
בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר

יסטרו אוטו

הקדמה

 ביצוע, בשלבי פרוייקט הוא בישראל״ המדוברת הפלסטינאית הערבית ״מאגר

 עבודת בשלמותם, כוסו כבר מסוימים אזורים בעוד אזורים. לפי ומתקדם שהולך

 הערבית מאגר תכנון. בשלבי שהיא או הושלמה טרם אחרים באזורים השטח

 בלבד, המדוברת השפה של מאגר מטבעו הוא בישראל המדוברת הפלסטינאית

 שכן בישראל, המדוברים והשונים הרבים הערביים הדיאלקטים של דהיינו

 סטנדרטית מודרנית בערבית כתובים שהיא סוגה מכל הכתובים הטקסטים

 בסוציולינגוויסטיקה מצויים שאינם אלה למען זאת, עם ספרותית״(. )״ערבית

 הערבית מאגר בכותרת. ׳מדוברת׳ המונח את לכלול כדאי הערבית, של

 והן הערבית הדיאלקטולוגיה על הן מבוסם בישראל המדוברת הפלסטינאית
(.Corpus Linguistics)המאגר בלשנות על

(1998-1996)בגליל שדה מחקר ראשון: שלב

 של משותף מפרוייקט נולד בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר

 יסטרו )אוטו גרמניה היידלברג, ואוניברסיטת טלמון( )רפי חיפה אוניברסיטת

 הייתה וכותרתו 2גרמניה־ישראל, קרן ידי על מומן הפרוייקט 1בהנשטדט(. ופטר

 זמן לפרק תוכנן הוא ישראל״. בצפון הערביים הדיאלקטים של שיטתית ״סקירה

 נתונים לאסוף הייתה מטרתו .1998ל־ 1996 בין התבצע ואכן שנים שלוש של

ובגליל התחתון בגליל הערבית דוברי היישובים בכל ראשון ממקור בלשניים

 קשורים אינם בהנשטדט ופטר ארלנגן־נירנברג, לאוניברסיטת בינתיים שעבר יסטרו, אוטו 1
 ורנר כעת הוא בהיידלברג שמיים ללימודים המחלקה ראש היידלברג. לאוניברסיטת עוד
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 באזור מזרחה. מחיפה הנמתח האווירי לקו שמצפון השטח כל דהיינו, העליון,

 ונצרת. עכו כמו ערים גם אך כפרים, בעיקר יישובים, 120מ־ למעלה המחקר

 ואילו קבע, יושבי של דיאלקט בעלי יישובים היו 90כ־ שנחקרו, הכפרים מבין

 נאספו כך, על בנוסף ערבייפ־בדואיים. דיאלקטים דוברי יישובים היו אחרים, 30

 מפי עוד, קיימים אינם שכיום ,1948 שנת מלפני יישובים 30כ־ לגבי נתונים

 מיוחד מחקר לכך, במקביל באזור. אחרים בכפרים כיום החיים אינפורמנטים

 לפני היהודיים ביישובים נהוגים שהיו מקוריים, ערביים דיאלקטים לשחזר כוון

 קשישים תושבים ורואיינו הוקלטו שם ובצפת, בטבריה נערך הוא המדינה. הקמת

 לפני שכן יותר, עוד גדול אתגר היוותה חיפה העיר המקומי. היהודי היישוב של

 באתנולקטים או בדיאלקטים בעיר והמוסלמים הנוצרים היהודים, דיברו 1948

 מספר לאתר היה ניתן גבע־קליינברגר, אהרון של למאמציו הודות שונים. ערביים

ולהקליטם. ,1948 לפני בעיר שחיו הקהילות, שלוש מכל קשישים דוברים

 הגרמנים המשתתפים שני הגיעו לשם מחיפה, התנהלה השטח עבודת

 במיוחד שדה, במחקר סטודנטים להכשיר כדי בשנה פעמיים בפרוייקט

 בכפרים ביקור של העבודה עיקר השטח. בעבודת חלק ליטול וכדי בתיעתוק,

 הכינו הסטודנטים לכך. מיומנים סטודנטים בידי התבצעה הדוברים והקלטת

 הראשיים. החוקרים ידי על יותר מאוחר ותוקנו שנבדקו ראשונים, תעתיקים גם

 התשאול גם יותר מאוחר אך תשאולים, מספר בעצמו ערך בהנשטדט פטר

לכך. מיומנים סטודנטים ידי על בוצע
 מלאים כמעט נתונים הושגו שנקבעה הזמן במסגרת שכן הצליח, הפרוייקט

 119ומ־ ספונטני, דיבור של רשמקול הקלטות הושגו יישובים 122מ־ האזור. מכל

 שני התבצעו היישובים של הגדול ברובם אחרות, במילים שאלונים. נתקבלו

 יישוב בכל לכסות מאמץ נעשה ההקלטות בהכנת יחד. גם הבלשני התיעוד סוגי

 בכפרים גיל. וקבוצות מין דת, כגון העיקריים הסוציולינגוויסטיים המשתנים את
 מכפרים פליטים וכן מקוריים מתיישבים )לדוגמה, מורכבת אוכלוסייה בעלי

