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 דקל נורית
 

 המדוברת הישראלית בעברית מספר-מין התאם
 

 הקדמה

 דיבור חלק של יותר או אחת סמנטית/  מורפולוגית תכונה של תחבירית קורלציה הוא התאם
 דיבור בחלק משתנה זו תכונה כאשר. הדיבור ברצף הסביבה באותה אחר דיבור לחלק מסוים

, לכאורה. תחבירי הוא הדיבור חלקי בין ההתאם, כלומר ,אחר דיבור בחלק גם תשתנה היא, אחד
 לסייע יכול ההתאם, ברצף אלמנטים מספר של במקרה אך, מיותר להיות עשוי בלשון ההתאם
 .הדיבור ברצף האלמנטים בין היחס מה לזהות לדוברים
 מבוססים החוקים. המדוברת הישראלית בעברית ומספר מין של ההתאם חוקי יוצגו זה במאמר

 10,000 ־מ יותר הקורפוס גודל. ילידיים דוברים של ספונטניות שיחות שכלל, קורפוס של ניתוח לע
 1000 לפחות של ספונטניות שיחות, דובר כל בעבור. ילידיים דוברים 10־כ כולל והוא, מילים
 ויחידות פועליות דיבור יחידות נותחו ההתאם חוקי הבנת לצורך. הקורפוס תוך אל נלקחו מילים

 מתוך שלקוחות אותנטיות דוגמות הן כאן המובאות הדוגמות כל. ואדוורביאליות שמניות יבורד
 כדי הדמקביל או אקדמאית, גבוהה השכלה בעלי דוברים ידי־על נאמר המכריע רובן .הקורפוס
 .ותנמוכ אוכלוסייה שכבות המאפיינת בשפה מדובר שלא להמחיש

 ובמספר במין להתאים יכול דיבור חלק כאשר, יסטר־חד הוא הישראלית בעברית ההתאם, ככלל
 במין יתאים דיבור חלק, כלומר. עוקב לאלמנט לא אך, הדיבור ברצף לו קודם לאלמנט רק

 לא מלא מספר–מין התאם אך, דיבור רצף באותו לו קודם דיבור לחלק, ביידוע גם לרוב, ובמספר
 או, במספר רק או במין רק כלומר, חלקי יהיה ההתאם, כאלה במקרים. עוקב דיבור בחלק יחול

 . העוקב לחלק הנדון החלק בין מוחלט התאם חוסר שיהיה
 דיבור חלקי בין ובמספר במין מלא התאם קיים כי מצוין המודרנית העברית של הדקדוק בספרי

–Glinert ,7002: 191–197 ; Coffin–Amir&Bolozky ,7001 :12) בדיבור תחביריים חלקים ובין
, למשל, נקודתי בהתאם אלא, בשפה כללי מספר–מין בהתאם עסקו לא ספציפיים מחקרים(. 11

 התאם או, (Berman 1991 :279 ; Armon–Lotem7009 :21) שלהם לאגנטים פעלים בין התאם
 התאם אין שכאשר מפורש בציון, (Berman 1991 :279) שלהם התואר לשמות עצם שמות בין

 בהתאם וכן, הכתובה בשפה בהתאם, הסתם מן, עוסק ניר (.19: 1999 ניר) דקדוקי אינו המשפט
, עוקב לאיבר איבר בין מספר–מין בהתאם דיון בספרות מצאתי לא, כן כמו. בלבד קודם לאיבר

 בעברית קיים תמיד לא בפועל. הדיבור ברצף או במשפט קודם לאיבר איבר בין רק אלא
 דוגמות. תחביריים חלקים ובין בורדי חלקי בין ומספר מין של מלא התאם המדוברת הישראלית

, 91–92: 7010) אבא־בר בורוכובסקי אצל גם מוצגות חלקי התאם ושל התאם חוסר של כאלה
, המדוברת בשפה וקבועים ברורים חוקים יש התאם לחוסר וכן חלקי או מלא להתאם(. 772–772

 גם מלאה טכמע בעקיבות הפועלות, עיקריות קבוצות לשתי ההתאם חוקי את לחלק וניתן
 מספר של צירופים של במקרים גם נשמרת הזאת העקיבות. השם במערכת וגם הפועל במערכת
 :הקבוצות להלן. תחביריים חלקים או דיבור חלקי או איברים

