
בישראל ורב־לשוניות רב־תרבותיות
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התיאורטי הרקע הקדמה:

 תרבותית, שונות בהן יש כלומר רב־תרבותיות, הן זמננו בנות החברות רוב

 ,Garrnadi; 1980 ,Sankoff)סוציו־תרבותיות קבוצות של מיגוון בקיום שמקורה

 בתכונות המתאפיינת חברתית ישות פירושה סוציו־תרבותית, קבוצה (.1981

 התרבות מושג השלטת. התרבות מן אותה המבדילות מהותיות, תרבותיות

 בין — המוצגים והנורמות, המיתוסים הערכים, האמונות, את מכיל השלטת

 הפוליטי המרכז על־ידי — לאו אם ובין איתם מזדהה האוכלוסייה רוב אם
(.Ben Rafael, 1994)מדיניותו של ללגיטימיות כבסים

 (,Romaine ! 1984 ,Beebe and Giles, 1989)סוציולינגוויסטי מחקר בעזרת

 לדבר ניתן ומצרפת, מחסרת דו־לשוניות כמו מושגים של הטווח הרחבת ומתוך

 מחסרת רב־תרבותיות מצרפת. רב־תרבותיות לעומת מחסרת רב־תרבותיות על

 רוכשים הם כאשר המקורית תרבותם את לנטוש הנוטים ליחידים מתייחסת

 החברה. של הקולקטיבית האישיות את לייצג השואפת השלטת, התרבות את

 נאמנות מונעת אינה השלטת התרבות שרכישת משמע מצרפת, רב־תרבותיות

 השלטת, לתרבות מחשיפה כתוצאה אז, גם כי אם הייחודית. למורשת מסוימת

 ביניים, תרבויות לכדי להתפתח עשויות ספציפיות קבוצות של מקוריות תרבויות

 מושגים ביניים. לשפות להתפתח עשויות נשמרות, כשהן גם מקוריות, שפות וכן

 מדעי אנשי את המשמשים והדו־לשוניות, הדו־תרבותיות ממושגי שונים אלה

 שונות ושפות תרבויות בשתי יחידים של הבו־זמנית השתתפותם לתיאור החברה

 הקבוצה בני של ליכולתם בנוסף כי מדגישים אכן החברה מדעי אנשי יותר(. )או

 אלה אנשים שונות, בשפות רצונם, לפי ולהשתמש, שונות בתרבויות להתמצא

 הם שבהן השפות ואת האלה התרבויות את מסוימת במידה למזג גם נוטים

המושגים אחרות, במילים חדשים. ולשוניים תרבותיים רפרטוארים לכדי שולטים



 שעוצבו ולשוניים, תרבותיים דפוסים מציינים ביניים״ ו״שפות ביניים״ ״תרבויות

 בשפה הן השולטים לאלה במיוחד היא הכוונה מורכבים. מקורות התמזגות על־ידי

 להחליף עשויים שהם רק לא בפיהם. המדוברת המקורית בשפה והן הרשמית

 לנוחיותם, אותם מחליפים גם אלא לשנייה, דיבור של אחת מסיטואציה צפנים

 במגע לשונות של התיאוריה סמך על יודעים גם אנו ועוד, זאת עצמו. שיח באותו

(1987 ,Gumperz; 1983 ,Myers Scotton,) המקורית הדיבור שפת כאשר גם כי 

 של הקהילה חיי בתוך לשולט, הופך הרשמי והקוד אחרת, או זו בדרגה ננטשת

 תרגומי בצורת — ולהשפיע להתמיד המקורית השפה עשויה פנימה הקבוצה

 בשפה משתמשים היחידים שבו האופן על - דיבור סגנונות או שאילות שאילה,
 באמצעות קולקטיבית נאמנות לבטא האנשים רצון על מראה הדבר הרשמית.

 אופיים וכן אלה, בסמנים השימוש אינטנסיביות נבחרים. סמנים על שמירה

 הם אך (,Adjemian, 1976)לבני־השיח ובהתאם הנסיבות לפי משתנים השיטתי,

 תרבות היווצרות של יותר כללי תהליך על המעידה ביניים שפת מעין יוצרים

 מערכת לכדי זרות סמלים מערכות של שילוב משמעה ביניים, תרבות ביניים.

 עשויים הם להיפך, אלא זה, את זה מבטלים אינם בה השונים כשהיסודות אחת,

 אלה בנושאים המחקר בקיצור, התנהגות. הקשרי באותם זה לצד זה להופיע

 תרבותית מובחנות כישויות קבוצות מתמידות כמה עד בשאלה, מתמקד
 ההפוך, בכיוק או, השלטת, התרבות מול אל — לשונית גם מסוימת ובמידה

 התבוללות, בה. היטמעות ואפילו התבוללות לתהליכי נתונות הן מידה באיזו

 של המהימנים מנציגיה שונים ופחות לפחות הקבוצה חברי של הפיכתם פירושה

 הגדרת את גם כוללת שההתבוללות פירושה היטמעות, ואילו השלטת, התרבות

(.Ben Rafael; 1983 ,oizak; 1971 ,Orans, 1994)הקבוצה של החברתית הזהות

 לחברה, מחברה שונים בדגמים להתגלם עשויות והיטמעות התבוללות

 אלה תהליכים (.Early, 1994) עצמה חברה אותה בקרב לקבוצה ומקבוצה

 הספציפית ולקבוצה בכלל לקבוצות השלטת התרבות מיחס במיוחד מושפעים

 התרבות עצמה. הקבוצה של והמקוריות הבסיסיות ומהאוריינטציות בפרט,

 כאשר בכללה החברה של המערכתית הקוהרנטיות את ומארגנת מסמלת השלטת

 (.Sankoff !1978 ,Douglas, 1989) המרכז מן דהיינו מלמעלח, נצפית היא

 פרטיקולריזם למחיקת שואפת היא כאשר מאחדת באוריינטציה מתאפיינת היא

;Wardhaugh, 1987) שלהם המקוריים למודלים אנשים של ונאמנות תרבותי

1989 ,Griiio.) ,וסובלנית פלורליסטית להיות גם עשויה שלטת תרבות מאידך 

 שלטת תרבות אותה מצרפת. התבוללות של צורות לחזק ובכך השונה, כלפי

ולפעול רעותה, כלפי מאשר אחת ייחודיות כלפי יתר סובלנות לגלות יכולה עצמה



 התרבות סוג שונות. לקבוצות ביחס ומאחרים פלורליסטיים דגמים על־פי במקביל

 מדיניות באמצעות — מפעיל הפוליטי שהמרכז הלחץ כיוון את קובע השלטת

בחיקה. הקבוצות של להתערותן - ודומיהן חינוכיות תוכניות לשונית,

 היא אם בין הזה. הלחץ על השפעה יש הקבוצה של לשאיפותיה גם זאת, עם

 בגיבוש חלק נוטלת בהחלט היא לאו, אם ובין ייחודה על לשמור שואפת עצמה

 של המקורי וההיסטורי התרבותי באופייה מעוגנת ההשתתפות מידת גבולותיה.

