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 : כשינוי לשוניגרמטיזציה-דה

 1ימינו-המקרה של תוית היידוע בעברית בת

 )2013לשוננו        (עירית מאיר ועידית דורון

 הקדמה

 מתפקדת בתולדותיה של העברית כתחילית המהווה חלק ממערכת הנטיה -- הא הידיעה --תוית היידוע 

כוללת בין קטגוריות הנטייה של השם , ושל השפות השמיות בכלל, העבריתשל תורת הצורות . של השם

המעמד קטגוריית את ו ;רבים, זוגי, יחיד: מספרקטגוריית האת  ;נקבהוזכר  : הדקדוקימיןאת קטגוריית ה

)state(:  נפרדמעמד) absolute state( , נסמך מעמד)construct state( ,מעמד מיודע) emphatic 

state(.2 למעמד  הן ועומדת ביחס של ניגוד,  של השםודעהמעמד המי נטיית הא הידיעה מסמנת את

. מיודע-דהיינו אינו מיודע ואינו בלתי, שאינו מיודע ואינו נפרד, למעמד הנסמךוהן , מיודע-הבלתי, הנפרד

סטורית הידועה המונעת יניתן לגזור את המגבלה הה, מהיותם ערכים מנוגדים בנטייה של אותה הקטגוריה

 מיודע-תווית היידוע מצטרפת לשם בלתי . לצורת הנסמך של השםתוית היידועאת הצטרפותה של 

 . ועל כן לא תצטרף אליו תוית היידוע, מיודע-השם הנסמך אינו בלתי. מעמדו למיודעוהופכת את 

 בספרות המחקרית החל משנות המתואר שינוי חל  של העברית החדשהםבמשלבים בלתי פורמאלייאולם 

גרבל (ולא לסומך , פעמים רבות לנסמך בסמיכות מצטרפת יידועתוית ה :של המאה העשרים 30 –ה 

 ). ואחרים 2005קופין ובולוצקי , 1982פרוכטמן -אגמון, 1978ברמן , 1957רוזן , 1930

למרות ההבדלים המרובים בין , ואכן. מערכת צורני הנטייה של שפות היא מערכת עמידה יחסית לשינויים

ימינו דומים -צורני הנטייה של העברית בת, ן בתקופות קדומות יותרימינו לבין מערכות הלשו-העברית בת

ימינו שונה מזו -אמנם המערכת הפונולוגית של העברית בת. מאוד לצורני הנטייה של העברית המקראית

- אך התנהגותם המורפו,ובשל כך חלו כמה שינויים פונולוגיים בצורנים אלה, של העברית המקראית

מאפשר את ה, במבנה הסמיכותשחל בתפוצת הא הידיעה לשינוי פרט , אודתחבירית נראית דומה מ

 . הצטרפותה לנסמך ולא לסומך

                                                 
הסמינר המחלקתי של החוג : עבודתנו את הצגנו בהם המחלקתיים והסמינרים הכנסים ומשתתפי למארגני להודות ברצוננו 1

 Brill's annual of Afroasiatic languages and של הבינלאומי הכינוס; 2005, לןאי-ללשון העברית באוניברסיטת בר

linguistics הכינוס; 2010, יום העיון של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה ;2009 דצמבר, 7 פריס באוניברסיטת 

 הסמינר ;2012 אוגוסט, ברזיל, ספלוריאנופוליקטרינה ב- באוניברסיטה הפדראלית של סנטההיידוע פרויקט של הבינלאומי
- כמו כן ברצוננו להודות לשלושה קוראים.2012 נובמבר, המחלקתי של החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים

 של הקרן 1157/10'  מסהמחקר-מענקי " נתמך עהשניה של המחברת המחקר .מעריכים אנונימיים על הערותיהם המועילות
 . הישראלית למדע

וההבחנה הסמנטית , מופיעה בדקדוקי השפות השמיות מאז ימי הביניים) מיודע, נסמך, נפרד(ערכית -ריית המעמד התלתקטגו 2
ערך הנסמך בקטגוריה זו אינו מבחין בין נסמך ). 2013ראו סקירה של דורון ומאיר (שהיא מביעה נידונה אף היא בספרות 

 ). חדרי(לבין נסמך בסמיכות בה האיבר השני הוא כינוי גוף ) ההמור חדר(בסמיכות בה האיבר השני הוא צירוף שמני 
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 תוית היידועזה הוא חלק ממהפך רחב יותר בתפוצתה של שינוי במאמר זה אנו מבקשות לטעון כי 

ייה ית נט שבו היא הופכת מתחילמהפךצומו של הא הידיעה נמצאת בימינו בעי. ובמעמדה המורפולוגי

. כלומר היא הופכת להיות אלמנט דקדוקי עצמאי יותר, )קליטיצורן (מורפולוגית לצורן חבור תחבירי 

סוג נדיר הרבה , גרמטיזציה-זהו שינוי של דה; שינוי זה מנוגד לכיוון השינוי הרגיל בתהליכי גרמטיזציה

ידוע כתחילית נטייה נפתח בסקירה של ההיבטים הסמנטיים של תוית הי. יותר של שינויים לשוניים

לאחר מכן נעבור לאפיין את השינוי המתחולל במעמדה המורפולוגי של  .  מורפולוגית המיידעת את השם

-נבדוק האם ניתן לאפיין אותו כתהליך של דה, נתאר את התהליכים שלוקחים בו חלק ,תוית היידוע

  .ונבחן את השינויים שהוא מחולל בעקבותיו, גרמטיזציה

 סמנטייםהיבטים  –ע תוית היידו

ואילו , בכללותו השמני הצירוף את המסמנת תתחביריתווית היידוע הינה תווית , ברוב לשונות העולם

. צורן מורפולוגי המצטרף אל השםתוית היידוע מהווה )  אחרות,שמיות-ואף לא, ובשפות שמיות(בעברית 

כביטוי מציין בדרך כלל משמש  צירוף שמני מיודע. להבחנה זו יש השלכות סמנטיות כבדות משקל

)referential(מציין אובייקט ה)  מקובל להניח כי, 1905ראסל של  גישתו בהשפעת. )1892פרגה 

 3. מיודע הינו בעל ציון מיודעצירוף שמני, במילים אחרות. הנתוןבהקשר ) unique(יחיד הוא אובייקט ה

כאשר , למשל. ביטוי מצייןמשמש כ איננו רבים  במקרים – שם בצירוף הא הידיעה – מיודעשם לעומתו 

ביטוי מציין והוא איננו , השם הוא גרעין הצירוף השמני, שם מיודע שמצטרף אליו לוואימדובר ב

המאור -ו,  השמש מציין אתהמאור הגדול: מני כולו יכול להוות ביטוי מצייןאלא רק הצירוף הש, לכשעצמו

הוא לא היה בעל , מו ביטוי מציין בתוך הצירופים האלה לכשעצהמאוראילו היה  . מציין את הירחהקטן

    . ובמקרים שכאלה הוא אינו בעל ציון מיודע,  ביטוי מצייןבהכרחאינו  מכאן שהשם המיודע .ציון יחיד

 יש שם מיודע לביטוי כאשר, תוית היידוע מסמנת את השם אליו היא מצטרפת כמיודע, אם כןבעברית 

גם כינויי גוף ושמות לכך  ונוסיף – בצירוף הא הידיעה שם –מד מיודע במעשל שם , משמעות צורנית

 לשאלת איפיונו הסמנטי של השםלמיטב ידיעתנו לא קיימת בספרות הבלשנית התייחסות  .פרטיים

התנאי . הבנוי על אלמנט של התנייה, חלקיאיפיון ברצוננו להציע . מיודעה) שמניהצירוף הלעומת (

   : והוא חל הן על השם והן על הצירוף השמני המיודע, ישאנחנו מציעות הוא כלל

בהקשר ) unique( הוא מציין אובייקט  יחיד אזי,  מצייןמשמש כביטוי מיודע) רוף שמנייאו צ(שם  אם

 . מופיעבו הוא ש

 הוא ועל כן,  מופיע בעמדה של ביטוי מצייןהמלךהשם המיודע , המלך רודף אחרי דודבמשפט , למשל

  4.כי"התנ בהקשר שאול :מופיעבהקשר שבו הוא קט יחיד אוביימציין 

                                                 
 .2011היים , 2004אבוט , 1999סקירת גישות שונות לניתוח הצירוף השמני המיודע יש אצל ליונס  3

 ,ב2008, א2008, 2001(הבחנה הנדונה בהרחבה בעבודתו של דנון , יידוע סמנטי ודקדוקי יידועמבחין בין ) 1991(גלינרט  4
, דקדוקי בלבד/ תחבירי/ לטעמנו יידוע הינו מעצם טבעו מונח צורני .תחבירי יידוע מכונה יידוע הדקדוקיאצלו ה, )ג ועוד2008
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סימונו של השם כמיודע תלוי . היידוע בעברית הינו נגזרת של הקטגוריה הצורנית של מעמד, כאמור

.  באמצעותו של סומך מיודע--ואילו שם נסמך , שם נפרד יסומן כמיודע באמצעות הא הידיעה; במעמדו

, כאשר הסומך מיודע, מן הבחינה הסמנטית. כות כולה היא מיודעתהסמי, כאשר שם מיודע משמש כסומך

אשר מתפרש , נובע מן הסמנטיקה של הנסמךהדבר . בעלת ציון מיודעתהיה בדרך כלל כות כולה יהסמ

מכאן . יחיד לכל סומךמתאים ערך יחס הדהיינו , )2002הלר  (בדרך כלל כמתאר יחס שהוא פונקציה

, אבי המלךלמשל בסמיכות . אובייקט יחידתציין גם הסמיכות כולה , ידשאם הסומך מציין אובייקט יח

יוצאים מן הכלל הם המקרים . מיודעהוא  אבי המלךאזי גם , יחידוכיוון שאב הוא ,  הוא מיודעהמלך

קרה כזה הסמיכות במ. נסמך עצמושם הבגלל טיבו של ה,  את הנסמך כפונקציהששבהם אין אפשרות לפר

נקיק , )כ, בראשית ט (איש האדמה  למשל בסמיכות, אם הסומך מיודעגם  מיודע בעלת ציוןלא תהיה 

 הסמיכות אינה מציינת אובייקט יחיד במקרים אלו. ) יט,דברים כב (בתולת ישראל, ) ד,ירמיה יג (הסלע

, 1991קונור 'וולטקה ואו(שהיא מיודעת למרות ) בת ישראל כלשהי, נקיק סלע כלשהו, איכראלא (

 חבר ,בוגר החוג לבלשנות, עובדת השגרירות: )2001 (י דנון"מאות מן העברית החדשה ניתנו עדוג). 241

 5.תושב השטחים, ל"חייל צה,  שחקן הקבוצה,הוועדה

משמש מלכתחילה הציון המיודע של שם מיודע מותנה קודם כל בכך שהוא להדגיש כי לחזור וחשוב 

 אולם שמות, ורק כביטויים מצייניםאך ככלל משמשים פרטיים  גוף ושמות כינוייאמנם . כביטוי מציין

כאשר הא הידיעה . כביטויים מציינים דווקאאינם משמשים  – שמות בצירוף הא הידיעה –במעמד מיודע 

מקרה אחד שבו שם . קיום של אובייקטכלל  מניחהיידוע אינו , מצטרפת לשם שאינו משמש כביטוי מציין

במשפט . )1950סטרוסון  ( בעמדה פרדיקטיבית במשפטר הוא נמצאכאשמיודע אינו בהכרח מציין הוא 

כיוון שדוד אינו  אמיתיואז המשפט הוא ,  הוא שם המציין את שאולהמלך-ייתכן אמנם ש, דוד אינו המלך

 המלךבהקשר האחרון . כאשר כלל אין מלך,  גם בהקשר של טרום המלוכהאמיתיאולם המשפט , שאול

  6.הוא שם מיודע שאינו מציין

דהיינו שם ,  אטריבוטיבי לסביבתוהעומד ביחסמקרה שני של שם מיודע שאינו ביטוי מציין הוא שם 

 :מקרים-תתישנם כמה . המצטרף כלוואי או שמצטרף אליו לוואי

שאינו ביטוי מציין , המאורכפי שראינו במקרה של השם המיודע ,   שם מיודע שמצטרף אליו לוואי.א

 . המאור הקטן- והמאור הגדול : צירופיםכאשר הוא משמש כגרעין ה

                                                                                                                                            
אולם נזכיר , ציון מיודע הינו בדרך כלל אובייקט יחיד בהקשר. ציון מיודע בעלהמונח המקביל הינו , ואילו מן הבחינה הסמנטית

 . יודע אינו עניין של יחידות כי אם של מקסימאליות או מוכרותבהמשך גם מקרים שבהם ציון מ

, בעלת ציון מיודע מבלי שיהיה ציון מיודע לסומךובה הסמיכות הינה , התאמה הפוכה- גם אישתיתכן סבור) ב2008( דנון 5
 הנזירשבו לדבריו , תלויה כאן על הקיר הודפסה בהודושתמונת הנזיר הוא מביא כדוגמה את המשפט . למרות ששניהם מיודעים

תמונת לדעתנו זוהי השתקפות העובדה שיש לסמיכות . כיוון שייתכן שמדובר בתמונה של נזיר כלשהו, אינו בעל ציון מיודע
 ).compound( גם פירוש של הרכב הנזיר

האחרון אילו  בהקשר המלךלא נזכיר את המחלוקת המפורסמת בספרות בנוגע לדרכים השונות להתמודד עם הציון הריק של  6
זאת לעומת המשפט בטקסט שהוא אמיתי באותו . המשפט לא היה אמיתי, בכל מקרה. הופיע במשפט בעמדה של ביטוי מציין

 .  אלא בעמדה פרדיקטיבית,  מלכתחילה אינו בעמדה של ביטוי מצייןהמלךכיוון שבו , ההקשר
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. הוא אינו מציין, למרות היותו מיודע. המצטרף לשם אחר כלוואי, בדרך כלל בצורת בינוני,   שם מיודע.ב

 בתוך המסתתריידוע הבינוני . סתתרמ העבריין: בדוגמה לוואי כאשר הינו אינו ביטוי מציין המסתתרלמשל 

 זה הוא הקרוב ביותר שימוש.  ולא את יחידותוהמסתתר בהקשרבייקט אוקיום של  מניח לא הלוואי אינו

, לפחות על פי עמדתם של חוקרים מסוימים,  שעבוד בלבדשימוש המקורי של הא הידיעה כמסמנתל

יש לו ציון , מצייןביטוי  הוא מופיע בעמדה שבהעצמו  הבינוניאותו כאשר ואילו  .)2006(גזלה למשל 

 .את המסתתר זיהינו : למשל, גם יחידותהמניח גם קיום ו, מיודע

אינו מציין למרות שם כזה גם ). compound(ם מיודע בעמדה של סומך בסמיכות שהינה הרכב  ש .ג

. כיוון שזה אינו משמש כביטוי מציין, הסומךבבניית משמעות כל תרומה אין וית היידוע ולת. היותו מיודע

הזכרנו שהכלל על פי , מיודעתכהסמיכות כולה ם לסימון דבר התור ,הסומך כמיודעבסימון  היאתרומתה 

 השם ,למשל. הסמיכות כולה היא מיודעת, כאשר שם מיודע משמש כסומך: כלל בקשר לסמיכות בלעיל

ועל ,  הוא ביטוי מצייןבשלמותורק ההרכב . כתר המלכות הרכבהכחלק ממציין ביטוי אינו  המלכותהמיודע 

בעוד , ות כינוי גוףע באמצ ההרכב כולולחזור על אפשרותביימצא לכך אישוש . בעל ציון מיודעכן גם 

 :ואף כלל איננו מציין, ו בעל ציון מיודענאינאשר ,  עבור הסומך לעשות זאת טבעישלא

 .  למרות שלא רצה בו, שאול קיבל את כתר המלכות .1

 .למרות שלא רצה בה, # שאול קיבל את כתר המלכות .2

אלא מופיע בעמדה פרדיקטיבית או , רפת לשם שאינו משמש כביטוי מצייןכאשר הא הידיעה מצט, לסיכום

יש הבדל בין , בשאלת היחידות. השם מציין אותושקיום של אובייקט  מניחהיידוע אינו , אטריבוטיבית

