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 שילדקרוט זאב-בת וחוה שפר חגית

 

  הדבורה בעברית החיוב אל השלילה מן 

 

 מבוא  .1

 מגוונים ובהדגשים שונים מהיבטים מדעי למחקר יעד הפכו לשוניים שינויים

 בשינויים בתחילתו התרכז המחקר (1.121 ,1.14 ,מייה) העשרים המאה מתחילת

 בעקבות המחקר ביעד שינוי חל 1.40 בסביבות 1והפונולוגיה האטימולוגיה מתחום

 רב לעניין שזכו תחומים שני 1נוספים לתחומים התרחב והוא (1.11) סוסיר של ספרו

 שהביאה ,לדיאכרונית סינכרונית בלשנות בין הסוסריינית האבחנה היו עת באותה

 הגנרטיבי הדקדוק של לפיתוחו הקרקע את והכינה ובסמנטיקה בתחביר רב לעניין

 ,גרינברג) שפות של אוניברסליים עקרונות אחר ולחיפוש ,אחד מצד (1.21 ,חומסקי)

 העיסוק :משמעותי באופן להתפתח המשיכו אלו כיוונים שני 1אחר מצד ,(1.11

 אוניברסליים בעקרונות העיסוק ;0-1.80..1 בשנים לשיאו הגיע הגנרטיבי בדקדוק

 80-ה משנות והחל ,היסטורית בבלשנות נוספים מחקר ענפי של לצמיחתם תרם

 1עשייה בתנופתנמצא  המאוחרות

 אחד בכל לעסוק אפשר שאי להאמין הבלשנים החלו יותר מאוחר

 ואפילו שיטתי תהליך ומובנים מילים ,צורות בהתפתחות וראו ,בנפרד מהתחומים

 בתחילת תאוצה לצבור שהחלה הגרמטיקליזציה תאוריית ,לדוגמה 1אוניברסלי

 ספגה ,היסטורית בבלשנות העוסקים ידי על רבה בהתלהבות והתקבלה 80-ה שנות

 הוא שאף הלקסיקליזציה מתהליך הפרדתה עצם על ביקורת יותר מאוחר שנה 10-כ

 1חדשות ומשמעויות תבניות ,מילים יצירת מאפשר

 

 וגרמטיקליזציה לקסיקליזציה  .2

 לקסיקליות קטגוריות :עיקריות קטגוריות לשתי כללי באופן מתייחס שפה תיאור

 את המציינים מונחים הכוללות דקדוקיות וקטגוריות ,עצמאיים מושגים הכוללות

 ,הקישור מילות נכללים הדקדוקיות בקטגוריות 1העצמאיים המושגים בין היחסים
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 במסגרת 11ועוד עזרה פועלי ,היידוע מילות ,החיבור מילות ,היחס מילות

 סינכרונית תופעה - האחת :עיקריות תופעות לשתי להתייחס אפשר לקסיקליזציהה

 בפועל כגון (conceptual) מושגי מבנה משקף התחביר שבה המידה את המתארת

 ברינטון) "חיים היעדר של למצב גרימה" של מופשט מבנה המשקף "להרוג"

 מילה של דיאכרוני כתהליך מתוארת השנייה התופעה (1.1 :4002 ,וטרגוט

 או מילים של כתהליך או ,לשליפה וניתנת בו מאוחסנת ,הלקסיקון לתוך המאומצת

 הזה הדיאכרוני בתהליך (411 :שם) קונבנציונליות למשמעויות ההופכות משמעויות

 ,השמט ,לאחור גזירה ,גזירה ,הלחם כגון מילים יצירת של שונים אמצעים נכללים

 בתהליך נכללים ,כן כמו 1מונח והטבעת שאילה תרגום ,תיבות ראשי ,מיזוג

 ממשמעות מעבר -" לראות"על ובפ ,כגון שונים סמנטיים שינויים הדיאכרוני

  1'הבנה' של מופשטתלמשמעות ' קליטת מראה הדבר בעיניים'של  מוחשית

 לרכוש נוטה לקסיקלי ביטוי שבו לתהליך מתייחס גרמטיקליזציה המונח          

 ממשיך הביטוי הגרמטיקליזציה מתהליך וכחלק ,מסוימת בסביבה דקדוקי תפקיד

 התהליך (40011 ,וטרגוט הופר ;1..1 ,הופר) נוספים דקדוקיים תפקידים לרכוש

 קונקרטית לקסיקלית ממשמעות מעבר כגון מאפיינים בכמה מלווה הזה

 דהיית ,לשוניים יחסים מסמנת אשר פרוצדורלית מופשטת למשמעות רפרנציאלית

 של תמדההה ועקרון (layering) משמעויות ריבוד ,(bleaching) קודמות משמעויות

 2(persistence1) קודמות משמעויות

 ;4004 ,להמן ;1..1 ,הופר) ולקסיקליזציה בגרמטיקליזציה העיסוק במסגרת          

 סמנטיים שדות להצטייר החלו (4011 ,וטראוסדייל טרגוט ;4002 ,וטרגוט ברינטון

 עד והפך אקראי בתחילה שנראה דבר ,אחרים שדות להתפתחות כבסיס מסוימים

-קוגניטיביים לפעלים הפכו חושים פועלי ,למשל כך 1שיטתי דפוס לבעל מהרה

 ומתארי ,זמן למתארי הפכו שונות בשפות מקום מתארי ,(1.81 ,ויברג) מטפוריים

 ,מוזי; 2..1, טרגוט ;.1.8 ,שילדקרוט זאב-בת) וויתור ניגוד למתארי הפכו זמן

 השוואה סמן ,(יפורסם ,שפר) ולהעצמה כמותי לתיאור הפך איכותי תיאור ,(4011

-בת) עתיד צייני עזר לפועלי הפכו תנועה פועלי ,(4018 ,שפר) סקלאריות לסמן הפך

                                                 
 המישורים שני בין מפריד לקו באשר מתמשך דיון קיים ,החוקרים רוב על מקובלת זו שחלוקה פי על אף    1

  1כזה קו קיים בכלל ואם
2
טרגוט , (4002)על הקשר בין לקסיקליזציה וגרמטיקליזציה אפשר למצוא אצל ברינטון וטרגוט    

 20141))וטראוסדייל  (4011)וטראוסדייל 
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 ,מטפורית משמעות קיבלו פעלים, (4011 ,בודטס ופטרה ;1..1 ,שילדקרוט זאב

 ,4014 ,נרוג ;4010 ,טרגוט; 4001, אתנסידו) סובייקטיפיקציה עברו רבים וביטויים

 והפחתה העלאה ,צמצום ,הרחבה :שנידונו נוספים דיאכרוניים תהליכים (40111

 (1  4011, קמפבל ;4010 ,קרולי)

 כפי סמנטיים שינויים של רבות דוגמאות מזמנת הדבורה העברית הלשון

 במילון אותרה במיוחד עניין מעוררת ביטויים של אחת קבוצה 1כאן מתוארים שהם

 לידי ובאה ,(4002) רוזנטל של הסלנגבמילון , (1..1)העברית החדשה של שויקה 

 בספרות ואף דבורה שפה של ובקורפוסים טלוויזיה בתוכניות ,באינטרנט ביטוי

 :השלילה אל החיוב מן סמנטי שינוי של תהליך לראות אפשר זו בקבוצה 13מודרנית

 מתארים ואף התנהגויות של סמנטי לשדה כשייכים המתאפיינים מסוימים מונחים

 במרוצת נוטים ,ביותר כשליליות כלל בדרך הנחשבות ונפשיות פיזיות הפרעות

 למעצימים ואף חיוביים מצבים המתארים למונחים ולהפוך להשתנות השנים

  1מאוד גבוהות בדרגות

  :אחדות דוגמאות להלן

  1מפנק וקינוח משגע אורז ,קליל סלט ,גאונית סלסה  11

 1חדש לא זה ,היסטרי בק קאם עשה שהדיסקו זה  41

 1שלי החולשה זה וקשיו פיסטוקים - פיצוחים על מתה אני  11

 1לים מכורה אני 1הים בגלל אילת את בחיים אעזוב לא אני  21

  1פגז היה- אופנוע על ראשון שיעור היום סיימתי חברים  21

 1פיקס מטווין ההורס האופנוען יימס'כג הידוע ,מרשל יימס'ג זהו  11

  1בצפון מהמם בצימר התקיימה הנישואים הצעת  11

 1רצח מתבאס אני לפעמים  81

 התואר שמות 4-1 במשפטים :האלה המשמעויות את מדגימים 8-1 משפטים          

 על מתה הפעלים 2-1 במשפטים ;חיוביים כמעצימים משמשים היסטריו משגע

 משמשים הורסו פגז 1-2 במשפטים ;מאוד גבוהה בעוצמה אהדה מביעים ל מכורהו

 עוצמה על המצביע כמעצים משמשים רצחו מהמם 8-1 ובמשפטים חיובי כמעצים

  1הפרדיקט של גבוהה

                                                 
3
 http://hebrewcorpus.nmelrc.org המקרא לשון :שונים ממקורות מילים מיליון 120 מעל כולל הקורפוס, 

