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מבוא .1

 כבר האחרונות השנים בעשרות בעולם שנעשה המדוברות הלשונות מחקר

 הכתב, אל שבדיבור טקסט של גרידא העברה אינה הכתובה שהלשון הוכיח

 גרידא העברה אינה 1הדבורה, הלשון לא וודאי המדוברת, הלשון כמובן, ולהיפך,

 השונות ההפקה שנסיבות הטענה מקובלת היום הדיבור. אל כתוב טקסט של
 משמעותיים להבדלים גורמים הערוצים בשני הפועלים השונים השיח וכללי

 משלה כללים מהן אחת שלכל שונות, מערכות בשתי מדובר ולמעשה, ביניהם,

 Biber ;6 פרק למשל :Halliday ;239 :1982 ,Lakoff, 1989 למשל, )כך,

.1999 ,et ai: 2001 ;14 פרק בעיקר ,Du Bois.) לשונות על המחקר רוב 

 מאוד המקילים ממוחשבים לשון מאגרי באמצעות היום נעשה בעולם מדוברות

 הייחודיות בתופעות יחסית בקלות להבחין והמאפשרים הנתונים איסוף על

 זה( בכרך ויזרעאל הרי המדוברת)ראה לעברית מאגר בהיעדר הדבורה. לשפה

 של ולהשוואה לבדיקה נוחה אחת דרך אלטרנטיביות. מחקר דרכי לחפש יש

 דבורה גרסה גם להם שיש טקסטים בחינת היא הללו הערוצים בשני השפה

 להם אין לנו מזמנות החיים שנסיבות הטקסטים רוב אמנם כתובה. גרסה וגם

 להם אין ואז בעל״פה תקשורת של במצבים נאמרים הם דהיינו גרסאות, שתי

 דבורה, גרסה להם אין ואז אותם שיקראו כדי נכתבים שהם או כתובה, גרסה
 העברת של פעולה בהן שנעשית זמננו בת בחברה מעטות לא נסיבות יש אבל

שאפשר כמה עד למקור נאמן להיות כוונה מתוך הכתב אל מדובר טקסט

 הערותיהן ועל החומר באיסוף עזרתן על לנדאו ולעדית בורוכובסקי לאפרת נתונה תודתי *
החשובות. הערותיה ועל בעריכה עזרתה על ברוך לרינה גם תודה המעניינות.

 את מרחיבה המחברת שם, למוצע בניגוד לעיל. טו-טז עמ׳ הפתיחה, בדברי ר׳ למינוח 1

פורמליים)העורך(. בהקשרים וטבעי ספונטני שימוש גם שתכלול כך הדבורה הלשון הגדרת



 כמאמר פרסומה לצורך מעובדת כך ואחר בעל־פה המושמעת הרצאה )למשל,

 למחרת ומצוטטים ובטלוויזיה ברדיו המושמעים דבורים טקסטים בכתובים,

 לגרסה הדבורה הגרסה בין השוואה באלו(. וכיוצא הכתובה בעיתונות היום

 המייחדות הלשוניות התופעות את לזהות מאפשרת טקסט אותו של הכתובה

הכתב. אל במעבר בהכרח משתנות ולכן הדיבור את
 הלשון של מאפיינים להגדיר היא אלה בדפים המוצג המחקר מטרת

 לטקסט העברתה בתהליך בה הנעשים השינויים זיהוי באמצעות הדבורה

 לא הם פורמליים: טקסטים הם זה מחקר לצורך שנבחרו הטקסטים כתוב.

 של קשר אינו הדוברים בין והקשר יומיומיות, אינטימיות, בנסיבות נאמרו

 מטקסטים להבדיל ספונטני, דיבור של טקסטים אלה שני, מצד אישית. קרבה

 הגרסה הכתב. מן הנקראים טקסטים או ושינון לימוד לאחר בעל־פה הנאמרים

 יזום באופן מופקת הכתובה והגרסה הכתובה, לגרסה קדמה שלהם הדבורה

 האישיים, לצרכיו זאת עושה אינו המתמלל הגורם מסוימים. חברתיים לצרכים

 המתקבל הטקסט הכתובה. בגרסה להשתמש האמור אחר, גורם עבור אלא

 אישיים. קודים ולא קיצורים לא בו ואין דורש, לכל להתאים איפוא צריך

כאלה: טקסטים של קטגוריות שתי נבדקו

בעברית, מלל תוכניות ויותר יותר היום המלוות בטלוויזיה כתוביות . 1

חברות מפיקות הכתוביות את למשל. שמיעה, כבדי צופים לרווחת

בתמלול. המתמחות
 אל מכן לאחר ומועברים המוקלטים משפטיים בהליכים דיונים .2

 חברות מפיקות הכתוב הטקסט את הפרוטוקול. לצורכי הכתב

בתמלול. המתמחות

 הלמי הכתב אל לעבור האמורים דבורים טקסטים מייצגות הקבוצות שתי
 מדויקת העתקה איננה פעם אף כזאת העברה שפעולת מתברר אבל במילה.

 שינויים מהם הכרחיים, שינויים בטקסט חלים המעבר עם הדבורה: הגרסה של

 עיקר ואלה סובלם״, אינו שהנייר ״דברים מהם התמלול, ממטרת הנובעים

 הלשון של מאפיינים על ללמוד אפשר הללו מהשינויים שכן כאן, ענייננו

 ולומר להסתייג יש 2הכתובה. הלשון ובין בינה מהותיים הבדלים ועל הדבורה

מסוימים סוגים אלא אינם זה כגון ממחקר העולים הדבורה הלשון של שמאפייניה

 הנעשית טעות שכן כאן, מענייננו אינם ואלה המתמלל של מטעות הנובעים שינויים גם יש 2

 כלל בדרך מלמדת אינה ההקלטה( של אי־בהירות עקב לקויה שמיעה )למשל, כוונה ללא

לדבורה. כתובה לשון בין הבדל על



 מבנה השיח, מבנה משפטים, דגמי כגון בתחומים מאפיינים שכן מאפיינים, של

 ,Biber et al, 1999. )ראה ועוד ושתיקות הפסקות הפועל, של הארגומנטים

 כגון הדבורה, הלשון של גדולים במאגרים שייבחנו להם ראוי (14 פרק בעיקר

דווקא. בכתב מקבילים טקסטים להם שיש כאלה לא ושיחות, דיאלוגים

 בשתי הכתובים למקביליהם דבורים טקסטים בין השוואות אציג להלן

 אחת בכל הכתובה הגרסה של במטרתה ההבדל בשל הללו. הקטגוריות

 למשל, ההעברה. כדי תוך הנעשים השינויים באופי הבדלים יש משתיהן

 ״לחנך ניסיון בהן יש אך המדובר למקור מאוד נאמנות בטלוויזיה הכתוביות

 התקנית. לעברית יותר קרוב שיהיה כך הניסוח תיקון ידי על הצופים״ את

 בו יש הדיוק, אף על המשפטיים, הדיונים של הכתוב הטקסט זאת, לעומת

 בו וניכר המשפטי, הדיון לגוף שייך שאינו דיבור של בעיקר רבות, השמטות

 הוא המשפטי בהליך הדיבור העברית. ללשון האקדמיה של אימתה עליו שאין

 זה וגם בטלוויזיה המלל בתוכניות המתנהלות השיחות מן מחלק אישי פחות

 ניתן זאת עם קריאה(. מילות פחות בו יהיו )למשל, הממצאים על משפיע

 ללמוד איפוא ננסה ומניתוחם רבים, משותפים קווים הקטגוריות בשתי לזהות

 הדיבור של תכונות הכתובה. הלשון ושל הדבורה הלשון של מאפיינים על

 או בקצרה יוזכרו כאן, הנבדק הכללי לנושא רלוונטיות להן שאין התמלול ושל
נפרד. נרחב לדיון בהחלט ראויים שהם אף שוליים, בהערות