 בשימוש בשם מיודע בעמדה הנחות-שאין כל קדםבעוד . טיביתקפרדיהאטריבוטיבית להעמדה 

 יחידות האובייקטאת  מניח ימוש בשם מיודע בעמדה פרדיקטיביתהש, יחידותלא קיום ולא , אטריבוטיבית

דוד אינו - בהמלךשל ראינו לעיל שש הפרדיקטיבי ובשימ,  למשל.אם כי אינו מניח קיום, קייםאם הוא 

  ).1983דורון  ( הוא יחידאזיקיים הוא יש בכל זאת הנחה שאם , למרות שאין הנחה שקיים מלך, המלך

, והשימוש הפרדיקטיבי שאינו מניח קיום ,שאינו מניח לא קיום ולא יחידות, האטריבוטיביוש לעומת השימ

, כאשר שם מציין הוא מיודע. גם קיום וגם יחידותככלל מניח כביטוי מציין בשם במעמד מיודע השימוש 

ינה נקבעת איחידות יש להבהיר כי . והאובייקט הוא יחיד בהקשר הנתון, הוא מצייןאותו אובייקט קיים 

. של העצם) typeאו הטיפוס (יכולה להקבע ברמה של הסוג אלא היא , )token(בהכרח ברמת הפריט 

 :למשל

 .טלפוןוגם דני מדבר ַּב, טלפוןדינה מדברת ַּב .3

 בהכרח אינםדינה ודני . שהוא יחיד כפריט בהקשר הנתוןמכך נובע אין ,  הוא מיודעטלפוןהשם הלמרות ש

 .מכשירשל אלא באותו סוג , ירמדברים באותו המכש

יותר  מתאיםאלא , אינו מתפרש במונחים של יחידות בהקשרציון מיודע בהם מקרים מיוחדים ישנם 

בדוגמה , למשל. )14.1פרק , 1949יספרסן  (מתוך ההקשר) familiarity( במונחים של מוכרות ולפרש
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, אישההמיודע בשם  מוצדק להשתמש אולם יהיה זה .הרי גם השוטר הוא אישש, הבאה האיש אינו יחיד

 : מתוך ההקשראישכיוון שביטוי זה מציין אובייקט שכבר מוכר כ

 .האיש שאל את השוטר מה השעה. איש ניגש ברחוב אל שוטר .4

 יחידות המונח ,למען הדיוק. מוכרותיחידות עם לשלב לעתים יש  על כך שות מצביע מסוג זהדוגמאות

תכונת , כללית יותראחרת מקרה פרטי של תכונה רק בעצם  וות מהי, נוסףגם מהיבטאיננו מספק 

 .)1980שרווי , 1978הוקינס ( יידועהלסמנטיקה של היא התכונה הרלוונטית -היאאשר , תסימאליוקמה

באופן . בנטיית הרביםמנטיקה של היידוע גם לשמות רוצים להכליל את הסכאשר חשובה  תסימאליוקמ

התחום מורכב כאשר . מבין כל אלה שהוא יכול לציין יסימאלקהמייקט  שם מיודע מציין את האוב,כללי

בכל יהיה סימאלי קהמקט כדי שהאובייו, ניהם יחס סדרלהגדיר ביבדרך כלל לא ניתן , אובייקטים יחידיםמ

 .ומכאן נובעת יחידות הציון במקרה של שמות ביחיד, דיחיאובייקט שיהיה מדובר בצריך , מוגדרזאת 

וישנו , אובייקטים בודדיםשל אובייקטים ולא ממקבוצות התחום מורכב , ברביםשמות  במקרה שלאולם 

 את כל ההמכילהקבוצה . )1983לינק  ( של האובייקטיםותשונהקבוצות היחס סדר טבעי של הכלה בין 

 מציין את הילדים, אכן. ברביםהמיודע  םמציין שם העצש והיא זוסימאלית קהמהיא האובייקטים כולם 

 באותו ילדיםשהן קבוצות ההמכיל את כל סימאלי קהמיקט שהוא האובי, כל הילדים בהקשר נתון קבוצת

דבר על נמשיך לו,  ומסוגיית המוכרותמנטיית הרביםניתן נתעלם ככל ש,  הפשטותאולם למען .ההקשר

רק לקראת סוף המאמר .  כאשר הוא משמש כביטוי מצייןהשם המיודע אותו מציין האובייקטיחידות 

 .כאשר נצביע על היווצרותו של ניגוד משמעות חדש בעברית, שוב ותעלה סוגיית המקסימאליותת

וולטקה אצל למשל  , ההסבר המקובל לכך.  פרטייםכלל אינה מצטרפת לשמות-ה בדרךהא הידיע

ולפיכך הוספת תוית היידוע אליו היא בגדר ,  פרטי הוא מיודע מטיבוהוא ששם) 239, 1991 (קונור'ואו

דבר המלמד , בשפות רבות אפשר להוסיף תווית יידוע לשם פרטי, ראשית .הסבר זה אינו מספק. פותעוד

אם כי לשפות שונות יכולות להיות התניות שונות ,  להוסיף תוית יידוע לשם פרטיעקרוניתכי אין מניעה 

אבן , הנהר, כרהכ, הלבנון, היאור :ישנם גם מקרים יוצאי דופן בתוך העברית עצמה, שנית. בעניין זה

מציינים כי אמנם ) 21, ט"תשכ(לבנה ושפאן , גוטשטיין-גושן). 249שם  (השטן, הבעל, האלהים, העזר

אך ישנם שמות פרטיים הבאים רק , כ לשמות פרטיים אין מצרפים הא הידיעה בעברית החדשה"בדר

ת לשמות של אנשים אינה מצטרפבדרך כלל אכן הא הידיעה . השרון, הכרמלכגון , בצירוף הא הידיעה

וניתן לומר ששמות אלה מיודעים , )הישראל(*ארצות ו, )החיפה*, הירושלים(*ערים , )היוסף*, היעל(*

, הכרמל(שמות של הרים כגון  ,הא הידיעה באים תמיד בצירוףאחרים פרטיים אולם שמות . לכשעצמם

, הכנסת(מוסדות ו )הכינרת(גמים א) הנגב, השרון, הגליל(חבלי ארץ , )הנילוס, הירדן(נהרות , )החרמון

,  ים המלח,הר סיני: כמו כן נעשה גם שימוש בסמיכות ובלוואים בבניית שמות פרטיים). ההסתדרות

גם לבני אדם ובעלי .  ועוד,הסלע האדום, האוניברסיטה העברית, הים התיכון, עמק המצלבה, שדרות הרצל

הדובון , פנג הלבן, האופנובנק, האנס המנומס: ם מיודעיחיים ניתנים לעתים שמות שהם הרכבים שמניים

, מכאן שהתחביר של שמות פרטיים אינו שונה בעיקרו מן התחביר של שמות מיודעים אחרים. לא לא

ההבדל בין שמות פרטיים לשמות כלליים ). כיפה אדומה( מיודעים שאינם במעמד מיודעולעתים אף שמות 
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. הוא מיודע ללא קשר למעמדו הצורני, לעומת השם הכללי, אלא בכך שהשם הפרטי, בצורהאיננו איפוא 

והם בעלי ציון ,  כביטויים מציינים בלבדבדרך כללשמשים שמות פרטיים מ :הבדל נוסף הינו הבדל סמנטי

כל אובייקט ייקרא . א אינו משתנה על פי ההקשר"ז – )1972קריפקה (אלא גם קשיח , שאינו רק מיודע

למשל , כשמות פרטייםמתפקדים באופן שיטתי גם שמות כלליים , תר על כןי  .בשמו בלא תלות בהקשר

כגון מופשטות או תופעות , )1973פטנם (' מתכות וכו, כשמות פרטיים של מינים טבעיים כגון בעלי חיים

כשם פרטי בתפקדו אולם , מכלולפרטים או חלקים מתוך  מתארהשם הכללי אמנם .  ועודתכונות, שפות

כשם פרטי אינו של השם הכללי תפקודו , מבחינה צורנית. ולא פרטים מתוכו, המכלול כולו הוא מציין את

היא נוטה להצטרף  למשל ;בתנאים תחבירייםבין היתר והצטרפותה מותנית , מצריך בהכרח תווית יידוע

אני  כך גם. העברית התחדשה במזרח אירופה אבל אני מדברת עבריתאומרים . לנושא יותר מאשר למושא

 אבל שחיתותהפוליטיקאי הזה נגוע ִּב או ,הכלבים הם ידידיו הטובים ביותר של האדם אבל אוהבת כלבים

 .  השחיתות היא מקור כל הצרות בחיים הציבוריים

 שמות בצירוף הא –ובפרט שמות במעמד מיודע , הצבענו על כך שניתן לכלול שמות מיודעים, לסיכום

למרות שקטגוריה זו ,  היידוע כפי שהיא מוכרת בלשונות העולם בקטגוריית,ושמות פרטיים - הידיעה

 .  ולא לשמותבלבד  לצירופים שמניים בשפות אחרותמוגדרת 

 

  בתולדות העבריתתוית היידוע

בין המעמד , בינארי בלבדמעמד היה ניגוד הו, שמית-ווית יידוע בפרוטולא היתה ת, פי כל הידועעל 

. ) ואילך272 ,2001ליפינסקי  (למשל באכדית ובגעז שהדברכפי , )131-2 ,1913בארת  (נסמךלהנפרד 

התנהגות  הא הידיעה אופיינית לתויות היידוע בכמה ענפים של השפות . תווית היידוע הינה איפוא חידוש

ומעלה את האפשרות של מוצא קדום משותף , )ערבי-הערבי והדרום, הארמי, הענף הכנעני(השמיות 

  7).186, 2005גרד רהונ(לו או של תכונה איזורית משותפת לתויות היידוע בשפות א

רובין , 159-162ע "בלאו תש' ר ( תווית היידוע התפתחה מכינוי רמז דאיקטירוב החוקרים גורסים כי

כינויי רמז אטריבוטיביים הם אכן אחד המקורות הנפוצים ביותר . ) ומקורות שם4פרק , 2005

 מציינים את כינויי הרמז )109-111, 2002 ( היינה וקוטבה;העולםלהתפתחות של תויות יידוע בלשונות 

אך ייתכן שתויות . תהליכי גרמטיזציהכמקור יחיד להתפתחות תויות יידוע בשפות העולם באמצעות 

). 2005רובין (ואין להן מקור אחד משותף , היידוע בשפות השמיות השונות מקורן בכינויי רמז שונים

טוענת כי ) 2009(אל -פת. ימים עם הסברה שתויות היידוע התפתחו מכינויי רמזחוקרים אחדים אינם מסכ
                                                 

. ואילו הצורה המורפולוגית שלהן שונה, אלו דומה מאודהונרגרד מציין כי ההתנהגות התחבירית של תוית היידוע בענפים  7
אי הופעת התוית על שמות עצם עם נטיית , האיפיונים התחביריים המשותפים כוללים הופעת התוית על הסומך ולא על הנסמך

התאם ביידוע בשמות עצם אטריבוטיביים והיעדר התאם בשמות עצם , אי הופעת התוית על שמות עצם פרטיים, קניין
אך היעדרה של תוית היידוע באוגרית  , הקווים התחביריים המשותפים יכולים להצביע על מוצא משותף. פרדיקטיביים

הונרגרד (בנוסף למגוון הצורני של התוית בשפות השונות מקשה על ביסוס השערה זו , ונדירותה בטקסטים עבריים קדומים
אלו שאינן (חלק מהתכונות המצוינות לעיל , יכים של מאמר זהמער-כפי שהעיר אחד הקוראים, יתרה מזאת). 186, 2005

דבר המקשה על ביסוס ההשערה של , נפוצות גם בשפות שאינן שמיות) עצם עם כינוי קנין-נוגעות ליידוע הסמיכות או שם
 . תכונה איזורית משותפת
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בשפות שבהן תוית . אינה נוטהבשפות השמיות ואלו תוית היידוע , כינויי הרמז נוטים לפי מין ומספר

על יסוד השוואה בעמדה . סימון המין הדקדוקי והמספר על התוית נשאר, היידוע התפתחה מכינויי רמז

אל כי תוית היידוע השמית מקורה במילית -מציעה פת, ת של תוית היידוע בשפות שמיות שונותהתחבירי

וסימון היידוע הוא התפתחות , פרזנטטיבית בלתי נוטה שתפקידה המקורי היה לסמן עמדה אטריבוטיבית

 היה לסמןשל תווית היידוע בשפות השמיות  תפקידה המקורי מציע כי) 2006(גזלה  . מאוחרת יותר

 .שעבוד תחבירי

 .תולדותיה של העברית היא משמשת כצורן נטייה של השםב, יהא אשר יהא מקורה של הא הידיעה 

בעברית המקראית היא גורמת למכפל ). -ַה (-haצורתה הבסיסית של הא הידיעה היא , מבחינה פונולוגית

ופות פונולוגיות להא הידיעה יש במקרא שתי חל. אליו היא מצטרפתשבעיצור הראשון של הבסיס 

-237, 1991קונור 'וולטקה ואו (מכפל מנועההמופיעות בסביבות פונולוגיות שבהן ,  ָה– ו -ֶה, נוספות

הצטרפותה של הא הידיעה לבסיסים מסויימים , בנוסף לחלופות הפונולוגיות של הצורן עצמו). 238

-מבחינה מורפו ).238שם  (  ַהָּפר-ַּפר, ָהָעם –ַעם ,  ָהָארֹון-ֲארֹון ,  ָהָאֶרץ–ֶאֶרץ : גורמת לשינוי בבסיס

  8.בינוניים וכינויי רמז, שמות תואר, ובכלל זה שמות עצם, הא הידיעה מצטרפת לשמות, תחבירית

, 'היום הזה' במשמעות היום( גם פונקציה דמונסטרטיבית תווית היידועיש ל, וארי פועלבהצטרפותה לת

 . )158 ,ע"בלאו תש(ציה זו היא מוגבלת מאוד אך פונק, )'הלילה הזה' במשמעות הלילה

הא הידיעה משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי בין , )המין והמספר( ותאחר נטייה ם של קטגוריותכמו צורני

היא מצטרפת לא רק לגרעין הצירוף השמני ; הגרעין השמני לשמות התואר וכינויי הרמז המלווים אותו

לוואי שמני ). 160-162ע " תש,בלאו(תואר ולוואי כינוי רמז -שםלוואי , ם שלוילוואים השמניגם לאלא 

וחוקרים רבים , אמנם יש מקרים רבים של היעדר התאם ביידוע. מספר וביידוע, מתאים לגרעין שלו במין

ֹע ָּפַבֶש:  ניסו להסביר מקרים אלו ֹת ַהר ֹּט ב ֹוּטה ַהנֶָק, )יב, ז' מלכים א(ה ָלדֹוְּגר ַהֵצָח, )כו, בראשית מא(ת ב

שנמצאים בכל , מניחה כי מקרים אלו) 2009(אל -פת. )260, 1991קונור 'וולטקה ואו()כ', ירמיה ו(

ציון יידוע אלא ציון פונקציה מעידים על כך כי התפקיד המקורי של הצורן לא היה , השפות השמיות

אך כבר בלשון . רוציון היידוע וההשתתפות בתהליכי ההתאם הם התפתחויות מאוחרות יות, אטריבוטיבית

רד נרגהו, 158-162 ,ע"בלאו תש (המקרא המצב הרגיל הוא שהא הידיעה משתתפת בתהליכי התאם

 ).258, 1991קונור 'וולטקה ואו, 185 ,2005

ולצד מבנים שבהם יש התאם ביידוע ,  חלש יותר מאשר בלשון המקראבלשון המשנה ההתאם ביידוע 

, מעשרות ה (ועדשים המצריות : כדוגמת, וואי התוארי מיודעניתן למצוא גם מקרים רבים שבהם רק הל

כנסת וכן , )209, ה"תשנאזר ) (ו, תענית ב (שלוש תעניות הראשונות, )ו, יומא ו (סוכה האחרונה, )ח

התפוצה הרחבה של מציע כי ) 164, 1989(צרפתי . )1994שרביט  (לשון הרע, שם המפורש, הגדולה

                                                 
,  1991קונור 'וולטקה ואו". (הנמצאו פהעמך : "כגון, ישנן דוגמאות ספורות במקרא שבהן הא הידיעה מצטרפת לפועל נוטה 8

