
בישראל דורות על־פני לשונית שונות

בן־טולילה יעקב

 עולים שפות של השפעתן בשל בעיקר ביותר, מגוונת הישראלית העברית

 בישראל המדוברת העברית של הלשוני המאגר רעיון כאשר ,1975 בשנת רבות.

 קהילה ב״רוממה״, המדוברת העברית שונות את לבדוק ניסיתי חלום, אך היה

 למעט משלי. מאגר אז הכנתי זו ולמטרה מרוקו, יוצאי יהודים של ישראלית

 בשעתו בלנק שאסף ישראלית עברית של מתועתקות עדויות של דוגמאות מספר

 חושבני, היום, עד הוא שלי המצומצם המאגר (,Blanc, 1964 תשי״ז; )בלנק
אור)בחלקו(. שראה המדוברת, לשפתנו המוקדש היחיד, המאגר

חברתי דיוקן — רוממה

 בשנת ממרוקו עולים שהקימו הנגב, בצפון מושב של הבדוי שמו הוא ״רוממה״

 שימש המושב האטלס. בהרי אחד מכפר כולם הגיעו רוממה מייסדי .1957

 התגוררו אז (.Shokeid, 1971) שוקד משה שערך אנתרופולוגי למחקר נושא

 סבאג, משפחת בני כול, קודם אב. בתי למספר קשורות שהיו משפחות, 33 בו

 עם הקהילה קשרי את זאת משפחה ניהלה במרוקו המסחרית. העלית את שהיוו

 נוספות משפחות גם היו אומנים. ביטון, משפחת שנית, הברבריות. הרשויות

 )שהגיעו חדשים עולים של למדי הטרוגנית קבוצה וכן יותר, נמוך ממעמד

 כאן המתוארת ההייררכיה תורם״. ״מתיישבי שנתכנו יותר(, מאוחר שנים עשר

 ובמיוחד רוממה, מתיישבי ארצה, הגעתם עם אך במרוקו, מקובלת הייתה

 קשה תחרות סבאג. משפחת של ההגמוניה על תיגר קראו ביטון, משפחת

 התקין ניהולו למהלך הפריעה והיריבות במושב, ההשפעה עמדות על ניטשה

 בשנת המושב. לחיי ההסתגלות תהליך את המתיישבים על והקשתה המושב של

התקדמות שהושגה אף על ברוממה, התיישבות שנות כעשרים לאחר ,1975



 משגשגות משק יחידות ניהלו המתיישבים הבעיות. כל נפתרו טרם משמעותית,

 היהודית, בסוכנות מתלות אותם שחרר הדבר כלכלית. עצמאות והשיגו למדי

 מנהיגים של חדש רובד צמח חדשים. עולים יישוב על אז מופקדת שהייתה

 לו, ומחוצה במושב ציבוריים תפקידים למלא מסוגלים שהיו אנשים צעירים,

 ביריבות עסוקים פחות היו אלה צעירים מנהיגים האזורית. במועצה במיוחד

 פוליטי־אתני, בסיס על חדשים לעימותים נקלעו אך המשפחות, בין הישנה

האזורית. במסגרת במיוחד

החברתית הרקמה

 בק־ילדים ביקרו הילדים איש. 300ל־ מעל 1975 בשנת מנתה רוממה אוכלוסיית

 פגשו ושם לו, מחוצה ממוקם )ועודנו( היה האזורי הספר בית אך במושב,

 מבוגרי חלק אירופה. יוצאי כולל אחרות, מעדות ומורים תלמידים הילדים

 גבוהים, בלימודים ואפילו תיכון ספר בבית ללמוד המשיך היסודי הספר בית

 מתיישבי דוב בצבא. שירתו ברובם הבחורים באוניברסיטאות. או בישיבות

 בתעבורה, למושב מחוץ עבדו אחדים מלאה. במשרה חקלאים היו רוממה

כמורים(. מהם חינוך)אחדים ובמוסדות אזוריים אריזה בבתי במסחר,

המאגר

 הגילים. ומכל המינים משני איש, 46 של מידגם הקלטתי הזה, המחקר לצורך

 דובר; מכל אחד קטע דגמתי אחת( כל שעה עד שעה חצי אלה)בנות מהקלטות

 פונולוגי ניתוח לשם הגאים, 30,000מ־ יותר המקיף משני, מאגר הרכבתי כך

 ממוחשבים בשירותים השתמשתי המפורט הפונולוגי הניתוח לצורך מלא.

