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יותר מאלפיים שנה התמקד העיון הבלשני השיטתי בעולם המערבי בעיקר בשפה 
הכתובה הניתנת לחקירה פשוטה יחסית. עם צמיחת הבלשנות המודרנית השתנתה 
הגישה, ובלשנים ידועי שם במחצית הראשונה של המאה העשרים הדגישו את 
החשיבות הרבה במחקר הלשון המדוברת. בעשורים האחרונים — בד בבד עם 
ההתקדמות הטכנולוגית ששכללה את מחקר הלשון המדוברת בעולם — אנחנו 
עדים לפריחה של חקירה בלשנית המבוססת על נתונים אותנטיים של דיבור. פריחה 
זו מתבטאת במספר המחקרים ובאיכותם, ובעקבותיה הולכות ומתגבשות נורמות 
מחקר חדשות המדגישות את חשיבותו של המחקר המושתת על עדויות מבוססות 
 ,)Corpus linguistics( בשפה המדוברת. תחום המחקר החדש, בלשנות המאגר

מושך אליו חוקרים רבים יותר ויותר.
בעוד בעולם הרחב מכוננים חוקרים מאגרים רחבי היקף המתעדים את לשון 
הדיבור בשפות רבות, חקר העברית המדוברת נמצא הרחק מאחור. בעשורים הראשונים 
של המדינה התנגדו חוקרים רבים לתיאור העברית הישראלית המדוברת בהיותה 
לשון של קהילת דוברים בהתהוות. ביסוד ההתנגדות עמדה ההנחה שלעצם תיאור 
הלשון כמות שהיא, לרבות "סטיות" מן השפה הרצויה שלא קנתה אחיזה מלאה, 
תהיה השפעה שלילית על התפתחות הדקדוק. ואולם בשנות התשעים החלו לנשב 
רוחות אחרות בשדה הבלשנות העברית, ובעקבות תיאורים יחידים מבוססי נתונים 
ובעקבות החשיפה למחקר בעולם החלה להתבסס ההכרה שמדובר בתחום מחקר 
המצריך פיתוח מתודולוגי ועיסוק נרחב. מחקרים רבים יותר החלו להתפרסם, 
ויוזמות לכונן מאגרים ללשון המדוברת הנצו בשפות שונות )ראו הרחבה בפרק 

"מבוא לבלשנות המאגר: על חקר הקורפוסים בעולם ובישראל"(. 
חקר העברית המדוברת מציב לפני החוקרים אתגרים כבדי משקל. העמדת 
מצע העובדות למחקר באופן שידגום טווח רחב של גוני לשון והכשרת המצע 
לעבודה בלשנית, קרי: תמלול מדויק והעמדת פלטפורמה ממוחשבת שתאפשר 
שליפה יעילה של נתונים, הן משימות נכבדות ביותר. הן מחייבות השקעת שנות 
עבודה מאומצת, גיוס תקציבים ושיתופי פעולה. משהוכשר מצע הדיון החוקרים 
מתפנים למשימה חשובה לא פחות: פענוח המבנים הפנימיים העומדים בתשתיתה 
של השפה המדוברת, כפי שהיא מתגלה בהקלטות טבעיות של השפה. עבודה זו, 
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שלרוב אינה מבוססת על מתודולוגיה מוסכמת של חקירת הלשון העברית, מזמינה 
מקוריות וראשוניות בתחום חקירה צעיר זה.