248 .( 
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 מבנה זה הוא ,)ח"תשמ(אשר -ברלדעת לו יוא, וגיה למבנה הסמיכותדגם זה בלשון המשנה היא באנל

  9.והא הידיעה הועברה לשם העצם בדרך של גרירה, הקדום מבחינה היסטורית

 עברית בת ימינו

שינויים מרחיקי בה ימינו מעלה כי לכאורה לא חלו -בחינה של התנהגותה של הא הידיעה בעברית בת

בשל השינויים במערכת  .חבורתחילי הא הידיעה היא צורן ,  פונולוגיתמבחינה .לכת ביחס ללשון המקרא

, ובייחוד היעלמות המכפל והיעלמות ההבדל בין תנועות קטנות לגדולות, הפונולוגית של העברית בת ימינו

 כבר אינו מותנה -heהמופע . -a כ בדרך כלל בדיבור המבוטא, -ha, להא הידיעה יש רק מופע אחד

ופעמים רבות הדוברים , )6, 1991גלינרט  (והשימוש בו מסמן משלב גבוה, גית מסויימתבסביבה פונולו

 . משתמשים בחלופה זו בסביבות פונולוגיות שגויות

כבלשון . כינויי רמז, בינוני, שמות תואר, שמות עצם: הא הידיעה מצטרפת לשמות, כמו בלשון המקרא

הם מלווים ש שמות תואר מתאימים לשם העצם :הא הידיעה משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי, המקרא

האישה טובת , האיש הגבוה ההוא: כך גם כל אחד מהמלווים, כאשר הגרעין מיודע. במספר וביידוע, במין

 ). ברכט (פנקס הקטן, אביב הקטנה-תל, הלב הזו

 10:יימיםוחלים גם על לוואי צירוף יחס במקרים מסו, מראה כי תהליכי התאם אלו התרחבו) א2008(דנון 

 ילדה עם צמות ארוכות. א .5

 הילדה עם הצמות הארוכות. ב

 הילדה עם צמות ארוכות*. ג

 :הא הידיעה מופיעה על כל אחד מהרכיבים במבני איחוי, כצורני נטייה אחרים

 הילדים והילדות. א .6

 הילדים וילדות*. ב

אינה מצטרפת היא  היםגבו במשלבים 11.היא אינה מצטרפת לשם הנטוי בכינוי קניין, כמו בלשון המקרא

שלושת (מספר -או שם) הלב-טוב(תואר -שם, )בית הספר (עצם-שםבין אם הנסמך הוא , לנסמך בסמיכות

-בלתיומציינים כי בשפה הדבורה או במשלב , את הקביעה האחרונהאך חוקרים רבים מסייגים  ). הילדים

השינוי זהו . ך ולא לסומךניתן למצוא צירופי סמיכות שבהם הא הידיעה מצטרפת לנסמ פורמאלי

-מקורות רבים מציינים כי בעברית בת. המשמעותי ביותר בהתנהגותה של הא הידיעה המצוין בספרות

                                                 
 עיקר הלוף שוטה: יש גם מקרים מעטים של צירופים שבהם הא הידיעה מצטרפת לשם העצם ולא ללוואי התוארי, בנוסף 9
, 1989(וצרפתי , אך דוגמאות אלו הן נדירות, )210, ה"אזר תשנ) (ו, עדויות ה (ולא את השפחה משוחררת, )ב, שביעית ז(

 .תקניות-רואה בהן צורות תת) 160
 בת-כאשר יש לראות ב (ימינו-טכנולוגיה בת, ספר על האינפלציה: אולם ייתכן שם לא מיודע שמלווה אותו צירוף יחס מיודע 10

 ).במקרה זה מילת יחס
 . שם נטוי בכינוי קניין מהווה נסמך שיש לו סומך מיודע, מבחינה תחבירית 11
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בעבודת הדוקטורט , אירנה גרבל. ולא לסומך, ימינו במקרים רבים הא הידיעה מצטרפת לנסמך בסמיכות

ומציינת כי לעתים תוית , אצילים-יםהשחרחור, כנסת-הביתמביאה דוגמאות כגון ) 59, 1930גרבל (שלה 

הוא קיבל ": ל"מתועדת מגלי צהדוגמה מביא ) 169, 1957( רוזן .היידוע מוצבת לפני צירוף שמני שלם

צורת הכתיבה של דוגמה זו מראה כי רוזן תפס את הא הידיעה כמצטרפת )". משנה-סגן-דרגת(-את ה

שהפכו לשמש כלומר צירופים , ממולניםסמיכות הרכבי מציינת כי ) 250, 1978(ברמן   12.לצירוף כולו

-הבית: נוטים בשפה יומיומית לקבל יידוע באמצעות יידוע הנסמך , מרכז משק, ספר-ביתכגון , כלקסמות

נתפסות כצורות נורמטיביות המשמשות במשלב , מרכז המשק, הספר-ביתהצורות  . המרכז משק, ספר

-אגמון. על הנסמך מאפיינת גם דיבור של דוברים משכיליםעוד היא מציינת כי הופעת הא הידיעה . גבוה

י כך "וע, ר בראשיתם"בעברית המדוברת נוספת תוית הא לצירופים עפ"מציינת כי ) 15 ,1982(פרוכטמן 

 לתפוצה זו של הא 70 –היא מביאה דוגמאות רבות מטקסטים משנות ה ." הופך הצירוף לכעין מילה אחת

 הקצין סעד, הארון בגדים, השולחן טואלט, המילת כבוד שלי, דון ביליארדהמוע, מוסף-ערך-המס: הידיעה

מציינים כי צירופי סמיכות ממולנים נוטים להיתפס ) 267, 2005(גם קופין ובולוצקי . ועוד רבות אחרות

. והקדמת הא הידיעה לצירוף כולו, דבר המתבטא בכתיבתם באמצעות מקף או תיבה אחת, כלקסמה אחת

בעברית דבורה לעתים תוית , ע מיודע"ש+ מספר -מציין כי בצירופי שם) 139' עמ, 1991(גלינרט 

 . כפי שהצורה התקנית מחייבת, העצם-היידוע מצטרפת לשם המספר ולא לשם

אך העובדה שהתנהגותה של הא הידיעה מוזכרת כבר במחקרים ,  מהשנים האחרונותדוגמאותלהלן מספר 

 . ינה חדשה כלל ועיקרמלמדת כי תופעה זו א 30-משנות ה

העיר , מיכל פלג. ( שיושבת לי על הראשהמנהלת משמרתנראה אותך מעביר אותה בסבבה עם , בטח, כן .7

 )129' עמ, 1998, הספרייה החדשה, הפנימית

 )20.7.03, המילה האחרונה, צ"גל. ( האלההחסרי כשרוןהחוצפנים  .8

 ).21.7.03, צ" גל,שיחה עם רפי רשף. ( באוסטרליה לא הצליחהמחנה אימונים .9

 )28.7.03, 14בת , מאיר. נ (הסוף עונהרק אם יהיו שם מבצעים של  .10

 ) 7 מדור ספורט ד10.8.03הארץ . ( השיעור נהיגה  הבוקר למשל בוטל לו .11

  שלך בבנימינההחמש תשובותמה אתה רוצה על כל  .12

http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=29972&msgid=26804

613 

מספרים לכל מי שלא רוצה לשמוע איך , וכמובן גם אחד או שניים שהסתובבו עם האף גבוה בעננים .13

 השלושה תרגיליםהצליחו ברגע האחרון לענות על כל 

http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=15383&blogcode=1873201. 

                                                 
 .הפנה את תשומת ליבנו לדוגמאות אלהמעריך ש-אנו מודות לקורא 12
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מוסף . (ונס לכל אחד בנפרד'שאותו הזמינה ג, ומהסלט אבוקדחוץ , כל אחד נישנש מהצלחת של השני .14

 .)ניו יורק טיימס, תרגום של רוב הורבורגר, "ונס'תום ג" , 50' עמ, 27.2.04, הארץ

    הרס לי את השמלה שיש עליה פניניםהניקוי יבש .15

http://www.lawforums.co.il/ObjDoc.asp?PID=88016&OID=93262&docMode=print&oType=

3 

  אסתטית ומטופחת,  שתהיי נשיתהטובת לבתך האחת והיחידה אני מחפש או .16

http://www.2become1.co.il/551860/%D7%92%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%9F-48-
%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5-
%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1.aspx 

 . מיד נדלקתי- האיטלקיתZicaffe של הנטול קפאיןכשראיתי שאתר גרופלי מביא את  .17

https://www.groupli.co.il/deals/buy/391.htm 

הפך לשבר כלי שבקושי , האינטליגנטי והשנון ,היפה תואר, הפופולרי, הילד הקיבוצניק מעין חרוד .18

 .מצליח לאסוף את רסיסי חייו

www.youtube.com/watch?v=a3XCSr2h49E 

ממבנה המציין , לים אותה בשינוי המעמד של הסמיכותרוב החוקרים המנסים להסביר את התופעה תו

-מבנה הסמיכות בעברית בתשל אחת הפונקציות הנפוצות . שייכות למבנה בעל פונקציות אחרות בשפה

דבר , הרכבים אלו נתפסים כלקסמה אחת. כלומר ערכים מילוניים חדשים, ליצירת הרכביםהיא ימינו 

 . ילת ההרכבהמתבטא בין היתר בצירוף הא הידיעה לתח

אולם אין ,  ולא לסומך באשר להצטרפותה של הא הידיעה לנסמך בהרכבהסבר זה אכן מתקבל על הדעת

השלושה  כגון העצם בצירופים מספר ולא לשם שם ההיא מסבירה את הצטרפותה של הא הידיעה ל

 היא לכל תו במבנה שבנייכי אם , בלקסמות חדשות כאן אין מדובר. העקרונותשלשת במקום , עקרונות

 ממולנים כצירופים תואריפה ו לבטוב  כדוגמתתואר -שם סמיכות מבני של מעמדם גם .הדעות תחבירית

 .כולו הצירוף בתחילתאך גם הם מאפשרים הצטרפות הא הידיעה , משמעי-אינו חד

טענתנו המרכזית במאמר זה היא שהשינוי בהצטרפותה של הא הידיעה למבני סמיכות הוא חלק משינוי 

מכלול . תחבירית של הא הידיעה-בהתנהגות המורפו הממוקד לא רק במבנה הסמיכות אלא ,רחב יותר

 . שינוי במעמדה המורפולוגי של הא הידיעהגם יחד גורם לתהליך של השינויים 

 שינויים בהתנהגותה של הא הידיעה בעברית בת ימינו

הרבה פחות בררנית באשר הופכת היא . א: שני השינויים המרכזיים שחלים בהתנהגות של הא הידיעה הם

כיום היא מצטרפת גם , בעוד שבעבר היא הצטרפה רק לשמות. לקטגוריה הלקסיקלית אליה היא מצטרפת

, במקרים רבים היא מצטרפת לצירוף השמני או התוארי כולו. ב. מילות שלילה ועוד, כמתים, למילות יחס

שינוי נוסף חל במעמד הפונולוגי של הא ). לקסיקליתכלומר ההצטרפות היא תחבירית ולא (ולא למילה 

 . ולעתים קיימת חציצת הנגנה בינה לבין הבסיס, בביטוי מסוים הא הידיעה מקבלת הטעמה. הידיעה
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 הצטרפות לבסיסים שאינם שמניים: הרחבת התפוצה של הא הידיעה

ובהן מילות , ת לקסיקליותבעברית בת ימינו הא הידיעה מצטרפת לבסיסים השייכים למגוון של קטגוריו

 :תפקוד שונות

 מילת דרגה

 )10.7.03', שיחה ברשת ב" ( מרעננים של התקופה האחרונההיותרזה אחד הסרטים " .19

' עמ, 4.7.03, מוסף הארץ.  ( נשיבות של הגלילהיותרחום יולי לא פוסח בביקורו השנתי גם על הגבעות  .20

 ).אביב לביא , 32

 )16.7.03,  2ערוץ , שיחה עם רינה שיינפלד. ( נפלא זה ראובן המאוד מאוד שלי חלק מהעולם .21

 )25.7.03, 18בת , צור.ה(?  טעים הזה שיש במטבחהממשמה זה הדבר  .22

פרנסס . (קדושה שמתה מלב שבור-הכמעטכינה אותה מרגרט גוטייה , שנחל הצלחה אדירה, במחזהו .23

 ).11ב, 25.7.03הארץ ) תרגום(וילסון 

בשביל להתריע על מגמה שנובעת ישירות ,  לא הוגנים הללוהמעטו, בטא את החיוויים הלאקונייםאני מ .24

 )2ה, 16.1.2004, "?למה צריך ספרות גבוהה", אריק גלסנר, הארץ. (מהוואקום של שנות התשעים

  יפה הזהכך-הכלהשיר למה להרוס את  .25

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1722-9752-9016747,00.html 

 מילת שלילה

יונתן , 58' עמ, 13.6.03, הארץ. ( דווקא בלתי רצויהלאו, כדי ללכוד בזווית עין את הקורא המציצן .26

 ).יבין

, העיר הפנימית, מיכל פלג. ( בלתי נעימה של סכנההלאשוב שטפה אותה התחושה המשונה אבל  .27

 )36' עמ, 1998, הספרייה החדשה

מיכל . ( אכולים בצלחתההלארכינה ראש והגירה דמעות שנאגרו כמו אגלי טל על עלי החסה תמרה ה .28

 )65' עמ, 1998, הספרייה החדשה, העיר הפנימית, פלג

 כמת

 . גולות שנשארו ליהמעטאני לא רוצה לתת לך את  .29

https://groups.google.com/group/yerucham1/msg/3a7262fd75ae8cdc 

' עמ, הספריה החדשה, מיכל פלג, "העיר הפנימית. ("חיוך שהסתתר בזוית הפה שלו היה נעים-החציאבל  .30

14.( 
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 )26.6.03, צ"שיחה בגל(?  חודשים האחרוניםַּבכמהמה כבר הראיתי לו  .31

 )10.7.03', שיחה ברשת ב... ( כבוד שעוד נשאר לההמעטאם אנחנו רוצים להחזיר לויקי כנאפו את  .32

  )22.7.03, .מ.ע, שיחה. ( עשר בחינות האלההעודשאר לי לגמור לבדוק את נ .33

 )12.8.03, טל. ש, שיחה. (לא היה שווה לי לרוץ לקניון,  דברים שהייתי צריכההקצתבשביל  .34

 שם מספר

אני לא מרגיש שבזבזתי את (סרטים שאני לא מחשיב כמספיק טובים אבל לטעמי סבירים לצפיה  .35

 .) שהם עלוםהשלושים ומשהו שקלי

http://www.fisheye.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98-D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-
2009-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA/ 

 .המיליון אנשים שהיו שםמי יודע אולי ראיתי אותך בין  .36

http://forums.walla.co.il/viewtopic.php?f=1603&t=8572275 

 )20.7.03, המילה האחרונה, צ"גל. ( אנשים האלהףמאות וחמישים אל-השש .37

 )21.7.03, צ"גל, רפי רשף(? יש בזה סכנה, קילומטרים האלההאלף  .38

 )28.7.03, קריינית קול המוסיקה. (ביצועים ששמענוהשבעה זה היה הביצוע הקצר ביותר מכל  .39

נים היחידים שיש לנו  בהשניכי זה בערך , מכיוון שהיו פה שני בנים אני רוצה להגיד שזה לא מייצג .40

 )2003ר בנובמ, שיחה, צח. מ. (בכיתה

 תואר פועל

  יחסית נמוכים בהם הוא מצויהעדייןהשוואה לאחוזי השומן  .41

html.13183-t/php.index/archive/com.israelbody://http 

  מאוד איכותיתהעדייןאך , הזולה יותר, "ואל רובשון'הסדנא של ג"לצידה פועלת  .42

F7%9D7%95%D9%A7%D7%91%D7%95%D8%A7%D=%tag?/com.asisraelveg.www://http 

  שבועית של בן שש וחצי והפעם על כוח הלבהלפעמיםהפינה  .43

122441177783528=id&404761383534386=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://http 

 )...?תקנו אותי אם אני טועה...  מינוריהבוודאי(האם ההשקעה שווה את השינוי  .44

html.303529-t/php.index/archive/vb/il.co.carsforum.www://http 

 



 