  1ועוד הכנסת דיוני ,אקדמיים עת כתבי ,ראיונות ,סרטים ,סיפורת ,עיתונות ,ל"חז לשון
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 ביטויים של קטגוריות מתוך ללקסיקון המגויסים מעצימים של זו תופעה

 בשפות גם היטב מוכרת והיא לעברית ייחודית אינה ,שלילית קונוטציה בעלי

 בצירופים ביטוי לידי שבאה כפי מקבילה תופעה קיימת למשל באנגלית 1אחרות

dead right, terribly nice, awfully good1  

 לתהליך דמיון משום החיוב אל השלילה מן שינוי של זה בתהליך יש          

 ',יפה'ל 'ערמומי'מ משמעותה את שינתה pretty 4 ההמיל באנגלית ,למשל 1ההעלאה

 תהליך אולם (40111 ,קמפבל) 'בית'ל 'צריף'מ משמעותה את שינתה casa ובספרדית

 מתהליך שונה ,זה במחקר הנידונה המילים קבוצת שעברה יהזצלקסיקליה

 מאפיין כאן המתואר התהליך 1א :עיקריים היבטים בשלושה המוכר ההעלאה

 לתחומים שייכים במחקר שנבדקו יםהמונח כל :מיוחד אופי בעלת קטגוריה

 הם ולכן ,לאחר כאב הגורמים מצבים או חולניים פתולוגיים מצבים במקור שקודדו

 המתרחשים סמנטי שינוי של אחרים לתהליכים בניגוד ,שלילית קונוטציה נושאים

  לקידוד שינוי עברו שנבדקו המונחים כל 1ב 1בודדות במילים אקראי באופן

 על ושומרות פוליסמיות הן שנבדקו המילים כל 1ג 1והעצמה חיוב של משמעות

   15שונים והעצמה חיוב בתפקידי משמשות ובמקביל ,המקורית השלילית משמעותן

 

 המחקר מטרת .3 

 מן סמנטי שינוי של תהליך כמתארת ללקסיקליזציה כאמור נתייחס זה במחקר

 לתחום השייכים שלילה המביעים מונחים לאתר המחקר מטרת 1החיוב אל השלילה

 על שלילית פיזית השפעה כבעלות הנתפסות פעולות או ונפשיות פיזיות הפרעות של

 השינוי תהליך ואת התפתחותם את ולתאר שונים לסוגים למיינם ,אחר אדם

 סמנטי שינוי עברו אשר אחרות מונחים לקבוצות זו קבוצה ישווה המחקר 1שעברו

 1שגרתי הבלתי השינוי לסיבת באשר קוגניטיבי הסבר ויציע ,דומה

 

 

                                                 
 תכונות המתארות מילים בין הקשר על hot pretty1 בביטוי כגון למעצים המילה התפתחה יותר מאוחר   4

 40011 ,שילדקרוט זאב-בת ראה כמות לבין בטוו יופי כגון חיוביות
5
 ,פחד כגון למילים מתייחסות (ב"תשע) וסובינסקי וטרומר (ד"תשס-ג"תשס) ,(א"תשס-ס"תש) טרומר  

 בתופעה מעמיק וסמנטי מורפולוגי ,תחבירי מדיון כחלק רצח ,מחץ ,אש ,שיגעון ,טילים ,למות ,פצצה
 1ומעצימים הפועל תואר לקבוצת שונים דיבר מחלקי קטגוריאלית תזוזה העוברות מילים של הכללית
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 הממצאים ניתוח .4

 אפשר אשר לקסמות 12 העלתה טלוויזיה ותוכניות האינטרנט ,הקורפוסים בדיקת

 או ופעולה פיזי פתולוגי מצב ,נפשי פתולוגי מצב :עיקריות קטגוריות לשלוש לחלק

 למצבים או שליליות למטרות כלל בדרך אנרגיה או כוח בהפעלת הכרוכים מצב

 את כוללת 1-1 בטבלאות קטגוריה כל (1אש ,לוהט ,שרוף) סכנה להוות העלולים

 ביטוי של אפשרויות שתי יש לקסמה לכל 1מסוים סמנטי לשדה השייכות הלקסמות

כגון אורז  ,חיובית במשמעות פועל או תואר שם ,עצם שם בתפקיד לקסמה :תחבירי

 כגון ,מעצים בתפקיד לקסמה של היא השנייה האפשרות 1קציצות על מטורף ,משגע

 טיפוסי כל מוצגים להלן שבטבלאות לקסמה בטור 1היסטרי פיתוח ,מטמטם מגוון

 6:והנידונים במאמר המודרנית בעברית הקיימים הלקסמה

 
  נפשי פתולוגי מצב של לתחום השייכות לקסמות :1 טבלה                     

 לקסמה
 חיובית משמעות

 מעצים (תואר שם ,עצם שם ,פועל)

 מטמטם מגוון מטמטם פסח מטמטם

 מטורף תהליך מטריף בלונד ,קציצות על מטורף מטריף/מטורף

  משגע אורז ,ספורט על משוגע משגע/על משוגע

 נורמלי לא כיף  נורמלי לא

 היסטרי פיתוח  היסטרי

 פחד משעמם  פחד

 פסיכית הפקה  פסיכי

 כלומר ,נפשי פתולוגי מצב של התחום מן הלקוחות לקסמות כוללת 1 טבלה

 ,משוגע ,מטורף ,מטמטם :אחרת או זו בדרגה נפשית יציבות-לאי הקשורים מצבים

 מטורף ,מטמטם הלקסמות למעט ,זו בקטגוריה .פסיכי ,פחד ,היסטרי ,נורמלי לא

 על משוגע ,קציצות על מטורף ,מטמטם פסח) חיובי כבינוני המופיעות משוגעו

 פיתוח ,מטורף תהליך ,מטמטם מגוון) כמעצים משמשות הלקסמות שאר ,(ספורט

  (1היסטרי

                                                 
 1השונים המדיה ואמצעי הקורפוס את הכוללים מקורות וןוממג לקוחות בטבלאות המילים כל  6
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 פיזי פתולוגי מצב של לתחום השייכות לקסמות :2 טבלה

 לקסמה
 חיובית משמעות

 מעצים (תואר שם ,עצם שם ,פועל)

  קפה לכוס מת ,רגע כל על מת ל מת/על מת

  מעלף נוף מעלף

  עליו חולה על חולה

  לים מכורה ל מכור

  משכר טעם משכר

 מוות פחד  מוות

 

 המביע פיזי פתולוגי מצב של התחום מן הלקוחות לקסמות כוללת 2 טבלה          

 בקטגוריה .מוות ,מת ,משכר ,מכור ,חולה ,מעלף :שליטה איבוד או שליטה חוסר

 ,(עליו חולה ,קפה כוס על מת) חיובי בינוני של תחבירי בתפקיד לקסמות מצויות זו

 (1מוות פחד) כמעצים אחת ולקסמה

 
 אנרגיה או כוח בהפעלת הכרוכה פעולה של לתחום השייכות לקסמות :3 טבלה

 לקסמה
 חיובית משמעות

 מעצים (תואר שם ,עצם שם ,פועל)