 יסודות באותם מדובר כאשר במיוחד מכריעה והיא (,Geertz, 1965) הקבוצה

 השלטת, בתרבות והן המקור בתרבות הן האחרים מן יותר טוב השולטים ניידים,

 אולם בחברה. להשתלבות חלופיות דרכים לבחון הזדמנות להם יש כך ובשל
 הרב־תרבותית, המציאות של הדינמיות על להשפיע שעשוי נוסף גורם לציין יש

 בקבוצה מדובר כאשר בעיקר חשוב זה גורם חברתי. אי־שוויון של הממד והוא

,Giddens) גידנס ואי־שוויון. קיפוח של ניכרת למידה הנתונה סוציו־תרבותית

 הוא שכן הקבוצה, לגיבוש העיקרי כגורם החברתי הריבוד את מתאר (1980

 ,Barth) הקולקטיבית המודעות על הכוחות ויחסי המעמד השפעת את משקף

1969; 1978a,b,c ,Tajfel ;1975 ,Patterson.) להסביר ניתן אי־השוויון את 

 מעמדית ניידות בפני במחסומים או (Lenski, 1972)האנושי בהון בהבדלים

 אי־שוויון פנים, כל על (.Simpson and Yinger, 1958)אפליה בעקבות הנוצרים

 השלטת, התרבות עם להזדהות לא הקבוצה נטיית את ומזין קיפוח לרגשי גורם

 המקופחות הקבוצות מקרב אפילו בימינו, זאת, עם שלה. בסמליה לדבוק אלא

החברתית הניידות בערוצי להעפיל שיצליחו יחידים קומץ לצמוח עשוי ביותר

 או רבים הם אם בין ומקצוע. השכלה רכישת באמצעות ו/או בעסקים —

 ובדרך ולתכניה, השלטת התרבות לשפת יותר חשופים אלה יחידים מעטים,

 למנהיגיה, ויהפכו מקהילתם חלק יישארו האם בהם. שליטה רוכשים גם כלל

 לא במידה תלוי הדבר כאמור, בה? וייטמעו החדשה בסביבה שישתלבו או
לקבוצה. השלטת התרבות של בגישתה מבוטלת

 השלטת לתרבות מאוד מנוגדת סוציו־תרבותית קבוצה דבר, של בסיכומו

 כשהתרבות המקופח, הרובד עם נמנה הקבוצה רוב שבו במקום תימצא

 מורשתה. לגבי שמרנית בגישה דבקה עצמה והקבוצה פלורליסטית היא השלטת

 ניידות של במסגרת תימצא השלטת לתרבות מנוגדת הפחות הדוגמה ובמקביל,

 האחדה על מתעקשת השלטת כשהתרבות הקבוצה, בני של כללית חברתית

 למצוא ניתן אלה קצוות שני בין להיטמעות. חותרת עצמה והקבוצה תרבותית

 לייחודיות לקנאות או היטמעות לתהליכי שונות אפשרויות של דגמים מיגוון
(.1998a,b ; 1996 ,Ben Rafael ; 1999) המקורית



 דיוקנה בין הניגוד מידת על ללמוד ביותר המתאימה המתודולוגיה אי־לכך,

 על־ידי מוצעת השלטת החברה של לזה הספציפית הקבוצה של החברתי־תרבותי

 לשונית התנהגות של ובסמנים אופייניים בדפוסים המתמקדת הסוציולינגוויסטיקה,

(1987 ,Fasoid.) מורכבות את לסכם ננסה שבתוכה התיאורטית המסגרת זוהי 

 כמה תחילה נציג שונים. סוציו־תרבותיים לחתכים בישראל החברה של חלוקתה

 בטרם השלטת, התרבות של והלשוניים הסוציולוגיים ההיסטוריים, ממאפייניה

 הדתיים־לאומיים, האשכנזים, החרדים בקרבה: הפועלים העיקריים בפלגים נתמקד

 גבולות של שונה דיוקן מייצג פלג כל והערבים. הרוסים היהודים המזרחיים,

לשוניים. סמנים של שונים בסוגים משתקף מהם אחד כל ולפיכך, תרבותיים,

המחודשת העברית של רב־הסתידות תפקידה בישראל: השלטת התרבות

 מודעות בעלי אירופאיים יהודים על־ידי עוצבה בישראל רב זמן ששלטה התרבות

,Avineri)העשרים המאה של הראשונים העשורים במהלך לאח שעלו לאומית,

 חדש, פתרון שהציעה מכך תנופתה עיקר את שאבה זו לאומית מודעות (.1981

 פזורתם עובדת הגדרת היהודים: של הבסיסית הזהות לבעיית חילוניים, במונחים

 הציונית התביעה תפוצה(. רק ולא גלות, או )גולה תרבותיים־דתיים במונחים

 של והדתי התרבותי בביתו ישראל, באח היהודים של מחודשת״ ל״התיישבות

 ששמה בתנועה התחיל זה חילונית. לאום מדינת בה לייסד שאפה היהודי, העם

 : Ben Rafael, 1982) הדתית היהודית המורשת את ולחלן להלאים למטרה לה

 החייאת שעיקרה אמיתית, לשונית מהפכה של גלגליה את הניעה ובכך (,20-13

 הפיוט, התפילה, הקודש, כתבי שפת 1היומיום. בחיי מדוברת כשפה העברית

 תחומי את להרחיב כעת השתדלה החילונית, התרבות שפת גם יותר ומאוחר

 אדירים יצירתיות מאמצי דרש המפעל היומיום. חיי את גם ולהכיל שימושיה

 המדוברות, היהודיות השפות של להשפעתן פתיחות המילים, ובאוצר בסמנטיקה

 ההמונית העלייה גלי עם (.Chomsky, 1957) הערבית ושל המערב שפות של

 חידשה עתה שזה השפה של המסירה דרכי התרבו והשישים החמישים בשנות

 הזדהות של תחושה להעניק הניסיץ טופח ובאמצעותה שלה, הלגיטימיות את

(.Seiwyn, 1990)החדשים לעולים תרבותית האחדה ושל לאומית
 עצמה העברית גם יצרה ולשונית, תרבותית להאחדה אלה מאמצים לצד אך

 נפש ״שוויון nonchalance linguistique למושג בדומה חדש. חברתי בידול

בכל היא הרשמית בשפה כשירות (,Bourdieu, 1982) בורדיה של לשוני״,

זה. בכרך יזרעאל של מאמרו ראה ישראל, בארץ העבת הדיבור חידוש על 1



 על המעידה שימוש, של פונקציה מהגרים, במדינת וכמה כמה אחת ועל חברה,

אח ותק  וזה — לכול מעל בחברה. בכיר מעמד של מובהק למאפיין והופכת ב

 כמי האח, יליד את מאפיינת זו כשירות — המדוברת לשפה עקרונית קשור

 המצומצם במובן — הילידים המייסדים״(. )״דור הראשונים של צאצא שהוא

 בגלמם מיוחדת מהילה נהנים גם והם אם, כשפת עברית למדו — המילה של

 בנכונותם רק שתובטח שאיפה בת־קיימא, חברה ליצור הוריהם שאיפות את
קיומה. להמשך אחריות ליטול הצעירים של

 דור של ה״דוגרי״ בדגם העוסק (,Katriel, 1986) כתריאל של מחקרה

 מגמה על מצביעה זו עובדה ערבי. הוא המילה מקור כי לנו מזכיר ההמשך,

 שאכן אלה כלפי אפילו הגולה, ליהדות גב והפניית המיידית לסביבה שפניה

 הגלותיות של הפסיכולוגית ״חרפתה״ את משקפים עדיין אך לאח, עלו
 הקבוצה של בעברית ביטויה את מוצאת זו מגמה ישראליים״. ה״לא בנימוסיהם

 המתאפיין דיבור סגנון זהו ישיר? דיבור פירושה בערבית ״דוגרי״ הזאת.