 ;קודם לאיבר תחבירי חלק או דיבור חלק של חלקי או מלא התאם.1
 .עוקב לאיבר תחבירי חלק או דיבור חלק של התאם( חוסר) .7

 איבר על פועל אינו אך, קודם איבר על פועל חלקי או מלא שהתאם עולה שבדקתי הקורפוס מן
 המופיע לאיבר לא אך, לו הקודם לאיבר במספר(ו במין) כלל־בדרך יתאים איבר, כלומר; עוקב

 כלל בדרך שהיא, שלו מסומנת־הלא בצורה יופיע הראשון האיבר, עוקב איבר של במקרה. אחריו
 :דוגמות להלן. דהיחי הזכר צורת

 

 :עוקב לאיבר התאם חוסר :קודם לאיבר מלא התאם 

 נשברו הכוסות :הפועל מערכת

 

 המפתחות ָלְך  ייפול שלא

 

 קטנות ילדות :השם מערכת

 

 דברים כמה שם ָכתּוב

 

 בהתאם, (תואר ושמות עצם בשמות) השם במערכת מספר–מין בהתאם בנפרד אדון זה במאמר
 .אוגד שהוא באיבר מספר–מין ובהתאם הפועל במערכת מספר–מין
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 השם במערכת מספר–מין התאם
 באופן האחרונים של מיקומם פי־על, שם מתארי של האלה הסוגים בשני אדון זאת בקטגוריה

 :מתארים שהם העצם לשם יחסי
 שהם העצם שמות אחרי הממוקמים מתארים הם אלה: עצם שם־ָבַתר מתארים .0

 ;רמז וכינויי רתוא שמות כגון, מתארים
, מתארים שהם העצם שמות לפני הממוקמים מתארים הם אלה: עצם שם־ְקַדם מתארים .7

 .וכמתים מספרים כגון

 לעומת. ביידוע ואף מספר, במין מתארים שהם העצם לשם מתאימים עצם שם־ָבַתר מתארים
 העצם לשם חלקי באופן מתאימים שהם או כלל מתאימים אינם עצם שם־ְקַדם מתארים, זאת
 .עצם לשם הקודם המתאר בסוג תלוי הדבר. בשניהם לא אך, במספר או במין

 
 תואר שמות
 עצמם את מתאימים הם. מתארים שהם העצם שמות אחרי הדיבור ברצף מופיעים תואר שמות

 בינם ההתאם ולכן, שלו הדקדוקיות התכונות את ויודעים, ההקשר מן מכירים כבר שאנו לאלמנט
 להלן. ובמספר במין להם מתאימים הם, כלומר, מלא התאם הוא מתואריםה העצם שמות לבין

 :דוגמות
 ים–טוב   ים–ילד (1)

 רבים–זכר–ת"ש–טוב רבים–זכר–ע"ש–ילד
 ה–קטנ   ה–כלב (2)

 יחיד–נקבה–ת"ש–קטן יחיד–נקבה–ע"ש–כלב
, מיודע המתואר העצם שם כאשר; ביידוע גם מתארים שהם העצם לשמות מתאימים תואר שמות

 :דוגמות להלן. מיודע אליו הנלווה וארהת שם גם
 ים–טוב–ה    ים–ילד–ה (3)

 רבים–זכר–ת"ש–טוב–יידוע  רבים–זכר–ע"ש–ילד–יידוע
 ה–נקט–ה    ה–כלב–ה (4)

 יחיד–נקבה–ת"ש–קטן–יידוע  יחיד–נקבה–ע"ש–כלב–יידוע
 העצם שם אחרי היא אף מופיעה, המספרים כשאר שלא, [(נ] אחת~ [ ז] אחד) 1 שהספרה לציין יש

 :הבאה בדוגמה כמו, ובמספר במין לו מתאימה היא גם ולכן, המתואר
 אחד   יום (5)

 יחיד–זכר–מספר יחיד–זכר–ע"ש–יום
 אחת   שנה (6)

 יחיד–נקבה–מספר יחיד–נקבה–ע"ש–שנה
 היה לא ולכן, 1 הספרה של במקרה המדוברת בשפה נדיר( האחת השנה: כגון) ביידוע שימוש
 .קודם לאיבר 1 הספרה בין ביידוע ההתאם ילגב מסקנות הקורפוס מן להסיק  אפשר

