסיטת בר־אילן )2012(. תודה לכל המגיבים בשני כנסים אלה. תודה 
מיוחדת למיכל מרמורשטיין ולאילאיל מליבר־יציב, שהעירו על גרסה קודמת )באנגלית( 
של המאמר. תודה נוספת לאילאיל מליבר־יציב, לאסתר בורוכובסקי בר־אבא ולעינת גונן, 

שהעירו על גרסה קודמת של המאמר העברי, והאירו את עיניי בנקודות חשובות.
השימוש שעושה יספרסן במונח nexus רחב יותר מן השימוש שעושה בו גולדנברג, וכולל   1
לא רק את הקשר שבין סובייקט לבין פרדיקט אלא את המבנה הפרדיקטיבי על כל רכיביו. 
במאמר זה אאמץ את ההגדרה הצרה של המונח, ואבין nexus כפרדיקציה, כלומר הקשר 

הפרדיקטיבי שבין שני יסודות, הוא הקשר שיוצר משפט.
השימוש במונחים פרדיקט )predicate( וסובייקט )subject( ולא נשוא ונושא נובע מן ההנחה   2
כי — בניגוד למשתמע מן המונחים העבריים נשוא ונושא — סובייקט אפשר שיוגדר ביחס 
לפרדיקט, ולא — כמקובל בדרך כלל — הפרדיקט ביחס לסובייקט )ראו יזרעאל תשע"ג(. 
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רק פרדיקט יחיד. מגבלה זו חלה על משפט בצורתו היסודית הפשוטה. למשפטים 
משובצים3 פרדיקטים משלהם. עוד הבחנתי בין סוגי משפטים דו־איבריים על פי 
מבניהם ההייררכיים: משפט בעל פרדיקציה ברמה ראשונה, משפט בעל פרדיקציה 
ברמה שנייה ומשפט בעל פרדיקציה ברמה שלישית. הפרדיקטים של המשפטים ברמה 
השנייה או השלישית כוללים פרדיקטים שהם עצמם משפטים המכילים זה את זה.
הצעתי כי חלוקה בינארית של סוגי הפרדיקטים בעברית לפרדיקטים שמניים 
ופועליים אינה ראויה. כל חלק דיבור יכול לשמש כפרדיקט, וכן צירופים או משפטים. 
הפועל, המכיל בתוכו פרדיקציה ומשום כך מהווה משפט דו־איברי ברמה הראשונה 
)במבנה סינתטי(, עשוי לשמש כפרדיקט במשפט ברמה השנייה )במבנה אנליטי(. 
ּפועל  גם סובייקט יכול לכלול חלקי דיבור שונים, וכן צירופים או משפטים. ּבַ
הסובייקט פרונומינלי, ונדרש מבנית כרכיב בהרכב המורפולוגי המהווה את הפועל.
במאמר זה אתרכז במשפטים חד־איבריים, דהיינו משפטים שיש בהם פרדיקט 
אולם לא סובייקט. לפני כן מן הראוי שאאזכר כמה מהנחות הקדם העומדות כנר 

לרגליי בבואי לדון במבנה הלשון המדוברת:4
הלשון היא, בראש ובראשונה, אמצעי הבעה ותקשורת בין בני האדם. שימוש 	 

הלשון כאמצעי תקשורת הוא שימושה הגלוי הנפוץ ביותר.
מבין מערכות הלשון, מערכות הלשון המשמשות בדיבור — ודאי לשון דיבור 	 

היומיום — הן התדירות ביותר בשימוש. משום כך מערכות הלשון שבדיבור 
מטביעות את רושמן הבלתי אמצעי על מערכות הלשון האחרות ועל התפתחות 

הלשון בכלל.
לפיכך ראויות מערכות הלשון הללו להתייחסות בלשנית ראויה, אף מרכזית.	 
את הלשון המדוברת עלינו לנתח על פי מאפייניה שלה. עלינו להתנתק מכל 	 

דעה קדומה הנובעת מניתוחינו את מבנה הלשון הכתובה על מכלול הופעותיה.
ניתוח הלשון על פי נתונים במאגרי לשון אפשר שייעשה אך ורק מתוך נקודת 	 

המוצא של השומע, לא מתוך נקודת המוצא של הדובר. במילים אחרות, הלשון כפי 
שאנו לומדים אותה מנתוני המאגר היא תמיד הרצף הלשוני הנשמע ונתפס על ידי 
השומע, שכן אין לנו גישה ישירה למערכת הלשונית שהפיקה את הרצף המדובר.5

ניתוח הלשון ראוי לו להיעשות מתוך ראיית הלשון כמערכת בפני עצמה, על 	 

embedded; ראו המאמר "יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר"   3
)יזרעאל תשע״ו( בספר זה.

הנחות אלה הוצגו כבר במאמר "יחידות הבסיס של הלשון המדוברת" )שם( בספר זה, אולם   4
לא יהא זה מיותר להזכירן שוב גם כאן.

אין בהבחנה זו משום שלילת האפשרות להניח הנחות קוגניטיביות המתבססות על נתוני   5
.)Kibrik 2011 והמתודולוגיה הנקוטה בידי ,Givón 1992 קורפוס )וראו ההערות אצל
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אף המודעות לקשרי המערכת הזאת עם יסודות חוץ־לשוניים או עם יסודות 
די. שמעבר להקשר השיח הִמּיָ

תחביר, מבנה המסר ופרוזודיה משולבים זה בזה בלשון המדוברת ליצירת מבעים 	 
קוהרנטיים.

מנקודת המוצא של השומע, פרוזודיה היא הכלי הראשוני לפיענוח המבנה 	 
התחבירי, המשמש בסיס להבנת המסר המובע בשיח.

הנחות אלה משמשות אותי כבסיס לעיון במבנה התחביר בכלל ובמבנה המשפט 
בפרט. כמובן, גם העיון במבנה המשפט החד־איברי יבוסס על הנחות אלה. לאחר 
עיון במבנה היסודי של המשפט החד־איברי, אציע סיווג ראשוני למשפטים החד־

איבריים כדי להניח יסודות לביסוס הקריטריונים להופעתם בשיח )השוו גם מאמרה 
של אזואלוס־אטיאס תשע״ו, בספר זה( ולפתוח פתח למחקר מעמיק יותר בעתיד.

כבר במפגש מהיר עם רצף דיבור ספונטני נוכל להיווכח עד כמה נפוץ השימוש 
במשפטים חד־איבריים6 בעברית המדוברת בת זמננו:7

ב: ]1[ כמה אנשים קיבלו אלף שקל בבת אחת ||  )1(

א: ]2[ הרבה || ]3[ הרבה || ]4[ כל החמשת אלפים | ]5[ כל המשמרות ||  

ג: ]6[ אלף שקל כל אחד ||  

ב: ]7[ אלף שקל קואליטי אוף לייף8 \ ]8[ או אלף שקל מזומן ||  

א: ]9[ אלף שקל | ]10[ אלף שקל למלון ||  

ג: ]11[ אלף שקל מזומן ||  

א: ]12[ ֶקש ||  

ג: ]13[ למלון || ]14[ לבית מלון ||  

מבדיקה סטטיסטית מדגמית עלה כי היחס בין המשפטים החד־איבריים לבין מספר המשפטים   6
הכולל בדיבור עברי ספונטני מגיע לעשרות אחוזים, עד כדי 60% מכלל המשפטים.

)מעמ"ד(:  בישראל  המדוברת  העברית  ממאגר  לקוחות  זה  במאמר  הדוגמאות  כל   7 
cosih.com. התמלול על פי קבוצות פרוזודיות. סימנים המשמשים כאן: | גבול פרוזודי 
משני )טון ממשיך(; || גבול פרוזודי ראשי )טון מפסיק(; \ גבול פרוזודי ראשי המסמן פנייה 
)בדרך כלל לשאלות כן/לא ובתנאים מסוימים גם בשאלות תוכן; ראו כהן תשס"ט(; — 
קבוצה פרוזודית קטועה; - מילה קטועה; @ הברה לא מפוענחת; @...@ רצף הברות לא 
מפוענחות; ) ( תמליל משוער; >< יסודות לא מילוליים בדיבור. ראו עוד יזרעאל תשס"ב: 
291-290 . ההפניות כוללות את סימון הטקסט )למשל: OCD_2(, לאחריו סימון הדובר 

)למשל: sp1( ולאחריו מספריהן של הקבוצות הפרוזודיות המצוטטות.
quality of life, והכוונה כאן: בשווה כסף.  8
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אי || ]16[ איזה כיף להם || ב: ]15[ ּוַ  

