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מסד הנתונים למיזם ״חוקרים עברית מדוברת״

שלמה יזרעאל

המיזם "חוקרים עברית מדוברת" ראה מראשיתו את הצורך להמחיש לציבור חוקרי 
העברית — ועמם קהל שוחרי הידע והמתעניינים בשפה העברית — מה אפשר ללמוד 
מעיון מרוכז בנתונים אותנטיים של דיבור עברי יומיומי ספונטני, ומה רב העושר 

הצפון בנתונים אלה לקידום המחקר וההבנה של העברית בת זמננו.
הקורפוס שעמד לרשות החוקרים למיזם זה נלקח מתוך הקלטות מאגר העברית 
המדוברת בישראל )מעמ"ד(. ראשיתו של מעמ"ד בתוכנית שאפתנית שהציבה 
כמטרה לעצמה כינון מאגר הקלטות גדול ומייצג של העברית המדוברת בישראל.
מעמ"ד תוכנן ולּווה בצעדיו הראשונים על ידי צוות מלומדים מישראל ומחוצה לה:
צוות הליבה: שלמה יזרעאל, אוניברסיטת תל אביב )ראש התוכנית(; בנימין 
הרי, אוניברסיטת אמורי, אטלנטה, ג'ורג'יה, ארה"ב )חוקר ראשי(; ג'ון דו בואה, 
אוניברסיטת סנטה ברברה, קליפורניה, ארה"ב )אנליסט המאגר(; מירה אריאל, 
אוניברסיטת תל אביב )חקר השיח ופרגמטיקה(; גיורא רהב, אוניברסיטת תל אביב 
)סוציולוגיה וסטטיסטיקה(. אל הצוות הזה הצטרפה בשלב מאוחר יותר אסתר 

בורוכובסקי בר־אבא, אוניברסיטת תל אביב )תחביר(.
צוות היועצים: אליעזר בן רפאל, אוניברסיטת תל אביב )סוציולינגוויסטיקה — 
היבטים סוציולוגיים(; יעקב בן טולילה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב )סוציולינגוויסטיקה 
— היבטים בלשניים(; אוטו יסטרו, אוניברסיטת ארלנגן־נירנברג, גרמניה )תיעתוק, 
פונולוגיה ודיאלקטולוגיה(; שמואל בולוצקי, אוניברסיטת אמהרסט, מסצ'וסטס, 
ארה"ב )פונולוגיה, מורפולוגיה(; ג'פרי כאן, אוניברסיטת קיימברידג', בריטניה 

)תחביר(; אילנה שוהמי, אוניברסיטת תל אביב )חינוך לשוני(.
המודל אשר על פיו תוכנן המאגר ראה לכלול מדגם מייצג של דוברי העברית 
בישראל אשר בו הקלטות ספונטניות על ידי 950 איש, ובסך הכול — עם תוספות 
אחדות )ראו יזרעאל, הרי ורהב תשס"ב( — 1000 יחידות מוקלטות בנות 5000 

מילים כל אחת, דהיינו מאגר בן חמישה מיליון מילה.
הגישה שנקטנו בכינון מעמ"ד היא גישה תלוית תרבות. מעמ"ד שואף לגשר 
בין אינספור חלופות השיח הנהוגות בקרב קהילת הדוברים של העברית הישראלית 
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לבין ייצוגן במאגר על ידי אפיון השונּות במונחים דמוגראפיים ונסיבתיים גם 
יחד. זהו ניסיון ראשון וייחודי לכונן מאגר מייצג על שני צירי משתנים, משתנים 
דמוגראפיים ומשתנים תלויי נסיבות, בהתאם לקריטריונים סטטיסטיים ואנליטיים. 
בחירת האינפורמנטים להקלטות המאגר הראשי ראוי שתתבצע בדגימה אקראית 
של אוכלוסיית ישראל, כדי לשקף את המבנה החברתי של קהילת דוברי העברית 
בישראל. פילוח המאגר לצרכים אנליטיים טוב שייקבע על פי קריטריונים מוגדרים, 
אף כי כל הנתונים הסוציולינגוויסטיים של האינפורמנטים שיוקלטו יעמדו לרשות 
המשתמשים במעמ"ד. הנחת העבודה של מעמ"ד מתבססת על ארבעה קריטריונים 
דמוגראפיים שנתפסו כחשובים ביותר ביצירת השונות הלשונית בישראל: )1( מקום 
לידה, ארץ מוצא המשפחה, עדה או דת; )2( גיל; )3( השכלה; )4( מין או מגדר.1 
הנחת העבודה של מעמ"ד לניתוח נסיבות שיח מתבססת על חמישה משתנים, 
שלושה משתנים עיקריים ושני משתנים משניים: )1( יחסים בינאישיים; )2( מבנה 
השיח; )3( נושא השיח — כמשתנים עיקריים; )4( מספר המשתתפים בשיח; )5( ערוץ 