 
 מיודעים רמז כינויי
 העצם שמות אחרי הדיבור ברצף הם גם מופיעים( האלה, הזו, הזאת, הזה) מיודעים רמז כינויי
 מן מכירים כבר שאנו לאלמנט עצמם את מתאימים הם, התואר שמות כמו בדיוק. מתארים שהם

 מתאימים הם, כלומר, מלא התאם הוא המתוארים צםהע שמות לבין בינם ההתאם ולכן, ההקשר
 גם מתארים שהם העצם לשמות מתאימים הם, מטבעם מיודעים מהיותם. ובמספר במין להם

 :דוגמות להלן. תמיד מיודע מתארים שהם העצם שם, כלומר, ביידוע
 האלה   ים–מעצבנ–ה   ים–ילד–ה (7)

 רבים–זכר–ר"כ–זה–ידועי רבים–זכר–ת"ש–מעצבן–יידוע רבים–זכר–ע"ש–ילד–יידוע
 הזאת   ה–כלב–ה (8)

 יחיד–נקבה–ר"כ–זה–יידוע יחיד–נקבה–ע"ש–כלב–יידוע
 
 מיודעים שאינם רמז וכינויי מספרים
, מתארים שהם העצם שמות לפני הדיבור ברצף מופיעים מיודעים שאינם רמז וכינויי מספרים

. לעיל שתואר כפי, מתארת שהיא העצם שם אחרי המופיעה, [(נ] אחת~ [ ז] אחד) 1 לספרה פרט
 שהם העצם לשמות מלא מספר–מין התאם מתאימים אינם מיודעים שאינם רמז וכינויי מספרים
 שונה המתוארים העצם לשמות המספרים של ההתאם כאשר, חלקי התאם אלא, מתארים
 .להלן שמתואר כפי, המתוארים העצם לשמות מיודעים שאינם רמז כינויי של ההתאם מן במקצת
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 ספריםמ
 לעובדה פרט, המסורתית העברית של למספרים דומים המדוברת הישראלית בעברית מספרים

 ההבחנה המדוברת בשפה ואילו, במספרים לנקבה זכר בין ברורה הבחנה יש המסורתית שבעברית
, המסורתית בעברית כמו שלא. 1 בספרה אחתל אחד בין לאבחנה פרט, קיימת אינה הזאת

. המסורתיים המספרים של הנקבה לצורת המקבילה, אחת צורה רק יש ומעלה 7־מ למספרים
 הנקבה לצורת מקבילה בדיבור המשמשת הצורה המספרים במערכת שימוש של במקרה, כלומר

 שהוא לשם המספר בין מלא התאם יש, '1' בספרה בשימוש. הנורמטיבית העברית מן היחידה
 שאר; (אחת ילדה~  אחד ילד: למשל) מתאר שהוא השם אחרי מופיע" 1" המספר כי, מתאר

 לצורת המקבילה, בלבד אחת בצורה מופיעים ולכן, מתארים שהם השם לפני מופיעים המספרים
 .המסורתית העברית מן היחידה הנקבה

 הם, לפיכך. מאחד יותר של כמות מייצגים שלהם הבסיסית בסמנטיקה 19 עד 7־מ מספרים
 7 ־מ שלמספרים מאחר. במספר להם מתאימים םוה, רבים בצורת עצם לשם תמיד מצטרפים

, רלוונטי אינו המתואר העצם לשם במין ההתאם, המדוברת בשפה אחת צורה רק יש ומעלה
 :למשל

 ים–ילד   שלוש (9)
 רבים–זכר–ע"ש–ילד   מספר

 ות–שולחנ   חמש (11)
 רבים–זכר–ע"ש–שולחן   מספר

 מקבל ברצף הראשון למנטהא ורק, ביידוע התאם אין מתארים שהם העצם לשם המספרים בין
 :למשל. המספר, דהיינו, יידוע

 ים–ילד  שלוש–ה (11)
 רבים–זכר–ע"ש–ילד מספר–יידוע

 שולחנות  חמש–ה (12)
 רבים–זכר–ע"ש–שולחן מספר–יידוע

 ואין, בערבוביה שתיהן משמשות והנקבה הזכר צורות 1 המכילים טבעיים מספרים של במקרה
 היא הזכר צורת כי נראה, זאת עם; הנקבה בצורת תיומ, הזכר בצורת שימוש נעשה מתי ברור גבול

