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 לא עתיקים בכתבים עיסוק של ארוכות שנים אותן בכל זאת עם העברית. צמחה - תוכו
 מתוך במחקרה. החסר על ולקונן זמננו בת העברית של בהתפתחותה מהתבונן פסקתי

 בתוכו שיצרור מידע מאגר בכינון בצורך העמוקה ההכרה בי נבעה זה משולב רקע
 ובראשונה ובראש השמיות, הלשונות מחקר שהרי שלנו. העברית למחקר טקסטים

 החוקרים ראשוני וכבר טקסטים, של מחקרם על ומתמיד מאז הושתת העברית, מחקר
 אוסף על התבססו הביניים, בימי והערבית העברית מדקדקי השמיות, הלשונות של

קורפוס. על לשון, מאגר על טקסטים, של מוגדר
 עשרים במרוצת רבה לב לתשומת זכתה לשון מאגרי על המבוססת הבלשנית הגישה

 התאורטיות המסקנות והסקת הלשון תיאור זו מחקרית גישה בזכות האחרונות. השנה
 ביטוי לידי הבאים הלשון שימושי בדיקת ועל סטטיסטיים אמצעים על מתבססים
 שאינני להודות ועליי ,Corpus Linguistics בשם שייקרא זכה זה בלשני ענף במציאות.

בעברית. זה ענף ייקרא כיצד יודע
 מאגר לשון. מאגר כינון כמובן היא הבלשן עצמו על שייטול הראשונה המשימה

 במדעי האחרונות ההתפתחויות טקסטים. של אוסף כל טקסטים, של אוסף הוא לשון
 באופן שיפרו - במחשב הזיכרון וגידול האחסון באפשרויות המכריע השינוי המחשב,

 של כאוסף הלשון מאגר נתפס כיום כולו. בעולם הלשון מאגרי חקר תנאי את ניכר
 שנדגמו ממוחשבים טקסטים המכיל מאגר הוא טוב לשון מאגר ממוחשבים. טקסטים

ניב. של או שפה של מרבי ייצוג לתת כדי
 עלייתה עם עשרה, התשע המאה בשלהי העשרים. במאה מלאים לחיים שבה העברית

 גדולים, עלייה גלי ישראל לארץ הגיעו העשרים, במאה ובעיקר הציונית, התנועה של
 מאה חלפו כבר היום־יום. וכשפת ילידית כשפה חיוניותה את לעברית שהחזירו והם

 ואת נביעתה את לתעד פז הזדמנות החמיץ המחקר ועולם בעברית, שימוש שנות
 של בתהליך עדיין נתונה העברית וכוללת. ענפה לשונית תקשורת מערכת של צמיחתה
 הישראלית בחברה המהירים והשינויים הגדולים העלייה גלי בעקבות מואצים שינויים

 הוא זה צורך דוחק. צורך הוא הישראלית העברית של המאגר כינון הלכך ובתרבותה.
הישראלית. העברית של מקיף מאגר כינון של המשימה עם להתמודד שהביאנו

 בן־ יעקב פרופ׳ זמן. זה להישמע החלו העברית של מדעי מאגר לאיסוף קריאות
 המדוברת. העברית של מאגר לכונן וקרא ממונטראול הצרפתית מאגר את תיאר טולילה

The Grammar o גלינרט של הדקדוק ספר על שלו הביקורת ברשימת f Modern 
Hebrew, להשתית בלאו פרופ׳ קרא אינפורמנטים, שישה של עדותם על המבוסם דקדוק 

 קביעות על ולא השפה, של ומרובדות כתובות חלופות של נרחב מאגר על מקיף דקדוק
 שנה מעשרים יותר לפני ספורים. ילידיים דוברים מפי לשונית כשירות על המבוססות

 בהציעו זמננו, בת העברית של מאגר לכונן האקדמיה לוועדת הצעה קדרי פרופ׳ הגיש
 הלשון שנת לכבוד בהרצאתו זו קריאה על חזר קדרי הספרות. לשון בסקר להתמקד
 בנימוקיו החיה. הספרותית העברית מאגר לכינון הדחוף הצורך את בהדגישו העברית,

 לעבר טובה זינוק נקודת למחקר. תשתית ביצירת הצורך את בעיקר הדגיש המשקל כבדי
 של ממוחשב מאגר איסוף על כעת השוקד שויקה, פרופ׳ של עבודתו היא הזאת המטרה
 ושישה עשרים 1999 שנת בסוף כלל החדשה לעברית בר־אילן מאגר הכתובה. העברית

מילים. מיליון
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 שמוטב לנו נראה איסוף, בשלבי נמצא הספרותית העברית של שיטתי שמאגר היות
 מן לטקסטים בניגוד המדוברת. העברית של החלופות בתיעוד דווקא הנחוץ את להשלים
 לאיסוף הניתן קיים בבחינת ואינם חלוף, בני הם מדוברים טקסטים הספרותית העברית

המדוברת. העברית לתיעוד ראשונה עדיפות נתנו אלה מסיבות עת. בכל
 זה יהא השגה; בנות אינן שבלעדיו אחרות לתכניות יעבור בל תנאי הוא מידע מאגר

 לצורך אחרת פיתוח או מחקר תכנית כל או מקיף מילון החדשה, העברית של דקדוק
 וכוללות עצומות הן שפה של שיטתי במאגר הגלומות המחקר אפשרויות מעשי. או עיוני

 רבי טכנולוגיים יישומים וכן והחברה, התרבות החינוך, הבלשנות, בתחומי יישומים
עצמה.

