
בת־זמננו בעברית לשון גוני
שורצולד )רודריג( אורה

הקדמה

 שבאמצעותו בלשון, האפשריים הטקסט סוגי של תיאורטי מיון יוצג הזה במאמר

 המיון משתני יובאו בעקבותיו בת־זמננו. בעברית הלשון גוני את לבדוק אפשר

 פי על הלשון גוני אותם של שונים בהיבטים העוסקים מחקרים בקצרה וייסקרו

 שלמה הסקירה אין ולכן מחקר, טעונים עדיין המשתנים מן הרבה הזה. המיון
וממצה.

 המחקר שמטרת (Fishman, 1972: 2) והחשוב הקטן בספרו טוען פישמן

 מדבר מי השאלה: מן הנובעים הלשון גוני את לבדוק היא הסוציולינגוויסטי

 Who speaks what) עניין? ובאיזה מתי, מי, עם לשון איזו של סוג באיזה

?variety of what language to whom, when, and concerning what) המשתנים 

 )מדבר(, ההבעה אופן מי(, עם והמאזין)מי, הדובר מהות הם כאן הנכללים

 עניין(. )באיזה והנושא הזמן)מתי(, לשון(, גון הלשון)המישלב; סוג הלשון,

 אמנם ועוד, למחקר. חשוב הוא שגם ״איפה״, המקום, משתנה זו בשאלה חסר

 התקשורת מן נכבד שחלק לזכור יש אבל הדיבור, הוא הלשון של עיקרה

 הראוי מן בעברית, הסוגים במיגוון דן הנוכחי שהמאמר ומכיוון בכתב, מתרחש

 מתי, מי, עם עברית של לשון סוג באיזה משתמש מי כך: השאלה את לנסח

 בעל הוא אדם וכל הלשון, את מדברים בני־אדם למעשה עניין? ובאיזה היכן

 מסוימים לגוונים הסוגים את לקבץ אפשר כן פי על ואף מובהק, לשוני ייחוד
בשאלה. המאפיינים פי על

פישמן, שהציב בשאלה שהוזכר מזה רחב במיון עתה ימוינו הלשון גוני

ופנימיים חיצוניים במשתנים ייבחנו הם בו. מצויים רכיביה כל כי אם

 בראשית בישראל וחברה ״לשון בכנס שנאמרו דברים של ופיתוח הרחבה הוא המאמר *

 גם נישאה זו ברוח הרצאה .2001 אפריל חיפה, באוניברסיטת שהתקיים ״,21 ה־ המאה
.2001 אוקטובר איל״ש, בכנס



 (Sinclair and Ball, 1996) ובול סינקליר של הבסיסי מיונם פי על טקסט של

 לשונית הבעה צורת כל כאן פירושו ״טקסט״, המונח בלשניים. כלים באמצעות

 בלתי או פורמלית בהבעה חלקי, או שלם במסמך בכתב, או פה בעל שהיא,

וכר. פורמלית

הבלשני והניתוח טקסט משתני

 מקור א. הם: טקסט לטיפוסי החיצוניים המשתנים ובול, סינקליר פי על

הטקסט. מטרת ג. הטקסט! של ההפקה דרך ב. הטקסט?
 השותפים האנשים — האנושי הגורם .1 אחדים: משתנים כולל הטקסט מקור

 — הטקסט מעבד או מתרגם מפרסם, עורך, כותב, דובר, כגון הטקסט, בהפקת

 לשוני רקע מין, גיל, לדוגמה: עימו, הסוציולינגוויסטיות ותכונותיו אחד כל

 הפקת נסיבות .3 בפועל? הטקסט נוצר איך הטקסט: יצירת תהליך .2 ועוד:

 פרסומו, תאריך או הטקסט הפקת תאריך .4 בו; הופק שהוא והמקום הטקסט

זהים. בהכרח אינם והם
 הפקת ערוץ .1 אחדים: חיצוניים למשתנים מכוונת הטקסט הפקת דרך

 הפקת נסיבות את לדעת חשוב מדובר, כשהטקסט כתוב. או מדובר — הטקסט

 לעומת טלפון שיחת לדיבורו)למשל, הדיבור מפיק מודעות מיקומו, הדיבור,

 כשהטקסט ועוד(. מוקלט דיבור לעומת חופשי דיבור חברים, שיח או הרצאה

 להוסיף כמובן, אפשר, וכיום - ביד כתוב או מודפס להיות יכול הוא כתוב,

 הטקסט. צורת על משפיעים וכד הפיסוק הכתב, האות, האלקטרוני. הממד את

 או יעץ ספרות יפה, ספרות — שונים מסוגים ספרים לכלול יכול מודפס טקסט

 מודפסים מכתבים לכלול יכול והוא ועוד, עיתונים חוברות, וכן מדע, ספרות

 הנייר גודל — הטקסט של החיצוני מבנהו .2 ועוד. פתקים ביד, כתובים או

 דפים )כרוך, הטקסט של ההידוק דרך הנאום, אורך או הספר גודל הכתוב,

3פתקים(. מצורפים,  כמו לינגוויסטיים לא ולמשתנים ההפקה לאמצעי היחס .1

ועוד. רווחים עימוד, בגרפיקה, או בציורים השימוש
 הפקת של המוצהרת למטרה והן היעד לקהל הן מכוונת הטקסט מטרת

 צורך לאיזה יודע הוא כי בהפקתו, מפורשת מטרה יש טקסט מפיק לכל הטקסט.

לדובר שאין רצוניים, הלא הרפלקסיים, המבעים הם מעטים הטקסט. את יצר

 של לשונו את לעצב כדי בו יש למעשה אך הלשק, על משפיע אינו המשתנה לכאורה 1

 מודפס הנחיות למכתב למזכירה ביד שנכתב הנחיות פתק למשל, השוו, שבו. הטקסט

ועוד. בודדים: מודפסים דפים מאשר הקפדה ביתר ערוכה חוברתיכרוכה המזכירות: לכל



 ומטרתם וכר, אובדן כאב, על למיניהן הקריאות כגון אליהם, מודעת שליטה

 דבריו את מכוון הטקסט מפיק הטקסט. ממפיק מאשר יותר הנסיבה מן נובעת

 דבריו את ישנה חוקר בהם: בהתחשב הבעתו דרך את ומשנה מסוים לקהל

 על בדברו או יומי, בעיתון או עממי בכתב־עת מדעי, בכתב־עת אותם בפרסמו

 לעיל שנמנו משתנים אותם את כולל עצמו היעד קהל גן. כיתת לפני ממצאיו

 או מאזינים — בשיח השותפים האנשים האנושי, הגורם והם ההפקה, במקור

לו. האופייניות הסוציולינגוויסטיות ותכונותיו איש איש — קוראים

 סינקליר לפי סגנון. ב. נושא; א. הם: הטקסט בטיפוסי הפנימיים המשתנים

 הפורמליות לדרגת מקביל והסגנון בטקסט, הנידון העניין הוא הנושא ובול,
 של החיצוניים ובמשתנים בזה זה משולבים אלו משתנים שני הטקסט. של

 דיואי, של המיון שיטת כך על )ותעיד בטקסטים נושאים מאות יש הטקסט.

 הקשור הסגנון, הטקסט. של הפורמליות למידת קשר יש מהם ולרבים למשל(,

 במידת־מה תלוי ובול, סינקליר לפי הטקסט, של הפורמליות במידת בעיקר

 הדיון נושא )א( של בתכונות מוגדרים המישלבים (.registers) במישלבים

 )ג( לעיל(, הטקסט הפקת דרך )ראו התקשורת דרך )ב( הפנימי(, )המשתנה

 Ellis השיח)ראו של הפורמליות מידת 0ו) ומעמדם בשיח המשתתפים תפקיד

111 :1978 ,Halliday ; 1969 ,and Ure ; 155-153 תשל״ח: ניר.)

 — בשיח המשתתפים ותפקיד התקשורת דרך — המישלב מתכונות שתיים

 — האחרות התכונות שתי לכן; קודם שנידונו החיצוניים במשתנים קשורות

 של פנימיות כתכונות בזו זו קשורות — שלו הפורמליות ומידת הדיון נושא

האחרים. המשתנים בין בדיוניי הסגנון משתנה ישולב רוב פי על ולכן הטקסט,

 (.47-30 תש״ן: לסגנון)פרוכטמן ההגדרה סוגיית את מעלה הטקסט סגנון

 לשוניים מאפיינים של מכוונת בחירה היא לסגנון הפשוטות ההגדרות אחת

 המישלביים המאפיינים הטקסט. הפקת לצורכי מסוים משתמש של ומישלביים

 באמצעים המכוונת הבחירה גם מקופלת הסגנון שבהגדרת מכיוון הוזכרו: כבר

 בכלים הטקסט, תכונות קביעת של השני בהיבט עתה נתמקד לשוניים,
הבלשניים.

 הפונולוגי, — הדקדוקי הניתוח הפונטי, הניתוח הטהורים: הבלשניים הכלים

 את למצוא מאפשרים הלקסיקלי, והניתוח — והתחבירי־סמנטי המורפולוגי

 הגייה בהיבטי קשור הפונטי הניתוח עצמו. הטקסט בתוך הלשונית השונות

 בכתב. גם האלה ההיבטים יאופיינו רחוקות לעתים רק הדובר; את המייחדים

 דקדוקיים יסודות מעמידים והתחבירי־סמנטי המורפולוגי הפונולוגי, הניתוח

הסמנטי הניתוח בכתב. בין פה בעל בין השונים, הטקסטים סוגי בין להבדלים



 המילים לאוצר בהתאם הלשון משתמשי בין בבירור מבדילים והלקסיקלי

 להוסיף אפשר האלה הכלים אל תשמ״ט-תש״ן(. )בן־טולילה שבשימושיהם

 Sinclair, Hoey)ופוקס הואי סינקליר, אצל למשל, כמוצגים, השיח, ניתוחי את

1993 ,and Fox.)

הדגמות

 לקוחה הראשונה הדוגמה הדיון. בהמחשת תסייענה שלפנינו 11ו־ 1 דוגמות

:כבמקור( והפיסוק המשולש)הכתיב החוט שמיר)תשט״ז( משה של מספרו

 רחל׳ה?״ — ״ציפה, .1

״רחל׳ה...״

״הא־הא.״
ידעת?״ ״איך

״ראיתי.״
יודעים.״ מעטים ראית? אומרת זאת ״מה

וואס?״ אונד נו, ראיתי. שרמן, אמא שאני, אומרת ״זאת

ארבעה, חדשיים... איזה עוד חושבת? את יודעת אני וואס? ״מה

ששה.״ אולי חמישה...