]OCD2_sp1_017-023; sp1_017-023; sp3_040-043[  

בחליפת דברים זו אף לא יחידה אחת — מלבד הראשונה — אינה תואמת את הגדרות 
המשפט המקובלות, הרואות במשפט יחידה תחבירית הכוללת סובייקט ופרדיקט. 
 Biber et al. 1999: §§ 14.3.3-4,( מבעים כגון אלה נפוצים בשפות מדוברות
Cresti 2005; השוו גם Izre’el 2005: 4-5(, אולם ההתייחסות אליהם איננה כאל 
יחידות תחביריות סדירות אלא כאל יחידות תחביריות מקוצרות או מצומצמות 
)לעברית ראו בורוכובסקי בר־אבא תש"ע: סעיף 5, בורוכובסקי בר־אבא תשע"ב(, 
או כאל יחידות לא תחביריות. קרטר ומקארתי בדקדוק האנגלית שלהם מצהירים 
במפורש כי "המשפט ]sentence[ הוא יחידה של הדקדוק, ומשום כך חייב להיות 
שלם מן הבחינה הדקדוקית )כלומר: עליו לכלול לפחות פסוקית ]clause[ ראשית 
אחת(. המבע הוא יחידת תקשורת. הוא ]...[ אינו חייב להיות שלם מן הבחינה 
 Biber et al. 1999:( בייבר ועמיתיו .)Carter & McCarthy 2006: 490( ".הדקדוקית
ch. 14( רואים ביחידות שאינן תואמות את הגדרת המשפט המסורתית יחידות 
שאינן משפטים )"non-clausal units"(, מגדירים יחידות אלה כ"יחידות דיבור שהן 
עצמאיות מן הבחינה התחבירית", ובכל זאת מוצאים לנכון להכניסן תחת קורת־גג 
אחת עם משפטים )"clausal units"( תחת הכותרת המאוחדת C-units )שם: 1070(. 
מוצא דחוק זה נצרך לחוקרים אלה משום שלשון היומיום אינה הולמת את "כלי 
הקיבול המקובלים )received receptacles(", כפי שכינה ג'ון סינקליר את המסורת 

.)Sinclair 2002: 357( הדקדוקית בביקורתו על הספר הזה
כאמור, מבעים אשר אינם הולמים את הגדרת המשפט המקובלת נתפסים 
בספרות הבלשנית כאילו חסרים בהם יסודות מהותיים, ואלו מובנים כאילו הושמטו 
מן המשפט ואת מקומם תפס יסוד וירטואלי )אנאפורי, ברגיל(, המכונה "אפס" 
)ø( )ראו, למשל, Benayoun 2003, Foley 2006, Winkler 2006(. מבנים מסוג זה 
נפוצים כדי כך בשפות העולם )השוו, למשל, Givón 1983(, שמן הראוי לתהות 
אם אכן השמטה יש כאן. ואכן, עבור קיבריק, המושג "אפס" אינו משמש כיסוד 
מבני תאורטי אלא כמוסכמה של ייצוג )Kibrik 2011: 44(. נאריאמה מציעה 
להבין את מושג ההשמטה )ellipsis( בדרך אחרת: "אין זה שהמשפטים מופקים 
בהשמטה, אלא שאותן מילים או אותו מסר שאינם מסתברים מן ההקשר הם אלה 
הבאים לידי ביטוי בדיבור" )Nariyama 2007: 100(. במיוחד למן פריצת הדקדוק 
הגנרטיבי אל הבלשנות, אשר על פיו משפט מורכב מצירוף שמני וצירוף פועלי, 
הוויכוח בשאלת דרכי ניתוחם של "תת־משפטים" )subsentences(, "מקטעים" 
)fragments(, משפטים חלקיים או מצומצמים, השמטות וכיו"ב, נע בין תחביר, 
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פרגמטיקה וסמנטיקה, וניתוחי התחביר שקדמו לאסכולה זו נשכחו כלא היו )נזכיר 
 Segel 2008: §§ 1-3, Hall 2009, כאן, בין רבים אחרים, את סקירותיהם של
Harnish 2009; ובהם אזכורים לדיונים קודמים(. והרי יש אירוניה בדבר, שכבר 
יספרסן, מן החוקרים הדגולים של ראשית המאה העשרים, אשר טען בזכות קיומם 
של משפטים חד־איבריים, קבע כי דווקא "מדקדק שמרני יחוש אי־נוחות באשר 
לתאוריה של משפטים חד־איבריים" )Jespersen 1924: 306(. ואף שסיווג משפטים 
 ,)semi-articulate( "או כ"רהוטים למחצה )inarticulate( "מסוג זה כ"לא־רהוטים
בכל זאת קבע יספרסן כי "משפט בעל מילה אחת הוא בעת ובעונה אחת גם מילה 
וגם משפט, בדיוק כפי שבית בעל חדר אחד הוא מנקודת מבט אחת חדר ומנקודת 

מבט אחרת דירה, אולם לא משהו שביניהם" )שם(.
ראויה לציון בהקשר זה אסכולה בלשנית מבית מדרשה של הבלשנות הצרפתית, 
אשר בה מבעים שאינם מתיישבים עם הגדרת המשפט הקאנונית, זו המחייבת פרדיקציה 
 Tesnière 1966: ch. 45, בין שני רכיבים, נחשבים בכל זאת משפטים )השוו למשל
 Le Goffic 1993: § 351, Lefeuvre 1999: chs. 5-6, Blanche-Benveniste 2006:

3 §; וראו עוד להלן(.
בהתאם לגישה היוצאת אל ניתוח הלשון מתוך נקודת המוצא של השומע, ודאי 
אין לראות יסודות שאינם קיימים במשפט כאילו הושמטו. ולגישתה של נאריאמה 
שהובאה לעיל, דומני כי מן הראוי להוסיף ולשאול: האם בשל התאוריה הבלשנית 
נכניס יסוד שאינו מופק בדיבור כדי להשמיטו? משום כך אני רואה להוסיף הנחה 

נוספת על הנחות היסוד שהוצגו לעיל כדלקמן: 
שיח. 	  היצג לֵישּות או למציאות חוץ־לשונית אינו הכרחי במערך הלשון המובע ּבְ

הלשון אינה מנותקת מן השיח, ומשום כך תביע אך ורק את אשר נחוץ לה להביע 
בהקשר אשר בו ייכון השיח או בהקשר רצף השיח.9

דוגמה מעניינת לתפיסה זו דומני שאפשר לראות גם בשימוש המספרים בעברית המדוברת,   9
כפי שמלמדים אותנו גונן ורובינשטיין )תשע״ו( במאמרם בספר זה. גונן ורובינשטיין מצאו 
כי שמות המספר הקצרים )"שמות ממין נקבה"( משמשים באורח סדיר כאשר אין ייצוג 
לשוני לרפרנט הנספר, גם בפי דוברים שבלשונם מערכת שבה הבחנה סדירה בין צורות 
זכר לבין צורות נקבה במערכת המספר. אולם אם השם הנספר מיוצג, והוא שם זכר, יבוא 
אצל הדוברים הללו שם המספר בצורתו הארוכה, כנדרש על פי כללי ההתאם של העברית 
הקלאסית. מאירי עיניים במיוחד לעניין זה הם רצפי השיח אשר בהם נמצא סמוכים זה 
לצד זה משפטים שבהם קיים אזכור השם הנספר ומשפטים שבהם מופיע שם המספר לבדו. 
בין הדוגמאות שבמאמר מאלפות במיוחד הדוגמאות הנאמרות על ידי דובר יחיד וברצף, 

למשל:
כנראה זה עשרים וארבעה חד- ― עשרים ושמונה חדרים || הוא | מבחינת גודל | הוא  א: 

לא | הוא לא קטן ||
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ובכן, בדפים אלה אנסה למצוא דרך אשר על פיה נוכל לבסס תאוריה אחידה 
שתקיף את כל הנתונים שמספק לנו עיון בלשון היומיום, ולהכיל בה גם התייחסות 
לאותם מבעים אשר אינם מתיישבים עם הגדרת המשפט הקאנונית. במילים אחרות, 
אנסה להכיל את המשפטים החד־איבריים במסגרת התאוריה של מבנה המשפט 

)יזרעאל תשע"ג(.
אולם קודם שנדון בפרטים, מן הראוי להקדיש דברים אחדים על הפרוזודיה 

ועל הממשק שבין הפרוזודיה למבנה השיח ולתחביר.

2. פרוזודיה, שיח ותחביר

הפרוזודיה היא יסוד מהותי ובסיסי של הלשון המדוברת, ומעמדה אינו פחּות 
ממעמדם של היסודות הסגמנטליים. הפרוזודיה היא הכלי העיקרי שבעזרתו אנו 
מחלקים את רצף הדיבור כדי ליצור יחידות בעלות משמעות: היא הכלי שבאמצעותו 
אנחנו יכולים להבין את היחסים בין היחידות, לבסס את משמעותן ולעגן את מעמדן 
בשיח. על פי הנחות אלה, ובהתבסס על הנחת הקדם שעל פיה תחביר, מבנה המסר 
ופרוזודיה משולבים זה בזה בלשון המדוברת ליצירת מבעים קוהרנטיים, הצעתי 
במאמר "יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר" בספר זה 
)יזרעאל תשע״ו(, שתחביר הלשון המדוברת נשען על הפרוזודיה באשר לחלוקת 

רצף הדיבור ליחידות נושאות משמעות.
במאמר ההוא נידונו שתי יחידות מרכזיות של הפרוזודיה, אשר בהן מתממש 
הממשק בין יחידות השיח ויחידות התחביר: קבוצה פרוזודית ופאראטון. קבוצה 
פרוזודית, המוגדרת ברגיל כתוואי הנגנה קוהרנטי, אוצרת יחידה סגמנטלית, יחידת 
ר. הקבוצה הפרוזודית מאופיינת על ידי גבולותיה: גבול ראשי  שיח שכיניתיה דיּבֵ
)המאפיין סיום( וגבול משני )המאפיין המשכיות(. גבול פרוזודי ראשי הוא גם גבול 
הפאראטון. פאראטון אוצר קבוצה פרוזודית אחת או יותר, אשר האחרונה בהן היא 
יחידה המסתיימת — בתנאים רגילים של שיח — בגבול פרוזודי ראשי. כל יחידה 