 על מבוססים להלן, שיוצגו כפי והמסקנות, ההנחות שהממצאים, לציין יש

 גם ייבדקו בעתיד שייעשה במחקר עצמו. הנבדק החומר מן העולים הנתונים

 ישלים זה ומידע ולעריכה, לתמלול האחראים הגופים של הרשמיות העמדות
כאן. המוצגת התמונה את

 של ממצה אוסף כאן המובאים בממצאים לראות שאץ עוד להעיר ראוי

 את משקפות כאן המובאות והתוצאות ראשוני מחקר הוא זה מחקר התופעות.

 תוליד, יותר רחבה בדיקה שנבדק. המוגבל החומר מן עולים שהם כפי הממצאים

 והכתובים הדבורים הטקסטים בין הבדלים של יותר גדול מבחר הסתם, מן

 לכללי בניגוד המספר בשם שימוש הנבדק הדבור בחומר אין למשל, )כך,

 אין מאוד, הדבור בערוץ רווח כזה שימוש וכידוע הכתובה, הלשון של הדקדוק

 למרות המתמללים, ידי על המילים סדר של תיקון שנבדקו בטקסטים כמעט

 וכיוצא הכתובה שבלשון מזה שונה הדבורה בלשון המילים שסדר לנו שידוע

 מאוד חשוב מקום יש זה מסוג שבמחקר להדגיש ראוי לכך, בנוסף באלו(.

 מסמרות לקבוע אי־אפשר שנמצאו. התופעות היקרות של סטטיסטית לבדיקה

המקרים מן אחוז באיזה למשל, המציגים, מדויקים מספרים בידינו שיהיו לפני



 תשלים כזאת בדיקה מסוימת. דקדוקית צורה משמיט או מילה מחליף המתמלל

וסופיות. מדויקות מסקנות להסיק נוכל לאחריה ורק הממצאים, את

הנכדק המאגר .2

טלוויזיה תוכניות 2.1
 טלוויזיה תוכניות בשש שהוקלטו כפי דיבור שעות כחמש הוא הנבדק המאגר

 הערוץ ״חשיפה״, ;4.9.2001 לונדון, ירון עם תרבות מילה״, זה ״מילה שונות:

 ״מדברים ;11.9.2001 אריאלי, אביגיל עם לקום״ ״לשבת ;5.9.2001 השני,

 שחק, ליפקין טלי עם השלישי״ ״הזמן ;11.9.2001 חכים, לבנה עם זה״ על

.13.9.2001 אליאן, יונה עם ו״הבילויים״ 13.9.2001
 עומדת אחידה תמלול שמדיניות מכך להסיק ואפשר בכולן, דומות התוצאות

 הצופים לקהל הדברים את להעביר המנסה הכתוביות, עורך 3הכתוביות. מאחורי

 שינויים הדבור בטקסט עושה מאידך, ו״מכובדת״ מחד ״ידידותית״ בצורה

 הפקת שברקע כאמור, עולה, התיקונים שמץ פי על אף להלן. שיפורט כפי קלים,

 אינו שהמתמלל נראה זאת בכל נורמטיביות, של שיקולים עומדים הכתוביות

 למקור. זהה כמעט הטקסט את להשאיר ומשתדל מינימליים שינויים אלא עושה

אחת: דוגמה כאן אציג

הזאת... יחסים המערכת לתוך לבוא ויכלתי דיבור: (1)
זה״( על )״מדברים הזאת... היחסיס מערכת לתוך לבוא ויכולתי כתובית:

 צורת את ורק אך המתמלל מתקן בכללותו המשפט של הלקוי הניסוח למרות

שהיא. כמות הכללית התבנית את ומשאיר הסמיכות, יידוע ואת הפועל
 לכתוביות הדיבור בין הבדלים של שונה במספר להבחין שאפשר לציין יש

 יותר ומאורגן ערוך באופן מדברים התוכניות מגישי רוב הדוברים. לטיב בהתאם

 על למדיי מקפידים נפל, ובהתחלות בחזרות מרבים אינם למשל הם מאחרים.

 טקסטים מפיקים זאת, לעומת הדוברים, רוב וכד׳. הנורמטיביים הדקדוק כללי

4פחות. ומתוכננים יותר ספונטניים הנראים

 ו״כתוביות בע״מ״, טייטלם ״טרנס כותרת״, ״עלי החברות עומדות התמלול עבודת מאחורי 3

בע״מ".
 אחת, ובעונה בעת אחדים אנשים מדברים התוכנית במהלך שלעתים בחשבון להביא יש 4

 אי בדיקת לצורך נחשבו לא כאלה קטעים השיחה. מהלך אחר לעקוב למתמלל קשה ואז

 בתוכניות המראיין דברי רבים שבמקרים עוד לציין יש הכתב. ובין הדיבור בין ההתאמה

 נעשה שהדבר )בין כתוב טקסט מתוך נקראים שהם או מראש, מוכנים נראים הטלוויזיה

לדעת שקשה מאחר הצופים(. מעיני ונסתר המצלמה בצד נמצא שהטקסט ובין בגלוי



משפטיים דיונים של טקסטים 2.2

 ״בודדות״, המכונה משפטי הליך במסגרת דיון של כשעתיים הוא הנבדק המאגר

 במהלך הדוברים 5דין. עורכי אותם ומייצגים בורר, לפני צדדים שני מידיינים שבו

 המשפט ללשון מיוחדים קווים כמובן יש 6והעדים. הדין, עורכי הבורר, הם הדיון

 כאמור, אנו, כאן. מענייננו אינם אלה אך בפרט, הדין ועורכי הבורר וללשון בכלל

 הזה במקרה היא הבוררויות ולשון הדבורה, הלשון מאפייני על ללמוד מנסים

 ואכן נפרד, לעיון בהחלט ראויה המשפט לשון הזאת. המטרה להשגת כלי אך

 ראה זו. לשון על רבות נכתב )באנגלית זה בנושא מיוחדים מחקרים מוכרים

, ם י ל ש מ  ראה בעברית בנושא. הספרות על מפורטת סקירה גם ושם ,1985 ל

 אי־אפשר זאת עם זה(. בכרך לבנת של במאמר בנושא המחקרים על סקירה

 בעקיפין משפיע הנידונה הלשון סוג המאגר. של מאופיו לחלוטין להתעלם

 הדוברים מתחלפים המשפטיים שבטקסטים העובדה למשל ממצאינו, על גם

 ותשובות. שאלות של בז׳אנר גדולים בחלקים בנוי והטקסט גבוהה, בתדירות

 מיוחדים שיח סמני של שכיחותם כגון משלו, אפיונים בעל הוא זה ז׳אנר

)ראה בקשה של דיבור פעולת או שיחה פתיחת דוברים, חילופי המאפיינים
.(66 :1987 ,Freeborn