 :להלן 12, 12 בדוגמות כמו, השתיים בין הדומיננטית
 ים–ילד  ואחד עשרים (13)

 רבים–זכר–ע"ש–ילד  טבעי מספר
 ות–סיב  ואחד חמישים (14)

 רבים–נקבה–ע"ש–סיבה  טבעי מספר
 זכר – הצורות יבשת וקיימת, עצם שם אחרי עצמאי באופן מופיעה 1 שהספרה שהעובדה ייתכן

 מן אחת רק ושבעתיד, במהלכו נמצא שינוי של שתהליך גם ייתכן. הזה לבלבול גורמת – ונקבה
 . תיעלם והאחרת, בשימוש תהיה הצורות

 
 מיודעים שאינם רמז כינויי
 כינויי ואילו, מתארים שהם העצם שם לפני הדיבור ברצף מופיעים מיודעים שאינם רמז כינויי

 מתאימים אינם, מיודעים שאינם רמז כינויי, כך. המתואר העצם שם אחרי יעיםמופ מיודעים רמז
: השטח פני־על מופיעה שלהם אחת צורה רק, ולמעשה, ובמספר במין מתארים שהם העצם לשם
 הוא הרמז כינוי כאשר מתאפשר הזה הרצף, תחבירית מבחינה, כלל בדרך. זה היחיד הזכר צורת

 הם וכן נושא בעמדת זה הרמז כינוי את הכוללים מבנים וצגיםמ שלהלן בדוגמות. ברצף הנושא
, העצם שם אחרי בהופיעו, הזה התואר שם. פרדיקט שתפקידו העצם שם אחרי תואר שם כוללים
 :שלו היחיד הזכר בצורת רק מופיע, זאת לעומת, זה הנושא. ובמספר במין לאחרון מתאים

 ה–מפחיד   מעלית   זה (15)
 יחיד–נקבה–ת"ש יחיד–נקבה–ע"ש מיודע לא רמז כינוי

 מדי  ים–גדול  ות–שולחנ   זה (16)
 פ"ת  רבים–זכר–ת"ש  רבים–זכר–ע"ש מיודע לא רמז כינוי

 .בהמשך התייחסות' ר, אוגד בתפקיד גם המדוברת בשפה מופיע זה הרמז כינוי
 ואף מספר, במין לו מתאימים הם, כך. המתואר העצם שם אחרי מופיעים מיודעים רמז כינויי

 :לעיל שנזכר כפי, דועביי
 זה–ה   מפקד–ה (17)

 יחיד–זכר–ר"כ–יידוע יחיד–זכר–ע"ש–יידוע
 זאת–ה   מרפסת–ה (18)

 יחיד–נקבה–ר"כ–יידוע  יחיד–נקבה–ע"ש–יידוע
 :המיודעים הרמז בכינויי ברבים לנקבה הזכר צורות בין במין הבחנה אין
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 אלה–ה   ות–כיסא–ה (19)
 רבים–זכר–ר"כ–יידוע  רבים–זכר–ע"ש–יידוע

 
 אלה–ה   ות–שימר–ה (21)

 רבים–נקבה–ר"כ–יידוע  רבים–נקבה–ע"ש–יידוע
 

 הפועל במערכת מספר–מין התאם
 פעלים יש. הדיבור ברצף שלהם במיקום תלוי שלהם לאגנטים פעלים בין מספר–מין התאם

 שמופיעים כאלה או אגנטים־חסרי פעלים ויש, (אגנטים־פוסט) שלהם האגנטים אחרי שמופיעים
 שלהם ההתאם מבחינת שונה מתנהגים אלה פעלים סוגי שני. הדיבור ברצף שלהם הנושא לפני

 .שלהם לאגנט
 

 אגנטים־פוסט פעלים
 כי, בגוף ואף ובמספר במין לאגנט יתאים הוא, שלו האגנט אחרי הדיבור ברצף מופיע כשפועל
 :דוגמה להלן. האגנט מן שהופק המידע מן כבר ידועים אלה פרטים