13 
 

 :מילות יחס

 , אחרוןהלפניהמקום ,  בליגה הפינית11-תניה אירחה את הקבוצה הפינית שממוקמת במקום הנ .45

109736=newsid?aspx.PrintNewsArticle/il.co.glz://http 

  ? סוף שנה שהחנויות עושות ספירת מלאיהלקראתמתי תתחיל ירידת המחירים של  .46

.0372005=topic?php.index/community/il.co.hwzone://http 

 הורותהלקראת תהליך חשיבה חיובית והשפעתה על  .47

29726=p?asp.a/il.co.metaplim.www://http 

 שם פועל

 )31, אבירמה גולן, עורבים. (כלום ולעשות ממנו משהוהלקחת את , את הייצור.... אני אוהב את זה .48

  כסףהלקחתל הם נחמדים רק בשלב ש, מליץ לכולם לשמור מרחקמאני  .49

4631000642=did?aspx.g_allresponses/news/il.co.globes.www://http 

 בפני  שהם מיודעים הא הידיעה יכולה להצטרף גם לשמות פרטיים, בנוסף לקטגוריות לקסיקליות שונות

 :האנחנו המקודש, האני העליון למשל, לכינויי גוף ואף, דהיינו כאלה שאינם מחייבים את הצטרפותה, עצמם

, מיכל פלג. (אמריקאי במטבח היקן'הקנטקי פרייד צהשעה היתה כמעט שלוש כשהתיישבנו לאכול את  .50

 )129' עמ, 1998,  החדשהההספריי, העיר הפנימית

 ההספריי, העיר הפנימית, מיכל פלג. (( של יריבוהדוריאן גרייאגב כך הספיק הקונסול להרהר במראה  .51

 )179' עמ, 1998, החדשה

פת גם אלא היא מצטר, הא הידיעה כיום אינה מוגבלת בהצטרפותה לשמות,  אלו מראותשדוגמאותכפי 

או , ניתן לומר כי היא מצטרפת למרכיב הראשון בצירוף השמני, למעשה. למגוון של מילות תפקוד

תפוצה זו מובילה אותנו לשינוי נוסף . התואר המלווה את הגרעין השמני-למרכיב הראשון בצירוף שם

 . הנראה כי במקרים רבים היא מצטרפת לצירוף תחבירי ולא למיל: בהצטרפותה של הא הידיעה

 

 הצטרפות לצירוף ולא לקטגוריה לקסיקלית

נבחן  .תואר-מצטרפת לאיבר הראשון בצירוף שמני או צירוף שם לעיל הא הידיעה דוגמאותבחלק גדול 

 :42 – ו 32 דוגמאותלמשל את 

 .המעט כבוד שעוד נשאר להאם אנחנו רוצים להחזיר לויקי כנאפו את . 32

 אך העדיין מאוד איכותית, הזולה יותר, "בשוןואל רו'הסדנא של ג"לצידה פועלת . 42
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אך אין זה האיבר הראשון , כבודש הוא "גרעין הצ. המעט כבוד שעוד נשאר להש "מופיע הצ 32 דוגמהב

ש כולו "הצ. לא לגרעין השמני, והא הידיעה מצטרפת לכמת ,מעטהאיבר הראשון הוא הכמת  .ש"בצ

ש "אך תוית היידוע מצטרפת לצ, ) המושא הישיר המיודעסמן, אתכפי שניתן לראות מהופעתה של (מיודע 

 .ש"ולא לגרעין הצ, כולו באמצעות הצטרפות לאיבר הראשון שבו

הא הידיעה מופיעה על כל אחד מצירופי . צרופי שמות תוארשהם שני לוואים מופיעים  42 דוגמהב

. הידיעה מצטרפת למילה זווהא , זולהפותח בגרעין שם התואר , הזולה יותר, הלוואי הראשון. הלוואי

, הא הידיעה מצטרפת לאיבר הראשון בצירוף זה. הלוואי השני פותח בתואר פועל ולא בגרעין שם התואר

בכל אחד מן ההקבלה בין שני הלוואים מראה כי הא הידיעה מצטרפת . ולא לגרעין, עדיין תואר הפועל

 .שון שבובאמצעות הצטרפות לאיבר הרא, לצירוף התוארי כולוהלוואים 

גם הצטרפותה של הא הידיעה למבני שם מספר מלמדת כי היא מצטרפת לאיבר הראשון בצירוף הבלתי 

שם המספר מופיע כאן בצורתו הפרודה  . השבעה ביצועים ששמענו מופיע הצירוף 39 דוגמהב. מיודע

עצם -שםזו המצטרפת ל, שבעתולא בצורתו החבורה , עצם בלתי מיודע-הצורה המצטרפת לשם, שבעה

מספר בלתי -י הוספת הא הידיעה לצירוף שם" נוצר עהשבעה ביצועים ששמענומכאן שהצירוף . מיודע

 . י הזזת הא הידיעה משם העצם לשם המספר"ולא ע, מיודע

 ולהרכבים ,פסוקיותל, הא הידיעה מצטרפת גם למבני איחוי, ת"ש והצש"בנוסף להצטרפות ברמת הצ

  .לאיבר הראשון במבנה, ם האלה הא הידיעה מצטרפת פעם אחתבכל המקרי. ת"ש+ע"הבנויים מש

 )סינדטי-סינדטי וא(צירוף איחוי 

 של אוטולנגי רחוקות-הקרובות דרך עיניהם ישראלי-הירושלמיגם הוא יגלה זוית מרתקת של המטבח  .52

 ).4.1.2013 , פינת אוכל,הארץ,  רונית ורד (.ותמימי

.  שלךיפוליט-התרבותיפיינה במשך השנים גם את המאבק שאי, אתה מדבר מתוך עמדה מאד ביקורתית .53

 )16.9.12, 32' עמ, גלריה ראש השנה, הארץ, בן שלו(

 )29.9.03, גלצ. ( יתנהל דרכוהמשא ומתןהוא רוצה שכל  .54

 מול עכבר-החתולמשחק , האינטלקטואליתמתיחת השרירים , היכולת העצמית לפצח משהו מורכב .55

 )2ה, 16.1.2004, "?למה צריך ספרות גבוהה", אריק גלסנר, הארץ.....  (הסופר

, לנהל מריבות, לאהוב ולהתעלס.... הצליחו ששת הגברים וארבע הנשים הללו.... , השנה וחודשבמשך .56

 ). נרי לבנה, "משפחת הזוחלים "26' עמ, 27.2.04, מוסף הארץ.  (לחגוג את חג הפורים ולערוך ליל סדר

 פסוקיות

, העיר הפנימית, מיכל פלג. (עוד תשחק אותה בגדול, שלה-זין-שמה-לאהלמרות מראה , וחשבתי ששבא .57

 ).84' עמ, 1998, הספרייה החדשה
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  שלי כמורהמאמין-האני .58

www.yozmotgroup.co.il/category/Coach_Index_Haifa 

  ופשוט ממשיכיםהזה לי-בא-הלא לפעמים מתעלים על .59

mekusharim.walla.co.il/News/ViewArticle.aspx?ArticleID=105307   

 ת הגזור מהרכב"צירוף ש

 ספרי- הביתמערך הייעוץ .60

2344=id?asp.index/il.org.psagot.www://http 

  המזרח תיכונימהמטבחמתכונים ומאכלים  .61

http://www.rotev.co.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D
7%9E%D7%99%D7%9D.aspx?cuisines=%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%AA%

D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99 

 

 ת"ש+ע"צירוף ש

 .הגבינה צהובההכנתי טוסט לאחי ונגמרה  .62

http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=806656 

 )24.7.03, דבריש עם מי ל, צ"גל. (העובדים זריםכולם יש טענות נגד  .63

 . שלכםהפרטים אישייםמלאו את  .64

sosimple.co.il/ דקות-בחמש-בלוג-הקמת  

 יפס' להכנת צהטיגון עמוקישתמשו במחבת העגולה של , באותו דוכן, בהמשך היום .65

www.masa.co.il/article/1224/ %3קהיר A- ברחוב-אוכלים / 

  פאונד 146החדר זוגי עלות .66

http://israblog.nana10.co.il/tblogread.asp?blog=408281&blogcode=12247776 

 הגבינה לבנה הצד של -' המלחמה הגדולה בין גבינה לבנה לקוטג .67

www.facebook.com/... לבנה-הגבינה-של-הצד /1038952 

 .מקבל חופש פעולה, !)24בן (גיל מסינג , שלהדובר + העוזר אישי לראות עד כמה  די נדהמתי .68

)http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=394281&blogcode=9815834( 
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 לראש העירייה צבר פופולריות בקרב צעירים רבים העוזר אישיגם המכרז למשרת  .69

)http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/865/736.html( 

  המכירה פומביתנגמרה  .70

http://www.facebook.com/permalink.php?id=330599107006343&story_fbid=3687903298538

87 

 .מהיר האוכל סיני בתחום אל תחמיצו את המבצעים המשתלמים ביותר .71

takeaway-chinese/food-fast/restaurant/rishon/coupons/il.co.groupon.www://http 

הרכב : י להרכב–תואר שנוצר כתוצאה מצטרפות של סיומת הגזירה - מכילות שם60-61דוגמאות 

בשני המקרים סיומת ). התיכון המזרח (61 –שם תואר ב +והרכב שם עצם, )ספר בית (60 -סמיכות ב

במקרים . הא הידיעה מצטרפת להרכב כולו בתחילתוו, מיודעת-הגזירה מצטרפת להרכב בצורתו הבלתי

שבה מופיעים , זאת בשונה מלשון המקרא. בעברית בת ימינו, תקנית, אלו לא קיימת חלופה אחרת

ְמִׁשי-ֵּביתְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע -ְוָהֲעָגָלה ָּבָאה ֶאל, )נח', טז' שמואל א (הלחמי בית ישיצירופים כגון  ' שמואל א (ַהּשִׁ

אדם (תואר מההרכב כולו -למרות שסיומת הגזירה גוזרת שם, הם הא הידיעה מצטרפת לסומךשב, )יד', ו

 ). שמש-לחם או מבית-מבית

כפי . מעניינותהן  )62-71דוגמאות (ת "ש+ע"צירוף שית ההרכבים הבנויים מ בקטגוריהדוגמאותגם 

טייה אחרות של השם קטגורית המעמד משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי כמו קטגוריות נ, שציינו לעיל

 62-71 דוגמאות מ. הא הידיעה מצטרפת לשמות תואר וכינויי רמז המלווים גרעין מיודע):המין והמספר(

בעוד שצורני המין והמספר אכן מופיעים הן על . עולה כי מתחולל שינוי בקטגוריות ההתאם בעברית

להרכב א הידיעה מצטרפת פעם אחת ה, )ים זריםעובד, ת פומביהמכיר ( של ההרכבהגרעין והן על הלוואי

הא , כלומר. )זרים∅עובדים ה, פומבית∅מכירה ה (ואינה מופיעה על כל אחד מהרכיבים,  בתחילתוכולו

ההתאם בתהליכי הידיעה מראה כאן תפוצה שונה מזו של צורני שתי הקטגוריות האחרות שמשתתפות 

שים במנועי חיפוש אלקטרוניים מעלים רוב החיפו; דוגמאות אלו אינן שכיחות מאוד. בצירוף השמני

שבהם ההתאם ביידוע אינו הרכבים , מצד שני. שבהם הא הידיעה משתתפת בתהליכי ההתאםהרכבים 

הדוגמאות המופיעות כאן הן רק ; ניתן למצוא דוגמאות לא מעטות לכך. כבר אינם נדירים יותרנשמר 

ביידוע התאם הדקדוקי המעותי בתהליכי מדגם קטן מהדוגמאות המצויות ברשת ומעידות על שינוי מש

  .בעברית

 

 הא הידיעה כנושאת הטעמה

, אך ישנו מבנה לשוני אחד שבו היא מקבלת הטעמה. אינה מוטעמת, כצורן חבור פרוקליטי, הא הידיעה

  xxx –ה :  זה הואימבנה לשונ. טרפתצאליה היא משופעמים רבות היא אף מבוטאת כנפרדת מהמילה 
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ן או גרשיים בין הא קו תחתו,  באה לידי ביטוי בכתב באמצעות מקףהפרוזודיתהפרדה ה. בהא הידיעה

  : הבאותהדוגמאותכפי שמראות  ,הידיעה לבסיס

, חודשיים שלמים היא מקטרת על זה שהבת דודה שלה החליטה להתחתן דווקא בערב ההופעה של מדונה .72

 .ההופעה לה חיכתה כל חייהצריכה להפסיד את , בהא הידיעה,  מעריצה-ה, ואיך זה שהיא

madonna_issta/offers/haifa/il.co.baligam.www://http 

ובכלל על הפלטפורמה המופלאה הזאת שלא ממש ייחסתי אליה חשיבות לפני המסע ולמה עכשיו אני  .73

 .הידיעה' בהבוק  של הפייסהפלטפורמהחושבת שזאת 

group-facebook-successful/blog/il.co.askpavel.www://http 

 .סדר הסימבולי בהא הידיעה"ה"האיום המוסלמי הוא למעשה האיום של החזרה של  .74

-C9%7D%2A%7D/%/22/122010/com.wordpress.naiweld://https
-D9%7D%95%7D%99%7D%90%7D%94%7D%

99%7D%E9%7D%C9%7D%1A%7D%95%7D%E9%7D%94%7D%/ 

 שמחפש מקום איכותי עם יחס אדיב ואישי ברמת הזוכרים את השם שלך מי, אני פשוט רוצה לומר לכם .75

והדפסה איכותית ברמות שאין , בקיצור שירות יוצא מהכלל', ומדברים איתך אישית וגם בטלפון וכו

 .המקום בשביל זה ,בהא הידיעה_ זה ה, לתאר

285637=showtopic?php.index/forum/il.co.spot-d://tpht 

  .האב-שם/ הידיעה-חוק בהא-ההרי הוא מסולק מאחורי  , זה שאין לו פשר, אם הממשי הוא המפלצתי .76

2675346/post/com.themarker.cafe://http/ 

 : גם בחוסר האיחוי של הא הידיעה המוטעמת למילת יחס קודמתההפרדה הפרוזודית מתבטאת

מתנדב כיום באורט ועוזר לתלמידים לקראת בחינות , מומחה למחשביםַהשעם השנים הפך ְל, חנוך .77

 )29' עמ, 2012,הוצאת כתר, שולמית לפיד, טעות אנוש. (הבגרות

ווחה בארץ הקריאה המפליגה בתקופה מסויימת ר: "מתייחסת למבנה זה) 49, 1982(אגמון -פרוכטמן

לא שמעתי ". הא הידיעה"מורה ב-הוא ה: למשל, "הא הידיעה"א ומוסיפה ב"המדגישה את תווית הה

 ." שמשתנים עם התקופות, כביטויי סלנג אחרים, וייתכן שחלף מלשון הסלנג, לאחרונה ביטוי זה

המבנה נמצא בשימוש נרחב  כיוםמכאן ש.  תוצאות1,100,000מבנה זה בגוגל העלה עדכני של חיפוש 

עלייה בעצמאות הפונולוגית של הא , האחד. במבנה זה חוברים שני תהליכי שינוי .בקרב דוברי השפה

במבנים אלו הצורן אינו מציין יידוע בלבד אלא את . השני הוא הרחבת הפונקציות של הא הידיעה. הידיעה
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שני .  ביותר לקטגוריה מסויימתתבהקהמוכדוגמה המופתית והוא מלווה מוצג שהשם . ערך ההפלגה

  13. הגברת מידת העצמאות של הצורן ביחס לבסיס–תהליכים אלו פועלים בכיוון אחד של שינוי 

ימינו אינו מצטמצם רק להופעתה בצמידות -השינוי בהתנהגותה של הא הידיעה בעברית בת, לסיכום

פעמים רבות היא מצטרפת ,  בסיסיםהא הידיעה מצטרפת למגוון של. לנסמך במבני סמיכות מסויימים

ולעתים , במבנה אידיומטי מסוים היא מוטעמת ומקבלת פונקציה של הפלגה, לצירוף תחבירי ולא למילה

האם ניתן להצביע על איזה שהוא קו המשותף לכל תהליכי . היא אינה משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי

שבין הא הידיעה לבסיס שאליו בחיבור שינוי  אנו סבורות שתהליכים אלו מצביעים על ? השינוי האלה