 באנטי־סגנון, הוא המדובר סולידריות. של וברוח בטבעיות ובגילוי־לב, בכנות

 המוגזמים הנימוס לגינוני המילים, להכברת כריאקציה לפרשו שניתן משום

 בעיני הצטייר שזה כפי הגולה, יהודי מצד המניפולטיבית הדיבור ולהתנהגות

 כ״יהודי זה בסגנון טבוע ״הצבר״ דימוי המייסדים. של ובנותיהם בניהם

 משתקף הוא ״ההיסטורית״. האדמה על עצמאית יהודית בחברה שנולד החדש״,

 על המכריזים המחוספס, ובהומור הלאקוני בסגנון הטיפוסי, הצברי במיבטא

 הנטבעות המילים את יבין לא זר הקבוצה. של תלוי והבלתי הייחודי מעמדה

 האליטיסטית ולתדמיתם הצברים של לעולמם המתייחסות לבקרים, חדשות

 המודבקות סרקסטיות בתוויות טעונה אכן הצבר של שפתו עצמם. בעיני

 אך בישראל, שנולדו כאלה אפילו פעם לא כלולים וביניהם הלא־צברים, על

 לזהות ניתן היום עוד תשל״ז(. המייסדים)רובינשטיין עם נמנים שאינם להורים

 בעברית עדיין ניכרות כאלה ילידיות יומרות המרכזי. הזרם ברוח כאלה רמיזות

 האוניברסיטאית, במנזה חולין בשיחת או התל־אביבי בפאב בדיבור הצבאית,
מובהקות. בדלניות מגמות משקפות והן

 התפשטות העיור, ותהליך הכלכלית ההתפתחות האחרונים בעשורים אמנם

 מוקדי והתגבשות רבות תעסוקות של הגוברת ההתמקצעות הגבוהה, ההשכלה

 החברתיות האליטות ושל בכללה החברה של אופיין את שינו חדשים כוח
חדשים. כיוונים לעבר העברית את גם הניעו אלה תהליכים ;בפרט

 שתפקידן סטנדרטיות, צורות לטובת נחלש הצברית בעברית הסלנג מרכיב

תארים של ערכם עליית החברתית. ההייררכיה לביטוי יותר מכריע הפך



 מעמד האנגלית. השפה של חשיבותה את גם הגבירה פורמליים ותפקידים

 ״זדה״. שפה עוד לה לקרוא קשה שבימינו כך כדי עד התחזק האנגלית

 גבוהים ללימודים לקבלה תנאי והיא ד׳ מכיתה כבר הספר בבתי אותה מלמדים

 עולה (Ben Rafael, 1994) מהמחקר גבוהות. למשרות כמו באוניברסיטאות

 ממנה מושפע אחד וכל אותה, לרכוש אפשרות יש אחד לכל אם גם כי

 המשתמשות המבוססות, השכבות של נכס בעיקר היא בערכה, להכיר ועשוי

 היא בקיצור, התרבותית. צריכתם בתחום כמו היומיומית עבודתם בתחום בה

 במקומות הנהוגה בעברית אף ניכרים ועקבותיה המבוסס למעמד סמן משמשת

 או הטכנוקרטים במשרדי בעיר, ה״איני״ המקום בתל־אביב, שינקין רחוב כמו

 מרובים אכן האנגלית מן שאולות וצורות שאילה תרגומי האוניברסיטה. בכיתות

 בתרבותם מובהק למאפיין שהפכה לקוסמופוליטיות כביטוי הזאת, בעברית

 תחת כעת הדרה העברית, על זאת, עם ילידי. רוב ובהם האמידים, החוגים של

 של אחרות צורות עם גם טובה שכנות יחסי לקיים האנגלית, עם אחת גג קורת

נוספות. שפות של נוכחותן עם גם כמו עברית,

האשכנזים החרדים

 גילוייה כל על השלטת התרבות מול קבוצתית אי־הסכמה של הראשון המקרה

 בפרוייקט ומתמיד מאז ראו אלה חרדים האשכנזים. החרדים של זו היא

 מעולם אמונה ומטעמי הלא־יהודי, בעולם המונית היטמעות של צורה הציוני

 לא בלבוש, לא — המרובים הייחודיים סמליהם על לוותר מוכנים היו לא

 נפוצה יהדות, של שנים למאות סמל היידיש, במשפחה. ולא האכילה בכללי

 השפה היא הרבנית והספרות הקודש ספרי של שהעברית בעוד בקהילה, מאוד

 למעשה, זאת, עם העיקרי. החברתי המוסד שהן בישיבות, ללימוד המשמשת

 להיוותר יכולים הם אין הציונים, עם לחרדים שיש המחלוקות למרות כי נראה

 אלא יכולים החרדים אין כן ועל יהודית, היא החברה סביבם. לחברה אדישים

 האמורה האמיתית, היהדות כבעלי עצמם רואים אף הם כלפיה. אחריות לחוש

 להתערב עליהם ששומה מכאן כולם. היהודים על הימים מן ביום להתקבל

 יקר לא הוא אם גם הכלל־ישראלית, בזירה ציבורי עניין בו שיש נושא בכל

 באוכלוסייה, יחסית קטן אחוז היותם אף ועל בבחירות, משתתפים הם ללבם.

 במסגרת מבוטל אינו הפוליטי כוחם הדתיות, המפלגות על השפעתם ולאור

 הם בממשלה, ישירות מיוצגים כשאינם גם הגדולות. למפלגות ההתנגדות חזית

אינטרסים של בסדרה עצמם עבור הן משמעותיים, הישגים להשיג מסוגלים



 צבאי משירות גורף פטור שלהם, במוסדות הציבור מכספי )תמיכה ספציפיים

 מקוממת הצלחתם בדת. מעוגנת לאומית בחקיקה והן ועוד(, בניהם, עבור

 הם סיבות, ומאותן בזמן, בו אך החילונית, בחברה נרחבים חלקים עליהם

זו. מחברה נפרד בלתי כחלק בעבר, אי־פעם מאשר יותר היום עצמם, רואים

 הם הלשונית. הפעילות בתחום גם נאמנה משתקף החרדים של משקלם

 ב״לושן גם משתמשים עדיין והם היומיום, בחיי היידיש את נטשו לא אמנם

 החשובה העובדה זאת, עם הישיבה. כותלי בין האשכנזית( )בהברה קוידש״

 המודרנית, לעברית החרדים פונים וגוברת, הולכת ובמידה לכך, שבנוסף היא

 בחיי ראשונה שפה של מעמד לה כבשה העיקשת התנגדותם למרות אשר
 בביצוע המתאפיינת עברית מסומנת, ישראלית עברית זוהי אמנם היומיום.