 הוא, הכתוב הפרוטקול אל הדבורים הדיונים של מדויקת בהעברה הצורך

 לשמש מיועד הפרוטוקול שכן מאליו, ברור משפטיים, הליכים של במקרה

 מסקנות ולהסקת ממצאים לקביעת כבסיס הבורר או השופט ואת הצדדים את

 ועוד(. ; Eades ; 1996 ,Blackwell; 1985 ,Walker, 1996 למשל, כך, על )ראה

 אמנם המתומלל. הפרוטוקול ובין ההקלטות בין רבים הבדלים נמצאו זאת עם

 התוכן של מדויקת בהעברה מתרכז שהמתמלל בעובדה מקורם ההבדלים רוב

 הכתב אל הדיבור את להעביר מתאמץ אינו ולכן המקצועיים, המשפטנים עבור

 מלבד להעביר המשתדלות הטלוויזיה, ככתוביות שקורה )כפי במילה מילה

 יתקבלו שהדברים משתדל אלא והתוססת(, הדבורה הלשון רוח את גם התוכן

 “an : 1990 ,Jensen זאת שמכנה כפי או היטב, ומנוסח ברור כתוב כטקסט

”idealization of data 1985 אצל ראה דומים )דברים ,Walker ; 1982 ,Tannen : 

49; 7(.251 ,242 :1996 ,Eades ;212 :1990 ,Walker ישנם זאת בכל אבל

 מקרים על ממצאינו את ביססנו לא מתוכנן, הוא ומתי ספונטני הוא הדיבור מתי בוודאות
אלה. מסופקים

בהתאמה. ושורה עמוד מספרי על־פי וממוספרים המתומללים הבוררות מדפי נלקחו הציטטות 5

שלהלן. בציטוטים מזהים פרטים מוזכרים לא מובנות מסיבות 6

 מוגבלים וממצאינו אחת, תמלול חברת בהפקת פרוטוקולים שנבדקו ולומר להסתייג יש ד
הנבדק. למאגר



 הכתב, אל הדיבור מן הטקסט העברת מתהליך בלתי־נפרד חלק שהם הבדלים

להלן. יידונו האלה וההבדלים

הכתב על העלאתו עם הדבור כטקסט הנעשים השינויים .3

 להלן ימוינו שנבדקו הכתובים לטקסטים הדבורים הטקסטים בין השינויים

והמרות. תיקונים, השמטות, :סוגים לשלושה

השמטות 3.1
 לכל המשותף 8המתמלל. של מכוונות השמטות שהן שברור בהשמטות מדובר

לתוכן ישירה תרומה להם שאין משפט לחלקי מתייחסות שהן הוא ההשמטות

המבע. של הפרופוזיציוני
 לאופיו קשורות המשפטיים הדיונים של בטקסטים המתמלל השמטות רוב

9לענייננו. בלתי־רלוונטיות בהיותן כאן יידונו לא והן המשפטי, ההליך של

חזרות השמטת 3.1.1
 צירופי על ואף שלמות, מילים על מילים, חלקי על לחזור נוטים אנו בדיבור

;Tannen, 1989 אצל למשל, התופעה, על )ראה שלמים משפטים ועל מילים

.1999 ,Biber et al : בזמן חשיבה כדי תוך נעשית החזרה לעתים (.14.2.2 סעיף 

 הדגשה לצורך לעתים ברקע; הפרעות בגלל לעתים ;זמן להרוויח כדי הדיבור,

: Blackwell, 1996 ראה בבריטניה חקירה בהליכי דומות השמטות והבהרה)על

 בדיבור הקשורות שיחה חלקי של השמטות כאן נידונות לא ,4 מם׳ שוליים בהערת כאמור 8

 שכן מדויק, תמלול על מראש מוותר המתמלל כאלה במקרים אחדים. דוברים של בו־זמני

הטקסט יהיה אחת, ובעונה בעת הנאמרים הדברים שברי ואת המלל כל את יעתיק אם

לחלוטין. סתום
 ,Eades ידי על legal formalities מכונים טכניים)אלה לעניינים הקשורים לדיבורים הכוונה 9

העדים, מקום כגון התמליל(, מן השמטתם עובדת את שם מציינת היא .246 :1996

 ויכוח של במקרים הבורר של רוח קוצר הבעות בעברית, טעויות תיקוני דיבורם, אופן

 וסימונם מסמכים הגשת של הפרוצדורה את אזכיר דוגמה לשם וכדומה. המידיינים בין

 הדברים את מעביר המתמלל אין שכיחותה ועקב הדיונים במהלך רבות פעמים הנעשית

 העיסוק מן מתעלם הוא במדויק. ולא מלא באופן לא הזאת הפעולה כדי תוך הנאמרים

 משהו בקיצור ומציין ההליך של בפונקציה מתרכז הוא ארוך, להיות שיכול בראיות הטכני

 מה בין להבחין אי־אפשר אלה במקרים (.14 :49) ״.18ת/ ,17ת/ וסומן ׳׳הוגש מעין

 מה ובין לדיון, בלתי־רלוונטי והיותו שלו הטריוויאליות עקב הפרוטוקול מן שהושמט

 הפרוטוקול ושל ההקלטה של אלה חלקים הכתב. אל מהדיבור המעבר בגלל שהושמט

זה. עיוננו במסגרת איפוא נכללו לא



 דבר של אמירה לעתים (.Jensen, 1990: 11 ראה ובאוסטרליה ,271-268

 אצל גם ביותר, כטבעית מתקבלת החזרה בדיבור לשכנע. ניסיון היא פעמיים

 המקרים ברוב לכן כגמגום. נראית היא בכתב אבל ורהוטים, משכילים דוברים
החזרות. את משמיט המתמלל

קיצור, לשם נעשה הדבר נוספת: סיבה החזרות להשמטת יש בטלוויזיה

 של סביר ולקצב המסך למסגרת להתאים צריך הכתובית של הטקסט שכן

 המדובר שהטקסט הייתה שלנו המחקר שהנחת להעיר כדאי כתוביות. חילופי

 לכך חיזוק נמצא לא אבל המסך, מגבלות של לסד להתאימו כדי בהרבה יקוצר

 מהירה יותר הקריאה במחקרים, שהתגלה שכפי משום אולי שנבדקו, בטקסטים
 (.Chafe, 1982)הדיבור מן

,0דוגמאות:

 שבגלל אנשים והרבה גברים הרבה הרבה הרבה הרבה מכירה אני דיבור: (2)

בעבודה. מאוחרות שעות עד נשארים הם כלכליים אילוצים

לקום״( )״לשבת אנשים... והרבה גברים הרבה הרבה מכירה אני כתובית:
 שלכם בעיה זה בעיה זה כל חברים דיבור: (3)

(17 ;51) שלכם בעיה זה חברים פרוטוקול:

 כלפי איננו כבר השוכר איננו כבר שהדייר מקרים לך אומר אני דיבור: (4)
התביעה? את תגישו אתם מי

 את מגישה את מי כלפי איננו כבר שהדייר מצב אומר אני פרוטוקול:
(12 ;52)התביעה?

