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  1בסיסיות בעברית-  דומיליםתפיסת צורת הרבים של 

  אוניברסיטת חיפה, עירית מאיר

  

  מבוא

השאלה הבסיסית . אחד הנושאים המרכזיים בתחום המורפולוגיה הוא היחס והקשר שבין גזירה לנטייה

ת חוקרים שונים ומסגרות תיאורטיות שונו. ביותר היא האם תהליכי גזירה ונטייה שונים מהותית זה מזה

גם בעניין זה ניתן , אחרתלשונית  זציהככל קטגורי. 2הציעו תשובות שונות והיבטים שונים לעניין זה

, אך ככלל ישנה הסכמה שהנטייה היא הרבה יותר סדירה וצפויה מהגזירה, למצוא מקרים הקשים לסיווג

 קטגוריאלי של ואינה יכולה לגרום לשינוי, הרבה יותר מוגבלת באמצעים המורפולוגיים המשמשים בה

שאלה נוספת העולה היא הסדר היחסי של הנטייה לעומת . בעוד שהגזירה יכולה לגרום לכך, הלקסמה

דבר זה נובע ישירות מהתפקיד השונה של . או פנימית לנטייה,  מקובל שהגזירה קודמתבעניין זה. הגזירה

נטייה מצטרפים ללקסמות קיימות ואילו תהליכי , תהליכי גזירה יוצרים לקסמות חדשות: הגזירה והנטייה

מכאן שצורני הנטייה מצטרפים לבסיסים לאחר שאלו נוצרו באחת . מבחינה דקדוקיתאותן ומגוונים 

, ש אמנם מקרים יוצאי דופןי. ולכן צורני הנטייה הם חיצוניים לצורני הגזירה, מדרכי הגזירה של השפה

 צריכה להיות ילדי�המילה . ג� ילדי�דוגמת , כבריבוי בתוך הר, דוגמהל, שבהם הנטייה פנימית לגזירה

ישנם ביטויים אידיומטיים שבהם אף , כמו כן.  ליצירת ההרכבג�מוטה לרבים לפני הצטרפותה לבסיס 

צורות . ימי הביניי�, אומות העול�, דברי הימי�כגון , בא בצורת הרבים בלבד, הנסמך, גרעין הסמיכות

 , 2כרך , 2002שורצולד ( אינן קיימות – יו� הביניי�* - ו מת העול�או*, דבר הימי�* - היחיד המקבילות 

 אישהי מצטרפת לבסיס הרבים של המילה X–שבה סיומת הגזירה , נשימקרה שונה הוא המילה ). 162

  3). 127 , 2כרך , 2002שורצולד (

ייה האם תהליכי נט: עולה שאלה נוספת, בהנחה שברוב המקרים הנטייה אכן חיצונית לגזירה  

, של המילה" תהגיזרוני הההיסטורי"האם ? לאופן הגזירה של הבסיס שאליו הם מצטרפים" ערים"

הגישה ? הם שקופים עבור צורני הנטייה המצטרפים לבסיס, תהליכי הגזירה ששימשו ליצירתה, כלומר

ין אטום המילה מהווה מע.  של המילה אינה נגישה לצורני הנטייהתהגיזרוניהמקובלת היא שההיסטוריה 

  . בלתי ניתן לחלוקה או לפיצוח עבור כל אלמנט לשוני המצטרף אליה לאחר שנגזרה

  לכל אחת מהן דרך תצורה שונה.קרנ� – מחשב – ספסל –בנקאי  מילים בדוגמהנתבונן ל  

אך תצורת הרבים , )ומילה דו בסיסית בהתאמה, סירוג של שורש ומשקל, מילה כהווייתה, סופית+בסיס(

 אלו מעלה מיליםתהליך הריבוי של  .  לבסיס והסטת הטעם לסופיתim–שרשור הסופית : ההזשל כולן 

 מיליםאו ב. את ההשערה כי אופן גזירתה של המילה אינו רלבנטי להתנהגות המילה בתהליכי נטייה

                                                 
כינוס המדעי המשותף  המאמר ניתן כהרצאה ב. אני מודה לשני קוראים מעריכים על הערותיהם המועילות והארותיהם 1

 וביום העיון השני ,2006יוני , אביב-אוניברסיטת תל, ללשון העברית באוניברסיטאות בארץולחוגים  לאקדמיה ללשון העברית
 .אני מודה למשתתפים על שאלותיהם ותגובותיהם. 2007מרץ , אוניברסיטת חיפה, של החוג ללשון עברית

 ).ס"תש(שורצולד ' וכן ר, )6יחידה , 2002(סקירה מקיפה בעניין זה בשורצולד ' ר 2
מודל לשוני שבו תהליכי נטייה קיימים גם )  ב1998(מציעה שורצולד , מקרים דומים לאלו שהובאו כאן ואחריםעל סמך  3

 על בסיס ראיות, ) 1993(גם בוי . ולא רק ברמה התחבירית, )הם פנימיים לתהליכי גזירה מסוימים, כלומר(ברמת הלקסיקון 
  . מת נטייה שהיא פנימית לגזירהטוען כי מודל מורפולוגי חייב להניח כי קיי, מהולנדית
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השערה זו . של המילה) לאופן התצורה (הפנימילמבנה " יכולים לחדור"צורני הנטייה אינם , אחרות

קיפרסקי ( Lexical phonology and morphologyבתיאוריות מורפולוגיות כגון  פורמאלית נוסחה

שתהליכי הגזירה לכך " לדאוג"שמטרתו , Bracket erasure מנגנון שנקרא ישנו בתיאוריה זו). 1982

 שאופן גזירתה של המילה לא יוכל להשפיע,  כלומר;מיליםיהיו עמומים לחלוטין לתהליכי הנטייה של ה

, תהליכי הגזירה והנטייה השונים מתרחשים ברמות שונות, פי תיאוריה זו- על.על תהליכי הנטייה שלה

 יםאם כי גם תהליכי הגזירה השונ(תהליכי הנטייה מתרחשים ברמות עוקבות לתהליכי הגזירה . עוקבות

י של המילה המבנה הפנימ, כאשר מילה עוברת מרמה אחת למשניה). מחולקים על פני שתי רמות לפחות

ולכן תהליכים עוקבים אינם יכולים , נמחק) ומכאן שם המנגנון, המסומן בתיאוריה זו באמצעות סוגריים(

המתרחשים ברמות מאוחרות יותר , תהליכי נטייה.  ברמה מוקדמת יותרולהתייחס לתהליכים שאירע

  .אין להם נגישות לאופן גזירת המילה, לתהליכי גזירה

צורת הריבוי של היא תופעה זו . דוגמת נגד להכללה זושהיא אר תופעה במאמר זה ברצוני לת  

העמדת שני בסיסים זה מ שנוצרו מיליםכלומר ,  בעברית הבנויות על דרך הסמיכותבסיסיות- דומילים

אך אם הם .  אלומיליםבדרך כלל נראה כי דוברי השפה נמנעים מלרבות   4. במבנה סמיכותלצד זה

 המילהאת " שוברים"כלומר ,  אלו על דרך הסמיכותמיליםבים הם מרבים במקרים ר, נדרשים לכך

 דרך ריבוי זו מעידה על כך שהדוברים רגישים .ומרבים את הבסיס הראשון כנסמך בסמיכות, הלמרכיבי

 של ת הגיזרוניהההיסטורי, כלומר. ומשנים את צורת הריבוי בהתאם לכך, לאופן הגזירה הספציפי הזה

  . ה עבור צורני הנטייה המצטרפים אליההמילה אינה אטומ

במאמר זה אציג מחקר שנועד לבחון את האופן שבו דוברי השפה יוצרים את צורת הריבוי של   

  . ואבחן את ההשלכות התיאורטיות שיש לממצאי המחקר, בסיסיות- דומיליםשל סוגים -  משני תתמילים

  

  סוגי גזירה קווית בעברית  .1

תן י כהווימילים שאילת –הדרך הגולמית . א: מיליםות בעברית ליצירת שלוש דרכים עיקריות קיימ

 סירוג של שתי מורפמות בלתי – גזירה מסורגת .ב; מיליםמשפות אחרות ותזוזה קטגוריאלית של 

 העמדה של מורפמות – )או שרשור ( גזירה קווית.ג; זו בזו, מורפמת שורש ומורפמת בניין, רציפות

שרשור (שרשור בסיסים ואפיקסציה : זירה הקווית מבחינים בשני סוגים עיקרייםבג. זו אחר זורצופות ב

, הגזירה המסורגת נחשבת לגזירה הקלאסית של העברית ושל שפות שמיות אחרות). של בסיס ומוספית

). ומובאות שם 2003, ג"אורנן תשמ; 1986אפרת ( בעברית מיליםשל תצורת ה" דרך המלך"ואף כונתה 

בעברית מקראית ניתן למצוא אם כי , בעברית הקלאסיתיותר   נדירה ההיית, לעומת זאת הגזירה הקווית