אז כמה חדרים \ @..@ \ ג: 
]D142_sp1_042-049; sp3_025-026[ || פה עשרים ושש || עשרים וש- תשעה חדרים א: 
לענייננו, כאשר אין ייצוג לרפרנט — שם המספר אינו יכול להיות מותאם משום שלא   
נכנס רפרנט ולכן לא הושמט. לו היה מושמט — מן הסתם ההתאם היה נשמר )אגב, אין 
בדוגמאות סותרות כדי לשלול את התפיסה הזו: כפי שנראה להלן, ייתכן שיהיה עיגון של 
יסודות לשוניים לרפרנטים שמחוץ לגבולות המשפט ואף ליסודות שמחוץ לגבולות השיח. 
בדוגמה המובאת כאן העיגון לשם חדרים אינו מחייב התאם מחוץ לגבולות המשפט. שונות 

לשונית מן הסוג הזה תדירה בכל תחומי הלשון(.
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נוספת )אם קיימת( תישא גבול פרוזודי משני. יחידת השיח שאוצר הפאראטון היא 
.)utterance( המבע

עוד הצעתי באותו המאמר כי ממשק הפרוזודיה, השיח והתחביר ממומש 
כדלקמן: המבע, יחידת השיח האצורה בפאראטון, הוא תחומו היסודי של המשפט. 
גבול פרוזודי ראשי, המסמן את גבולו הסופי של הפאראטון ועמו את גבול המבע, 
מסמן גם את סופו של משפט. מבע עשוי להכיל גם ְצִביר משפטים, דהיינו משפטים 

שאוגדו יחדיו כדי לאפשר הבעת מסר מהודק.
ומהו משפט? נזכיר את אשר נידון במאמרי )יזרעאל תשע"ג( ואשר נזכר כבר 
בראשית דבריי במאמר זה כדלקמן: המשפט יוגדר כיחידה תחבירית המכילה — 

בצורתה המזערית — פרדיקט.
הפרדיקט מוגדר כגרעין המשפט, כיסוד האינפורמטיבי שלו, כיסוד הנושא 
עמו חידוש ברצף השיח, כרכיב הנושא את המטען המודאלי של המשפט, ועליו 
ן הֵרמה )rheme( או  המיקוד. אם כן, הפרדיקט בתפקודו הראשוני )default( הוא ַסּמַ
הקומנט )comment(. הסובייקט, אם קיים במשפט, מסמן — בתפקודו הנפוץ — את 
 )default( הנתון או את הידוע, ומשמש יסוד בכינון הפרדיקציה. בתפקודו הראשוני

.)topic( או סמן הטופיק )theme( ן הֵתמה הסובייקט הוא, אם כן, ַסּמַ

3. המשפט החד־איברי

ובכן, משפט אי־אפשר לו להתקיים בלא פרדיקט, המהווה את גרעינו. משפט חד־
איברי הוא, אם כן, משפט הכולל איבר )או רכיב( פרדיקטיבי )היכול לכלול לצד 

גרעין הפרדיקט גם הרחבות מסוגים שונים(, אולם אין בו סובייקט.
כאמור, הפרדיקט הוא יסוד או צירוף לשוני הנושא עמו את המטען האינפורמטיבי 
של המשפט שעמו חידוש ברצף השיח )השוו Chafe 1994: 108(. כמו כן, הפרדיקט 
נושא עמו את המטען המודאלי של המשפט ועליו המיקוד. ההכרה כי מודאליות היא 
יסוד אינהרנטי של המשפט יסודה בענפים אחדים של האסכולה הבלשנית הצרפתית 
)Le Goffic 1993: ch. 4, Lefeuvre 1999: ch. 1, Martin 2009: ch. II/1(. מושג 
המודאליות הוא בעל היקף רחב יותר מאשר נתפס באסכולות בלשניות אחרות, 
 ,)Palmer 2001, Butler 2003: ch. 9( במיוחד האסכולות הבלשניות האנגלוסקסיות
וכולל לא רק את התחומים המוכרים של מודאליות אפיסטמית ודאונטית, אלא גם 
את התחום הנקרא באסכולות בלשניות אחדות "קיטוב" )polarity(, כלומר קביעה 
 Halliday 2014: השוו[ Halliday 2004: § 4.5.2 שיש בה חיוב או שלילה )למשל
691[, ואצל Butler, שם(, ואף מעבר לכך )לסקירות על המודאליות של המשפט 



שלמה יזרעאל   418

 Vion 2001, Johanssen על פי התפיסה הכוללנית של האסכולות הצרפתיות ראו
.)& Suomela-Sahni 2011

בלא סימון מיוחד יהיה הפרדיקט יסוד הנושא עמו קביעה. בעוד הספרות 
הבלשנית רואה יסוד זה בפרדיקציה דווקא )גולדנברג תשמ"ה: 305-304(, ברי 
שכינון הקביעה וכלל סוגי המודאליות שרירים וקיימים גם כשאין סובייקט במשפט, 
ומכאן שהם נישאים על ידי הפרדיקט גופא )השוו Lefeuvre 1999: ch. 1, המגדירה 

את המשפט כמבנה המכיל פרדיקט והבעה מודאלית(.
אל מגוון סוגי המודאליות, קביעה — חיובית או שלילית, שאלה, בקשה, ציווי, 
הבעת ודאות או פקפוק וכיו"ב, ראוי להוסיף סוגים נוספים שלא הוכנסו עד כה 
תחת המסגרת המושגית של "מודאליות". דוגמה מובהקת לסוג נוסף של מודאליות 
היא "פנייה" )vocative(, המוצגת בדרך כלל כיסוד הסגרי )parethetical(, ומכאן 
גם מּוצאת אל מחוץ למסגרות הניתוח התחבירי.10 פנייה, קריאה או הפניית תשומת 
הלב בדרך של קריאה לאדם כגון "אורן!" או "אדוני!" ודאי ראויה להיכנס תחת 
קורת הגג של המודאליות, שכן היא מהווה בקשה לתשומת לב. כאשר פנייה מסוג 
זה מהווה מבע או דיבר שלם, הרי מעצם הגדרתה של הקבוצה הפרוזודית, המבע או 
הדיבר הזה נושא תוואי הנגנה העומד בפני עצמו ומהווה קבוצה פרוזודית עצמאית. 
במקרים כאלה תוואי ההנגנה הזה הוא הרכיב הנושא את המודאליות בדיבר זה, 
ואף מהווה את היסוד החדש ברצף השיח )השוו Chafe 1994: ch. 9(.11 והרי כל 
התנאים בהגדרת הפרדיקט שרירים בדיבר אשר כזה, ומתוך הגדרה זו — דיבר 
שכולו פנייה ייתפס כמשפט, משפט חד־איברי. בדוגמה 2 דלהלן, המבע שביחידה 
]1[ הריהו דיבר שכולו פנייה, ומכאן שהוא משפט על פי ההגדרות הנקוטות בידינו. 
במבע שביחידה ]2[ המילה מותק היא פנייה שאינה פרדיקטיבית, ּוודאי שאינה 

מהווה גרעינו של המשפט.

 ;extragrammatical — מכנים את הפנייה כיסוד שמחוץ לדקדוק Daniel & Spencer 2009  10
ראו גם Halliday 2014: § 4.3.4, שאף עבורו פנייה אינה מהווה חלק ממערכת המודוס 

.Carter & McCarthy 2006: §§ 116-118 וכן ;)mood(
צ'ייף הבחין כי "יחידת הנגנה מהותית מביעה בדרך כלל )אף כי לא תמיד( מידע חדש"   11
)Chafe 1994: 108(. צ'ייף )שם: 63-4( מבחין בין יחידות מהותיות )substantive(, שבהן 
מובע המסר המהותי של השיח, לבין יחידות מסדירות )regulatory(, המשמשות לארגון 
השיח. בעוד צ'ייף מתייחס אך ורק ליחידות מהותיות בטענתו כי הן מביעות מידע חדש, 
הניתוח המוצע פה תקף גם להרבה מן היחידות המסדירות, אף כי לא לכולן )ראו את הניתוח 
לדוגמה 3 להלן(. ממשק התחביר עם הפרוזודיה והשיח באשר ליחידות המסדירות ראוי 

.)Tao 1996: 59 למחקר נוסף )השוו
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]1[ מֹורּוש12 || א:   )2(

]2[ מה מותק || ב:   

]3[ ארבעה ימים | ]4[ שבע מאות שקל לזוג || א:   

]5[ בלי כסף || ב:   

]6[ נכון \ א:   

]7[ איפה \ ב:   

]8[ בהולידיי־אין החדש || א:   

]9[ די ||  ב:   
]OCD2_sp2_057-061; OCD2_sp1_026-030[  

כמו דוגמה 1 דלעיל, גם דוגמה 2, אשר הובאה כבר במאמרי על מבנה המשפט 
בעברית המדוברת )יזרעאל תשע"ג(, ממחישה את התדירות והחיות של משפטים חד־