התקשורת )שיחה בעל־פה או שיחת טלפון( — כמשתנים משניים. 
המודל הזה תואר לראשונה בדפי אינטרנט בעברית ובאנגלית, ופורסם כלשונו 
בשפה האנגלית )Hary & Izre’el 2003(. תקציר עברי של המודל התכנוני הראשוני 
של מעמ"ד פורסם בעברית על ידי הרי ויזרעאל תשס"ב. שני מאמרים מדעיים 
על המודל, אשר בהם שוכלל ועודן המודל במידה מסוימת, פורסמו באנגלית 

)Izre’el, Hary & Rahav 2001( ובעברית )יזרעאל, הרי ורהב תשס"ב(.
המיזם הגדול הזה עדיין מחכה למימוש. בעזרת המקורות הפיננסיים המוגבלים 
שעמדו לרשותנו עלה בידינו להעמיד שתי מערכות של הקלטות, האחת בשלב 
ההכנה הראשוני, האחרת במסגרת מחקר חלוץ. שלב ההכנה הניב 11 הקלטות 
בנות 6 שעות לפחות כל אחת )חלקן ארוכות הרבה יותר(. אף שהתכנון הראשוני 
למחקר החלוץ יועד לאיסוף הקלטות בנות 3 שעות כל אחת מידי 20 מתנדבים, 
שלב זה כלל, בסופו של דבר, הקלטות רבות הרבה יותר, ובסופו של דבר הניב 42 
הקלטות של מתנדבים בנות 8 עד 16 שעות כל אחת. בסך הכול יש בידינו כעת 53 
הקלטות בנות 8 עד 16 שעות כל אחת, אשר מהן אפשר לדלות חומר ראוי למחקר 
העברית המדוברת. ההקלטות, שהוקלטו בין אוגוסט 2000 לבין אוקטובר 2002, 
מתעדות שיחות הלקוחות מחיי היומיום של מקליטיהן עם בני שיח שונים. אם כן, 

מספר הדוברים גדול בהרבה ממספר ההקלטות. 

על פי התכנון המקורי של מעמ"ד, המבנה האנליטי כלל רק את שלושת הקריטריונים   1
הראשונים. קריטריון המין לא מצא את מקומו במבנה האנליטי משום שדגימה סטטיסטית 
ממילא הייתה מאזנת את מספר האינפורמנטים על פי מין. דרישות החוקרים באפיון 
הדוברים היו מתממשות, אם כן, בשליפה מתוך המאגר על פי קריטריונים מוגדרים אלה.
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האינפורמנטים המוקלטים במחקר החלוץ נבחרו על פי קריטריונים דומים 
לקריטריונים האנליטיים שנבחרו כהנחת העבודה לשימוש במעמ"ד: מוצא, גיל 
והשכלה. גיוס האינפורמנטים ואיסוף ההקלטות למחקר החלוץ הופקדו בידי שלושה 
מכוני מחקר האמונים על איסוף נתונים וסקרי דעת קהל. כל גוף נועד לגייס שישה 

עשר אינפורמנטים, על פי הנתונים בטבלה דלקמן:

אחריםערביםמזרחיםאשכנזיםהשכלהגיל

צעירים
נמוכה/תיכונית

גבוהה

מבוגרים
נמוכה/תיכונית

גבוהה

הגיוון הדמוגראפי הנתון ביקש, אם כן, לגייס ארבעה יהודים ממוצא אשכנזי, 
ארבעה יהודים ממוצא מזרחי, ארבעה ערבים וארבעה מתנדבים אחרים על פי הפירוט 
כדלקמן: מכון א' יגייס ארבעה חיילים: שניים צעירים, חייל וחיילת בשירות חובה, 
ושניים מבוגרים, המשרתים בצבא קבע או בכוחות הביטחון בני למעלה מ־40  ובעלי 
משפחה. גוף ב' יגייס ארבעה חרדים או דתיים מאוד החיים בקהילה חרדית או דתית, 
עם ייצוג לאשכנזים ולספרדים, לגברים ולנשים. גוף ג' יגייס ארבעה עולים חדשים 

כשגילם והשכלתם תואמים את המפרט הכללי, שני גברים ושתי נשים.
משום שמטרת מחקר החלוץ הייתה לסקור מגוון רחב ככל האפשר מתוך 
חלופות השיח בקהילת דוברי העברית בישראל, המדגם הזה נבנה מתוך מתן עדיפות 
לגיוון דמוגראפי שיהא רחב ככל הניתן במסגרת מצומצמת זו. יש לציין בהקשר 
זה, שמעמ"ד תוכנן כמאגר לשון מייצג לכל דוברי העברית בישראל )ראו יזרעאל, 
הרי ורהב תשס"ב(. משום כך הגדרנו לצורכי מחקר החלוץ צעירים כבני 27-20 
שאינם בעלי משפחה ומבוגרים כבני 50  ומעלה שהם בעלי משפחה. ייצוג על פי 
מין התקבל על ידי מתן הדעת לייצוג שווה במין בתבנית, אף אם לא בהכרח ביחס 

ותפוצה שווים למשתנים האחרים. התוצר הסופי מגּוון מעט יותר.
מכשירי ההקלטה ששימשו להקלטות במחקר החלוץ היו הטובים מסוגם לתקופתם: 
מכשירים דיגיטאליים )TCD-D100 )DAT מתוצרת Sony. המיקרופונים ששימשו 
בהקלטות הם מיקרופונים סטראופוניים DSM-1S/L מתוצרת Sonic Studios. המתנדב 
נושא את הציוד בתיק ייעודי שנחגר סביב מותניו, ומעביר את כבל המיקרופון 
מתחת לבגדיו כך שהמיקרופונים, אשר יוצבו על קשת נשיאה התלויה על העורף, 
מצויים בקרבת האוזניים. בצורה זו, כל מה ששומע המתנדב מוקלט. השתמשנו 
בקלטות דיגיטאליות Sony 120P שמשך ההקלטה בהן ארבע שעות. פרקי הזמן 
להקלטות שיועדו לאינפורמנטים נעים בין 8 ל־24 שעות רצופות, אשר בניכוי 



שלמה יזרעאל   40

שעות שינה מצטברים לכ־16 שעות הקלטה, דהיינו כל מתנדב הקליט בין 2 ל־4 
קלטות. הקלטות גובו אחר כך בתקליטורים, ואלה שימשו להעברה למחשב, שבו 
התבצעה מלאכת התמלול. לבד מן הרגעים הבודדים שנדרשו להחלפת הקלטות, 