 פצצה נראית ,בהופעה הפציץ פיצוץ/פצצה/הפציץ
 פיצוץ יהיה

 

 פיגוז/פגז/הפגיז
 ארמני של בחליפה הפגיז

 פיגוז/פגז היה

 

  הורס גבר ,עליו הרוסה הורס/על הרוס

  מפיל לוק מפיל

  לוהטת המצאה לוהט

  כדורגל על שרוף שרוף

  עליו קרועה ,העיר את קורע קרוע/קרע

  כובשת אישיות ,הקהל את כבש כובש/כבש

  הקהל את ריתק הוא ,מרתק הסיפור ריתק/  מרתק

  הדובדבנים הם העוגה של השוס שוס

 המחץ שורת  המחץ
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 רצח יקר  רצח

  מצחוק שובר שבר

  מצחוק מפרק פירק

  מגניבה אווירה ,עליו גנובה מגניב/ גנוב 

  מצחוק אותי הורג הרג

  מהמם נוף ,הקהל את מהמם מהמם/המם

  על תותח הוא ברנע יי'ג די תותח

 טיל התגעגעתי  טיל

  קטלנית מנה קטלני

  אש נראית אש

           

 בהפעלת הכרוכה פעולה של התחום מן הלקוחות לקסמות כוללת 3 טבלה          

 תוך אחד אדם של מצידו כוח הפעלתפעולות הדורשות  כלומר ,אנרגיה או כוח

 ,הרוס ,פגז ,פצצה :סכנה המהוויםעצמים או פעלים  או ,האחר הצד של נטרולו

 ,הרג ,מגניב ,פירק ,שבר ,רצח ,המחץ ,שוס ,ריתק ,כבש ,קרע ,שרוף ,לוהט ,מפיל

 המופיעות לקסמות שלוש למעט ,זו בקטגוריה .אש ,קטלני ,טיל ,תותח ,הימם

 ,(טיל התגעגעתי ,רצח יקר ,המחץ שורת) מעצים פועל תואר של תחבירי בתפקיד

 כובש ,בהופעה הפציץ) חיובי בינוני של שונים בתפקידים מופיעות הלקסמות שאר

 ,מהמם נוף ,הורס גבר ,כדורגל על שרוף ,עליו הרוסה ,עליו גנובה ,הקהל את

  (1מגניבה אווירה

 ביטויים 1משמעית-חד תמיד אינה לחיוב העצמה בין האבחנה כי לציין חשוב          

 ,בקורפוס נמצאו אשר מטריף בלונד או מטמטם פסח ,משכר טעם ,מעלף נוף כגון

 די באופן מטמטם הלקסמה ,מטמטם במגוון בביטוי 1משמעיים-חד בהכרח אינם

 בלונד בצירוף האם משמעי-חד זה אין ,זאת לעומת ;המגוון עושר את מעצימה ברור

 ששני או ,יופיו את או הבלונד של עוצמתו את מתארת מטריף הלקסמה ,מטריף

 את מבליטה שהיא עד רבה כה הבלונד של שעוצמתו כך בזה זה כרוכים התארים

 עוצמתי שהוא נוף האם ,השאלה עולה כאן 1מעלף נוף בצירוף הדין הוא 1יופיו

 משמש קטלנית התואר ,קטלנית מנהב האם ;במיוחד כיפה גם נתפס במיוחד

 מנהה האם אך 1לחיוב בתואר מדובר כי נראה ?חיוב של או העצמה של כתואר

 האם ?ומרכיב מרכיב כל המדגיש מרקם בשל או ייחודי טעמים צירוף בשל קטלנית

 היה באמצע" ,למשל הזה במשפט ?המנה של עוצמתה של מאפייניה אינם אלו
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 ,החיובי הורס של הימצאותו ,"הורס מימונה ואפטר משגע פסח ,מטמטם פורים

 מכאן 1העצמה פני על לחיוב כתואר משגעו מטמטם של הפרשנות על גם משפיעה

 במידת סובייקטיבית היא לחיוב בתואר או במעצים מדובר אם הפרשנות כי נראה

 1הדובר של ומתפיסתו ההקשר מן ומושפעת מה

 פתולוגי מצב של הקבוצה מן בביטויים שימוש בוחן אינו המחקר כי לציין יש

 הוא או ,הוא פסיכי איזה ,לגמרי משוגע הוא ?מטומטם אתה תגיד כגון ,נפשי

 אך ,הדבורה בשפה מאוד שגורים אומנם אלו ביטויים .שלו בהתנהגות אותי מטריף

 דוגמאות ,למעשה 1כמעצימים משמשים ואינם חיובית משמעות משקפים אינם הם

 כתוצאה והפכה הזמן עם נחלשה אשר מטפורית או מילולית משמעות מביעות אלו

 רטורי לכלי גם כמו וזלזול גנאי להבעת דרך הביטויים של השלילית מהקונוטציה

 הוא כגון ביטויים בוחן המחקר אין ,כן כמו 1גיחוך או אבסורד ,יציבות-אי להבעת

 אותי כבש הוא ,זאת לעומת 1מובהק מטפורי באופן מתפרש אשר חיוכו את כבש

 נכלל ולכן ברור חיובי באופן גם אך מטפורי באופן אומנם מתפרש באישיותו

  1במחקר

 

 ההיסטורית ההתפתחות .9

 של ההתפתחות אופן על אור לשפוך יכול זה במחקר המונחים של דיאכרוני ניתוח

 הצצה מספקים זה מחקר לצורך נבדקו אשר הקורפוסים 1והעצמה חיוב משמעויות

 של המקוון הפרוייקט בקורפוס בדיקה 1השונות בלקסמות השימוש אופן על

 במספר מרביתן ,ך"בתנ מופיעות הלקסמות ממחצית פחות כי מעלה 7ת"השו

 :בלבד המילולי בפירושן המקרא מן לקסמות של דוגמאות להלן 1מועט היקרויות

ית    :משגע י  גָׁע ְוה  ה ְמשֻׁ ְרא  מַּ ינ יָך מ  ר ע  ה ֲאש  ְרא     (לד ,כח דברים) 1ת 

ד  :פחד חַּ י פַּ ַאנ  ה ְקר  ד  י ְוֹרב ּוְרע  ְצמֹותַּ יד עַּ ְפח     (יד ,ד איוב) 1ה 

יְַּרא :על מת ל וַּ א  ְשר  ת י  ם א  י  ְצרַּ ת מ  ל מֵׁ ת עַּ י ם ְשפַּ   (ל ,יד שמות) 1הַּ

ְשְלחו :מוות י  יַַּאְספו  וַּ ת  וַּ ל א  ְרנ י  כ  ים סַּ ְשת  ֹיאְמרו ְפל  ְלחו  וַּ ת  שַּ י ֲארֹון א   ֱאֹלה 

ל א  ְשר  ֹשב י  ְמֹקמוֹ  ְוי  י ימית ְוֹלא ל  ת ֹאת  י ְוא  מ  י עַּ ה כ  ְית  ת ה  ֶות ְמהּומַּ ל מָׁ  ְבכ 

יר ע  ה ה  ְבד  ים יַּד ְמֹאד  כ  ֱאֹלה  ם ה   (1יא ,ה א שמואל) 1ש 

 הפסוק אבל, שבפסוק זה משמשת בתפקיד מעצים" מות"נראה שהמילה 

                                                 
7    www.responsa.co.il  1אילן-בר אוניברסיטת של המקוון ת"השו פרויקט  

http://www.responsa.co.il/
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  :באנשים  אלוהים שהכה המוות בשל תהיהי המהומה כי ממחיש הבא

יםו   ר  ֲאנ ש  תּו  ֹלא  ֲאש  כּו   מ  ים  בעפלים  הֻׁ ְטֹחר  ל  בַּ עַּ תַּ ת  וַּ ְועַּ יר  שַּ ע   ה 