 אופיה דיבור: של זו לקטגוריה מיוחד אופי בעלת חזרה יש המשפטי בדיון

 לעתים מכתיב העד, ותשובות דין העורך משאלות המורכבת החקירה, של

 העד מדברי מילים צירוף על או מילה על חוזר דין העורך :מסוים מסוג חזרות

 הדגשה, לצורך כנראה מודגשות(, באותיות החזרות מופיעות להלן 5 )בדוגמה

 זאת: מכנה ,Eades, 1996)בחקירתו ממשיך הוא כך ואחר וכדומה, הבהרה

Lawyer’s third part.) כלל. בדרך בפרוטוקול נכתבות אינן כאלה חזרות גם 
דוגמה:

 לדרוש נוהגת היית הזה התפקיד במסגרת אם לדעת רציתי שאלה: (5)

שלהם. התשלומים הבטחת צורך לגבי ביטחונות משוכרים

 שבהעדר שנראה במקרים אלא פיסוק, סימני אין הדיבור מן המובאות הדוגמאות בכל 10

 סימני הועתקו זאת, לעומת הכתובים, בטקסטים הכתוב. את להבין קשה כלשהו פיסוק
שינוי. ללא המקור מן הפיסוק



לא. :תשובה
 הייתם לא איתכם חותם היה ששוכר הניהול חוזה במסגרת לא. שאלה:

ביטחונות. מבקשים

 לא. תשובה: י
 מדיניות? של עניין היה זה כלומר שאלה:

נכון. תשובה:
משנת... שכירות חוזה לך להציג מבקש אני מדיניות. של עניין שאלה:

 11עצמיים ותיקונים נפל התחלות השמטת 3.1.2
 מילה, של חלק ואחרי מסוים, באופן המשפט את מתחיל הדובר לעתים

 מחדש. המשפט את להתחיל מחליט הוא אחדות, מילים או שלמה, מילה

 מושמטות הן בטלוויזיה ואילו הנפל, התחלות תמיד מושמטות בפרוטוקולים

 הדבר לפעמים זה. בעניין אחידה שיטה מצאנו ולא לעתים, ומופיעות לעתים

 עליהם חוזר והוא דבריו, מניסוח מרוצה אינו הדובר המשפט: באמצע קורה

 עצמיים תיקונים עצמי. תיקון בשם כאן תכונה זאת תופעה אחר. בניסוח

 בפרוטוקולים כך )על מהפרוטוקולים וגם מהכתוביות גם כלל בדרך מושמטים

 ,Jensen:ובאוסטרליה ,Blackwell, 266:1996 ראה בבריטניה חקירה הליכי של

 Biber )ראה הדבורה ללשון ביותר אופייניות הללו התופעות שתי (.11:1990

.14.2.3 :1999 ,et al 14.2.4ו־.)

נפל התחלות השמטת 3.1.2.1

 כמוצג בפרוטוקול, והן ככתוביות הן הנפל, התחלות מושמטות כלל בדרך

) (6)בדוגמאות להלן הנפל. התחלת את משאירה הכתובית (8) בדוגמה (.7ו־

 בין משמעותיים מאוד הבדלים היה אופן בכל אצלי חושבת אני דיבור: (6)

לילד ילד
 לילד ילד בין משמעותיים מאוד הבדלים היו אופן בכל אצלי כתובית:

לקום״( )״לשבת

 ,Walker אצל )למשל “false start” האנגלי המונח של תרגום הוא נפל״ ״התחלת המונח 11

1985: 49: .1062 :1999 ,Biber et al,) לו אין אך בו פותח שהדובר למבע והכוונה 

 “utterances left) שלמים״ לא ״מבעים בשם מכונים הזאת התופעה שגילויי יש המשך.

grammatically incomplete”, 1999: 1063. ראה ,Biber et al) יציב )ראה ״נטישות״ או 

 retrace and repair מכנה )שם( Biber^ למה מקביל עצמי״ ״תיקון המונח בפרסום(.

sequences: reformulations.



 הזה הסיפור מכל נצא אנחנו אני דיבור: (7)

(6 ;70) הזה הסיפור מכל נצא אנחנו פרוטוקול:

 ש... בעצם תחושה איזשהו כאן יש אבל מתוך... לא זה לא, זה דיבור: (8)
בגללם זה נמצאות שאנחנו שהמקום

 ש... בעצם תחושה איזושהי כאן יש אבל מתוך... לא זה כתובית:
לקום״( )״לשבת בגללם זה נמצאות שאנחנו שהמקום

עצמיים תיקונים השמטת 3.1.2.2

 מהעבודה להיזרק להיות הולך שהוא לו נודע והאיש דיבור: (9)

)״הבילויים״( מהעבודה להיזרק הולך שהוא לו נודע והאיש כתובית:
 רוצה אני הובלה אלא הדרכה לא הדרכה שאלות כמה רוצה אני דיבור: (10)

לשאול לומר

(21 ;60)לשאול רוצה אני הובלה שאלות כמה רוצה אני פרוטוקול:

שיח סמני השמטת 3.1.3

 חד־משמעיים, אינם הקבוצה גבולות אך בתנופה, היום נמצא השיח סמני חקר

 השיח סמני בקבוצת הכוללים יש שונה. באופן אותם רואים שונים וחוקרים

 אינם הפרופוזיציה, של האמת ערכי את משנים שאינם המשפט חלקי כל את

 שמדובר למה ולא הדיבור לאקט מתייחסים הם המבע, לתוכן דבר מוסיפים

 קוגניטיבית רפרנציאלית ולא אקספרסיבית, אמוטיבית פונקציה להם ויש בו,

 Jucker and של בהקדמה למשל, ראה, הקבוצה גבולות סוגיית על )בהרחבה
1998 ,Ziv.)

 הנ״ל, התכונות בעלי משפט חלקי השיח סמני בקבוצת ייכללו להלן גם

 מסוגים והסגרים שיחה פתיחת סמני תוקף, סמני פנייה, קריאה, מילות כגון:

 בנוגע עמדה נקיטת משום בו שאין הוק, אד מיון זה במיון לראות יש שונים.
אחרת. במסגרת ייעשה מדוקדק מיון השיח. סמני מיון לדרך

 הכתב אל הדיבור מן שיח סמני מעבירים שהמתמללים עולה החומר מבדיקת

 של החיות הרגשת ואת הדובר של המיוחד סגנונו את לשמר רוצים כשהם

 ללשון גם המתאימים שיח סמני של לסוג שייכים כשהסמנים או הדבורה, הלשון

 אופייניים כשהסמנים הכתב, אל במעבר שיח סמני משמיטים והם הכתובה,

 בעתיד שייעשה במחקר הכתובה. ללשון מתאימים ואינם בלבד הדבורה ללשון

 הלשון את גם המשרתים שיח סמני סוגי של מקיפה בדיקה לערוך מקום יש

סובלם״. הנייר ״שאין כאלה לעומת הכתובה, הלשון את וגם הדבורה



ר אסתר ב - קי ס ב כו רו אבא בו

קריאה מילות השמטת 3.1.3.1

B). הדבורה הלשון של הבולטים המאפיינים מן הן קריאה מילות ib e r  et al, 

 הדוגמאות אחת שזאת נראה תמיד. אותן משמיטים והמתמללים (,1083 :1999

הכתוב: בטקסט מקום לו שאין הדבורה הלשון ליציר המובהקות

חם על הזה הבחורצ׳יק את תפסתי יו אמרתי דיבור: (11)
לקום״( )״לשבת חם על הזה הבחורצ׳יק את תפסתי אמרתי כתובית:

