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מבוא א.

 ״ניתוח המכונה מדוברים, טקסטים לניתוח שיטה להציג בכוונתי זה במאמר

 שלי)יציב הדוקטור עבודת מבוססת שעליו במחקרי נקטתי זו שיטה 1בסבכה״.

 העברית של ולקסיקליים תחביריים מאפיינים בתיאור עוסקת זו עבודה (.2002

 תיאור לשם מתועתקים. דבורים בטקסטים ביטוי לידי שבאים כפי המדוברת,

 אירוע על או מקצועם על לספר שנתבקשו דוברים, 12 הוקלטו אלה מאפיינים
לפחות. שעה רבע במשך הוקלט הדוברים מן אחד כל בו. שנכחו מעניין

 לשם אך הכתב, על כול קודם להעלותם עלינו היה הטקסטים, ניתוח לשם

 לאופי התמליל, לאופי הנוגעות אחדות עקרוניות החלטות לקבל צורך היה כך
ולמטרותיהם. התעתיק

 קצרים קטעים החוקרים רשמו למיניהם ההקלטה מכשירי להמצאת עד

 באלפבית או הרגיל בכתיב השתמשו הרישום ולצורך מדוברת, שפה של יחסית

 מוגבלות לא כמעט הקלטות מאפשרים הניידים הרשמקולים כיום הפונטי.

 להקלטת הטכניים האמצעים ומשתכללים שהולכים ככל אורכן. מבחינת

 כך הכתובה. השפה לעומת המדוברת השפה של הייחודיות מתחדדת הדיבור,

 מחייבים אלה קשיים הכתב. אל המדוברת השפה בהעברת קשיים מתגלים גם

 למטרות ובהתאמתם ולתעתוק לתמלול בכללים הקשורות עקרוניות החלטות
המחקר.

 שפת או והטעמה, הנגנה הגייה, כגון פונטיים במאפיינים שעניינם במחקרים

 על מעלים כאשר אך פונטיים. סימנים באמצעות התעתיקים נעשים ילדים,

 כתיב באמצעות לרושמם נוטים מדוברת, שפה של גדולים לשון מאגרי הכתב
התאמות. מעט עם רגיל
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 כולל והוא ולקסיקליים, תחביריים מאפיינים עניינו שלי המחקר כאמור,

 כלומר, המקובל. ובכתיב בתמליל !שתמש1ל בחרתי לפיכך ארוכים. טקסטים

במילון. כתובות שהן כפי נכתבות המילים
 לייצוג מושלם אמצעי אינו המקובל הכתיב משלה. חסרונות זו לשיטה אולם

סיבות: מכמה וזאת בו, לראות רוצה הייתה נאיבית שגישה כפי הדיבור,

 איכויות כמו פונטיים מאפיינים של רישום מאפשר אינו המקובל הכתיב .1

 קיימות שונים. ועוצמות קצבים בהטעמה, הבדלים הקול, של ושינויים

 על מקשות הן לעתים אך אלה, תופעות של חלקי לרישום שיטות מספר

 נסיבות שעניינם במחקרים זאת לראות ניתן ברצף. הטקסט של הקריאה

או 1995 ויצמן למשל )ראה דיבור פעולות או אינטראקציה תקשורת,

1998 ,Maschler.  האינטראקציה את להציג שואפים אלה שמחקרים ככל (

 על סימנים ועוד עוד עורמים הם כך למציאות, ביותר הקרובה בצורה

 הטקסט את לקרוא המאפשרות תקליטורים(, )כמו חדשות טכניקות הדף.
 חלק זמן באותו לראות ניתן )ואף להקלטה שמקשיבים בזמן בו הכתוב

זה. מצב בעתיד ןשנו האינטונציה(, מעקומות
 תופעות של לקריאה תמיד נוח אינו שלו, הקווית התצוגה ובעיקר הכתב, .2