איבריים בעברית המדוברת היומיומית, ומציגה כמה משפטים חד־איבריים טיפוסיים: 
המבעים ]1[, ]2[, ]5[, ]6[, ]7[, ]8[, ]9[ )אשר במקרה זה בנויים כל אחד מדיבר יחיד( — כל 
אחד מהם מהווה משפט חד־איברי, שהרי כל מבע תואם את הגדרת הפרדיקט כפי 
שהוצעה לעיל: יש בכל מבע מסר חדש, וכל מבע נושא מודאליות: פנייה )יחידה 
]1[(, שאלה )יחידות ]2[,13 ]6[, ]7[(, קביעה )יחידות ]5[ ו־]8[(, הבעת התפעלות )יחידה 
]9[(. כל מבע מן המבעים האלה, הבנוי מדיבר יחיד, ולכן גם כקבוצה פרוזודית, 
ודאי נושא גם מיקוד פרוזודי. היחידות ]3[ ו־]4[ דורשות עיון מיוחד. יחידה ]3[ 
מאזכרת במשתמע חילופי דברים קצרים העוסקים בבילוי סוף שבוע במלון כמעט 
שתי דקות קודם להפקת דיבר זה. אולם אין באזכור זה חזרה מדויקת על הדברים 
שנאמרו אז, אלא תוספת מידע באשר למשך הזמן שהדוברת תשהה בבית המלון, 
"ארבעה ימים". שני תנאים בהגדרת הפרדיקט מולאו, אם כן: הדיבר נושא עמו 
מטען אינפורמטיבי, כלומר יש בו מסר, והמסר הוא חדש. תנאי אחד נראה כאילו 
אינו מתממש: האם הדיבר הזה נושא מודאליות? האם יש בו קביעה? המודאליות 
של דיבר זה מיטשטשת על ידי טון הגבול המשני.14 לו הייתה קבוצה פרוזודית זו 
מסתיימת בגבול ראשי, לא היה ספק בדבר היותה משפט, שכן הייתה מתממשת 

השמות )במקרה זה — שם חיבה( בדויים כדי לשמור על אנונימיות המוקלטים.  12
הפרדיקט הוא מילת השאלה מה. כפי שכבר הוער לעיל, רכיב הפנייה בדיבר זה אינו   13
הולם את דרישות הגדרת הפרדיקט: רכיב זה נוסף אל הפרדיקט בהמשך הרצף הפרוזודי, 
ומשום כך אינו נושא מסר משל עצמו, ודאי לא מסר חדש; המיקוד לא עליו והוא אינו 

נושא מודאליות.
גם שאלת המיקוד מורכבת, ולא נעסוק בה כאן.  14
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בדיבר זה קביעה, משהו מעין "בילוי סוף השבוע שהזכרתי קודם הוא בן ארבעה 
ימים" או "אנחנו נשהה במלון ארבעה ימים". הגבול המשני, המסמן המשכיות, 
נדרש כדי לציין שקיים קשר בין הדיבור הזה לבין הדיבר שביחידה הבאה )יחידה 
]4[(, אשר בו ודאי יש לראות משפט חד־איברי, שכן מתמלאים בו כל התנאים של 
הגדרת הפרדיקט. למבנים דומים וליחסים בין רצפי מבעים ראו המאמר "יחידות 
הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר" בספר זה )יזרעאל תשע״ו(.

יש לתת את הדעת לכך שכל מבע אצור על ידי פאראטון, אשר על פי הגדרתו 
מסתיים בגבול ראשי, ולכן מסמן — בהיעדר תנאים מגבילים — את סופו של המבע 
]ראו המאמר "יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר" בספר 
זה )שם([. לפיכך, המבע הוא יחידת השיח הגדולה ביותר שיכולה להכיל משפט. 
במילים אחרות, גבול פרוזודי ראשי מסמן לא רק את גבול המבע אלא גם את גבול 
המשפט, ומכאן שהוא מלמד גם על התחלתו של משפט חדש במבע שיבוא לאחריו. 
בקטע הטקסט המובא כדוגמה 2, כל מבע מכיל פרדיקט, הוא היסוד האינפורמטיבי 
והמחדש במשפט, הוא היסוד הנושא עמו את המודאליות של המשפט ואשר עליו 
המיקוד. הנה כי כן, הממשק בין יחידות פרוזודיות )פאראטונים(, יחידות שיח 
)מבעים( ויחידות תחביריות )משפטים( מעוגן בגישה האינטגרטיבית המנחה אותנו 

במחקר יחידות הבסיס של הלשון המדוברת.
בדוגמה מס' 3 להלן, היחידות ]1[, ]5[, ]7[-]8[ יחדיו, ]9[, ]10[, ]11[, ]12[ מציגות 

משפטים חד־איבריים.15

]1[ מה | ]2[ יעני הם באים — ]3[ באים באיזה שלוש בבוקר ֶאה |  א:   )3( 
]4[ אחרי מקלחת \ 

]5[ מֹורּו | ]6[ אחרי | ]7[ לא רק ב | ]8[ לילה ||  ב:    
]9[ גם בים־ ביום || ]10[ בשעות יום || ]11[ בעבודת יום ||

]12[ איזה הגזמה ||  א:   
16]OCD: 2480"-2489"[  

המשפט הם באים ביחידה ]2[ נקטע, וביחידה ]3[ חוזר הדובר על הפרדיקט באים וממשיך   15
את המשפט. לכן אין לראות את יחידה ]3[ כמכילה משפט חד־איברי.

הקבוצות הפרוזודיות ]1[ ו־]5[, אף שהן יחידות תחביריות עצמאיות, אינן תואמות את תפיסת   
הפרדיקט כפי שהובאה לעיל. אלו הן יחידות המסדירות את השיח ולא יחידות אינפורמטיביות. 
לסוגי היחידות — מסדירות לעומת מהותיות — ראו הערה 11 לעיל. יחידות מסוג זה ודומותיהן 

דורשות התייחסות נפרדת, ואני מקווה לדון בשאלה זו במחקריי בעתיד הקרוב.
סימון הפניה על פי יחידות זמן מובא מקטעי הקלטות מעמ"ד אשר בשלב זה לא הועמדו   16

לרשות הציבור.
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דובר א' פותח בשאלה מה )יחידה ]1[(, אשר אחריה מרחיב הדובר את כוונתו בשלוש 
היחידות הבאות )]2[-]4[(. הדיבר מה הוא יחידה מסדירה,17 שכן תוכן הדברים מפורט 
רים18 בעלי תוכן זהה אשר באים  מיד אחריה. ובכל זאת כדאי להשוות דיבר זה לדיּבֵ
כיחידות עצמאיות, ואשר לקבוצה הפרוזודית האוצרת אותם גבול ראשי, כלומר: 
מבעים ]ראו המאמר "יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר" 
בספר זה )שם([. בהביעו תמיהה, יישא עמו מבע כזה הנגנה הולמת אשר תביע 
מודאליות. תכונות אלה יתייגו מבע כזה כפרדיקט, ומכאן כמשפט חד־איברי. אף 
בדוגמה זו ראוי להתייחס ליחידה ]1[ כאל משפט חד־איברי, הגם שהמבע אשר בה 

נמצא הדיבר הזה אינו בא אל סיומו והוא מתפקד כיחידה מסדירה.
בדומה ליחידה ]1[ בדוגמה 2, גם הפנייה ביחידה ]5[ בדוגמה 3 תופסת קבוצה 
פרוזודית שלמה )=דיבר(, ואף היא הולמת את הגדרת הפרדיקט ומהווה משפט 
שלם. הגבול המשני שבסוף הקבוצה הפרוזודית הזו אינו פוגם בתפיסה זו, משום 
שהמודאליות שאותה נושאת הפנייה הזו מתממשת בתוואי ההנגנה של הקבוצה 
בכללותה )כך בניגוד לפנייה שביחידה ]2[ שבדוגמה 2: מה מותק ||(. יחידה ]6[ היא 
פאראטון מושעה, אשר בו לא הגיע המבע לידי סיום. יחידות ]7[-]8[ )יחד(, ]9[, ]10[, 
]11[ הן מבעים שלמים המביעים מידע חדש ונושאים מודאליות של קביעה ומיקוד, 
ומכאן שכל מבע מהם מכיל משפט. כל המשפטים האלה הם תשובות לשאלתו של 
דובר א'. אף לא אחד מהם כולל סובייקט, אלא רק פרדיקט. יחידה ]12[ היא משפט 
קריאה, המגיב למידע שנמסר על ידי דוברת ב', וכמו בכל המשפטים הקודמים 

כולל פרדיקט בלבד, ואין בו סובייקט.19
רבים מן המשפטים החד־איבריים מעוגנים במשפט קודם או בשיח קודם.20 
גבעון )Givón 1992( הראה ִמְתָאם ברור בין ייצוג הרפרנט במשפט לבין קרבת 
המשפט הזה לייצוג הרפרנט ביחידות שיח קודמות, כך שמשפטים בלא רפרנט 
)במינוחו: zero anaphora( המובעים מיד לאחר משפט שבו הרפרנט מיוצג שכיחים 
כדי 100% מן המקרים בשפות שונות. ככל שהפער בין האזכורים הרפרנציאליים 
גדל, כך גם נוצר הצורך לייצג את הרפרנט בצורה ברורה וישירה יותר )ראו טבלה 
שם, עמ' 21(. מתוך גישה שונה במקצת, אציע בסעיפים הבאים סיווג ראשוני של 

ליחידות מסדירות ומהותיות ראו לעיל הערה 11.  17
ים. העדפתי את צורת הריבוי בתוספת –ים ולא –ות  ׁשִ ּלֵ לצורת ריבוי זו השוו צורות כגון ׁשִ  18

כדי להבדילה מצורת הריבוי )עשרת ה(דיברות.
רצף סגמנטלי זה, /איזה 'שם'/, לא תמיד יוגדר כמשפט חד־איברי. התנאים להבחנה בין   19
משפט חד־איברי למשפט דו־איברי ברצף זה הם פרוזודיים ותלויי שיח, אולם לא זה המקום 

לטפל בנושא זה בפרוטרוט.
עיגון הפרדיקט ביחידות שיח המאוחרות להופעתו לא יידון במאמר זה.  20
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משפטים חד־איבריים בעברית הישראלית המדוברת, סיווג אשר מטרתו היא בראש 
ובראשונה לבסס אמות מידה כדי להעמיק את הבנת המושג של משפט חד־איברי.