 הכוונות? על מפיו חי אני מה זה מה דיבור: (12)
(14 !73)הכוונות? על מפיו חי אני מה פרוטוקול:

הסגרים השמטת 3.1.3.2

 אך (,Biber et al, 1999: 1067. )ראה רבים הסגרים אופייניים הדבורה ללשון

 את משמיט המתמלל שונים. מסוגים הסגרים בהם יש כתובים טקסטים גם

 או כתוב, בטקסט מקום להם ואין הדיבור לארגון קשורים כשהם ההסגרים

 למחקר חשיבות יש אינפורמטיבית. מבחינה תורמים כבלתי אותם רואה כשהוא

אלה. סוגים שני בין יפריד גם השאר שבין מקיף, ממשיך,

 להגיד שרציתי מה של ההקשר שזה יחידה תהיה לא שהיא או דיבור: (13)

קודם
מילה״( זה )״מילה היחידה תהיה לא שהיא או כתובית:

 לפי... משלמת בחשבון שראינו כמו החברה אם דיבור: (14)

(19 ;70לפי...) משלמת החברה אם פרוטוקול:

 ניהול הסכם על חתמו שלא לצערנו כאלה גם והיו דיבור: (15)

(2 ;59)ניהול הסכם על חתמו שלא כאלה גם והיו פרוטוקול:

תוקף של סמנים השמטת 3.1.3.3

 קרובות לעתים מושמטים הסתייגות( סמני )כולל תוקף סמני מסוג שיח סמני

סובלם אינו שהנייר משום לא הכתוב, הטקסט אל המדובר הטקסט מן במעבר

 מושמטים הם הכתובה; הלשון של בטקסטים גם מופיעים הם שהרי —

 עם למיותרים. אותם חושב כנראה המתמלל כלומר קיצור, לשם כלל בדרך

 למודאליות הקשורים כאלה, במבעים שיש הדעה מקובלת היום במחקר זאת,

 ,Trauggott למשל, )ראה, הרחב במובן המבע למשמעות תרומה אפיסטמית,

 למידת רבה חשיבות יש משפטי שבהליך ספק אין (.2000ו־ 1998 לבנת ; 1989

זה. עיוננו לגבולות מחוץ הוא זה עניין אך הדברים, נאמרים שבה התוקף



בספר לדפדף אפשר בהחלט אבל דיבור: (16)

השלישי״( בספר)״הזמן לדפדף אפשר אבל :כתובית
 שכן ודאי ודאי דיבור: (17)

(11 ;56)כן פרוטוקול:

דיבור פתיחת של סמנים השמטת 3.1.3.4

 ופירוש ותשובות, משאלות המקרים ברוב בנויים כאמור, המשפטיים, הדיונים

 ונשנה חוזר בשימוש כרוכים כאלה דיונים ביותר. תכופים דוברים חילופי הדבר

 ראה באנגלית דיבור פתיחת סמני )על דיבור פתיחת המאפיינים שיח בסמני

1073 :1999 ,Biber etal. ;66 :1987 ,Freeborn .)בהיותם אלה, סמנים ועוד 

 הפרוטוקול מן לרוב מושמטים שנבדקו, בטקסטים מאוד ומרובים טריוויאליים

 : Blackwell, 1996 ראה בבריטניה משפטיים דיונים של בפרוטוקולים כך )על
הדיבור. בפתיחת הבאים ציינים לעתים מושמטים הכתוביות מן גם (.266

 משלם... לא השוכר כאשר קורה מה עכשיו, הבנתי, דיבור: (18)

(24 ;51)משלם... לא השוכר כאשר קורה מה פרוטוקול:
 רוצה... אתה מה אבל כן דיבור: (19)

(1 ;51)רוצה... אתה מה אבל פרוטוקול:

 לעבוד ולא כאן להיות מעדיפה אני כאילו דיבור: (20)

לקום״( לעבוד)״לשבת ולא כאן להיות מעדיפה אני כתובית:

 אחת רק כמובן, זאת, אך דיבור, פתיחת של כסמן מתפקדת ״כאילו״ כאן

;1999 הנקין ראה אחרות, פונקציות )על הזה השיח סמן של הפונקציות
.(Maschler, forthcoming

נוספים שיח סמני השמטת 3.1.3.5

 המשמשות מילים למשל הדבורה. ללשון מובהק באופן השייכים שיח סמני יש

 כלשהו)ראה פרוצדורלי בשימוש ״פשוט״ כגון מילים או (,filler)כ״מילוי״

 הם לרוב ואכן הכתוב, בטקסט מקום להם אין כאלה שיח סמני תשס״א(. זיו
בתמלול. מושמטים

איתו טוב לי היה לא פשוט דיבור: (21)

זה״( על איתו)״מדברים טוב לי היה לא כתובית:
דופן יוצאת את טוב לי אמרת דיבור: (22)

לקום״( דופן)״לשבת יוצאת את לי אמרת כתובית:



 השוטפים הם התפקודיים שהם הדברים באמת גם זה כלל בדרך דיבור: (23)

 השוטפים הם התפקודיים שהם הדברים גם זה׳ כלל בדרך פרוטוקול:

(64; 2)

גוף כינויי השמטת 3.1.4
 הכינויים ולכן בפועל, כלולים ובעתיד בעבר והשני הראשון הגוף כינויי

 כאן מתחייבת אינפורמטיבית)אינני מבחינה מיותרים לפועל הנוספים הפרודים

 שנבדקו בטקסטים הדיבור בלשון שונה(. שהתנהגותם השלישי, הגוף לכינויי

 לאישוש סטטיסטית בדיקה לבצע יש כי )אם בהם מרובה שימוש מוצאים אנו

 הבאה בסימון, העודפות הוא הדבורה הלשון ממאפייני אחד שהרי הטענה(,

 דבר של בסופו כלשהי, מסיבה מידע שבריר הנמען איבד אם שגם להבטיח

 האפשרות הקורא בידי יש זאת, במקום הכתוב, בטקסט בשלמותו. יעבור המסר

 הטקסט מן הפרודים הגוף כינויי השמטת שנכתב. מה על ושוב שוב לחזור

 הסגנון, את משפרת ואף בתוכן, פוגמת אינה הטקסט, לקיצור תורמת הכתוב

אותם. להשמיט רבים במקרים נוטים המתמללים ולכן

 אחרת פעם פה תהיי אם נשמח אנחנו אבל דיבור: (24)
לקום״( אחרת)״לשבת פעם פה תהיי אם נשמח אבל כתובית:

 בחברה אני נכסים מנהל הייתי אני דיבור: (25)
(7 ;65) בחברה נכסים מנהל הייתי פרוטוקול:

חזרה(. השמטת היא השני ״אני״ )השמטת

חיבור מילות השמטת 3.1.5

החיבור וי״ו השמטת 3.1.5.1
 כשיש מאוד קרובות לעתים נעשה זה החיבור. וי״ו את המתמלל משמיט לעתים