 ואף הלחמים בשמות תיאופוריים, )1964גוטשטיין -גושן' ר( באמצעות תחיליות וסופיות מילים יצירת

שורצולד  (רחבע�, אבינע�, אחימל�ובהרכבי שמות אחרים כדוגמת , ישמעאל, יהונת�, יהוידע כגון

ייתכן בהשפעת דרכי , ימינובעברית בת יותר נעשית רווחת הגזירה הקווית אך ). 132, 1כרך , 2002

                                                 
, )ע"ש+מילת שלילה (אינסו�, )ת"ש+ע"ש (חידקכגון , בסיסיות בעברית שאינן בנויות על דרך הסמיכות-  דומיליםישנן גם  4

, עיר וא�, משא ומת�: בסיסיות הבנויות על דרך האיחוי-  דומילים ןכמו כן ישנ). בינוני+ ע "ש (כדור ע�- ו) ע"ש+ת"ש (חד�
  . בדיוןכדור ע�אך אתייחס למילה , בסיסיות  הבנויות על דרך הסמיכות-  דומיליםמתמקד ב, כאמור, המאמר.  �בשר וד
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אמנם . )78-79, 2003 אורנן ;1993,67ניר  ( שאתן העברית באה במגעאירופאיות-גזירה של שפות הודו

של אך היא נפוצה מאוד בשמות מסחריים , )1987ברמן  (ראין היא דרך הגזירה הפרודוקטיבית ביות

אורנן ' ר, דפשיר, בדיחמי�, סופשבוע(ובכתיבה עיתונאית ) כספומט, פלדלת, פלאפו�כדוגמת (מוצרים 

הן במילון , בדקה את תפוצת דרכי הגזירה השונות באמצעים כמותיים) 2001(שורצולד ). 79, 2003

 היא מצאה כי .והן במגוון של טקסטים) ה"תשנ, היא השתמשה לצורך כך במילון ההווה של בהט ומישור(

, 21.8% הגולמיות מהוות מיליםה, 48.1% בדגימה המילונית שנבנו בגזירה מסורגת הוא מיליםאחוז ה

, לעומת זאת. 15.4% ואחוז ההרכבים הוא 12.9%מהוות ) אפיקסציה( הבנויות מנטע ומוספית מיליםה

 בתצורה מסורגת מהוות  הבנויותמיליםה, )35.4%( הגולמיות מיליםבדגימה מתוך טקסטים עולה אחוז ה

. 4.3% -אך אחוז ההרכבים בטקסטים קטן  , 14.3% הבנויות מנטע ומוספית מהוות מיליםה, 44.2%

שיעורן , 28.3%הוא ) אפיקסציה והרכבים( הבנויות בגזירה קווית מיליםבעוד שבמילון אחוז ה, כלומר

אך בבדיקה של . הנפוצה ביותרובשני המדגמים הגזירה המסורגת היא , )18.6%(בטקסטים קטן בהרבה 

. הגזירה המסורגת אינה הדומיננטית ביותר.  מתגלה תמונה שונהמיליםדרכי התצורה השונות בחידושי 

 החדשות במדגם מילים אחוז מכלל ה28.3%הן מהוות ( הגולמיות גדל בשפה מיליםשיעורן של ה

: נטע ומוספית(ת בגזירה קווית  הנוצרומיליםוכן גם שיעורן של ה, ) בטקסטים36.9% –ו , המילוני

, מחקר זה מאושש).  בטקסטים9.5% – במילון ו 16.5% –והרכבים ,  בטקסטים25% -  במילון ו20.2%

 מיליםמראה כי בחידושי  אך , את ההנחה כי דרך הגזירה המסורגת היא הנפוצה ביותר בעברית, אם כך

  . הגזירה הקווית נעשית רווחת יותר

וגי קרובות מהמבנה המורפולסוטות לעתים בסיסית -דו של גזירה  הנוצרות בדרךמילים  

 כגון  מילים. של העבריתוהפונולוגי הבסיסי של העברית כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכת המשקלים 

שורצולד ' ר ( של השפה העבריתלשום משקל מהמשקלים אינן משתייכות פרצופי�דו-  ומדזוית ,כדורגל�

מהמבנה הן שונות וגם בכך , הן בנויות לעתים קרובות משלוש הברות ויותר, סףבנו. )127, 1כרך , 2002

גורמת של העברית הקלאסי ההברתי סטייה מהדגם  והמיליםאורך ה  5. של משקלי העבריתהקלאסי

  . ועל כך יורחב בהמשך, )78, 2003אורנן ( שנגזרו בגזירה קווית מיליםלקשיים בנטייתן של 

-  דומילים: שיש קרבה ביניהם, ם של גזירה קוויתיסוגים ספציפי אתמקד בשני במאמר זה  

   . עם תחיליותמיליםובסיסיות 

  

   הרכבים: תובסיסי-  דומילים  1.1

קיימת בכל ו, היא בסיסית זה לצד זה ) שני בסיסים( לקסיקאליים העמדת שני ערכיםשל הגזירה הקווית 

 על הרכבים 2004 מאיר וסנדלר דוגמהל' ר (םהן בשפות דבורות והן בשפות סימני,  שנחקרה עד כהשפה

, בעברית .)1988הולם  (ין וקריאול'פידגשפות  בשפות חדשות כדוגמת וכן, )בשפת הסימנים הישראלית

 זה לצד זה במבנה של שמות עצםבסיסית היא זו של העמדת שני -דוהדרך הבסיסית ביותר לגזירה 

                                                 
, ) מכלל המילים שבדקה45.9%(מספר ההברות השכיח ביותר במילים עבריות הוא שלוש הברות , )1997(גרוס - פי כהן-על 5

כלומר הברה אחת מתוך השלוש היא של צורן הנקבה או , הן בנקבה או ברבים) 80%(הברתיות -אך רוב המילים התלת
מכאן שרוב המילים בזכר יחיד במדגם .  הם בזכר יחיד58%,  מהמדגם24.8%המהוות , הברתיות- מתוך המילים הדו. הרבים
 .  הברתיות- גרוס הם דו- של כהן
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, וגרעין הצירוף, )הםימופיעים בלי חציצה בינ, כלומר ( במבנה זה שני שמות עצם סמוכים זה לזה.סמיכות

הסמיכות היא המבנה , תהיסטורימבחינה . השם השני, נסמך מבחינה פונולוגית על הלוואי, השם הראשון

ולפיכך הסמיכות היא מבנה תחבירי , )1988גולדנברג (בשפות השמיות הבסיסי להבעת יחסת הגנטיב 

כל שרשור שהוא חוקי על פי התחביר עשוי עקרונית ", )77, 2003(אך כפי שמציין אורנן . ביסודו

כאשר מתעורר הצורך בערך מילוני כדי לסמן בו איזה מושג שעדיין אינו מסומן . להעמיד ערך מילוני

מבני סמיכות אכן ".  או יותרמיליםניתן תמיד ליצור ערך חדש על ידי שרשור של שתי , ......בלשון

מבנה תחבירי לבין שהיא בין סמיכות ההבדל .  הגזירה הקווית הנפוצים בעבריתמשמשים כאחד ממנגנוניי

המעמד  אך יהא אשר יהא ). 1986 ברמן ורביד' ר(משמעי -אינו חדעצמאי ערך מילוני שהיא סמיכות 

ריבוי הסמיכות נעשה .  אין בכך הבדלמנגנוני הנטייה תמבחינ, הלקסיקלי של צירוף סמיכות זה או אחר

ובכך , סיומת הרבים חוצצת בין שני הבסיסים, כלומר; ) בתי ספר–בית ספר  (ריבוי הנסמךבאמצעות 

   6.מדגישה את עצמאות כל אחד מהאברים

מתרחשת היצמדות חזקה יותר של , ערך מילוני ליצירת חוברים זה לזהכאשר שני בסיסים   

אחד האפיונים , מבחינה סמנטית. תסמנטיהן מבחינה מורפולוגית ו-הן מבחינה פונולוגית, הבסיסים זה לזה

,  כך. אינה נגזרת ישירות ממשמעות מרכיביוהצירוף הוא שמשמעות צירוף ממולןהבסיסיים ביותר של 

 הינו סיר סיר לח . נהי הוא כדור הגורם לשנהיכדור שואילו ,  הינו סירופ המונע שיעולסירופ שיעול

 ניר( היא טחנה המופעלת באמצעות הרוח וחטחנת רואילו , שתכולתו מתבשלת באמצעות לחץ האדים

במקרים רבים ההיצמדות הזו יכולה להביא לתהליך שאורנן מכנה , מבחינה צורנית). 100-104, 1993

' עמ(לערך מילוני אחד שאין להפריד בין מרכיביו של שני הבסיסים חזקה  הצטרפותכלומר , "ריתוך"

דות גורמת להישמטות של יסודות פונטיים מ ההיצלעתים. חיזר-  וחידק, כלבו, רמקולכדוגמת  ,)80

