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ייצוג בכתב של עברית מדוברת

שלמה יזרעאל

תמליל ותעתיק

העתקת רצף הדיבור מן הערוץ האקוסטי אל הערוץ הוויזואלי אפשר שתיעשה 
על פי הכתיב המקובל של הלשון הכתובה או בדרכי תעתיק מגוונות. אל תעתיק 
ההגאים אפשר להוסיף סימנים ליסודות הפרוזודיים שבלשון המדוברת. סוג ההעתקה 
אל הערוץ הוויזואלי ואופן ההמרה תלוי הן בגישה התאורטית של החוקרים הן 
בתוכנית המחקר. אין דרך להמיר את אינסוף הגוונים שבהפקת הדיבור אל סימניו 
של כתב פונטי. לפיכך, כל סוג של העתקת הדיבור, אפילו התעתיק הפונטי הצר 
ביותר, חייב להיות מעוגן בבסיס תאורטי זה או אחר. הבסיס התאורטי יהא ודאי 
 Ochs 1979, Du Bois 1991, Edwards 1993: 3-5,( כרוך במטרות המחקר ובאופיו
.)Crowdy 1994: 25, Blanche-Benveniste 1997: § 63, Kennedy 1998: § 2.6.4.2
בטבלה 1 דוגמאות אחדות לסוגי העתקה אל הכתב של מבע יחיד מן הלשון 

המדוברת הספונטנית:

1 ]OCD_3_sp1_076[ טבלה 1: דוגמאות לסוגי העתקה של הרצף הסגמנטלי אל הכתב

מחר אני נוסע הביתהתמליל:)1(
ǝñsabajtamaχaʁ̞תעתיק צר:)2(
ansabajtamaχaʁתעתיק פונטי רחב:)3(
habajtanoseaanimaxarתעתיק פונמי 1:)4(
habajtanoseʕɁanimaħarתעתיק פונמי 2:)5(

תודה לשמואל בולוצקי, לעינת גונן ולאורה שורצולד על הערותיהם החשובות.  *
ההפניות לדוגמאות ממאגר העברית המדוברת בישראל )מעמ"ד( כוללות את סימון הטקסט   1
)למשל: OCD_3(, לאחריו סימון הדובר )למשל: sp1( ולאחריו מספריהן של הקבוצות 

הפרוזודיות המצוטטות.
למעמ״ד ראו cosih.com, והמאמר "מסד הנתונים למיזם 'חוקרים עברית מדוברת'" בספר   

זה )יזרעאל תשע״ו]1[(.
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בשורה הראשונה תמליל, דהיינו העברת רצף דיבור כפי שמקובל לייצגו בעברית 
הכתובה.2 זהו ייצוג החף מכל התייחסות לפונטיקה או לפונולוגיה של העברית 
המדוברת. התעתיק הצר בשורה 2 משקף בקירוב רב ככל שניתן את הרצף הפונטי 
הנשמע, בעוד שהתעתיק הפונטי הרחב )שורה 3( מייצג רמת ניתוח קרובה יותר 
למערכת הפונולוגית של השפה. בדוגמה שלנו השווא המאונפף שבשורה 2 מיוצג 
עתה על ידי התנועה הפונולוגית a ובלא אנפוף. שני התעתיקים הפונטיים, הן הצר 
הן הרחב, משקפים שניהם את השמטת התנועות /e/ ו־/a/ שבמילה 'נוסע'; שלוש 
מילים דקדוקיות,3 המיוצגות כשלוש תיבות בתמליל, מיוצגות בשני סוגי התעתיק 
הפונטי כמילה פונולוגית אחת. שתי השורות הבאות משקפות כל אחת ניתוח 
פונולוגי אחר של הרצף הנשמע. בשורה 3 הניתוח משקף את המערכת הפונולוגית 
של הדובר המסוים הזה כדגם לחלופה אחת מחלופות העברית בת זמננו; בשורה 
4 הניתוח ישקף התייחסות למערכת אחידה של כל חלופות הדיבור הקיימות. שני 

סוגי התעתיק הפונולוגי מבחינים בין מילים דקדוקיות.