 היידיש מן מרובות בשאילות דת, בנוסחאות המשופעת הישיבה, את המזכיר

 החרדים מנהלים זה בסים על ישראלית. עברית — זאת ובכל צופן, ובחילופי

 עם וראשונה ובראש אחרים, אוכלוסייה מיגזרי עם ומסתעפים הולכים קשרים
הדתי־לאומי. המיגזר הוא — אליהם ביותר הקרוב המיגזר

הדתייפ־לאומיים

 התרבות של כחלק גם עצמם את רואים הדתיים־לאומיים מהחרדים, להבדיל

 הם דתיים כאנשים כי להוכיח שאפו רב זמן במשך כציונים. וגם המודרנית

 הקימו היתר, בין — החילוניים של מצור־מחצבתם דגמים ליישם יכולים

 כמרכיב תפקידם בתוקף משלהם. אוניברסיטה וכן דתיים, ומושבים קיבוצים

המדינה. של הדתיים השירותים מערך את שהקימו הם הציונית, בחברה דתי

 פלח של ייחודי מגוון יותר היא הדת הדתיים־לאומיים, לגבי זאת, בכל

 נוטה היהדות, של מהותה היא הדת הדתי, היהודי שבעיני היות בחברה. מסוים

 עצמה, הציונות את לראות — רבים דתיים ציונים דיוק, ליתר — הדתי הציוני

אח שיבה של האידיאולוגיה את כלומר  בשם דתי צו של במונחים הקודש, ל

 פוליטית, לאידיאולוגיה איפוא, הופכת, הדתית הציונות היהודית. התיאולוגיה

 הדילמה בפני עומדים הדתייפ־לאומיים אזי ציונית״. ״דתיות לכנות יותר שנכון

 הציונית־לאומית, בחברה להשתלב השאיפה אחד, מצד המגמות: שתי בין

 ההשפעה, שאיפות את שיבטא כנגדה, דתי ככוח להתגבש הרצון שני ומצד

 תפקידם הראשון, הקוד על־פי הציונים. בקרב שלהם המנהיגות מעמד את ואף

 ציבור של האינטרסים לקידום למעשה מוגבל הדתיים־לאומיים של הפוליטי

הקשר במהות היא ההתמקדות השני, הקוד על־פי החברה. כלל מתוך אחד



 בזירה מצאו תקיפים גורמים ומצוותיה. הדת ערכי כלפי הריבונית ישראל של

 פוליטי הון לצבור להם שאפשרו התנאים את 1967 יוני שלאחר הפוליטית

 ברצועת בשומרון, ביהודה, שטחים לסיפוח הדרישה סביב הכף את ולהטות

 המחויבות של והבלעדית האחת היורשת ישראל, למדינת הגולן ■וברמת עזה

 מעמדה האל. על־ידי המובטחת״ ״האח גם שהיא האבות״, ל״ארץ היהודית

 של הלאומיים אתגריה את דרמטית בצורה להציג הדתיים־לאומיים יכלו זו

 היהודית האמונה של ביותר הבסיסיים למושגים אותם קושרים כשהם ישראל,

(1984 ,Liebman and Don-Yehia.) ליצור שלא יכלה לא זו התפתחות אולם 

 באשר דהיינו הראשון, לקוד הקשור בכל עצמם הדתיים־לאומיים בקרב מתחים

המודרנית. בציונות הדתי הציבור להתערות לשאיפה
 לפעילות בנוגע דווקא נפגשים הדתית־לאומית החוויה של אלה היבטים שני

 תוך בעברית, השימוש את מעודדים שניהם ולמאפייניה. בקרבם הלשונית

 הם ביותר הבולטים הסמנים דתיים־לאומיים. לסמנים מקום בה מייחדים שהם

 הרב השימוש וולגרי, מדיבור להימנע מאמצים בעברית, דיבור על הקפדה

 השימוש ותדירות הקבוצתית הזהות ״רוח״ את המאששות דתיות שיח בצורות

הקודש. מכתבי בביטויים

המזרח עדות

 אירופה)אשכנזים( מזרח יהודי היוו 1948 שנת עד נוסף. פיצול יצרו המזרח עדות

 המזרח מארצות היהודים של מספרם הישראלים. היהודים בקרב (85%)גדול רוב

 של לשיעור והגיע והשישים, החמישים בשנות גדל אפריקה ומצפק התיכון

 (.ICBS ;1991 ,Ben Rafael and Sharot, 1999) התשעים בשנות 43%-45%

 בעקבות והן האנושי ההק מבחינת הן הנחשלות, לשכבות הצטרפו מהם רבים

 דחוקים כך, קדומות. דעות ובעלי בתרבותם השתים פקידים על־ידי לרעה אפלייתם

 ואת האתנית זהותם את להנציח נטייה המזרח עדות בני גילו החברה, שולי אל

 כך, על בנוסף (.Ben Rafael and Sharot ; 1990 ,Weingrod, 1991) תרבותם

 שמאז במה יזלזלו היהודים באח שדווקא הם לא מסורתי, אופי בעלי בהיותם

 בהקמת ראו הם זו, ברוח הגויים. בקרב שחיו בעת היהדות כסמלי החשיבו ומעולם

 זאת, תחושה היהודית. לאמתתם השנים ארוכת למסירותם כגמול ישראל מדינת

 העבר, מן ובסמלים במנהגים אלה קהילות בני של דבקותם את חמקה היא גם

 השינוי את מנעו לא כמובן, אלה, כל היהדות. את תפישתם את שיקפו אשר

החינוך — בישראל החיים תנאי בהשפעת בהם שהתחולל והתרבותי החברתי



 חברת לעבר ההתפתחות חדשות, תעסוקה דרישות הצבאי, השירות הממלכתי,

ועוד. המינים, בץ יחסים ושל משפחה של חדשים לדגמים החשיפה צריכה,

 עדות מבני 50%כ־ יהיו והם — חברתית ניידות החווים אלה למעשה,

 ונוטים השלטת לתרבות אינטנסיבי באופן חשופים — השנים ברבות המזרח

 חילוני־אשכנזי. שרובו הבינוני במעמד בעיקר בה, להיטמע ואף אליה להתקרב

 והחד־כיווניות הסלקטיביות למרות הצליח, אכן הגלויות מיזוג זאת, מבחינה

 שכבה על לדבר שניתן היא אלה לתהליכים התחתונה השורה שלו. המעמדית

 מרוקאים, תימנים, — שונות מזרחיות מקהילות בחלקה המורכבת נמוכה,

 ועובדים מהשטחים עובדים מרוסיה, חדשים עולים ערבים, וכו׳)לצד כורדים

 שניתן השפות במיגוון ניכר למזרחיים ביחס זה חברתי־תרבותי מצב זרים(.