 תו–כוס'ת    ו–שבר   הם (21)
 רבים–נקבה–ע"ש–אקוזטיב רבים–זכר–2גוף–קל–שבר רבים–זכר–מיודע–ג"כ
 .ברצף קודם לאיבר הפועל של( בגוף ואף) ובמספר במין מלא התאם הוא כאלה במקרים ההתאם

 
 אגנט־חסרי פעלים

 או לאגנט יתאים לא הוא, שלו הנושא לפני הדיבור ברצף מופיע כשהפועל או, אגנט אין כשלפועל
, הפועל הגיית בזמן לשוני עיבוד עוברים אינם עדיין אלה שפרטים מכיוון ובמספר במין לנושא
 דהיינו, שלו מסומנת־הבלתי בצורה הפועל מופיע, כאלה במקרים. הוזכר לא עדיין שהנושא מאחר

 כלל־בדרך, דאטיב המציינת מילה הדיבור ברצף 'מושתלת' אחריו כאשר, יחיד, זכר, שלישי בגוף
 :דוגמות להלן. כלשהו פרטי שם או חבור גוף כינוי בצירוף ־ל היחס ילתמ של יחס צירוף

 רגל–ה   לי    כואב (22)
 יחיד–נקבה–ע"ש–רגל–יידוע  יחיד–1גוף–י"צ  יחיד–זכר–בינוני–קל–כאב

 ים–אוזנ–ה  לי    צילצל לא (23)
 רבים–זכר–ע"ש–יידוע יחיד–1גוף–י"צ  יחיד–זכר–2גוף–פיעל–צלצל–שלילה

 אך, הדיבור ברצף קודם איבר על פועל בפעלים מספר–מין התאם, וארהת בשמות למצב בדומה
 .עוקב איבר על לא

 
 באוגד מספר–מין התאם

 במשמעותו. דיבור ביחידות או במשפטים לנושא הפרדיקט בין מקשרת חוליה הוא אוגד
 יהיו הדיבור יחידת או המשפט שכן, הדיבור ברצף נחוץ אינו הישראלית בעברית אוגד, הבסיסית

: אוגד סוגי בשני לדון ניתן, באוגד משתמשים זאת בכל כאשר. יושמט הוא אם גם משמעות בעלי
 השורש של נטיות להיות יכולים פועל־דמויי אוגדים. פועל־דמוי שהוא ואוגד רמז כינוי שהוא אוגד

 אך, שברצף לפרדיקט המרכזי הנושא בין המקשרים אחרים פועליים מבנים כמה גם כמו, י"הי
 להתאם בנוגע שונה מתנהג האוגדים סוגי משני אחד כל. לפרופוזיציה חדש מידע מוסיפים אינם
 .שבסביבה לאיברים שלו

 
 רמז כינוי שהוא אוגד

 כלל בדרך) העוקב לאיבר מוסב הדוברים בעיני נתפס האוגד, רמז כינוי שהוא באוגד כשמשתמשים
 מתאים אינו והוא – היחיד הזכר תצור – שלו מסומנת הלא בצורה תמיד מופיע ולכן, (הפרדיקט

 :לפרדיקט או לנושא ובמספר במין
 קו עם  עיגולים  זה   כולם (24)

 יחיד–זכר–ע"ש י"מ רבים–זכר–ע"ש יחיד–זכר–ר"כ  רבים–זכר–כמת
 

 פועל־דמוי או גוף כינוי שהוא אוגד
 מוסב םהדוברי בעיני נתפס האוגד, פועל דמוי שהוא אוגד או גוף כינוי שהוא באוגד כשמשתמשים

 :ובמספר במין הקודם לאיבר מתאים הוא ולכן, (הנושא כלל בדרך) הקודם לאיבר
 טוב לא  הוא  [šlax]  שלך   רעיון–ה (25)

 יחיד–זכר–ת"ש שלילה יחיד–זכר–ג"כ יחיד–נקבה–שייכות יחיד–זכר–ע"ש–יידוע
 [šmex] שמך על  לא  היא  טלוויזיה–ה (26)

 שייכות–יחיד–זכר–ע"ש י"מ  שלילה יחיד–נקבה–ג"כ יחיד–נקבה–ע"ש–יידוע
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 פציפיסט    נהיה  הוא (27)
 יחיד–זכר–ע"ש יחיד–זכר–2גוף–נפעל–היי יחיד–זכר–ג"כ