(50 תשט״ז: )שמיר

 כלתה את הרואה שרמן, אמא לבין ציפה בין במטבח מתנהל הזה הדיאלוג

 היא בעדינות. בה נהג ובעלה האוכל בחדר תוספת שקיבלה רחל׳ה, לשעבר,

 :חד־איבריים מבעים רצופה הדיאלוג התחלת בהיריון. שרחל׳ה מכך מבינה

 לאישור ״רחל׳ה״ בהיריון?(; )רחל׳ה לשאלה ״רחל׳ה״ פנייה? מילת ״ציפה״

 משפטים באים בעקבותיה )ידעתי!(. קריאה ״הא־הא״ בהיריון(; היא כן, )אכן

 ברור, מבע הוא ״ראיתי״ לכאורה, ו״ראיתי״. ידעת?״ ״איך שלמים: תחביריים

 לא עוד ההיריון שהרי שרמן, אמא של בדבריה ספק ציפה מטילה כן פי על ואף

 תשובת יודעים״. מעטים ראית? אומרת זאת ״מה תגובתה: באה לפיכך ניכר.

 ״נוכחתי היא ״ראיתי״ משמעות ובו שלם, כמשפט שוב בנויה שרמן אמא

 :חד־איבריים מבעים כולל שוב הדיאלוג סוף בעיניי״. ״הסתכלתי ולא לדעת״,

הדוברת לציפה המובן (,2גרמני גוון בעלת ומה״)ביידיש ״נו, וואס?״ אונד ״נו,

 ׳און כאן: להיות צריך ביידיש כי (,und was)הגרמני הכתיב מן הנראה ככל מושפע שמיר 2

ם׳.1ו ׳אק או ווס׳



 והיא מתי)הלידה(?״, ״ובכן, לשאלה מצפה היא הזה שבהקשר משום יידיש,

 דיבוריים, רצופים משפטים שני ובעקבותיו וואם?״ ״מה דומה במטבע עונה

 אני ״לדעתך, או יודעת?״ שאני חושבת ״את חושבת?״)במקום את יודעת ״אני

 חד־איברי במבע ללידה עד שלה הזמן הערכת את המציינת ותשובתה יודעת?״(,
כולל.

החיצוניים המשתנים מבחינת הסופר. מאת בכתב, מובא הנשים בין הדו־שיח

 שווה, לשוני רקע בעלות מכרות שהן הדוברות הנשים הן השיח מקור —

 ההבעה צורת בקיבוץ. המטבח מחסן הוא המיקום יידיש. יודע - אשכנזי

 ומטרת לאשורן, עובדות בירור ודרישה, חקירה האחת מטרת דיבור. היא
 הוא הנושא — הפנימיים המשתנים מבחינת מסויג. מידע לספק היא השנייה

 מייצג והוא לקוני, הסגנון במפורש. נאמר אינו כי אם רחל׳ה, של הריונה

 ושלמים ארוכים במשפטים צורך להם שאין ותיקים מכרים של דיבורם את
 קצרים, המשפטים הלשונית־דקדוקית, הבחינה מן זה. את זה להבין כדי

 יודעת )אני הדיבור של מכוון כחיקוי בנויים והם חד״איבריים, מבעים רובם

 צורך ואין ״הבנתי״, מביע ״ראיתי״ הפועל סמנטית, מבחינה חושבת?(. את

 שבראש ״חודשיים״ בגלל וכו׳ חמישה ארבעה, אחרי ״חודשים״ בהשלמת

 סמוי, הנשים של מוצאן לגבי היידי הרקע הפונטית הבחינה מן אמנם המבע.

 השאול במבע ייחוד־מה כאן יש והמורפולוגיה הלקסיקלית הבחינה מן אבל

 הניתוח באמצעות שרק עוד, להוסיף וראוי ובסיומת־ל׳ה. וואס( מה וואס, )אונד
הזאת. השיחה את לפענח אפשר הסמנטי־פרגמטי

 עיר בספרו (2000) בן־נר יצחק מאת אחדים קטעים נבחרו נוספת להדגמה

 והניקוד הפיסוק )הכתיב, אחדים דוברים בפי לשון גוני המאפיינים מקלט,
(:388-387 תשנ״ט: שורצולד ראו אחרות, דוגמות כבמקור;

II. היה שלי, סבתא סופנית(: במחלה חולה ,27 בת )צעירה מאלי 

 מפני מיואשת, הייתי (.28 ז׳וזפין)עמ׳ נפלא, שם מטוניס עוד לה

 שנדפק אחרי שלה, בבית לא אותה. לבקר העזתי לא שנים שהרבה

 ולמרות בבת־ים. בבית־אבות ולא לה, מת אליהו שסבא המוח לה

 שהיא מאיך המומה הייתי פשוט שלה, המצב מה דיווחים שקיבלתי

 לאן הבנתי פתאום הפחיד. קצת זה מה, קב״ן. (.31 )עמ׳ הידרדרה

 כאילו מהופנטת הייתי להפסיק. לרגע חשבתי לא אבל שהגעתי.
(.45 )עמ׳

 הקשר מדוע בדימוס(: ויועץ ביטחון איש ,46 )בן שפי איתן

יתרונות שום בלי מושכת. לא יפה. לא תשובה. לי התחזק?.אין



 ששיחקה משום אולי זה. בגלל דווקא אולי אבל המבוקש. מהסוג

 כל עם כמוני, דרעק מה כי שחששה. או ,hard to get אותה,

 ביוזמתי לבוא, התחלתי אבל וכוונות. זמן עליה מבזבז האפשרויות

(.94 >עמ׳ בדיבורים שעות מעבירים והיינו — ובהסכמתה
 אני בקושי ממש אחדים(: מאבות לילדים אם ,83 בת )אישה רותה

 לפני (.138 >עמ׳ מגושמת כזאת. גדולה שלי, במרתף מתנוענעת

 לאזכרה הגעתי — גדולה מילה איזה — נקלעתי שנים שש איזה

 בתוך ירחמו, אללה עצמי, את מצאתי ופתאום טופלר רמה של

 חיינדעלך עם מנדבוצ׳קס, ושאר פלמחניקעם חת׳יארים, של חבורה

 מהמוסקיטיורים השמש לאור יצאו לא שעוד כאילו אינפנטילים, של

בוכה, לא אני (.139 >עמ׳ אללה ד׳חיל שלהם. באוהלים המיטות של

 על הנרדפות, המילים כל ולא ניחמת ולא מתחרטטת ולא חביבתי

 אף ועל באטמוספירה שנשרף שלי גוזל אף ועל בחיים רגע אף

(.141 )עמ׳ והלך שבא בחור
 שלה אבא מטשקנט(: שעלה וחצי 17 בן בית חסר לשצ׳ינסקי)צעיר

 חנותים כל יאפונסקי. אוטו־מכוניות של גדולה חנות לו יש הוא

 היא לגמרי, נורמלי משפחה שלה. אבא של באח הזה אוטו של

(.212 )עמ׳ אותה שאל אני מטומטמת? לברוח, את למה אז אומרת.

 ליבו את אטם מוריק (:67 בת בגמלאות, מורה יה,1)ז חודש זיוה

 אני רק אדר. גם וכך זו לחתונה להגיע ומיאן תחנוני לכל ואוזניו

 ההומוסקסואלי הכנסת בבית שם, ישבנו הת׳ר לי הכמעט־זרה וכלתי

 אבדו כך לבכות. או לשמוח אם יודעת כשאיני בברקלי, המאולתר

 של לשהות שנתיים, לפני עד השנתיות, הנסיעות למרות בני, שני לי

 והאמריקאיות המתוקות ודינה רותי והנכדות אדר עם בסתיו, חודש,

(.265 ׳)עמ כל־כך
גברת, זיוה(: על המאיים )פושע )ברדשי( ברטל )איבוד( אברהם

 משטרה ואיזה תעשי שלא מה אליכם, יגיע אני אותך. מזהיר אני

 מזהיר אני אבל לאיפה לך יודיע אני בערב (.284 תזמיני)עמ׳ שלא

 יחזור אני — אחרייך שיעקבו מישהו או משטרה תבקשי אם אותך:

.איתי, בואי (.287 )עמ׳ המוות מלאך כמו אליכם .  למונית תגידי .

(.292 )עמ׳ הביתה שיינסע

 שווה, שהדפסתו אחד בספר בן־נר, יצחק אחד, בסופר שמדובר פי על אף

אישיים סיפורים מעלה הספר הדוברים. לשון בין ברורים הבדלים כאן ניכרים



 מסוים ספר בית של אזכורו כגון ביניהם, מקשרים מאוד דקים שחוטים מגוונים

 מקור הם ביותר החשובים החיצוניים המשתנים הגיבורים. מן אחדים בידי

 דרך הדוברים. של החברתי וברקעם בגיליהם מיוצגים הזה שבמקרה השיח,

 המשתנים אקספרסיווית. היא הטקסט ומטרת כתוב, דיבור — אחת היא ההבעה

 המשתנים פי ועל הנידון העניין פי על נקבעים והסגנון, הנושא שהם הפנימיים,
החיצוניים.