הספר שלפניכם הוא פרי שיתוף פעולה מתמשך של חוקרי הסדנה לחקר העברית 
המדוברת. המיזם החלוצי הזה נולד מתוך רצון לשזור חוט מאחד בין חוקרים שונים 
שַיְחברו לחקירה משותפת של קורפוס מוסכם אחד, ומתוך אמונה עמוקה שעשייה 
רות מחקר העשויים להשפיע על  משותפת, שנרתם לה צוות איתן ומסור, תניב ּפֵ
התחום כולו. ההתגייסות לצוות והעזרה ההדדית עמדו ביסוד העבודה. ראשית 
נקבעה ועדה מייעצת שליוותה את הסדנה מראשיתה ועד תום עבודתה. חברי 
הוועדה המלווה, שמואל בולוצקי, אסתר בורוכובסקי בר־אבא, עינת גונן, שלמה 
יזרעאל ואורה שורצולד, התכנסו לגבש את דפוסי העבודה. ברי היה שהמפתח 
להצלחת הפרויקט טמון בהעמדת קורפוס נגיש ורחב דיו לעבודה משותפת, ואולם 
קורפוס שכזה, העומד לרשות לקהילת המחקר, טרם כונן. למשימה נרתמו שני 
חוקרים מאוניברסיטת תל־אביב: שלמה יזרעאל קיבץ הקלטות מתוך תקליטורי 
הפיילוט למיזם מעמ"ד כדי שישמשו מצע משותף למחקר; אסתר בורוכובסקי 
בר־אבא ניצחה על הכשרת הקורפוס למסירה בסיוע מענק מחקר מטעם הקרן 
הלאומית למדע ובסיוע תרומה מאוניברסיטת מרילנד. לאחר מכן חולק הקורפוס 
למשתתפי הסדנה בתקליטורים, והיה הבסיס למחקרים המוגשים לפניכם בספר זה. 
לימים הועלו ההקלטות הללו למרשתת, ועם הקלטות נוספות שהוכשרו לפרסום, 

הן משמשות תשתית לקורפוס מעמ"ד.
בד בבד החל להתגבש צוות הסדנה, והוזמנו אליו טובי החוקרים בתחום. בסדרת 
מפגשים לובנו האתגרים המתודולוגיים מתוך חתירה להנחת יסודות מבוססים 
יותר לחקירה בקשת רחבה של תחומי לשון. העבודה בצוות השביחה מאוד את 
עבודת המחקר. דורון רובינשטיין הכין קונקורדנצייה מתויגת להקלטות, והעמידּה 
לרשות חברי הקבוצה. בתקופת המחקר התכנסנו למפגשים משותפים, ניתחנו יחד 
טקסט דבור אחד, וכל משתתף בחר להעמיק בנושא מחקר בתחומו. המפגשים 
אף הולידו שיתופי פעולה אינטרדיסציפלינריים, וחוקרים מתחומי לשון שונים 
חברו לעבודה משותפת. גם בניתוח תוצרי המחקרים הורגש הייחוד: ההיכרות 
האינטימית של כל חוקר עם הקורפוס הנבדק הוסיפה נדבך חשוב להבנת הממצאים 
שהוצגו, וקורפוס המחקר היה כמעט לטקסט קנוני משותף. כולנו הכרנו לעומק את 
הדוברים המצוטטים, התרשמנו משפתם ומהטיפוס הלשוני שהם מייצגים, והכרנו 

את הסיטואציות הנבחנות. 
כדי להעמיד תמונה רחבה ככל האפשר של נושאי מחקר, התגייסו מקצת החוקרים 
לתרום פרקי מחקר נוספים. לאחר שנשלמו מחקרי הצוות וגובשו למאמרים, הם 
נשלחו להליך שיפוט של שני חוקרים מובילים בתחומם. כל הפרקים המובאים כאן 
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התקבלו לפרסום לאחר הליך השיפוט. בד בבד נרקם גם שיתוף פעולה עם האיגוד 
רות הסדנה  למדעי היהדות, ובקונגרס ה־16 למדעי היהדות, תשע"ג, הצגנו מּפֵ

בשני מושבים תוכפים. 
בשער השלישי, שער המחקרים, מובאים פרקי מחקר מגוונים שהם עבודתם 
של כעשרים חוקרים בתחומי הפרוזודיה, הפונטיקה, הפונולוגיה, המורפולוגיה, 
התחביר, הסמנטיקה, המילון, השיח והסוציולינגוויסטיקה. מאחר שמדובר בתחום 
מתפתח, ועדיין לא פורסמו ספרי יסוד מתודולוגיים לחקירת העברית המדוברת, 
ראינו לנצל את הבמה הזאת לקידום תחום הדעת ולהעמיד ספר העשוי לשמש 
בקורסי מבוא ובקורסים מתקדמים באוניברסיטאות. לפיכך נרתמו כמה מחברי 
הסדנה לכתוב שורה של מאמרי מבוא המציגים את היריעה הרחבה של התחום 
לבלשנים, לחובבים ולתלמידים מתקדמים. מאמרי יסוד אלו עוסקים בקשת רחבה 
של נושאים: הגדרת ה"מילה" בלשון הדבורה, שאלת הייצוג בכתב של השפה 
המדוברת, פרק מבוא לתחום הפרוזודיה, מבוא לתחביר העברית המדוברת, ופרק 