   8, 7.מדרחוב, מחזמר, רכבלכדוגמת , מאחד המרכיבים או מכמה מהם) ואורתוגראפיים(

כאשר בקצה האחד נמצא הצירוף התחבירי ואלו , של שלבי היצמדותלתאר רצף , אם כך, ניתן  

ינם עצמאים עוד מבחינה ערך מילוני המורכב מבסיסים שא, בקצה השני נמצא ההרכב המרותך

מרכיבי הצירוף התחבירי נכתבים : רצף זה בא לידי ביטוי גם באופן הכתיבה. מורפולוגית ופונולוגית

מילוני נכתבים לעתים קרובות באמצעות מקף בין שתי היוצר ערך מרכיבי צירוף . כשתי תיבות עצמאיות

                                                 
חוצץ בין הנסמך , כצורן הרבים, זהוגם צורן , א היידוע לסומך"י הצמדת ה"יידוע הסמיכות נעשה ע, מבחינה נורמטיבית 6

י יידוע "יידוע סמיכות ממולנת נעשה בדרך כלל ע, אך במשלבים בלתי פורמליים של העברית בימינו). בית הספר(לסומך 
  ). 2006מאיר ; 2005קופין ובולוצקי ; 1988לדוגמה גלינרט ' ר(י הצמדת הא היידוע לתחילת הצירוף כולו "כלומר ע, הנסמך

". מימזגים"מכנים אותם ) 1986(ברמן ורביד ". הלחמים"מכנה הרכבים שבהם יש השמטה של יסודות פונטיים ) 1993(ניר  7
טוען שאין הצדקה להבחין בין הרכבים שבהם ישנה השמטה של יסודות פונטיים לבן כאלה שהבסיסים ) 2003(ואלו אורנן 

  ". הרכבים מרותכים"ומכנה את שניהם , מופיעים בהם במלואם
, התיאור לעיל של היווצרות הלחמים עשוי ליצור רושם כי כל ההלחמים מקורם בהרכבים הבנויים על דרך הסמיכות 8

מראה כי המבנה הפנימי של הלחמים ) 1996(אל -בת. ולא היא, שנשמטו מאחד הבסיסים או משניהם יסודות פונטיים מסוימים
, למשל, ישנם הלחמים(ע "ש+ת"ע או ש"ש+ע" רק לצירופי ששכן הלחמים אינם מוגבלים, שונה מזה של מבני סמיכות

בהלחמים אין מיקום קבוע ,, יתר על כן). שמרט�כדוגמת , ע"ש+או מפועל, שמנמו�כדוגמת , המורכבים משני שמות תואר
 . לגרעין ההלחם



 2008פברואר     "בלשנות עברית"יופיע ב

 5

 והרכבים מרותכים 9,כמילה אחתרובות לעתים קהרכבים הנתפסים כערך מילוני קבוע נכתבים . התיבות

  . נכתבים באופן קבוע כמילה אחת

דוברי השפה , ואכן. משמעית-ההבחנה בין השלבים השונים של הרצף לעתים קרובות אינה חד  

ת עם מקף ביניהן או כשתי וכשתי תיב, פעמים רבות אינם בטוחים אם יש לכתוב צירוף כתיבה אחת

דיון בעניין ' ר(בהירות לגבי המינוחים המשמשים לציון השלבים השונים ישנו גם חוסר . תיבות נפרדות

בצירופים , כלומר,  מכיוון שהמחקר הנוכחי עוסק רק בקצה הממולן של הרצף).80, 2003זה באורנן 

ולעתים אף להשמטת חלקים , היוצרים ערכים מילוניים וחלקי הצירוף מצטרפים זה לזה הצטרפות חזקה

לציון מילה שנגזרה " הרכב"במונח אשתמש , ) לעילמדרחוב-  ומחזמרכדוגמת  (יםפונטיים של הבסיס

 שחוקרים אחרים מכנים מיליםבמאמר זה כולל גם " הרכב", כלומר, באמצעות העמדת בסיסים זה לצד זה

   ".ממזגים"או " מצמדים", "הלחמים"

  

   עם תחיליותמילים  1.2

גם היא , ישנה דרך גזירה נוספת בעברית, מילת תוכןשכל אחד מהם הוא , העמדה של שני בסיסיםמלבד 

ובמקרים רבים התחיליות הן , אירופאיותדרך זו מושפעת מאוד משפות .  הפרפיקסציה–חדשה למדי 

 ,-inter-, trans-, biכגון , )למשל, באנגליתגם המופיעות (לטיניות יווניות ותרגום שאילה של תחיליות 

tri-, super- רוב התחיליות מוצאן ממילות . )142, 2005 קופין ובולוצקי ;71, 1993ניר ' ר( ועוד

) הבנה�אי, אלחוש, אלחוט(מילות שלילה , )ורידי�תו�, אנושי�על, לאומי�בי�( כגון מילות יחס ,תפקוד

, אך ישנן תחיליות שמוצאן ממילות תוכן ). אופ��תלת, קיו��דו, קר��חד(לים מארמית וושמות מספר שא

ההבחנה בין תחילית לבין ,  באלו האחרונות). לח �מד (-מד-ו) שומ��דל (-דל, )טיפוס�אב (-אבכגון 

,  עם תחיליותמילים או הרכבים הן טיפוס�אב, לח �מד ,�ומדחההחלטה האם . משמעית-בסיס אינה חד

, מבחינת התנהגות הדוברים  והן10הן מבחינת התיאור הבלשני, היא החלטה שאין לה תשובה חד משמעית

  . להלןשנראה כפי 

  

   עם תחיליותמיליםהרכבים וריבוי   1.3

צורן הרבים חוצץ בין שני , כלומר, י הוספת צורן הרבים לנסמך"ריבוי הסמיכות נעשה ע, כפי שצוין לעיל

, הרכביםצורת הריבוי של . לפחות מבחינה מורפולוגית, ובכך מדגיש את עצמאותם, מרכיבי הסמיכות

 םכדרך כל הערכים המילונייברבים  להינטותעליהם , ך מילוני אחדבהיותם ער: שונה, לעומת זאת

המצמד מצרף אליו צורני דקדוק : "ניר טוען כי. י הוספת צורן הרבים כסופית לבסיס"כלומר ע, בעברית

אין אפשרות לחלקו ... ולכן הוא בבחינת לקסמה שאיננה ניתנת לחלוקה, בסיסית-חבורים כלקסמה חד

צורת הריבוי . )285-286, 1996אל -גם בת' ר; 82, 1993ניר ..." (סודות נוספיםולהכניס בין חלקיו י

                                                 
, חידק, רמקול, �ומדח כדוגמת, הברתית- וההרכב הוא מילה דו, הברתיים- דבר זה נכון במיוחד כאשר שני הבסיסים הם חד 9

 ).78, 2003אורנן (החל עוד בתקופת ההשכלה , הברתי כמילה אחת- של כתיבת הרכב דו, תהליך זה. רמזור
מסווג ערך זה ) 71, 1993(ואילו ניר ,  כאל צירוף סמיכותאופ��תלת- מתייחסים ל, למשל, )266, 2005(בולוצקי וקופין  10

 .  הסיווג של המורפמות התחיליות במילים מסוג זהתדנה בבעייתיו) 21, 2כרך , 2002(שורצולד . בסיס+כתחילית
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הבדל זה בין ריבוי . ספר�בתי היא ספר�ביתואילו צורת הריבוי של , רשמקולי� היא אפוא רשמקולשל 

משמעית אם לקסמה מסוימת היא צירוף כבול או -יבת קביעה חדי מחההרכבצירוף כבול לבין ריבוי 

האם לקסמה זו היא צירוף " לדעת"הדובר צריך , סופשבועלדעת כיצד לרבות את הלקסמה כדי . הרכב

   11.שכן דרך הריבוי תהיה שונה בשני המקרים, הרכבכבול או 

לכאורה דוברי השפה לא אמורים להיתקל בקושי ,  עם תחיליותמיליםכאשר מדובר בהלחמים וב  

ולכן הערך אינו , ו בסיסי המילה אינם עצמאייםשכן בשני מקרים אל, המילהכלשהו בבואם לרבות את 

 או להרכבנראה כי ההבחנה בין צירוף כבול , ובכל זאת. כמילה אחתיכול להיתפס כצירוף כבול אלא רק 

  : את יפה שושנה בהטזכפי שניסחה , למילה עם תחילית אינו ברור עבור דוברי השפה

  

שצורה זו המורכבת משלוש הברות , עיםכמה מין היושבים בקהל יוד... ַרֶּכֶבל, טול למשל"

, יש רק במילה פילגש... מעין צורה זו? ו היא ַרַּכְבִלים"יומשני סגולים לפני עיצור שאיננו ת

 בנות שלוש הברות מלים: הפילגש הכתיבה כלל בעברית. וריבויה כידוע הוא פילגשים

... דרך פילגשיםומעלה המסתיימות בשני סגולים ואינן צורת נקבה תהיינה נוטות על 

ובני ישראל , צורה קשה היא. הריבוי הנכון הוא ַמֲחַזְמִרים. וכעניין הרכבל עניין המחזמר