 תיקונים היסוסים, ונטישתן, מילים של התחלות כמו בדיבור, מסוימות

בו־זמנית(. המדברים דוברים סימולטני)מספר ודיבור

 2ונטישות: היסוסים מופיעים שבו למבע דוגמה
 שלך הבסיס תחושת אה של הנושא אל נגיד זה את לקשר יכולה את ואז

 קשורים ש+ דברים אה מיני כל החזקה המסגרת של הביתיות של ה־ של

 הזה לפן
(10-8 רגל, )כף

 תמיד מתאים אינו אך הכתובה, השפה של מסוימים לכללים עונה הפיסוק .3

 הדוקטורט, בעבודת שנקטתי בשיטה המדוברת. בשפה תופעות לתיאור

 לא כדי אותם מלפסק נמנעתי הדבורים, המונולוגים את תמללתי כאשר

 הטקסט. את הבונים התחביריים והמבנים המשפט דגמי מהם מראש לקבוע

 לא לפעמים ואכן לפניו, ולא התחבירי הניתוח לאחר זאת לעשות שאפתי

אפשרויות. מספר בין להכריע הצלחתי

הבא: במבע לדוגמה

 הסימן באמצעות — ארוכה הפסקה +, הסימן באמצעות בתמלול מסומנת קצרה הפסקה 2
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 אורי אחרי באמת דבר של בסופו שהתגלגלתי כך אותי גלגלו החיים
לוקסמן

 ואז גלגלו( הפועל )כתואר הראשון המבע את לסיים יכולה כך המילה

 במאגר נוספות בדוגמות )כמו עצמה בפני העומדת שעבוד מילת הוא ש
הנדון(: הלשון

 כך אותי גלגלו החיים

השני: המבע את הפותחת שעבוד ממילת כחלק או

 לוקסמן אורי אחרי באמת דבר של בסופו שהתגלגלתי כך

התמלול, כדי תוך מיד להכריע שלא מאפשר הפיסוק בסימני השימוש חוסר

 עצמה על חוזרת התופעה אם לראות ואף נוספות להאזנות לחכות אלא
הטקסט. סוג את או הדובר את ומאפיינת הטקסט בהמשך

 בדוגמה למשל, הפיסוק. לכללי תמיד מתאימות אינן בדיבור הפסקות ועוד,

 הפסוקית לבין כש־ הקישור מילת בין בדיבור גדולה הפסקה יש הבאה

 בין נקודה או פסיק להטיל מאפשרים אינם הפיסוק כללי אולם שאחריה.
 בדיבור: הפסקה מורגשת אם גם הפסוקית, לבין השעבוד מילת

כש+++ אבל למאבק שותפות היו הנשים במקבי־ תקופה באותה שבעצם
 המדיני החלק הסתיים

(38-37 )הרצאה,

 אינם הקריאה, סימן או השאלה סימן כמו האקספרסיביים, הסימנים .4

המדוברת, בשפה ביטוי לידי הבאות התופעות כל את לרשום כדי מספיקים
שאלה. של עקיפה דיבור פעולת או היסוס אירוניה, כמו

 ניתן כיצד למשל, בהגייה. וריאציות לרשום מאפשר אינו התקני הכתיב .5
כ־ה? או כ־א נהגית הבית במילה ה־ה אם לציץ

 בין האיזון את למצוא מנסות לתמלול או לתעתוק המוצעות השיטות כל

 שיטת בכתב. המועבר הטקסט של הקריאה נוחות ובין שנאמר למה הנאמנות

 טפו. טפו ו אה, אמ, כגון מילוליים לא מבעים גם כוללת הנקוטה התמלול

 להבנת חשובים הם אם בתמלול; מופיעים אינם פארא־מילוליים אמצעים
בהערת־שוליים. מופיעים הם הטקסט

 נכתבות למעלה( בדוגמה במקבי־ המילה בשלמותן)כמו נהגו שלא מילים
מקף. כשאחריהן



בסבכה ניתוח ב.