ת ו ר ט ל מ ע פ מ ה
 המאגר מחקר שיטתי. למחקר כתשתית המדוברת הישראלית העברית של מאגר יצירת .1

 חקר של הכללית ובמתודולוגיה העברית בשפה הקשורים נושאים של רחב מגוון יקיף
לשון. מאגרי על המתבסס הלשון

 כגון אלקטרוניים, באמצעים ההפצה ובדפוס. במולטימדיה לציבור המאגר הפצת .2
 דרכי ובשילוב במקביל יוצגו ותמליליהן שההקלטות כך תיעשה ואינטרנט, תקליטורים

 כינונו ועם לכול, ופתוח נגיש יהיה המאגר כי להדגיש מבקש אני נוספות. ותיעוד ניתוח
דורש. לכל העלות במחיר או חינם יופץ

ת ו ה ר מ ג א מ ה
 בכוונתנו היום. בישראל המדוברת העברית של הלשון חלופות מגוון את ייצג המאגר
 החלופות הקשר. תלויות חלופות ושל דמוגרפיות חלופות של מייצג מדגם לכלול

 וחברתיות; אתניות גאוגרפיות, - שונות דוברים קבוצות עם מזוהות הדמוגרפיות
 השיח בני השיח, נושא כגון שונים, מצבים של פונקצייה הן הקשר תלויות חלופות
וכיו״ב.

 בקרב הישראלית. החברה של המיוחד המבנה את בחשבון הבאנו המאגר בכינון
 - זו עובדה שווה. והלא־ילידיים הילידיים הדוברים מספר עברית הדוברת האוכלוסייה

 חשיבות בעלת היא - החדשה העברית של המיוחדת ההיסטוריה שיצרה המורכבות עם
 ילידיים דוברים של טקסטים לכלול החלטנו במאגר. שייכללו הטקסטים להרכב מכרעת

 הדוברים עם נמנים שאינם השפעה בעלי אישים לישראל כאחד. לא־ילידיים דוברים ושל
 שמיר ויצחק פרם שמעון לשעבר הממשלה ראשי מיכאל, סמי הסופר כגון הילידיים,

 העולים של המתמדת לזרימה הודות להתרחב מוסיפה ישראל אוכלוסיית אחרים. ורבים
 לתעדו. וחשוב הלשונית, במערכת תנודות על השפעה בעל גורם זה אף ישראל. ארץ אל

 המצב ואת זמננו בת העברית את ישקף לא בלבד הילידיים הדוברים של לשונם תיעוד
 הלא־ילידיים, מהדוברים התעלמנו אילו מורכבותו. כל על בישראל, החברתי־הלשוני

 האפשרות נפגמת והייתה בישראל, הלשונית המערכת ייצוג מבחינת מעוות המאגר היה
משמעות. בני נתונים על כלשהו חברתי־לשוני או לשוני מחקר לבסס

 בשפה שמדובר היות בישראל. המדוברת העברית של סינכרוני מצב ישקף המאגר
 קצר זמן בפרק להשלימו יש בתכיפות, המשתנה הישראלית בעברית ובמיוחד טבעית,

האפשר. ככל
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 במאגר בגודלם. שונים בעולם החוקרים לרשות העומדים הממוחשבים הלשון מאגרי
 כדי כלל בדרך עולה הכתובים אלה של חלקם כאחד ומדוברים כתובים טקסטים הכולל

 התפוצה עיוות בכך שיש וודאי במאגר, הכללית הטקסטים מכמות שלישים שני
 המדוברת הלשון הספר״ ב״עם אפילו במציאות. האלה הסוגים שני של הסטטיסטית

 הקלות משום נמנע, בלתי אף ואולי מאליו, מובן זה עיוות הכתובה. מזו בהרבה נפוצה
 לכלול עתיד בישראל המדוברת העברית מאגר כתובים. טקסטים שבאיסוף היחסית
 את נאמנה לייצג כדי יחסית, גדול מאגר ליצור היא ושאיפתנו בלבד, מדוברים טקסטים

בישראל. העברית של העכשווי הלשוני המצב
 פונטי, בתעתיק מתוכתבות, בהקלטות שונות: בצורות לשוני מאגר להציג אפשר

 מורפו־ ,תחבירי מיון לפי שונים: תיוגים לו להוסיף אפשר ובתרגום. גלוסות בצירוף
 וידאו. ובקלטות שמע בקלטות להקליטו אפשר מורפו־פונולוגי. מורפולוגי, סינטקטי,