? מה עושים הם. תקנית- הכול חשים שמחזמרים היא צורה לא. מתגברים עליה בערמומיות

אין מקום להאריך על הדרך המפוקפקת . מחזות זמר: עומדים ומפרקים את המילה לשתיים

  . ....."שביחיד תיכתבנה בדרך אחת וברבים בדרך אחרת, םמלישל 

  )524, ז"תשמ, בהט(                

  

- דומיליםנתפסות פעמים רבות כ, כפי שציינו, גם הןש,  עם תחיליותמילים דומה מתעוררת גם לגבי בעיה

  :בסיסיות

 –ריבוי התחיליות והסופיות : השפעת הלשונות הזרות היא שגרמה לתופעה נוספת"

, בין שרגילים לכתוב את התחילית מצורפת למילה ... בלשוננו–יקסים והסופיקסים הפרפ

ומפני שאין לנו מסורת ; זרים הצירופים מסוג זה ללשון העברית, בין שכותבים אותה בנפרד

 .א הידיעה"איך היא צורת הריבוי והיכן להוסיף את ה, אין אנו יודעים לעתים, בהרכבם

-אלופים או תת-תתי, ההבנה-הבנה או אי- האי? העירוני-עירוני או בין-הנאמר הבין

והמהומה הנוהגת בעניין זה מהומה של ממש , הדברים לא הוכרעו באקדמיה ...?אלופים

 ."היא

  )527, ז" תשמ,בהט(                                                                                         

  

                                                 
ריבוי הצירוף או המצמד נעשה . גרעין הצירוף וגרעין המצמד בא כאיבר עוקב ללוואי. המצב שונה, למשל, באנגלית 11

, צירוף כבול או מצמד הינו greenhouseבין אם , כך. לאיבר האחרון בצירוף ולסוף המצמד, s-, באמצעות הוספת צורן הרבים
  . greenhouses: הריבוי הוא זהה
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במגוון של פורומים באינטרנט העוסקים בענייני תרגום . ווחות גם בימינוהתלבטויות דומות ר  

כפי שניתן לראות ,  עם תחיליותמיליםועריכה ישנן התייחסויות והתלבטויות באשר לדרך ריבוין של 

   :בדיון הבא

קרן - נו יכולים להיות מוטרדים לגבי שאלת קיומה של חיה כמו חדיהפילוסופים שבינ"�    

אם נמצא  ...אבל אותי מטרידה שאלה אחרת) ?תגידו לי, שיש מילה ואין חיהיתכן יאיך (  

-אבל החיה היא עדיין חד, שתי קרניים. הרי שיהיו שמונה רגליים ושתי קרניים, שניים כאלה  

ולא " קרניים-שני חדי"ולא " קרן-שני דו" ולא קרן-שני חדיולכן נאמר שיש לנו בכלוב , קרן  

, היא מספקת" סמיכות"ואם נראה לכם שהתשובה  ?זו צורת הרביםלמה  ".קרניים-שני חד"  

- משפחות חדי"ולא " הוריות- משפחות חד"הריבוי הוא " (הורי-חד"חשבו לרגע על צירופים כמו   

-חדי(איבר -נמצא למשל את חד, מאידך, אבל"). כיווניים- כבישים חד" ("כווני-חד"או ") הורי  

  ).אופן-חדי("אופן -וחד) איבר  

 עדיף להתחמק? אז איך כן. חד במשמעות אחד לא יכול לקבל צורת רבים -    

 .יםיקרנ- אולי חד? ואם אין ברירה.באלגנטיות  

אני לא ,  בכל מקרה .אני סבורה בסיברון מוחלט שחד קרן צריך לעקוף-   

 ."חדי קרן"רואה שום בעיה עם   

  )200712, פורום תרגום ועריכה של קהילות תפוז(

  
נראה שדוברי העברית מתקשים . הבעייתיות שבריבוי ההרכביםחדדות את מובאות אלו מ  

 מילים: מיליםוהם ערים לדרך הגזירה של ה,  עם תחיליות כאל מילה אחתמילים ולהרכביםלהתייחס ל

אך הצמידות של שני החלקים , לרבותן על דרך הסמיכות" רצון"ויש ,  דו בסיסיותמיליםאלו נתפסות כ

- דומיליםההיסוסים של דוברי השפה בבואם לרבות  . הרבים בין שני החלקיםמקשה על הוספת צורן

ולהיבטים הלשוניים , בסיסיות- דומיליםפותח פתח לחקור את האופן שבו דוברי השפה תופסים , בסיסיות

  : שאלת המחקר העולה כאן היא אפוא. המשפיעים על התנהגותם הלשונית

  

 ? בסיסיות-  דומיליםים של כיצד דוברי השפה יוצרים את צורות הרב �

  :שאלה אמפירית זו קשורה לשאלה התיאורטית שהעליתי לעיל

  ?האם תהליכי גזירה עמומים לתהליכי נטייה �

  

יהיה ,  את צורן הרבים לסוף המילהמצרפיםכלומר , בסיסיות כמילה אחת- דומילים מטיםאם הדוברים 

ולאחר שמילה נוצרת בדרך גזירה , כי נטייההדבר ראייה לכך שתהליכי גזירת המילה אכן עמומים לתהלי

 מרביםאם דוברי השפה , לעומת זאת. היא מהווה ישות בלתי ניתנת לפירוק עבור תהליכי נטייה, כלשהי

                                                 
12 html.17_post-blog//052005/com.blogspot.hebrewlog://http 
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כך שתהליכי גזירה בהדבר יתמוך ,  המרכיב הראשוןוריבוי הבסיס למרכיביו י פיצול"ע אלו מילים

 .  בשפה כמילהתתקבעמ ותילה נגזרגם לאחר שהמ,  נגישים לתהליכי נטייהמסוימים

  

  13המחקר  .2

  כלי המחקר  2.1

: )1טבלה ' ר ( עבריות המשתייכות לשלש קבוצותמיליםשכלל שאלון הוכן , אלות וכדי לענות על שאל

 מילים :'גקבוצה ; )מילים 7 (תחיליות בעלות מילים: 'בקבוצה ; )מילים 8(בסיסיות -  דומילים :'אקבוצה 

הקבוצה .  קבוצות המבחןהןשתי הקבוצות הראשונות   14).מילים 7(גי לא ילידי בעלות מבנה פונולו

כלומר במבנה , מיליםונועדה לוודא שהקושי לרבות נעוץ באופן גזירת ה,  קבוצת הביקורתהיאהשלישית 

 אם . 'ב-ו'  בקבוצות אמיליםהמאפיין גם את ה, ולא במבנה הפונולוגי הזר שלהן, המורפולוגי שלהן

 מיליםההרי נצפה שלא יהיה הבדל בין אופן ריבוי ,  של המילהמודעים לאופן גזירתהאינם  הדוברים

 בעלות מבנה פונולוגי לא מיליםאלו וגם אלו ייתפסו כ. 'מקבוצה ג מיליםהלאופן ריבוי ' ב- ו' מקבוצות א

בשל , ת טעםאך ייתכן שלא יגרור אליו תזוז, צורן הרבים יצטרף כסופית לבסיס: וירובו בהתאם, ילידי

 בין שתי הקבוצותבאופן הריבוי אך אם יהיה הבדל ). 2006מאיר , א1998שורצולד  (מיליםזרותן של ה

כמו כן הוכנסו . ניתן יהיה להסיק שהנבדקים ערים למבנה המורפולוגי של המילה, 'הראשונות לקבוצה ג

 אלו הוכנסו מילים. לנועיתק- וכדורגל�: בסיסי בתוספת סופית- הבנויות מבסיס דומיליםלשאלון שתי 

  .בסיסית יש השפעה על אופן ריבויה-למחקר כדי לבדוק אם לתוספת סופית למילה דו

  

   שבמחקרמיליםשלוש קבוצות ה: 1טבלה 

 בעלות מבנה מילים: ' גקבוצה   עם תחיליותמילים: 'קבוצה ב  הרכבים: 'אקבוצה 

  פונולוגי זר

  מגדלור

  תקליטור

  סופשבוע

  מדרחוב

  מחנופש

  ורסלכד

  מחזמר

  שישבת

  מדלח 

  שיח�דו

  קרב�דו

  אופ��חד

  מדזוית

  קר��חד

  קבוצה�תת

  קטליזאטור

  חנטריש

  גורו

  אדריכל

  אזדרכת

  אוניברסיטה

  טרקטורו�

  

  

  

                                                 
מורגנשטיין על העברת נוביץ וקארין סימולתלמידותיי יעל , ענבל קאלך, דיין- ברצוני להודות לעוזרות המחקר שירה בר 13

 מופיעות כחלק 65-80 ושל קבוצת גילאי 20-25התוצאות של קבוצת גילאי . השאלונים לנבדקים ועל עזרתן בקידוד התוצאות
אוניברסיטת , "תפיסת מילים כזרות בשפה העברית"וקארין מורגנשטיין ' מהנתונים בעבודה סמינריונית של יעל סימנוביץ