 המשפט דגמי בהם ואותרו תחבירי ניתוח הטקסטים נותחו התמלול לאחר

 הניתוח תום עם רק טקסט. לכל האופייניים התחביריות והיחידות השכיחים

 ״ניתוח המכונה הוויזואלית, התיאור שיטת פי על הטקסטים את להציג היה ניתן

בסבכה״.
 הם מדברים כשאנו מייצרים שאנו המבעים רוב כי מניחה זאת תיאור שיטת

 המדובר השיח בתוך כי עוד מניחה היא קטועים. אינם כלומר מושלמים, מבעים

 ניתן אך ראשון, במבט נגלית אינה שלעתים המבעים, בין לכידות מתקיימת

 ,Blanche-Benveniste ראה הדיון )להרחבת בסבכה. הניתוח באמצעות לחושפה

1997.)
 צירים, שני בעל כמבנה הטקסט תפיסת היא הניתוח של המוצא נקודת

 יותר ומאוחר (De Saussure, 1904) דה־סוסיר של בחיבורו כבר המוזכרים

 והציר האופקי)הסינטגמטי( הציר (:Jakobson, 1979)יאקובסון של במאמרו

 על הלשוני החומר את פורשים בסבכה הניתוח באמצעות האנכי)הפרדיגמטי(.

הצירים: שני
 מרכיביו: על התחבירי המבנה נפרש הסינטגמטי, הציר האופקי, הציר על

שורה. פני על נפרש תחבירי מבנה כל ומשלימיו. הנשוא הנושא,
 מעמד שלהם היסודות נפרשים הפרדיגמטי, הציר האנכי, הציד גבי על

 צירופים, של התחלות וכן כוללים תחביריים חלקים הם אלה זהה. תחבירי

 את המאפיינים התיקונים, או החזרות ,ההיסוסים ותיקונים. חזרות היסוסים,

 הניתוח בשיטות מקומם את מוצאים שאינם מרכיבים הם המדובר, השיח

 הטקסט מבנה את לתאר השאיפה אולם כתובים. טקסטים לניתוח המתאימות

 הניתוח שיטת האלה. התופעות של תיאור מחייבת השמטות, ללא בשלמותו,

 מאפשרת הפרדיגמטי, הציד גבי על גם הלשוני החומר את המניחה בסבכה,

 למאפיינים בחלקן קשורות כן, אם הנוצרות, הפרדיגמות אותן. גם לתאר

 ותיקונים(, חזרות )היסוסים, המדוברת השפה של ההפקה לאופני מיוחדים

במבע. כוללים לחלקים ובחלקן
 יחס מילת של מנטישה כתוצאה פרדיגמה נוצרת הבאה בדוגמה למשל,

 התופעות מן היא נטישה של זו תופעה אחרת. יחם מילת של ובחירתה אחת

 דהיינו, לדבורה, ובעיקר המדוברת, לשפה המיוחד ההפקה אופן את המאפיינות

 הציר גבי על לזה, מתחת זה נרשמים הפרדיגמה של היסודות הספונטנית.

האנכי:



ב־ התקבלתי

 לירושלים

(26 דין, )עורכת

 שני כאן וגם כולל, מושא של מהופעתו כתוצאה נוצרת תחבירית פרדיגמה

האנכי: הציר גבי על יונחו הפרדיגמה, של היסודות שני שהם המושאים,

 הטייס את להעלות רצו בהתחלה

המכונאי ואת
(61 )הרפתקה,

 מספר של מהצטרפות הנוצרים פסקאות, דמויי קטעים חושפת זו ניתוח שיטת

 היחידות ידי על שנוצרים קצב של ואפקטים תחביריות, יחידות של דגמים

 נראה לניתוח דוגמות ברצף. מופיעות הן שבו האופן ידי ועל עצמן התחביריות
הבא. בסעיף

 של דגם או מבנה אלא משפט, אינה הבסיסית התחבירית הניתוח יחידת

 הדגמים ולפירוט ,1980 אגמון־פרוכטמן ראה השמניים הדגמים )לפירוט משפט.
(.2002 יציב ראה הפועליים

 הדיבור רצפי את שבונים המשפטים דגמי על לעמוד מאפשרת השיטה

 המבחינה לעיון, נוחה תמונה מציגה היא בשיח. הישנותם אופן ועל הארוכים

 חזרות תוך הדוברים את המשמשים תחביריים, דגמים של שונים סוגים בין
ושינויים.