 גם להציג יכולה הווידאו קלטת לדוגמה: משלה. וחסרונות יתרונות רישום דרך לכל
דיבורם. בטבעיות אינפורמנטים להגביל כדי בה יש אך חוץ־לשוניים, מאפיינים

 כל תמלילי שמע, בקלטות דיגיטליות הקלטות האלה: הדברים את יכלול המאגר
 מורפולוגי ניתוח נבחרים, קטעים של פונטי תעתיק עברי, בכתיב שבמאגר הטקסטים

לאנגלית. ותרגומם שלהם

י ד מ ר מ ג א מ ה

 חמשת בני תאים אלף ובו מילים, מיליון כחמישה יכיל בישראל המדוברת העברית מאגר
 מהתאים אחד בכל שייכללו המילים מספר וכן התאים מספר אחד. כל מילים אלפים
 בשפה מילים מיליון חמישה של מאגר באוכלוסייה. האמתי לייצוגם בהתאמה ייקבעו

 של הייחודיים המאפיינים את הן הכללי המבנה את הן לשקף דיו גדול נראה המדוברת
 מיליון מחמישה פחות הרבה כוללים הקיימים מהמאגרים רבים הלשוניות. החלופות רוב

 באופן רק הייצוג לשאלת התייחסו יותר גדולים מאגרים מייצג. לשוני מאגר ואינם מילים
 קל מעשי. אינו מילים מיליון מחמישה יותר שיכלול מדוברת שפה של מאגר כינון חלקי.
 טקסטים אך אינטרנט. בחומרי או סריקה בטכניקות שימוש תוך כתובים טקסטים לאסוף

 בשל וזאת לשימוש, נגישים ולהפיכתם להגדרה לאיתור, יותר הרבה קשים מדוברים
1ובתמלולם. שבליקוטם הרבה המורכבות

ם ג ד מ ג ה צ י י מ ה

 וחלופות דמוגרפיות חלופות לשוניות: חלופות סוגי שני להציג מייצג לשון מאגר על
אלו. קריטריונים סוגי שני פי על נתונים לאסוף עלינו לפיכך הקשר. תלויות

 ומאגר ראשי מאגר תת־מאגרים: משני יורכב בישראל המדוברת העברית מאגר
 מכלל אחוז כתשעים ויכלול כולו המאגר של הארי חלק יהיה הראשי המאגר משלים.

 יורכב הראשי המאגר מהנתונים. אחוזים כעשרה יכלול המשלים המאגר הנתונים;
 הקשרי לבחינת בקריטריונים משולבים דמוגרפיים קריטריונים פי על שייבנו מתאים
להשלמת ייועד האחד שונים: תת־מאגרים בשני ייערכו המשלים במאגר הנתונים השיח.

הבהוב.[ הוא המונח האקדמיה במונחי העורך: ]הערת .1
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 בדגימה ידגום זה תת־מאגר דמוגרפיים. קריטריונים על בעיקרו ויושתת הראשי המאגר
 השני תת־המאגר הראשי; במאגר חסר יהיה שייצוגן אוכלוסין קבוצות מאוזנת לא

 מאמצעי טקסטים דגימות ויכיל שיח הקשרי של קריטריונים על בעיקרו יושתת
 יורכב המשלים המאגר מן תת־מאגר כל המשפט. ומבתי הכנסת מן התקשורת,
כולו. המאגר מן אחוזים חמישה דהיינו תאים, מחמישים
 כל ומתוחכם. רחב נתונים בבסיס יאוחסן והמשלים, הראשי חלקיו, שני על המאגר

 הוא לדוגמה, משתנים. של מגוונים שילובים לפי כחפצו הנתונים את לשלוף יוכל חוקר
 צעירים צפון־אפריקאי, ממוצא ילידיים דוברים של לשונם במאפייני להתמקד יוכל

על־תיכונית. השכלה ובעלי
 המאגר הוא הראשי, המאגר לכינון התכנית את להציג מעוניין אני זו בהרצאתי

במאגר. השימוש דרך על נוספות הערות כמה להעיר ראוי כן לפני אולם המייצג.
 שישמשו הקריטריונים ובין לדגימה שישמשו הקריטריונים בין ההבחנה חשובה

 מיליונים בת אוכלוסייה של מדגמי בתיעוד העיקרי האתגר הלשוני. החומר לניתוח
 של האפשר ככל רחב לייצוג להגיע הוא וחלופותיה הלשון שימושי מחקר לצורך

 ממדים על לשמור זאת ועם לחקירתם מספיק באורך טקסטים לתעד הלשון, חלופות
 שהנתונים העובדה בשל יותר עוד מורכבת המשימה במאגר. הנתונים לעיבוד סבירים