  . 2005, חיפה
 . אך הן אינן מפורטות כאן משום שאינן רלבנטיות למחקר הנוכחי, כלי המחקר כלל גם מילים בעלות תכונות אחרות 14
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שכללה גם קבוצות ) מילים 50( גדולה יותר מיליםבתוך קבוצת ,  הופיעו בסדר אקראימיליםה  

 מילים 3לה מתוך אותה קבוצה הפרידו לפחות סידור השאלון היה כך שבין מילה למי.  אחרותמילים

 נאמר להם . שקראו עוזרות המחקרמיליםההנבדקים נתבקשו לתת את צורת הריבוי של   .אחרות

לבדוק מהי צורת כוונת החוקרות אך ,  אין צורת רבים מוסכמתמיליםהן תכן שלחלק מיבמפורש שי

  .  אלומילים לרבות ו לו נאלצישתמשוהרבים שבה 

המטלה שעליה הם שו, לנבדקים ברור לחלוטין שהמחקר בודק ידע לשוני, זו של מחקרבצורה   

 יהספונטנסרון אפשרי של צורת מחקר שכזו היא שלא נבדק השימוש הלשוני יח. נבדקים היא לשונית

בהחלט ייתכן שהנבדקים ייתנו , במקרים שכאלו. אלא הידע הלשוני המפורש שלהם, הטבעי של הנבדקים

.  שלהםיהספונטנשלא ישקפו בצורה אמינה את השימוש הלשוני , רמטיביות או טהרניות יותרתשובות נו

ולפיכך ,  השונותמיליםהדוברים לקבוצות ההמודעת של התייחסות ה אתהיא לבדוק זה אך מטרת מחקר 

בית  אין צורת ריבוי סטנדרטית או נורמטימיליםלחלק גדול מה,  יתרה מכך.מתאימהנמצאה מתודולוגיה זו 

 משלושת הסוגים האלה מיליםאך כדי לקבל תמונה מלאה של אופן ריבוי .  להישען עליהושהנבדקים יכל

ראוי לערוך גם מחקר שבודק את ההתנהגות הלשונית הטבעית של הדוברים בצורה פחות , בעברית

  .ישירה

 החיפוש נעזרתי במחקר הנוכחי במנוע, בדיקת ההתנהגות הלשונית הטבעית של הדובריםלצורך   

גם לצורת בדיקה זו כמה  . ובדקתי את מספר ההפניות לצורות הרבים השונות של מילות המחקר, "גוגל"

לעתים חלק , שנית.  שהופיעו בכתבןלשוההיא מאפשרת בדיקה רק של צורות , ראשית. חסרונות

מסחרי ט בנייה פרויקשם  אך כ, הופיע פעמים רבותמגדלי אורהצירוף , למשל(מההפניות אינן רלבנטיות 

ובשל , ליוני הפניותיבשל האפשרות לסקור קורפוס המכיל מ, ובכל זאת). מגדלורולא כצורת הרבים של 

מקור משלים לניסוי הוא החיפוש ברשת האינטרנט , היכולת לסנן לפחות חלק מההפניות הלא רלבנטיות

 . טבעית של הדובריםומאפשר בדיקה של התנהגות לשונית , המבוקר שהיה את כלי המחקר העיקרי

  

  הנבדקים  2.2

 של תלמידי הייתההקבוצה הצעירה ביותר :  דוברי עברית כשפת אם מארבע קבוצות גיל61הנבדקים היו 

כל הנבדקים הם ). 2טבלה ' ר(ושתי קבוצות מבוגרים  ,  קבוצת מבוגרים צעירים,בית הספר התיכון

ונבדקי ,  הם בעלי השכלה גבוהה)'ד- ו' ג(וגרים נבדקי קבוצות המב. גבוה-אקונומי בינוני-מרקע סוציו

הבחירה בנבדקים בעלי השכלה . ורובם סטודנטים באוניברסיטה,  שנות לימוד12 לפחות  סיימו'בקבוצה 

גבוה נועדה להבטיח כי לא ניתן יהיה לייחס סטיות מתקינות -אקונומי בינוני- מרקע סוציובנבדקים גבוהה ו

המגבלה היחידה על . היעדר חשיפה למשלבים גבוהים של העבריתלנורמטיבית להיעדר השכלה או 

שהם אינם , כלומר;  היא שהם אינם עוסקים במקצועות הקשורים ללשון עברית'ד- ' בהנבדקים מקבוצות

  . ואינם עוסקים בהוראת לשון או במקצועות כגון עריכה לשונית, סטודנטים ללשון עברית

  הנבדקים: 2טבלה 
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  4קבוצה   3קבוצה   2קבוצה   1קבוצה   

  65-80  40-55  20-25  15-17  גיל

' מס

  נבדקים

   נבדקים17

  ) בנים6,  בנות11(

   נבדקים14

  ) בנים7,  בנות7(

   נבדקים16

  ) גברים7,  נשים9(

   נבדקים14

  ) גברים4,  נשים10(

  

  תוצאות  .3

 מיליםיחוד לגבי הבי, נוחות- איהייתההנבדקים למטלה רוב  לציין שהתגובה הראשונה של מעניין, ראשית

והיה צורך לתת הקשר לשוני , לתת צורת רביםמ ניסו להימנעפעמים רבות הנבדקים . 'ב -  ו'אבקבוצות 

כאשר נבדק אמר שלא ישתמש בצורת הריבוי של המילה , לדוגמה. אפשרי שיצריך שימוש בצורת רבים

�כל ה  "כגון , שמזמן שימוש שכזה  נתנה לו הקשר לשוני עוזרת המחקר, מדרחוב ���� בעיר היו סגורי� 

 מקרים 10-רק ב; הנבדקים יצרו צורת רבים לאחר שניתן להם הקשר מתאים,  ברוב המקרים."היו�

  . הנבדקים סירבו לתת צורת ריבוי

י הוספת "עוריבוי , י פיצול הבסיס"ריבוי ע: צורות הריבוי שנתקבלו מוינו לשתי קטגוריות  

י פיצול הבסיס נעשה על דרך "ריבוי ע, ברוב המקרים). 'י רגילריבו 'ןשייקרא כא(סופית לבסיס 

שבהן אך לעתים נתקבלו גם צורות . פירוק ההרכב למרכיביו וריבוי המרכיב הראשון, כלומר, הסמיכות

הנקודה  .שישבת כצורת הריבוי של ששי� ושבתותכדוגמת , צורן הרבים הצטרף לשני המרכיבים

בסיסי של -כלומר שהדוברים ערים למבנה הדו, ב פוצל לשני מרכיביוהחשובה לענייננו כאן היא שההרכ

אינה ) או ריבוי שני המרכיבים, ריבוי המרכיב הראשון בלבד(צורת הריבוי הספציפית שננקטה . המילה

  . י פיצול הבסיס"אלו וגם אלו נכללו בקבוצת צורות הריבוי ע, לפיכך. מעלה ואינה מורידה

 בצורת �רב הוחלפו בתחילית �דו או �חדון הם אלו שבהם התחיליות מקרים בעייתיים יותר למי  

בצורות אלו אין למעשה ריבוי צורני ). אופ��חד כריבוי של אופ��רב, שיח�דו כריבוי של שיח�רב(הרבים 

 אך גם צורות אלו  ).בחירה במורפמה המציינת מספר רב של עצמים(סמנטי - לקסיקליאלא רק ריבוי 

י "ת היו יוצרים את צורת הרבים עשכן אחר,  למבנה הפנימי של המילהברים עריםמעידות על כך שהדו

היעדר השימוש בדרך הריבוי הרגילה בשפה הוא המעיד על חוסר עמימותו של . הוספת סופית לבסיס

צורות , לעומת זאת. י פיצול הבסיס"גם מקרים אלו סווגו כריבוי ע, לפיכך. המבנה הפנימי של המילה

לא נכללו ) מגרשי כדורסל, ימי ששי שבת, עצי אזדרכתכדוגמת ( נוספה לקסמה ברבים ריבוי שבהן

 .  משום שבצורות אלו הבסיס לא פוצל למרכיביו, בקבוצה זו

' ר(  השונותמיליםקבוצות ה ישנו הבדל בולט מאוד בין :י פיצול הבסיס"עשכיחות הריבוי . א  

   ,  עם תחיליותמיליםהמכילה , 'בבקבוצה . י פיצול הבסיס"ע היו  מהתשובות47%, 'אבקבוצה . )1איור 

 בעלות מבנה מיליםהקבוצה המכילה ', גואילו בקבוצה . י פיצול הבסיס"ע מהתשובות היו 70% –כ 

אך ,  תשובות של דרך הסמיכות12היו . פוצללא היו כלל תשובות שבהן הבסיס , פונולוגי לא ילידי