 מצביע שונות ובשפות יריעה רחבי לשון מאגרי על זו שיטה של היישום

 נחשפים אלו מבנים שיח. של שונות בסוגות קבועים מבנים של הופעתם על

 על המתבססת ניתוח, של שיטה באותה בעקביות משתמשים כאשר בבירור

 ניתן ועליו בסיסית, ניתוח רמת מספק התחבירי השלד מילים. אוצר ועל תחביר

השיח. חקר מתחום למשל ניתוח, של נוספות שכבות יותר מאוחר להוסיף

 מאגר מתוך אחדים קטעים על בסבכה הניתוח שיטת את אדגים הבא בסעיף
 כך ואחר פיסוק, ללא שתומלל כפי טקסט כל יובא הדברים בראשית הלשון.

בסבכה. מאורגן כשהוא יוצג הוא



הדגמה :בסבכה ניתוח ג.

הדין עורך מקצוע .1
 נמצא שינותח הקטע בו. לעסוק שבחר המקצוע על הדין עורך מדבר זה בקטע■

 וההנאה התסכול באמירה: הטקסט את פותח הוא שלו. המונולוג בתחילת

 מאוד רבה ההנאה( )או הנאה אומר: הוא מכן לאחר הדין. עורך בעבודת

 את או שיחתו, של הראשונה התימה את מבשר הוא בכך הדין. עורך בעבודת

שיחתו. את יפתח שבה האופטימית הנימה

תמלול
 עורך בעבודת מאוד רבה 3/הנאה ההנאה הדין עורך בעבודת וההנאה התסכול

 בחומר ושולט שצריך כמו העבודה את מכין אתה שבהם למצבים מגיע אתה הדין

 ואתה משקרים שהם יודע שאתה עדים מיני כל חוקר נגדיות לחקירות מגיע היטב

 בתצהירים משקרים האלה שהחבר׳ה המשפט לבית להראות מסמכים עם מוכן אה

 שלהם בתצהירים משקרים שאנשים יודע אתה המשפט לבית מגיע אתה שלהם

 שהחבר׳ה בתיק מתעניינים בדיוק שלא שופטת או שופט לשכנע צריך ואתה

 שלך הלקוחות של היא והצודקת הנכונה האמיתית ושהגירסה משקרים האלה

 לדיון מגיע המסמכים את מכין מכין התיק את מכין המשפט לבית נוסע אתה

 חזקה גירסה היא שלו בתצהיר נתן שהוא שהגירסה שמשוכנע עד אותו ומגיע

 יודע לא הוא אבל המשפט בית בפני אותה להפריך נוכל לא ושאנחנו מאוד

 ואז בידינו נמצאים בכלל שהם דעתו על העלה לא שהוא מסמכים יש שבידינו

 נגדית חקירה מתחיל אתה

(11-1 דין, )עורך

בסבכה ניתוח

 הדין עורך בעבודת וההנאה התסכול

 הדין עורך בעבודת מאוד רבה ההנאה/הנאה
 שצריך כמו העבודה את מכין אתה שבהם למצבים מגיע אתה

 היטב בחומר שולט ו

נגדיות לחקירות מגיע

 האפשרויות. שתי תומללו שנשמעה הגרסה בדבר להכריע היה ניתן לא שבהם במקרים 3
 יהיה המבע נשוא ואז הנאה ולא ההנאה המיודע העצם שם את ביטא שהדובר ייתכן כך