(1990 ,Bentolila.) על הועלו גם ובמקביל פונטי, בתעתיק נרשמו אלה קטעים 

 (2 צר; פונטי תעתיק (1 גרסאות: בשלוש מופיעים הם המקובלת. בדרך הכתב

 שלוש על המאגר, של זה חלק רגיל. סטנוגרמי תיעוד (3 רחב; אלופוני תעתיק

תשמ״ג(. שלי)בן־טולילה הדוקטורט לעבודת נפרד כנספח אור ראה גרסאותיו,

) (h) 0טיי0וציולינגווי0ה המשתנים (9ו־

 )וריאנטים( חלופות לשתי הישראלית העברית את לחלק ניתן כלליים, בקווים

 החלופה (.Blanc, 1964; 1968) ו״מזרחית״ ״כללית״ עיקריות: לשוניות

בדרך משמשת היא מסומנת״(. כ״בלתי לאפיינה )ניתן מאוד נפוצה הראשונה



 מן וגדל הולך חלק גם ולפיכך אירופי(, אשכנזי ממוצא )רובה העלית את כלל

 כדרך אלא במיוחד, כיוקרתית נתפשת אינה זו חלופה שעבורה האוכלוסייה,

 שנהגתה כפי העברית את מייצג ה״מזרחי״ הלשון גון בה. לדבר ה״טבעית״

 הנמוכות לשכבות השתייכו אלה מארצות העולים רוב הערבית. דוברות בארצות

 הסתגלות של ארוכה דרך לעבור שנאלצו ומכיוון הישראלית, בחברה יותר

 העברית הממוסדות, הישראליות לנורמות ופוליטית חברתית תרבותית, כלכלית,

 בין מסומנת, היא לשונית מבחינה תרבותית. מסומנת היא שבפיהם המזרחית

 הבינלאומי, הפונטי הלועיים)בא״ב ההגאים של המלא הפונטי במימוש השאר,

h :ipa ,מן חלק מהווים אלה הגאים ו־ע(. ח העבריות בגרפמות המיוצגים ו־ף 

 ההיסטורית העברית של גם וכמובן השמיות, השפות רוב של הפונמי המלאי

 העברית של ערכה את טהרנית השקפה בעלי לשון אנשי מהללים לכן הקלאסית.

 שמורה האשכנזית האוכלוסייה בקרב השפה. של ביותר הנכון כדגם המזרחית

 מאוד רשמיים ולאירועים והשכלה ידע בעלי לאנשים זה גוךלשון של יוקרתו

 ה״כללי״ המימוש אחר הקשר בכל בלבד. מהתנ״ך( פרקים הקראת בלבד)כמו

 ושל %(, :1PA הבינלאומי, הפונטי לא־קולי)בא״ב וילוני חוכך הוא חי״ת של

 המשתרע בטווח ? / :IPA הבינלאומי, הפונטי סדקי)בא״ב סותם — עי״ן
מוחלטת(. היחלשות ועד מלא מיישום

 החלופה המזרחית, בעברית נורמטיוויסטים כמה שרואים היתרונות אף על
 שהתיאורים כך כדי עד ניכרת, חברתית מעוצמה שנהנית היא ה״כללית״

 של עובדות מכילים המודרנית הישראלית העברית של הראשונים הלשוניים

 העברית של המאפיינים מן מוחלטת כמעט התעלמות תוך הכללית העברית

 ערכה הישראלי, הסוציולינגוויסטי בשוק (.Weiman, 1950 )השווה המזרחית

 מדי. גבוה נדירות( לעתים או)רק מדי נמוך או הוא המזרחית העברית של
פחות. ככדאית נתפשת היא המקרים בשני