סימני תעתיק: הכתב הפונטי הבינלאומי, התעתיק השמי, ושיטות 
סימון אחרות

 International( בכל ארבע שורות התעתיק בטבלה 1 שימש הכתב הפונטי הבינלאומי
 http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/, ראו( IPA המכונה בקיצור ,)Phonetic Alphabet
 .)Wells 2006, Esling 2010 והשוו ;International Phonetic Association 1999
ה־IPA הוא מערכת המאפשרת את סימון היסודות המאפיינים את הדיבור, יסודות 
סגמנטליים וסופרסגמנטליים כאחד, בדרך הטובה והנוחה ביותר. משום כך הוא 
השיטה הנפוצה ביותר לתעתיק פונטי, במיוחד תעתיק פונטי צר. לתעתיק רחב 
או לתעתיק פונולוגי של העברית המדוברת אפשר להשתמש גם בשיטות תעתיק 
אחרות, בעיקר בשיטת התעתיק הנהוגה בבלשנות השמית. טבלה 2 מציגה את סימני 

ְכּתּוב להעברת ערוץ בכלים אלה. גם שם  האקדמיה ללשון העברית טבעה את המונח ּתִ  2
ְכּתּוב. נראה לי שראוי להבחין בין שני סוגי רישום הדיבור: אני נוהג לכנות  הפעולה יכונה ּתִ
את העברת הדיבור אל הערוץ החזותי בכתיב המקובל במונח תמליל; את רישום הדיבור 
בסימנים פונטיים, דהיינו באותיות לטיניות או בסימנים מקובלים אחרים, אני מכנה במונח 
המקובל תעתיק. עוד אני רואה להפריד בין שמות התוצר — תמליל ותעתיק — לבין שמות 
הפעולה — תמלול ותעתוק. שורש המונחים תמליל ותמלול משקף טוב יותר, לדעתי, את 
העברת רצף הדיבור וחלוקתו למילים. )בסוגריים אוסיף כי לטעמי המונח תכתוב קרוב מדי 
לשם תכתיב(. המונח הצבאי — שחדר לאחרונה לשימוש גם מחוץ לצבא — שקלוט — אינו 

מיועד להבחין בין סוגי העתקת הדיבור אל הכתב, ואף אינו שקוף דיו.
למונח מילה דקדוקית ראו המאמר "כמה מילים על מילה" בספר זה )יזרעאל תשע״ו]2[(.  3
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התעתיק הרלבנטיים לתעתיק חלופות העברית המדוברת בת זמננו )הן של העברית 
הסטנדרטית ה"כללית", מיסודה של העברית האשכנזית, והן של רצף החלופות של 
"העברית המזרחית"( בהקבלה בין שיטת הסימנים של IPA )במשבצת העליונה( 

ושיטת התעתיק השמי )במשבצת התחתונה(. 