העברית. בשפה להם האופייניים במבטאים גם כמו בקרבם, לשמוע

 על־ידי מוסברת להתרחש יכול זה מעין סלקטיבי גלויות שמיזוג העובדה

 מצד כאחד. ואשכנזים מזרחיים על־ידי הגלויות למיזוג המוענק הסגולי הערך

 אינם הם היהדות, כלפי השונה גישתם אף שעל היא לכך הסיבה המזרחיים,

 חברתית מצליח שהוא משום רק ״בוגד״ העדה מבני באחד לראות יכולים

 הם ״גם הכול, אחרי הבינוני. המעמד בקרב להתמקם כדי סביבתו את ועוזב

 השלטת, לתרבות ביותר הקרוב שהוא הבינוני, המעמד של מצדו ואילו יהודים״.

 בהגיעם מזרחי ממוצא יחידים לשילוב לגיטימית התנגדות להיות יכולה לא

 אלא בלבד, זו לא המעמד. בני עם להימנות פתח בפניהם הפותחות לעמדות

 גורמות השלטת, לתרבות בכך הכרוכה והחשיפה למעמד, ממעמד שניידותם

עדותיהם. של המקורי החיים מאורח ולהתרחק להתחלן אלה למזרחיים

 מבני ובייחוד המזרח, עדות מבני מעט לא אלו, להתפתחויות ובמקביל

 אופיה לאור בנוח חשים אינם למורשתם, קרובים הנשארים הנמוך המעמד

 תחושה מוסרית. הידרדרות בכך ורואים בישראל השלטת התרבות של החילוני

 למעין ולשאוף תורה״ של ״עולמה על להתרפק שונים פרטים שמביאה היא זו

 לקהילותיהם שבים הם גדולה, בישיבה לימודים לאחר ליושנה״. עטרה ״השבת

 רבת מקומית פוליטית לאליטה יהיו הזמן עם מנהיגות. תפקידי בהן וממלאים

 הכוחות במאזן ניכרת שהשפעתה — נגדית אליטה דיוק, ליתר או, — עוצמה

 האידיאולוגי הקיטוב של באווירה בישראל, הפוליטית בזירה ושמאל ימין בין

 צירוף האחרונים. העשורים של הישראלית במציאות התקדים חסר והפוליטי

 ניכרות שתוצאותיו חדש, מיקוח כוח בכללו המזרחי לציבור מעניק זה נסיבות

 במתן גם כמו השונות, במפלגות מזרחי ממוצא פוליטיקאים של מעמדם בחיזוק

■של הכוח צבירת במיוחד בולטת חדשות. אתניות מפלגות להקמת לגיטימציה



 והצליחה שלטונית לקואליציה ראוי כשותף הכול על־ידי נתפסת אשר ש״ס,

המזרחיים. הישיבות ומתלמידי מהרבנים גדול חלק לקבץ
 מקהילותיהם שהתרחקו הבינוני, במעמד מזרחיים גם הביאה זו הצלחה

 משמעות המוצא. קהילת עם המעורבות חידוש לגבי התלבטות לידי המקוריות,

 בחברה הרב־תרבותיות לעקרון לגיטימציה מתן למעשה, היא, הזאת ההתפתחות

 הזאת שהלגיטימציה הוא המעניין המזרחיות. לקהילות הנוגע בכל הישראלית

 הציבורית בזירה השתתפותם את והרחיבו שהעמיקו בשעה דווקא נוצרה

 על־ידי מעתה המושם יותר הרב בדגש ניכרת התוצאה הכלל־ישראלית.

 ללא קיבלו המזרחיים אמנם שלו. והלשוניים הסמליים בסמנים ציבור אותו

 ככלות שהרי, — היהודים של הלאומית כשפה העברית השפה את עוררין

 לחלוטין לנטוש הזדרזו לא זאת, בכל אך, - התנ״ך בשפת מקורה הכול,

 הלקסיקליים והרכיבים המיבטא סממני את ולא שלהם המקוריות השפות את

 והשלישי השני הדור בני אפילו הסביבתיות. ההשפעות למרות שלהם, המיוחדים

 Hofman) סביהם בפי שגורות שהיו היהודיות לשפות לעתים עדיין קרובים

1972 ,and Fisherman.) ערבית־יהודית, היהודיות המדוברות השפות נטישת( 

 ועד העברית רכישת מקצב אטית הייתה ועוד( פרסית־יהודית ברברית־יהודית,

 כולל רבות, במות על הנשמעת אתנית למוזיקה השראה מקור מהוות היום

 את ובראשן אחרות, קבוצות מעודדים אלה כל הרשמיים. התקשורת אמצעי

העדתית״. ״בדרך הם גם ללכת מרוסיה, העולים

המדינות מחבר העולים

 ממדינות התשעים בשנות שהגיעו העולים כלל את כולל ״רוסים״ יהודים הכינוי

 בפי הרוסית בשפה השימוש שום על לשעבר, המועצות ברית היא העמים, חבר

 לרבות בארץ, איש כמיליון זו קבוצה מנתה 2000 בשנת העיקרית. כשפתם כולם

 אף יהודים. בין התבוללו ברובם אשר ההלכה, על־פי יהודים שאינם 25%

 מביאה זו קבוצה נמוכה, מדרגה בעבודות מועסקים עצמם מוצאים מהם שרבים

 Ben Rafael, Olshtain et) מהירה לניידות ערובה שהם אנושי הון נכסי עימה

.1996 ,al.) מהעולים אחד לכל מוענקת לציון, השבה יהודית פזורה בהיותם 

 ארצה לעלות מהם רבים של המניעים אם גם מיידי, באופן ישראלית אזרחות

 מתחושת או לאומי, דחף מכוח עלו לא המקרים ברוב גרידא. תועלתניים היו

 — שלהם המקור בתרבות מוצאים והם היהודיים, ולתרבות לעם משותף גורל

זהותם. לגיבוש ראשוני בסיס — בעולם החשובות התרבויות אחת שהיא



 השפעה בהשגת המזרחיים של הצלחתם שיצרה הרב־תרבותי באקלים

 לטובת ולשונם תרבותם את מעליהם להשיל ששים הרוסים אץ ולגיטימיות,

 מאמציהם מיטב את משקיעים הם אמנם הישראלית. בחברה מוחלטת היטמעות

 החדשה, בחברה השתלבותם את עליהם שיקל כאמצעי העברית השפה ברכישת

 שלהם. האם משפת ופונולוגיים לקסיקליים בסמנים אותה צובעים הם ככלל, אך

 הם שאליו המעמד כסמן שלהם, הלשוני לרפרטואר אנגלית גם מוסיפים הם לעתים

 בקרבם לשמש ממשיכה עצמה הרוסית זאת, עם להשתייך. שואפים או משתייכים

 תרבות כמייצגת האם שפת הערכת מתוך גם ובקהילה, במשפחה הדיבור כשפת

 בהקמת מיושמת זו דו־לשוניות הישראלית. התרבות מן יותר ועשירה גבוהה שהיא

 המתייחסות ופוליטיות תרבותיות פעילויות מתקיימות שבהם קהילתיים מוסדות

 הקהילה אלה מוסדות באמצעות הרוסית. בשפה מתבצעות אך הישראלית, למציאות

 המקבילות, הקהילות ועם המוצא בארצות שנותרו היהודים עם קשרים מקיימת

 כתובה עיתונות ומפיקים ובקנדה, בארה״ב בגרמניה, האחרונות בשנים שנוצרו

 את בישראל היהודי־רוסי הציבור מדגים הללו הבחינות מכל ענפה. ואלקטרונית

 אחרות בארצות גם בימינו מתפתח שהוא כפי הטרנס־לאומית״, ״הקהילה דגם
(.Soysal; 1994 ,Baubock, 1994)שונות קבוצות בקרב

 על הכללי הבינוני במעמד להשתלב להתפתות מהדוסים רבים עשויים בעתיד,

 הכלל־ לזהות חילונית והתייחסות לקבוצה מחוץ נישואין חברתית, קרבה רקע

 ולהזדהות להוסיף מעדיפים רבים כיום, הנתונים על־פי זאת, עם קולקטיבית.