הדין. עורך בעבודת היחס צירוף



 משקרים שהם יודע שאתה עדים מיני כל חוקר

 משקרים... האלה שהחבר׳ה המשפט לבית להראות מסמכים עם מוכן אה אתה ו
 המשפט לבית מגיע אתה

 שלהם בתצהירים משקרים שאנשים יודע אתה
שופט לשכנע צריך אתה ו

 משקרים האלה שהחבר׳ה בתיק מתעניינים בדיוק שלא שופטת או
 האמיתית ושהגרסה

הנכונה

שלך הלקוחות של היא הצודקת ו
 המשפט לבית נוסע אתה

 התיק את מכין

 המסמכים את מכין
לדיון מגיע

חזקה... גירסה היא שלו בתצהיר נתן שהוא שהגירסה שמשוכנע עד אותו ומגיע

 המשפט בית בפני אותה להפריך נוכל לא ושאנחנו
 בכלל... שהם דעתו על העלה לא שהוא מסמכים יש שבידינו יודע לא הוא אבל
נגדית חקירה מתחיל אתה ואז

הסבר

נשוא. ללא שמני צירוף נמצא הטקסט בתחילת

 מופיע זה במבע תואר(. שם הוא תוארי)הנשוא משפט דגם נמצא אחריו
הקודם. במבע שמופיע )ההנאה( השמניים מהצירופים אחד

דגם: אותו על כולם העונים מבעים של רצף מופיע כך אחר מיד

הנשוא של נשוא)פועלי(+משלים + גוף( נושא)כינוי

 שצריך במו העבודה את מכין אתה שבהם למצבים מגיע אתה
 מסמכים עם מוכן אתה

 המשפט לבית מגיע אתה

 משקדים שאנשים יודע אתה

 שופטת או שופט לשכנע צריך אתה
משפט לבית נוסע אתה



יציב אילאיל

 המילים מאוצר חלק המבעים ברוב אלא עצמו, על חוזר התחבירי הדגם רק לא

עצמו: על חוזר

אתה הגוף כינוי
 בתפקיד תמיד פעמיים, עצמו על חוזר המשפט בית השמני הצירוף

מקום. משלים

מגיע הפועלי הנשוא

 כולן חלקיות, או שלמות לוואי פסוקיות ארבע נמצא הפרדיגמטי הציר גבי על

מצבים: השמני המושא את מתארות

שצריך כמו העבודה את מכין אתה שבהם למצבים מגיע אתה
 היטב בחומר שולט אתה ו

 נגדיות לחקירות מגיע

עדים מיני כל חוקר

 נקטעת הנשוא של נשוא)פועלי(+משלים + גוף( נושא)כינוי הדגם על החזרה

חדש: דגם הצגת ידי על

 +נושא )פועלי( נשוא

הנושא. את מקדים הנשוא שבו דגם כלומר,
 להיות הופך הנושא הרכיבים: באופי גם אך במבנה ביטוי לידי בא השינוי

 זה. בתפקיד היה )אתה( הגוף שכינוי לאחר עד(, העצם לקסיקלי)שם נושא
 הלוואי( פסוקית הנשוא)של של משלימים שני נמצא הפרדיגמטי הציר גבי על

משוכנע:
 חזקה גרסה היא שלו בתצהיר נתן שהוא שהגרסה שמשוכנע עד אותו ומגיע

 המשפט בית בפני אותה להפריך נוכל לא שאנחנו ו

היה: הרכיבים סדר בו הקודם הדגם אל חוזרים ושוב

+משלים )פועלי( +נשוא גוף( )כינוי נושא



הרצאה תיאור .2

 בריבוי מאופיין הטקסט בה. שנכחה הרצאה על מספרת הדוברת זה בקטע
קונטקסט(. אמנות, )שפה, מילים אוצר על בחזרה וכן פרדיגמות