 בעלת בוי״ו לראות אפשר מחשבה(. לצורך הפסקה)למשל, החיבור וי״ו אחרי

 בראש הן מושמטת החיבור וי״ו השיח. לסמני היא אף כשייכת הזאת הפונקציה

מחובר. משפט איברי בין והן המשפט,

שוטר מגיע ו... בערב... וחצי שש היה זה דיבור: (26)
השלישי״( שוטר)״הזמן מגיע בערב... וחצי שש היה זה כתובית:

 שקראתי למכתב כרגע אותך להפנות רוצה ואני דיבור: (27)
(21 ;75)שקראתי למכתב כרגע אותך להפנות רוצה אני פרוטוקול:

להיות יכול לא לא לי אמר והוא בלבד ואיתו x עם שיחה לי הייתה דיבור: (28)



 יכול לא לי אמר הוא בלבד ואיתו x עם שיחה לי הייתה פרוטוקול:
5 ;70)להיות -4)

ו״גם״ ״אבל״ השמטת 3.1.5.2

 אצלנו שינוי גם זה הם רק לא זה אבל זה את אומרת לא אני לא דיבור: (29)

 אצלנו. שינוי גם זה !הם רק לא זה זה. את אומרת לא אני לא, כתובית:
לקום״( )״לשבת

 93 יולי שהיא השכירות תקופת את רואים גם אנחנו דיבור: (30)

(20 ;50) 93 יולי שהיא השכירות תקופת את רואים אנחנו פרוטוקול:
 אלף 18 עוד לי נדמה כן גם היה כך ואחר דיבור: (31)

(5 ;78) אלף 18 עוד לי נדמה היה כך ואחר פרוטוקול:

לועזיים ביטויים השמטת 3.1.6

 לעברית, אותו ומתרגם לועזי בביטוי משתמש כשהדובר הטלוויזיה, בתוכניות

 12קיצור. לשם בעיקר כנראה הלועזיות, המילים את הכתובית מן משמיט המתמלל
:לדוגמה

 ביידיש( הוא המקורי ישנו)הביטוי הוא דו, איז ער דיבור: (32)
השלישי״( ישנו)״הזמן הוא כתובית:

קיצור לשם השמטה 3.1.7

 נראה הקיצור עצם אלא הקיצור, סוג את להגדיר קשה רבים במקרים בטלוויזיה,

 כשהטקסט בייחוד הניסוח, את לעתים מקצר המתמלל אחרות, במילים כמטרה.
מסורבל. הוא יותר הארוך הדבור

 כמה מלבנון לצאת הצליחו אימהות ארבע אם לעצמי וחשבתי דיבור: (33)

 ללכת שאפשר כזאת להיות הזאת לעיר לגרום להצליח בשביל צריך נשים
הכביש על לא בנוחות עגלה עם בה

 כמה מלבנון לצאת הצליחו אימהות ארבע אם לעצמי וחשבתי כתובית:

 עגלה עם בה ללכת שאפשר כזאת להיות הזאת לעיר לגרום צריך נשים
לקום״( הכביש)״לשבת על לא בנוחות

ץ זח עניין עברי. בביטוי הלועזי הביטוי מוחלף הביטוי, את מתרגם אינו כשהדובר 12 ד י  י

להלן. (3.2) התיקונים בסעיף



תיקונים 3.2
 לתיקונים להלן יתחלקו הכתב אל במעבר הדבור בטקסט הנעשים התיקונים

המילון. בתחום ולתיקונים הדקדוק בתחום

3 .2 ם 1. קוני ם תי חו ת ק ב קדו הד

 בלשון מאשר הנורמטיבי הדקדוק חוקי על הקפדה פחות יש הדבורה בלשון

.Biber et al, 1999: 1121. )ראה הכתובה  את בהעבירם המתמללים, לכן (

 בדקדוק. כשגיאה שנחשב מה את לתקן נוהגים הכתב, אל הדבור הטקסט

 הטלוויזיה תוכניות את המלוות בכתוביות המתמלל של השיטתיים התיקונים

 קהל את לחנך ניסיון של מדיניות מאחוריהם שניצבת הרושם את יוצרים

 המזעריים שהשינויים במקרים בעדינות נעשה הדבר לנורמטיביות. הצופים

 הדבורה. הלשון של הטבעית בזרימה המדיניות, קובעי לדעת פוגמים, אינם

 ניכרת ואין תיקונים, פחות סטטיסטית נמצאו המשפטיים הדיונים בתמלול ואילו

 תיקונים כאץ גם נעשים זאת עם תקנית. לשון על הקפדה של מדיניות בהם

 תיקונים )על הדוברים לשון את ״לשפר״ המתמלל של ניסיון על המצביעים

: Blackwell, 1966 ראה בבריטניה משפטיים הליכים של בפרוטוקולים דומים

267-266.)
:הדקדוק בתחום תיקונים סוגי כמה להלן

ומספד מין תיקוני 3.2.1.1
 גוף בכינוי שימוש בדיבור נמצא לא שנבדקו בטלוויזיה המלל תוכניות בכל

. לרבות)הן, חבור גוף ובכינוי פרוד ) ן ( )הם, הרבים כינוי - ם  המשמש הוא -

 לרפרנט )המתייחס הרבים כינוי מתוקן תמיד בכתוביות לרבות. וגם לרבים גם

הרבות. לכינוי בנקבה(

 אותנו החליפו כך אחר והם אותם ולימדנו לעבודה אותם הכנסנו דיבור: (34)

 אותנו החליפו כך אחר והן אותן ולימדנו לעבודה אותן הכנסנו כתובית:

השלישי״( )״הזמן

 אחרים. בכינויים גם לנקבה זכר בין התאם להיעדר עדים אנו הדיבור בלשון

 כינוי — 35 )בדוגמה אלה אי־התאמות לתקן חזקה נטייה יש הכתוב בטקסט

הפועל(: במין אי־ההתאם מתוקן כן וכמו רמז, כינוי — 36 ובדוגמה מסתם

 החלטה איזשהו יש דיבור: (35)
(15:61) החלטה איזשהי יש פרוטוקול:



ראשונה פעם היה וזה מאחר דיבור: (36)

זה״( על )״מדברים ראשונה. פעם הייתה וזו מאחר כתובית:

״אפעל״ בצורת ״יפעל״ צורת החלפת 3.2.1.2

 בעתיד הפועל של יחיד שלישי גוף בצורת מרובה שימוש יש הדבורה בלשון

 מחליפים המתמללים זה״(. את יעשה לא )״אני בעתיד יחיד ראשון לגוף גם

התקנית. בצורה הזאת הצורה את תמיד

יספר אני מה ידעתי דיבור: (37)

השלישי״( )״הזמן אספר אני מה ידעתי כתובית:

היידוע צורת תיקון 3.2.1.3

הסומך יידוע סמיכות: צירופי יידוע של שונות דרכים רווחות הדבורה בלשון

 להלן, 42-38 בדוגמאות שמודגם כפי גם, בצדה אך הנורמטיבית, הדרך —

 הידיעה ה״א ללא ויידוע הנסמך, ושל הסומך של כפול, יידוע הנסמך, יידוע

 הכתוב והטקסט הללו היידוע צורות מתוקנות ובפרוטוקולים בכתוביות בכלל.