 מאפייניו על השיח הקשרי רובד נוסף, רובד פי על נערכים כשלעצמם הדמוגרפיים
 בדיקה פי על שייאספו טקסטואליים נתונים בבסיסו יכיל שהמאגר בעוד השונים.
 השיח הקשרי על ומידע מפורט דמוגרפי מידע האוכלוסייה, שכבות של אקראית מדגמית

 סוציו־לינגוויסטי עיבוד ויאפשר המידע במאגר יאוחסן ההקלטות, ביצוע עם יילקט
בהרבה. מורכב ולשוני

 כמותית לשקף כדי סטטיסטיים קריטריונים פי על תיעשה עצמה האוכלוסין דגימת
 בהכרח לא אנליטיים קריטריונים פי על נתונים איסוף זאת לעומת האוכלוסייה. כלל את

 המאגר של הנתונים כבסים המשתמש אחרות, במילים סטטיסטית. מבחינה מייצג יהיה
 סוציו־ קריטריונים פי על ערוך יהיה שאמנם נתונים מכסים לשוניים נתונים לשלוף יוכל

 האוכלוסייה של כמותי ייצוג משום בנתונים יהיה מקרה בכל לא אולם לינגוויסטיים,
מייצגים. האלה שהטקסטים

 ניתוח בעת שיינקטו מאלה הדגימה בעת שונים קריטריונים לנקוט לנו נראה לפיכך
 על יידגמו ואלה הדמוגרפיים, הנתונים בחשבון יילקחו המדגם עריכת בעת הממצאים.

 ושל סטטיסטיקאים של תחומם היא מדגמים עריכת המקובלות. הכימות שיטות פי
 רלוונטי אינו - המאגר תכנון בעת חשיבותו כל עם - המדגם עריכת תהליך סוציולוגים.
 דהיינו הטקסטים, של המדעי העיבוד בעת שיינקטו הקריטריונים זאת לעומת למשתמש.

 הנהוגים לקריטריונים כפופים להיות חייבים בנתונים, שימוש שיעשו החוקרים ידי על
 הסוציו־ הנתונים לגבי האנליטיים הקריטריונים וסוציו־לינגוויסטיים. בלשניים במחקרים

 המאגר כינון בעת אותנו שישמשו מאלה יותר ורבים שונים יהיו במאגר לינגוויסטיים
 יהא איתן, בסים על הנשענות מסקנות הסקת ולאפשר המשתמש על להקל כדי וארגונו.

 ארגון בשלב עוד בלשניים, הן דמוגרפיים הן אנליטיים, קריטריונים כמה להגדיר עלינו
הייצוגיות. עקרון את לשמר כדי החומר
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ר ג א מ י ה אש ר ה
 כך תוכננה הראשי המאגר תבנית תרבות. תלוית גישה נקטנו המייצג המאגר כינון לשם

 אין־םפור בין לגשר שואף המאגר עברית. הדוברת החברה של הייחודי למבנה שתתאים
 ייצוגיותה ובין הישראלית העברית של הדוברים קהילת בקרב הנהוגות השיח חלופות
 ידיעתנו, למיטב יחד. גם והקשריים דמוגרפיים במונחים השונות אפיון ידי על במאגר

 - משתנים צירי שני על מייצג מאגר לכונן כולו בעולם וייחודי ראשון ניסיון זהו
 משני אחד כל ואנליטיים. סטטיסטיים לקריטריונים בהתאם - הקשר ותלויי דמוגרפיים

 וחמישה ארבעים יכיל המאגר של האנליטי המודל בעצמו. רב־ממדי מרחב הוא הצירים
 כל ההקשר. דגימת פי על שונים תאים שמונה יכיל מהם אחד כל אשר דמוגרפיים תאים

תאים. ארבעה בעצמו להכיל עשוי אלו מתאים תא
 דיבור קטע הוא התא במאגר. הבסיסית הסוציו־לינגוויסטית היחידה הוא ״תא״

 יחדיו שכוללים קטעים כמה או ומלוכד רציף טקסט של מילים אלפים חמשת בן מוקלט
אקראית. בדגימה שיידגמו תאים מאות תשע יכיל הראשי המאגר מילים. אלפים חמשת

 מקום שונים: דוברים אודות על סוציו־לינגוויסטי מידע ייאגר הנתונים במסד
 גיל, היישוב, סוג מגורים, מקום עדה, לא־ילידיים, או ילידיים דוברים היותם היוולדם,

 לארץ בחוץ ממושכת שהייה דת, צבאי, שירות עיסוק, מקצוע, חברתי־כלכלי, מעמד מין,
 המאגר את תנפח כולם האלה הקריטריונים פי על דגימה בבית. המדוברות ושפות

 זו מסיבה מעשי. אינו מילים מיליון מחמישה גדול מאגר כינון וכאמור עצומים, לממדים
 מן אחד כל עם מקובלים. סטטיסטיים להיקפים האוכלוסייה דגימת בעת ניצמד