תמלול

 קונטקסט בתוך המשולב שלה מהידע הזאת כהן מחנה שהתפעלתי אומרת אני

 ועל אם ושפת אב שפת על דיברה היא ]...[ אמנותי ומ־ ופוליטי חברתי

 הסנסקריט על ש־ למשל דיברה היא האמנותי בהקשר השפה של הייצוגים

 מאוד מסגרת ואמ וערכים ועמדות פטריאכלי מאוד משהו אמ בעצם שמייצג

 ומדינה משטר אה של בקונטקסט בעצם שהיא האבהית השפה וזאת ברורה
 ונורמות

(6-1 )הרצאה,

בסבכה ניתוח

הזאת כהן מחנה שהתפעלתי אומרת אני

חברתי קונטקסט בתוך המשולב שלה מהידע

 פוליטי ו

מ־ ו

אמנותי
 אב שפת על דיברה היא

אם שפת ו

 האמנותי בהקשר השפה של הייצוגים על ו
ש למשל דיברה היא

פטריארכלי מאוד משהו אמ בעצם שמייצג הסנסקריט על

 עמדות ו

ערכים ו

 ברורה מאוד מסגרת אמ ו
משטר אה של בקונטקסט בעצם שהיא האבהית השפה וזאת

 מדינה ו

נורמות ו

הסבר

הסינטגמטי. הציר גבי על רבות התרחשויות אין בטקסט



יציב אילאיל

לדגם: עונים הנבחר בקטע הדגמים רוב

+מושא )פועלי( +נשוא גוף( )כינוי נושא

 הציר גבי על הפרדיגמטי. בציר רב משימוש נבנה המונולוג של הקצב רוב

פועלי: נשוא של כוללים משלימים נמצא הפרדיגמטי

הזאת כהן מחנה התפעלתי .1
חברתי קונטקסט בתוך המשולב שלה מהידע

אב שפת על דיברה היא .2
אם שפת ו
האמנותי בהקשר השפה של הייצוגים על ו

כוללים: לוואים או
חברתי קונטקסט בתוך המשולב שלה מהידע . 1

 פוליטי ו

 - 4מ ו

אמנותי

משטר אה של בקונטקסט בעצם שהיא האבהית השפה וזאת .2
 מדינה ו

נורמות ו

חקירה תיאור .3
 והן שאלותיו־הוא את הן מביא הוא לנאשם. שערך חקירה מצטט הדין עורך

 של האותנטיות את להגביר כדי ישיר, בדיבור כן הנחקר: של הקצרה תשובתו את

הדברים.

תמלול
 אה עצמי ביטחון המון לו שנתנו ראשונות שאלות אותו שאלתי ככה ישר אז

 יודע אני כן בהצטיינות סיימת שאתה יודע אני כן חשבון רואה מבין אני אתה

 מאוד שלך שהבום יודע אני כן שנים המון שלך המעביד אצל עובד שאתה

(.16-13 דין, )עורך וזה בטח וכן ממך מחזיק מאוד

נטישה. המשך, ללא מילה של התחלה 4



בסבכה ניתוח

 עצמי ביטחון המון לו שנתנו ראשונות שאלות אותו שאלתי ככה ישר אז

חשבון רואה מבין אני אתה אה

כן

בהצטיינות סיימת שאתה יודע אני

כן
שנים המון שלך המעביד אצל עובד שאתה יודע אני

כן
ממך מחזיק מאוד מאוד שלך שהבוס יודע אני

 וזה בטח וכן

הסבר

 מדווח הוא השאלות הצגת לפני הנחקר. את ששאל שאלות ארבע מצטט הדובר
 המון לו שנתנו ראשונות שאלות הכללי המונח באמצעות הפרדיגמה תוכן על