אך נראה שהיא הופכת , היא אמנם עדיין צורן חבור. הא הידיעה נהיית פחות חבורה לבסיס. היא מצטרפת

היא הופכת מצורן חבור המתפקד כמוספית נטייה לצורן חבור , במילים אחרות. להיות צורן עצמאי יותר

יש לבחון מהם ההבדלים בין שני סוגי , כדי לבסס קביעה זו. טיקליצורן או , המתפקד כמוספית תחבירית

 . צורנים חבורים אלו

 ? קליטי צורןמוספית נטייה או : מעמדה המורפולוגי של הא הידיעה

 קליטייםצורנים ההבחנה בין מוספיות נטייה ל

 שני סוגים בספרות הבלשנית נהוג להבחין בין. מורפמות חבורות בשפה אינן בהכרח עשויות מקשה אחת

שני סוגים ). clitics( קליטיםצורנים או  ומוספיות תחביריות 14)affixes (מוספיות: של מורפמות חבורות

חבירות  של המורפמה ביחס /שנוגעות למידת העצמאות, אלו של מורפמות נבדלות זו מזו בכמה תכונות

שאינה עצמאית מבחינת רפמה שכן בשניהם מדובר במו, ההבחנה בין שני הסוגים אינה קלה .לבסיס שלה

קליטים הם יותר עצמאיים צורנים , ככלל. והיא נסמכת על מורפמה או בסיס אחר, ההיקרות שלה במשפט

זוויקי ופולום  .תחבירית וסמנטית, עצמאות זו באה לידי ביטוי בהתנהגות מורפולוגית. מצורני נטייה

מונים מספר תכונות , טים למוספיותקליצורנים במאמרם המכונן על אודות ההבחנה בין ) 1983(

 .המבחינות בין שתי הקטגוריות

 ןהקליטים באשר לקטגוריה של הבסיס שאליו צורנים מוספיות הן הרבה יותר בררניות מ  .א

 . מצטרפות

 . קליטיםצורנים  מאשר לפערים שרירותיים בקבוצת ההצטרפות אופייניים יותר למוספיות  .ב

 מאשר אופיניים יותר למוספיות") יוצאי דופן("קרטיים פונולוגיים אידיוסינ-מופעים מורפו  .ג

 .קליטיםצורנים ל

 .קליטיםצורנים  מאשר להתנהגות סמנטית אידיוסנקרטית אופיינית יותר למוספיות  .ד

                                                 
ובכלל בשפות שבהן צורן היידוע הוא צורן ) הורן ואבוט בדפוס(הרחבת משמעות היידוע לערך ההפלגה מוכרת באנגלית  13

 .עצמאי המצטרף לצירוף השמני כולו

מוספיות הנטייה הן , יטיםלצורך ההבחנה בין מוספיות לצורנים קל. המוספיות נחלקות למוספיות נטייה ולמוספיות גזירה 14
 . משתתפות או מושפעות מתהליכים ומבנים תחביריים, כמו הצורנים הקליטים, שכן הן, הרלבנטיות
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 .כמה קריטריונים נוספים להבחנהבספרות הוצעו , בנוסף לקריטריונים אלו

ואלו , כלומר למילה או לבסיס , )lexical category(מוספיות מצטרפות לקטגוריה לקסיקלית   .ה

 ). phrasal category(לצירוף תחבירי ים קליטים מצטרפצורנים 

על ) spread( נגררותוצורני נטייה של קטגוריות מסוימות משתתפות בתהליכי התאם דקדוקי   .ו

ומופיעים רק , קליטים אינם משתתפים בתהליכי התאםצורנים .  בצירוףפני יותר מאלמנט אחד

 . אחד בצירוףעל אלמנט

קליטים צורנים ואלו , מוספיות נטייה מופיעות על כל אחד מהרכיבים המאוחים, במבני איחוי  .ז

   15.)1992מילר  (ואינם מופיעים על כל אחד מהרכיבים, מתוספים פעם אחת לכל המבנה

 

 ?  קליטי צורןמוספית נטייה או: הא הידיעה

? קליטיצורן  נטייה או ככמוספיתידיעה מאופיינת האם הא ה, בהסתמך על הקריטריונים המוצעים לעיל

 :להלן טיעוניו. קליטיצורן כי הא הידיעה מתנהגת כמוספית ולא כטוען ) 2000(וינטנר 

אופיניים יותר למוספיות מאשר ") יוצאי דופן("פונולוגיים אידיוסינקרטיים -מופעים מורפו  .א

מופעים אלו הותנו . -ha- ,he: ייםלהא הידיעה לפחות שני מופעים פונולוג: קליטיםצורנים ל

אך במערכת הפונולוגית של , בסביבות פונולוגיות שונות בתקופות קדומות יותר של העברית 

מציין , בנוסף. וההתניה כיום היא לקסיקלית, ימינו ההתניה הפונולוגית נעלמה-העברית בת

  erec->ha-‘arec.16‘ : גורמת לשינוי פונולוגי בבסיסארץ הוספת הא הידיעה למילה, וינטנר

 למרות שהא .קליטיםצורנים התנהגות סמנטית אידיוסנקרטית אופיינית יותר למוספיות מאשר ל  .ב

.  לפירוש הסמנטיהמעמד הצורניאין זהות בין , הידיעה מקודדת את קטגורית היידוע בעברית

גם שמות פרטיים כך . אך אינו מכיל הא הידיעה, בעל ציון מיודע הוא ילד זהצירוף כגון , דוגמהל

ע מופשט מקבל "בהקשרים רבים ש,  בנוסף.ללא הצטרפות הא הידיעהשהם מיודעים , רבים

 :פירוש דומה בין אם הוא מלווה בהא הידיעה ובין אם לאו

  17 .עישון מזיק לבריאות)ה(

                                                 
וכן יש הבחנות בין סוגים שונים של , ראוי לציין כי בספרות הבלשנית יש קריטריונים שונים להגדרת צורנים קליטים 15

מבחין בין צורנים קליטים בעמדת , )1975(ו על צורנים קליטיים בצרפתית במחקר, למשל, ארד קיין'ריצ. צורנים קליטים
 . נושא וצורנים קליטים בעמדת מושא

). כל ארץ שהיא(לבין ָהֶאֶרץ ) ישראל(ָהָאֶרץ ישנה הבחנה אידיוסינקרטית בין , מעריך אנונימי-כפי שציין קורא, יתרה מזאת 16
 .  לצורנים קליטיםגם התנהגות זו אופיינית יותר למוספיות מאשר

הראינו לעיל כי הצטרפות הא הידיעה במקרים אלה היא מותנית . האידיוסינקרטיות היא למעשה פחותה מכפי שוינטנר מתאר 17
 : וצפויה בדרך כלל רק בעמדת  נושא, תחבירית

 .עישון)ה(*הרופא אינו ממליץ על 

, כלומר( מזהיר מפני סכנה למעשנים עצמם  מזיק לבריאותעישון. הוספת הא הידיעה אינה חסרת משמעות סמנטית, יתר על כן
ולא רק למעשנים , מזהיר מפני סכנה לכלל הציבורהעישון מזיק לבריאות ואילו , )פעולת העישון מזיקה לאלו שמבצעים אותה

 .כתוצאה מפעולת העישון,  עצמם
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הן קליטים באשר לקטגוריה של הבסיס שאליו צורנים מוספיות הן הרבה יותר בררניות מ  .ג

י נוישמות מספר וכי, שמות תואר, שמות עצם:  הידיעה מצטרפת לקטגורית השמותהא. מצטרפות

 . למשל,  פועלילתוארהיא אינה מצטרפת למילות יחס או . רמז

. הא הידיעה מופיעה על כל אחד מהשמות המרכיבים מבנה איחוי : התנהגות במבני איחוי  .ד

 : קליטיםרנים צוואינה מחוייבת אצל, התנהגות זו אופיינית לצורני נטייה

 קניתי ספר ומחברת. א .78

 .קניתי את הספר והמחברת. ב

 עיניים גדולות וירוקות. א .79

 העיניים הגדולות והירוקות. ב

 .נוספיםאיפיונים ניתן להצביע על שני ,  שמביא וינטנרלאיפיוניםבנוסף 

א ה. קליטיםצורנים פערים שרירותיים בקבוצת ההצטרפות אופייניים יותר למוספיות מאשר ל  .ה

 . כפי שהראינו לעיל, אך לא לאחרים, הידיעה מצטרפת לשמות פרטיים מסויימים

הא הידיעה אכן .  בתהליכי התאם דקדוקייםצורני נטייה של קטגוריות מסוימות משתתפ  .ו

, מתאימים לשם העצם אותו הם מלווים במיןשמות תואר : משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי

 . במספר וביידוע

צורנים  בתכונות המאפיינות מוספיות ולא נת מאופייהא הידיעהכי ו מסיק וינטנר על סמך נימוקים אל

צורן ולא , נטייה המצטרפת לקטגוריה לקסיקליתהא הידיעה היא מוספית , מסכם וינטנר, לפיכך. קליטים

  18.קליטי המצטרף לצירופים תחביריים

סקרנו לעיל מחייבים ניתוח מחודש אנו מבקשות לטעון כי תהליכי השינוי בהתנהגותה של הא הידיעה ש

 איפיונים שבהם היא מראה התנהגות האופיינית יותר מספרישנם . של מעמדה המורפולוגי של הא הידיעה

 . ת נטייהוקליטים מאשר למוספיצורנים ל

קליטים צורנים חוסר בררנות מאפיין . אליו היא מצטרפתשהיא נהיית פחות בררנית בבחירת הבסיס  --

 . ות נטייהולא מוספי

  19.קליטיםצורנים התנהגות האופיינית ל, פעמים רבות היא מצטרפת לצירופים ולא למילים --

                                                 
מתייחסת להא , למשל, )2002( שורצולד .ימינו-לא כל החוקרים מתייחסים להא הידיעה כאל צורן קליטי בעברית בת 18

 . הידיעה כצורן תחבירי בלבד
 ).2001(הבחנה זו מוזכרת כבר אצל סילוני  19
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ואינה מופיעה על כל אחד מהרכיבים של מבני , לעיתים היא אינה משתתפת בתהליכי התאם דקדוקי --

 שדוגמאותים כפי אך היא בהחלט בשימוש בקרב הדובר, אמנם התנהגות זו עדיין אינה נפוצה מאוד. איחוי

 . לעיל מראות 62-71 –ו  52-56

קליטים למוספיות צורנים רוב כמבחין בין -פי-איפיון זה אינו נכלל על. לעתים היא מקבלת הטעמה --

אך נראה לנו . ונסמכים על בסיס אחר, כ אינם עצמאיים מבחינה פונולוגית"אלו גם אלו בדר. נטייה

הולכת בד בבד עם תהליכי השינוי "  בהא הידיעה-הוא ה"ה שההגייה המיוחדת של הא הידיעה במבנ

 . הגדלת העצמאות של הצורן החבור ביחס לבסיסו: האחרים

, כלומר. לבין הציון המיודע הפער שבין היידוע ומצטמצם,  השקיפות הסמנטית של הא הידיעה עולה--

מוספיות נטייה בנוי לעתים תפקודן של . מצטמצם הפער בין ההיבט הצורני וההיבט הסמנטי של היידוע

ליצירת הבחנה פורמאלית שאינה קשורה דווקא לאותה  מוכללת אשר, קרובות סביב ליבה של משמעות

אולם קטגוריה זו , נקבה בחלק מן הלקסיקוןמתפרשת במשמעות של מוספית הנקבה למשל . המשמעות

הא הידיעה כמוספית אינה כך גם תפוצתה של . מושגים דוממיםבלבד כאשר מדובר ב פורמאלית הינה

 במקרים רבים חלק מהבחנה צורנית ללא קשר לציון היאאלא , י הסמנטיקה שלה"מוסברת לחלוטין ע

אשר ,  משמש ליידע את ההרכב כולוויידועה, החרב-דג בתוך ההרכב בעלת ציון מיודע  אינההחרב. מיודע

גוברת  ,]חרב-דג[ה ,פת להרכב כולוכאשר תווית היידוע מצטר. להיות בעל ציון מיודערק הוא מועמד 

 .   קה של הציון המיודעסמנטילבין ההיידוע של ההיבט הצורני בין שהתאמה ה

היא מאופיינת . ימינו מפגינה התנהגות מעורבת-כי הא הידיעה בעברית בת, אם כך, נראה

ם ומופיעה על ר משתתפת בתהליכי התא" ועפבפערים שרירותיים, באידיוסינקראטיות פונולוגית וסמנטית

אך היא מגלה פחות בררנות מבעבר באשר . בכך היא מתנהגת כמוספית נטייה. כל רכיבי מבנה האיחוי

ולעתים אינה נגררת בתהליכי התאם , פעמים רבות היא מצטרפת לצירופים, אליו היא מצטרפתשלבסיס 

 מראה כי אנו נמצאים התנהגות מעורבת זו. קליטיםצורנים בכך היא דומה יותר ל. איחויבצירופי או 

אך עדיין אינה , טיפוסיתהיא כבר אינה מוספית נטייה . בעיצומו של תהליך שינוי במעמדה של הא הידיעה

ההתנהגות המעורבת של הא . תהליכי שינוי בשפה עשויים לארוך זמן רב. טיפוסיקליטי צורן מתנהגת כ

 . הידיעה מאפשרת לנו לבחון את תהליך השינוי בזמן אמת

 גרמטיזציה-דה: יון השינויאיפ

נראה כי הא . השינוי שחל בהא הידיעה נוגע למעמדה כצורן חבור ביחס לבסיס שאליו היא מצטרפת

? האם תהליך שינוי שכזה תועד גם בשפות אחרות. הידיעה הופכת להיות עצמאית יותר ביחס לבסיסה

תהליכי שינוי הנוגעים למעמד ? כלליהאם ניתן ללמוד ממנו לגבי טיבם וסיווגם של תהליכי שינוי באופן 

אנו נבקש . העל של תהליכי גרמטיזציה-של מורפמות דקדוקיות נכללים פעמים רבות תחת מסגרת

 המכונהתהליך ,  לתהליך הפוך לתהליכי גרמטיזציהדוגמהלהראות כי התהליך שבו עסקינן מהווה דווקא 

 . גרמטיזציה-דה
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המתייחס למכלול של תהליכי שינוי בשפה שתוצאתם היא  )1912( מאייה שטבעגרמטיזציה הוא מונח 

והפיכתם של אלמנטים דקדוקיים פחות , הפיכתם של אלמנטים לקסיקליים לאלמנטים דקדוקיים

י "תיאור מכלול תופעות זה ניתנה עאשר מרבים לצטט אותה להגדרה . לאלמנטים דקדוקיים יותר

 :)52, 1965 ('קורילוביץ

‘Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a 

grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status '. 