ם י  מ  ש    1הַּ

י  :מפיל ְיה  ד וַּ ח  א  ִפיל ה  ה מַּ ּקֹור  ת הַּ ל ְוא  ְרז  בַּ ל הַּ ל נ פַּ ם א  י  מ   (ה ,ו ב מלכים) 1הַּ

ה  :לוהט יו ֹעש  ְלָאכ  יו רּוחֹות מַּ ְרת  ש ְמש  ט א    (ד,קד תהילים) 1ֹלהֵׁ

ר  :קרע ֹיאמ  יו וַּ ל  ל א  ע ְשמּוא  רַּ ת 'ה קָׁ ְמְלכּות א  ל מַּ א  ְשר  יָך י  ל  ע  יֹום מ  נ ּה הַּ ֲעָך ּוְנת      ְלר 

טֹוב ך   הַּ מ    (כח,טו א  שמואל) 1מ 

נ ה  :קרוע אתוֹ  ְוה  ְקר  י ל  י חּושַּ ַאְרכ  רּועַּ  ה  ְנתוֹ  קָׁ ה כֻׁת  מ  ֲאד  ל וַּ               ,טו ב שמואל) 1ֹראשוֹ  עַּ

  (לב

ל ֲאֹדנ י   :מחץ יְנָך עַּ ץ ְימ  חַּ פוֹ  ְביֹום מָׁ ים אַּ כ   (ה ,י ק תהלים) 1ְמל 

ר  :שבר בַּ ט   'ה שָׁ ים המַּ ע  ט ְרש  ב  ים ש   (ה ,יד ישעיהו) 1ֹמְשל 

ג ד   :הרג יַּ ל ַאְחָאב וַּ ב  יז  ת ְלא  ל א  ר כ  ה ֲאש  ש  י הּו ע  ל  ת א  ל ְוא  ר כ  ג ֲאש  רַּ ת הָׁ ל א   כ 

ים יא  ְנב  ב הַּ ר  ח   (א ,יט א מלכים) 1ב 

ש  :תותח ח נ ְחְשבּו ְכקַּ ק תוֹתָׁ ְשחַּ ש ְוי  עַּ ידֹון ְלרַּ  (כא ,מא איוב) 1כ 

א  :אש י ר  ְך וַּ ְלאַּ יו 'ה מַּ ל  ת א  בַּ ש ְבלַּ תֹוְך אֵׁ ְסנ ה מ  ְרא הַּ יַּ נ ה וַּ ְסנ ה ְוה  ר הַּ א   ֹבע   שב 

ְסנ ה ינ נּו ְוהַּ ל א  כ   (ב ,ג שמות) 1אֻׁ

 

 המילון מפעל של מאגרים קורפוס :נוספים קורפוסים שני נבדקו הבא בשלב          

 שנת ועד 100 משנת החל היקרויות המציג 8העברית ללשון האקדמיה של ההיסטורי

 שינוי ניכר כי העלתה הבדיקה 9"1היסטורית יהודית עיתונות" והקורפוס ,4000

 ממחצית פחות מופיעות ך"בתנ 1כי"התנ לקורפוס בהשוואה הלקסמות במופעי

 רוב מופיעות ,יותר מאוחרת מתקופה נוישה זה ,השני בקורפוס ואילו ,הלקסמות

 1המטפורית במשמעות - ומיעוטן ,המילולית משמעותןב עדיין מרביתן ;הלקסמות

 למשל כך 1אחר לתחום אחד מתחום תכונה של מעבר חל המטפורי בשימוש

 1הדיון או הוויכוח לתחום הנפש מתחום התיאור של מעבר חל ,פסיכי בלקסמה

 1כמעצימים משמשים אשר רצחו לוהט ,מוות ,היסטרי הביטויים הם דופן יוצאי

 במשמעותן בקורפוס המופיעות לקסמות של היקרויות מתוארות להלן בדוגמאות

                                                 
8
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  :כזאת נמצאה אם המטפורית במשמעותן וגם המילולית

  נפשי פתולוגי מצב .א

 רגשותי את רגע תטמטםו לבי לוח על תמיד תעלה עלטה כמו :מטמטם

 1הרגש לתחום השכל מתחום ,מטפורי - (1880 פרישמן דדו)

 (1.14 מעריב) תימני שוחט העסקת בגלל איטליזים מטריף רב :מטריף

 1התנהגות לתחום הנפש מתחום ,מטפורי

 ו ויצא ,אחיו בכבוד מעט פגע מהם אחד אשר רוזנים בשני מעשה  :משוגע

 יעקב שלום) רעהו את איש לירות האלו המשוגעים (הפתאים)

 1ילולימ – (1811 ספרים מוכר מנדלי-רמוביץאב

 חיים יוסף) קצת שונים היחסים נורמלי הבלתי הדל בישובנו :נורמלי לא

 1התנהגותי לתחום נפשי מתחום מטפורי  - (.1.1 ברנר

- (1.01 ברנר חיים יוסף) מעריצה היסטרית התלהבות שמעהנ היסטרי

 1מעצים

 ספר מוכר מנדלי-אברמוביץ יעקב שלום) פחד בלי לכו אחי :פחד

 1מילולי -(1814

 יוסף) ]111[ והרצוצים השבורים שהאנשים הפסיכים הנימוקים :פסיכי

 1הדיון לתחום הנפש מתחום ,מטפורי  – (1.12 ברנר חיים

 

 פיזי פתולוגי מצב  .ב

 1מילולי – (1812 בר דב) השדה על מת נכרי מצאו כך ובתוך            :על מת

  יוסף מיכה) מעולף בלב וידפוק הלאה פסיעות כמה צעד הוא               :מעולף

 1מילולי - (1.41 גוריון-בן -בסקי'ברדיצ         

                               סמולנסקין פרץ) תמימה שנה זה דיו ערש על חולה תשכב ובתו          :על חולה

 1מילולי  – (1811

 המדינה באוויר משוטטות היו ועוז תעצומה של רוחות      :משכר

 ,מטפורי - (1.14 ביאליק ןנחמ חיים) 1הלבבות כל את משכריםו

 1הרגשי לתחום הפיזי מהתחום

  – (1.44 ברנר חיים יוסף) מוות עד עליו משניא כבר בלבד זה        :מוות

 1מעצים
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 אנרגיה או כוח בהפעלת הכרוכה פעולה  .ג

 ,מטפורי – (1.21 המשמר על) במספרים הקהל את הפציץ       :הפציץ

 1הדיון לתחום הצבאי  מהתחום

 המשמר על) ]111[ האולם מן שיוציאו הישיבה פיצוץ אחרי איימו      :פיצוץ

 1הדיון לתחום צבאי מתחום מעבר ,מטפורי  – (1.24

 כדורים אש תחת בשקט עבודתם את עבדו העברי הגדוד חיילי        :פצצה

  1מילולי – (.1.1 בוטינסקי'ז זאב) ופצצות

  1מילולי – (.1.1 ברנר םחיי  יוסף) תהתרבו את הורס                :הורס

 מהתחום ,מטפורי  – (ידוע לא 1020) תרדמה שנת עליו הפיל        :מפיל

  1הפנימי לתחום  החיצוני

 פיזי מתחום ,מטפורי  – (1.40 ברנר חיים יוסף) לוהט ויכוח      :לוהט

   1הדיון לתחום

 – (1000 לשנת 20. שנת בין יצחק בר שמעון) ומורתח קרוע בלב    :קרוע

  1רגשי הפנימי לתחום החיצוני מהתחום ,מטפורי

 יעקב שלום) כלום הללו המעדנים מן טעמתי ולא יצרי את כובש       :כובש

 מהתחום ,מטפורי - (.1.0 ספרי מוכר ימנדל-אברמוביץ 

  1רגשי הפנימי לתחום החיצוני

 יוסף) ישראל מפלגות כל את מרתקתו מאחדת אחת לספרות      :מרתק

  1מילולי – (18.1 קלוזנר

 מנדלי אברמוביץ יעקב שלום) לבי את מחצהו חלפה זו הבעה       :מחץ

 לתחום החיצוני מהתחום ,טפורימ – (.1.0 ספרים  מוכר

  1רגשי הפנימי

 (.1.0 ספרים מוכר מנדלי אברמוביץ יעקב שלום) רצח אכזריות    :רצח

  1מעצים  –

 ,מטפורי  – (1.10 ביאליק נחמן חיים) שבורים היו והנוסעים      :שבר

  1רגשי הפנימי לתחום החיצוני מהתחום

 (1801 מנדלסון משה) האניות ומשבר סלעים מפרק גדולה ורוח   :פירק

  110מילולי–

                                                 
 1מעט אותו משנה אך ,יא ,יט א ממלכים פסוק על מתבסס מנדלסון  10
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 מתחום מטפורי  – (1.14 מעריב) לרגליך קצב מגניב 111הרדיו     :מגניב