 הרלוונטי הסוציולוגי המידע מרב את להפיק כדי ריאיון ייערך שיוקלטו האינפורמנטים
 הקריטריונים כל נוספים. וסוציו־לינגוויסטיים בלשניים מחקרים שישמש מידע עליו,

דורש. לכל נגישים ויהיו הסוציו־לינגוויסטי הנתונים בבסיס ייכללו לעיל שפירטנו
 ולאו אידיולקטים, של אוסף יתקבל מדיי רבות לתת־קבוצות המדגם של יתר מחלוקת

 המשתנים מספר את נצמצם כן על הדוברים. קהילת כל של ונגיש מייצג מאגר דווקא
 דוברי של בר־כימות מייצג מידע אחזור לאפשר כדי המאגר, נתוני יאורגנו שלפיהם
העברית.
 לנו שנראים דמוגרפיים קריטריונים שלושה על מתבססת שלנו העבודה הנחת

בישראל: הלשונית השונות ביצירת ביותר החשובים
קטגוריות: לחמש נחלק זה קריטריון דת. או עדה המשפחה, מוצא ארץ לידה, מקום )א(

 הארץ, ילידי יהודים, (2) אפריקה; או אסיה יליד אב בני הארץ, ילידי יהודים, (1)
 אחרי שעלו חו״ל ילידי יהודים, (4) ;1965 לפני שעלו חו״ל ילידי יהודים, (3)אחרים;

דרוזים(; נוצרים, )מוסלמים, לא־יהודים (5) ;1965
 בוגרים)בני (2) (;27-15 )בני צעירים (1)קטגוריות: לשלוש נחלק זה קריטריון גיל. )ב(

ומעלה(; 51 )בני מבוגרים (3) (;50-28
תיכון; ספר בית סיים שלא מי (1)קטגוריות: לשלוש נחלק זה קריטריון השכלה. )ג(

על־תיכונית. השכלה בעלי (3)תיכונית; השכלה בעלי (2)
 וכולל רב־ממדי עצמו הוא הרב־ממדית התאים תבנית של הדמוגרפי הציר כן אם
 ועם הגיל משתני עם הדת או והעדה המוצא הלידה, מקום משתני של הקטגוריות שילוב
המוצעת התאים תבנית הדוברים. מין הוא נוסף משמעותי קריטריון ההשכלה. משתני
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 הדגימה, בעת בבירור יובחן הדוברים שמין משום נפרד כקריטריון זה נתון כוללת אינה
שווה. יהיה אנליטית קטגוריה בכל ונשים גברים בין היחס כי צופים ואנו

 בעת רב־ממדית. כתבנית מעוצב השיח הקשרי ציר גם הדמוגרפי, הציר כדוגמת
 עיקריים שלושה משתנים, חמישה בחשבון הבאנו ההקשר תלויות החלופות קביעת
 או משפחה בני בין יחסים האישיים: היחסים משתקפים )א( במשתנה משניים. ושניים

 שיח מבנה השיח: מבנה משתקף )ב( במשתנה קרבה; כיחסי יוגדרו קרובים חברים בין
 יובחן סמכותי( תפקיד מהם למי אם )למשל השיח בני בין ברורה תפקידים חלוקת שבו

 ללא־ אישי שיחה נושא בין יבחין )ג( משתנה כזאת; תפקידים חלוקת בו שאין משיח
 כשיח שמונולוג אף לדיאלוג. מונולוג בין יבחין )ד( משתנה המשניים במשתנים אישי.

 במקרים רק זה במשתנה נבחין מההקלטות, אחת בכל להימצא עשוי יחיד אדם של
 השיח; סוג את מהותית מגדיר כשהמונולוג כלומר מונולוג, מתפתח שבהם המובהקים

פנים. אל פנים לשיחת בטלפון שיחה בין יבחין האחרון)ה( המשתנה
 שמונת בכל במאגר ביטוי לידי יבואו - )ג( )ב(, )א(, - העיקריים המשתנים שלושת
 רק ייושמו - )ה( )ד(, - המשניים המשתנים זאת לעומת שלהם. האפשריים הצירופים

הדוברים. קהילות ברוב שכיחים פחות הרבה בהיותם מהתבנית בחלק
 המשתנים הם אלה המעשית הבחינה מן והן התאורטית הבחינה מן הן כי מניחים אנו

 ישקפו אלו משתנים פי על שיאובחנו שיח יחידות העיקריים. השיח סוגי בין המבחינים
הנתונים. איסוף ובמהלך המקדים במחקר נבדוק הזאת ההנחה את שונה. לשוני מבנה

ה מ י ג ד ה

 למחקר מספיקים נתונים לאסוף היא סטטיסטית מבחינה מייצגים תאים כינון מטרת
 הלשונית המערכת את ישקף שגם מאגר לכונן נשתדל בלשני. או סוציו־לינגוויסטי

 נתונים פי על מייצג מדגם עריכת לשונית. שונות של רחב מגוון נאמנה ייצג וגם בכללה
 דגימה ידי על ונעשית אוכלוסין בדגימת הנהוגה שכיחה טכניקה היא דמוגרפיים

