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 :יעדי ההוראה

 
ם האספקט במחקרים מוקדמים בתחו לא קיבלה תשומת לב רבהאפשרות כזאת להיות דינאמיים? יכולים  האם מצבים )ותכונות(

טיים ודינאמיים. מה של אבחנה בין שני סוגי מצבים: סטת לקיוגלה הוכחונ. בקורס זה (lexical-aspect/aktionsart)הלקסיקלי 

נזהה את המאפיינים המורפולוגיים, התחביריים והסמנטיים של , המדוברת אספקטואליתהקבוצה הינה מעמיקה של ת בחבאמצעו

היכן אותה  תמודד היאהשאלה העיקרית איתה נאפשרות קיומם של מצבים מסוג זה. לנשווה בין הגישות שונות ו המצבים הדינאמיים

מבנה האם הואם כן, , ורע איוונטיבי קודםמא מניחים מצבים אלה בהכרחהאם  ?האם זאת תכונה של השורש :מקודדתדינאמיות 

רומזים על קיומו של הכרח בהם עודי והאם יירכיב פונקציונלי  הם משועבדים תחתהאם  ?בימכיל גם ארגומנט איוונטישלהם  סמנטיה

 תתואריופועליות, רות נגז – לכל שורשזמינות השונות הנגזרות ל ביחסהללו ייבחנו  הנושאים השונים? ג'נטיביתימטי אתפקיד 

 (. ’scaring/scary‘, מפחיד ’a scare‘, הפחדה ’fear‘חד פ ,’feared‘ חד: פלדוגמא) שמניותו

Can states be dynamic? Traditional studies of lexical aspect rarely recognize this option, but this course will 

examine evidence for a dynamicity distinction within stative verbs. We will identify the morphological, 

syntactic and semantic properties of dynamic states, and compare different approaches to the licensing of 

dynamicity in stative eventualities. A key question is where this licensing occurs: is it a property of the root? 

Do dynamic states necessarily entail a prior event and if so, do their semantic representations necessarily 

introduce an event argument? Are these eventualities headed by designated functional heads (tense/comp/P) 

in the syntax? Do they license an implicit agent? These different issues will be considered and evaluated 

against a range of root-derived predicates– verbal, adjectival and nominal (e.g., ˈpaxad ‘fear.NOUN’, paˈxad 

‘feared’, hafxada ‘a scare’, mafxid ‘scaring/scary’).   

 
  :פרשיות לימודים

 
Syllabus  

20/10: Introduction  

Adjectives 

27/10:  Result states vs. Property concepts (Dixon, 1982)   

3/11: Adjectival passives in Hebrew (Meltzer-Asscher, 2011) 

Nouns  

10/11: An overview: Root-Derived vs. Deverbal Nominals: Result and Event Nominals (Grimshaw, 1990) 

 

17/11: Hebrew Derived Nominals (Siloni, 1997; Arad, 2005).  

Functional Categories  



24/11: Coincidence Relations (Hale, 1986) and Prepositions 

Verbs 

1/12: An Overview and the Different Classes (Rothmayr, 2009) 

8/12: Non-Dynamic Eventive Verbs and the Present Tense in Hebrew (Shlonsky, 1997; Fábregas and Marín, 

2017).  

15/12: The Stative Variant of Placing Verbs (Segal, 2020) 

22/12: Summary and Conclusion.  

29/12: Students’ Presentations  

5/12: Students’ Presentations  

12/12: Students’ Presentations  

  דרישות והרכב ציון הקורס

  משקל בציון הסופי ** 

       חובה         נוכחות 

 10%   - שיעורבדיונים ב פותהשתת

 30%   -    מצגות

 60%   -   עבודת גמר

   100%  -    סה"כ

 חובה לסמן אם הנוכחות היא חובה

 ימה ביבליוגרפית:רש
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 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***
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