 סמיכות צירופי הנורמטיבית: העברית כללי פי על מיודעים צירופים מעמיד
בלבד. הסומך ביידוע

תיבות הראשי מה לשאול כדי התקשרתי אתמול דיבור: (38)

לקום״( התיבות)״לשבת ראשי מה לשאול התקשרתי אתמול כתובית:

 חריגים דברים יש עבודה הנוהל את מכיר שאני מה לפי דיבור: (39)

;63)חריגים דברים יש העבודה נוהל את מכיר שאני מה לפי פרוטוקול:
13)

מאוד גדולה היא הארוחות הכמות דיבור: (40)

השלישי״( מאוד)״הזמן גדולה היא הארוחות כמות כתובית:

 הרכישה המם עם בעיה לו הייתה הזה השכירות הסכם דיבור: (41)

;76) הרכישה מם עם בעיה לו הייתה הזה השכירות הסכם פרוטוקול:
18)

אוכל חדר נושא על גם אחראי דיבור: (42)

השלישי״( האוכל)״הזמן חדר נושא על גם אחראי כתובית:

 בייחוד להיות, הפך אוכל שחדר מכך נובע האחרונה בדוגמה היידוע היעדר
פרטי. שם מעין שהוא מושג בקיבוצים,

מתיקון הוא לעיל( 41 ו־ 40 הכפול)דוגמאות ביידוע השימוש שמקור ייתכן



 מתחרט הוא ואז מתאים, תואר שם ומחפש מיודע שם מציין הדובר עצמי:

 נשאר. זה וכך היידוע, את ומתקן חוזר לא כבר הוא אבל סמיכות, על ומחליט

 בסמיכות כפול יידוע של רבים מקרים מוצאים שאנו היא התוצאה פנים כל על

 ועצם נעשתה(, שטרם סטטיסטית בדיקה זה לעניין מאוד )וחשובה בדיבור

 הופך הזה שהשימוש מוכיחה עצמו את לתקן טורח אינו שהדובר העובדה

 נתפשים כאלה צירופים פורמלית, שפה בכתיבת אך סובל״ שהדיבור ל״שימוש

13תיקון״. כ״צריכים
 שם בצירופי בלבד התואר שם של היידוע את להסביר ניתן דומה באופן

עצמי: תיקון של כסוג הבאה, בדוגמה שמצאנו כפי תואר, ושם עצם

 שנפגעים הקשישים אנשים אותם של הבעיה דיבור: (43)

השלישי( )הזמן הקשישים האנשים כתובית:

 הדובר כדלקמן: היה הקשישים״ ״אנשים הצירוף את שיצר שהתהליך ייתכן

 בחר הוא ההחלפה ועם אחר עצם בשם ״אנשים״ העצם שם את להמיר בחר

 יידוע או כפולה: לפרשנות ניתנת שהתקבלה התוצאה העצם. שם את ליידע גם

 הצירוף את תפש )כך בלבד התואר בשם הידיעה ה״א ידי על תואר שם צירוף

מיודע. בלתי עצם לשם מיודעת תמורה או הכתוביות( עורך

הפועל צורות תיקון 3.2.1.4

 בדיבור מ״ליסוע״ רבות פעמים הפועל שם תוקן שנבדקו הטלוויזיה בתוכניות

 בכל תוקן בדיבור הרווח ״יכל״ הפועל גם בכתובית. ״לנסוע״ התקנית לצורה

״יכול״. התקנית לצורה הופעותיו

ליסוע אהב לא לצערי בעלי דיבור: (44)
השלישי״( לנסוע)״הזמן אהב לא לצערי בעלי כתובית:

הזאת יחסים המערכת לתוך לבוא ויכלתי דיבור: (45)
זה״( על הזאת)״מדברים היחסים מערכת לתוך לבוא ויכולתי כתובית:

 ביניהם להבחין לנסות ויש הדבורה, הלשון משגרת להיות הופכים אלו כגון לשון שימושי 13

 רווחים שהם פי על אף הדבורה הלשון בדקדוק אותם נכלול שלא שגויים שימושים לבין

 כמשפט נתפש גדול״ דבר היה הזה הקברות בבית הביקור של ״החוויה כגון: משפט בה.

 לשונו ליציר מודע המוען היה ואילו הדעת, ובהיסח הדיבור בשטף הזה באופן שנאמר

 ש״הדיבור אלה לבין סובל״ שהדיבור ״שגיאות בין זו הבחנה הסתם. מן אותו משנה היה

מקיפה. לבדיקה ראויה סובל״ אינו



המילון בתחום תיקונים 3.2.2

מילים שיבושי 3.2.2.1

מילה: אותה של התקנית בצורה תקנית בלתי צורה מחליפים המתמללים

 החוזה בסוף נספח שמה יש דיבור: (46)

(16 ;66) החוזה בסוף נספח שס יש פרוטוקול:
 הזאתי הסוגיה את להבין צריך דיבור: (47)

(21 ;62)הזאת הסוגיה את להבין צריך פרוטוקול:

שעבוד ומילות קישור מילות יחם, מילות תיקון 3.2.2.2

 במילה הקישור ומילות היחס מילות את המתמלל מחליף רבים במקרים
התקנית. ללשון יותר מתאימה הנשמעת

ילדים לי אין זה בעד דיבור: (48)

השלישי״( )״הזמן ילדים לי אין זה בגלל כתובית:
קשה יהיה שזה בכדי דיבור: (49)

השלישי״( )״הזמן קשה יהיה שזה כדי כתובית:
הדברים כל על חושב ושאתה דיבור: (50)

השלישי״( )״הזמן הדברים כל על חושב וכשאתה כתובית:

״הוא״ באוגד ״זה״ האוגד החלפת 3.2.2.3

 הנחשב ״זה״, האוגד אחדות פעמים מוחלף המשפטיים הדיונים בתמלול

 ספק הדקדוק לתחום ספק שייכת זו סוגיה ״הוא״. התקני באוגד יותר, ל״נמוך״
הלקסיקון. לתחום

 ארוך לזמן חוזה זה החברה של החוזה דיבור: (51)

(1 ;69) ארוך לזמן חוזה הוא החברה של החוזה פרוטוקול:
האבטיפוס באמת זו לדוס אירמה דיבור: (52)

)״הבילויים״( האבטיפוס באמת היא לדום אירמה כתובית:

14המרות 3.3

 יש כטעות, למתמלל שנראה מה לתקן הבאות הקודם, בסעיף ההמרות לעומת

המישלב. והעלאת הסגנון שיפור לשם נעשות הן אלא תיקון, שאינן המרות

14 236 :1985) Walker) בסעיף נכללים )שניהם תיקונים ובץ המרות בין מבחינה אינה 

alternation.) ץ מבחינה אני  תיקוני ובין לועזית( מילה תרגום תיקון)כגץ שאינן המרות ב
לשון.