4. סיווג משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת

אין שיח בלא הקשר: כל שיח מעוגן בזמן ובמקום; לכל שיח דוברים ישירים, כלומר 
דוברים הנוטלים חלק בשיח ומדברים זה עם זה. הדוברים האלה מיוצגים בשיח 
על ידי כינויי הגוף הראשון והשני. ההקשר המידי של השיח הוא נקודת המוצא 
של הדאיקסיס )deixis(, והוא המכונה על ידי קארל ביהלר )Bühler 1934( במונח 
 .)Abraham 2011: xviii מן הלטינית, "התחלה", "מקור"; ראו ;origo( אוריגו
ללשון מערכת מורכבת של אמצעים פורמאליים אשר בעזרתם היא בונה את 
יחסיה ליסודות המערכת המושגית של הלשון, ומציגה את היחסים בין היסודות 
המרכיבים את השיח לבין עצמם ולבין יסודות חוץ־לשוניים )השוו, בין היתר, דה 
סוסיר Kibrik 2011 ,118 :2005 בהקדמה(. מבנה השיח כולל יסודות דאיקטיים 
ואנאפוריים המאפשרים ללשון לקיים את מערכת היחסים שבין ִמגוון היסודות האלה. 
ייצוג רפרנציאלי החוזר בשיח נעשה בדרך כלל על ידי ביטויים רפרנציאליים שאינם 
מפורשים, כגון כינויי גוף. במקרים כגון אלה אף ייתכן שלא יהיה ייצוג רפרנציאלי 
כלל, כפי שנזכר לעיל. יש שפות, למשל יפנית, שבהן ייצוג רפרנציאלי, אשר בו 
 Kibrik 2011:( אנו רגילים בעברית או בשפות אירופה, אינו תופעה לשונית רגילה
ch. 3(. בגבולות המשפט, ייצוג רפרנציאלי מתקיים בעמדת הסובייקט או בתחום 
הפרדיקט, וייתכן אף בשניהם. במסגרת עיוננו זה, נתרכז במיוחד במשפטים אשר 
בהם אין כל יסוד העומד בעמדת הסובייקט. אנו נראה כי משפטים חד־איבריים 

אינם תלויים בייצוג רפרנציאלי בעמדת הסובייקט.
סיווג המשפטים החד־איבריים שיובא להלן יציג משפטים אשר בהם הפרדיקט 
מעוגן בביטויים רפרנציאליים שמעבר לתחום המשפט המושתת על הפרדיקט הזה 
או שאין עיגון כזה קיים כלל. אם הפרדיקט אכן מעוגן בביטוי רפרנציאלי בשיח — 
נבדוק היכן בשיח קיים העיגון הזה. אנו נראה שעיגון הפרדיקט אינו בהכרח עיגון 
ליסוד קונקרטי בעולם המושגי המובע כביטוי רפרנציאלי אלא יכול להיות גם עיגון 
 Kibrik 2011: ליסוד שונה בשיח, למשל עיגון לפרדיקט, ומכאן גם למשפט )השוו
2.2 -2.1 §§(. אף נראה כי פרדיקט יכול לבוא בלא עיגון לביטויים רפרנציאליים 
שבשיח אלא לשיח עצמו או לחלק ממנו )השוו Givón 1992: § 6.5.5(. עיגון מן 
הסוג הזה יסּווג כעיגון "רחב". לעומת כל המשפטים האלה, שעיגונם בתוך השיח, 
נראה גם משפטים שעיגונם הוא מחוץ לשיח, הן במרחב האוריגו והן מחוץ למרחב 
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הזה )השוו גם Givón 1992: § 6(. ַהצעתי לסיווג ראשוני לעיגון הפרדיקטים 
במשפטים חד־איבריים תהיה אם כן כדלקמן:

פרדיקטים מעוגנים )4.1(
עיגון בתוך השיח )4.1.1(  

עיגון סמוך )4.1.1.1(   
עיגון סמוך מבני )4.1.1.1.1(    

עיגון סמוך לא־מבני )4.1.1.1.2(    
עיגון מרוחק )4.1.1.2(   

עיגון מרוחק מבני )4.1.1.2.1(    
עיגון מרוחק לא־מבני )4.1.1.2.2(    

עיגון רחב )4.1.1.3(   
עיגון מחוץ לשיח )4.1.2(  

עיגון בתחום האוריגו )4.1.2.1(   
עיגון מחוץ לאוריגו )4.1.2.2(   

פרדיקטים לא מעוגנים )4.2(

סיווג ראשוני זה לא יפרט את המשמעויות המובעות בכל משפט ואת תפקידו של 
המשפט בשיח )למשל: מענה, תגובה, הנחת פרדיקט נוסף לרפרנט שאוזכר או 
כיו"ב(. ניתוח של הסיווג הזה הוא משימה למחקר מעמיק שאינו יכול לבוא במסגרת 
הצעה ראשונית זו, אף כי אפשר יהיה למצוא כמה רמזים למשמעויות ולתפקודי 
שיח של משפטים חד־איבריים המודגמים במערך הסיווג המוצע, וכמה כבר נרמזו 
בניתוחים שהוצעו לעיל. בהתאם לגישתי היוצאת אל ניתוח הלשון מתוך נקודת 
המוצא של השומע, מטרתי כאן היא בראש ובראשונה תיאּורית, ובאה כדי ליצור 
תשתית לניתוח עתידי שיבסס הסברים למבנה השיח ולשימוש המשפט החד־איברי 
בו. אני שמח שסול אזואלוס־אטיאס נטלה את השרביט לראשיתו של ניתוח מעמיק 

בשאלה זו )ראו מאמרה, אזואלוס־אטיאס תשע״ו, בספר זה(.

4.1 פרדיקטים מעוגנים

4.1.1 עיגון בתוך השיח

פרדיקט אפשר שיהיה מעוגן בשיח הן למשפט סמוך, דהיינו משפט שבא מיד 
לפני המשפט המכיל את הפרדיקט המסוים הזה )עיגון שאסווגו כעיגון סמוך(, 
והן למשפט מרוחק יותר )עיגון שאסווגו כעיגון מרוחק(. כפי שנזכר לעיל, גבעון 
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)Givón 1992( הראה שקיים ִמְתָאם בין ייצוג הרפרנט במשפט לבין קרבת המשפט 
הזה לייצוג הרפרנט ביחידות שיח קודמות, כך שמשפטים בלא רפרנט המובעים 
מיד לאחר משפט שבו הרפרנט מיוצג שכיחים כדי 100% מן המקרים. מתאם דומה 
ראוי לבדוק גם בעברית, ובשלב זה אני מציע כאמור חלוקה בינארית, בין עיגון 
סמוך לבין עיגון מרוחק. הן עיגון סמוך והן עיגון מרוחק יכולים להיות מבניים או 
לא־מבניים. עיגון מבני הוא עיגון הפרדיקט בקישור תחבירי וירטואלי או פוטנציאלי 
אל יסוד אחר בשיח, דהיינו קשר בין רכיבים של משפטים שונים אשר היה יכול 
להתממש כקשר תחבירי לו היו מופיעים כצורתם כרכיבי משפט יחיד. לבסוף יודגם 

עיגון רחב כפי שהוסבר לעיל.