 ים–נש–ה עם    נעשה  זה (28)
 רבים–נקבה–ע"ש–יידוע י"מ יחיד–זכר–2גוף–נפעל–עשה יחיד–זכר–ר"כ

 קשה  יותר–ו יותר
 יחיד–זכר–ת"ש פ"ת–חיבור פ"ת

 סיכום
 איבר ובמספר במין להתאים ניתן. כיוונים פי־על פועל המדוברת הישראלית בעברית ההתאם

 לאיבר שבהתאם מאחר הדיבור ברצף שאחריו לאיבר איבר בין נעדר ההתאם אך, שלפניו לאיבר
 גם – פועל הוא וכשהאיבר, היידוע גם לעתים) והמספר המין לגבי המידע של הלשוני העיבוד עוקב
 על הזה המידע את להשליך יכול אינו הדובר כן־ועל, התבצע לא עדיין העוקב האיבר של( הגוף

 .הנדון האיבר
 צורות כאשר בעיקר קורה הדבר. חלקי הוא קודם לאיבר איבר בין ההתאם כאילו נראה לעתים

 במין ההבחנה על לוותר נטייה כיום שקיימת העובדה מן נובע והוא, הדיבור ברצף מופיעות רבים
 ההבחנה אלה במערכות. הפועל במערכת וגם, השם רכתבמע גם רווחת זו תופעה. הרבים בצורות

 האיבר שבהם במקרים זו בתופעה להבחין ניתן. ונעלמת הולכת נקבה רבים ובין זכר רבים בין
 ההתאמה; חלקי או מלא באופן לו להתאים יכול שאחריו והאיבר, רבות נקבה הוא הראשון
 :דוגמות. במין לא אבל, במספר תמיד תהיה החלקית

 
 :הפועל מערכת     :השם מערכת

 אחד שיר ישירו הם; שם יופיעו שלי הבנות     יפים כוסות
 
 
 

 מודע היה הדובר כאשר ורק אך בקורפוס נצפו עוקב לאיבר( חלקי או מלא) התאם של מופעים
 עוקב איבר עם חלקי או מלא התאם. ספונטני דיבור של במקרים ולא, בדיבורו ושלט לנסיבות

 וגם, כלשהי במסגרת הללו החוקים את למדו אשר, אורייניים, משכילים אנשים בבקר רק הופיע
 .המקרים ובכל הזמן כל ההתאם על הקפידו כולם לא, רשמיות בנסיבות, אלה אנשים בקרב

 לאיבר מתאים איבר, כלומר, אחורה – אחד בכיוון רק עובד מספר–מין התאם כי נראה, לסיכום
 . שלו והמספר המין נתוני וידועים, ידוע כבר חרהא האיבר אם רק, בסביבתו אחר
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Due to the intense and expensive nature of propaganda, it is important to convince and 

persuade the Addressee as fast and as efficiently as possible. Therefore, one should 

expect that the use of Resonance Effect will be widespread in propaganda discourse. 

The analysis of several campaigns indeed shows that the Resonance Effect thrives in 

such discourse and it is reflected in the use of various linguistic elements. 

This article surveys several of these linguistic elements, such as: indirect speech acts, 

neuter, implications and presuppositions etc, as well as and contribution to the 

realization of the Resonance Effect in propaganda discourse. The examples are taken 

from the election campaigns for the 17
th

 Knesset (March 26
th

, 2006) and the 18
th

 

Knesset (February 10
th

, 2009). 

 
The static locative verbs whose meaning embodies an arguments: 

Syntactic, semantic and lexical study in Tannaitic Hebrew 

Irena Blanky 

 

This article presents a syntactic, semantic and lexical description of 21 static locative 

verbs whose meaning embodies an argument relating to what is influenced or to the 

embodiment of a place in Tannaitic Hebrew, their different meanings and their diverse 

government moods, in comparison to Biblical Hebrew: (1) verbs of working a field 

(Zaraˁ); (2) verbs of contamination (Zihem); (3) verbs of dyeing (Hilbin); (4) verbs 

of building a partition, a ceiling and putting up a barrier (Gadar); (5) verbs of 

spreading [a substance] and of covering (Zafat); (6) verbs whose meaning includes a 

surface (Raḵav).  