 שנצבר הניסיון זאת לעומת מגורים. מקום פי על למשל האוכלוסייה, של אקראית
ביותר. מועט השיח הקשרי את גם נאמנה שייצג לשון מאגר בבניית
 כאחת, ההקשר ותלוית הדמוגרפית הלשונית, השונות של אמין ייצוג להבטיח כדי
 השיח הקשרי דגימת הטקסטואליים. הנתונים כל דגימת בעת האקראיות עקרון יישמר

 מי כל דמוגרפית. דגימה הנדגמת האוכלוסייה של ההקלטות כל איסוף לאחר תיעשה
 במשך אותו והקורות מהלכיו כל את להקליט יתבקש האקראי האוכלוסין במדגם שעלה
 לא דיבור וקטעי שתיקה מרווחי ויוסרו תיבדק כזאת הקלטה כל אחת. רצופה יממה

 הנתונים מקור יהיה והוא שעה, של באורך קטע באקראי ייבחר הנקי החומר מן ברורים.
 הטבעיים השיח מצבי ביזור את לשקף עשויה זו אקראית בחירה הראשי. במאגר שייכלל

 לסוגי בהתאם והן השיח להקשרי בהתאם הן שונים, בזמנים היקרויותיהם פי על הן
שונים. אוכלוסייה לסוגי המזומנים השיח

ר ו יש ר ג ע פ ה
 התאורטי המודל את בהכרח תואמת אינה היא זו דגימה של והיקפיה אקראיותה בשל
 תביעות בין הפער גישור על הדעת את לתת אפוא נצטרך התאים. תבנית נבנתה פיו שעל

תאים עשרים מקנה המאגר של הבסיסית התכנית האנליטיים. לקריטריונים הסטטיסטיקה
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 משילובן יצטברו דמוגרפיות, חלופות וחמש ארבעים שיש היות דמוגרפית. חלופה לכל
 הלידה מקום קריטריון למשל, זו. את זו תואמות החלופות כל לא תאים. מאות תשע

 הגיל קבוצת את תואם אינו (1965 לפני ועלה הארץ יליד שאינו )יהודי השלישי
 שנים(, 50-28) השנייה הגיל קבוצת מרחב כל את לא ואף שנים( 27-15) הראשונה

 הגילים בקבוצת מהנדגמים חלק כך, על נוסף .1965 שלאחר התקופה ילידי בה שגם
 התכנון פי על כבר הלכך, על־תיכונית. השכלה בעלי להיות יכולים אינם הצעירים
 כל שלא סבורים אנו כן כמו תאיה. מאות תשע בכל להתמלא התבנית תוכל לא הראשוני
 מן אחת כל עבור וקיימות זמינות ההקשר תלויות החלופות מתוך האפשריות החלופות
הדמוגרפיות. החלופות

 המחקרי השימוש בעת וליקוטם במאגר הצבתם לשם הנתונים איסוף כי הבהרתי כבר
 במאגר. להצבתם הנתונים איסוף יתנהל ראשית לחלוטין. שונות בדרכים יתבצעו בהם

 ארגון אקראית. דגימה פי על כלומר מוקפדים, סטטיסטיים באמצעים תבוצע זו משימה
 תתבסם מחקרי לשימוש הנתונים עריכת הבא. השלב הוא שנאסף הטקסטואלי החומר

 הדמוגרפיים לקריטריונים ותתייחס התאים, תבנית בכינון שנקבעו העקרונות על
 טקסטים יעמדו לרשותנו לעיל. שתיארתי כפי ששוקללו, ההקשר תלויי ולקריטריונים

 של רחב במגוון באקראי שנבחרו אנשים שהפיקו טקסטים מצאי מתוך באקראי שנבחרו
 אל תוכנם טקסט יחידת וכל הרב־ממדית, בתבנית ייערכו הללו הטקסטים שיח. הקשרי

 המתאים. השיח הקשר פי ועל דובריה של הדמוגרפיים הנתונים פי על לה התואם התא
 תבנית דהיינו, הולם. ובכימות האקראיות עקרון פי על תיעשה לתאים החומר חלוקת
 מספר פי על ולא לרשותנו תעמיד האקראית שהבחירה הטקסטים במצאי תתמלא התאים
 לנו תאפשר זו גישה דמוגרפית. יחידה כל לרשות יעמיד העקרוני שהעיצוב התאים
 מבחינה הדגמים על וללמוד הדוברים בקהילת הקיים השיח דגמי מגוון על לעמוד

 תלויי והקריטריונים הדמוגרפיים הקריטריונים משילוב שיעלה כפי ואיכותית, כמותית
 שבשימוש השיח הקשרי של ראשוני ניתוח יניב לתאים המיון אחרות, במילים ההקשר.