4.1.1.1 עיגון סמוך

4.1.1.1.1 עיגון סמוך מבני

]1[ אתה לוקח שמאלה ||  )4(
)פסק — 1261 אלפיות השנייה(  

]C842_sp2_150-151[ | נכנס בדלת ]2[  

בדוגמה 4, הדיבר שביחידה ]1[ הוא מבע בפני עצמו, שכן הקבוצה הפרוזודית האוצרת 
אותו מסתיימת בגבול ראשי. מבע זה כולל משפט דו־איברי שלם, אשר בו לא רק 
פרדיקט אלא גם סובייקט, הוא הביטוי הרפרנציאלי אתה. דיבר ]2[, הפותח מבע 
חדש ולכן גם משפט חדש, בא לאחר פסק ארוך. דיבר זה כולל פרדיקט, נכנס, אולם 
אין בו סובייקט מפורש. אזכור הרפרנט אשר אליו מתייחס הפרדיקט הזה, אתה, 
נמצא במשפט הקודם. רצפי משפטים אשר השני בהם אינו כולל אזכור מפורש של 
הרפרנט נידונו בספרות לא אחת, ובדרך כלל רואים בהם השמטה )ellipsis( של 
הסובייקט )Winkler 2006(. על פי הגישה הננקטת כאן, משפטים מסוג זה אינם 
כוללים אזכור רפרנציאלי כלל, אלא מעוגנים במשפט קודם, והריהם קשורים אל 
הרפרנט המוזכר ברמת השיח ולא ברמת התחביר )השוו Givón 1992(. אדגיש 
שגבולות המשפט הם הם גבולות הניתוח התחבירי, וכי משפט הוגדר כאן כיחידה 
הכוללת פרדיקט יחיד. על פי גישה זו, הקשר שבין שני הפרדיקטים שבדוגמה 4 

יוגדר כקשר ברמת השיח ולא כקשר תחבירי.
בדומה לדוגמה 4, הקבוצה הפרוזודית ]1[ בדוגמה 5 מסתיימת בגבול ראשי ולפיכך 
אוצרת דיבר המהווה משפט שלם בפני עצמו. דיבר ]2[ כולל צירוף אדוורביאלי 

:)afterthought( "הנתפס בספרות הבלשנית בדרך כלל כ"מחשבה נוספת

]1[ את מריחה את הריח של השמפו || ]2[ משניהם ||   )5( 
]OCD_sp2: 2492.5"-2495.2"[
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לכאורה, משמעות המונח "מחשבה נוספת" היא שיחידת דיבור באה אחרי יחידת 
דיבור אחרת, ונראה כאילו המושג המוצפן במונח זה אינו שונה במהותו מן התופעה 
 .)21"right dislocation"( של שינוי מקום איבר מאיברי המשפט לסוף המשפט
אולם זיו וגרוס )Ziv & Grosz 1994: § 2( הראו כי המבעים המסומנים על ידי שני 
המושגים הללו שונים הן בצורה והן בתפקוד: הרצף המכונה "מחשבה נוספת" בא 
לאחר גבול פרוזודי,22 ומכאן שהוא מהווה דיבר בפני עצמו. כפי שאנו רואים בדוגמה 
5, גבול פרוזודי ראשי אכן מבדיל בין שני רצפי הדיבור, ומשום כך יש לראות את 
שתי היחידות הללו כשני פאראטונים וכשני מבעים הנושאים כל אחד מהם מסר 
שלם. שני מבעים אלה הם אף משפטים עצמאיים, משום שבכל אחד מהם רכיב 
פרדיקטיבי יחיד, המעביר מסר חדש ונושא מודאליות של קביעה ועליו המיקוד. 
כך לא רק במבע הראשון, אשר מן הבחינה התחבירית נראה בו משפט דו־איברי, 
אלא גם במבע השני: הצירוף משניהם, העומד בפני עצמו במבע זה, הוא פרדיקט, 
המביע מסר חדש ונושא מודאליות ומיקוד, ולכן הוא גם משפט חד־איברי. בסיווג 
לחלקי דיבור, הצירוף משניהם הוא צירוף אדוורביאלי. מנקודת מבט זו, וכן מבעד 
למשקפי המבנה הסמנטי של המבעים, לצירוף משניהם שבמבע השני יש קשר 
מבני לפרדיקט מריחה שבמבע הראשון. כמובן, אפשר גם להסיק על קשר תחבירי 
וירטואלי בין הפרדיקט שבמבע ]1[ לבין הצירוף האדוורביאלי שבמבע ]2[, קשר 
שאפשר יהיה לבחון אם נעמיד את הצירוף משניהם לצד המשפט שבמבע ]1[ בלי 
שיחצוץ ביניהם גבול פרוזודי ראשי, כך שהרצף שעתה מחולק בין שני המבעים 
יובע במבע יחיד ומכאן גם במשפט יחיד. במבחן זה ניווכח שהצירוף משניהם לא 
יישא מודאליות בפני עצמו, ולכן לא ייחשב כפרדיקט של משפט חדש. יש לזכור 
כי בעברית כל חלק דיבור יכול לשמש כפרדיקט, וכן הרכבים מסוגים שונים, כולל 
משפטים )השוו רובינשטיין תשכ"ט, .Coffin & Bolozky 2005: 318ff, יזרעאל 
תשע"ג(. במסגרת העיון אשר מעמידה את הפרוזודיה ככלי מרכזי לחלוקה ליחידות 
שיח ותחביר, ועל פי הניתוח לעיל שמעמיד את הצירוף משניהם כפרדיקט, הקשר 
בין שני המבעים שבדוגמה 5 אינו במישור התחביר אלא במישור השיח, כפי שכבר 

הדגשתי לעיל בדיוני בדוגמה 4.

"ימין", כמובן, על פי כיוון הכתיבה באנגלית או בשפות אירופיות אחרות.  21
זיו וגרוס טענו שרכיב "מחשבה נוספת" בא אחרי פסק. אולם פסק אינו תנאי הכרחי לקיומו   22
של גבול פרוזודי )השוו Amir, Silber-Varod & Izre’el 2004(. נראה לי שיש לשנות את 
הנוסח בתנאי זה מקיומו של פסק לקיומו של גבול פרוזודי, מן הסתם גבול פרוזודי ראשי, 

כפי שמציגה דוגמה 5.
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4.1.1.1.2 עיגון סמוך לא־מבני

]1[ למה | ]2[ מה רע לי פה || ]3[ מקלחת שלי | ]4[ מקלחת שלי |   )6( 
]OCD_3_sp1_062-067[ || אני אוהב את שלי ]5[

בניגוד לקשר המבני שבין שני המבעים בדוגמה 5, בדוגמה 6 אין קשר מבני בין 
המשפט החד־איברי שביחידה ]3[ )והחזרה עליו ביחידה ]4[( לבין המבע שאליו הוא 
מעוגן, הנמצא בדיבר הקודם, או אל כל מבע אחר בשיח. רכיב השיח אשר אליו 
מעוגן המשפט שביחידה ]3[ )וכן זה שביחידה ]4[( הוא תיאור המקום פה שביחידה 
]2[, אולם הקשר אינו קשר מבני אלא אסוציאטיבי. העיגון של המשפט החד־איברי 
שביחידה ]3[ למשפט שביחידה ]2[ הוא אם כן עיגון סמוך, כלומר עיגון למשפט 

הקודם, אולם עיגון לא־מבני.
בדוגמה 7, המשפט החד־איברי שביחידה ]2[ מעוגן אל השם סוס )הראשון 
מבין השניים(,23 והמשפט ביחידה ]3[ מעוגן בשם התואר נמוך שביחידה ]2[, אף 

הוא עיגון סמוך לא־מבני:

]1[ סוס סוס | ]2[ רק יותר נמוך || ]3[ רגליים מקוצרות כאלה ||   )7( 
]OCh_sp1_286-288[

4.1.1.2 עיגון מרוחק

4.1.1.2.1 עיגון מרוחק מבני

]1[ יש שני נהגים || ]2[ יושבים על ההגה | ]3[ הם לא מתחלפים ||   )8( 
 ]4[ עד שאחד נרדם | ]5[ מתחלפים | ]6[ או שיש הפסקה | ]7[ הם ֶאה | 
 ]8[ זה | ]9[ בא פנצ'ר | ]10[ מתקנים את הפנצ'ר | ]11[ ממשיכים | 

 ]OCh_sp1_161-172[ || זה משהו מדהים ]12[

צורת הבינוני מתחלפים שביחידה ]5[ קשורה מבנית — אף כי לא תחבירית — אל 
הכינוי הם שביחידה ]3[,24 אשר בה צורת בינוני דומה הנמצאית ברכיב הפרדיקטיבי 
לא מתחלפים לצד הסובייקט הם. ביחידה ]5[ הבינוני מתחלפים הוא פרדיקט, אולם 
אין סובייקט הקשור אליו תחבירית. לשיטתנו, משפט זה יהיה משפט חד־איברי 

שכן בהופעתו השנייה משמש השם סוס לייצג את מכלול תכונות הסוס ולא את הרפרנט   23
עצמו. המבע ביחידה ]2[ מסייג את ההכללה הזו.

החוזר הוא עצמו אל נהגים שביחידה ]1[.  24
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המעוגן עיגון מבני אל הכינוי הם שביחידה ]3[ הרחוק ממנו — כלומר לא המבע 
שנמצא מיד לפניו אלא מופרד על ידי יחידה ]4[. 

בדומה לכך, הפרדיקט מתקנים שביחידה ]10[ וכמוהו גם הפרדיקט ממשיכים 
שביחידה ]11[ מעוגנים עיגון מרוחק מבני אל הכינוי הם שביחידה ]7[, המשמש 
סובייקט של המשפט שביחידות ]7[-]8[.25 מן הראוי שוב להדגיש, כי על פי המסגרת 
התאורטית המוצעת כאן, אין לראות במשפטים אלה תופעה של השמטה אלא של 
עיגון בביטוי רפרנציאלי הנמצא במשפט אחר, ולכן הקשר בין הפרדיקטים האלה 

אל הביטוי הרפרנציאלי הזה הוא עיגון ברמת השיח ולא קשר תחבירי. 