  1פיזי לתחום אסורה  פעולה

 מלברכך לבינו נסוב לא 1קדשך שם על הורגנו היום כל             :הרג

 - (1000 לשנת 20. שנת בין יצחק בר שמעון)  ומלהקדישך

  111מילולי

                        על האחרונות פרוטותי את לפעמים לאבד אני גם למדתי כיצד          :מהמם

                         בין משמעי דו - (1.01 ברנר חיים יוסף) ומשכיח מהמם משקה

  1למעצים מילולי

  1מילולי – (1.41 ביאליק נחמן חיים) קלע וקני תותח רעמי     :תותח

 על מצוירים תותח כלי של הקטלני לכחם שווה הפוליטי כחה    :קטלני

  1מילולי - 1.18 ביאליק נחמן חיים)  הנייר

 מיכה) מעיניו נתזה אש ,עיניו רקותיו בשתי בידיו אוחז הוא        :אש

 1מטפורי -  (1.41 גריון-בן- בסקי'ברדיצ  יוסף

 

 כבר הופיעו אשר תרדמה מפילו קרוע הביטויים למעט כי עולה הדוגמאות מן          

 ,מעלף ,מטמטם ,הביטויים שאר ,המטפורית במשמעותם 1000 שנת בסביבות

 ,40-ה המאה בתחילת רק זו במשמעות מופיעים שברו מחץ ,כובש ,משכר ,פסיכי

 בסביבות המטפורית במשמעותם מופיעים ופיצוץ הפציץ 1הלשון תחיית בתקופת

 מופיעים הם אף רצחו לוהט ,מוות ,היסטרי :העצמה של למשמעות באשר 1.201

 המונחים של ההתפתחות מסלול את לסכם אפשר כי נראה 1זו בתקופה לראשונה

   :כך

 

 
 

 במחקרים שנעשו תיאורים תואם בתרשים המתואר ההתפתחות כיוון

 ,2..1 ,טרגוט ;1987,לייקוף) ביטויים של סמנטי שינוי מסלולי בחנו אשר קודמים

                                                 
 1כג ,מד תהלים על מבוסס  11

משמעות מילולית של 
מצב פתולוגי נפשי או 

פעולה הכרוכה / פיזי
 בהפעלת אנרגיה

משמעות  משמעות מטפורית 
 העצמה/חיובית
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 המשמעות שינויי את השאר בין מתארים האלה המחקרים (40011 ,אתנסידו ;4010

 הפועל למשל) דקדוקית למשמעות לקסיקלית ממשמעות ביטוי של מעבר :האלה

 ממש זה" למשל) למופשט מוחשי מתיאור מעבר ,(קרוב עתיד של במשמעות "עומד"

 "(1שלה שפוט הוא" למשל) לסובייקטיבי אובייקטיבי מתיאור מעבר ,"(אותי אוכל

 חיזוק באמצעות מתקבעת הראשון בשלב הביטויים של הפרופוזיציונלית המשמעות

 מעבר תהליכי שלושת כל 1השלישי בשלב הדובר עמדת את התואם פרגמטי

 מן חלק 1לעיל בתרשים המתואר הדיאכרוני בשינוי ביטוי לידי באים המשמעות

 לקסיקלית ממשמעות עברו כלומר מעצים של משמעות קיבלו שנבחנו המילים

 מעבר בהן חל כלומר ,מטפורית משמעות קיבלו המילים כל 1דקדוקית למשמעות

 שינוי עברו המילים כל 1אחר סמנטי שדה לתיאור מסוים סמנטי שדה מתיאור

 משמעות כלומר ,פנימית סובייקטיבית למשמעות חיצונית אובייקטיבית ממשמעות

  1והערכה שיפוט של

 סכמטית בתבנית רבים צירופים של התקבעותם הוא כאן העולה נוסף ממצא

 ,חולה ,מת ,מכור ,משוגע הפרדיקטים הצטרפו זו לתבנית x1-ל/על מטורף למחצה

 משמעותם את הרחיבו התבניתית בצורתם אלו פרדיקטים 1גנוב ,קרוע ,שרוף ,הרוס

 דרכה בתחילת מוגבלת יתהיה אשר זו תבנית כי ייתכן 1וחיוב יתרה להעצמה

 מידת את הגבירה ,תחומה את הרחיבה ,"ל דואג" ,"על חושב" כגון לפעלים

 בעלות אפשריות קולוקציות של יותר רב מספר כעת ומכילה ,שלה הפרודוקטיביות

 הגרמטיקליזציה בספרות מוכרת תופעה זוהי 1בינוני פועל כלומר ,דיבר חלק אותו

  (40021 ,הימלמן) הדיאכרוניים והתהליכים

 

  המשמעות לשינוי הסיבות .1

 שלילית ממשמעות השינוי לסיבות באשר השערות מעלים מחקרים מספר

 מציעות פיצוץ של השונות ההטיות כי מציע (ט"תשמ) ניר 1מעצים של למשמעות

-ס"תש) טרומר 1בישראל הביטחונית מהמציאות כתוצאה נלווה ריגושי מטען

 של הכללית בתופעה דנות (ב"תשע) וסובינסקי וטרומר (ד"תשס-ג"תשס) ,(א"תשס

מילים מקבוצות שונות של חלקי דיבר לקבוצות חלקי  של קטגוריאלית תזוזה

 לקבוצת מצטרפות שונות מילים ,לגרסתן 1תואר הפועל ומילה מעצימה –הדיבר 

 הן 1קיצוניות או תכונה של גבוהה עוצמה של סמנים היותן מעצם המעצימים

 ,טילים ,למות ,פצצה ,פחד כגון זה במאמר הנכללים פועל תוארי מספר כוללות
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 מן חלק ומהווים המעצימים לקבוצת הצטרפו אשר ורצח מחץ ,אש ,שיגעון

קיים "  :מסבירה תופעה זו במילים אלו( 104: ד"תשס-ג"תשס)טרומר  1התופעה

את השיעור המדהים ובאמצעותו המוען מתאר , מרכיב סמנטי הקשור בקיצוניות

 1"של התכונה המתוארת על ידיו במשפט הקריאה

 כמעצימים וגם לקסיקלית גם המתפרשים מעצימים בודקת (4000) פרדיס          

 השליליות תכונת כי מציעה היא awful, dreadful, terrible. ,horrible :כגון

 (4014) ארימיצו (11 :שם) העצמה לצורכי מגויסת אלו פועל תוארי של הקיצונית

 בהם הפכיים בזוגות העצמה של לתפקיד שלילית ממשמעות למעבר הסבר מציע

 כפי dead-alive :כגון כמעצים משמש אינו והאחר כמעצים משמש אחד תואר

 dead ,ארימיצו פי על .You were dead lucky to get that job :במשפט שמתבטא

 שלמות של כסמן לשמש יכול ולכן ,ומוחלטת סופית משמעות בעל הוא

(perfection/completion) של מצומצם למספר מוגבל זה הסבר אולם 1אירוע של 

 משמעות להבעת או להעצמה המשמשים התארים מגוון את כולל ואינו מקרים

 1חיובית

 במחקר המתואר הספציפי לשינוי הסבר מציעים אינם אלו מחקרים ,כאמור

 קיבלו או/ו העצמה למילות הפכו אשר שלילית קונוטציה בעלות מילים :זה

 אלא ,קיצוני מצב בהכרח מתארות  אינן אלו מילים 112מובהקת חיובית משמעות

 ,לכך מעבר 1בעייתיים למצבים גורמות אשר ופעולות נפשיים פתולוגים מצבים

 מילים כי ההסבר 1כזה מצב לכמת ניתן והאם קיצוני מצב מהו השאלה נשאלת

 הגלומה הקיצוניות בשל העצמה למילות להפוך נוטות שליליים מצבים המתארות

 אמפיריות הוכחות דורש ,חיוביים מצבים המתארות למילים בהשוואה בהן

 יותר כקיצוניים נתפסים שליליים מצבים אכן כי המוכיחות מחקר מבוססות

 בין המבוסס (4001) שמידט-ין'ג של המחקר 1האדם על יותר עמוקה השפעה וכבעלי

 ואוליבר פרטו ,(0..1) וקזפינסקי פיטרס הפסיכולוגים של מאמריהם על היתר

                                                 
 המקור את לגלות כדי המגוונים תכניו ואת השליליות מושג את מנתחת (80 :ס"תש) סוברן  12