 היבטים ולה חברתית, מגמה היא בישראל המזרח עדות בני של היחלצותם

 ו״עדתיות תרבותית״ ״עדתיות בין מבחינים האתנולוגים ופוליטיים. תרבותיים

 להיות עשויים מזרחיים ומנהיגים אינטלקטואלים (.Deshen, 1974)פוליטית״

 ההגייה את כוללת וזו האתנית, לזהותם הערכה או הכרה לגלות מרצון מונעים

 כמייצגת נחשבת זו שהגייה העובדה ועי״ן. חי״ת של במיוחד העברית־מזרחית,

 כשפה העברית של ״האותנטי״ האופי ואת ההיסטורית״ הלשונית ״האמת את

 צעירים מזרחיים פעילים זאת, לעומת לגיטימיות. של ממד לה מעניקה שמית,

 להשתלב שאיפותיהם קשה. התלבטות בפני עומדים עצמם את למצוא עשויים

היוקרתית הכללית, בעברית להשתמש בהם דוחקות בחברה המובילים בזרמים



 מסיבות ננקטים אתנו־תרבותיים טיעונים כאשר מסתבך המצב אך למעשה.

 בתמיכה לזכות כדי המזרחית זהותו את המפגין מזרחי פעיל לדוגמה, פוליטיות.

 חף הוא כאשר הפוליטי, ההקשר העניין, תמצית מזרחי. קהל בקרב פוליטית

 ההקשר ואילו הכללית; בעברית השימוש את מעודד אתניים, משיקולים

 לכיוון מושך לאו, אם ובין פוליטית מגמה בעל הוא אם בין האתני, או התרבותי

 המזרח, עדות בני עשויים מסוימות, בהזדמנויות כץ, כמו המזרחית. העברית

 יתהעבר בהגיית בכוונה להשתמש המזרחית, בעברית מדברים כלל שבדרך

 היסוד של לשוניים גינונים בהפגינם הם. קהילתם בני עם במפגשים הכללית

 רב, בקיצור חברתי. מעמד להשיג מבקשים הם הישראלית, בחברה המשפיע

רוממה. על שלי במחקר שהסקתי המסקנות מקצת הץ אלה

סוציולינגוויסטי דיוקץ — רוממה

/ /h/ הפונמות של הפונטי המימוש משתנים: בשני להתמקד בחרתי  •?/ו־

 אימצתי הכללית, העברית במימושי האלה המשתנים תפוצת את לבחוץ כדי

 .1 שהוא: (,Labov, 1972: 109-70) לבוב אצל המצוטט הסגנוני הדירוג את

 מילים. רשימות קריאת .4 רצוף; טקסט קריאת .3 ריאיוץ; .2 חופשי; דיבור

 כמה גם והיו בקריאה, גדולים בקשיים שנתקלו היו שברוממה לציין יש

 סגנונות מבחן על לוותר נאלצתי הדוברים מן כמה לגבי לכן, אנאלפביתים.

 אינו אדם כאשר לבוב: שהציע מהאופן בשונה התוצאות את לפרש או הקריאה,

 שהיא. רשמיות כל מאמץ בשעת להגייתו לייחס אי־אפשר מפענח, אלא קורא
A /&/ הפונמות של המימושים כל את ספרתי /n רק >ולא כולה בהקלטה 

 בעזרת נבחנו הנתונים הפונולוגי(. והניתוח התעתיק עם שעשיתי כפי בדגימה,

v תוכנת a rbru l, השווה משתנים כללים לניתוח מחשב תוכנת( Rousseau, 

 ומארגנת הדוברים מן אחד לכל הסתברותי דירוג מעניקה התוכנה (.1978

 Rousseau) הנתון המשתנה לנוכח ההתנהגות דגמי על־פי באשכולות אותם

1978 ,and Sankoff.) הם: שנבחנו המשתנים הכללים
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פי (,30 עד 5 )גילאי צעירים דוברים .1 טבלה  תוכנת להם שהקצתה הדירוגים על־
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פי (,30 )מעל מבוגרים דוברים .2 טבלה v. תוכנת להם שהקצתה הדירוגים על־ a r b r u l 

פי קבוצות ת ביטון, =משפחתA משפחה: על־ ח שפ מ שי אחרות, @=קבוצות סבאג, ס־ אנ  #־

תורם.