 המידה באמות לנדרש קרובה וזיוה איתן שלשון ניכר ראשונה בהתרשמות

 מאלי, גם מסוימת ובמידה אברהם, לשצ׳ינסקי, רותה, לשון ואילו הנורמטיוויות
מהן. חורגת

 הנקודות אלמלא 3בני־השלמה. חסרים במשפטים משתמשים ואיתן מאלי

 המשפטים עין, למראית צורך בהם שאץ במקומות משפטים סופי המציינות הרבות

 מצבה בגלל מאלי — הם מכוונים הרבים ההפסקים ברצף. להיקרא יכולים היו

 מאלי לשון והחלטית. קצרה לשונו לשעבר ביטחון שכאיש משום ואיתן הפסיכוטי,

 ״נדפק הביטויים ־הן לכך עדויות וזיוה. איתן מלשון יותר הדיבור לשון את משקפת
 עקיפות שאלות המערבים התחביריים והמבנים ו״מה״, לה״, ״מת המוח״, לה

 שסבא ״אחרי... וכן הידרדרה(, שהיא מאיך המומה שלה, המצב מה )דיווחים

 ״ולמרות כאילו״, מהופנטת ״הייתי סבא(, כי או כשסבא, לה״)במקום מת אליהו

 ביטויים בדיבורו לשלב ומרבה תקנית בלשון משתמש איתן 4דיווחים״. שקיבלתי

 לעתים כי אם הגדול, העולם איש המשכיל, הדובר מאופנת כחלק האנגלית, מן
עגה)דרעק(. ביטויי גם לדיבורו משתרבבים

 על ואף קטועים, ולא שלמים במשפטים משתמשים וזיוה לשצ׳ינסקי רותה,

 קיבוץ בת היא חייה. כל במוסכמות מרדה רותה ביניהם. השוני רב כן, פי

 ולשונה ערבי, או יהודי ספק יהודי, בעיניה, ישר לאשר נולדו שילדיה לשעבר

 ודיבורית)ממש נרדפות( מילים ניחמת, )נקלעתי, גבוהה לשון של שעטנז היא

 ביטויים המשלב מילים באוצר משתמשת היא בחור(. אף בוכה, לא בקושי,

 ״זקנים״, — חת׳יארים אללה, ד׳חיל ירחמו, )אללה ועוד היידיש הערבית, מן

 — חיינדעלך ערווה״, ״כיני — מנדבוצ׳קס ״פלמחניקים״, — פלמחניקעס

 בלשון בשימוש עוד אינו חלקם — ״כילות״( — רים1קיטי0מו ״התחנחנויות״,

פועל ]יצירת מתחרטטת )מתנוענעת, מיוחדות לשון צורות וממציאה הדיבור,

 ׳משפטים לדעתי ועדיף מרוסקים׳, ׳משפטים כאלה למשפטים קורא )תשנ״א( צדקה 3
תשנ׳׳ה(. ורובין בני־השלמה׳)שורצולד

 הורביץ (,1999)הנקין ראו ,1986/7 אמצע מאז הדיבור בלשון הרווחות וכאילו כזה על 4
 למרות התקינה: בדרך ב׳למרות׳ משתמשת חורש שזיוה לכך לב לשים ראוי )תשנ״ו(.
השנתיות. הנסיעות



 אישיותה את המייחדות ?[(, וחךטה מתחרטת הרכב או ״שטויות״, — חרטט מן

 שאינו משום סדירה בצורה עברית למד לא לשצ׳ינסקי האינדיבידואליסטית.

 אוטו )חנותים, משובשות לשון בצורות משתמש הוא כיהודי. ברשויות מוכר

בדיבורו רוסיות צורות ומשלב שאל( אני לברוח, את נורמלי, משפחה הזה,

״יפניות״(. — )יאפונסקי
מיאן( לבו, )אטם המילים באוצר הן המתגלה ותקנית, גבוהה לשון לזיוה

 גם היא יודעת(. איני בניי, שני לי אבדו כך אדר, גם תחביריות)כך בצורות והן

 תחנוניי, אוזניו, הקניין)לבו, כינויי בצירוף נטויים בשמות בעקיבות משתמשת

 שלי, למאלי)סבתא ובניגוד בהסכמתה(, לאיתן)ביוזמתי, בדומה בניי(, כלתי,

 - שלי גוזל שלהם, באוהלים שלי, )במרתף לרותה שלה(, המצב שלה, בבית

שלה(. וללשצ׳ינסקי)אבא המאובן( חביבתי בצד
 לשון בצורות משתמש הכלא מן השתחרר עתה שזה הפושע אברהם

 לאיפה, )אותך, הנמוך הסוציו־אקונומי המעמד בני של הגייה המאפיינות

 שלישי: כגוף ראשון גוף בנטיית המצוי הישראלי את גם מאפיין דיבורו יינסע(.

יחזור. אני יודיע, אני יגיע, אני
 דיבורם סגנון את איפוא מעצבים החיצוניים, המשתנים שהם ורקעם, הדוברים

 הלשון בתכונות היטב מיוצגים והם הפנימי, המשתנה והוא הגיבורים, של

 המורפו־פונמיים ובתהליכים המשפטים במבני המילים, באוצר הטקסט, של

 על המתגלות המשותפות הלשון תכונות של ההקבצה בעברית. המתרחשים
 היא הבלשניים בכלים המבעים לניתוח והפנימיים החיצוניים המשתנים סמך

בת־זמננו. בעברית הלשון גוני של בחינה המאפשרת

הטקסט משתני פי על בעברית הלשון גוני

 על־פי בפועל, בעברית המתגלים הלשון גוני של במיון עתה יתמקד הדיון

 רוב 5היום. עד שנעשו המחקרים בציון ובול, סינקליר שהציעו המשתנים

 משתנים גם אבל הטקסט, מקור של החיצוני המשתנה על מבוססים הגוונים

 שאלה עצמה. העברית שימושי על נסב הדיון ביטוי. לידי באים בטקסט אחרים

כלל ניתן אם בעברית, הדוברים של השליטה מידת היא כאן נדונה שלא עקרונית

שץ גוני יש 5  הסוציולקט האזורי, הדיאלקט כך: מוגדרים מהם ואחדים רבים ל

 אתנית(, קבוצה של הלשון )גון האתנולקט סוציואקונומי(, מעמד של הלשון )גון

ט  נשים ושל גברים של הלשון )גון הג׳נדרלקט דת(, בני של הלשון )גון הרליג׳ולק

ץ האידיולקט וכמובן מסוימת(, מינית העדפה בעלי של וגם  כל של המיוחד הלשון )ג

בחברה(. פרט



 עומדות אינן נורמטיוויות שאלות פונקציונלית. או אופרטיבית הגדרה להגדירה
בכלל. הפרק על כאן

הלשון: גוני את הקובעים העיקריים המשתנים יפורטו להלן הטקסט: מקור .1

 בלנק בידי נעשתה הראשונה ההבחנה — הדוברים של אתני מוצא א.

 הוא בעברית. הקיימים הפונטיים הגוונים את שבחן Blanc, 1964)6 )תשי״ז;

 בארצות שנולדו עברית דוברי לבין )ילידיים( מלידה עברית דוברי בין הבחין

 דוברי בקרב העברי. בדיבורם ניכרים שלהם האם לשונות של הגייה ושרידי נכר,

 לבין ערב ארצות יוצאי של צאצאיהם של הגייתם בין הבדיל הוא מלידה עברית

 קרא הוא הראשונים של לעברית ואחרים. אשכנז ארצות יוצאי של צאצאיהם
Arabicized Hebrew קרא הוא האחרונים של ולעברית Ashkenazoid Hebrew, 

 אליה להוסיף העדיף הוא זה, הגייה לסוג שהצטרפו רבים כה שיש שמשום

 האלה העברית סוגי של העיקריים המאפיינים .General Hebrew השם את

 שני פחותה. במידה )רי״ש( ו־ז )חי״ת( h )עי״ן(, ( בהגיית ההבדלים היו

אל״ף(נ מן במובחן המזרחית הקבוצה בפי נהגים הראשונים העיצורים  ומן )

x רפה(, )כ״ף m־r הקבוצה בני בפי ואילו חוד־לשונית, רוב פי על היא בפיהם 
1, נ רק קיימים האשכנזית־הכללית x־R .ענבלית

 הראשון לסוג קרא הוא האלה: ההבחנות על הוסיף (Morag, 1969)מורג
 השני"אשכנזי־כללי״, ולסוג (,oriental)״מזרחית״ עברית מלידה העברית של

 שהעברית אלו בין הבחין הוא בנכר, שנולדו עברית דוברי לגבי לבלנק. בדומה

 בחדר, המסורתי הלימוד של דינקותא, גרסא של המטען את נושאת שבפיהם

 עברי מטען אותו נושאים אינם והם בבגרותם העברית את שרכשו אלו לבין

 מרוקו או רוסיה יוצא הרי לא קודמת. עדתית־מקומית־עברית מסורת של

 במקורות רב ידע עם לישראל ועלה ובבחרותו בילדותו ובישיבה בחדר שלמד

 ששיננו התפילה מילות את מלמל שבקושי מרוקו או רוסיה יוצא כהרי העבריים,

 הראשון הפער נוצר כאן בעצם, לישראל. בהגיעו רק עברית למד ובפועל לו,
בהמשך. שיידון בישראל, לגברים הנשים לשון בין

 העליות גלי בגלל בישראל היום עד ניכרים כאלה קבוצות בין פונטיים הבדלים

 התחביריים, ובמבנים המילים באוצר בדיבורם נמצאו נוספות הבחנות הרבות.

המוצא. להיבט ולא בהמשך, שיידון הסוציו־אקונומי למעמד יוחסו חלקם אבל

 לבין Ashkenazified בין הבחנה יש ובו ,1956 בשנת היה הראשון הפרסום לכאורה, 6
Arabicized, שם: 1964 בשנת כך אחר שיתפרסם המאמר מאוזכר כבר ששם מכיוון אבל( 

כראשונים. לעיל המאוזכרים מאמריו שני אל להתייחס אפשר (,107



 הפתטיים, בהיבטיה בעיקר העברית, את בדק )תשמ״ד( בךטולילה גם

 אחרים מחקרים אין עוד ידיעתי, למיטב בנגב. במושב מרוקו יוצאי של בקהילה

מסוימות. בארצות שמוצאם חברתיות קבוצות בני של המדוברת בלשונם

 כשהמשתנה המדוברת, הלשון של פונטיים היבטים בחן לעיל שתואר .כל

 העברית בדוברי התמקדו וההבחנות הדוברים, של מוצאם הוא העיקרי

 של במחקריהם נדונו הערבים של העברית של אחרים היבטים היהודיים.