כל מה שדובר באותו רצף של זמן )8, 12 או 16 שעות( הוקלט.
מודעות המקליטים להיותם מוקלטים, מודעות היכולה להשפיע על שימושי 
הלשון, בדרך כלל שוככת אחרי זמן קצר, קל וחומר מודעות המוקלטים, אם יודעו 
מראש על ההקלטות. התרשמותי משיחות הנוגעות להקלטות עצמן, שגם שיחות 
אלה אינן עושות שימוש בלשון שונה מן הלשון הספונטנית הרגילה של הדוברים. 
שכן זאת לדעת: המתנדבים במחקר החלוץ ורוב המתנדבים בשלב ההכנה לא 
יודעו מראש על מטרת המחקר אלא רק בדיעבד )Izre’el & Rahav 2004: 4; אולם 
השוו יזרעאל תשס"ג: 216(. דוגמה טובה לכך היא הקלטה אשר בה המתנדבת 
המקליטה מגיעה אל מקום עבודתה בבוקר, מספרת לחברתה לעבודה על דבר 
ההקלטה, ומבקשת ממנה למסור כמה פרטים אישיים. ואולם משעלה נושא אחר 
— המודעות לעצם ההקלטה חולפת כלא הייתה, והשיחה מתגלגלת בספונטניות 
ובהתרגשות )ראו נספח(. על פי הקלטה זו בהמשכה — ועל פי הקלטות אחרות — 
הרושם הוא שגם אם שבה המודעות להקלטה מפעם לפעם, אין דרכה להימשך 
לאורך זמן, ומכל מקום אין בה כדי לפגום בטיב הלשון המדוברת ובאפיונה )ראו 
למשל C714_sp1_029-032 ובהמשך(.2 דוגמה אחרת תובא דווקא מתוך הקלטה 
שנעשתה במסגרת שלב ההכנה — הקלטה שבה המתנדב המוקלט ידע מראש על 
מטרת המחקר. המתנדב, "עומר", התבקש על ידי אביו, שליח מעמ"ד, לעבות את 
הקלטותיו הקודמות בחצי שעה נוספת של הקלטה שתתעד טקסט מסוגה אחרת. 
בהקלטה זו )OCh( מספר "עומר" לאביו על טיול שעשה בסין ובמונגוליה. בנקודה 
מסוימת — תוך כדי סיפור — "עומר" מעלה את עניין משך ההקלטה, ומתבקש 
להמשיך בסיפורו. דומה שגם הלשון שבה מדבר המוקלט על עניין ההקלטה ּוודאי 
הלשון שבה ממשיך את סיפורו מן הנקודה שהפסיק בה — אינן חורגות מן הלשון 

הספונטנית של השיחה )ראו OCh_sp1_807-812; sp2_244-245 ובהמשך(.
בתום פרק זמן ההקלטה שיועד לכל מתנדב, נערך עמו ריאיון סוציולינגוויסטי, 
אשר בו נשאל על רקעו החברתי והלשוני, לצד שאלות רלבנטיות אחרות. הנתונים 
שהתקבלו מן התשאול הסוציולינגוויסטי הזה עומדים לרשות משתמשי מעמ"ד.3 
האינפורמנטים ובני שיחם מזוהים בשמות בדויים ופרטיותם נשמרת הן בתמלילים 

ההפניות לדוגמאות ממאגר העברית המדוברת בישראל )מעמ"ד( כוללות את סימון הטקסט   2
)למשל: C714(, לאחריו סימון הדובר )למשל: sp1( ולאחריו מספריהן של הקבוצות 

.cosih.com הפרוזודיות המצוטטות. למעמ״ד ראו
.cosih.com/audio-and-data.html ראו  3
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והן בהקלטות, שם השמות הוחלפו ברצף פרוזודי.4 עוד על ההקלטות והעבודה 
הסוציולינגוויסטית שכוננה את המאגר הקיים ראו אצל יזרעאל תשס"ג ואצל 