עצי  נבדקים נתנו את צורת הריבוי 12. אזדרכת –שר של מילה אחת צורות אלו היו רק בהק, למעשה
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�אזדרי*מת ןגכד(י פיצול מילת היחיד לשני בסיסים "אך היא לא נוצרה ע, זו אמנם צורת סמיכות. אזדרכת

   15.ולפיכך לא נספרו כצורות ריבוי שבהן הבסיסי פוצל, אלא על ידי תוספת של מילה כנסמך, )רכת

 

47.00%

69%

0%

מבנה פונולוגי זרמלים עם תחיליותהרכבים

  

   השונותמיליםשובות הריבוי על דרך הסמיכות בקבוצות האחוז ת: 1איור 

  

י "עבכל קבוצות הגיל אחוז התשובות . )2איור  (תמונה כללית זו חוזרת על עצמה בקבוצות הגיל השונות

נמוך , ) מהתשובות89% – ל 59%בין ( עם התחיליות מילים היה גבוה ביותר בקבוצת הפיצול הבסיס

.  בעלות המבנה הפונולוגי הזרמיליםונעדר לגמרי בקבוצת ה) 51%-  ל41%בין (יותר בקבוצת ההרכבים 

 הקבוצה .20-25היה הגבוה ביותר היא גילאי  י פיצול הבסיס"עקבוצת הגיל שבה אחוז השימוש בריבוי 

ונבדקיה הפיקו יותר ',  בקבוצה בבצורת ריבוי זוהמבוגרת ביותר השתמשה פחות מהקבוצות האחרות 

  . אופני��חד, שיחי��דו כגון ,צורות נורמטיביות

 

אחוז הריבוי על דרך הסמיכות לפי קבוצות גיל
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15-1720-2540-5565-80

קבוצה א'

קבוצה ב' 

קבוצה ג'

  

   בקרב נבדקים מקבוצות גיל שונותי פיצול הבסיס"עאחוז תשובות הריבוי : 2איור 

  

                                                 
 הוא רדיוכי הריבוי של ) 237, ז"תשט(  דומה לדיווחו של רוזן אזדרכת כצורת הריבוי של עצי אזדרכתתגובה זו של  15

 .רוזןבמינוחו של " 1תמורת גזע "ו למילה ז(א הידיעה "י נטייה זולת הצורנ לא יכולים להצטרף רדיושכן למילה , מכשירי רדיו
קרבות כגון ,  אחרות במבחןמיליםתגובות דומות נתקבלו גם ל). אני מודה לאורה שורצולד על שהפנתה את תשומת לבי לכך

  .3טבלה ' ר. שישבת-  כריבוי לשבת�ימי שישי, קרב� דו-  כריבוי לקרב� דו
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 ישנה שונות גדולה בין פריטים שונים בתוך אותה :הבדלים בין פריטים בתוך כל קבוצה. ב  

מבחינת מגוון הצורות והן ,  מכלל התשובותי פיצול הבסיס"עהן מבחינת אחוז התשובות , מיליםקבוצת 

מעלה כמה נקודות , מיליםוהשוואה בין קבוצות ה, התבוננות בצורות הרבים שנתקבלו. שהתקבלו

כל הנבדקים ;  כללי פיצול הבסיס"עלא קיבלה צורת ריבוי ) תקליטור(מילה אחת ', בקבוצה א. מעניינות

 80%- כ ,  מקבוצה זומיליםוש בשל, לעומת זאת . תקליטורי�ללא יוצא מהכלל נתנו את צורת הריבוי 

 כ כדורסל-גם ב. מחזמר- ומחנופש, סופשבוע: י  פיצול הבסיס"עהיו שנתקבלו  הריבוי מצורותואף יותר 

 העדפה ברורה הייתה מדרחוב-  ומגדלורב, לעומת זאת. י פיצול הבסיס"עמצורות הריבוי היו  60% –

 מילים בחמש ' בבקבוצה.  )3איור  (ול הבסיסי פיצ"ע מהתשובות היו 5-8% –רק כ : לריבוי כמילה אחת

שתיהן עם , מיליםואילו בשתי , ) ומעלה88%(את הרוב המוחלט  היוו י פיצול הבסיס"עצורות הריבוי 

 י פיצול הבסיס"ע היו  בהתאמהמצורות הריבוי 15% –ו  28%- רק כ, קרב�דו- ושיח�דו – -דולית יהתח

  . )4איור (
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קבוצה א':  אחוז הריבוי על דרך הסמיכות

  

  ' מקבוצה אמיליםבוי על דרך הסמיכות באחוז תשובות הרי: 3איור 
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קבוצה ב':  אחוז הריבוי על דרך הסמיכות

    

  ' מקבוצה במיליםאחוז תשובות הריבוי על דרך הסמיכות ב: 4איור 
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והן , י פיצול הבסיס"הן ע,  בתוך כל קבוצה גם נבדלות זו מזו במגוון התשובות שנתקבלומיליםה  

ומספר התשובות , ה מראה את מגוון הצורות שנתקבלו לגבי כל מיל3טבלה . בדרך הריבוי הרגילה

  .שקיבלה כל צורת ריבוי

  

  צורות הריבוי השונות שנתקבלו: 3טבלה 

  :הרכבים, 1קבוצה 

  ריבוי רגיל ותשובות אחרות   י פיצול הבסיס"צורות ריבוי ע  המילה

  תקליטור 

  מגדלור

  ופשבועס

  מדרחוב

  

  מחנופש

  

  כדורסל 

  

  מחזמר 

  

  שישבת

� 

 )5(מגדלי אור

 )59 (סופי שבוע

�מדי, )1(מדי רחוב, )1(חובר�מדרכות

  )1(רחובות

, )3(מחני נופש, )44( מחנות נופש

 )1(מחנה נופשי�, )1(מחנאות נופש

 ) 37(כדורי סל

  

 )5(מחזי זמר, )44(מחזות זמר

  

, )3(שבת�שיֵשי, )8(ותשבת�ישיֵש

, )2(שישי� ושבתות, )1(שיֵשי שבתי�

  , )1(שישאי� ושבתות

  )61(תקליטורי� 

  )1(אורי�מגדל, )55(מגדלורי� 

  )2(סופשבועות

, )19מלעיל , 13�מלרע(מדרחובי�

  )1(מדרחובוני�, )25מלרע (מדרחובות

5�מלרע(מחנופשי�, )2(מחנופשוני� ,

  )1(מחנות, )4�מלעיל

11�מלעיל, 5�מלרע(כדורסלי�( ,

  )1(מגרשי כדורסל, )7(כדורסלני�

6�מלעיל, 4�מלרע(מחזמרי�( ,

  )1(היעדר תגובה, )1(מחזאות

17�ילמלע(שישבתי� (

1�מלעיל, 18�מלרע(שישבתות,( ,

 ימי שישי ,)3�מלרע(ששישבתי�

  )4(סופי שבוע, )1(ימי ששי, )2(ושבת

  : עם תחיליותמילים, 2קבוצה 

  שיח�דו

  

  

  קרב�דו

  

  

  

  

  קר��חד

  

  

  16אופ��חד

  

�רבי, )13(שיח� רב,)2(שיח�דואי

 )2(שיח

  

, )1(רברבי ק, )5(קרב�רב, )2(קרב�דואי

 , )1(תלת קרב

  

  

  

חדי , )4(חדי קרניי�, )40(חדי קר�

, )2( קר�ירב, )1(חדי קרִני�, )3(קרנות

 ,)5(רב קר�

, )1(דו אופ�, )8(רב אופ�, )35(חדי אופ�

חדי , )1(חדי אופני�, )1(רבי אופ�

מלרע (דו שיחות , )19מלרע (שיחי��דו

 –מלעיל , 5�מלרע(דו שייחי�, )11 –

  ).1(שיח רבי�, )1(שיחות, )2

�מלרע(דו קרבי�, )28�מלרע(דו קרבות

, )2(קרבות, )1(קרביי��דו, )5�מלעיל, 8

, )1(המו� קרבות,)1(קרבות בי� שניי�

, )2(קרב�מספר דו, )2(קרבות דו קרב

  )2(אי� תגובה

  

  )1(קרנות, )3(חד קרני�,)3(חד קרניי�

  

חד , )2(רב גלגלי�, )2(אופניי�

�מלעיל, 2�מלרע(חדופני�, )2(אופניי�

                                                 
  .64ולכן סך כל התשובות הוא , תנו שתי תשובות אפשריות לפריט זהשלושה נבדקים נ 16
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  קבוצה�תת

  זוית�מד

  לח �מד

  ) 1(חדי אופנוע, )1(אופניי�

  

 )23(תתי קבוצות, )21(תתי קבוצה

 )5(מדי זוויות, )56(מדי זוית

 )58(מדי לח 

אופני , )*1(רב חד אופ�, )2(אופני�, )4

  )1(חד אופ�

  )17(תת קבוצות

�  

  )3(מדלחצי�

  
ל מילות נערך חיפוש של צורות הרבים ש, תוצאות שהושגו מהנבדקים באמצעות מבחן מכווןמלבד ה