דגם: אותו פי על בנויות המוצגות השאלות ארבע מתוך שלוש עצמי. ביטחון

וקית0+פ +ש )פועלי( נשוא + גוף( )כינוי נושא

 השאלות: את המרכיב המילים אוצר על ואף התחבירי הדגם על חוזר הדובר
ש... יודע אני

 לקורא מאפשר שורה גבי על נפרש מבנה כל שבו באופן הטקסט של ההעמדה

 את המאפיין הקצב מן להתרשם לטקסט( מההאזנה לו נתאפשר שלא )מה

 חוזר יותר מאוחר אחדות שורות הישיר. בדיבור הרב מהשימוש וגם הטקסט

 ניתנות לא זה בקטע עקיף. בדיבור כעת החקירה, המשך את ומתאר הדובר

 הניתוח באמצעות בבהירות הטקסט של הקצב עולה שוב הנחקר. של תשובותיו
בסבכה:

הזה המסמך על חתם הוא אם אותו שואל אתה ואז

 את עשה הוא מה סמך על המסמך על חתם הוא אם ו
 הזה המסמך

 נכון הוא בו הנקוב שהמספר משוכנע הוא אם ו
־ ו

סליחה אותו שואל אתה ואז

בבקשה רגע רק



 מה לך מציג שאני הזה המסמך לי לומר בטובך תואיל

 הזה המסמך

(24-21 דין, )עורך

סרט של עלילתו על דיווח .4
 הדוברת — והשנייה (,2המראיינת)ד — האחת דוברות: שתי הקטע בתחילת

 ימים בו שצפתה ״טיטניק״, הסרט את המראיינת בפני מתארת זו (.1הראשית)ד

 הדוברות שתי של למבנים להתייחם מאפשר בסבכה הניתוח לכן. קודם אחדים

קולקטיבי״(. ״דובר המכונה )תופעה רצף לאותו כשייכים

תמלול
 הסרט את לשמוע רוצה את 1ד

 היה איך 2ד

 ביותר ארוך 1ד

אה אה 2ד
 בנאלית עלילה פנטסטיים הצילומים מדהימות תמונות אטי מאוד 1ד

 מהמעמד בחור בין רומנטיקה יש קומה ויש האנגלים לסנובים קומה ויש ]...[

 אה מציל והוא מדליקות עיניים עם אמן מאירלנד שחתר אמריקאי הנמוך

 קשר ביניהם נוצר ואז ]...[ אותו אוהבת לא שהיא לעשיר שמאורסת בחורה

 לא בצורה מתנהג והוא המיוחסים של בקומה לארוחה אותו מזמינה והיא

 ואז אתו לברוח מחליטה והיא רומן ונוצר מחוכמת מאוד אבל הולמת

 הספינה

טובעת 2ד
 הכחול היהלום של בגניבה אותו להאשים מנסה שלה הפיאנסה ואז טובעת 1ד

 המים כבר והספי־ אותו וקושרים אותו עוצרים שם אותו מצילה והיא

 אותו להציל מצליחה היא הצוואר עד כמעט מגיעים

(24-1 )טיטניק,

בסבכה ניתוח
המבנים. משחק בולט באופן עולה כך שונים. ברקעים מוצגים השונים המבנים

 היה איך

ביותר■ ארוך



 אה אה

אטי מאוד

מדהימות תמונות
פנטסטיים הצילומים

בנאלית עלילה

האנגליס לסנוביס קומה ויש

הנמוך מהמעמד כחוד בין רומנטיקה יש

 מאירלנד מחוזר אמריקאי
ט _ ע ן מ ט א ? ? ג י מ3 ע * ק י ל ר

רעב מחרפת משפחתה את להציל היחידי האמצעי זה אבל
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הספינה אז ו

טובעת

טובעת

הכחול היהלום של בגניבה אותו להאשים מנסה שלה הפיאנסה אז ו

 אותו עוצרים

אותו קושרים ו

—הספי ו

הצוואר עד כמעט מגיעים המים כבר

מושלם. לא מבע 5



הסבד
לסירוגין: החוזרים דגמים מספר של משחק נמצא הזה כקטע

תואר( )שם נשוא + שמני( )צירוף נושא .1

שמני( )צירוף נושא + יש .2
+משלימים )פועלי( נשוא + ( גוף )כינוי נושא .3

משלימים )פועלי(+ נשוא + שמני( )צירוף נושא .4
הנושא את מקדים הנשוא כלומר נושא, + )פועלי( נשוא .5