.Izre’el & Rahav 2004
בראשית הדרך עלה בידינו לתמלל חלק מהקלטות שלב ההכנה בתמיכה כספית 
נדיבה של אוניברסיטת תל אביב. חלקן ראו אור אצל יזרעאל תשס"ב. אחרי כן 
תומללו טקסטים מן המאגר — הן מהקלטות ההכנה הן ממחקר החלוץ — בהזדמנויות 
שונות, בעיקר לצורך עבודות סטודנטים — בסמינרים, לעבודות לתואר שני )כהן 
 Dekel 2010,( ולעבודות דוקטור )תשס"ט, זילבר־ורוד תשס"ה, גונן תשס"ט
Silber-Varod 2011(.5 בבחירת הטקסטים לתמלול מתוך מחקר החלוץ השתדלנו 
לגוון את סוגי הטקסטים — בעיקר בכל הנוגע לחלופות הדמוגראפיות. מתוך ערכות 
ההקלטות השונות שהיו בידינו, נבחרו קטעים לתמלול על סמך איכותם: על פי משכם 
היחסי של קטעי ההקלטות ברצף נתון )השוו Izre’el & Rahav 2004: § 3( ועל פי 
איכות השמע — הן של האינפורמנט הראשי הן של בני שיחו — ומיעוט רעשי רקע. 
בעזרת קרן מחקר שזכתה בה אסתר בורוכובסקי בר־אבא מטעם הקרן הלאומית למדע 
לצורך מחקרה על מבעים מקוצרים בעברית המדוברת, תומללו הקלטות נוספות, 
http://tla.mpi.nl/tools/( ELAN והתמלילים כולם הותאמו לניתוח בעזרת תוכנת
/tla-tools/elan(.6 תוכנה זו מציגה את התמלילים במקביל להקלטות המקוריות, 
ומאפשרת שמיעת הרצף המוקלט עם קריאת התמליל, חיפוש נוח והרחבת אמצעי 
הניתוח. כל הטקסטים שעובדו בדרך זו ועוד אחרים עומדים לרשות קהיליית המחקר 
באתר מעמ"ד )cosih.com(. לכמה מן הטקסטים אף נוספו תעתיקים פונטיים. אנו 
מקווים שבעתיד יתאפשר להמשיך בעבודת התמלול, להוסיף תעתיקים פונטיים, 

ולהעשיר את מעמ"ד.
התמליל מבוסס על חלוקה לקבוצות פרוזודיות ומוגש בצירוף סימון היחידות 
כיחידות שלמות או קטועות, ובצירוף סימון הגבולות הפרוזודיים על פי תפיסה 
]ראו דוגמה בנספח להלן; עוד ראו המאמרים "מבוא לפרוזודיה בדיבור" מאת ורד 

להסבר על החלפת השמות בקובצי הקול ראו cosih.com/recording-process.html, והערה   4
2 שם.

תודה לעירית יציב, לשלי בכר, לאילן גונן — ועל כולם לסמדר כהן, שתמללו הקלטות   5
משלב ההכנה )ראו יזרעאל תשס"ב, הערה 1(. תודה גם למשתתפי הסמינרים שתמללו 
טקסטים רבים אחרים. תודה לכולם על עבודה שנעשתה בעומק התבוננות, על רצון כן 

ועל התלהבות רבה.
תודה לטלי אוקמן, שניהלה בשום שכל את העבודה הזאת; תודה לכל עוזרי המחקר שעסקו   6
 ELAN במלאכה; תודה לאסתר בורוכובסקי בר־אבא, שראתה את חשיבות המעבר לתוכנת

ויזמה את שכלול הקורפוס על ידי שיתוף הפעולה המבורך הזה.
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זילבר־ורוד והילה גרין )תשע״ו(, וכן המאמרים "ייצוג בכתב של עברית מדוברת" 
ו"יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח, תחביר" )יזרעאל תשע״ו]1[, 
תשע״ו]2[ שבספר זה(. תמלילים ראשוניים )בלא סימונים פרוזודיים ואחרים( מהקלטות 
מעמ"ד משמשים בסיס — לצד תמלילי הקלטות אחרות שהגישה אסתר בורוכובסקי 
בר־אבא — למאגר מתויג בן כ־92,000 תמניות שערכה דליה בוז'ן מן הטכניון. מאגר 
זה זמין באתר "מילה".7 חלק מן התמלילים של מעמ"ד תויגו ופורסמו על ידי ג'סטין 
 National Middle East Language Resource כחלק ממיזם )Justin Parry( פארי

.http://hebrewcorpus.nmelrc.org והם זמינים באתר ,Center (NMELRC)
הקורפוס ששימש בסיס למיזם "חוקרים עברית מדוברת" כולל את הטקסטים 

האלה:
OCD_1; OCD_2; OCD_3; OM; OCh; Y111; Y311;Y32; Y33; Y34; C514_2; 
C612_2; C612_3; C612_4; C711_1; C711_2; C714; C842; D142; P423_1; 
P931_1; P931_2; P931_3.