: 'קבוצה ב; כדור ע�, שמרט�: 'קבוצה א:  נוספותמיליםכמו כן נבדקו ". גוגל"המבחן במנוע החיפוש 

  :)4טבלה  (חיפוש זה העלה את התוצאות הבאות. אופ��תלת, אבטיפוס, מדחו�

  

  "גוגל"תוצאות חיפוש צורות רבים במנוע החיפוש : 4טבלה 

  :הרכבים, 1קבוצה 

  ול הבסיסי פיצ"תשובות ע  המילה

   

  תשובות אחרות

  תקליטור 

  מגדלור

  

  297,000 ופשבועס

  55,600 מדרחוב

  

  5 מחנופש

  

  

  כדורסל 

  

  מחזמר 

  

   שישבת

  שמרט�

  כדור ע�

 �  

�   

  

 411,00סופי שבוע 

�  

  

א� זהו ריבוי של  (59,000מחנות נופש 

  )מחנה נופש

  

�כדורי סל  197  

  

  373,000 –מחזות זמר 

  

�  

�שומרי ט�  5  

� כ– כדורי ע� 30  

  327,000 –תקליטורי� 

  4,560 –מגדלורי� 

  

�  

� מדרחובי�, 5 � מדרחובות 178  

  

�  

  

  

  28כדורסלי� 

  

�מחזמרי�  847  

  

� שישבתי� 4,  

  3,850 –שמרטפי� 

2�כדורעפי�   

  

  : עם תחיליותמילים, 2קבוצה 

  שיח�דו

  

  קרב�דו

  קר��חד

   אופ��חד

 מה� 2( הפניות 3 �דואי שיח 

  )שאילתות

  )כשאילתות( הפניות 2 –דואי קרב 

   הפניות רלבנטיות160�  כ�חדי קר� 

   הפניות רלבנטיות19  �חדי אופ� 

� שיחות�דו, 34 � שיחי��דו  5  

  

� קרבי��דו, 87 � דו קרבות 32  

� קרני��חד 12  

   דוגמאות רלבנטיות2 –חד אופני� 
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  קבוצה�תת

  זוית�מד

  לח �מד

  מדחו�

  אופ��תלת

  פוסאבטי

  1,510קבוצות �תתי, 35 –קבוצה �תתי

   הפניות רלבנטיות21 �מדי זוית

   הפניות רלבנטיות400 �  כ�מדי לח  

� כ–מדי חו�  305  

�� תלתי אופ 6  

�אבות טיפוס  363 

  2,330 –קבוצות �תת

�  

-  

150� כ– מדחומי�  

�אופניי� �תלת, 8 –תלת אופני�  12  

� אבטיפוסי� 119  

  
  

  דיון  .4

י פיצול "עכשתיים  כמילה אחת או ,בסיסיות- דומיליםת ירבו דוברי עבריאיך  הייתהשאלת המחקר 

 מילים במספר גדול של י פיצול הבסיס"עהתוצאות מראות כי הדוברים נוטים להשתמש בריבוי . הבסיס

ההשוואה עם ). 1986פ ברמן ורביד "ע, מצמדים(שהן לקסמות  מיליםשלפנינו אף על פי , בסיסיות-דו

 או לבחירה בריבוי על דרך ה פונולוגי חריג לא הוא הסיבה לקושי לרבות שמבנמראה בבירור' קבוצה ג

אך , בשל המבנה הפונולוגי החריג שלה, אזדרכתאמנם דוברים לא אוהבים לרבות את המילה . הסמיכות

 ה מכאן שההיסטורי. 17להוסיף את צורן הרבים לסוף המילההם ימצאו דרך , אם הם נאלצים לעשות זאת

  . לפחות במקרים מסוימים, ילה אינה עמומה לצורני נטייה של המתהגיזרוני

לבין המבנה המורפולוגי גורם לכך שהתגובה ) לקסמה אחת(הפער שבין הצד הלקסיקלי   

-המבנה הדונראה כי , אם הם נאלצים לעשות זאת. לסרב לרבות, הראשונה של הדוברים היא להירתע

מצורת , ולעתים אף יותר,  נגישה לא פחות הבסיסי פיצול"ע כי צורת הריבוי ,גורם לכךהוא בסיסי 

  . הריבוי הרגילה

 י פיצול הבסיס"ע לרבות ההנטיי 'ב מעלה כי דווקא בקבוצה 'ב לקבוצה 'אההשוואה בין קבוצה   

 משום ןממצא זה הוא מעניי. מכאן שהתחיליות אינן נתפסות כמורפמה חבורה אלא כבסיס. היא חזקה יותר

, במבני סמיכות.  עם תחיליותמיליםישנו הבדל מהותי בין מבני סמיכות ל, שמבחינה המבנה הסמנטי

, רוב התחיליות. ואלו ילדי הגן הם סוג של ילדים, כך גן ילדים הוא סוג של גן. גרעין הסמיכותהנסמך הוא 

-שיח וחד-דו): 1990רביד (ואינן משנות את הקטגוריה הלקסיקלית שלה , אינן גרעין המילה,  זאתלעומת

היה ,  סמנטי זהלמרות הבדל. אופן הם סוג של אופן- אופן ותלת- ואילו חד, יח הם שניהם סוג של שיחש

דגם בתחילית שהא , �דואף במקרה של .  אלומילים בי פיצול הבסיס"עבצורות ריבוי לא מבוטל שימוש 

צורות אלו . סי פיצול הבסי"ע לרבות תניסיונונעשו , הברתי שאינו אופייני לבסיסים עצמאיים בעברית

בסיסיות - האלו כדומיליםהדוברים תופסים את ה  .יש תפקיד מכריעשל המילה לצד הצורני שמלמדות 

 בסיסיות ומצירופי סמיכות- דומילים אלו שונות ממיליםלמרות שמבחינה סמנטית , צורניתמבחינה 

  . ממולנים

חד ריבוי המועדפת של צורת ה, ראשית. התופעות הבאותת גם וצורני מלמדהעל חשיבות הצד   

, אין צורת רבים" אחד" במשמעותה �חדלמרות שלתחילית , חדי קר�- וחדי אופ� היא חד קר�- ואופ�

                                                 
 .  נבדק אחד סרב לרבות. אזדרכתות, כתי�איזדֶר, כי�ְראזַד, כאותְראזַד, כותְראזַד: צורות הריבוי שהתקבלו לגבי אזדרכת הן 17
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דבר זה תמוה "). קהה"שם התואר ההפכי ל" (חד" משנה למעשה את משמעות הבסיס ל�חדיוהצורה 

 חדי אופ�הצורה ,  למרות זאת.שהרי ברור כי אופנים אינם יכולים להיות חדים, חדי אופ�במיוחד בצירוף 

העדפה שבאה לידי ביטוי הן במבחן עצמו והן במדגם , חדאופני�י דוברי השפה על פני הצורה "מועדפת ע

  . מנוע החיפוש

 כשם ששי-שבו ל, שישבתכבהרכב (גם במקרים שבהם לבסיס אין כלל צורת רבים , שנית  

  . י פיצול הבסיס"כדי לאפשר ריבוי ע, ים שכזו ליצור צורת רבתניסיונונעשו , )עצמאי אין צורת רבים

למרות . מעידה על חשיבות הצד הצורני, )4טבלה ' ר ( כדורי ע�–כדורע� צורת הרבים המועדפת של גם 

ישנה העדפה לרבות אותו , עצם- איננו שם) ע�(שהרי המרכיב השני , אינו צירוף של סמיכותכדורע� -ש

גם האפשרות ) כדורי� עפי�(*עצם ושם תואר -א כצירוף של שםול, כדורסל-בדומה ל, על דרך הסמיכות

מגוון התופעות שנמנו כאן . מנוע החיפוששל מופיעה פחות במדגם ) כדורעפי�(לרבות אותו כמילה אחת 

דבר הבא לידי , י הדוברים"בסיסיות ע- דומיליםמעיד על כך שלצד הצורני תפקיד חשוב ביותר בתפיסת 

  .ביטוי באופן ריבוין

. ך נראה כי גם לצד הסמנטי יש תפקיד כלשהו בקביעת ההעדפה של צורת ריבוי זו או אחרתא  

: ני המילהגרעיהן הם שני בסיסי, כלומר, גרעיניות-  דומילים הן 'א של קבוצה מיליםשתיים מבין ה

והבסיס ,  גרעין הצירוףהואשבהן הבסיס הראשון ,  בקבוצהמיליםבשונה משאר ה, שישבת-  ומדרחוב

-ו, מדרחוב- ב 5%:  אינה חזקהי פיצול הבסיס"ע אלו הנטייה לרבות מיליםבשתי , ואכן.  הוא לוואיהשני

מכאן שבשיח טבעי . לא העלה אף לא הפניה אחת לצורות אלו" גוגל"החיפוש ב. שישבת- ב38%

  .    אלו לרכיביהםמיליםהדוברים נוטים להימנע מפירוק 

בסיסיות -  דומיליםה חזקה בקרב דוברי השפה לרבות כי ישנה נטיי,  אם כך, הממצאים מראים  