 שחאדה בדפוס(, )תשס״א, הנקין ב(, בהכנה/א, בדפוס, )תש״ל, דורון

 מן העברית שימושי את בדק אמארה ואחרים. )תשל״ה( שונרי )תשנ״ח(,

 ההיבט מן בעיקר — הבלשניים ההיבטים ומבין הסוציולינגוויסטיים, ההיבטים
 148 :1996 וכבהא אמארה אחרות)למשל, לשוניות מבחינות פחות הלקסיקלי,

 מהותיים, וחלקם קלים חלקם בישראל, הבדלים יש (.Amara, 1999 ואילך;

 הערבים של או הנוצרים הערבים של והערבית הדרוזים של הערבית בין

 רפי ופרופ׳ יאסטרו אוטו )פרופ׳ בגליל או בנגב הבדווים כולל המוסלמים,

 הנקין ;Rosenhouse; 1970; 1953 ,Blanc, 1984 וכן אישית, בתקשורת טלמון

 שיימצאו אפשר שבפיהם, בערבית הבדלים יש אם (.Henkin, 1996 תשמ״ה;

 להיבט גם שייך והוא נחקר לא זה נושא בפיהם. העברית בשימושי הבדלים גם

 שהעברית מכיוון מקום, מכל 7האתני. להיבט רק ולא הגיאוגרפי, ולמוצא הדת

אלו. בגיוונים ונדון נמשיך לא העיקרית, לשונם אינה
 הספרותית בכתיבתם ערביות במילים השימוש על מחקר למשל, נעשה,

 בעיקר הוא הדיון אבל תשנ״ח(, )הורביץ ערב ארצות יוצאי יהודים של

 אחר. ממוצא סופרים בכתבי בערבית השימוש הושווה לא ואקלקטי: לקסיקלי

 לא תימטיים, בנושאים עסקו ערבים של העברית בכתיבתם ספרות מחקרי

 המילים באוצר הבדל שיהיה לוודאי קרוב תשנ״ז(. שניר )למשל, לשוניים

 אבל שונות, כתיבה בסוגות קהילה כל המאפיינות הזרות המילים ובשיבוץ

 8הסופר. של המיוחדת ההתבטאות מדרך ולא הגיבורים, מייצוג נובעים חלקם

אינו שהשיבוץ נמצא החדשה העברית בספרות הזרות המילים בבדיקת ואכן,

 Amara למשל, אחדים, במחקרים נבדק בספרות, לא הישראלית, בערבית העברית שיבוץ 7
1986) & Spolsky,) 1995 (,1995) דנה) Amara,) עוד יש אצלם. המצוטטים ואחרים 

למשל הדרוזים, או הערבים בקרב העברית השפה בהוראת העוסקים רבים מחקרים

1996) Abu-Rabia) .ואחרים , ,
 כפרות״ ב״תרנגול החל עמיר, אלי של ביצירותיו זרות במילים השימוש את למשל, השוו, 8

יהודיות, ערביות במילים המכביר היונים״, ״מפריח דרך ערביות, מילים מעט בו שיש
דווקא, היהודית הספרדית מן במילים להשתמש מרבה הגיבור שבו שאול״ ב״אהבת וכלה

הערבית. מן לא



 ממוצא שאינם סופרים גם הגיבורים. ממאפייני אלא הכותבים, ממאפייני

 ואלי עשו בספרו שלו מאיר כמו ביצירותיהם, יהודית ספרדית משבצים ספרדי

 כותבים בידי אחרות משפות מילים בשיבוץ הדין הוא שאול. באהבת עמיר

 ;תשנ״ד )שורצולד הכותבים לא הגיבורים, מאפייני אלו — שונים ממוצאים

 בני עם מדברים מסוימת עדה כשבני זאת, לעומת תשס״א(. וגומל שורצולד

 לידי בא שלהם המוצא מלשונות המבעים שילוב אליהם, כותבים או עדתם

 המוצא במשתנה ההבעה וצורת היעד קהל משתני איפוא מתערבים כאן ביטוי.
האתנוגרפי.

 הקשורים משתנים הם הדוברים והשכלת סוציו־אקונומי מעמד ב.

 )וראו האתני המוצא עם גם מתקשרים הם ולפעמים הדיבור, מפיקי במוצא

 המדינה קום מאז מבן־נר(. לעיל שהובאה II בדוגמה אברהם של דיבורו

 המזרח, עדות מבני רבים הסוציו־אקונומי. המעמד עם האתני המוצא התקשר

 ומבחינת וכלכלית חברתית מבחינה הנמוך למעמד השתייכו ערב, ארצות יוצאי

 שטאל של מחקריהם מוצאם. עם דיבורם דרך התקשרה ולכן השכלתם,

 תשל״ח(, דייויס)תשל״ו! תשל״ח(, תשל״ז; קאיס)תשל״ד; תשל״ז(, )תשכ״ז:

 למשל, )תשמ״א(, ושורצולד )תשמ״ד( וידיסלבסקי תשנ״ג(, )תשמ״ט; פלג

 בישראל, הטיפוח טעוני של בלשונם הקשורים שונים לשוניים היבטים בחנו
המזרח. עדות בני היו שרובם

 את השבעים שנות בראשית תיאר למשל, (,Chayen, 1973 )תשל״ב! חן

 הדובר ממצאיו, פי ועל בישראל, המשכיל העברית דובר של הפונולוגי המבנה

 הכללית, האשכנזית העברית ההגייה לו קרא שבלנק מה את מייצג המשכיל

 בקרב שגם וטען ממצאיו את תקף מורג)תשל״ג( ענבלית. 11וב־ / או h ללא

 כבודה על להגן נואש ניסיון זה היה אבל מזרחית, עברית הוגי יש המשכילים

 ועוד מורים דין, עורכי כנסת, חברי כשבפועל, המזרחית, העברית ההגייה של

 פורמליות לא בנסיבות פורמליות. בנסיבות המזרחית הגייתם את הבליעו רבים
הרגילה. הגייתם בדרך להשתמש המשיכו הם

 המזרח עדות בני של הפוליטי כוחם בעליית הקשור החברתי המהפך

 בציבור ונשמעת נפוצה היא והיום המזרחית, להגייה ביחס לשינוי הביא בימינו

 ואינם לשעתם, יפים חן ממצאי לכן שנה. עשרים לפני משנשמעה יותר הרבה

 ממעמד משכילים גם המאפיינת המזרחית, ההגייה תפוצת את היום מייצגים
וגבוה. בינוני סוציו־אקונומי

 של בדיבורם פיזיולוגיים אפיונים יש — הלשון מפיקי (gender) מיגדר ג.

הקול, שפתות במבנה תלויים אלו אפיונים הגייתם. ובדרך גברים ושל נשים



 ידיעתי, למיטב וזו, שונה, (intonation) הנגנה של היבטים גם כוללים הם אבל

9נחקרה. לא עוד
 התחדשות בעת הטקסט. מפיקי במיגדר הבדלים על רמז כבר לעיל הדיון

 בידע נשים לבין גברים בין ברור הבדל היה ישראל באח העברי הדיבור

 ולמדו מסורתי עברי רקע בעלי שהיו לגברים, בניגוד בו. ובשימוש העברית

 מן אקראית בדרך בבגרותן עברית למדו הנשים רוב בילדותם, כבר עברית

 לא שהעברית לכך גרמו אלו הבדלים סדיר. פורמלי בלימוד תמיד ולא הסביבה,

 בר־אדון שהראה כפי אב, לשון אלא הראשונים, לדובריה אם״ ״לשון הייתה

העברית ולכן המקורות, ידע של העמוק המטען בעלות היו לא הנשים )תש״ן(.

הגברים. של מזו שונה הייתה שבפיהן
 משום 10הלשונית. המורשת בשימור הנשים של תפקידן על העבר מן לנו ידוע

 לבית, שמחוץ העולם עם ותכוף סדיר במגע היו ולא בבית ספונות היו שהנשים

 במבנה החברתיים השינויים רב. שינוי ללא שבפיהן הלשון מסורות את שימרו הן

 לאמצעי הפתיחות הזה. בהיבט גם לשוניים לשינויים גורמים היום המשפחה

 שלשונן לכך מביאים מהן והציפיות העובדים במעגל הנשים שילוב התקשורת,

 תשנ״ד( )תשנ״ב, מוצ׳ניק שהראתה כפי הגברים, מלשון כך כל שונה אינה

 בפועל מתממשים אינם בלשון הצפויים המיגדר מהבדלי חלק העיתונות. בלשון

 שבתקשורת מכך נובעים ההבדלים לעתים נשים; ושל גברים של בשימושיהם
 השני המיגדר שבני להם שנדמה הבעה דרכי מאמצים אחד מיגדר בני המינים בין

נשים. עם גברים של בשיחם תואר שמות בהכבדת למשל, בהן, להתבטא אמורים

היעד. קהל בסעיף זה בעניין עוד וראו
 בבלי, נשים״)תלמוד נטלו תשעה לעולם, ירדו שיחה קבים ״עשרה האמירה

 נשים שאומרות המעט כנראה, לדידם, גברים. מפי נאמרה ב( מט קידושין

 יותר דוברות אינן שנשים שונים מחקרים בשני הראתה מוצ׳ניק מדי. יותר הוא

 דרכי כשמשווים ניכר ההבדל אבל תשנ״ז(, )מוצ׳ניק עבודה בראיונות מגברים

 תש״ס־תשס״א(. )מוצ׳ניק אישה או גבר מייצג כשהוא כותב אותו של הבעה

אפשר בדיקה אותה אבל קציר, יהודית של ביצירתה התמקד האחרון מחקרה

 מחקרי בעת המגדר. של הלשוני בניתוח לחוקרו שיש חשוב משתנה היא מינית נטייה 9
 התרשמות מתוך ולסביות. הומוסקסואלים של הלשון אפיוני על הדעת את לתת יש המגדר

בקרבם. גם ״גברית״ או ״נשית״ לשון מאפייני שיש נראה
 שלשונם החכמים מתלמידי טוב עברית ידעה הנשיא יהודה רבי של שפחתו למשל, 10

 הברכות נוסחי את שידעו הן הנשים בספרד האנוסים בקרב ארמית! הייתה העיקרית

ועוד. בסתר, לילדיהן אותן והעבירו והתפילות



 לבין כאישה, המדבר עוז, עמום של שלי מיכאל בין בהשוואה למשל, לעשות,

גברים. הגיבורים שבהם האחרים ספריו

 אורין של במחקרה במינו מיוחד נמצא החרדית החברה בנות של לשונן

 להידון הראויים ובנושאים הנבחר המילים באוצר בשימוש הוא ייחודן )תשנ״ז(.

 לשון ייחודי הזאת. הלשון של אחרים לשוניים היבטים נחקרו לא עוד בכלל.

בהמשך. יידונו והם הדתיות, במשתנה גם קשורים אלו

 עולה, גברים ושל נשים של הלשונית השמרנות מידת על בעולם ממחקרים

 ההסברים אחד שלהן. הלשון בשימושי יותר נורמטיוויות להיות נוטות שנשים

 האחר, הצד מן המשפחה. במסגרת המחנכות והיותן האימהי תפקידן הוא לכך

 מן מהר לשון חידושי מאמצות הן ולכן מתחדשות לאופנות ערות נשים

 בגוני ביטוי לידי הבאים נושאים אלו כל (.Trudgill, 1983: 99-78) הגברים

 ה״! שהגיית למשל, נמצא, במחקרי למחקר. ראויים והם האפשריים, הלשון

 של בהגייתן העשרים המאה של השבעים בשנות למעשה נעלם החוד־לשוני

 (.83-82 תשמ״א: )שורצולד ו־' b שימרו הן אם גם מזרחי, ממוצא צעירות

במשמעות." מבחין שאינו הגה באותו הכללית־אשכנזית ההגייה את אימצו הן

 של העברית החרדיות, הבנות לשון לעיל הוזכרו — ודתיות דת ד.