 אותנטית בצורה משקפים הקודם בסעיף והתיקונים כאן המופיעות ההמרות

 הדיונים מתמלל אף שכן הכתובה, ללשון הדבורה הלשון בין ההבדלים את

 ורואה הללו בהבדלים חש לשון, עריכת של מיומנות מכל החף המשפטיים,

 ראוי, יהיה הכתוב שהטקסט כדי הדרושים השינויים את לערוך חייב עצמו׳

 בצורה הדברים את להעביר מקבל, שהוא המפורשות ההוראות למרות וזאת

 בלי הטקסט את מתקן שהמתמלל נראה מסוימים במקרים לחלוטין. מדויקת

לכך. מודע להיות

מילים צירוף או מילה המרת 3.3.1
 ״חוק״ שאין פי על אף החליף שהמתמלל מילים וצירוף מילה מודגמים להלן

 לשם כץ עושה כנראה הוא המדוברת. המילה הופעת את השולל נורמטיבי

 אופיו את יותר ״הולם״ יותר, ״מכובד״ נראה הממיר הביטוי המישלב. העלאת

 אלא סובלם״, הנייר ש״איץ בדברים איפוא מדובר איץ כאן הכתוב. הטקסט של

 הנייר על אך בדיבור כטבעיים המתקבלים דברים מעדיף״, ש״הנייר בדברים

15״נמוכים״. או ״זולים״ נראים הם

 דבר כזה היה לא עוד דיבור: (53)
(1 ;52) מקרה כזה היה לא עוד פרוטוקול:

 הבעיה מה המסמכים את להציג יכול אתה דיבור: (54)
(15 ;48)בעיה. אין המסמכים, את להציג יכול אתה פרוטוקול:

 רטורית. שאלה או ממש שאלה דו־משמעי: הוא הדבור שהנוסח נראה כאן
 רטורית, לשאלה שהכוונה להבין עוזר הדבור התקשורתי האקט של ההקשר

 המשמעות את להבין המקורי להקשר מחוץ הנמצא לקורא עוזר והמתמלל

 בעל החד־משמעי בביטוי הדו־משמעי הביטוי המרת באמצעות המתאימה

הזאת. המשמעות

 במקבילו גבוה ביטוי או מילה מחליף המתמלל שבהם הפוכים, מקרים נמצאו זאת לעומת 15
 לשונו. שגרת משום ספק הגבוה. הביטוי את מכיר שאינו משום ספק יותר, הנמוך הרגיל

 חלק לקחת אתה פרוטוקול: השכירות: הסכם בעריכת חלק נטלת אתה דיבור: למשל,
 אל קרי אליהם גלגלתם שאתם מזה כתוצאה דיבור: (12 :78) השכירות הסכם בעריכת

 לבית אליהם גלגלתם שאתם מזה כתוצאה פרוטוקול: ההוצאות: את לשלם הקפה בית
 ״קת״ הביטוי מן התעלמות כאן שיש נראה — (11 :77) ההוצאות את לשלם הקפה

למתמלל. מוכר אינו שאולי



דבוקה בסמיכות פרודה סמיכות המרת 3.3.2

 לפיכך יותר. קצר גם והוא יותר גבוהה ללשון נחשב הדבוקה הסמיכות מבנה
דבוקה: בסמיכות פרודה סמיכות של המרות נמצאו

 הנכס של הגודל את הראשון בטור רואים אנחנו דיבור: (55)

(15 ;56) הנכם גודל את הראשון בטור רואים אנחנו פרוטוקול:

לועזיים ביטויים תרגום 3.3.3

 באנגלית. בעיקר אחרות, בלשונות בביטויים שימוש יש הדבורה בעברית

 לעברית הללו הביטויים מתורגמים הטלוויזיה תוכניות את המלוות בכתוביות
לדוגמה: המקרים. ברוב

 unfortunately דיבור: (56)

השלישי״( לצערי)״הזמן כתובית:

inside happiness^־ את להם אין דיבור: (57)

זה״( על הפנימי)״מדברים האושר את להם אין כתובית:

 של הדיסקורסיבי הכוח על שומר המתמלל כלומר, להקשר, מתאים התרגום
למשל, מילולי. תרגום על מקפיד ואינו הביטוי

tell me about it דיבור: (58)

לקום״( אומרת)״לשבת את מה כתובית:

 מוצאים אנו המקור, מילת בציון חשיבות רואה כשהמתמלל מסוימים, במקרים
לדוגמה: התרגום. את בסוגריים ולידו המקור את

־ (59) ^ )רוטב(.״)״הבילויים״( sause׳

:שכיח לא ביטוי לצופים להבהיר כדי לעתים באה בסוגריים התוספת

השפתיים בין סינקים שאין דיבור: (60)

)״הבילויים״( השפתיים בין )תיאום( ״סינקים״ שאין כתובית:

למשל, תרגום, ללא האנגלי במקור בכתובית הביטוי מופיע רחוקות לעתים

זה״(. על חיובית״)״מדברים במגמה אבל up and down ״זה (61)

 במילה קיי״ ״או הביטוי רבות פעמים הוחלף שנבדקו המשפטיים בדיונים
״בסדר״. המקבילה העברית



הכתובה הפורמלית הלשון לעומת הדבורה הפורמלית הלשון - סיכום .4

 מקבילים לטקסטים קטגוריות משתי דבורים פורמליים טקסטים מהשוואת

 מערוצי אחד בכל הלשון את המאפיינים מובהקים קווים עולים כתובים

 חזרות הן: הדבורה בלשון לטקסטים האופייניות התכונות הללו. התקשורת

 ועל מילים צירופי על מילים, על הברות, על ״גלויות״ חזרות גם מרובות,

 הפרוד, הגוף כינוי על החזרה כגון ״סמויות״, חזרות וגם שלמים, משפטים

 ותיקונים נפל התחלות ריבוי בתמורות; שימוש או בפועל, ממילא הכלול

 כגון דווקא, הדבורה ללשון מיוחדים מהם שרבים שיח, בסמני שימוש ;עצמיים

 שיחה, פתיחת סמני תוקף, סמני מסוימים, מסוגים הסגרים פניות, קריאה, מילות

 בהרחבה המסר את איפוא מעבירה הדבורה הלשון ועוד. המסר, ארגון סמני

 שהדובר כל־אימת אסוציאטיביות וסטיות הסברים, דוגמאות, חזרות, על־ידי

 ברמות ובאקספרסיביות אישי באופי מצטיינת אף היא לעתים טעם. בכך מוצא

 במעבר לחלוטין מושמטים או מתמתנים האלה הסממנים מן רבים שונות.

 פי על יותר, מצייתת הכתובה הפורמלית הלשון זאת מלבד הכתוב. לטקסט

 כן ועל העברית, ללשון האקדמיה של הנורמטיבי הדקדוק לכללי ממצאינו,

 מילות יידוע, מספר, מין, גוף, תיקוני שונים: מסוגים דקדוק תיקוני נמצאו

 הלשון הפועל. נטיית בתחום תיקונים וכן שעבוד, ומילות קישור מילות יחם,

 ״יפה״. גם אלא יותר ״נכונה״ רק לא להיות משתדלת הכתובה הפורמלית

 המישלב מבחינת מסומנים בלתי וביטויים מילים של המרה נעשית זו מסיבה

 כשייכים המסומנים במקבילים מוחלפים אלה כל נמוך. כמישלב מסומנים או

הכתוב. לטקסט המתמלל, לדעת יותר, ראויים והם גבוה, למישלב
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