 כשהם ,30-5 שגילם הדוברים את סימנתי (,h) משתנה עבור 1 בטבלה

 רמת ציינתי x ציר על משפחתית. והשתייכות מין השכלה, לפי ממוינים

 הדירוג את ציינתי y ציר על ואילו אוניברסיטה, עד מק־חובה השכלה,

 בבית או שבגן־חובה אלה למעט הבנות, כל לראות, שניתן כפי ההסתברותי.

 זה, דירוג קיבלו שלושה רק הבנים בקרב חיובי; דירוג קיבלו יסודי, ספר

 האזורית! במועצה ציבוריות במשרות עבדו כולם משותף: מכנה ולשלושתם

 על־יסודית(. השכלה הייתה לא מהם )לאיש 30 לגיל מעל דוברים 2 בטבלה

 של לתקפותו באשר המינים בין הבדל היה לא אלה שבגילים לדעת נוכחתי

 שני המשפחתי: לשיוך מסוימת השפעה הייתה זאת, לעומת הזה. המשתנה

 אז שנאבקה סבאג, משפחת בני היו גבוה, דירוג שקיבלו שלושה(, )או דוברים
ברוממה. שלה ההגמוניה על

 לשלושה ההתפצלות לגבי משמעותיות תוצאות סיפקה varbrul תוכנת

 הכללית העברית של בחלופה השתמשו 1 לדגם המשתייכים האנשים דגמים.

 העברית להגיית שבו כלל בדרך הם קריאה בסגנונות ריאיון: של בהקשר רק

 הפעילים צעירים במיוחד — אחרים קריאה, קשיי בשל אחדים המזרחית,
 שלהם האתנית הזהות רגש את לבטא רצונם בשל — הציבוריים בחיים

 השלטת המעורבת הנורמה על־פי נוהגים הם למעשה, יותר. רשמיים בסגנונות

 הכללית, העברית בסגנון דיבור דהיינו, מסוימים, משכילים אשכנזים בקרב גם

 בעיקר כלל 2 דגם המזרחית. העברית בסגנון רשמית( או )טקסית קריאה ואילו

 במימושים הרבו הן יותר, רשמי הפך שהסגנון ככל משכילות: צעירות נשים

 להגיית חזרו המילים רשימות בקריאת זאת, לעומת כללית(; הווילוניים)עברית

 נהגו אלה צעירות מהומופוניה. להימנע הצורך בשל בעיקר המזרחית, העברית

 דוברים בעיקר נמנו 3 בדגם לבוב. של בדגם המצויים הדפוסים על־פי למעשה

 את מצאנו כאן רגיל: בדיבור גם הכללית העברית בהגיית להשתמש שהתאמצו

 במימושי עלייה זה בדגם נרשמה קריאה בסגנונות סבאג. במשפחת המבוגרים

 בעקבות ואם ההשכלה( חסרי הקריאה)בקרב קשיי בשל אם המזרחית, העברית

מקומית(. במסגרת שהתחנכו הצעירים קהילתית)בקרב זהות להפגין הרצון

 מן עלתה פונטיים, ממאפיינים הנובעים דקים בהבדלים דומה, תמונה

תשמ״ו(. )בן־טולילה )?( במשתנה התצפיות

 מאגר כינון בעת בחשבון להביא שיש גורמים מסקנות:

נחשבת /h/ הפונמה בה, המשתמשים ועל המזרחית העברית על שידוע ממה



 התפלגות על המלמדת כחלופה דהיינו, סוציולינגוויסטי, (indicator) למזהה

 (marker) לציין תיחשב היא ומתי אם תוהה אני אתנית. או חברתית

 (.Labov, 1977: 237) סגנונית התפלגות על המעיד כזה סוציולינגוויסטי,

 )גברים יותר המבוגרים בקרב חשוב מזהה עדיין נותרה (h) ברוממה כי גיליתי

 השכלה רמת בעלות נשים ובקרב הצעירים, הגברים רוב בקרב נשים(, או

 ואצל משכילות צעירות ויותר יותר אצל כציין לתפקד החלה היא אך נמוכה.