 עוד יש אבל המוסלמים, או הנוצרים הערבים ושל הדרוזים, של היהודים,

 לשונם בין הבדלים יש הדוברים. של הדתיות ובמידת בדת הקשורים היבטים

 היא אף משפיעה היהודית הדתיות מידת דתיים. לא של לשונם לבין דתיים של

 רק חרדים. דתיים ובין דתיים־לאומיים בין חילוניים, בין הבדל יש הלשון: על

 האחרון ליום שיקרא או חנוכה״ של המועד ״חול על שידבר אפשר חילוני

 ומעשה באייר. לי״ד ככינוי רק שני׳ ב׳פסח ישתמש דתי שני״. ״פסח פסח של

 שפורש שבת׳׳ ב׳׳ערב הוזמן כי שבת במוצאי דתי לבית שהגיע בחילוני היה

 ברוך הקדוש בהוראת ״כביכול״ במילה ישתמש דתי רק בערב״. כ״שבת אצלו

 של הראשונה המשמעות 12(.11 >עמ׳ חבלים בספרו באר חיים שעושה כפי הוא,

 קודם תהיה היא חילוני אצל ואילו התפילות, ספר תהיה דתי אצל ״סידור״ המילה

 הטקסטים בכל ניכרים אלו הבדלים 13סדר. עשיית או בסדר דברים עריכת כול

מלכתחילה. חילוניים או לשעבד דתיים דתיים, של

׳ > בין הבחנות 11 ־ x ובין ל ^  h יותר, רבה במידה נשמרו הן לכן משמעות הבדלי יוצרות 

* חוד־לשונית r בין ההבדלים לעומתן שוכר־סוחר, אושר־עושר, השוו  אינם ענבלית 1ל־
המשמעות. את משנים

 א״ב או עוז עמוס של לכתיבתו יוסף בר יהושע או סבתו חיים של כתיבתו את גם והשוו 12
וכד. שלו לצרויה מגן מירה את יהושע,

בר־אילן. באוניברסיטת הלשוני הדתי הייחוד בנושאי דוקטור עבודות ונכתבות 13



 לא והם ואלו, אלו של ובכתיבה בדיבור ניכרים השונים הלשון משקעי

 )שלזינגר תפקיד יש להם גם כי אם היעד, בקהל ההבדלים מן נובעים תמיד

 יהודית עברית בין זה בהקשר מבדיל ברוך אדם העיתונאי 14תש״ס/ב(. תשנ״ו,

 אלו. להבדלים דוגמות מעריב בעיתון בכתבותיו ומביא ישראלית, עברית לבין

 הישראלית; כבעברית לב״ ברוע ״נוהג או הזולת״ לסבלות ״אדיש אינו ״אכזר״

 אלא ידיד, אינו ו״חבר״ לחברו, סולח שאינו מי הוא יהודית בעברית ״אכזר״

 :2001 ברוך גם וראו ,26.9.2001 מן )בכתבה עליו לסמוך שאפשר יהודי

98-97 ,27-2  בין הפערים על בדברו דומה הבחנה עושה סרי)תשס״א( גם (.1

 לבין היהודיים, המקורות בספרות טעון מסורתי יהודי מרקע הנובעת לשונו,

חילונית. ישראלית, עברית המדברת נכדתו, לשון
 הנובעים והתפתחותיים פיזיולוגיים הבדלים יש — הדוברים גיל ה.

 במשתנים לשוני ביטוי לידי באים אלו הבדלים הטקסטים. מפיקי של מגילם

 של מחקריהן הדקדוקי. ובמבנה המילים באוצר במיבטא, הלשון, של שונים

 ועוד(, Ravid, 1995) רביד מאוד(, רבים ועוד Berman, 1985 ברמן)למשל,

 היבטים על עומדים ותלמידיהן ועוד( )תש״ם לוי (,Dromi, 1987) דרומי

 מתמקדים המחקרים רוב בה. ובשליטה הלשון ברכישת שונים התפתחותיים

 בעיקר הדקדוקית, וביצירה גיל, כל המאפיינת המילים אוצר בהתפתחות

 למחקרים כלל בדרך משויכים אלו מחקרים והמורפו־סינטקטית. המורפולוגית

 אחרים מחקרים הסוציולינגוויסטי. במחקר גם מקומם אבל הפסיכולינגוויסטיים,

 הנחקרים, של הלשונית התפתחותם על הפורמלי הלימוד של השפעה הראו

)שם(. ורביד שורצולד)תשמ״א( למשל,
 קול גובה אפיוני ומובהקים, שונים לשון אפיוני יש שונות גיל לקבוצות

 שהוזכרו למשל, ו״כאילו״, )״כזה״ שיח וסמני הנגנה אפיוני קול, ואיכות

 בלשונם לעיל הודגמו אחדים הבדלים שונים. לקסיקליים הבדלים וכן לעיל(,

 האמרה בן־נר. של ספרו מתוך 11 בדוגמה שפי איתן ושל רותה של מאלי, של

 ז״ל( הנמן גדעון )מפי אתה״ כמה בן לך ואומר שלך הסלנג את לי ״אמור

 מיוחם הסלנג הסלנג. בשימושי הניכרים הגיל הבדלי על האמת את משקפת

 בכך דן שלו)תשל״ד( יצחק בצבא. וצעירים עשרה בני צעירים, של ללשונם

 מילוני ואחרים. הורביץ)תשנ״ו( ספן)תשכ״ג(, וכן הצברי, הסלנג על במאמרו

בבחינת כבר הוא הכתוב, המילון שנחתם ברגע אך בהתמדה, מתחדשים הסלנג

 כהן אלי הפאות יצרן מספר 28.3.2001ה־ מן מעריב העיתון של ב״סגנוך׳ בכתבה 14
 מוכר שאינו בביטוי משתמשת היא נועזת, היא שלטעמה פאה מודדת שכשצעירה
(.21 >עמ׳ ׳פרייחי׳.״ קוראים שאנחנו למה ׳רחובי׳ אומרות ׳׳הן לחילוניות:



 מקומם. את ממלאים ואחרים נפלטים, שבו הערכים מן רבים שכן אנכרוניזם,

 ספן)תשל״א( מאת הראשונים העבריים הסלנג מילוני בין השוואה כך על תעיד

 אחיאסף מאת האחרונים המילונים אל תשמ״ב( ובךיהודה)תשל״ג; ובן־אמוץ

 ניכר, שינוי הסלנג משתנה אחדות שנים מדי ואלדר)תשנ״ד(. ועמיתיו)תשנ״ג(

הנעורים. בגיל ולידתו והורתו

 בן־טולילה של מחקרו את לעיל הזכרתי — מקומי גיאוגרפי מוצא ו.

 של בלשונן המחקר ואת ממרוקו, שמוצאם בנגב יישוב בני של לשונם על

 תחביריים לשון הבדלי בחנה אור)תשנ״ח( מסוימים. במקומות החרדיות הבנות

 יצאו ביניהם וההבדלים אביב, תל בעיר ו״דרומיים״ ״צפוניים״ של בדיבורם
 של הגלילי בדיאלקט בפירוט עסק (Bar-Adon, 1975) בר־אדון מובהקים.

 והנחים הנעים השוואים הלועיות, שבו הדיאלקט הוא העשרים, המאה ראשית

 בבי״ת. )הרפיון( החיכוך חוק בו חל לא אבל כהלכה, נהגו החזקים והדגשים

 החלב סביב מסתובבים זבובים ״שבעה היה הדיאלקט בו שאופיין המשפט

 בר־אדון מצא עדיין השמונים בשנות שעשה מאוחרות בהקלטות הלבן״.

 b )כל להיפוכה מגמה או תופעה לאותה שרידים פורסמה( שלא )בהרצאה

 הבדלים על מעידה הילדים משחקי לשון גם יתר(. תיקון במגמת הפכה

 אזוריים מחקרים עוד ואין תשנ״ז(. הלקסיקלי)רגב ההיבט מן מובהקים אזוריים

אחרים. רבים

 maatdyim ההוגים הוותיקים הירושלמים של ייחודם את מזכירים הכול

 התל ה״לאפ׳ה״ היא ״אשתנור״ ואצלם הראשונה, התנועה בהארכת ״מאתיים״

 שהרי ל״צינור״ מלרע( ״דופיה״)בהטעמת השם ידוע רחובות באזור אביבית.

 בהם העניין ולמרות אקלקטיים, לקסיקליים הבדלים אלו פיות. שני בעל הוא

 מרום הקיבוץ של בלקסיקון ממש. של דיאלקטיים הבדלים על מעידים הם אין

 באדיבות לי סופקו )הדוגמות מיוחדים לשון שימושי נמצאו למשל, גולן,

 ללא ״מוצרים — מלעיל( חופשי)בהטעמת ״עוגייה״, — עוגית גומל(: ניבי

חישובית ייבוש״, ״מכונת — יבשן בר׳״, ׳פתי ״עוגיות ובהשאלה, תשלום״

 — מסככ אירוע״, או מסיבה אחרי ופינוי ״ניקוי — חיסול ״מחשבון״, —

 שימושים אם ועוד. מסיכת( אחרים צפון ובקיבוצי סיכות? )מלשון ״מכלב״

 אכן הוא האפיון הצפון, קיבוצי את או הזה הקיבוץ את רק מאפיינים אלו

 אזורי הבדל זה אין מקום, בכל הקיבוץ למסגרת משותף הוא אם דיאלקטי;

 אחדות ברשימות שתוארה הקיבוצים בני לשון ההתיישבות. סוג של הבדל אלא

 לקסיקליים ייחודים מעמידה ואחרים )תשל״א( שמוש )תשנ״ז(, פישלר מאת

אחדים, לקיבוצים משותפים ורובם מסוים, בקיבוץ מקצתם הקיבוצים, לבני



 קהילתית התיישבות צורת אלא מסוים, אזור המאפיינת תכונה תמיד זו ואין

מסוימת.
 של לשונם לבין כפריים של לשונם בין הבדלים על הצביעו רבות בחברות

 לא ולקסיקליות. דקדוקיות פונטיות, בתכונות המתאפיינים הבדלים עירוניים,

 בישראל, לפיכך, התופעה. את לבחון וראוי בישראל, כאלה הבדלים על לי ידוע

 אלא באח, אזורים בין הבדלים רק לא יכלול המקום שמשתנה הדין מן

 שיתארום לחוקרים מצפים הרבים הגוונים התיישבות. צורות בין הבדלים גם

ומייצג. מקיף נתונים מאגר באמצעות
 התחדשה מאז רבים שינויים חלו עצמה בעברית — ההפקה מועד ז.