טבלה 2: סימני IPA וסימני התעתיק השמי

דו־
שפתי

שפתי־
שיני מכתשי בתר־

מכתשי חכי וילוני ענבלי לועי סדקי

סותם p     b     t      d k     g
Ɂ
ʾ

אפי        m                          n

רוטט      r
       ʀ
       r

חוכך f       v s      z
ʃ      ʒ x χ     ʁ ħ

h
š      ž ḫ ḫ     r ḥ

מחוכך
ʦ ʧ     ʤ
  c (ṣ) č      ǧ

מקורב w
j

 ʁ̞
y

מקורב 
צדי l

העיצורים של הקבוצה [r], [ʀ], [ʁ], [ʁ̞] 4, 5 )"עיצורים רוטיים" — rhotic — "משפחת 
הרי"ש" אצל לאופר תשס"ט: סעיף 5.2(, שהם חלופות של פונמה אחת בעברית, 
מיוצגים בדרך כלל על ידי {r}; החלופות [x] ו־[χ] מיוצגות בתעתיק העברית 
הסטנדרטית בדרך כלל על ידי {x}, בין שהן בבואה )reflex( של /ḥ/ אטימולוגית 
)חי"ת(, בין שהן בבואה של [ḵ] )כ"ף רפה( אטימולוגית. ההגה המחוכך [ts] הוא 
בבואת הפונמה הקדומה /ṣ/, ולעתים כך מסומן גם בתעתיק של העברית החדשה 
והמדוברת, אף כי בדרך כלל יסומן בתעתיק העברית המדוברת כ־{c}, סימון נוח 

סוגריים מרובעים ] [ משמשים לסימון הגה על פי ביצועו; לוכסנים / / מסמנים פונמה;   4
סוגריים מסולסלים } { מכוונים להמרת הגה באות או בסימן כתב אחר.

התעתיק [ʁ̞] מייצג עיצור וילוני או ענבלי מקורב, והוא חלופה נפוצה של הפונמה הרוטית   5
בעברית בת זמננו )לאופר תשס"ט: 67(. חלופה זו אין מוצאים ברגיל בתעתיקים של עברית 

.)ʁלאופר, שם, מתעתקה כ־(
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 [ʤ] ,{č} מיוצג בדרך כלל על ידי [ʧ] .{ts} יותר מאשר הסימון בשתי אותיות
.{ğ} על ידי

בתעתיק פונטי רחב, חמש התנועות הפונמיות של העברית מיוצגות על ידי 
u ,o ,a ,e ,i, ואין, בדרך כלל, ייצוג לגיווני ביצוען בדיבור. עם זאת, יש לתת את 
הדעת לכך שהתעתיק הפונטי הרחב אינו מייצג דווקא ניתוח פונולוגי של השפה, 
ומשום כך ראוי למתעתק שלא להיות מושפע מתפיסות קודמות על הפונולוגיה 
של התנועות בעברית, אלא לנסות ולקרב את תעתיק התנועה המבוצעת בפועל 
לאחת מחמש התנועות הנתונות. דוגמאות לשאלות העומדות על הפרק הן ביצועים 
של צורות הפעיל )hirgiz או hergiz?(, התנועה האחרונה של איננו )u או o?(, והן 
אך דוגמאות אחדות לשאלות רבות אחרות. לעתים התנועה הנשמעת אינה ניתנת 
לשיוך ישיר אל אחת מחמש התנועות הפונולוגיות, אלא נתפסת כתנועה מרכזית 

כלשהי. תנועה כזו אפשר לסמן כשווא )ə(. למשל: 
6]Y32_sp1_041[ תקשיבי təkʃivi

פירוש פונולוגי לצורה זו יציע תעתיק a במקום השווא, אולם התעתיק takʃivi לא 
יסב את תשומת לב החוקר אל ביצוע התנועה בפועל.

חוקרים אחדים, בייחוד החוקרים שעסקו בעברית המדוברת בראשית הדרך, 
השתמשו לתעתיקיהם באמצעים טיפוגראפיים שעמדו לרשות בתי הדפוס דאז )כך 
למשל, בלנק תשי"ז, Blanc 1964, רוזן תשט"ז, חן תשל"ב(. שיטת תעתיק המאפשרת 
ניצול סימני הכתב הלועזי הפשוטים )מערכת ASCII( לשימוש במחשבים מן הדורות 
הראשונים היא SAMPA.7 תעתיק SAMPA משמש אף בכמה מיזמי מחקר ועבודות 