 לקבל מאמץ נעשה לא־בדואי( ביישוב שהתיישבו לשעבר בדואים או אחרים,

האלה. הלשוניות החלופות מבין גם ייצוג
 של הכולל מספרם סטטיסטית: מבט מנקודת הפרוייקט תוצאות סיכום

 על עלה יחד( גם בשניהם או בהקלטה )בריאיון, שהשתתפו האינפורמנטים

 מן חלק דיבור. שעות 200 ובהן קלטות, 400מ־ יותר מקיפות ההקלטות .700

 תועתקו כה עד תועתק. היישובים של המכריע רובם של המוקלטים הטקסטים

 לאלף השווה בכמות עם(; )סיפורי ארוכים סיפורים 29ו־ שונים טקסטים 232

בקירוב. מודפסים עמודים



 עוסקת האחת מחקר? עבודות שתי עתה עד נערכו לפרוייקט לוואי כתוצר

 עדיין ,Andrea Havelova הבלובה )אנדריאה בנצרת הסוציולינגוויסטי במצב

 1948 לשנת קודם בחיפה ערביים בדיאלקטים והשנייה כתיבה(, בשלבי

 ויש מאמרים מספר פורסמו בדפוס(. ,Geva-Kleinberger )גבע־קליינברגר,

 האזור? של דיאלקטים מיפוי בהכנה: הפרסומים בין להתפרסם. שעומדים

באזור. הדיאלקטים של משווה דקדוקי ותיאור טקסטים מיקבץ

(1999) המשולש באזור שדה מחקר שני: שלב

 שכספי מכיוון אך ,1998 בסוף רשמית הסתיים גרמניה־ישראל קרן פרוייקט

 איפשר הדבר בהמשך. בהם להשתמש רשות ניתנה תום, עד נוצלו לא המימון

 זמן של גדולה בהשקעה הכרוך )מיבצע בתעתיקים להמשיך אחד מצד לנו

 גבר הראשון השלב במהלך המחקר. אזור את להרחיב שני, ומצד וכסף(

 ״המשולש״)בערבית שמכונה מה של הערביים בדיאלקטים שלי האישי העניין

 של הגובה קווי בין לגליל, מדרום הנמצא אזור הוא ״המשולש״ ״מת׳לת״(.

 בצפון אל־פאחם מאום יישובים, 25 ובו האח, פנים לכיוון ותל־אביב חדרה

בין ובהם למדי, גדולים הללו היישובים מן חלק בדרום. קאסם כפר ועד

 ג׳לג׳וליה, טייבה, טירה, אל־פאחם, אום כך ויותר. תושבים 40,000ל־ 30,000

 ושמתים למדי אחידים במשולש המדוברים הערביים הדיאלקטים קאסם. כפר

 הערבית, הדיאלקטולוגיה בסוגיות להרחיב הראוי המקום זה אין אמנם יחסית.