סימון הטקסטים שהוקלטו בשלב ההכנה )הם הראשונים ברשימה דלעיל( מורכב 
מן האות הראשונה של שם האינפורמנט הראשי )המקליט( — Y ,O — ואחריו סימון 
מזהה נוסף. סימון הטקסטים שהוקלטו במחקר החלוץ מורכב מן האות הראשונה של 
שם המכון שגייס את המתנדבים — P ,D ,C 8 — ואחרי האות באים מספר הקלטת 
ומספר התקליטור שמתוכו נדגמה ההקלטה )אם נדגמו קטעים אחדים מתוך אותו 
התקליטור — יופיעו מספרים סידוריים תואמים לאחר קו תחתי(. קורפוס הבסיס 
למחקר משולב זה כולל טקסטים שהקליטו תשעה מתנדבים במסגרת מחקר ההיתכנות 
של המיזם. מספר הדוברים הכללי הוא כארבעים. להלן הנתונים המרכזיים על כל 
אחד ואחד מן המתנדבים כפי שנמסרו לסוקרי מעמ"ד,9 ועמם כמה פרטים על בני 

שיחם ועל ההקלטות.10

.http://www.mila.cs.technion.ac.il/mila/heb/resources_corpora_spoken.html  7
C = מכון ב. י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל־אביב; D = מכון דחף;   8

P = מכון פורי.
לשאר הפרטים ראו באתר מעמ"ד cosih.com/table-2.html — בקישורים לטבלה.  9

מוצא: א)שכנזי( — מ)זרחי(; השכלה: על פי מספר שנות לימוד; מין: ז)כר( — נ)קבה(; מצב   10
משפחתי: ר)ווק/ה(; נ)שוי/אה(; ג)רוש/ה(. 
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שפת סימון
אם 

עברית

מצב מיןהשכלהגילמוצא
משפחתי

מקום 
מגורים11

הערות

 O
)"עומר"(

המקליט היה הרצלייהרז2612אכן
בן 26 בהקלטת 

 ,OMו־ OCD
בן 27 בהקלטת 

OCh
 Y

)"יעל"(
מושב במרכז רנ3016אכן

הארץ
C5תל אביברנ2616מ/אכן
C6עלה בגיל 13 זיכרון יעקבגז5016אלא

מברזיל; דיבר 
עברית )לצד 
פורטוגזית( 

מילדות
C7קיבוץ רנ2312מ/אכן

במרכז הארץ
C8עלה בגיל תל אביברז2313אלא

15 מרוסיה; 
סטודנט

D1רמת גןנז5317אכן
P4חיילתל אביברז2214מכן
P9חיילחיפהנז2012אכן

  11

צוינו במפורש שמות ערים, אך שמות יישובים קטנים אינם מצוינים כדי למנוע זיהוי.  11
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12

מקום ונושאבני שיחתאריךהקלטותמתנדב)ת(12
 O

)"עומר"(
OCD_14/9/2000 המקליט ושתי עמיתות

לעבודה:
"סיגל" — ילידת הארץ 

ממוצא מזרחי, בת 24 או 
25, בוגרת תיכון, נשואה, 
תושבת עיר בדרום הארץ
"מירב" — ילידת הארץ 
ממוצא מזרחי, בת 24, 