.)Dekel 2010, Silber-Varod 2011 שנכתבו בעת האחרונה )למשל

תעתיק ותמליל: שימושים
לצורכי מחקר פונולוגי, וכן לצורכי מחקר מורפופונולוגי או מורפולוגי, יש הכרח 
לתעתק את רצף הדיבור בתעתיק פונטי, ומטרות המחקר יגדירו את רמת הדיוק 
הנדרשת בתוך הרצף שבין תעתיק צר לבין תעתיק רחב. החלופות הפונטיות של 
הפונמה )אלופונים(, חוקיות פונולוגית ומורפופונולוגית, מילים נצמדות )קליטיות( 
ומוספיות לא יתבררו ולא יובהרו מתוך תמליל אלא על ידי תעתיק פונטי. ובכל 
זאת לתמליל יתרונות משל עצמו: שרירותיות הסימון הוויזואלי וניתוק רב יחסית 

תודה לנעם פאוסט על התעתיק לטקסט זה.  6
http://www.phon.ucl.ac.uk/ ראו ;Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet  7
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/ לעברית ראו SAMPA למערכת .home/sampa/

.sampa/hebrew.htm
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מן הרצף הקולי. המשתמשים בתמליל, המודעים להבדלים בין הלשון המדוברת 
לבין הלשון הכתובה, לא יולכו שולל על ידי אי־הדיוקים שבתעתיק הפונטי, שהרי 
זה אינו מסוגל — גם לא התעתיק הצר ביותר — להעביר במלואו את הרצף הנהגה 
)ראו יזרעאל תשס"ג-תשס"ד(. תמליל ישרת היטב את העוסקים ביחידות הלשון 
 Information( ברמות הגבוהות ממילה, במחקר תחבירי, בפרגמטיקה, במבנה המסר
Structure( או בחקר השיח, וכן יוכל לשמש למחקר אוצר המילים והביטויים, אף כי 
הומוגרפים — בייחוד אלה הניכרים בכתיבה הבלתי מנוקדת — לא יוכרו בתמליל. 
אולם בכל מקרה, העוסקים בלימוד ומחקר של הלשון המדוברת אינם יכולים להסתמך 
לא על תמליל לבדו אף לא על תעתיק — יהא זה תעתיק צר שבצרים — ותמיד 

יאזינו בקשב רב להקלטות המקוריות אשר על פיהן הותקן התמליל או התעתיק.
גישה המתרכזת בחקר תחביר הלשון המדוברת היא הגישה הידועה בשם "ניתוח 
בסבכה" )צרפתית: analyse en grille( מיסודה של הבלשנית הצרפתיה קֵליר 
בלאנש־בנבניסט )Blanche-Benveniste 1990(. את הטקסט המתומלל — בלא כל 
סימני פיסוק או סימני גבול אחרים — מעמידים על שני צירים, המסמלים את שני 
הצירים המרכיבים את היחסים התחביריים בין המילים: הציר הסינטגמטי )המאוזן(, 
המייצג את המשפט ומרכיביו, והציר הפרדיגמטי )המאונך(, המסמן את היחסים 
הפרדיגמטיים, יחסי התחלופה, בין רכיבי המשפט. הציר הפרדיגמטי מעמיד זה תחת 
זה גם יסודות החוזרים על עצמם, יסודות של חוסר שטף בביצוע המשפט, וכיוצאים 
 Yatziv-Malibert ,428-426 :בכגון אלה. דוגמה זו שלהלן )מתוך יציב תשס"ב
269 :2002( תמחיש את הניתוח בסבכה. תחילה )1( יובא התמליל הראשוני הרציף 

ואחריו )2( תמליל הניתוח בסבכה.
)1(

ואתה אה מוכן עם מסמכים להראות לבית המשפט שהחבר'ה האלה משקרים בתצהירים שלהם אתה 
מגיע לבית המשפט אתה יודע שאנשים משקרים בתצהירים שלהם ואתה צריך לשכנע שופט או 
שופטת שלא בדיוק מתעניינים בתיק שהחבר'ה האלה משקרים ושהגרסה האמתית הנכונה והצודקת 

היא של הלקוחות שלך

)2(
להראות לבית המשפט שהחבר׳ה האלה משקרים בתצהירים שלהם מוכן עם מסמכים  אתה אה  ו 