 מאת האובדות״ המילים ״מילון היום. ועד שנה ממאה למעלה לפני בדיבור

 של הכתובים בפרסומים שהתגלה עצום מילים אוצר מעלה אורנן)תשנ״ו( עוזי

 בתקופת העברית אחריה. שבאה בתקופה ונעלם אבד הומר, אך התחייה, תקופת

 ועד המדינה קום מאז שונה וזו המנדט, בתקופת העברית מן שונה התורכים

 שנות של העברית מן מאוד שונה היום העברית למעשה, תש״ן(. )מורג היום

 והספרים התקופה עיתוני היום, ועד מאז הקלטות כך על ויעידו החמישים,

 הלשון התפתחות את בחנה אקשטיין)תשנ״ז( של עבודתו ועתה. אז שתורגמו

 כשנקודת אחדות, דקדוקיות מגמות וגילתה המדינה קום מאז עשורים בחמישה

 אחרי מיד השבעים שנות העשרים. המאה של השבעים בשנות קרתה המפנה

 שחרור יותר, רבה פוליטית בעצמאות מתאפיינות 1967ב־ הימים ששת מלחמת

 והולכת גוברת ותלות מצרפת, ובמיוחד באירופה, התרבותית־כלכלית התלות מן

 גם רבות לשוניות מבחינות הניכרת המפנה, לנקודת ההסבר זה הברית. בארצות

 וכפי )תשנ״ג(, בן־שחר שהראתה כפי תרגום, של ובנורמות בדרמה בספרות,

 על (,2001) ומוצ׳ניק )תשנ״ז( טנא דורון)תשנ״ז(, למשל אחדים, גם שהראו

המחקר. דרך עוד רבה כאן גם ספרותיים. טקסטים תרגומי

 חשיבות יש ברם הקיבוצית, העברית השפה מבחינת השימוש מועד כאן עד

 הפקת בזמן המתרחשים לשון שינויי יש הפרט. מבחינת הדיבור הפקת למועד

 משתנים והכתיבה הדיבור הגיל. מבחינת דק ולא המשתמש, אצל הטקסט
 דיבורו שונה שקטות. או ריגושיות למשל, אינדיווידואליות, לנסיבות בהתאם

 עוולה על בכתב מחאתו שונה שמחה, בעת מדיבורו דריתחא בעידנא אדם של

 של לדיבורו שווה אינו מוקלט אדם של דיבורו מצער. מאורע מתיאור אישית

 לדיבור ההקלטה מצב את להפוך ביקש כשלאבוב רשמקול. נוכחות ללא אדם

 יהא שדיבורם כדי ריגושיים נושאים על לדבר נבדקיו את עורר הוא אותנטי,

(.Labov, 204,190:1972)רגילה? לשון משקף הריגוש האם אך יותר, ספונטני



 חברתיות קבוצות בני לדוברים משותפת ריגושית שפה יש האם כן, על יתר
מסוימות?

 למקבל ביחס הטקסט מפיק של מעמדו — הטקסט מפיקי תפקיד ח.
 במישלב, כמובן, קשור, זה משתנה בו. שישתמש הלשון סוג את קובע הטקסט

 השיח. סוג את קובעים ביניהם הכוחות ויחסי בשיח המשתתפים תפקיד בו כי

 גד״ת. בהגיית בדונו )תשנ״ז( בךטולילה חקר למשל, השדרנים, לשון את

 לשון הטקסט. הפקת דרך של זרים שיקולים ללא פונטית הייתה הבדיקה

 להם אין כי חד־כיוונית, לתקשורת דוגמה היא ובטלוויזיה ברדיו השדרנים

 התקן בלשון משתמשים השדרנים כלל בדרך המאזינים. עם אינטראקציה

 >כך לכך לשונית הכשרה עוברים הם כי המשכיל, הציבור בקרב המקובלת

 הם החדשות, מהדורות את קוראים כשהם הממלכתיות(. ברשויות לפחות

 לשונם אינה וזו אחרים, בידי שנכתבו לטקסטים בצמידות טקסט מפיקים
 את מעבירים מראיינים, עצמאיים, טקסטים מפיקים הם לעתים העצמאית.

 תלות ללא כלשהן חדשות על מודיעים או השטח מן לכתבים הדיבור רשות

 על כך כל מקפידים אינם לעומתם, האזוריות, התחנות שדרני הכתוב. בטקסט

 הטקסטים את מכוון הוא וגם כללי, כה אינו שלהם היעד קהל לשוני. תקן
שייבחרו.

 ואף למראיין, ממראיין שונות והן מסוימות דיבוב טכניקות יש למראיינים

 לבין הממלכתיים התקשורת בכלי מראיינים בין דמיון־מה נמצא כן פי על

 את להשוות וראוי תש״ס/א(, תשנ״ו? ויצמן של במחקריה )למשל, עצמם

 מדי הביטחון. ושירותי המשטרה כוחות של מראיינים־חוקרים לדרכי דרכם

 לשון מאפייני היש מורה״. כמו מדבר ש״הוא מישהו על דוברים מעירים פעם

 אחרים? מקצועות בעלי של לשון ממאפייני שונים הם כיצד למורים? מיוחדים

 לדיקציה גם אלא המילים, לאוצר רק הכוונה אין כלל בדרך המורים בדוגמת

 הנורמטיווית הלשון על ולהקפדה התחבירי לניסוח שבדיבור, להחלטיות או
בן־נר(. של מספרו לעיל 11 בדוגמה זיוה לשון את )וראו

 סמכות יחסי של אחרים משתנים בתוכו מערב הטקסט מפיקי תפקיד

 של במחקריה )כמו וילדים הודים בשיחות כגון ועוד, סולידריות יחסי ושיתוף,

1997 ,Blum-Kulka) .מאפיין מה הצבא? מפקדי לשון את מאפיין מה ועוד 

 משתנים אלו כל להם? הכפופים לשון את מאפיין מה המנהלים? לשון את

 והם לבודדם, מאוד וקשה ובסיטואציה בשיח המשתתפים בתפקיד התלויים
בעברית. שיטתי למחקר ראויים



 או דיבור הוא המבעים של ההפקה ערוץ — המבעים של ההפקה דדך .2

 בעיקר נידונים אלו עניינים לכתיבה. דיבור בין רק אינם ההבדלים אך כתיבה,

שונים. לשון סוגי בין מישלביים הבדלים על העומדים במחקרים
 הכול כתיבה. לבין דיבור בין הבדל שיש מסכימים הכול — דיבור 'א.

 הכתיבה, לשון את מאשר יותר הדיבור לשון את לחקור שחשוב גם מסכימים

 [leftolext] המבע הדיבור. ללא ללשול חיים ואין לכתיבה, קודם הדיבור כי

 כתבה שלו לוודאי וקרוב הולכת״, את ״לאיפה שלמות מילים בשלוש נכתב

 לקצב משמע, הולכת״. את ״לאן את מעדיפה הייתה היא דוברת אותה אותו

 המשפט ההבעה. דרך על השפעה הטקסט של הפורמליות ולמידת הדיבור

 נהגה הכסף?״ את לה להביא צריכה לא >ש(אני אומרת זאת ״מה העברי

[mastomeret aniocxa lavila takesef.] עיצורים של רבות השמטות יש בדיבור 

 ״לה״ ״להביא״, של h ״אני״, ושל ״אומרת״ של j ״זאת״, של 0 ותנועות:

 אסימילציה תהליכי יש ״להביא״; ושל ״את״ של e ״צריכה״, של ri ו״הכסף״,

(st של ;)השמטה גם ויש ״לתת״, את בהדרגה ממיר ״להביא״ הפועל ״זאת״ 

 בביטויי הקישור מילות של ההשמטה בולטת במיוחד קישור)ש־(. מילות של

הבא, בשבוע )במקום שעבר״ ״שיעור הבאה״, ״שנה הבא״, ״שבוע הזמן:

שעבר(. בשיעור הבאה, בשנה
 מחקריהם עצמו. המופק בדיבור שעסקו המחקרים הם מעטים הצער, למרבה

 האחרים מחקריהם וכן לעיל, הוזכרו ופלג חן בן־טולילה, בלנק, של הפתטיים

 דקדוקיים היבטים שבחנו ווידיסלבסקי, מוצ׳ניק בלום־קולקה, ויצמן, אור, של

 המיוחדים הפתטיים המחקרים אל המדוברת. בלשון שיח והיבטי ולקסיקליים
 של ה־־! הגיית על (Yaeger-Dror, 1994)יגר־דרור של מחקרה את להוסיף אפשר

 הפתטית. הבחינה מן רק לא מעניינת הדיבור לשון ברם, ופוליטיקאים. זמרים

 דקדוקיים והבדלים ומשמעות מילים אוצר שיח, היבטי יש הדיבור בלשון

 )תש״ס(, רגב זינה תשמ״ט-תש״ן(. )בן־טולילה הכתובה בלשון נמצאם שלא

 ביתי במשיבון מוקלטות שיחות של והשיח הלשון מאפייני את בדקה למשל,

 אחדים, שיח היבטי בדקו ויצמן של מחקריה ביניהם. הבדלים ומצאה ומשרדי

 למרואיין)ויצמן המראיין שבין באינטראקציה בחדשות הראיונות בלשון בעיקר

 ; Weizman ;1988 ,Blum-Kulka and Weizman, 1993 /א,ב;0תש״ תשנ״ו;

2001; in press; .)ועוד
 המישלבים. עם מתקשרת והיא שונים, מסוגים היא הכתיבה גם — כתיבה ב.

 בני בין יומיומיות התכתבויות פורמליים, ממכתבים שונים אישיים מכתבים

שונות רשויות עם יומיומיות מהתכתבויות יותר לקוניות קרובים משפחה



 יש 15הבינונית בעברית תשמ״ב(. )רבץ אחרות במסגרות או העבודה במקום

 בפרסומות הידיעות, מלשון שונה המודעות לשון תשי״ח(. )רבין רבים גיוונים

 עסק ניר אינפורמטיביות. במודעות או קצרות במודעות כשמדובר רב גיוון יש

 )למשל, רבים ובמאמרים ומסר״)תשמ״ד( מדיום ״לשון, בספרו בהרחבה בכך

 בכך דנו אחרים וגם ועוד(, ; 1998 ; 1992; 1987 ורועה ניר תשמ״ב! תשל״ז! ניר
16תשמ״ח(. להלן)עבאדי שנראה כפי

 מאמרי ובהם המדורים, חשובים בעיתון למדור. ממדור שונה בעיתון כתיבה

 הפרשנות או הספורט הספרות, כמדורי החדשות מדורי הרי לא מערכת.