המציג סוגיות יסוד בכתיבת מילון לעברית המדוברת. 
פרסום הספר בסדרת תעודה הוא עדות נוספת לחשיבות הרבה שמייחס בית 
הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל־אביב לחקר השפה העברית המדוברת. בשנת 
תשס"ב יוחד כרך יח של הסדרה לחקר הלשון המדוברת כפתיחה למיזם מעמ"ד. 
המאמרים שקובצו בכרך מדברים עברית: לחקר הלשון המדוברת והשונות הלשונית 
בישראל, שערך שלמה יזרעאל בסיוע מרגלית מנדלסון, האירו על יתרונותיה של 
חקירה מבוססת קורפוס של השפה המדוברת ועל החשיבות הרבה בניתוח השונות 
הלשונית בישראל. כעבור ארבע־עשרה שנים אנחנו רושמים ציון דרך נוסף בחקר 
התחום בעבודה מעשית משותפת ופורצת דרך על חומרי המיזם במגוון רחב מאוד 

של תחומי לשון.
לסיום אני רוצה לשלוח תודה מרובה לכל האנשים הרבים שליוו את הסדנה 
ונרתמו לעזור. לשלמה יזרעאל, איש חזון, חלוץ העבודה על קורפוס הקלטות פתוח 
בעברית המדוברת, שטיפח את המיזם מראשיתו ועד סופו, ולא חסך מאמץ כדי 
לסייע; לאסתי בורוכובסקי, שקיבלה עליה באהבה את מלאכת השלמת הקורפוס 
ואפשרה למיזם הזה להתממש; לחברי הוועדה המלווה הנוספים: אורה שורצולד 
ושמואל בולוצקי — על האמון והושטת היד בכל שלב ושלב. לכולכם תרומה עצומה 

בהצלחת הפרויקט.
תודה מרובה שלוחה לכל האנשים והגופים שסייעו לגייס את התקציב הנדרש 
להוצאת כרך רחב היקף: ליעקב דויטש ולאיגוד העולמי למדעי היהדות, לדקאן 
הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל־אביב, לאורלי לובין, ראש המכון הישראלי 
לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר באוניברסיטת תל־אביב, ליעל זיו ולנמרוד 
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שתיל, שתרמו מתקציב מחקרם להוצאת הכרך, ולאילאיל מליבר־יציב, שגייסה 
תרומה מהמרכז לחקר המזרח התיכון והים התיכון )CERMOM( במכון לחקר 

שפות המזרח ותרבויותיו )INALCO( בפריז.
תודה שלוחה לכל מי שתרם לפרסום הספר: לחיים כהן, לשעבר ראש בית 
הספר למדעי היהדות, שהזמין אותנו לפרסם את הספר בסדרת תעודה, לתמר 
סוברן – שניצחה על השלמת המלאכה; לוויקי טפליצקי בן־סעדון, עורכת הלשון 
הנפלאה והמסורה, ששיקעה מתבונתה ומידיעותיה בפרקים, ובעין בוחנת ואוהבת 
ערכה את פרקי הספר; לליאת ניסנוב ולשרה ורד שטרחו על ההיבטים המנהליים; 
למיכל סמו קובץ שטרחה במסירות על התקנתו, וליעל כפיר, שעיצבה את עטיפתו.

ומילה אישית לעמיתיי בסדנה: תודה מקרב לב על שהצטרפתם להרפתקה, והייתם 
חבריי למסע ושותפיי להורות לכרך המחקרים הזה. בורכתי בחברים רחבי דעת ולב, 

רבי־ידיעות, נדיבים ומסורים לחקירת הלשון העברית החיה, היקרה ללב כולנו. 

תבואו כולכם על הברכה.

עינת גונן
מנהלת הסדנה ועורכת הספר

אדר תשע"ו