לבית המשפט מגיע  אתה   
שאנשים משקרים בתצהירים שלהם יודע  אתה   

שופט צריך לשכנע  אתה  ו 
שהחבר׳ה האלה משקרים שופטת שלא בדיוק מתעניינים בתיק                        או 

האמתית שהגרסה                                                                           ו 

הנכונה                      

הצודקת היא של הלקוחות שלך                                                                      ו 
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ייצוג יסודות פרוזודיים

לצד ייצוג הרצף הסגמנטלי של השפה המדוברת, עשוי החוקר לייצג בכתב גם את 
היסודות הפרוזודיים של הדיבור. בעברית יסודות אלה הם טעם לקסיקלי ומאפייני 

הנגנה )אינטונציה(.8 
שיטת תעתיק פרוזודי מקובלת במחקר הבלשני הכללי היא השיטה הידועה 
בשם Tone and Break Indices( ToBI(, שיטה שפותחה בראשונה עבור האנגלית 
 Beckman, Hirschberg האמריקאית הסטנדרטית והותאמה לשפות אחרות )ראו
Shattuck-Hufnagel 2005 &(. שיטת ToBI מסמנת את רצף ההנגנה כולו, וכוללת 
התייחסות מיוחדת לסופי יחידות ההנגנה. לאחרונה הותאמה השיטה לעברית 
הישראלית. לשיטה זו )IH-ToBI( ראו Green & Tobin 2009, Green 2010, גרין 
וזילבר־ורוד תשע״ו בספר זה. איור 1 ממחיש את סימוני ההנגנה על פי שיטת 

.IH-ToBI

9)Green 2010: 71( IH-ToBI :1 איור

סימוני IH-ToBI מובאים בשורת ה־Tone, בהם H עבור טון גבוה ו־L עבור טון 
נמוך, לצד סימונים אחרים שאין זה המקום לפרטם. רישום טונאלי זה מנסה לייצג 

טון לקסיקלי אינו מאפיין של השפה העברית. טון לקסיקלי מבחין בין משמעויות מילים   8
אשר הרצף הסגמנטלי שלהן זהה על ידי שינוי בגובה הטון או בכיוונו. לטון לקסיקלי, 

.Fox 2000: ch. 4, Yip 2006 ,המשמש בלשונות רבות, ראו, למשל
תודה להילה גרין על השרטוט.  9
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בעזרת סימנים השאולים מן הלשון הכתובה את עקומת הטון המשורטטת מעל 
השורה הזו.10

כנזכר, שיטה זו הותאמה רק לאחרונה לעברית הישראלית, ומשום כך עוד לא 
נתקבלה במחקר. להלן נעמוד על ייצוגים מקובלים של היסודות הפרוזודיים: ראשית 

ייצוג הטעם הלקסיקלי ואחרי כן ייצוג יסודות הנגנה )אינטונציה(. 

ייצוג יסודות פרוזודיים: טעם לקסיקלי

בעברית הטעם הוא פונמי, ולפיכך הוא משמש מאפיין שעשוי להבחין בין משמעויות 
של מילים אשר הרצף הסגמנטלי שלהן זהה, הן במילות תוכן הן במילות תפקיד )חן 
 Schwarzwald 2001: § 1.2.4, Becker 2003, Coffin & Bolozky  תשל"ב: 297, וכן
2.7 § :2005(, אף כי מילות תפקיד הן בדרך כלל קליטיות, נצמדות אל מילות תוכן 
ויוצרות עמן מילים פרוזודיות.11 טעם המילה מסומן באלפבית הפונטי הבינלאומי 
ֶגד'. רבים נוהגים  )IPA( בסימן {ˈ} הבא לפני ההברה המוטעמת: {begedˈ} 'ּבֶ
לסמן את הטעם בשילוב הסימן הדיאקריטי {´} עם סימן התנועה בהברה הנושאת 
את הטעם: {béged}. רצפים ארוכים עשויים להכיל לצד הטעם הראשי גם טעם 
משני. טעם משני זה מסומן ב־IPA בסימן {ˌ}, למשל: }kaduˈregelˌ{ 'כדורגל', 
ובשיטה המשלבת סימן דיאקריטי — בסימן {`} מעל לתנועה בהברת הטעם, למשל: 
}Bolozky 1982( }kàdurégel(. רצף הדיבור המובא לעיל בטבלה 1 )'מחר אני נוסע 