 תוך הדו־תרבותיות, ועל הדו־לשוניות על ולשמור שלהם האתנית הקהילה עם

 ייחודי זהות כסמן רוסית־עברית ביניים שפת של להיווצרותה תורמים שהם

 רבים כי להניח סביר שלהם, הפוטנציאלית החברתית בניידות בהתחשב להם.

 הבינוני במעמד חילונית אתנית קבוצה של ראשון מקרה להוות יצליחו מהם

 ומוכיחה זו ציפייה על עונה הרוסיות האתניות המפלגות הצלחת בישראל.

 עניינם לקידום הפוליטית הזירה את לנצל רוסיה יוצאי הם מוכשרים כמה

 אתנו־תרבותית וכקבוצה הכללית, בחברה להשתלב השואפים כעולים הכפול:
ייחודה. על לשמור המבקשת

הישראלים הערבים

 המיגזר את מהווים הישראלים הערבים הישראלית, בחברה המיגזרים כל מבין

 וחיים האוכלוסייה מן 18% מהווים הם השלטת. התרבות מול ביותר הבולט

!,CBS 5 1989 ,Horowitz andLissak)משלהם בערים או בכפרים (90%)בעיקר



 ואנאלפביתית מסורתית חברה ישראל ערביי היוו החמישים בשנות (.1999

 הריבוד מבחינת היהודים לבין בינם ניכר פער קיים עדיין וכיום ברובה,

וחקלאיות תעשייתיות כחול צווארון בעבודות מועסקים מהם 60%)החברתי
 ,Makhou תשמ״א; ליש ;Smooha, 1976) היהודים בקרב 30% לעומת —

1982 ; 1986 ,Lewin-Epstein and Semyonov.) ולעתים הביטחוני, המצב 

 בפני העומדות האפשרויות כי העובדה את מסבירים המפלה, היחס גם קרובות

 זאת, עם יהודים. בפני העומדות מאלה יותר מוגבלות עדיין ישראלים ערבים

 מעמד יצרה החופשיים ובמקצועות המדינה בשירות זעירים, בעסקים ניידות

 המזרחיים, היהודים של מזה להבדיל הערבי, הביניים מעמד ערבי. בינוני

 (,Rouhana, 1997) בה מוביל תפקיד ממלא אף ולמעשה מהקהילה חלק נותר

 ברורים גבולות מגבשות עצמם הערבים בקרב והמגמות השלטת כשהתרבות

תשמ״ו(. גורני ; Nakhleh, 1975) לערבים יהודים בין
 לעיקרון בהתאם לאומי, כמיעוט השלטת התרבות בידי הוגדרו ישראל ערביי

 כאן אין לפיכך היהודי. אופייה על לשמור המדינה, לעצמה שהציבה הבסיסי

 הוא המטבע של השני צדו וערבים. יהודים בין גבולות לטשטוש ציפייה כל

 כשהאוטונומיה במדינה, רשמית שפה היא העברית, על בנוסף שהערבית,

 מערכת לנהל מהאפשרות עידוד שואבת הערבים של והתרבותית החברתית

 מערכת ולקיים למורים( במדרשות וכלה הילדים מגן ערבית)החל דוברת חינוך

 השלטת התרבות זה, במקרה אישות. דיני בתחום המסורת פי על בתי־משפט

 והתגבשו צצו שאכן סקטוריאליות, מפלגות של לקיומן התנגדה לא מעולם

 נוטה השלטת שהתרבות בעוד דבר, של לסיכומו עצמו. בזכות פוליטי ככוח

 גם היא ייחודיות, בקבוצות מדובר כאשר היטמעות ומעודדת דפוסים להאחדת

 האופי על בשמירה ותומכת — בהפרדה הגובל פלורליזם — פלורליסטית

הערבי. במיגזר מדובר כאשר הפרטיקולרי
 הגדרה ומפגינים מאליו כמובן הזה הפלורליזם אל מתייחסים עצמם הערבים

 ״ערבים — טדנס־לאומיות ישויות של ובתרבות בלאום הקשורה עצמית

 הידחקות עם ובשילוב זה, בהקשר היהודים. את כוללת שאינה — ופלסטינים״

 לערבים יהודים בין הישיר המגע החברה, של הנמוכים הרבדים אל הערבים

 האחרונות בשנים תשל״ו(. וגוטמן )לוי שכיח אינו העבודה למסגרות מחוץ

 עצמם את להגדיר הערבים בנטיית ביטוי לידי בא והוא ההדדי הריחוק העמיק

(.Al-Hadj, 1993)בישראל״ המתגוררים כ״פלסטינים
 היהודית, החברה של להשפעתה הערבים נחשפים כמיעוט, זאת, לעומת

השפה את לרכוש מחויבים שהם היות ועמוקה. לכת מרחיקת זו והשפעה



 את החווים פעילים, לדו־לשוניים הפכו הם הראשונה, הרשמית הלאומית

 השלטת לתרבות אותם חשפה השפה ידיעת העברית. באמצעות המודרניזציה

 אמיתית תרבותית להתקרבות עדים שאנו כך כדי עד מעודכנים, חיים ולסגנונות

 להידוק ביטוי אינה זו התקרבות אולם, היהודית. אל הערבית האוכלוסייה של

 מפריד קו הערבים משרטטים מאי־פעם יותר היום היהודית: הזהות עם הקשר

 האופן לבין המודרניות וכנשא תקשורת כאמצעי העברית אל גישתם בין ברור

 Ben Rafael and) בישראל השלטת כקבוצה היהודים את תופסים הם שבו

1995 ,Brosh.) ״ישראליזציה״ של סוג על לדבר ניתן עדיין אלה, כל למרות 

הלשונית. בפעילות בבירור המתבטאת ישראל, ערביי של

 שפת היא הערבית כי הוא הכלל הערביים, בעיר או שבכפר בבית־הספר

 במציאות ואילך(. ג׳ )מכיתה השנייה השפה היא העברית ואילו ההוראה

 בצריכה בקהילה, מקום בכל השלטת השפה היא שערבית בעוד זו, דו־לשונית
 העבודה, כשפת נפוץ בעברית השימוש היומיומי, בדיבור גם כמו התרבותית

 בטלוויזיה בצפייה מסחריים, במרכזים למיניהם, חברתיים לשירותים בפנייה

 שכן בעברית, יומיים לעיתונים גם פונה והולך גדל ציבור לרדיו. ובהאזנה

 העברית זאת, עם בערבית. מהעיתונים יותר אינפורמטיביים אותם מוצא הוא

 מועתקים, ביטויים )מיבטא, אופייניים בסמנים היא גם רוויה הערבים שבפי

 בדרך מותירים, אינם הערבית ולתרבות לשפה אופייניים וביטויים מילים ועוד(.