בוגרת תיכון, רווקה, 
תושבת עיר בדרום הארץ

שיחה בעניינים שונים 
בנסיעה במכונית 

חזרה מחתונה )מסיבת 
החתונה, נסיעה לבית 

מלון, יחסי אנוש 
בעבודה, דרך הנסיעה, 

וכו'(

OCD_2
OCD_3

OM4/9/2000 המקליט וחמישה עמיתי
עבודה )בכירים וזוטרים(

ישיבה בענייני כוח אדם 
במפעל

OCh21/12/2001 ,המקליט ואבי המקליט
יליד הארץ, בן 51, 

השכלה אקדמית, תושב 
תל אביב

סיפורים על טיול 
של המקליט בסין 

ובמונגוליה

המקליטה ושתי עמיתות YY11129/6/2001 )"יעל"(
לעבודה

הגעה לעבודה; בישול 
ואוכל; סביבת מגורים; 
ענייני אדמיניסטרציה 

בעבודה
Y311 המקליטה וחברתה

)"ליאת"(
זוגיות 

Y32לקראת נסיעה
Y33מגורים; נסיעה; בריאות
Y34מגורים; מכוניות

C5C514_25/9/2001 1( המקליטה בשיחת(
טלפון עם בת שיח 

שאינה נשמעת
)2( המקליטה בשיחה 

קצרה עם עמיתה 
לעבודה, בת 25, נשואה, 

השכלה אקדמית

היריון; תאומים; רווקות 

C6C612_27/9/2001 ביקור חברים בבית
המקליט: עיקר השיחה 

בין המקליט לחבר, שתי 
נשים מצטרפות לעתים 

מסעדות בשר

C612_37/9/2001הכנת קפה ועודכנ"ל
C612_47/9/2001בחדר עבודה — שיחה בין שני הגברים

סטארט־אפ של תוכנת 
השקיה

סימון המתנדב/ת, מקליט/ת השיחה: sp1. בני השיח מסומנים בהתאמה sp3 ,sp2 וכו׳.  12



45 מסד הנתונים למיזם ״חוקרים עברית מדוברת״   

מקום ונושאבני שיחתאריךהקלטותמתנדב)ת(
C7C711_115/9/2001

)שני קבצים 
עוקבים(

המקליטה, הוריה 
ואחותה

מגורים; חיי יומיום
C711_2

C71415/9/2001 ,המקליטה, הוריה
אחותה, ואחיה בן ה־10

הכנת ארוחת ערב 
ואכילתה; ענייני 

משפחה; בית; חינוך; 
פוליטיקה

C8C84215/9/2001מגורים; הליכה המקליט וחברתו
לקולנוע; עבודה של 

חברה משותפת
D1D1422/2/2002 ,המקליט, אשת המקליט

אישה נוספת וילד
תוכניות לנסיעה לחו"ל

P4P423_19/2/2002 המקליט ועמיתיו
החיילים; מפקד תורן 

)לפחות שבעה דוברים(

הכנות לשמירה ועוד

P9P931_113/2/2002
)שלושה 
קבצים 
עוקבים(

המקליט ומפקדו; 
שני דוברים נוספים 

במספר מועט ביותר של 
רפליקות

בעיות אישיות ושירות 
צבאי P931_2

P931_3
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יומיום  לשיחת  חד  מעבר  ואחריה  ההקלטה  על  שיחה  נספח: 
13 (C514_1) ספונטנית וקולחת

בוקר טוב ליאתי || א: 
בוקר טוב מיכל || ב: 

מה העניינים || א: 
טוב || מה נשמע || מה את עם מצלמה || את היית בטיול \ ב: 

בואי בואי אני | אני אספר לך מה קורה עכשיו || חכי שנייה | א: 
)היית( אומרת לי | הייתי מ- ― חופפת את השיער על הבוקר || ב: 

תקשיבי יקירתי | את מוקלטת עכשיו | יש משהו שאת רוצה | להגיד \ >צחוק< א: 
שקרנית || ב: 

>שאיפה< נשבעת לך || >צחקוק< א: 
למה \ ב: 

>צחקוקים< א, ב: 
| בבקשה | >צקצוק<  את צריכה לתת לי   | אני צריכה גם להגיד את ה  א: 

גיל | ]השכלה[ |
]>צחוק<[ ב: 

ו | מוצא || את רוא- >צחקוק< ― א: 
עשרים וחמש | >צחוק< למה מה זה || ב: 

זה | הגיעו אלי אתמול הביתה |  א: 
נו \ ב: 

ושאלו | אם אני מוכנה להשתתף באיזה ניסוי | של אוניברסיטת תל־אביב | א: 
נו | ייתנו לך נקודות לפחות \ ב: 

>בצחוק< כ- ― >שאיפה< ]אני צריכה[ להתמקח על זה || א: 
]>בצחוק< אני לא מאמינה || [ ב: 

שיחה זו לא נכללה בקורפוס ששימש מסד הנתונים לעיונים בספר זה, ועתה מוגשת לקהל   13
המשתמשים לצד שיחות נוספות באתר מעמ"ד. 