הביתה'( נשא שני טעמים ראשיים וטעם משני אחד:

maˈχaʁ̞ ǝñˌsaˈbajta

המילה הלקסיקלית 'מחר' נשאה טעם ראשי יחיד, ומייצגת הן מילה דקדוקית הן 
מילה פונולוגית הן מילה פרוזודית. הכינוי 'אני' שאחרי המילה הזו נצמד אל צורת 
הבינוני 'נוסע', ושתי מילים אלה יצרו יחידה פונולוגית ופרוזודית אחת בהצטרפן 

אל המילה הדקדוקית שאחריהן, 'הביתה'.
ובכן, העתקת רצף הדיבור אל הערוץ הוויזואלי ראוי שתכיר לא רק ביחידות 
סגמנטליות אלא אף ביחידות הפרוזודיות, המהוות יסוד מוסד של מבנה הלשון 

המדוברת.

מעל שורת הטון שורה שבה שרטוט צורת גל הקול; מתחת לשורת הטון שורת תעתיק   10
ושורות עם סימונים נוספים, המפורטים בעבודתה של גרין.

למילים קליטיות ולמילה פרוזודית ראו המאמר "כמה מילים על 'מילה'" בספר זה )יזרעאל   11
תשע״ו]2[(.
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ייצוג יסודות פרוזודיים: הנגנה )אינטונציה(

סימון יחידות הלשון המדוברת ברמה גבוהה מרמת המילה אף הוא משועבד לתפיסה 
תאורטית ולמטרות המחקר. גישה אחת היא הגישה המסורתית, הנוטלת מן הלשון 
הכתובה את סימני הפיסוק ומנסה למצוא גם בלשון המדוברת — בדרך נאיבית 
למדי — את גבולות היחידות התחביריות המוכרות ממחקר הלשון הכתובה. לצד 
הפסיק והנקודה, עשוי לשמש גם סימן השאלה — הן לסימון שאלות הניכרות בטון 