 אשר ובהרגשות בתחושות שלילות כוללת הראשונה הקבוצה 1השליליות של הסמנטי והתוכן
 מביעות אשר מילים כוללת השנייה הקבוצה "1דיכאון" כגון נעימים בלתי נפשו גוף מצבי כוללת
 כוללת השלישית הקבוצה "1דחיפה" כגון אחר נגד אחד אדם של מפעילות כתוצאה נוחות חוסר
 מילים כוללת הרביעית הקבוצה "1טמא" או "שטן" כגון תרבות תלוית שליליותן אשר מילים
  "1חוסר" או "היעדר" למונחים קשורה כלומר גיתאונטולו היא שלהן השליליות אשר
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 כי המסביר ומקורי מעניין רגשי-קוגניטיבי מודל מציע ,(...1) 'ושות וקציופו (1..1)

 חיוביים אירועים בין סימטריה-וא שלילית להטיה קשורה זו לשונית-רב תופעה

 ,איום פוטנציאל בעלי לאירועים כתגובה המתעוררים רגשות ,אומר ההוו 1ושליליים

 1חיוביים לרגשות בהשוואה במוחנו יותר עמוק מושרשים

 לאינפורמציה יותר רבה לב תשומת להקדיש נוטים אנו ,זה מחקר פי על

 השפעה יש שליליים לאירועים ,כלומר 1נעימה לאינפורמציה בהשוואה נעימה בלתי

 זה סימטרי בלתי מצב 1חיוביים לאירועים בהשוואה ההתנהגות על יותר חזקה

 במספר ביטוי לידי ובא (218 :שם) נוספים ממחקרים אמפירית תמיכה מקבל

 מאירועים יותר רבה עוצמה בעלי הם שליליים שאירועים העובדה ביניהן תופעות

 התעוררו אשר רגשות ,למשל 1תגובות של יותר רחב מגוון ומעוררים חיוביים

 עלייה ,מתח עורר כעס :מובהקות פיזיות תגובות כללו מאיום כתוצאה

 לב ודפיקות קרה זיעה ,בחילה עורר פחד 1פגיעות ותחושת הגוף בטמפרטורת

 פחות קשורים  אשר עצב או שמחה כגון ,אחרים ברגשות זאת לעומת 1מואצות

 השפעתם מדוע 1יותר מועטות פיזיולוגיות תגובות אובחנו ,לפעולה הגוף למוכנות

 האדם גוף כי עולה המחקר מן ?חיוביים רגשות של מזו רבה שליליים רגשות של

 מאפשרת זו ורגישות ,לפחד הגורמים איום פוטנציאל בעלי לאירועים במיוחד רגיש

 ולהבטיח מהאיום להימנע ,הגופניים המשאבים ואת הלב תשומת את לגייס

  1הישרדות

 ,חיובית הטיה גם קיימת ,שלילית להטיה בניגוד כי ,המחקר מן עולה עוד

 שליליים במונחים מאשר חיוביים במונחים יותר להשתמש נוטים האדם בני ולפיה

 בשל (2421 :שם) החיים של האפל הצד מפני כמגינים חיוביים מונחים ותופסים

 1שלנו המנטלי בלקסיקון השתרשותם גוברת חיוביים במונחים התדיר השימוש

 השלילית ההטיה בעוד 1יותר בטוח עולם ליצור הצורך על עונה זה מוגבר שימוש

 החיובית ההטיה ,פסיכולוגיים ובמחקרים אישיים בדיווחים ביולוגי באופן אובחנה

  1נרכשת חברתית סימבולית כמערכת בשפה בשימוש ביטוי לידי באה

 כי ומצא ויפנית גרמנית ,באנגלית ריגושיים מעצימים בדק ל"הנ המחקר

 (2411 :שם) ואיום כעס ,גועל ,לפחד הקשורים מרגשות מונעים הם אלו בשפות

 ,monstrously :כגון במילים שימוש מניעים לפחד הקשורים רגשות ,למשל

bloody, a hell lot1 מניעים רעיל או רקוב מזון ,ממחלות לגועל הקשורים רגשות 
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 מעצימים שני יש בגרמנית filthy rich1 או stinking rich :כגון בביטויים שימוש

 לפחד כמקור נתפס אשר שליטה איבוד או שפיות היעדר של למצב הקשורים

  1הגרמנית דובר בעולם ולאיום

 1חיובית והטיה שלילית הטיה בין גומלין יחסי של מערכת שקיימת מכאן

 ואיום לסכנה אוטומטית כתגובה האדם בני אצל נתפסים השליליים הרגשות

 ההתנהגות על החזקה השפעתם של האפשרות את מעלים ואלה ,פוטנציאליים

 תחומים שני בין מטפורי מיפוי חל חיובית מהטיה כתוצאה 1הלשונית

 רגשית העצמה ,אחרות במילים 1הלשוני והתחום הרגשי התחום ,קונספטואליים

 1סמנטית העצמה אל ממופה

 

  סיכום .1

 מצב עם המזוהים ביטויים של מבוטלת בלתי שקבוצה ,מעלים המחקר ממצאי

 השנים לאורך קיבלו ,שלילי גופני למצב הגורמים מצבים עם או שלילי פתולוגי

 במספר מתאפיינת זו תופעה 1מעצים של תפקיד או מובהקת חיובית משמעות

 זו ביטויים קבוצת כי להראות כדי 1דיאכרוני שינוי תהליכי עם המזוהות תכונות

 ראיה שמידט-ין'ג של המחקר מספק ,גופניים מתהליכים מונעת אלא אקראית אינה

 את ומאפיינת במציאות מעוגנת ,האדם בני חווים אשר השלילית ההטיה כי

 של העמוקה והשפעתם השתרשותם את המסמלת זו הטיה 1יומיותמהיו חוויותיהם

 את מסבירה ,חיוביים ורגשות לתחושות בהשוואה שליליים ורגשות תחושות

 ההטיה ,במקביל 1בשפה שלהם לקסיקלי-הסמנטי הביטוי של הגבוהה התדירות

 העולם צביעת לצורך חיוביים במונחים להרבות האדם של נטייתו או החיובית

 והעצמה לחיוב השליליים הפיזיים המושגים את ממפה ,יותר בהירים בצבעים

 שהמיפוי כדי 1לשונית להעצמה הופכת פיזית רגשית העצמה ,כלומר 1לשוניים

 של קיומם נדרש ,יעיל יהיה היעד של וזה התורם של סמנטי שדה בין המטפורי

 המשותפת התכונה הבלטת ידי על מושג זה דמיון 1השניים בין קורלציה או דמיון

 בשדה שהמשמעויות מאחר "1גבוהה עוצמה" התכונה זוהי הזה ובמקרה ,לשניהם

   1פוליסמיים הם הביטויים כל ,היעד לשדה במקביל להתקיים ממשיכות התורם

 קיבלו אך שלהם הבינוני צורת על שמרו מהביטויים חלק כי עולה המחקר מן

 השאלה עולה 1מעצים של דקדוקי תפקיד קיבלו אף מהם וחלק ,חיובית משמעות

 תהליך גם כאן שמעורב או ,לקסיקליזציה בתהליך ורק אך מדובר אם אפוא
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 לתחום מעבר הוא התהליכים שני בין ובשונה בדומה מעמיק דיון 1גרמטיקליזציה