 של הרטוריקה את חקר אזר)תשל״ג( אחרים. לשון אפיוני מדור לכל המדינית:

 את הראו שונים מישלב מחקרי הלקסיקלי. ייחודם את והראה הספורט כתבי

 במחקריהם למשל, — בעיתון השונים במדורים השונות הלשונות בין ההבדלים

 לנדאו)תשמ״א(, תש״ס(, ;הורביץ)תשנ״ט/א תש״ס/א(, שלזינגר)תשנ״ה! של
1984) Weizman) .ואחרים

 קרובות לעתים שונים. כתבי־עת בין כתיבה שהשוו מחקרים על לי ידוע לא

 בלשוננו בלשוננו, שהתפרסמו מאמרים בין ואחרים לשוניים הבדלים נמצא

 היומי בעיתון שהתפרסמו מאמרים בין לשון, בחלקת או עברית בבלשנות לעם,

 והמחברים שווים הנושאים מהם שברבים פי על אף אחרונות. בידיעות או הארץ

 של החיצונית צורתם הדברים. של ההצגה בדרך ברורים הבדלים יש זהים,

 הביבליוגרפיה, הצגת דרך ההערות, מקום )לדוגמה: שונה בוודאי הטקסטים

 על משפיעה והיא האיורים(, תוספות הכותרות, המחברים, של האזכורים דרך

השלם. בטקסט הסגנון עיצוב

 סופרים, בין הבדלים ונחקרו שונים מהיבטים נדונה הספרותית הכתיבה גם

 ובלשון הספרות בלשון תש״ס( )תש״ן; פרוכטמן של בעבודותיהם במיוחד

 וקדרי)תשמ״א; והדרמה, הסיפורת בלשון תשנ״ו( )תש״ן: בן־שחר השירה,

 המיוחדות בחירותיהם את המאפיינים סגנון הבדלי אלו הספרות. בלשון בדפוס(
הסופרים. של

 שאינה הכתובה הלשון לאפיץ )תשי״ח( רבין חיים שטבע מונח היא הבינונית העברית 15

 ולשון העיתונות לשץ יומיומיים, מכתבים לשק זו המדוברת. הלשץ ואינה גבוהה ספרותית

(.5 /א:0שלזינגר)תש״ אצל הקורא ימצא כך על מפורט דיון אמנותית. הלא הספרות

 על כתבות למחצה מדעיים בכתבי־עת או היומית בעיתונות מתפרסמות קרובות לעתים 16

 רחנטל. רוביק בעריכת עכשיו״ ״עברית שנושאו (1998) 7 פנים למשל הלשון, ייחודי

 לרוביק ועוד. בעיתונות הלשון בענייני מאמרים פעם מדי מכיל העיתונאים ספר השנתון

 בספר לוקטו מכתבותיו שרבות מעריב, בעיתון שבת של במוסף קבוע מדור רוזנטל

כאן. נסקרו לא אלו תשס״א(. )רוזנטל



 לשון הפרתה. לשון לבין השירה לשון בין הספרות בלשון להבדיל גם ויש

 תש״ם )פרוכטמן ממחקריה ברבים פרוכטמן, שהראו כפי היא, מיוחדת השיר

 ללשון רבים. ועוד אפרת)תשנ״ו/א(, ופרוכטמן)תשמ״ג(, ברוך שם(, והאזכורים

 ובעמקות בהרחבה תואר והוא ייחודי לשוני מבנה המושרת)הפזמונאות( השירה

 שללשון מכיוון בקרוב. אור לראות העתידה הדוקטור)תשנ״ט( בעבודת רשף בידי

 ואף בה. נרחיב לא האחרים, הטקסטים סוגי בכל מצויים שאינם אילוצים השירה

 ״שירי שקרוי מה בין ההבדל הוא למחקר מעניין שנושא להעיר ראוי כן, פי על

מוגדר. חברתי תפקיד הרחוב לשירי שהרי אחרת, זמר שירת לבין רחוב״
 בדואר להתכתבות אפשרות היום יש — אלקטרונית תקשורת ג.

 האחרות אירופה בלשונות או באנגלית הוא עיקרה אך בעברית, האלקטרוני

 למשל, הזה, בתחום מחקרים נערכים כבר בעולם רומיות. באותיות שכתיבן

 מחקריה (.Danet (1995 ; 1998 או (,Herring (1996 בעריכת המחקרים בקובץ

 מיוחדת האלקטרונית התקשורת שלשון הראו (1997) ותלמידיה דנט של

 המשתמשים של והזהויות התפקידים שינוי המשחק, שבה: השיח מערך בשל

 מילים אוצר הלשוני. והביצוע הפנים העמדת לעצמם(, מעניקים שהם )הכינויים

 באג, גיבוי, שמירה, תוכנה, עכבר, הציבורי: השיח אל המחשבים מעולם נכנם

השתנתה התקשורת לשון עצם ועוד. נפל המחשב להקליק, ,PC וירום, דיסק,

 המדוברת הלשון בין ממוקמת האלקטרונית התקשורת שלשון הטוענים יש בה.
המיוחד. אופייה את לבדוק יש עדיין אבל יותר, לקונית שהיא ספק אין לכתובה.

 להיות יכול גם והוא עצמאי להיות יכול הטקסט - הטקסט מקוריות ד.

 בין הוא זה במשתנה הטקסטים סוגי בין העקרוני ההבדל אחר. לטקסט צמוד

 ולשון העצמאית היצירה לשון מתורגמת. יצירה לבין עצמאית מקורית יצירה

 את מכוונים ומשמעות צורה אילוצי אחד. מחברן אם גם מזו, זו שונות התרגום

שונות. בדרכים הלשון

 הצד אל הן מכוונת המבעים מטרת לעיל, שציינתי כפי — המבעים מטרת .3

 והן - המקור לגבי שציינו לתכונות דומה הוא תכונות ומהרבה - האנושי

כתבי הוא מה בשביל הטקסט: מפיק של הצד אל
 השפעה שיש מראים מחקרים הלשון. על משפיע המבעים של היעד קהל א.

 ומבניהם המשפטים אורך המילים, אוצר שונים; בלשניים במשתנים היעד לקהל

 הרצאה משתנה. ההנגנה)האינטונציה( גם ולפעמים היעד, לקהל בהתאם משתנים

 שונה אקדמאים לפני הרצאה ילדים; לפני הרצאה כמו אינה מבוגרים לפני

הכתיבה דומה אינה הכתובים: בדברים הדק הוא ועוד. הדיוטות, לפני מהרצאה



 לעיתון, למכתב לחבר מכתב דומה אינו פופולרי, לעיתון לכתיבה מדעי לכתב־עת

 משתנה למשל, שאולות, במילים השימוש שוות. בהם המובעות הדעות אם גם

 במבנים השימוש פוחת כך גובר, לועזיות במילים שהשימוש ככל לקהל. בהתאם

 הפדגוגית במערכת האילוסטרציות של ״האינדיקציה לדוגמה: קלאסיים, עבריים

 מאפיין החינוך במערכת ההדגמות ״סימון = הקולג׳ים״ את דווקא מאפיינת

 ההדגמות, בעברית)ציץ רגילים סמיכות מבני שני במקום המכללות״: את דווקא

 ומבנה האילוסטרציות( של ״של״)האינדיקציה עם אחד מבנה יש החינוך( מערכת
פדגוגית(. ־י)מערכת בסיומת תואר שם עם שני

 את משנים דתיים או חילוניים שכותבים מצא תש״ס/ב( ;)תשנ״ו שלזינגר

 או ציטוטים ביותר ישתמש חילוני שלהם. היעד לקהל להתאימה כדי כתיבתם,

 אל בפנותו בהם ימעט דתי ואילו דתי, קהל אל בכותבו מסורתיים אזכורים

 בהתאם משתנה הכותבים לשון מסוים, קהל לשכנע מטרתם אם חילוני. קהל

 היעד מקהל הנובע כתיבה גיוון עצמו. בכותב רק מותנית ואינה היעד לקהל

 יש הייחודי סגנונם ולמרות שונים, יעד לקהלי כותבים סופרים כשאותם ניכר

 למשל, ראו, האלה. היעד לקהלי כתיבתם של הלשון בתכונות המשותף מן

 אלקד־להמן )תשמ״ב(, אגמון־פרוכטמן )תשל״ח(, גולדברג של המחקרים

ולגדולים. לקטנים כתיבה על ואחרים שורצולד)תשנ״ג( )תשמ״ז(,

 בוגוש בידי נבחנו לנמענים בהתאם בשפה השיח הבדלי של היבטים

 ,Bogoch)דין עורכי של למיגדר בהתאם שופטים של פנייה דרכי על במחקרה

 הבדלים יש משמע, (.199-159 תשנ״ט: ודון־יחייא בוגוש גם וראו ;1999

 ״תך׳ דוגמת בעברית, הדקדוקי ההיבט מן רק לא ולנשים, לגברים בפנייה

המיגדר. בדיוני לעיל שהראינו כפי אחרות, מבחינות גם אלא ״תני״, לעומת

 את למיין נהוג הטקסט. של הלשונית איכותו את קובעת הטקסט מטרת ב.