אבחן כאן . על מגמה הפוכההמעידות אך ישנן גם כמה תופעות . י פיצול הבסיס"ע עם תחיליות מיליםו

 אורנראה שהבסיס .  כמעט ולא קיבלו ריבוי על דרך הסמיכותמגדלור- ותקליטור מיליםה, ראשית.  שלוש

 הוא הלחם של תקליטור-דוברים רבים כלל אינם מודעים לכך ש, ואכן. תופילא נתפס כבסיס אלא כס

, קטור'פרוז, סלקטור:  במילים לועזיות רבותor–ת ופיייתכן שהסיבה לכך היא קיומה של הס .אור+תקליט

 מכיוון שרצף הגאי זה נפוץ הרבה יותר . ועוד רבות אחרותקונדיטור, קטליזאטור, ראדמיניסטראטו

דוברי השפה נוטים להתייחס ניתן להניח כי , בסיסיות- דומיליםמאשר כבסיס ב שאולות מיליםכסופית ב

  . כסופית ולא כבסיס, לרצף זה באופן אחיד

. שהוזכרו בתחילת המאמר, קרנ��ו מחשב , ספסל,בנקאי כגון מילים שנייה קשורה לתופעה  

הוא  קרנ�-שאף . למרות דרך הגזירה השונה של כל אחד מהם, אחידה אלו מיליםתצורת הריבוי של 

 חידק, חיזרוכך גם הרכבים אחרים כגון , דוברי השפה לעולם אינם מרבים אותו על דרך הסמיכות, הרכב

- עצם ושם-  אלו מורכבות משםמיליםשלוש .  מעניינתכדורע�- לחיזר- וחידקההשוואה בין  . רמזור-ו

. )אולי  בהיקש לריבוי כדורסל,ורכאמ (י פיצול הבסיס" נמצאו צורות ריבוי עכדורע�אך רק עבור . תואר

ואילו צורת הריבוי של , )4טבלה ' ר( מדחומי�  פעמים רבות היא�מדחוצורת הריבוי של , באופן דומה

המשותף  ).מדזויות או מדזויתי�לא נמצאה שום היקרות של " גוגל"בחיפוש  (זוית�מדי היא  מדזוית



 2008פברואר     "בלשנות עברית"יופיע ב

 17

הברתית -נראה שמילה דו. הברתיות מלרעיות- דוכולן:  הוא המבנה ההברתי שלהןמדחו� כדוגמת מיליםל

כי דגם ) 1997(גרוס -י ממצאיה של כהן"סברה זו נתמכת ע. מלרעית נתפסת כבעלת מבנה עברי ילידי

 אכן מעמם את ההיסטוריה הילידינראה כי המצלול .  בעבריתבזכר מיליםהברתי זה הוא השכיח ביותר ב

כאשר המבנה הפונולוגי , ברם.  אלו באופן אחידמיליםלים על ותהליכי הנטייה פוע, זרונית של המילהיהג

כל עוד , כלומר. בסיסית של המילה-הדוברים נהיים ערים לגזירה הדו, של המילה סוטה מהדגם הילידי

רק כאשר למילה יש . דרך גזירתה אינה רלבנטית ואינה שקופה לדוברים, כילידית" מצלצלת"המילה 

נמצא באינטראקציה מעניינת המבנה הפונולוגי , כלומר. בסיסי נעשה שקוף- והמבנה הד, מבנה פונולוגי זר

  .ויש לו תפקיד חשוב בקביעת אופן תפיסת המבנה המורפולוגי של המילה, עם המבנה המורפולוגי

 המורכבות משני בסיסים מיליםהתופעה השלישית העומדת בסתירה לממצאי המחקר קשורה ל  

הריבוי נעשה , )122 מתוך 118( ברוב המכריע של התשובות . קלנועית- וכדורגל�כדוגמת , וסופית גזירה

הנבדקים גם כמעט ולא היססו במתן . י פיצול הבסיס"עולא , באמצעות הוספת סופית רבים לסוף המילה

לכאורה ניתן היה לצפות . כדורסל כגון מיליםבניגוד בולט להיסוסיהם ב,  אלומיליםצורת הרבים של 

שכן , בסיסיות ללא סופית גזירה- דומילים אלו יותר מאשר בריבוי מיליםקשו בריבוי שדוברי השפה ית

. אך לא כך היא, בסיסיות- דומילים אלו מורכב עוד יותר מאשר מיליםהפונולוגי של המורפולוגי והמבנה 

ת סופית הרבים משורשר. ניתן להסיק מהתנהגות הדוברים שסופית הגזירה מעממת את אופן גזירת הבסיס

השפעתה של .  של המילה המקורית כבר אינו רלבנטי לנטיית המילהסיבסי-והאופי הדו, גזירההלסופית 

י הגוזרת שמות X–בסיסי של הבסיס בולטת מאוד בסופית -  הדוהגזירהסופית הגזירה כמעממת את אופן 

. רחמי�תו�, יבשתי�בי�, קרקעי�תתכדוגמת , ישנם שמות תואר רבים הבנויים מתחילית ובסיס. תואר

דבר זה עומד . ברבים ובנקבה,  אלו אינן נתפסות כבעייתיות כלל ועיקר מבחינת אופן הנטייה שלהםמילים

הדוברים מהססים בבואם לרבות מילה . בניגוד בולט להתנהגות הדוברים בריבוי שמות עצם עם תחיליות

הסבר אפשרי להבדל זה ). י�צדדי�חד (צדדי�חדאך נותנים בקלות את צורת הרבים של ,  אופ��חדכגון 

. בשמות התוארשבין שמות תואר עם תחילית לבין שמות עצם עם תחילית הוא בקיומה של סופית גזירה 

לכל מו וצורן נטיית הרבים מצטרף לסופית זו כ,  הבסיסי מעממת את המבנה הפנימי שלX–סופית הגזירה 

  . ללא קשר לטיבו של הבסיס, סופית גזירה אחרת

באה לידי ביטוי גם , שהן מעממות את המבנה הפנימי של הבסיס,  של הסופיותתכונה זו  

סופיות עבריות המצטרפות , )142-3, 2כרך , 2002(כפי שמציינת שורצולד .  זרותמיליםבהצטרפותן ל

כך .  עבריותמילים הנוצרות מתהליך גזירה זה מתנהגות כמיליםוה, אותם" מגיירות"לנטעים זרים 

 ויולני� הוא ויול�אך הריבוי של , ) זרותמיליםכדרך , במלעיל (ויולות הוא ויולה של הריבוי, דוגמהל

). במלרע ( בנקאי�–בנקאי לעומת , )במלעיל (בנקי��בנקכך גם לגבי ).   עבריותמיליםכדרך , במלרע(

הן ו) ילידי או זר(הן מבחינת מוצאו , כי סופיות מעממות את המבנה הפנימי של הבסיס, אם כך, נראה

  ). בסיסי-בסיסי או חד-דו(מבחינת אופן גזירתו 

  

  סיכום
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המבנה הפונולוגי :  מיחסי גומלין בין כמה גורמים לשונייםבנויהו, כאן היא מורכבתהמצטיירת התמונה 

המבנה הפונולוגי של המילה משחק תפקיד חשוב בתפיסת . וגורמים מורפולוגיים שונים, של המילה

-  דו–בעברית  בזכר מיליםעבור ההברתי השכיח ביותר בדגם  בנויהה המיל.  הדובריםידי להמילה ע

ומקבלת את נטיית הרבים הרגילה של העברית ללא תלות ,  נתפסת כמילה עברית ילידית– מלרעי הברתי

 לבסיס גזירההצטרפותה של סופית : השפעה דומה יש גם לסופיות גזירה. במבנה המורפולוגי שלה

  .וצורן הרבים מצטרף לסופית הגזירה, ל הבסיס שהמבנה הפנימימעממת את 

, כלומר אינה בעלת דגם פונולוגי הנתפס כילידי, אך כאשר המילה אינה עונה על שני תנאים אלו  

והם , אופן גזירת המילה הופך להיות נגיש ורלבנטי עבור הדוברים, אינה מסתיימת בסופית גזירהאו 

 לידי ביטוי הבחנה זו באה.  שאינן כאלהמיליםלבין , תחיליות עם מיליםבסיסיות ו-  דומיליםמבחינים בין 

 מיליםנטיית ריבוי באופן שונה מיכולים לקבל  הרכביםהעובדה שבעברית .  אלומיליםבנטיית הרבים של 

הצצה לסוג נוסף של אינטראקציה בין , כבלשנים, מאפשרת לנו, שלא נוצרו כתוצאה מהעמדת בסיסים

ישנם תהליכי גזירה שאינם : ומלמדת מורכבות נוספת בין שני תהליכים אלו, ייהתהליכי גזירה ותהליכי נט

  . ותיאוריות מורפולוגיות צריכות להכיל אינטראקציה מסוג שכזה, עמומים לתהליכי נטייה
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