סמנטיקה , תחביר, מורפולוגיה,  פונולוגיה–מכלול זה כולל תהליכים מקבילים ברמות הלשוניות השונות 

" דהייה"או , "סמנטיזציה-דה"תהליך הגרמטיזציה מאופיין פעמים רבות ב, מבחינה סמנטית. ופרגמאטיקה

)bleaching (מילים עצמאיות מאבדות סגמנטים , מבחינה פונולוגית. לקסיקליתהמשמעות של ה

מבחינה תחבירית נמצא לעתים קרובות . מתקצרות והופכות להיות נסמכות על מילה אחרת, פונולוגיים

. הסביבות התחביריות בהן האלמנט יכול להופיע הופכות להיות מוגבלות יותר ומחוייבות: פוצהשינוי בת

כגון חלקי דיבר (שינוי מקטגוריה פתוחה יותר , לעתים קרובות גם נמצא שינוי בקטגוריה התחבירית

). רותמילת יחס או מילות תפקוד אח, תואר פועל(לקטגוריה מוגבלת יותר ) ת"פועל וש, ע" ש–ראשיים 

וממורפמה פחות דקדוקית למורפמה דקדוקית , ממורפמה פרודה לחבורה, גם המעמד המורפולוגי משתנה

  20.יותר

הופר וטראוגוט (באמצעות הסכמה הבאה , כמעין מסלול לאורך זמןמקובל לייצג תהליכי גרמטיזציה 

2003 ,7 :( 

 מוספית מורפולוגית> קליטי צורן > מילת תפקוד > תוכן מילת  .80

כאשר כל , שלבי-הדרגתי ורבזהו תהליך , ראשית. מה זו מגלמת כמה איפיונים של תהליכי גרמטיזציהסכ

לתהליכי שינוי שעברו דוגמאות ישנן . מהמרכיב שקודם לוויותר דקדוקי מרכיב בסכמה הוא פחות עצמאי 

 דוגמההיא היווצרות זמני נטיית הסופיות במערכת הפועל בשפות השמיות המערביות . את כל השלבים

כפי שמעיד חסרונה של נטיה כזו ,  נטיית סופיות בפועלעד כמה שידועהשמית המקורית לא כללה . לכך

והפכו , שמוקמו אחרי הפרדיקט, במשפטים שמנייםעם הזמן התאחו כינויי הגוף הנושאיים אולם . באכדית

בדוגמה , למשל.  שהיא שמנית,)permansive( בנטייה הסטטיבית באכדית מופיעהדבר . לכינויים חבורים

šebir-a:ta "  הפך הכינוי העצמאי , "אתהשבורatta" אשר עדיין איננו מוספית נטייה , לכינוי חבור" אתה

בשפות השמיות המערביות ). 219-225 :1997הונרגרד (כיוון שהוא ניתן להפרדה במקרים מסוימים 

יחד עם , ובד בבד, להפרדה מהפרדיקטיותר ת התפתחו הכינויים החבורים למוספיות נטייה שאינן ניתנו

בעברית למשל התוצאה  ;דינאמית-נטייה הסטטיבית לנטייה פועליתהפכה ה, שינוי בתנועות הפנימיות

                                                 
הופר : כמה מקורות מפתח המביאים סקירה נרחבת על הנושא הם. הספרות על תהליכי גרמטיזציה היא ענפה ורחבה 20

, 1985להמן , 2002היינה וקוטבה , 1984היינה ורה , 1994ה בייבי פרקינס ופליוק, 1985בייבי ופליוקה , 2003וטראוגוט 
  .  2005רובין ' ר,  על תהליכי גרמטיזציה בשפות השמיות.1995
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קליטים צורנים דרך ) כינויי הגוף(ממילות תוכן , לכל אורך הסקאלהיש כאן איפוא מעבר . 21"שברָּת"

 .למוספיות צורניות

) 'אני אשיר' (chanteraiהפועל הצרפתי  . סיומות נטיית העתיד בצרפתיתרות  נוספת היא היווצדוגמה

פועל ה. בלטינית) 'לשיר) מה-דבר(יש לי ' (cantare habeoהוא גלגול רב שלבים של הצירוף הפעלי 

habere) ‘to have’ (הפך לפועל דקדוקי , שמשמעותו המקורית היא של שייכות וקנין, הלטיני

השינוי הסמנטי לווה גם באיבוד העצמאות הפונולוגית . אחר מכן הפך לציין זמן עתידול, צורךשמשמעותו 

השלב האחרון של התהליך היה הפיכתו . פועל העזר החל להישען על הפועל המשלים. והמורפולוגית

  22).1982פליישמן (לציון זמן העתיד ) ai-(לסיומות נטייה 

שונים של פלסטיניים בדיאלקטים ) '-ברצון' (-biddלה  עדכנית היא השינוי שחל במעמדה של המידוגמה

לציין גם כוונה ולאחר מכן לציין של זמן החלה , שמשמעותה המקורית היא ציון רצון, מילה זו. הערבית

הצורה התקצרה , דיאלקט של נצרת וחיפה ב,למשל, כיום). 1964פיאמנטה (עתיד בדיאלקטים מסויימים 

 ). 'הוא יאכל'( biddo yokel  במקום  dyokel: ן זמן עתידקליטי המציי-פרוצורן והפכה ל

כל .  כיווניות גם מייצגת בצורה גרפיתת הגרמטיקליזציה של הופר וטראוגוטסכמ, שלביות-בנוסף לרב

תועד בכל , מפחות דקדוקי ליותר דקדוקי, כיוון השינוי. לשלב העוקב) מבחינה זמנית(שלב בתהליך קודם 

עד , )2002 היינה וקוטבה דוגמהל' ר (ן רחב מאוד של שפות ומשפחות של שפות ובמגווכך הרבה מקרים

השערת 'שזכה לכינוי , על פי עקרון זה.   המאפיין תהליכי שינוי בשפהישהוא הוצע כמנגנון אוניברסאל

כלומר , לכיוון הדקדוקי שינויים בשפה תמיד יהיו , )uni-directional hypothesis ('כיווניות-החד

 . ומאלמנט עצמאי לפחות עצמאי,  יהפוך מלקסיקלי לדקדוקי יותראלמנט

' ר(ודיונים רבים ועוררה מחלוקות , הופיעה בניסוחים שונים אצל חוקרים שונים כיווניות-השערת החד

השערה זו , בגירסתה החזקה). לסקירה על המחלוקות סביב השערה זו 2003 הופר וטראוגוט דוגמהל

שבו אלמנט לשוני הופך לעצמאי לשוני לא ייתכן שינוי , כלומר; י בכיוון ההפוךמנבאת כי לא ייתכן שינו

 . יותר ודקדוקי פחות

 כמונח המייצג שינוי בכיוון המנוגד degrammaticalizationטבע לראשונה את המושג ) 1982(להמן 

, אליבא דלהמן, ולכן המונח שטבע מציין, תי אפשריהוא טען ששינוי כזה הוא בל. כיווניות-להשערת החד

הדיון התרחב  של המאה העשרים 90-אך משנות ה. יכולה להיות קיימתושאינה  תופעה שאינה קיימת

שלכאורה נראה שהן מפרות את  מגוון של תופעות והובאו, כיווניות ובאפשרויות להפרכתה-בהשערת החד

. )2010נורדה , 1999' מאתהספלדיון אצל ' ר (התגובות לתופעות אלו היו שונות. כיווניות-עקרון החד

 לתהליכים דוגמהכיווניות והן מהוות -היו שטענו שרוב התופעות אינן מפרות למעשה את עקרון החד

גרמטיזציה אך הן מועטות -אחרים טענו שאכן ישנן תופעות של דה. שאינם קשורים בגרמטיזציה

                                                 
 . 2001קוק , 1985רוזן , 1976חצרון , 1962סקירה על כך ניתן למצוא בין היתר אצל קסטלינו  21

ישנם מקרים שבהם מילת תוכן הופכת לשמש . השלביםחשוב להדגיש כי במקרים רבים תהליך השינוי אינו כולל את כל  22
לא ניתן לנבא מראש האם , כמו בכל מקרה של שינוי לשוני. אך אינה הופכת למוספית נטייה, כמילת פונקציה ואף כצורן קליטי

 ). 131, 2003הופר וטראוגוט (והאם יעבור את כל שלבי השינוי או רק כמה מהם , יחול השינוי
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וחוקרים אחרים . כיווניות- החדולכן אינן יכולות לשפוך אור על תופעת הגרמטיזציה והשערת, ואקראיות

 . גרמטיזציה-לדה כדוגמאותניסו לבחון אם ניתן למצוא מכנה משותף לכל התופעות שהובאו 

 נגד להשערת כדוגמאותאחת החוקרות שבחנה לעומק מגוון של תהליכי שינוי בשפות שונות שהוצעו 

נורדה טוענת שתופעות ). 2010 ,2009(כיווניות וניסתה לאפיין תהליכים אלו היא מוריאל נורדה -החד

-היא מציעה סיווג של תופעות דה. וניתן לאפיין אותן ולסווג אותן, גרמטיזציה אכן קיימות-של דה

 :גרמטיזציה לשלושה סוגים עיקריים

שינוי שבו מילת תפקוד בסביבה לשונית מסוימת מנותחת מחדש כשייכת : Degrammation  .א

סינטקטיות האופייניות לקטגורית מילת התוכן -מורפוות רוכשת תכונ, לקטגוריה של מילת תוכן

 .לקסיקלי-סמנטיורוכשת תוכן 

 . תהליך שבו מורפמה חבורה הופכת להיות מורפמה פרודה: Debonding  .ב

שינוי שבו מוספית נטייה בסביבה לשונית מסוימת רוכשת פונקציה : Deinflectionalization  .ג

 .חינה מורפולוגיתחדשה והופכת להיות פחות צמודה לבסיס מב

 :80 –ניתן למקם סוגים אלו על מסלול התפתחותי ההפכי למסלול הגרמטיזציה שהוצג ב 

 )Deinflectionalization(קליטי צורן >  מוספית מורפולוגית    .81

  )Debonding(מילת תפקוד >      קליטי     צורן 

 )Degrammation (מילת תוכן>   מילת תפקוד   

בעוד שתהליכי . גרמטיזציה-ה הבדל מהותי בין תהליכי גרמטיזציה ותהליכי דהמרא ייצוג גרפי זה

, ואלמנט לקסיקלי יכול להתגלגל בסופו של דבר לסיומת נטייה, שלביים-גרמטיזציה הם פעמים רבות רב

מדובר תמיד בשינוי הכולל רק מעבר , כלומר. שלביים-הם חדגרמטיזציה -תהליכי דה, הרי שלדברי נורדה

תהליך שינוי הכולל שניים או יותר שלבי שינוי לא , לדבריה. ולא יותר מכך, לשלב הסמוך לוחד משלב א

מתרחשים בעת ובעונה אחת בכמה לא בהכרח גרמטיזציה -תהליכי הדה, בנוסף. תועדו בשום שפה שהיא

ית  לתהליכים שבהם השינוי התרחש ברמה לשונדוגמאותישנן . רמות לשוניות כמו תהליכי גרמטיזציה

אך ללא שינוי ברמה הסמנטית או ,  הפיכת צורן נטיה לקליטי–ברמה המורפולוגית , למשל ;אחת בלבד

 ). 2010נורדה  (הפונולוגית

גרמטיזציה יש צורך לנסח קריטריונים - לגרמטיזציה או דהדוגמהלבחון אם תהליך מסוים הוא כדי 

ואז לפנינו תהליך של (ועצמאי פחות  האם אלמנט מסוים הופך להיות דקדוקי יותר להחלטהברורים 

). גרמטזציה-ואז לפנינו תהליך של דה(או שהוא הופך להיות דקדוקי פחות ועצמאי יותר ) גרמטיזציה

לקביעת מידת העצמאות של רכיב ) 1995]1982[( להמן י "נורדה מסתמכת על פרמטרים שנוסחו ע

  . וע את כיווניות התהליךומראה כיצד ניתן להסתמך על פרמטרים אלו כדי לקב, לשוני
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 )נורדה (גרמטיזציה-דה )להמן (גרמטיזציה 

Integrity איבוד של תוכן סמנטי 

 צמצום של סגמנטים פונולוגיים

 סינטקטיות-אבדן תכונות מורפו

 רכישת תוכן סמנטי

 עליה במספר הסגמנטים הפונולוגיים

 סינטקטיות-רכישה של תכונות מורפו

Paradigmaticity קטגוריה לקסיקלית מעבר מ

לקטגוריה דקדוקית והפיכה לחלק 

 מפרדיגמה מורפולוגית

מעבר מקטגוריה דקדוקית לקטגוריה 

 לקסיקלית

 של פרדיגמה מורפולוגית" עזיבה"

Paradigmatic 

variability 

הפיכה לאלמנט מחויב בסביבות 

 סינטקטיות מסוימות-מורפו

הפיכה לאלמנט אופציונאלי בסביבות 

 ויימותתחביריות מס

Structural 

scope 

  התחבירישל התפקידהרחבה  התחביריבתפקיד צמצום 

Bondedness  אבדן של גבולות לקסיקליים או

עלייה במידת , מורפולוגיים

 סינטקטית-הצמידות המורפו

, סינטקטית-ירידה במידת הצמידות המורפו

צורנים כלומר הפיכה של מוספיות נטייה ל

 בור לצורן פרודקליטים והפיכה של צורן ח

Syntagmatic 

variability 

הפחתה במידת העצמאות 

 התחבירית

 עלייה במידת העצמאות התחבירית

 

כיוון השינוי הוא  מלמדת כי אכן בתווית היידוע בעבריתהחלתם של קריטריונים אלו על השינויים שחלו 

 : בכמה היבטיםושינוי זה מתבטא , מאלמנט פחות עצמאי לאלמנט יותר עצמאי

קליטי רכשה תוכן סמנטי חדש בהשוואה להא צורן לא ניתן לומר כי הא הידיעה כ: Integrity  .א

לבין יידוע היבט הצורני של ההאולם תפוצתה החדשה מקטינה את הפער שבין , הידיעה בעבר

מבחינה . ניתן לומר כי יש עליה במידה שבה היא מבטאת תוכן סמנטיועל כן , סמנטיפירושו ה

השימוש היחידי שניתן לנתחו כשינוי . אין עליה במספר הסגמנטים הפונולוגיים, פונולוגית

 . ' בהא הידיעה-ה' פונולוגי הוא האפשרות להטעמה של הא הידיעה בביטויים כגון 

קטגוריה זו כללה מעמד . הא הידיעה היתה חלק מקטגורית המעמד של השם: Paradigmaticity  .ב

 נשחקהמערכת זו ). emphatic(מעמד מיודע , )construct(מעמד נסמך , )absolute (נפרד

-ולכן ניתן לטעון שצורת המעמד המיודע כבר אינה חלק מפרדיגמה מורפו ,ימינו-בעברית בת

 .להצטרף לצורת הנסמךשל הא הידיעה עדות לכך היא יכולתה . סינטקטית
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לוטין בתהליכי הא הידיעה כבר אינה מחוייבת לח, כפי שראינו: Paradigmatic variability  .ג

, ת שבהם הא הידיעה מופיעה לפני האלמנט הראשון בצירוף"ש+ע"ישנם הרכבים של ש; התאם

 .אך לא לפני הלוואים

 .לצירופים ולא רק למיליםגם הא הידיעה מצטרפת כיום : Structural scope  .ד

וי דבר זה בא לידי ביט. דרגת הצמידות שלה לבסיס פוחתת, קליטיצורן בתור : Bondedness  .ה

בעוד שבעבר היא הצטרפה רק , כפי שהראינו. גם בירידה בדרגת הסלקטיביות של הא הידיעה

 . כיום היא מצטרפת למגוון רחב יותר של בסיסים, לשמות

אך לעיתים היא באה לפני , אמנם הא הידיעה היא עדיין צורן חבור: Syntagmatic variability  .ו

 ). הלקראת סוף שנה,  אחרוןהלפני (כגון מילת יחס, מילות תפקוד אחרות

-נראה כי ניתן לאפיין את השינוי במעמדה של הא הידיעה כשינוי של דה, פי קריטריונים אלו-על

הפיכתו של : כיווניות השינוי היא מאלמנט פחות עצמאי לאלמנט יותר עצמאיבו תהליך זהו . גרמטיזציה

עדיין לא גם תהליך זה , הראינו לעילכפי ש. ) Deinflectionalization (קליטיצורן צורן נטייה ל

צורן  כ–ובאחרות , בסביבות מסוימות ובתנאים מסוימים הא הידיעה מתנהגת כמוספית נטייה; הושלם

מראה " בהא הידיעה–ה "התנהגותה של הא הידיעה במבנה , מצד שני. אך כיוון השינוי הוא ברור. קליטי

והוא מקבל משמעות יותר לקסיקלית ,  הצורן מוטעם:קליטיצורן דרגת עצמאות גדולה יותר אף מזו של 

על . שלבי-גרמטיזציה הוא בהכרח חד-התנהגות זו מעלה את השאלה האם תהליך הדה". טיפוסי\הכי טוב"

אך היא . משום שההתנהגות העצמאית הזו מוגבלת למבנה אחד בלבד, שאלה זו לא ניתן לענות כרגע

 . יזציהגרמט-ל תהליכי דהשמעלה אתגר לתיאוריות 

 המפורסמת ביותר היא דוגמהה.  תועדו גם בשפות אחרותקליטיצורן להפיכתו של צורן נטייה ל דוגמאות

ממוספית נטייה המציינת , )דנית ושוודית (השינוי  שחל בצורן השייכות באנגלית ובשפות הסקנדינביות

  es–המוספית ,  עתיקהנגליתבא. )2006נורדה , 1997אלן  (קליטי המציין קנייןרן וצטיב ליאת יחסת הגנ