 הלשוניות החלופות של השימוש היקף של ראשוני ניתוח וכן שונים, אוכלוסייה חלקי
 יהיו הסוציו־לינגוויסטיים הנתונים כל שציינתי, כפי אחרות. לחלופות ביחס הללו

 סוציו־ נתונים פי על לצרכיו טקסטים לשלוף יוכל המאגר וחוקר דורש, לכל נגישים
 אנו לשוני, בניתוח משמעותיות תוצאות להניב כדי זאת עם כחפצו. לינגוויסטיים

נתונים. לשליפת כבסים יותר כוללים משתנים מציעים

 המדוברת העברית מאגר לכינון המפעל אישית. בהערה ואסיים אישית בהערה פתחתי
 כינון לעניין אולם מלהיב. יאמר אף שבי והבלשן כביר, מפעל ספק ללא הוא בישראל
 וכיהודי, כישראלי עברית, כדובר ובעיקר אף אלא כבלשן, ורק אך פועל אינני המאגר

 וקימומה. יסודה בחינוך - העתיד בניית עתידו. את ובונה עברו מבאר היונק עם כבן
 יישומיו דירי, לגבי רבים. בתחומים יישומים בישראל המדוברת העברית למאגר

 ראשון בסים תהא חלופותיה ותפוצת המדוברת הלשון הכרת כולם. על עולים החינוכיים
 תישא הלשונית בשונות התבוננות תרבויותיה. ולהבנת בישראל החברה להכרת במעלה

 לי נדמה יינזק. לא הלשון לימוד וגם רבדיה, מגוון על החברה בצורכי עמוקה הכרה עמה
לא הנתונים הכרת בלי הילולים. פרי נושא אינו בארץ הלשוני שהחינוך מוכיח הניסיון כי
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 לשינוי רק לא תתרום המדוברת הלשון חקירת שינוי. ייתכן לא מחקר ובלי מחקר, ייתכן
 הצורך בהבנת ממש של למהפכה תביא אלא היום, הקיימים הלשוני החינוך בדגמי

 נושאת כזאת שמהפכה הלכת מרחיקות ההשלכות ושל הלשוני החינוך של והמהות
 ״ולבב ישעיהו: הנביא מאמר את במעט אך ולו לקרב לידינו שיינתן והלוואי בחובה.
ד(. צחות״)לב, לדבר תמהר עלגים ולשון לדעת יבין נמהרים

 כמוני שנלהבו הצוות לחברי למחקר, לשותפיי אודה לא אם חובתי ידי אצא לא
 באטלנטה אמורי מאוניברסיטת הרי בנימין המאגר: כינון של זו ארוכה לדרך לצאת

 ברברה; בסנטה קליפורניה של מהאוניברסיטה דו־בואה ג׳ון תל־אביב; ומאוניברסיטת
 חבר תל־אביב; מאוניברסיטת שוהמי ואילנה בן־רפאל אליעזר אריאל, מירה רהב, גיורא

 מאוניברסיטת יסטרו אוטו בנגב; בךגוריון מאוניברסיטת בךטולילה יעקב האקדמיה
 באמהרסט; מסצ׳וסטם של מהאוניברסיטה בולוצקי שמואל בגרמניה; ארלנגךנירנברג

באנגלייה. קמברידג׳ מאוניברסיטת כאן וג׳פרי
 במטרה באינטרנט הועלו בישראל המדוברת העברית מאגר לכינון התכנית פרטי
 נודה בהן. המתעניינים מן טובה ועצה תגובות לבקש וכדי ברבים תכניותינו את לפרסם

והערה. תגובה כל על

 המדוברת העברית מאגר כינון ״לקראת רהב, וג׳ הרי ב׳ יזרעאל, ש׳ גם ראה העורך: ]הערת
.[287-265 עט׳ )התשס״ב(, סד לשוננו בישראל״,

 להפריז אפשר שאי כולנו על מקובל כי נראה יזרעאל. לאד׳ רבה תודה בר־אשר: מ׳
 הרשות המאגר, על הערות או שאלות יש אם וגידים. עור הקורם המאגר בחשיבות

התגובות. ואת השאלות את תחילה נרכז נתונה.

 יידרשו מאמץ וכמה זמן כמה להעריך יכול אינני גדולה. היא המשימה עסיס: מ׳
 מאגר משווה כשאני אבל מילים. מיליוני חמישה שיאצרו התאים אלפי חמשת להקלטת

 מיליון ושישה עשרים היום כבר הכולל בר־אילן, אוניברסיטת של הספרותי למאגר זה
נוספות. מילים מיליוני חמישה של שני שלב לתכנן שכדאי דומני מילים,

המאגר? מפרות ליהנות להתחיל יהיה אפשר יזרעאל האד׳ לדעת מתי טלשיר: ד׳

 האם מלהיבה. לומר אפשר ואף מפורטת, מרשימה, הייתה הדברים הצגת קדרי: מ״צ
 שבהכנת יודע אני המפעל? את שילווה ומדעי, ציבורי מייעץ, גוף הקמת על חשבתם
 מרובה התייעצות הייתה רב־מילים, המילון בהרבה, קטן מפעל של המילוני החומר
לא. ומה למילון ייכנס מה הייתה המרכזיות השאלות אחת משלביו. וכמה בכמה

 במילים פעלון־פעלון הצורות תפוצת בדבר ויכוח באקדמיה התנהל מכבר לא אבנר: א׳
? כאלה שאלות על מענה לתת המאגר יוכל האם מסוימות.