עולה )בדרך כלל שאלות כן/לא( הן לסימון שאלות תוכן.
גישה אחרת רואה בפרוזודיה בסיס לחקר מבנה השיח. על פי גישה זו, תעתיק 
— או תמליל — יסמן את החלוקה ליחידות לא על פי התחביר אלא על פי המבנה 
הפרוזודי של השיח. גבולות יחידות השיח יחפפו את הגבולות הפרוזודיים. היחידה 
הפרוזודית המסומנת תהיה הקבוצה הפרוזודית )או יחידת ההנגנה(, וסימוניה יהיו 
בבסיסם בינאריים: גבול ראשי, המסתיים בטון המסמן שאין אחריו צפי להמשך 
)טון מסיים או טון מפסיק(, וגבול משני, המסתיים בטון המסמן צפי להמשך הדיבור 
)טון ממשיך(. גישה זו ננקטה, בין היתר, על ידי יוצרי מאגר הלשונות הרומאניות 
Cresti & Moneglia 2005( C-ORAL-ROM( ועל ידי יוצרי מאגר הלשונות 
האפרו־אסיאתיות Mettouchi et al. 2010( CorpAfroAs(. לסימון הבינארי הזה, 
אשר יסודו תפיסתי, אפשר שיתווספו עוד סימונים, כגון סימון הטון המסיים 
העולה המאפיין שאלות כן/לא )כך אצל Du Bois et al. 1992, 1993; ובעקבותיהם 
במעמ"ד — ראו יזרעאל תשס"ב — וכן אצל Maschler 2009(. סימון הטונים 
הסופיים אפשר שישאל את סימני הפיסוק המקובלים, דהיינו נקודה לטון המסיים, 
פסיק לטון הממשיך, וסימן שאלה לטון עולה בשאלות אשר טון כזה אכן נשמע 
בהן )Du Bois et al. 1992, 1993; ובעקבותיהם לעברית משלר בעבודותיה, למשל 
Maschler 2009(. בעבודות אחרות נמצא סימונים אחרים לגבולות פרוזודיים, כגון 
 Cresti & Moneglia 2005, Izre’el & Mettouchi( לטון ממשיך, // לטון מסיים /
2015(. מעמ"ד מסמן | לטון ממשיך )גבול משני(, || לטון מסיים )גבול ראשי(, \ 
לטון עולה )כלשאלות כן/לא( )יזרעאל תשס"ב(. לשם ניתוח שיחות מסמנים גם 
מאפיינים כגון חפיפות בדיבור, יסודות המשיקים לדיבור )כגון >צחוק<, >כחכוח<(, 
 .)Maschler 2009: xi-xii ,291-290 :הפסקות בדיבור וכיו"ב )יזרעאל תשס"ב
בדוגמה הבאה )הלקוחה ]בשינויים קלים[ מתוך יזרעאל תשס"ב: 298( קטע דיבור 
המחולק לקבוצות פרוזודיות ובו סימון הטונים הסופיים, קטיעות פרוזודיות )על 
ידי —(, חוסר בהירות בתמלול )בסוגריים( וחפיפות בדיבור )בסוגריים מרובעים(:
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ס: רציתי שתקחי פה ימינה לצאת דרך ֶאה —
מ: לא משנה | אז ניסע דרך אחרת | )ָאה( \ מה את לחוצה || בעלך לא גר 

— הוא לא בבית | ואת ]ישנה אצלי[ ||
 ]OCD_1_sp2_001-004; sp3_001-007[ || בשבילך || ]ס: ]לא את זה

כאמור, סימון הטון הסופי נעשה על פי תפיסת תפקודו: טון הנתפס כמפסיק נשמע 
בדרך כלל כטון יורד, אולם לעתים יישמע כטון עולה, ודאי בקריאה או בשאלה. 
טון הנתפס כממשיך עשוי שיהיה טון עולה, ישר או — לעתים — יורד במקצת 

 .)Silber-Varod 2011(
סימון פרוזודי עשיר יותר אפשר שיכיל — לצד סימון הגבולות והטונים הסופיים 
על פי תפקודם — אף סימון של ההבלטה הפרוזודית של יסודות בתוך יחידת המסר 
)השוו אוזרוב תש"ע(. מחקר העברית המדוברת, הדל בניתוח מבנה המסר, עדיין 
לא הניב שיטה מוסכמת לסימון הבלטות פרוזודיות הנוגעות במבנה המסר, והללו 

מסומנות באמצעים טיפוגראפיים שונים.

הערת סיכום

אין — ולא יכולה להיות — שיטה אידאלית להמרת הלשון המדוברת על מכלול 
מאפייניה אל הכתב או אל כל מערכת ויזואלית אחרת. אפילו התעתיק הפונטי הצר 
ביותר הוא הפשטה של רצף הדיבור המתועתק. כל שיטה נובעת מן הרקע התאורטי 
של הוגיה, כל שיטה מיושמת על פי נטייתו התאורטית של החוקר ועל פי מטרות 
המחקר. נדגיש כי בכל מקרה יש להעמיד את הכתוב — תמליל או תעתיק, סגמנטלי 
או פרוזודי — לבחינה רצופה אל מול הקלטות הדיבור. בלא ַהֲעָמָדה כזו לא יוכלו 

חוקרי הלשון המדוברת להעמיק אל צפונותיה.
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