הבסיס שאליו תפוצת הצורנים השונים נקבעה על פי . טיב בשפהיגננטיית יחסת ההיתה אחת מכמה צורני 

והוא הצטרף לכל סוגי שמות , טיב היחיד בשפהי צורן זה הפך להיות צורן הגנבהדרגה . הם הצטרפו

החל מסוף . קליטיצורן  היה להבדיל אותו מטיב גרמה לכך שלא ניתןיהאחדה זו של מופע צורן הגנ. העצם

צירוף מילה האחרונה במצטרף בבירור לאכן  צורן זה ן שבהדוגמאות ניתן למצוא  כבר14-המאה ה 

קליטי המצטרף למילה צורן  הוא  s'– באנגלית מודרנית הצורן .)1997אלן ( הבודדת תחבירי ולא למילה

 :  הבאהדוגמהכפי שמראה ה, ש"האחרונה בצ

82. He married the king of England’s daughter 
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 הסברים אפשריים לשינוי

ו קשה להצביע על בוודאות על גורם א? ם לשינויים בהתנהגותה הלשונית של הא הידיעהו הגורמה

הם אינם חייבים , שינויים בשפה לעולם אינם דטרמיניסטייםשכן , גורמים ספציפיים שהביאו לשינוי

 .  כמה השערות ניתן להעלותאולם. לקרות

סביר להניח שישנו קשר בין , מכיוון שנראה שהשינוי התחיל בהתנהגותה של הא הידיעה במבני סמיכות

שינוי אחד שחל במבנה הסמיכות . שינוים שחלו במבנה הסמיכות לשינויים בהתנהגותה של הא הידיעה

ה "אזר תשנ ( החבורהע לצד הסמיכות"ש+של+ע"של היא הופעתה של הסמיכות הפרודה "עוד בלשון חז

דהיינו היחלשות , להיחלשות קטגורית המעמד של השם הסמיכות הפרודה גרמה התבססות). 204-205

יידוע . היידוע הופך להיות מקטגוריה של השם לקטגוריה של הצירוף השמני. של השםקטגורית היידוע 

 להתפרש רק היכול קט הנכרילהסמיכות החבורה  בעוד .שלוהלוואי י יידוע "כבר אינו נקבע עהגרעין 

בעוד . )ט, פאה ד (הלקט של נכרי ובין הלקט של הנכריניתן עכשיו להבחין בין ,  מיודעהנכריכי , תכמיודע

לקט של ניתן עכשיו להבחין בין ,  הוא בלתי מיודענכרי כי תמיודע- בלתיהיא לקט נכריהסמיכות החבורה 

יידוע , בסמיכות הפרודה. הלוואימיודע למרות יידוע -לתיוגם האחרון ייחשב ב, לקט של הנכרי לבין נכרי

 מסמן את המבנה כולו כמיודעהוא זה הולכן סימן היידוע של הגרעין , קובע את יידוע המבנההוא הגרעין ה

 .)62 ,1956 רוזן אצל כבר מופיעות זו ברוחהבחנות (

ברמן , 119, 1957רוזן  (ימינו הפכה הסמיכות הפרודה למבנה העיקרי להבעת שייכות-בעברית בת 

מיידעת את הצירוף כולו עשויה להשפיע תיפקודה של הא הידיעה כ). 1998שלזינגר ורביד , 233, 1978

הא הידיעה נתפסת כצורן המצטרף לצירוף : הסמיכות הפרודהעל ניתוח מחדש של המבנה התחבירי של 

 :ולא לגרעין בלבד, כולו

 ]]בת של האכר[ה[>  ]] של האכר] [הבת[[ .83

 מערכת התמוטטהגם בארמית .  למשל,ית לארמית הסורית"תנכהארמית ניכר בהבדל שבין ה דומה שינוי

אף כי הדברים התרחשו בקצב שונה בדיאלקטים המזרחיים ( המעמד ביחד עם שינוי תכונות היידוע

י נעלמה לגמר הסמיכות החבורה :מאשר בעבריתיותר דרמטי אף בארמית קרה משהו אך . )והמערביים

 הביא בארמית). 1904נלדקה (והוחלפה לחלוטין בסמיכות פרודה ) פרט להרכבים ולעמדה פרדיקטיבית(

תווית היידוע לא הפכה . לל ההבחנה בין מעמד פרוד למיודעכו, להעלמות קטגוריית המעמד בכללהדבר 

פכה לחלק והלחלוטין אלא איבדה את תפקידה , כפי שקורה עכשיו בעברית,  הצירוף כולושללתווית 

אינו הוא ו,  תוכן סמנטיאיבד כל דהיינו היידוע ;שאינו קובע את מעמדו, קבוע במורפולוגייה של כל שם

  23.דברעוד מבטא 

                                                 
בעברית זוהי :  בתהליכי השינוי בין העברית לארמית נובע גם מהעמדה השונה של תוית היידוע בשתי השפותייתכן כי השוני 23

משום שכסופית הוא , ייתכן כי קשה יותר לנתח מחדש סופית כצורן קליטי המצטרף לצירוף כולו.  סופית–בארמית , תחילית
 . אינו מופיע לפני כל הצירוף אלא אחרי הגרעין
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בתקופת ההשכלה הסמיכות הפכה לדרך תצורה .  החבורהשינוי נוסף חל בשימוש של מבנה הסמיכות

-אמנם בעברית בת). 77-78 ,2003 אורנן, 1993ניר  ( ההרכב, מאוד נפוצה לגזירת לקסמות חדשות

. אך זו עדיין דרך נפוצה למדי, ימינו זו אינה דרך התצורה המועדפת ליצירת ערכים מילוניים חדשים

, ה"מצאה כי מתוך מדגם תחדישי המילים שבדקה במילון ההווה של בהט ומישור תשנ) 2001(שורצולד 

 מצירופי הסמיכות החבורה בלשון הכתובה 19%מצאו כי ) 1995(רביד ושלזינגר .  היו הרכבים16.5%

ברמן ורביד (כלומר נתפסים כלקסמה במילון המנטלי של הדוברים , והדבורה כאחד הם צירופים ממולנים

ולפיכך מקדימים את , ייתכן כי דוברי השפה תופסים מבני סמיכות שהם הרכבים כלקסמה אחת). 1986

, כדורגלאולי גם באנלוגיה להלחמים כדוגמת , )250 ,1978כך מציעה ברמן (הא הידיעה להרכב כולו 

 . ' וכומחזמר

 כי איפיונים ה מציע )2013(אהן כ . ממגע בין שפותת הא הידיעה להרכב כולו מושפעתייתכן גם שהקדמ

במבני סמיכות , למשל. תחביריים מסויימים של הספרות החסידית משקפים השפעה של היידיש

תווית היידוע מצטרפת לנסמך ולא , משים כהרכבים נטועים גם ביידישומש, המשמשים כהרכבים בעברית

 der rosh ישיבהדער ראש : צורה זו של יידוע מקבילה ליידוע ההרכב ביידיש. הראש ישיבה: לסומך

yeshive.שוב , החיות רעות:  צורת יידוע זו מצויה גם בכמה הרכבים המורכבים משם עצם ושם תואר

 . di khayes roes עס רעאס חיואד: בהקבלה ליידיש

כי יש לפחות שלושה גורמים אפשריים הנוגעים למעמדה של הסמיכות שעודדו את צירופה , אם כך, נראה

היחלשות קטגורית המעמד בשם וניתוח : של הא הידיעה לנסמך ולא לסומך במבני סמיכות מסויימים

ייתכן ויש גורם נוסף , בנוסף. ין שפותתפיסת הרכבים כלקסמה אחת ומגע ב, היידוע כמצטרף לצירוף כולו

וולטקה , למשל(בתיאורים של לשון המקרא . ימבנהו של הצירוף התואר: שאינו נוגע למבנה הסמיכות

,  ההתייחסות למבנה הצירוף התוארי היא קצרה ביותר])1910בתוך קאוטש [ גזניוס ,1991קונור 'ואו

, אזר(ל "כך גם בהתייחסות ללשון חז. רון וההפלגהוהמשלימים היחידים המצויינים הם משלימי ערך הית

ולפיכך הצטרפותה של הא הידיעה , בגרעין, צירופים תואריים תמיד פותחים בתואר עצמו). ה"תשנ

 שהבאנו לעיל אנו מוצאים מגוון של מאייכים בדוגמאות, לעומת זאת. מכורח תהליכי התאם היא לתואר

כמתים , )כל כך, מאוד(מילות דרגה :  התואריהגרעיןמים את וחלק גדול מהם מקדי, בצירופים תואריים

קיומם של צירופים תואריים ). לפעמים, עדיין(תוארי פועל , )לאו, לא(מילות שלילה , )חצי, כמה, מעט(

נראה . שאינם פותחים בגרעין התוארי אלא במילת פונקציה כלשהי מהווים אתגר למימוש ההתאם ביידוע

שאינו (ולא לצרפה לגרעין , שפה הוא להקדים את הא הידיעה לצירוף התוארי כולוכי הפתרון של דוברי ה

ייתכן שהדבר התאפשר גם בשל הניתוח מחדש של הא הידיעה ). בהכרח המילה הראשונה בצירוף

התוצאה של תהליך זה היא הרחבת הקטגוריות . בסמיכות הפרודה כמצטרפת לצירוף ולא לגרעין

 . וערעור הקשר ההדוק בינה לבין קטגורית השם, ת הא הידיעההלקסיקליות שאליהן מצטרפ

שכן גם בלשון , ניתן לטעון כי למעשה השינוי בצירוף התוארי אינו שינוי בהתנהגותה של הא הידיעה כלל

השינוי הוא . ימינו הא הידיעה מצטרפת לאיבר הראשון בצירוף-ל וגם בעברית בת"המקרא ובלשון חז

ייתכן , ואם אכן כך הדבר. ייחוד במיקומו של הגרעין התוארי בתוך הצירוףוב, במבנה הצירוף עצמו
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הקדמת היידוע בסמיכות היא אכן שינוי בהתנהגותה של הא : שמדובר בשתי תופעות שמקורן שונה

ואלו הצטרפותה של הא הידיעה למגוון של קטגוריות לקסיקליות נובעת מהשינוי שחל במבנה , הידיעה

 . הצירוף התוארי

אך אנו סבורות כי גם אם לשתי . ה לקבוע בוודאות איזה תיאור של מצב העניינים הוא המדויקקש

שינויים קטנים בכמה מבנים או שכך , הרי שהן משפיעות זו על זו ומזינות זו את זו, התופעות מקור שונה

נראה .  יותרמערכות  בשפה יכולים לחבור האחד אל השני כדי ליצור בסופו של דבר שינוי מערכתי כולל

זהו אכן המבנה הראשון שלגביו מצאנו התייחסויות של . שמבנה הסמיכות משחק כאן תפקיד מרכזי

התפשטות המבנה שבו הא הידיעה מצטרפת לנסמך יכלה . בלשנים להתנהגותה החריגה של הא הידיעה

ומבנה ) לב-הטוב(תואר -למשל במבני סמיכות אחרים כגון סמיכות שם, לשמש בסיס לשינויים נוספים

שינויים במבנה הצירוף התוארי והשימוש המתרחב בסמיכות , במקביל). השלושה ילדים(שם המספר 

פרודה להבעת שייכות הביאו לכך שלא ניתן לנתח את הא הידיעה אלא כצורן המצטרף לצירוף ולא 

 –השינוי תואר מוביל לשלב נוסף בתהליך -עצם ושם-קיומם של הרכבים רבים המורכבים משם. למילה

כרגע שינוי זה עדיין ). המכירה פומבית(השתתפותה של הא הידיעה בתהליכי התאם במקרים מסויימים -אי

וניתן למצוא במנועי החיפוש מקרים רבים הרבה יותר של שמירה על התאם ביידוע , אינו נפוץ מאוד

 2,060 (ר התאםמאשר מקרים של היעד) 2012ספטמבר ,  תוצאות בגוגל16,000, המכירה הפומבית(

 . 24,25אך מקרים של היעדר התאם כבר אינם נדירים בהרכבים. )2012ספטמבר , תוצאות בגוגל

 חדש בשפהמבני  ניגוד היווצרות

הניגוד . יוצר ניגוד סמנטי או פונקציונאלי בין שני מבניםאינו השינוי שחל בהא הידיעה , ברוב המקרים

 לבין עמוקההטיגון כך גם הניגוד בין . לא פונקציונאלי,  הוא ניגוד משלביספר-הבית- לבית הספרבין 

במקרים אחרים ההצטרפות של הא הידיעה לצירוף היא האפשרות היחידה הקיימת כיום . טיגון עמוקה

מושג המבטל את : כגון,  גבוהיפורמאלוניתן למצוא צירופים אלו גם במשלב , להביע תוכן מסויים

אך . )6 ' עמ16.9.12, של הארץ לראש השנה" תרבות וספרות "מדור (יהודים-הלאההבדלים בין כל 

החלופות הקיימות אינן חלופות משלביות בלבד אלא גם יוצרות ניגוד סמנטי נראה כי בו ישנו מבנה אחד ש

אמנם במקרים .  השלושה ילדים לעומת שלושת הילדים: ע"ש+מספר-זהו המבנה של שם. חדש בשפה

 : הבאותכבדוגמאות, ד משלבירבים הניגוד כאן גם הוא ניגו

                                                 
בתיאורה ) 1997(י אלן "ה של תהליך שינוי שהחל במבנה ספציפי ובסופו של דבר הפך לשינוי מערכתי מוצגת עתמונה דומ 24

דוגמאות מוקדמות יחסית לצורן . את השלבים השונים של הפיכת צורן הגניטיב באנגלית העתיקה לקליטי באנגלית מודרנית
וכן מבני , צטרף רק לרכיב השני במבנה ולא לשני הרכיביםשבהן לעתים הצורן ה, גניטיב שמצטרף לצירוף הן מבני איחוי

דוגמאות אלו מצויות לצד . שבהם הגניטיב הופיע רק על המילה האחרונה בצירוף, אדוננו המלך, המלך דודכגון , תמורה
מאות לכך רק בשלב מאוחר יותר נמצאות דוג. דוגמאות שבהן יחסת הגניטיב מופיעה על שני הרכיבים במבני תמורה או איחוי

 . שצורן הגניטיב מצטרף לצירופים שהמילה האחרונה בהם אינה השם המציין את בעל הקניין

 

 Lexical–מצב עניינים זה מזכיר במידה מסוימת את התפשטותם של שינויים פונולוגיים כפי שהם מוצגים בתיאורית ה  25
diffusion .ים פונולוגיים מתחילים במילה מסויימת או מילים ספורות טוענת כי שינוי) 1969(י וואנג "שהוצעה ע, תיאוריה זו

בצורה , רק לאחר מכן. אחת על כל המילים המכילות את הסביבה הפונולוגית הרלבנטית-ואינם חלים בבת, מסויימות בלבד
 . השינוי קונה אחיזה במילים נוספות המכילות את הסביבה הפונולוגית הרלבנטית, הדרגתית
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  שמועמדים לפרס השנההחמישה ספרים המטופשיםאני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על  .84

html.,002-2630016-L,,113820/ckCdaViewOpenTalkBa/TalkBack/App/Ext/il.co.ynet.www://http 

 ... אלף שקל הם150ומועמדים לזכייה בפרס הגדול על סך " רשימה הקצרה" שנכנסו לחמשת הספרים .85

html.,005294435-L,,73400/articles/consumer/il.co.calcalist.www://http 

ונראה שההבדל בין שני המבנים הוא אכן , מסוימים אלו המדבר מתייחס לחמישה ספרים דוגמאותבשתי 

ונראה ,  הבאה הדוברת משתמשת בשתי התבניות באותו המשפט ובאותו ההקשרדוגמהב. הבדל משלבי

 שני ספרי ההמשךייתכן שהשימוש בחלופה הנורמטיבית בצירוף (שעבורה הן שתי חלופות סגנוניות 

 ).מונעת מכך שלפנינו צירוף בתוך צירוף

 וקראתי הכל אבל שני ספרי ההמשך ואת החמישה ספריםקסון יש לי את כל 'ה על פרסי ג-ת-אני מ .86

 בעברית

431969880169623=fbid_story&226149197418360=id?php.permalink/com.ookfaceb.www://http 