4.1.1.2.2 עיגון מרוחק לא־מבני

]1[ קור | ]2[ מוות || ]3[ היינו | ]4[ נתקענו שם ב | ]5[ זה כבר היה |  )9( 
]OCh_sp1_240-245[ || אמצע ספטמבר ]6[

הטקסט בדוגמה 9 בא לאחר קטע קצר המדבר על רכיבה על סוסים. לפני הקטע 
הזה יש שיחה ובה נרטיב, שיחה אשר בה מתאר הדובר את טיול הרכיבה שעשו הוא 
וחבריו, טיול שבו הגיעו עד נקודה בצפון הרחוק. המשפט החד־איברי קור מוות 
)יחידות ]1[-]2[( מעוגן בשיח הנרטיבי שנסתיים בדיבר OCh_sp1_234. באמצע 
הנרטיב ההוא ]OCh_sp1_216-217[ מוזכר אזור סיביר, אזור הידוע באקלימו הקר 
)הסמיכות הגאוגרפית של אזור הטיול לאזור הסיבירי המצוין בשיח אמנם לא מוזכרת 
במפורש, אולם ברורה על פי ההקשר החוץ־לשוני(. אם כן, עיגונו של המשפט קור 
מוות הבא במבע הראשון )יחידות ]1[-]2[( שבדוגמה 9 מעוגן עיגון מרוחק, עיגון 

שאינו מבני אלא אסוציאטיבי בלבד.

4.1.1.3 עיגון רחב

]1[ רציתי שתקחי פה ימינה || ]2[ לצאת דרך ֶאה | ב:   )10(

]3[ לא משנה || ]4[ אז ניסע דרך אחרת || ]5[ ָאה \  ג:    
 ]6[ מה את לחוצה || ]7[ בעלך לא גר — ]8[ הוא גם לא בבית | 

]9[ ואת ישנה אצלי ||

]10[ לא את זה || ]11[ בשבילך ||  ב:   

]OCD_1_sp2_001-004; sp3_001-007[  

יש לציין כי לצד הכינוי הם, שייעודו לתפקד כסובייקט במשפט, באה מילת התחליף   25
)pro-form( זה, הממלאת את מקומו של הפרדיקט ויוצרת עם הסובייקט משפט מן הבחינה 

הצורנית, ונושאת עמה מסר מסדיר.
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בתגובתה ביחידות ]10[ ו־]11[ כיוונה דוברת ב' לומר: לא לכך כיוונתי, לא מתוך 
דאָגתי לעצמי אמרתי את מה שאמרתי, אלא משום דאָגתי לך. הכינוי האנאפורי 
זה, הנמצא במשפט שביחידה ]10[, אינו חוזר אל רפרנט מסוים בשיח קודם אלא 
אל השיח בכללותו, הן אל דבריה של דוברת א' ביחידות ]1[-]2[ הן אל דבריה של 
דוברת ב' ביחידות ]6[-]9[. הן המשפט ביחידה ]10[ הן המשפט החד־איברי ביחידה 
]11[, המהווים יחדיו הערה מטא־דיסקורסיבית מפי הדוברת, מעוגנים אל יחידת 

שיח ולא אל רפרנט, הוא העיגון שאני מציע לכנותו עיגון רחב.

4.1.2 עיגון מחוץ לשיח

בכל הדוגמאות שהובאו עד כה, עיגון היסודות במשפטים החד־איבריים היה אל 
יסודות שהיה להם ביטוי ממשי בשיח. בסעיף זה יודגמו משפטים המעוגנים ביסודות 
שאין להם ביטוי בשיח אלא נתונים לדוברים מכוח האוריגו, הוא המרכז הדאיקטי 

של השיח, או מתוך העולם שמחוצה לו. 

4.1.2.1 עיגון בתחום האוריגו

המשפט החד־איברי בדוגמה 11 נאמר מפי אורח בהיכנסו אל חדר עבודתו של 
המארח כמחמאה על צורתו וארגונו של המקום שאליו נכנסו:

]C612_4_sp2_001[ || מקום נחמד  )11(

ודאי, העיגון הוא אל המקום אשר בו התרחש השיח, כלומר בתחום האוריגו.
המשפט שבדוגמה 12 נאמר כתגובה על דבריו של בן שיחה של הדוברת. המשפט 

אינו כולל סובייקט, שכן הרפרנט, הדוברת עצמה, מובן מתוך מסגרת השיח:

]OM_sp6_35[ || ממש לא מסכימה איתך  )12(

כמובן, גם סמן המין והמספר הנלווה אל צורת הבינוני מסכימה מרמז על הדוברת, 
אולם ציון הגוף, כלומר הסובייקט הדקדוקי, אינו נכלל במשפט, כלומר: זהו משפט 

חד־איברי, ועיגונו באוריגו.

4.1.2.2 עיגון מחוץ לאוריגו

בהתבוננו באטלס, הדובר מגלה מקומות יישוב שבהם ביקר בעת ביקורו בסין 
ובמונגוליה שנים אחדות קודם לכן:

]1[ הנה ֶסצ'ּוַאן | ]2[ יּונאן | ]3[ איפה יּונאן | ]4[ הנה | ]5[ גּוַאנשי |   )13( 
]OCh_sp1_027-034[ || ַחתַגל ]6[ איזה יופי || ]7[ יא אללה || ]8[
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לאחר שגילה את גואנשי על המפה )יחידה ]5[(, הדובר מגלה את חתגל. לפני שהוא 
מזכיר את שמה של העיירה )יחידה ]8[(, הוא קורא בגיל: איזה יופי || יא אללה || 
)יחידות ]6[-]7[(. אין צריך לומר שהעיירה שגילה הדובר אינה נמצאית בתחום 
האוריגו של השיח המסוים הזה, אף כי אפשר לטעון כי האטלס על כל אשר בו 
אכן נמצאים בתחום האוריגו. אם אכן כך, תהא זו הרחבה של מושג האוריגו )אולם 
ראו ההערות לעניין זה בהמשך(. מכל מקום, המבעים המביעים התרגשות אינם 
מכוונים לתגלית עצמה במקום ובזמן של השיחה, אלא מעבירים את הדובר אל 
הזמן והמקום שבו חווה את חוויותיו מן העיירה הזו. בכך יש במשפטים חד־איבריים 
אלה דוגמאות ברורות לעיגון שמחוץ לאוריגו. ייתכן שאת כל המבעים הכוללים 
שמות מקומות ואת המבעים הפותחים במילת ההצגה הנה יש לסווג כמשפטים 
המעוגנים מחוץ לאוריגו, אף כי, כמובן, העיון מתמקד בדף האטלס, אטלס שנמצא 
בגבולות המרחב אשר בו ממוקם השיח. בתחילת השיח אשר ממנו מובאת דוגמה 

13 נשמעים הדברים הבאים:

]OCh_sp1_001-003[ || ּואי איזה אטלס  )14(

משפט זה מלמדנו על הימצאותו של אטלס בתחום האוריגו של השיח שמתחיל כך, 
ומכאן שמשפט זה עיגונו בתחום האוריגו. דומה שעל ידי אזכור האטלס מותקנת 
תשתית חדשה אשר אליה יתכווננו יחידות השיח העוסקות במה שמופיע באטלס, 
וכך כל משפטי ההצגה והפניות אל האטלס ואל אשר בו מושתתים על מרחב שנמצא 

מחוץ לאוריגו של השיח.26

4.2 פרדיקטים לא מעוגנים

הקטגוריה האחרונה לעיגון משפטים חד־איבריים כוללת משפטים אשר הפרדיקטים 
שלהם אינם מעוגנים בשיח ושאין להם עיגון חיצוני — לא בתוך האוריגו ולא מחוצה 
לו. התחלות של נרטיבים או הכנסת רפרנט חדש לשיח הם המקרים הבולטים של 
משפטים שאינם מעוגנים. הספרות הבלשנית עתירת דיונים העוסקים בהכנסת רפרנט 
 Lambrecht ,ראו, למשל ;presentational( חדש לשיח על ידי מבנים של הצגה
4.4 § :1994(. אחת הדרכים להכניס רפרנט חדש לשיח בעברית היא על ידי מילית 

הקיום יש:

]OCh_sp1_271-272[ || אח כזה ]1[ יש ֶאה | ]2[  )15(

ושמא אפשר לראות בשינוי מרחב זה לאו דווקא יציאה אל מחוץ לאוריגו אלא העתקת   26
האוריגו של השיח עצמו? להצעה מעניינת להרחבת מושג האוריגו כך שיכלול העתקה 

.Fricke 2002 לאוריגו משני )הצעה המושתתת בעיקר על ניתוח מחוות ויזואליות( ראו
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הניתוח המקובל של מבנים כאלה מציע לראות במילית הקיום יש פרדיקט )ראו, 
 .)Glinert 1989: § 16.9, Schwarzwald 2001: 96, Kuzar 2012: §§ 3.3.1-2 ,למשל
אולם ברי שהרפרנט המוצג לראשונה בשיח הוא הוא הפרדיקט. נוסף על היסודות 
המגדירים את הפרדיקט שהוצעו במאמר זה, יש לתת את הדעת לכך שלבד מן 
ההבלטה הפרוזודית של המשפט הנופלת על הרפרנט המוכנס לשיח, במשפט 
המובא בדוגמה 15 הרפרנט המוצג תופס דיבר בפני עצמו )=קבוצה פרוזודית(. 
המילית יש היא לא פרדיקט אלא מילית הצגה, ותפקודה דומה לתפקוד מילית 
ההצגה הנה שנידונה למעלה. המילית יש זכתה לדיונים אחדים במחקר העברית 
החדשה )ראו ברוך 2009, ושם גם הפניות למחקרים קודמים; Kuzar, שם(, אולם 
לאור האמור לעיל היא ודאי ראויה למחקר נוסף כדי לברר שוב את היחסים בין 
תפקידיה התחביריים לשימושיה בהקשרים שונים )הצגה, קיום, מקום, בעלות וכו'(. 
מכל מקום, לתפיסתי יש לראות במשפטים כדוגמת המשפט שבדוגמה 15, המציגים 

רפרנט או נושא חדש לשיח, משפטים חד־איבריים בעלי פרדיקט לא מעוגן.