 העברית מאידך, הדובר. של האתנו־תרבותית זהותו לגבי לספק מקום כלל,

 אין (.Kopiewitz, 1990)ישראל ערביי של המדוברת הערבית על גם משפיעה

 למוסדות מתייחסות המדוברת הערבית השפה אל העברית מן שאילות ספור

 הישראלית)כגון בעברית מובהקות לצורות או חברתי ארגון לדפוסי ישראליים,

 אינם אלה כל חדשים(. מוצרים שמות או וטכנולוגיים, מקצועיים מונחים

 ומהעם הערבית מהתרבות חלק להיותם הערבים של מודעותם מעובדת גורעים
הפלסטיני.

 להתנכרותם כמובן תורמת השלטת לתרבות הכפוף מיעוט היותם עובדת
ולשונית. תרבותית התקרבות מונע אינו זה ניכור אך לה,

סיכום

 המיגוון על המשפיע הישראלית בחברה לפיצול רבות דוגמאות להוסיף יכולנו

 לשכוח מבלי בצ׳רקסים, וכלה אתיופיה מיוצאי החל — אותה המייחד הלשוני

שנדונו העיקריות הדוגמאות זאת, עם הנוצריים. והמיסדרים הזרים העובדים את



 גורם לרב־תרבותית הישראלית החברה של הפיכתה תהליך כי מאשרות כאן

 לנוכח הלאום, לבניית הפרויקט באופי עמוק שינוי מתחולל בה. לשינויים

 השלטת התרבות השלטת. התרבות עם המתמודדים ציבורים במיגוון ההכרה
 קבוצות של התחזקותן נוכח הסביבה על השפעתה את כמאבדת מתגלה

 הגדל והפיצול השלטת האוריינטציה של זו התרופפות כן, סוציו־תרבותיות.

 הישראליים החברה חוקרי את המחייב ונורמטיבי תרבותי חלל יוצרים והולך

 דומים תהליכים נוכח מעטות שנים לפני טורין שהציג השאלה את להעלות

 שמעבר לציין יש (.Touraine, 1997)יחד?״ לחיות ״הנוכל הצרפתית: בחברה

 והולכים מתחדדים השלטת התרבות עם מיגזר כל התמודדות שבעת לעובדה

 ומגוונים. שונים בהיבטים להשפעתה נחשף הוא גם בזמן בו לעומתה, מאפייניו

 העברית. שברכישת החשיבות על הצביע אכן הניתוח לעיל, שנסקרו בדוגמאות

 לחלוק עליה שהיה בשעה שונים, מגוונים גוונים היא גם קיבלה השפה אולם

 ו״לשון יידיש לצד דרה היא אחרים. ״שותפים״ עם שלה הפעולה מרחב את

 מדוברות שפות או ברברית־יהודית ערבית־יהודית, לצד החרדים, בקרב הקודש״

 בקרב — נוספות ושפות — רוסית לצד המזרחיות, הקבוצות בקרב אחרות

 בני בקרב האנגלית לצד ואף הערבים, בקרב הערבית לצד המדינות, חבר יוצאי

 בכל נושאת העברית מושפעת. היא מהן אחת ומכל והגבוה, הבינוני המעמד

 לכולם, החדשה המדינה שפת בהיותה אחרת, משמעות גם מהקבוצות אחת

 לגבי היהודית המסורת שפת החרדים, בעיני האח עם של הדיבור שפת

 הערבים. לגבי שנייה ושפה הרוסים היהודים לגבי היעד חברת שפת המזרחיים,

 למערכת התייחסות מסגרת היא בעברית הכללי השימוש משמעות זאת, עם

והבנה. תקשורת של אפשרות המבטיחה סמלים, של משותפת
 מסוגלות סוציו־תרבותיות קבוצות כיצד איפוא ממחישה הישראלית הדוגמה

 ביחד, אותן שומר הנראה שככל מה בהאחדה. הדוגלת תרבות על תיגר לקרוא

 הללו הקבוצות מן אחת שכל בעובדה טמון אחת, בחברה שונים כציבורים

 ביחס רק לא משלה; סמלים ויצירת שינוי בחירה, כדי תוך ייחודה על שמרה

 יוצרות אלה קבוצות השלטת. התרבות עם עימות מתוך גם אלא לעצמה,

 ליד השלטת התרבות של חותמה ניכר בהן אשר ביניים, ושפות ביניים תרבויות

 ביניהן, המהותיים ההבדלים יהיו אשר שיהיו כך המקוריות. תרבויותיהן של זה

 מאפיינים דבר של בסופו חולקות השונות הסוציו־תרבותיות הקבוצות למעשה

משותפים.



ביבליוגרפיה

אביב: היהודית. והבעיה הערבית השאלה תשמ״ו. יוסף. גורני, עובד. עם תל־

 בישראל. הלומד הנוער של ועמדות ערכים תשל״ו. גוטמן. ולואיס שלומית לוי,

שימושי. חברתי למחקר המכון :ירושלים

מאגנס. ירושלים: ותמורה. רציפות בישראל: הערכים תשמ״א. אהרון. ליש,

אביב: חפשי. עם להיות תשל״ז. אמנון. רובינשטין, שוקן. תל־

Adjemian, C. 1976. On the Nature of Interlanguage Systems. Language Learning 

26: 297-320.

Al-Hadj, Majid. 1993. The Changing Strategies of Mobilization among the Arabs 

in Israel. In: Ben-Zadok. (ed.). Local Communities and the Israeli Polity. 

New York: SUNY. 67-87.

Avineri, Shlomo. 1981. The Making of Zionism. NY: Basic Books.

Barth, Fredrick. 1969. Introduction. In: F. Barth (ed.). Ethnic Groups and 

Boundaries. Boston: Little Brown.

Baubock, Rainer. 1994. Transnational Citizenship. UK: Edward Elgar.

Beebe, L. M. and H. Giles. 1984. Speech-Accommodation Theories: A Discussion 

in Terms of Second-Language Acquisition. International Journal of the 

Sociology of Language 46: 5-32.

Ben-Rafael, Eliezer. 1982. The Emergence of Ethnicity: Cultural Groups and 

Social Conflict in Israel. Wesport CT: Greenwood Press.

__. 1994. Language, Identity and Social Division: The Case of Israel. Oxford,

NY: Oxford University Press/Clarendon.

__. 1996. Multiculturalism in Sociological Perspective. In: R. Baubock, A. Heller

and A. Zolberg. (eds.). The Challenge of Diversity — Integration and 

Pluralism in Societies of Immigration. Aldershot, England: Gower/Avebury 

and European Centre Vienna. 133-154.

__. 1998a. The Israeli Experience in Multiculturalism. In: R. Baubock and

J. Rundell (eds.). Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship. 

Aldershot (UK): Ashgate and European Centre Vienna. 111-142.