 מימושים ושם פה גיליתי הפלא, למרבה פוליטית. בפעילות המעורבים צעירים

פנים־קהילתית. במסגרת סבאג במשפחת יותר המבוגרים בקרב גם ״כלליים״

 המתאפיין הדרגתי, שינוי כדי תוך לציין הופך סוציולינגוויסטי מזהה לדעתי,

 הנוכחי במקרה — האוכלוסייה מן חלק מצד החברתיים לערכים גוברת במודעות

 זו, הדרגתיות פוליטית. בפעילות המעורבים הצעירים וכן הצעירות אלה היו

 החברתי לערך רבה למודעות עד מזהה( של )מצב מוחלט שונות מחוסר הנעה

 וקל ותפוצתה, השונות להגברת מביאה ״ציין״(, של )מצב מסוים וריאנט של

 ,Milroy)צפופה חברתית ברקמה המתאפיינות קטנות, בקהילות בה להבחין יותר

 ב״הייררכיה להבחין הצורך על מצביעות לאחרונה שהתפרסמו עבודות (.1980

 המשתנים סוגי ״מבחינת האוכלוסייה של שונות תת־מערכות החושפת לשונית״

 מתת־מערכת)מצומצמת( המעבר ‘(.Santa Ana and Parodi, 1998)הלשוניים״

 המתרחשת חברתית, ניידות של תחילתה להיות עשוי יותר( לאחרת)מקיפה אחת

 — לחיברות ביותר היעילים הכלים בישראל, הצעירים. הדורות בקרב כלל בדרך

 לעולים כלל נגישים היו לא — ועוד העבודה שוק הצבאי, השירות ההשכלה,

 והשישים. הארבעים שנות בין ארצה עלו עת ערבית דוברות ממדינות מבוגרים

 והקשרים החברתית־פוליטית המעורבות הגיל, המין, רוממה, לגבי לפחות כי, ראינו

 נוקטים)השווה שהדוברים הלשוניות בחלופות ביותר משמעותיים הינם החיצוניים

 זה, בנושא שיטתי מחקר בישראל נערך שטרם פי על אף (.Yaeger-Dror, 1994 גם

 קרובות לעתים היא בנים של הלשונית שהתנהגותם לכך לב לשים שלא אי־אפשר

 בהתבגרם שונים חברתיים ממסלולים כתוצאה בעיקר הוריהם, של מזו מאוד שונה

 ביישוב (.Eckert, 1988 תשנ״ג; ההתבגרות)פלג בשלב גילם בני עם ומקשרים

 מצרים, מרוקאים, )תימנים, מזרחיים הם הבית ממשקי 40% מתגורר אני שבו

^ נולדו ההורים רוב ועוד(. טוניסאים א  הם בכך צעיר. בגיל ארצה שהגיעו או ב

הוגים ,50%מ־ יותר למעשה מהם, רבים זאת, עם ברוממה. מהמבוגרים נבדלים

 : 1986a ,Bentoiila תשמ״ג: בן־טולילה ראה רוממה, לגבי היררכית פונולוגית מערכת על 1

109-106.



 ורק הכללית, העברית במבטא מדברים ילדיהם כל כמעט זאת, ובכל 2ועי״ן. חי״ת

 שנישאו מפני המקרים ברוב הוריהם, של הדיבור צורת את לשמר עשויים בודדים

 מזרחית חברתית בסביבה להתגורר ועברו ליישוב מחוץ מזרחיים לבני/בנות־זוג
מאוד.

 לאיסוף לב תשומת להקדיש עלינו חובה מאגר, לכונן בבואנו כי מאמין אני

 עם שקשרים כך עצמו, הפרט מן גדולה האינפורמנטית היחידה שבהן דגימות

 לשונות שלהם הרלוונטיות בזכות להיבחן יוכלו אחרים משפחה בני ועם הורים
הלשוני. ולשינוי הלשונית
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