 שומרים הגליליים, לדיאלקטים שבניגוד והיא אחת, עובדה על רק אצביע אך

 בפעלים ושלישי שני בגוף ייחודי נקבה ריבוי צורת על במשולש הדיאלקטים
הגוף. ובשמות

 שדה מחקרי שני 1999 בשנת לבצע לי איפשרה התקציב תקופת הארכת

 הראשון, בשלב כמו שלא שבועות. אחד־עשר באזור שהיתי כך ולשם במשולש,

 מקומיים, עוזרים של רב ומספר ראשיים חוקרים שלושה בין חולקה כשהעבודה

 ביצעתי בכפרים, ביקרתי השדה: מחקר כל את בעצמי ביצעתי השני בשלב

 באזור השדה למחקר במיוחד פותח שונה שאלון סוג שאלונים. ומילאתי הקלטות

 זאת הפועל. של במורפולוגיה במיוחד במורפולוגיה, התרכז והוא המשולש,

 המורפולוגיה ולעומתה שבגליל, זו לעומת פחותה הפונולוגית שהשונות משום

מעניינים. מאפיינים בכמה ושונה מאוד מורכבת האזורים בשני הפועל של

 ראיונות ערכתי יישוב בכל מושלם. כמעט הכיסוי היה השני בשלב גם

בקירוב שלישי כפר ובכל שלם(, יום כלל בדרך שארך )מיבצע לשאלונים



 מחקר זאת, עם שעות. 12כ־ מונה ההקלטות כל סך ספונטני. דיבור גם הקלטתי

 בנוסף באזור. האחרים ביישובים גם להקליט יש שכן שלם, נחשב אינו השדה

 מונוגרפיות להפיק במטרה דיאלקטים כמה של עומק מחקרי מתוכננים כך, על

אותם. שיתארו

ישראל במרכז שדה מחקר שלישי: שלב

 המשך לתכנן אותנו עודדו לעיל שתוארו כפי והשני הראשון השלב הצלחת

 הפלסטינאית הערבית של הדיאלקטים כל את לכסות במטרה לעבודתנו

 גרמניה־ישראל לקרן הוגשה שלישי, כשלב וסביבותיה. בישראל המדוברים

 הפרוייקט .2001 בשנת להתחיל שאמור נוסף, משותף לפרוייקט מימון בקשת

 )אוניברסיטת יסטרו אוטו הם הגרמני בצד המשתתפים שנים. לשלוש נועד

 הישראלי ובצד היידלברג(, ארנולד)אוניברסיטת וותר גרמניה( ארלנגךנירנברג,

 )האוניברסיטה הופקינס וסיימון לוין אריה חיפה(, )אוניברסיטת טלמון רפי

 ואת רמלה( לוד, )יפו, תל־אביב אזור את יכלול המחקר ירושלים(. העברית,

 הרשות בשטח כיום הנכללים סמוכים יישובים כמה לרבות ירושלים, אזור

הפלסטינאית.

עתידיים שלבים

 מדינת לתחומי שמחוץ הפלסטינאית הערבית באזורי יתרכזו העתידיים השלבים

 לשליטת היום נתונה שבחלקה המערבית, הגדה שמכונה מה דהיינו, ישראל,

 צורך יהיה נרחב בקנה־מידה השדה במחקר להמשיך כדי הפלסטינאית. הרשות

 זאת, עם האישית, ברמה המקומי. המינהל עם מסוימים רשמיים בהסכמים

 שלמה שנה בילה שלי, דוקטורנט זיגר, אולריך החלה: כבר השטח עבודת

 על חשובים לשוניים נתונים באיסוף ורמאללה זית ביר באזורי (1999-1998)

רבות. הקלטות כולל האזור,

בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגד מאפייני

 הן משלב בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר לעיל, שצוין כפי

 מאגר בהיותו המאגר. מבוססת הבלשנות את והן הערבית הדיאלקטולוגיה את

בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר רב־תכליתי,



 לגיאוגרפיה דקדוקי, לתיאור בסים בספקו הדיאלקטולוגיה, צורכי את משרת •

שנחקרו. מהאזורים אחד לכל מילון וכן — אזורי מיפוי כולל — לשונית

 פרסום ומאפשר ופולקלוריסטיים אתנוגרפיים למחקרים בסים מספק •
בעל־פה. מהספרות מיקבצים

 המאגר. מבוססת הבלשנות עיקרי על־פי ממוחשב למחקר בסיס לספק עשוי •

משמעותיות: טכניות בעיות מספר לכן קודם לפתור יש זאת, עם

 סטנדרטית מחשב תוכנת בגבולות מתוחכמת תעתיק מערכת לפתח כיצד •
;הדיאקריטיים הסימנים את לאבד מבלי

;בתיוג לטפל כיצד •

 פריטים לסדר שיש העובדה לאור אוטומטי, אלפביתי בסדר לטפל כיצד •

 שורש של אוטומטי שאיתור העובדה ולאור שורשים, לפי לקסיקליים
למדי. מורכב אלגוריתם דורש

 — בישראל המדוברת הערבית ומאגר בישראל המדוברת העברית מאגד
השקה נקודות

 )מעמ״ד( בישראל המדוברת העברית מאגר בין משמעותית חפיפה ישנה

 ומבחינת השטח מבחינת בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר לבין

 אזרחי שהם הפלסטינאית, הערבית של הדיאלקטים דוברי כל האוכלוסייה.

 הכמעט השליטה אחוז ישראלית. עברית דוברי גם בזמן בו הם ישראל, מדינת

 הביניים דור בקרב במיוחד מאוד, גבוה הערבית דוברי בקרב בעברית ילידית

 דוברת האוכלוסייה מן כחמישית מהווים הישראלים הערבים 3הצעיר. והדור

 ישנה, בישראל מעמ״ד. כינון בעת הראויה הלב לתשומת שיזכו ספק ואין עברית,

 לידי באה זו הפלסטינאית. הערבית על עברית של מתמשכת השפעה כמובן,

 המקצועיים המינוחים בתחום הן העברית, מן רבות בשאילות לדוגמה, ביטוי,

 מילים מוצאים בהרבה, קטן בקנה־מידה כי אם לכך, בדומה היומיום. במבעי והן

 אל במיוחד המדוברת, העברית תוך אל דרכם את פלסטינאית בערבית וביטויים

 הערבית מאגר ושל מעמ״ד של כינונם התקדמות עם הסלנג. ואל הנוער לשון

 היחסים את לבדוק לראשונה, יהיה, אפשר בישראל, המדוברת הפלסטינאית

 לעמת יהיה אפשר במיוחד מוצק. אמפירי בסיס על השפות שתי שבין הפנימיים

 הילידיים הערביים הדיאלקטים עם ישראל ערביי בפי המדוברת העברית את
שבפיהם. השונים

.2000c ,Talmon ראה הסוציולינגוויסטי, המצב אודות לאחרונה שנעשתה להערכה 3
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