סימונים: | גבול פרוזודי משני )טון ממשיך(; || גבול פרוזודי ראשי )טון מפסיק(; \ גבול   
פרוזודי ראשי המסמן פנייה )בדרך כלל לשאלות כן/לא ובתנאים מסוימים גם בשאלות 
תוכן; ראו כהן תשס"ט(; — קבוצה פרוזודית קטועה; - מילה קטועה; ] [ חפיפה; >< יסודות 
לא מילוליים בדיבור; @..@ דיבור לא ברור; ) ( תמלול מסופק. ראו עוד יזרעאל תשס"ב: 

. 291-290
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>שאיפה< אה | ניסוי של אוניברסיטת תל אביב | הם רוצים לשים עלייך  א: 
אמ | רמקולים || כאילו לשי- ― להקליט אותך במשך שתים עשרה שעות | 

לשמוע | איך בן אדם חי בישראל ||
בקיצור | אסור לנו לספר סודות || >צחוק< ב: 

מ כן || מזל שאנחנו עובדות במחשבים || אפשר | >צחקוק< >שאיפה< לשלוח  א: 
מיילים || זהו || זה | אנונימי | כמובן |

] אמ |[ א: 
]איזה קטעים ||[ ב: 

כן || אז אה ליאת פה היא | ממוצא עיראקי | א: 
בת שלושים ושתיים | ב: 

]בהריון[ | א: 
]תואר שני במינהל עסקים[ | ב: 

תואר שני במינהל עסקים || סיימה || יש לציין | א: 
סיימה || )כן( || ב: 

סיימה — בהצטיינות \ א: 
לא || רק תואר ראשון ― ]>צחוק<[ ב: 

]>צחוק<[ א: 
תואר ראשון במדעי המחשב ומתימטיקה ― ]>צחקוק<[ ב: 

]>שאיפת צחוק<[ >צחקוק< >שאיפת צחוק< תגידי | ענר עשה תואר ראשון |  א: 
איפה || בתל אביב \

לא | בבר אילן || ב: 
אה || א: 

אז אמ | בכל זאת אני אספר | ב: 
)אז( ספרי || א: 

על אה | מעללי אפרת מאתמול | ב: 
אה || נו | היא ילדה \ א: 

>בעליצות< כן || ב: 
]מזל טוב[ || א: 

>צחוק< היא | בעשר | הייתה לה ירידת מים | בעשר היא נסעה לבית חולים |  ב: 
בארבע הוא היה בחוץ || ]היא אומרת שזה כאב —[ 

]שש שעות \[ א: 
כלום || שתי לח- ב- א- — והיא אומרת בא- — ברבע לשלוש הייתה לה  ב: 
פתיחה של שלוש אצבעות | האחות באה | תק תק נגעה בה | אני יודעת מה | 
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טיפלה בה וזה | שלוש וחצי הייתה לה פתיחה מלאה | שתי לחיצות התינוק 
היה בחוץ |

מה את אומרת || א: 
והיא עוד אומרת לי זה נורא כאב || >צחוק< בארבע הוא היה בחוץ התינוק || ב: 

]איזה קטעים ||[ א: 
]מהמם ||[ ב: 

איזה יופי || את רואה \ ]יופי ||[ א: 
]כן |[ אני אמרתי לה | שיחקת אותה | הוא נולד שלוש מאה | ב: 

@@@ נורא || לא נורא ]בכלל ||[ א: 
]לא[ לא נורא || הערכת משקל שלו לפני יומיים הייתה שלוש שלוש מאות או  ב: 

שלוש ארבע מאות |
והראש שלו באמת כזה ענק \ א: 

היא אמרה שהוא יצא בול גדעון || >בצחוק< אני לא יודעת ]מה זה אומר ||[  ב: 
>צחוק<

]>צחוק<[ ]איזה קטעים ||[ א: 
]זהו ||[ היא ילדה בשבוע שלושים ושמונה | שלושים ושבע || סליחה || שלושים  ב: 

ושבע | תוך שש שעות התינוק היה בחוץ ||
איזה יופי || א: 

מהמ ||  ב: 

ביבליוגרפיה
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