It was found that 43% of the verbs were renewed in the Tannaitic Hebrew. Based 

upon these findings, we can surmise that the circumstances of living and the Halachic 

aspect of the Tannaitic Hebrew created the need for new lexical verbs for the use in 

practical contexts. In general, the syntactic Biblical structures are used in full or in 

part also in the Tannaitic stratum. Apparently, this finding confirms the syntactic 

uniformity in the Hebrew verb throughout its epochs, together with its natural 

development. Both in the Tannaic and Biblical language usage mode of the verb are 

very diverse. It was found that primary conditions for the choice of the place 

preposition are semantic, syntactic, stylistic or lexical. In the Biblical texts, a large 

number of ambiguous terms are used for abstract meanings, which were created 

primarily as a result of their metaphorical usages, testifying to the literary nature of 

the rich classic language, inter alia, in their figurative usages. In contrast to the above, 

these usages are rather restricted in the Tannaitic Hebrew, a finding that characterizes 

both the concrete Halachic language and the spoken language. 

 

 

Gender and number agreement in Israeli Hebrew 

Nurit Dekel 

 

The rules of gender and number agreement in Spoken Israeli Hebrew are referred to in 

this paper. They are based on an analysis of a corpus, consisting of spontaneous 

conversations of Israeli native speakers, and cover verbal, nominal and adverbial 

speech units.  

As opposed to common Modern Hebrew analysis, many cases of partial or lack of 

agreement are observed in Israeli Hebrew (IH) speech. Full, partial or lack of 
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agreement in IH is consistent and predictable, and it works the same way in both the 

verbal and nominal systems. This consistency is maintained within a sequence of 

elements too. Agreement rules in IH can be divided into two major groups: 

1. Full or partial agreement of an element with a preceding element 

2. Lack of agreement of an element with a sequential element 

My findings show that agreement works one-way, and agreement rules are 

conditioned by previous information: there is usually some degree of agreement with 

a preceding element, but not with a sequential one. Therefore, when an element refers 

to a sequential element – and therefore to yet unknown information – there is no 

agreement between the two elements, and the first element is used in its unmarked 

form, usually the masculine singular.  

IH speakers today tend to make no distinction between masculine and feminine plural 

forms, and use the masculine plural forms to represent both masculine and feminine. 

This trend is a general process, and is not typical to the agreement rules only. But as a 

result, agreement with a former element can be partial. Therefore, agreement with a 

preceding element can be only in number, but not in gender. This can happen when 

the first element represents the feminine plural; then, the second element would agree 

with the former element fully (in gender and number) or partially (in number only).  

Usually, partial agreement is observed in verbal speech units, whereas in nominal and 

adverbial speech units full agreement is maintained; yet, as seen in the above 

example, partial agreement in nominal and adverbial speech units can be also 

observed. 

Full agreement with sequential elements was observed in the corpus only among 

educated, literate, people, who studied traditional Hebrew rules at school or in some 

academic institution, and only on formal occasions.  

 

Basic vs. derived forms: Directionality in verb formation 

Lior Laks 

 

The study examines the question of directionaliy in verb formation. It is 

commonly assumed that different thematic realizations of the same concept are not 

accidental and that there are some sort of derivational relations between verbs that 

participate in transitivity alternations. It is crucial to distinguish between different 

notions of the terms ‘derivation’ and ‘derived’. The thematic-semantic derivation is 

related to the organization of items in the mental lexicon, independently from their 

morphology. Such a derivation involves manipulation of the thematic grids of verbs 

by adding, reducing or modifying thematic roles. Morphological formation involves 

formation of one word based on another word, applying different morphological 

processes like affixation, and ablaut. Diachronic relations between words relate to 

the point of time in which the words entered the language. I examine cases of 

puzzling mismatch between the thematic derivation of predicates and the 

morphological form they exhibit. These are cases where the thematic relation between 

two verbal instances shows that A is derived from B, while the morphological relation 

between them indicates that B is formed on the basis of A. To resolve this conflict, I 

rely on the notion of frozen lexical entries and on the diachronic relations between the 

relevant forms. I argue while form A is indeed thematically derived from B, B existed 

in the lexicon as a frozen entry. Further, form A entered the vocabulary first and was 

rtjeerd1
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