ומציין , המבנה הנורמטיבי הוא בעל ציון מיודע.  יש ניגוד סמנטי בין השנייםןאך נראה שיש סביבות שבה

 :87-88ות אדוגמשל ספרים בסימאליות קמלמשל קבוצות , אובייקטים

הרשימה ? הטובים ביותר חמשת הספרים אבל מהם, פריםהרבה ס אני מתאר לעצמי שקראתם ... . .87

 ... :שלי

http://www.fxp.co.il/archive/index.php/t-1121151.html 

  שהייתי לוקח לאי בודד חמשת הספרים בין .88

http://tworead.com/?p=2353 

אלא בספרים , אין מדובר בחמישה ספרים מסוימים 89-90 בדוגמאות, 87-88 כבדוגמאותשלא 

 :שהם בכמות של חמישהכל

 מבצע במסגרת, אני חושב, של תומר גרוסברג שהגיע לספריה שלי” אוגרים סיביריים“וכל זה בגלל  .89

 . של סלקום בקיץ האחרוןבמאה החמישה ספרים

http://dubikan.com/archives/91 

 בחודש החמישה ספרים קצב הקריאה שלי גם כך בסביבות .90

117994378=messageid&276=forumid?aspx.viewmsg/2008forums/il.co.tapuz.www://http 

 

אנו נקרא . סימאלית מקאלא בכמות, סימאלית של ספריםקאין מדובר בקבוצה מבדוגמאות האחרונות 

מבחינת .  כמותלאין זה ציון מיודע של אובייקטים כי אם ש, ורכאמ". יידוע הכמות"ליידוע כזה 
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חמישה , חמישה במאה --כי אם כמות  ,  הוא אינו מציין ספרים מסוימים;הצירוף אינו מיודע, האובייקטים

 אלה משפטים שהםשמכיוון , על פני הביטוי הבלתי מיודעכאן הביטוי המיודע של הכמות מתבקש . בחודש

, המבצע אינו של ארבעה ספרים במאה ( ולא עבור כמויות חלקיותהמקסימאליתמות הכ עבור אמיתיים

הוא , המביע מקסימאליות במשמעותו, הביטוי המיודע .)ארבעה ספרים בחודששל והקצב אינו 

 .   גם כמויות חלקיותבמשמעותו הכולל, מיודע-הביטוי הבלתי יותר מן אינפורמטיבי

 , מעבר לכךאולם.  מסוימים יותר מאשר ביטוי בלתי מיודע של הכמותיידוע הכמות מתאים איפוא במבנים

 :ליידוע הכמותאיננו מתאים שימוש במבנה הנורמטיבי כי ההנקודה העיקרית שברצוננו לציין היא 

 . של סלקום בקיץ האחרוןבמאה ספריםחמשת ה מבצע  במסגרת# .91

 .בחודש ספריםחמשת ה קצב הקריאה שלי גם כך בסביבות # .92

ספרים באך בהקשרים לעיל אין מדובר .  בכמות של חמישהמסוימים מציין ספרים חמשת הספרים הצירוף

  . אינו מתאים כאןחמשת הספריםולכן הצירוף , ספרים כלשהםב אלא מסוימים

 

 : הבאותבדוגמאותיידוע הכמות מופיע גם 

להכין ענקים ומיני כדי , החמישה סנטימטריםמרוקנים את הזרעים הענקיים שקוטרם יכול לעבור את  .93

 .קמעות למזל טוב

 mooncatom.wordpress.com/2010/04/28/היָם-שעועית/ 

אבל , שתהיה נחמדה, אחת השאלות שהורים מתלבטים בה כעת היא מה המתנה הראויה למורה או לגננת .94

החמישה כשהעלות למשפחה לא עוברת את , להלן כמה רעיונות .מדי על תקציב המשפחה שלא תכביד

 !ח"ש

www.articles.co.il/tags.php?page=64&tag=תנ 

 

וכפרה  ,לנושא משם לפני שיפתח אנטי בניתוח מצב קצר עם אשתי החלטנו שיהיה יותר טוב לקחת אותו .95

 כניסה החמישים שקל על

F8%80%2E%4878...12=SID&622=CID?asp.artinfo/pets/il.co.tapuz.www://http 

 

 26:גם כאן אין אפשרות להביע את יידוע הכמות באמצעות המבנה הנורמטיבי

 לעבור את חמשת הסנטימטרים  קוטרם יכול #  .96

                                                 
כיוון שאלה שוב משפטים שאינם נכונים ,  הכמות ללא יידוע בכלל היא גם כאן אינפורמטיבית פחותהאפשרות להביע את 26

; אין זה אומר שראוי לציון שניתן לעבור ארבעה, כאשר זה ראוי לציון שניתן לעבור חמישה סנטימטרים: לכמויות חלקיות
וכאשר הכניסה עולה חמישים ;  עוברת ארבעהכאשר העלות למשפחה אינה עוברת חמישה שקלים אין זה אומר שהיא אינה

 . שקלים אין זה אומר שהיא עולה ארבעים
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 ח" חמשת השהעלות למשפחה לא עוברת את #   .97

 כניסה השקלים חמישים על כפרה  #  .98

 

שהוא עם למשל בצירוף היחס של , ניתן למצוא את יידוע הכמות גם כשהוא מוצרך בתוך צירופי יחס

 :בצירוף הבאמשפחות משלים של השם 

 השלושה ילדיםהמשפחות עם    .א .99

 שלושת הילדיםהמשפחות עם   #.ב

להתאמה  בדומה, י ההתאמה ליידוע הצירוף כולו"מושרה ע' א99-יידוע הכמות שבתוך צירוף היחס ב

אינו  'א99-ב השלושה ילדיםהיידוע של . לעיל' ב5בדוגמה  שהוזכר הילדה עם הצמות הארוכותבצירוף 

המבנה , זאתלעומת  . אלא במספר מסוים של ילדים, אין מדובר בילדים מסוימים; יידוע של אובייקטים

ולכן אין הוא ביטוי נאות . ולא כמות של שלושה ילדים, ה ילדים מסוימיםמציין שלוש' ב99-הנורמטיבי ב

שכן , כמות מבלי לציין אובייקטים מסוימים/שם דרוש ביטוי המתאר סוג, ...המשפחות עם-כמשלים ל

 .שלושה ילדים מסויימים אינם יכולים להיות שייכים אלא למשפחה אחת

משמעות המוכרת בלשונות העולם -יכול לספק פתרון לדוההבדל הסמנטי בין שני המבנים עם הא הידיעה 

שכן הסכמתנו יכולה להיות , הוא דו משמעי, המכיל צירוף בלתי מיודע, המשפט הבא). 1995הייקוק (

 :מכוונת לתרגילים מסוימים או לכמות מסוימת של תרגילים

 .הסכמנו לפתור שלושה תרגילים .100

 :ה המיודעמשמעות זו באה על פתרונה במבנ-אך נראה שדו

 .המורה דרש שנפתור יותר משלושת התרגילים שהסכמנו לפתור .101

 .המורה דרש שנפתור יותר מהשלושה תרגילים שהסכמנו לפתור .102

הסכמנו שעם המבנה הנורמטיבי כמציין תרגילים מסוימים  101נראה לנו שיש נטייה לפרש את משפט 

יחס למספר התרגילים שהסכמנו עם יידוע הכמות ניטה לפרש כמתי 102בעוד שאת משפט , לפתור

 27.ואינו מציין את התרגילים עצמם, לפתור

, חוסר המסוימות של האובייקטים המצוינים ביידוע הכמות ניכרת בשימוש בהם כאומדנים במקרים רבים

החסכון הוא , למשל בדוגמה הבאה. המביעים ערך משוער שהוא מדויק אף פחות מן הצירוף הבלתי מיודע

מציין חיסכון של  מאה שקל-כיוון ש, ואילו בלא הא הידיעה הדיוק דווקא עולה, קליםבסביבות מאה ש

 : מאה שקלים בדיוק

                                                 
משפט זיקה כמותני  הוא משפט זיקה המכונה בספרות הבלשנית 102- ו101-משפט הזיקה המצטרף ליידוע הכמות ב 27
)amount relative( , אליו הוא מצטרף מציין שהיה הראשון שעמד על כך שהצירוף השמני , 1977מאז מאמרו של קרלסון

 .לכך היידוע שלו אינו יידוע של אובייקטים אלא יידוע של כמות-ואי, כמות מקסימאלית
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 ... על אחסון המאה שקל בפוסט הקודם ראינו מה הבעיות שנתקלים בהם כשחוסכים את .103

www.isra-wordpress.com/?doing_wp_cron&paged=3  

. דהיינו מדובר בחסכון של מחיר האחסון במלואו, יותסימאלקמגורר  103 -יידוע הכמות ב, מעבר לכך

 .בלא היידוע מדובר בחסכון שהוא חלקי למחיר האחסון

כי האפשרות להקדים את הא הידיעה לצירוף הפותח בשם מספר מביא להיווצרות של צורה , אם כן, נראה

והיידוע מתייחס מספר שבו שם העצם אינו מיודע -צירוף שם: דקדוקית חדשה המתפרשת כיידוע כמות

 .הינו בעל ציון מיודעומבנה הנורמטיבי שם העצם מיודע ב, לעומת זאת. להערכה של הכמות בלבד

, בכל אחד מן המבנים. לבין פירושו הסמנטיהתפתחות זו מתאימה למגמה של צמצום הפער שבין היידוע 

מתקבל ניגוד משמעות בין , ם שונירכיביםמכיוון שאלה . הוא בעל ציון מיודע המיודע הוא גם זה שהרכיב

 .המבנים

 

 סיכום

שינוי זה מתמקד . ימינו- בעברית בת– הא הידיעה –במאמר זה הצגנו את השינוי שעובר על תוית היידוע 

, למרות שהיא עדיין צורן חבור מבחינה מורפולוגית. בקשר שבין הא הידיעה לבסיס שאליו היא מצטרפת

עצמאות זו מתבטאת בכך שהיא מצטרפת למגוון .  ביחס לבסיסה פחות חבורה ויותר עצמאיתהופכתהיא 

ולעתים אינה משתתפת בתהליכי התאם , היא מצטרפת לצירוף ולא למילה הבודדת, רחב יותר של בסיסים

 כי הא טענתנו היתהואכן , ם מאשר לצורני נטייהיקליטיצורנים התנהגויות אלו אופייניות יותר ל. דקדוקי

 . קליטיצורן  של שינוי שבו היא הופכת מצורן נטייה להידיעה נמצאת בתהליך

קליטי לכל צורן הא הידיעה עדיין אינה מתנהגת כ. אנו נמצאים בעיצומו; תהליך שינוי זה עדיין לא הושלם

אך , בסביבות רבות היא משתתפת בתהליכי התאם. אך כבר אינה מתנהגת גם כצורן נטייה לכל דבר, דבר

היא מצטרפת לגרעין , ע ולוואים שהם צירופי תואר"ניים המורכבים מגרעין שבצירופים שמ. באחדות לא

במבני סמיכות היא ). הצטרפות ברמת הצירוף(ולכל אחד מהצירופים התואריים ) הצטרפות ברמת המילה(

 .  עדיין קיימת– הצטרפות לסומך –אך החלופה הנורמטיבית , מצטרפת לנסמך במקרים רבים

נותנת לנו אפשרות מרתקת לעקוב אחר תהליך של עיצומו של תהליך השינוי העובדה שאנו נמצאים ב

מעקב זה מתאפשר גם תודות לאפשרויות התיעוד והחיפוש . שינוי לשוני כפי שהוא מתרחש בזמן אמת

פותחת קורפוס עצום למחקר  באמצעות מנועי חיפוש במרשתת דוגמאות לחפש היכולת. העדכניות

, ראשית,  ניתוח הנתונים שאספנו הראה.של דוברי השפהנטיים תאושוניים ומאפשרת להגיע לשימושים ל

ובזמן התרחשותו יש מצב שבו המערכת , שמתרחש לאורך זמן,  הוא תהליך הדרגתיתהליך השינוי כי

, קליטי לכל דברצורן הא הידיעה כיום אינה . ואינה כוללת רק קטגוריות מובחנות היטב, "נקייה"אינה 

וישנן וריאציות שונות בסביבות לשוניות שונות , כלאיים-היא מעין יצור. נטייה לכל דברוגם אינה צורן 

אינו מתחיל כשינוי מערכתי ניתן לראות גם כי השינוי , שנית. ובקרב דוברים שונים ומשלבים שונים

שינויים מבניים בתחומים . כ הוא מתפשט למבנים אחרים"ואח, אלא מתחיל במבנה לשוני אחד, כללי
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וחבירה זו יכולה בסופו של דבר להביא , חרים בשפה יכולים גם הם להשפיע ולחבור לשינוי המתרחשא

שיערנו כי השינויים במבנה ובשימושי הסמיכות תרמו לתחילתו , במקרה של הא הידיעה. לשינוי מערכתי

ם שחלו השינויי. מספרהשם  צירוףכך גם להרכבים שאינם סמיכות ולמבנה -שהתפשט אחר, של התהליך

במבנה הצירוף התוארי ייתכן שגם הם תרמו את תרומתם להחלשת הקשר בין הא הידיעה לבסיסים 

 .חבירתם של שינויים אלה מביאים כנראה לשינוי מערכתי גדול יותר במעמדה של הא הידיעה. שמניים

בשפה בדיקתם של צירופים שמניים עם שמות מספר מלמדת כיצד הימצאותם של שני מבנים חלופיים 

האפשרות לצרף את הא . גורמת פעמים רבות להיווצרותו של בידול סמנטי או פונקציונאלי ביניהם

מאפשרת לשפה ליצור הבדל בין ) חמשת הספרים(או לשם העצם ) החמישה ספרים(הידיעה לשם המספר 

 שם נראה שהאפשרות להביע את יידוע הכמות ולהבדילו מיידוע. של שם העצםיידוע הכמות ליידוע 

עד כדי כך שהצורה הנורמטיבית נשמעת לא קבילה בהקשרים , העצם הופכת להיות מושרשת בשפה

 . הדורשים יידוע כמות

לניתוח תהליך השינוי שעוברת הא הידיעה יש חשיבות גם לתיאוריות של שינויים היסטוריים , לבסוף

 מנוגד לכיוון השינוי הרגיל –טי קליצורן  מצורן נטייה ל–כיוון השינוי במעמדה של הא הידיעה . בשפה

. גרמטיזציה-ואנו איפיינו אותו כאחד מסוגי השינויים הנכללים תחת הכותרת של דה, בתהליכי גרמטיזציה

שתועדו ונחקרו , בשונה מתופעות הגרמטיזציה. ש יחסיתגרמטיזציה הוא עדיין חד-העיסוק בתופעת הדה

 מובנות היטב ועדיין אין הסכמה בין החוקרים לגבי גרמטיזציה עדיין אינן-תופעות הדה, בשפות רבות

גרמטיזציה יכולה להוסיף ליכולתנו - תחת הכותרת של דהשניתן להכלילהלפיכך כל תופעה . מהותן וטיבן

ויש חשיבות רבה לתעד תופעות כאלו במגוון גדול של שפות ,  ולהבין אותהגרמטיזציה-הדהלחקור את 

במבנה ואפשרות להטעמה הא הידיעה מקבלת עצמאות פונולוגית הראינו כי , למשל. ומשפחות שפות

ייתכן שניתן יהיה לטעון שהא , אם עצמאות זו תתפשט גם למבנים אחרים).   בהא הידיעה-ה(מסוים 

נמצא תהליך של , אם תהליך כזה אכן יקרה. קליטי אלא גם מתנתקת מבסיסהצורן הידיעה לא רק הופכת ל

ולפיכך , תהליך שכזה עדיין לא תועד במחקר הבלשני. שלבי- ולא חדשלבי-גרמטיזציה שהוא דו-דה

אמנם כרגע לא נראה שהא הידיעה . שלביים-גרמטיזציה הם תמיד חד- הסברה שתהליכי דהההועלת

אך הייחודיות של המצב . וייתכן שאכן היא תמשיך להיות צורן חבור, מתנתקת מבסיסה במבנים אחרים

פותחת , גרמטיזציה תוך כדי התהוותו-לעקוב אחר תהליך שינוי לשוני של דהשבו אנחנו יכולים , שלפנינו

 . חלון הצצה מרתק לאופן שבו שינויים לשוניים מתהווים ומתפתחים
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