 לראות במקום כי מציעה האחרונות השנים מן הספרות כי רק נאמר אך ,זה מאמר

 על כממוקמים לראותם אפשר ,שונים תוצרים וכבעלי כנפרדים התהליכים שני את

 תהליכים ובין לקסיקלית משמעות בעלי ביטויים המניבים תהליכים בין רצף

 השניים של שילוב גם ולעיתים ,פרוצדורלית משמעות בעלי ביטויים המניבים

 לערוך הצורך את חוסכת השפה של זו רחבה תפיסה (40111 ,וטראוסדייל טרגוט)

 לקסיקלית משמעות של מיזוג ומאפשרת התהליכים סוגי שני בין מאולצת אבחנה

 לסיווג ניתנים אינם אשר ביניים מקרי של יותר רחבה הכלה - ולפיכך ,ופרוצדורלית

  1משמעי-חד

 

 

 המקורות רשימת

 ומחקר עיון דברי .א

  ארימיצו
(4014) 

N. Arimitsu, On Semantic Shifts to Intensifiers from the 

Viewpoint of Negativeness and Completeness. Syntaxe 

Et Sémantique 1(13): 11-27.  

 
  אתנסידו

(4001) 
A. Athanasiadou, On the Subjectivity of Intensifiers. 

Language Sciences 29: 554-565.  

 
 ופטרה בודטס

(4011) 
S. Budts and P. Petré, Reading the Intentions of Begoing 

to, On the Subjectification of Future Markers. Folia 

Linguistica Historica 37:1-32.  

 
  וטרגוט ברינטון

(4002) 
L. Brinton and E. C. Traugott, Lexicalization and Lan-

guage Change Chapter 3, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press: 62-88.  

 

 זאב-בת
   שילדקרוט

(1.8.) 

H. Bat-Zeev Shyldkrot, Conjonctions et expression temp-

oporelle-causale en Français. Folia Linguistica Historica 

 X, 1-2: 263-281.  

 
 זאב-בת

 שילדקרוט
(1..1)  

H. Bat-Zeev Shyldkrot, La grammaticalisation des 

auxiliaires: le cas de voir. Scolia 8: 205-225.  



 49|  זאב שילדקרוט-חגית שפר וחוה בת

 זאב-בת
 שילדקרוט

(4001) 

H. Bat-Zeev Shyldkrot, Evaluation scalaire, identifica-

tion et intensité: quand vrai n’est pas le contraire de 

faux. Travaux de linguistique 54: 43-57. 

 
 שמידט-ין'ג
(4001) 

Z. Jing-Schmidt, Negativity Bias in Language: A Cogni-

tive-Affective Model of Emotive Intensifiers. Cognitive 

Linguistics 18(3): 417-443. 

 

  גרינברג
(1.11) 

J. Greenberg (ed.), Universals of Language, 2nd edition, 

Cambridge, M.A. and London: MIT Press. 

 

  הופר
(1..1) 

P. Hopper, On Some Principles of Grammaticalization. 

In: E. C. Traugott and H. Bernard (eds.) Approaches to 

Grammaticalization,  Amsterdam / Philadelphia: John 

Benjamins, Vol. 1: 17-35. 

 

 וטרגוט הופר
(4001) 

P. Hopper and E. C. Traugott, Grammaticalization, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

  הימלמן
(4002) 

N. Himmelmann,  Lexicalization and Grammaticalization

Opposite or Orthogonal? In: B. Walter,  N.  Himmelmann 

and  B.  Wiemer  (eds.)   What  Makes  Grammaticaliz- 

ation-A Look From its Fringes and its Components. 
(Trends in Linguistics; Studies and Monographs 158), 

Berlin/New York: Mouton de Gruyter: 19-40. 

 

  ויברג
(1983) 

Å. Viberg, The Verbs of Perception: A Typological 

Study. Linguistics 21(1): 123-162. Retrieved 3 May. 

2019, from doi:10.1515/ling.1983.21.1.123. 

 

  חומסקי
(1.21) 

N. Chomsky, Three Models For The Description of Lan-

guage. IRE Transactions on Information Theory 2(3): 

113-124. 

 

 טראוסדייל
(4012) 

G. Trousdale,  On  The  Relationship  Between Grammat- 

icalization And Constructionalization, Folia Linguistica 

48(2): 557-577.  



     מן השלילה אל החיוב בעברית הדבורה |   51

  

  טרגוט
(1..2) 

E. C. Traugott, Subjectification in Grammaticalization. 

In: S. Dieter and S. Wright (eds.) Subjectivity and Sub-

jectification, Cambridge: Cambridge University Press. 

 

  טרגוט
(4010) 

E. C. Traugott, (Inter) subjectivity and (Inter) subjectifi-

cation: A Reassessment. In: K. Davidse, L. Vandelotte 

and H. Cuyckens  (eds.) Subjectification,   Intersubjec- 

tification  and  Grammaticalization,  Berlin/New  York: 

De Gruyter Mouton: 29-71. 

 

 טרגוט
 וטראוסדייל

(4011) 

E. C. Traugott and G. Trousdale, Constructionalization 

And Constructional Changes, Oxford: Oxford: Univer-

sity Press. 

 

  טרומר
-ס"תש)

 (א"תשס
 

 קווים-הישראלית בעברית קטגוריאליות תזוזות ,טרומר 'פ
 421-4441 :14-11- .10-4 לשון חלקת 1למחקר כלליים

 

  טרומר
-ג"תשס)
 (ד"שסת

 הבעת לשם לאחר אחד דיבר מחלק מילים של מעבר ,טרומר 'פ
 נד לעם לשוננו 1המדוברת הישראלית העברית מתכונות ,ריגושיות

 81.-102 (:ג-ב)
 

 טרומר
 וסובינסקי

 (ב"תשע)
 

 מאין - ימינו בת בעברית הפועל תוארי ,סובינסקי 'ונ טרומר 'פ
 441-4011 :22-21 לשון חלקת ?ולאן

 

  להמן
(4004) 

C. Lehmann, New Reflections on Grammaticalization 

And Lexicalization. In: I. Wischer and G. Diewald, (eds.) 

New Reflections on Grammaticalization, Amsterdam/ 

Philadelphia: Benjamins: 1-18. 

 

  לייקוף
(1.81) 

G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things: What 

Categories Reveal About the Mind, Chicago and Lon-

don: The University of Chicago Press. 

 
  מוזי

(4011) 
E. Musi, Semantic Change From Space-Time to Contrast: 

The Case of Italian Adversative Connectives. Folia 

Linguistica 50 (1): 1-30.  

 



 51|  זאב שילדקרוט-חגית שפר וחוה בת

  מייה
(1.14) 

A. Meillet, L’évolution des forms grammaticales, Revista 

di scienza XII, n° XXVI, 6 [Reprinted 1958 in 

Linguistique historique et linguistique générale, Paris: 

Champion: 130-148]. 

 

  מייה
(1.12) 

A. Meillet, Le renouvellement des conjonctions. École 

pratique des hautes études, Section des sciences 

historiques et philologiques, Annuaire 1915-1916: 9-28 

[Reprinted 1958, Linguistique historique et linguistique 

générale, Paris: Champion: 159-175]. 

 

  ניר
 (ט"תשמ)

 תל ,1-1 יחידות ,ותקשורת משמעות עברית סמאנטיקה ,ניר 'ר
 1הפתוחה האוניברסיטה :אביב

 
  נרוג
(4014) 

H. Narrog, Modality, Subjectivity and Semantic 

Change, Oxford: Oxford University Press. 

 

  נרוג
(4011) 

H. Narrog, Three Types of Subjectivity, Three Types of 

Intersubjectivity, Their Dynamicization and a Synthesis. 

In: D. Van Olmen, H. Cuyckens and L. Ghesquière, (eds.) 

Aspects of Grammaticalization, Berlin/Boston: Mouton 

De Gruyter: 19-46.  