__. 1998b. Multiculturalism and Social Transformation: The Israeli Case. In:

C. Keyder (ed.). Tradition in Modernity: Southern Europe in Question. 

International Association of Sociology: UQAM, Montreal. Pre-Congress 

Volume: 14th World Congress of Sociology.



—. 1999. Le multiculturalisme: une perspective analytique. Cahiers Intemationaux 

de Sociologie /  La difference culturelle en question. Vol. CV: 281-300.

— and Hezi Brosh. 1995. Jews and Arabs in Israel: The Cultural Convergence 

of Divergent Identities. In: Ron Nettler (ed.). Medieval and Modern 

Perspectives on Muslim-Jewish Relations. London: Harwood Academic 
Pubs. 18-34.

, Elite Olshtain and Idit Geijst. 1996. The Socio-Linguistic Insertion of Russian 

Jews in Israel. In: N. Lewin-Espstein, et al. (eds.). Russian Jews in Three 

Continents. London: Frank Cass.

and Stephen Sharot. 1991. Ethnicity, Religion and Class in Israeli Society. 

Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1982. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard.

Chomsky, William. 1957. Hebrew: The Eternal Language. Philadelphia: Jewish 

Publication Society of America.

Douglas, Mary. 1978. Implicit Meanings: Essays in Anthropology. London: 

Routledge and Kegan Paul.

Early, Gerald, (ed.). 1994. Lure and Loathing: Essays on Race, Identity and the 

Ambivalence of Assimilation. New York: Penguin Books.

Fasold, Ralf W. 1987. The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

Garmadi, J. 1981. La Sociolinguistique. Paris: Presses Universitaires de France.

Geertz, Clifford. 1965. The Integrative Revolution. In: C. Gertz (ed.). Old 

Societies and New States. New York: The Free Press. 105-157.

Giddens, Anthony. 1980. The Class Structure of the Advanced Societies. London: 

Hutchinson.

GriUo, Ralf D. 1989. Dominant Languages: Language and Hierarchy in Britain 

and in France. Cambridge: Cambridge University Press.

Gumperz, John J. 1987. The Speech Community. In: P. P. Giglioli (ed.). Language 

and Social Context. Harmondsworth (UK): Penguin Books. 219-231.

Hofman, J. E. and H. Fisherman. 1972. Language Shift and Language 

Maintenance in Israel. In: J. A. Fishman (ed.). Advances in the Sociology of 

Language 2. The Hague: Mouton. 342-364.

Horowitz, Dan and Moshe Lissak. 1989. Trouble in Utopia: The Overburdened 

Polity of Israel. Albany: State University of New York Press.



ICBS (Israel.Central Bureau Statistics). 1999. Statistical Abstract of Israel. Jerusalem. 

Katriel, Tamar. 1986. Talking Straight: Dugri Speech in Israeli Sabra Culture.

Cambridge: Cambridge University Press.

Koplewitz, 1.1990. The Use and Integration of Hebrew Lexemes in Israeli Spoken 

Arabic. Multilingual Matters 71: 181-195.

Kraemer, Roberta. 1978. Intergroup Contact Between Jews and Arabs in an 

Israeli High School. Tel-Aviv: School of Education, Tel-Aviv University. 

Lambert, Richard D. 1981. The Sociology of Contemporary Quebec Nationalism. 

NY: Garland.

Lambert, Wallace E. 1977. The Effects of Bilingualism on the Individual: 

Cognitive and Socio-Cultural Consequences. In: P. Hornby (ed.). Bilingualism: 

Psychological, Social and Educational Implications. NY: Academic Press. 

15-28.

Landau, Jacob M. 1970. The Arabs in Israel: A Political Study. London.

Lenski, Gerhard. 1972. Group Involvement, Religious Orientations and Economic 

Behavior. In: B. E. Segal, (ed.). Racial and Ethnic Relations. New York: 

Crowell. 154-168.

Lewin-Epstein, Noah and Moshe Semyonov. 1986. Ethnic Group Mobility in the 

Israeli Labor Market. American Sociological Review 51: 342-351.

Liebman, Charles S. and Eliezer Don-Yehia. 1984. Religion and Politics in Israel.

Bloomington: Indiana University Press.

Makhou N. 1982. Changes in the Employment Structures of Arabs in Israel.

Journal of Palestinian Studies 11: 77-102.

Myers Scotton, Carol. 1983. The Negotiation of Identities in Conversation: 

A Theory of Markedness and Code Choice. International Journal of the 

Sociology of Language 44: 115-136.

Nakhleh Khalil. 1975. Cultural Determinants of Collective Identity: The Case of 

the Arabs in Israel. New Outlook 18/7: 31-40.

Olzak, Suzan. 1983. Contemporary Ethnic Mobilization. Annual Review of 

Sociology 9: 355-374.

Orans, Martin. 1971. Caste and Race Conflict in Cross-Cultural Perspective. In: P. 

Orleans and W. E. Russel (eds.). Race, Change and Urban Society. Beverly 

Hills: Sage. 83-150.



Patterson, Orlando. 1975. Context and Choices in Ethnic Allegiance. In: N. Glazer 

and D. P. Moynihan (eds.). Ethnicity. Cambridge, Mass: Harvard University 

Press. 305-349.

Romaine, Suzan. 1989. Bilingualism, Oxford: Blackwell.

Rouhana, Nadim. 1997. Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities 

in Conflict. New Haven and London: Yale University Press.

Sankoff, D. 1980. Language Use in Multilingual Societies: Some Alternate 

Approaches. In: D. Sankoff, (ed.). The Social Life of Language. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press. 29-46.

—. 1989. Sociolinguistics and Syntactic Variation. In: F. J. Newmeyer (ed.). 

Linguistics: The Cambridge Survey IV — Language: The Socio-Cultural 

Context. Cambridge: Cambridge University Press. 140-161.

Selwyn, Tom. 1990. Teaching Nationalism to Language Learners: The Case of the 

Israeli Ulpan. The SOAS Language Revival Conference. London. 7, 8 June.

Simpson, George and Milton J. Yinger. 1958. Racial and Cultural Minorities. 

New York: Harper and Row.

Smooha, Sammy. 1976. Arabs and Jews in Israel Minority-Majority Relations. 

Megamot 22: 397-424.

Soysal, Yasmin. 1994. Limits of Citizenship. Chicago: Chicago University Press.

Street, Junior R. and Howard Giles. 1982. Speech accommodation theory: a social 

and cognitive approach to language and speech behavior. In: M. Roloff and 

C. Berger (eds.). Social Cognition and Communication. Beverly Hills: Sage.

Tajfel, Henry. 1978a. Interindividual Behaviour and Intergroup Behaviour. In: 

H. Tajfel (ed.). Differentiation between Social Groups. London: Academic 

Press. 27-59.

—. 1978b. Social Categorization, Social Identity and Social Comparison. In: ibid. 

61-75.

—. 1978c. The Achievement of Group Differentiation. In: ibid. 78-98.

Touraine, Alaine. 1997. Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et dijferents Paris: 

Fayard.

Wardhaugh, Ronald. 1987. Languages in Competition. Oxford: Blackwell.

Weingrod Alex. 1990. The Saint of Beersheba. Albany: State University of New 

York Press.