 נשוא + סתמי נושא .6

לדגם: השייך במבע נפתח הקטע

+משלים )פועלי( נשוא גוף(+ )כינוי נושא

 שמות שני באמצעות הניתנות עליה, והתשובות היה איך השאלה מופיעה אחריו

ואטי. ארוך תואר
דגם: לאותו השייכים מבעים מספר מופיעים כך אחר

תואר(. )שם נשוא + שמני( )צירוף נושא

 לדגם: השייכים מבעים מספר באים אחריהם

 שמני( )צירוף יש+נושא
:לדגם שעונה מבע נמצא כך אחר

+משלימים )פועלי( נשוא גוף(+ נושא)כינוי

 הנשוא של הדגם כמו אחרים, דגמים בין בטקסט פעמים מספר חוזר זה דגם

 פועלי. נשוא + שמני( )צירוף נושא של הדגם או הנושא, את המקדים

הוא: השולט כשהדגם מבנים, של במשחק כן אם מתאפיין הטקסט

+משלימים )פועלי( נשוא גוף(+ )כינוי נושא



סיכום

 לעבודת בסיס ששימש הלשון מאגר של התמלול אופן את הצגתי זה במאמר

 הקרויה השיטה של יתרונותיה על לעמוד ביקשתי כן כמו שלי. הדוקטורט
המתומללים. הטקסטים להצגת בסים ששימשה בסבכה״ ״ניתוח

 נחשף וכן מדוברים טקסטים של ויזואלי ייצוג מתקבל זו שיטה באמצעות
 קוהרנטיים ולא מאורגנים לא ראשון במבט שנראים טקסטים של והמבנה הסדר

בתמלול(. הפיסוק העדר כך על )ומוסיף

 ההקשר בתוך ולקסיקליים תחביריים פרטים ללמוד השיטה מאפשרת עוד

 של שונים חלקים בין השוואה לערוך ניתן באמצעותה מופיעים. הם שבו

 יאופיינו טקסטים של שונים סוגים שונים. טקסטים בין ואף טקסט אותו
 מקצוע של הטקסט )כמו אקספוזיטוריים בטקסטים למשל כך שונות. בסבכות

 שיעברו לפני פעמים של רב מספר דגם אותו על הדוברים יחזרו הדין( עורך

 יתחלפו הסרט( על הדיווח נרטיב)כמו המציגים שבטקסטים בעוד אחר, לדגם

 את הבונים והישנותם התחביריים הדגמים באמצעות רבות. פעמים הדגמים
שונות. סוגות לאפיין איפוא ניתן הטקסט

 בשיח המופיעות התופעות כל את יכללו בסבכה המוצגים הטקסטים
 טקסטים הטקסטים בהיות כמובן, ונטישות. תיקונים היסוסים, כגון מדובר

 לא לשוניים יסודות כולל הנאמר, כל את התמלילים יכללו הדיבור, מלשון
נורמטיביים.

 שימוש תובעים ואינם פשוטים הם הניתוח של התיאורטיים העקרונות
 סינטגמטי״ "ציר במונחים שימוש על נשענים הם מסובכת. בטרמינולוגיה

 )פועלי נשוא כינויי(, או )לקסיקלי נושא הרכיבים ועל מחד, פרדיגמטי״ ו״ציר
מאידך. ומשלימים אחר( או

 טקסטים על וכמובן כתובים, טקסטים על גם ליישם ניתן הזו השיטה את

 טקסטים בצרפתית, מדוברים טקסטים על נוסתה השיטה אחרות. בשפות

 )ראה ופינית איטלקית בספרדית, מדוברים טקסטים בצרפתית, ספרותיים
.1991 ,Blanche-Benveniste et al 215 ג.)
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