 
  סוברן

 (ס"תש)
 ,מאגנס :ירושלים ,מושגית בסמנטיקה חקירות ,סוברן 'ת

  1העברית האוניברסיטה
 

  סוסיר
(1.11, 1.1.) 

F. de Saussure, C. Bally, A. Sechehaye and A. Riedlinger, 

Cours de Linguistique Générale, publié par C. Bally 

and A. Sechehaye, Paris: Payot. 

 

 פיטרס
 וקזפינסקי

(1..0) 

G. Peeters and J. Czapinski, Positive-Negative Asym-

metry in Evaluations: The Distinction between Affective 

and Informational Negativity Effects. In: W. Stroebe and 

M. Hewstone (eds.) European Review of Social Psy-

chology, vol. 1. Chichester, UK: Wiley: 33–60.  

 
  פרדיס

(2000) 
C. Paradis, Reinforcing Adjectives: A Cognitive Seman-

tic Perspective on Grammaticalization. In: R. Bermúdez 



     מן השלילה אל החיוב בעברית הדבורה |   52

  

Otero, D. Denison, R. Hogg and C. B. McCully (eds.) 

Generative Theory And Corpus Studies 31, Ber-

lin/Boston: Mouton de Gruyter: 233-258. 

 

 ואוליבר פרטו
(1..1) 

F. Pratto and P.J. Oliver, Automatic Vigilance: The At-

tention-Grabbing Power of  Negative Social Information. 

Journal of Personality and Social Psychology 61: 380–

391.  

 
  קמפבל

(2013)  
L. Campbell, Historical Linguistics. Edinburgh Univer-

sity Press.  

 
  'ושות קציופו

(1...) 
J. T. Cacioppo, W. L. Gardener and G. Berntson, The Af-

fect System: Form Follows Function. Journal of Person-

ality and Social Psychology 76: 839–855. 

 

  קרולי
(4010) 

T. Crowley and C. Bowern, An Introduction to Histori-

cal Linguistics, Oxford: Oxford University Press. 

 

  שפר
(4018) 

H. Shefer, The Meaning and Development of Hebrew 

Scalar Modifier kexol. Topics in Linguistics 19 (2): 38-

56. 

 

  שפר
 (יפורסם)

 של המקרה :בשפה וסובייקטיפיקציה גרמטיקליזציה ,שפר 'ח
 1עברית בלשנות "1איך"
 

 
 

   ומילונים קורפוסים  .ב
 

ת המקוון "פרוייקט השו
   אוניברסיטת בר אילן

www.responsa.co.il 

 

 http://hebrewcorpus.nmelrc.org קורפוס עברית מדוברת

 

מאגרים מפעל המילון 
 ההיסטורי

 

http://hebrew treasures.huji.ac.il.rproxy.tau.ac

.il 

http://www.responsa.co.il/
http://hebrewcorpus.nmelrc.org/
http://hebrew treasures.huji.ac.il.rproxy.tau.ac.il
http://hebrew treasures.huji.ac.il.rproxy.tau.ac.il


 53|  זאב שילדקרוט-חגית שפר וחוה בת

 www.jpress.org.il עיתונות היסטורית יהודית

 
 רוזנטל 

(4002) 
 

 1כתר: תל אביב, מילון הסלנג המקיף ,רוזנטל' ר
 

 שויקה 
(1..1) 

המילון השלם לעברית -רב מילים ,שויקה' י
ידיעות , ח"מט, סטימצקי: ירושלים, החדשה

1                   אחרונות וספרי חמד  

https://www.ravmilim.co.il 

http://www.jpress.org.il/
https://www.ravmilim.co.il/

	מן
	0_ (1)
	0_ (2)
	0_ (3)
	0_ (4)
	0_ (5)
	0_ (6)
	0_ (7)
	0_ (8)
	0_ (9)
	0_ (10)
	0_ (11)
	0_ (12)
	0_ (13)
	0_ (14)
	0_ (15)
	0_ (16)
	0_ (17)
	0_ (18)
	0_ (19)
	0_ (20)
	0_ (21)
	0_ (22)
	0_ (23)
	0_ (24)
	0_ (25)
	0_ (26)
	0_ (27)
	0_ (28)
	0_ (29)
	0_ (30)
	0_ (31)
	0_ (32)
	0_ (33)
	0_ (34)
	0_ (35)
	0_ (36)
	0_ (37)
	0_ (38)
	0_ (39)
	0_ (40)
	0_ (41)
	0_ (42)
	0_ (43)
	0_ (44)
	0_ (45)
	0_ (46)
	0_ (47)
	0_ (48)
	0_ (49)
	0_ (50)
	0_ (51)
	0_ (52)
	0_ (53)
	0_ (54)
	0_ (55)
	0_ (56)
	0_ (57)
	0_ (58)
	0_ (59)
	0_ (60)
	0_ (61)
	0_ (62)
	0_ (63)
	0_ (64)
	0_ (65)
	0_ (66)
	0_ (67)
	0_ (68)
	0_ (69)
	0_ (70)
	0_ (71)
	0_ (72)
	0_ (73)
	0_ (74)
	0_ (75)
	0_ (76)
	0_ (77)
	0_ (78)
	0_ (79)
	0_ (80)
	0_ (81)
	0_ (82)
	0_ (83)
	0_ (84)
	0_ (85)
	0_ (86)
	0_ (87)
	0_ (88)
	0_ (89)
	0_ (90)
	0_ (91)
	0_ (92)
	0_ (93)
	0_ (94)
	0_ (95)
	0_ (96)
	0_ (97)
	0_ (98)
	0_ (99)
	0_ (100)
	0_ (101)
	0_ (102)
	0_ (103)
	0_ (104)
	0_ (105)
	0_ (106)
	0_ (107)
	0_ (108)
	0_ (109)
	0_ (110)
	0_ (111)
	0_ (112)
	0_ (113)
	0_ (114)
	0_ (115)
	0_ (116)
	0_ (117)
	0_ (118)
	0_ (119)
	0_ (120)
	0_ (121)
	0_ (122)
	0_ (123)
	0_ (124)
	0_ (125)
	0_ (126)
	0_ (127)
	0_ (128)
	0_ (129)
	0_ (130)
	0_ (131)
	0_ (132)
	0_ (133)
	0_ (134)
	0_ (135)
	0_ (136)
	0_ (137)
	0_ (138)
	0_ (139)
	0_ (140)
	0_ (141)
	0_ (142)
	0_ (143)
	0_ (144)
	0_ (145)
	0_ (146)
	0_ (147)
	0_ (148)
	0_ (149)
	0_ (150)
	0_ (151)
	0_ (152)
	0_ (153)
	0_ (154)
	0_ (155)
	0_ (156)
	0_ (157)
	0_ (158)
	0_ (159)
	0_ (160)
	0_ (161)
	0_ (162)
	0_ (163)
	0_ (164)
	0_ (165)
	0_ (166)
	0_ (167)
	0_ (168)
	0_ (169)
	0_ (170)
	0_ (171)
	0_ (172)
	0_ (173)
	0_ (174)
	0_ (175)
	0_ (176)
	0_ (177)
	0_ (178)
	0_ (179)
	0_ (180)
	0_ (181)
	0_ (182)
	0_ (183)
	0_ (184)
	0_ (185)
	0_ (186)
	0_ (187)
	0_ (188)
	0_ (189)
	0_ (190)
	0_ (191)
	0_ (192)
	0_ (193)
	0_ (194)
	0_ (195)
	0_ (196)
	0_ (197)
	0_ (198)
	0_ (199)
	0_ (200)
	0_ (201)
	0_ (202)
	0_ (203)
	0_ (204)
	0_ (205)
	0_ (206)
	0_ (207)
	0_ (208)
	0_ (209)
	0_ (210)
	0_ (211)
	0_ (212)
	0_ (213)
	0_ (214)
	0_ (215)
	0_ (216)
	0_ (217)
	0_ (218)
	0_ (219)
	0_ (220)
	0_ (221)
	0_ (222)
	0_ (223)
	0_ (224)
	0_ (225)
	0_ (226)
	0_ (227)
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page