5. לא רק בעברית המדוברת

במאמרו "המבע החד־איברי" מביא יצחק צדקה שני קטעים מן העיתונות העברית 
של שנות השמונים שבהם כל המשפטים הם משפטים חד־איבריים )צדקה תשנ"א(. 
אלו הם, כמובן, מקרים קיצוניים, אולם הם ממחישים המחשה נאה את ריבוָים 
של המשפטים הללו בעברית, ולא רק בעברית המדוברת )למשפטים חד־איבריים 
בעברית הכתובה ראו עוד, בין היתר, רובינשטיין תשכ"ט: סעיף 6.1, צדקה תשמ"א: 
  Schwarzwald 2001: סעיף 7.9, וכן שורצולד ורובין תשנ"ה, ימיני תשס"ח, והשוו
3.3.1 §; לעברית המדוברת השוו בורוכובסקי בר־אבא תש"ע: סעיף 5, בורוכובסקי 

בר־אבא תשע"ב(.
כבר הזכרתי לעיל את האסכולה הבלשנית הצרפתית, שרואה במשפטים חד־

איבריים משפטים לכל דבר ועניין, ולאו דווקא משפטים חסרים. משפטים חד־איבריים 
נמצא בשפות רבות, ויש שפות אשר בהן משפטים כאלה הם הנורמה, וִאזכור 
הסובייקט אינו תדיר. ידועה בהן היפנית, ודוברי שפות אירופיות הנדרשים לשפה 
זו לומדים למן השלב הראשון כי "משפטים בלי סובייקט רגילים מאוד ביפנית; 
דוברי יפנית נוטים להשמיט את הסובייקט כאשר הם חושבים שברור לשומע על 
מה הם מדברים" )Banno et al. 1999: 14(. הניסוח, ודאי, מכוון אל דוברי האנגלית, 
אשר רואים במשפט בלא סובייקט השמטה. וכבר דּנּו בהטיה הבלשנית הכללית 
לכיוון אנליטי זה, וכנגדה העמדנו את דעתה של נאריאמה, כי מה שאין הדובר 

צריך לומר — אינו אומר.
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לקראת סיום, טוב לשוב ולהביא עוד מדברי חוקרים שראו את הצורך להשתחרר 
מכבלי המסורת ארוכת הדורות. בספר שיצא לא מכבר )Lee et al. 2009(27 עוסקים 
מחבריו אף הם בצורך להשתחרר מחשיבה מקובעת, ומביאים דוגמה ממבנה המשפט 

בלשון המדוברת, במקרה זה האנגלית:

הן חוקרי השיחה )conversational analysts( הן בלשנים פונקציונליים 
)funcional linguists(, אשר לעתים קרובות מנסחים את גישותיהם במפורש 
כך שיוכלו להימנע מהנחות המקובעות בגישות הפורמאליות ללשון, אף 
הם )כנראה בלי מודעות( מביעים דעות הנובעות מן התאוריה הפורמאלית 
]...[ בעוד שבאנגלית הכתובה סובייקטים של משפטים ראשיים אכן נקרים 
בדרך כלל, לא קיים חוק ַמנחה דומה עבור הדיבור. עלינו להסיק מכך 
ש"השמטה" של סובייקטים )וארגומנטים אחרים( אין היא השמטה כלל 
ועיקר אלא דרך טבעית ורגילה בדקדוק האנגלי, דרך שלא נתנו החוקרים 
את דעתם עליה משום הישענותם המובנית על דקדוק מּוטה באופן מלאכותי. 
 Lee( .אם בכלל, סובייקטים מפורשים הריהם "תוספות" לדקדוק האנגלית

et al. 2009: 106; תרגום שלי(

כדי להמחיש את האבסורד בחשיבה על הלשון המדוברת באמצעות כלים שירשנו 
ממסורת המחקר רב־הדורות של הלשון הכתובה, מביאים מחבריו של ספר זה 
מדבריו של וולטר אונג )Ong(, שכתב על ההתייחסות ליצירה שנהוג לכנותה 

"ספרות שבעל־פה )oral literature(" כדלקמן:

חשיבה על מסורת אוראלית או על מורשת של הבעה, סוגות וסגנונות 
אוראליים כעל 'ספרות שבעל־פה' הריהי דומה לחשיבה על סוסים כעל 
מכוניות בלי גלגלים. אפשר, כמובן, לנסות ולהגדיר כך את הדברים. דמה 
נא כאילו אתה כותב חיבור על סוסים )המיועד עבור אנשים שמעולם לא 
ראו סוס( שפותח לא במושג 'סוס' אלא במושג 'מכונית', ומושתת על 
היכרותם הבלתי־אמצעית של הקוראים עם מכוניות. לכל אורך החיבור 
תתייחס אל סוסים כאל 'מכוניות ללא־גלגלים', ובהסברים שתיתן לאותם 
קוראים, שניסיונם מתמצה אך ורק במכוניות, תתאר את כל ההבדלים בין 
סוס לבין מכונית כך שהמושג 'סוס' יובן מתוך המושג של 'מכונית ללא־
גלגלים'. זאת תעשה על ידי המרה של תכונות המכונית בתכונות 'סוסיות': 
במקום גלגלים, למכונית ללא־גלגלים יש ציפורני־רגליים מעובות שנקראות 
פרסות; במקום אורות קדמיים )או שמא מראות( יש להן עיניים; במקום 

תודה ללאון שור שהפנה את תשומת לבי לספר הזה ולדברים שיובאו להלן.  27
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ער; במקום דלק — חציר; וכו'...  שכבת פוליש יש להם דבר־מה הקרוי ׂשֵ
)Ong 1982: 12; תרגום שלי(

6. סיכום

ללשון המדוברת מבנה שונה במובהק ממבניה של הלשון הכתובה. יסוד מוסד במבנה 
הלשון המדוברת הוא הפרוזודיה, שהיא הכלי העיקרי שבעזרתו אנו מחלקים את 
רצף הדיבור כדי ליצור יחידות בעלות משמעות, הכלי שבאמצעותו אנחנו יכולים 
להבין את היחסים בין היחידות, לבסס את משמעותן ולעגן את מעמדן בשיח. 
בהתבסס על ההנחה שתחביר, מבנה המסר ופרוזודיה משולבים זה בזה בלשון 
המדוברת ליצירת מבעים קוהרנטיים, הצעתי שתחביר הלשון המדוברת קשור קשר 
הדוק אל יחידות הפרוזודיה והשיח, וראיתי לבסס במסגרת רעיונית זו את מעמדו 

של המשפט החד־איברי בעברית.
משפט הוא יחידה תחבירית המכילה — בצורתה המזערית — פרדיקט. המשפט 
החד־איברי כולל פרדיקט )גרעיני או מורחב( אולם אין בו סובייקט. העדפתי את 
המושג התחבירי "פרדיקט" על פני מושגים מתחומים משיקים )ֵרמה, קוֶמנט או 
אחרים( משום שעל פי ראות עיניי, התחביר הוא תחום העיון היסודי של מבנה 
הלשון. הפרדיקט הוא גרעין המשפט, ויוגדר כיסוד האינפורמטיבי שלו, כיסוד 
הנושא עמו חידוש ברצף השיח, כרכיב הנושא את המטען המודאלי של המשפט, 
וכרכיב שעליו המיקוד. המושג "מודאליות" הוגדר הגדרה רחבה יותר מאשר זו 

שעל פיה הוא נתפס ברגיל בספרות הבלשנית.
הוצע סיווג ראשוני של משפטים חד־איבריים בעברית המדוברת, שעיקר מטרתו 
לבסס את הקריטריונים שהוצעו להגדרת הפרדיקט ועמו המשפט החד־איברי בעברית 
המדוברת. הסיווג המוצע נשען על נתונים מאוסף מוגבל של טקסטים, בעיקר אלה 
המהווים את ההקלטות המתומללות של מאגר העברית המדוברת בישראל )מעמ"ד(. 
תופעת המשפט החד־איברי, אשר רק לעתים נדירות זוכה להתבוננות ראויה בספרות 
הבלשנית — הכללית או העברית — אינה ייחודית לעברית המדוברת, אלא קיימת 
— במידה זו או אחרת — אף בעברית הכתובה ובשפות רבות אחרות. מחקר נוסף 

ודאי יעשיר את הבנתנו באשר למהותם ולתפקודם של המשפטים החד־איבריים.
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