 יעלה שאדם למשל יקרה מדוברת. לעברית הקריטריונים נקבעו איך תהיתי טל: א׳
סיפורו. או דיבורו במהלך לצטט כדי משלב
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 מדוע תבל. רחבי מכל אנשים נזכרו יזרעאל האד׳ דברי בסוף המזכים ברשימת ממן: א׳
העברית? האוניברסיטה מן נציג של מקומו נפקד

 ובנימין אני שהתחלנו, ברעיון המפעל של תחילתו האחרונה. בשאלה אפתח יזרעאל: ש׳
 רק מקצועי. וניסיון התעניינות תחומי פי על אנשים הצטרפו לאט לאט לגלגל. הרי,

אחרת. או זו אוניברסיטה איש למפעל בשותפים שאין הוא מקרה
 כתובה שפה של מאגר בניית בין מאוד גדול הבדל יש עסיס, האד׳ של לשאלתו אשר
 מן מאוד. גדול נחשב מילים מיליוני חמישה בן מאגר מדוברת. שפה של למאגר

 ומשאבים מאמצים בו שהושקעו .,British National Corpus רק לי הידועים המאגרים
 מאגרי יתר כל של היקפם מילים. מיליוני עשרה בן - הימנו גדול הרגיל, מגדר יוצאים
מילים. מיליון על עולים אינם מכיר שאני המדוברת הלשון
 וחצי; שנה עד שנה תוך לראות יהיה שאפשר מקווה אני המחקר פרות ניצני את

 נתגבר ואם מספר, שנים בוודאי יארך כולו המאגר כינון חלוץ. מאגר במסגרת בתחילה
 שבע לפחות של זמן פרק על מדובר והכספיים, הארגוניים הטכניים, המכשולים כל על

מהיום. שנים
 - האקדמיה מן באים שאנשיו - הליבה צוות אבל למפעל, אין מייעץ ציבורי גוף

 אדם או גוף מכל והשגה הערה לכל שמחים אנחנו מקום מכל מבקר. כצוות גם מתפקד
החוץ. מן שקיבלנו בהצעות שמקורם שינויים מעט לא הכנסנו וכבר שהוא,

 ייכנס שיוקלט מה כל לפיכך המדוברת. השפה מילון איננו המדוברת השפה מאגר
 שתימחק יבקש ההקלטה מן שעות 48 ותוך בדעתו אדם יימלך אם אלא למאגר,

חסויים. יישארו הדוברים פרטי מקום מכל הקלטתו.
 המאגר מן להוציא יהיה אפשר בחיוב. להשיב יכול אני אבנר האד׳ של שאלתו על
 מורפולוגי לניתוח מתאימה תיוג תכנת תידרש כמובן צורות. של תפוצתן על נתונים

ומילה. מילה כל של מדוקדק
 ואני מדוברת, עברית של למאגר מדוברת שאינה עברית תתאים איך טל האד׳ שאל

 )קרבה, ההקשר משתני ואת הדמוגרפיים המשתנים את הזכרתי השאלה. על לו מודה
 השיחות את לאפיין אפשר השיח הקשר משתני פי על טלפון(. מונולוג, אישי, תפקיד,
 חומר כאל מתייחסים אנו הכתב מן שנישאת להרצאה גם הנכון. לתא ולהכניסן השונות
 משפחה בני של חולין שיחת תוכנם שאליו מזה שונה לתא תיכנס היא אך מדובר,

 לאוצר מתייחסים איננו משלבים. אינם השיח שהקשרי לב שימו למשל. במטבח,
 בשנים השתנתה המשלבים תפיסת וכדומה. לאינטונציה לצורות, לתחביר, המילים,

 טיפוסי על מדברים והיום באנגלית, לשון מאגרי על בעיקר מחקרים, בעקבות האחרונות
 הקשרי על שלנו ההנחות לבדיקת מקדים מחקר של בעיצומו אנחנו כעת טקסטים.

 טלפון בשיחת בצורות והשימוש התחביר המילים, שאוצר שנמצא ייתכן למשל, השיח.
אלו. טיפוסים שני בין להפריד טעם אין ואז במטבח, יום־יום שיחת של לאלה זהים

 וגם התאורטיים הדברים שגם מקווה אני יזרעאל. לפרופ׳ רבה תודה בר־אשר: מ׳
 הצד על דיון וייפתח בכתובים, אור בקרוב יראו - מקצתן ולו - הראשונות התוצאות

יישומו. ועל השלכותיו על המפעל, של המעשי
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