 ולטיעונית־ )אינפורמטיווית( למיידעת )סיפורית(, לנרטיבית בכתיבה המטרות

 הטקסטים בין מוחלטת הבחנה מבחינים האלה הסוגים אין אבל שכנועית,

 את גם מאפיינים הם אין האחר. מתכונות לכלול יכול אחד כל כי השונים,
המדוברות. הסוגות

 כשהמטרה חינוכית. שמטרתו מטקסט שונה אקספרסיווית שמטרתו טקסט

 תיאורי והטקסט בחוויותיו הקורא את לשתף מבקש הכותב אקספרסיווית,

 בין יותר, מוראלית לשון תינקט חינוכית, כשמטרתו ואילו אינפורמטיווי,

 יעשה טוב ל־, נוהגים ש־, עדיף ש־, רצוי ל־, )כדאי בעקיפין בין במישרין

 בהם המעיינים את ללמד חשוב למשל, בישול, ספרי למחברי וכר(. אם פלוני

הוראות. לשון נוקטים הם ולכן כיאות, והמשקה המאכל דברי את להכין איך



 לשון נוקטים ומשקאות, מאכלים אותם המתארים מסערות מבקרי לעומתם,

 להתפרסם יכולה כנס על הודעה הכנתם. דרכי ואת רכיביהם את בתארם אחרת

 כותרות כלשון לקונית תהיה ולשונה אליו, להגיע להמונים הקוראת כמודעה

 שנוסחתה פרטנית כידיעה להתפרסם גם יכולה היא אך תשנ״ו/ב(, )אפרת

 הקורא את לשכנע מבקש מדעי מאמר כותב רגילה. עיתונאית ידיעה כנוסח

 או ממחקריו תוצאות בהעלאת ישתמש דבריו ולהוכחת שלו התיזה באמיתות

 נזקק אינו מדעי לא מאמר כותב לטענותיו! דוגמות יביא או שערך, מסקרים

 איפוא יימצאו שיח והבדלי מובהקים לשוניים הבדלים הזה. הסוג מן להוכחות

תש״ן(. )שראל מטרתם לפי השונים הטקסטים בין
 יש אבל לעיל, שהוזכרו הידועות המטרות יש הטקסט מחבר של המטרות בין

 לבחינת מחקרים די נעשו לא ועוד. שכנועיות הומוריסטיות, אחרות, מטרות גם

 הורביץ תשמ״ז: עבאדי תשנ״א: )אפרת העברי בטקסט ההומור של מקומו

 (,1988 אחדים)לנדאו במחקרים הרטוריות השכנוע דרכי נבחנו אבל תשנ״ט/ב(,

תש״ס(. תשנ״א; ניר תשנ״ד; טרומר הפרסומת)למשל, בלשון ובמיוחד

 אוצר בחירת על ובראשונה בראש משפיע הטקסט נושא — הטקסט נושא .4

 מזו שונה משמעותם ברפואה ו״זריקה״ ״כדור״ משמעותן. ועל שבו המילים

 יבוא ״סיפר״ הפועל המחשבים. כ״וירוס״ אינו ברפואה ״וירוס״ שבספורט.

 ״מעצבי )או הספרים בעבודת הקשורים בטקסטים או ספרותיים בטקסטים

 נחושת, ברזל, אבץ, ניקל, כמו מילים שונות. בהוראות למיניהם( השיער״

 ואילו כימאים, או גיאולוגים של בטקסטים יופיעו וכו׳ עפרה מחצב, מרבץ,

רש״י יונתן, תרגום וולגטה, השבעים, תרגום תנ״ך, מקרא, פרשנות, כמו מילים

מקרא. חוקרי של בטקסטים שכיחות יהיו
 בנוסח הבדלים יהיו אחד הדיון כשנושא שגם לעיל, שהראיתי פי על ואף

 בין הדמיון זאת בכל היעד, ולקהל הטקסט מפיק למטרת בהתאם הדברים

 לדבר או לכתוב אפשר לכן, המילים. אוצר מבחינת רב אחד שנושאם טקסטים

 ואפשר סיפור(, במסעדה, ביקור של תיאור שונים)הנחיות, בסגנונות בישול על

 התכונות לפי הכול — שונים בסגנונות הלכה נושאי על לדבר או לכתוב

 מאמרים מקום, ומכל והמטרה. המקור משתני ובעיקר לעיל, שנמנו החיצוניות

 מאמרים חדשות. בנושאי ממאמרים שונה בדרך כתובים מדעיים בנושאים
 במשתנה לעיל דיון חולין)וראו בנושאי ממאמרים שונה סגנונם דת בנושאי

 מה שונים. בכתבי־עת המתפרסמים מדעיים מאמרים להשוות מעניין הדת(.

והמטרה? המקור משתני או התוכן — יותר משפיע



 נחקרה הים יורדי לשון שונים. מקצוע בעלי בין המבדיל גם הוא הדיון נושא

 אוצר בה ונמצא (Morag and Sappan, 1995-97 וספן)תשכ״ח; מורג בידי

 של המילים מאוצר כאמור, שונה, רופאים של המילים אוצר ייחודי. מילים

 המקצועות מן אחד בכל הגנבים. או הרוח במדעי המורים המוסכים, אנשי

 יבין לא זר בלבד? להם ונהירה המקצוע בעלי את המאפיינת עגה, מתפתחת

 עבריות. לו נשמעות המילים שכל פי על אף המבעים, את יפענח ולא אותה

 מוסכים לאנשי מובנות. משמעות יחידות לגביו יוצרות הן אין יחד בצירופן

 גם הביולוגיה ולחוקרי לרופאים מאשר המשותף מן יותר יש מכוניות ולנהגי

 הוא המשטרה ובלשון הביטחון כוחות בלשון בא״ אני קטנות שתי ״עוד יחד.

 מגוון מילים אוצר יש והעבריינים השוטרים בלשון דקות״. שתי תוך מגיע ״אני

 החוק שמירת — החוק עברי משני להם המשותף הפשיעה נושא בגלל ומשותף

המקצועות. סוגי בכל רבות עוד והדוגמות (.1997 ורועי והפרתו)שפירא

 ניכרים והגילויים הכתיבה, דרך את מכוונות מסוימות אידיאולוגיות השקפות

 שליקט הקטן המילון לשכנע. הניסיון ובדרך הדקדוקית בבחירה המילים, באוצר

 שנקרא ,1998 בפברואר 7 ערוץ של החדשות מחלקת בהפקת סגל חגי ושיפץ

 על לדווח אוסר למשל, האידיאולוגית(, ההשקפה לפי נכון )מונח ״מונכוך

 עד הוא ילד אבן־שושן מילון לפי )כי ילד בתור 15-14 בן ערבי מתפרע

 לכל הבחנה ללא פלשתינים או ערבים לקרוא היא ה״מונכוך הצעת (.12 גיל

 עיתונאים ישראל. אזרחי שהם ובין ושומרון מיהודה שהם בין ה״ישמעאלים״,

 לשימושי ערים ואחרים סידון אפרים מיכאל, ב׳ שלו, מאיר קשת, כסילבי

 פוליטיות. מגמות בגלל המעוצבים הלשוניים להיבטים ומתייחסים הלשון,

 שהושם (,2001 ״כתר״)מארס במילה ״מצור״ ״עוצר״, ״סגר״, המילים המרת

 שהדעת קשים נושאים אותם של כהסוואה רבים, לדעת נראתה, רמאללה, על

 החברתית המודעות ובמידת החברתית ברצייה קשורים ואלו אלו סובלת. אינה

 (Politically Correct) PC הוא כול בפי המקובל האמריקני המונח לנושאים.

 מן (.1998 )ניר דווקא לפוליטיקה הכוונה אין כי אם פוליטית״, מבחינה ״נכון

 הוראות במבחנים לתת שאין החינוך, במשרד למשל, תקנה, יצאה הזאת הסיבה

 )וראו לבנות בנים בין להפלות שלא כדי רבים, בלשון אלא יחיד זכר בלשון

תש״ס(. ומוצ׳ניק קנטור תשנ״א; וקנטור אורמיאן ההוראות לשון בעניין

 לתופעת החברתית הרצייה הביאה ,PC^ עידן לפני שעוד כאן, להעיר וראוי
 מחלות(, הפחד)שמות מחמת מסוימים ממבעים או ממילים ההימנעות הטאבו,

2:תשס״א ה׳()צרפתי יראה)שם ומחמת נקייה( הכבוד)לשון מחמת 7 0 -2 6 5 ; 

אחדות בלשונות לקסיקלי; בהיבט מתבטאת היא בעברית (.79-76 תשמ״ט: ניר



 מיגדר בהבדלי גם הקשורים ודקדוקיים, פונטיים בהיבטים גם גילויים לה יש

 מקרבה משפחה בני בשמות המצויים בעיצורים להשתמש נשים על איסור )כגון

 : Trudgill, 1983) ועוד. לגיסיה או לחמיה אישה של פנייה דרכי מסוימת:

79-78.)
 הומוריסטי הוא הנושא האם ההומור. נושא את שוב לאזכר יש זה בהקשר

 טקסט ליצור במטרה שננקטו הלשוניים האמצעים מן נובע הוא או טיבו מעצם

 המקצועיים״, הבדיחות ״קוטלי לנו מוכרים מבדח? סתם או אירוני סטירי,

 המאזינים. אל הבדיחה של המצחיק ההיבט את להעביר מצליחים שאינם

 היא הנמענים ותגובת תומם, לפי מה-דבר כותבים או המספרים יש לעומתם

הומור. מומחי בידי רציני למחקר ראוי זה נושא צחוק.

 ולא הספרותיים־טקסטואליים בהיבטים התמקדו הסגנוץ מחקרי - סגנון .5

 נמצאו שונות מתקופות חיבורים של סגנון בתיאורי כי אם החברתיים, בהיבטים

 אקשטיין תש״ן: פרוכטמן תש״ן: בעברית)בן־שחר ההבעה דרכי בין הבדלים

 טקסט שהרי הטקסט, של הפורמליות במידת גם קשור הסגנון משתנה תשנ״ז(.

 קבועים. המשתנים שאר אם גם פורמלי, בלתי מטקסט במהותו שונה פורמלי

 )נצר פורמלית הבלתי הלשון היא העממית, הלשון על אחדים מחקרים נעשו

 הסלנג לשון רבים בפי הקרויה (,28—26 תש״ן: ניר ועוד: תשס״א—תש״ס

 אחרות לשון תכונות ולא הלקסיקון היבטי בעיקר נבחנו מחקרים באותם ברם,

 גריזמן של מחקרה הגיל(. במשתנה הדן בסעיף הסלנג בעניין לעיל דיוננו )וראו

 וראוי הסלנג, בפועלי ופונולוגיים סמנטיים מורפולוגיים, היבטים בחן (1991)

 למחקרי קשורים שונים סגנון היבטי לעיל, שציינתי כפי בשכמותו. להרחיב

עוד. אאריך לא ולכן לעיל, נזכרו כבר ואלו המישלב,

סיכום

 המשתנים את הדגשתי ממצה. היא אין אבל רחבה, הסקירה נשלם. ולא תם

 קובעים למעשה הם כי האחרים, המשתנים מן יותר הטקסט במפיקי הקשורים

 קשורים גם הם הלשון. גוני על במחקר הסוציולינגוויסטיים ההבדלים עיקר את

להתגדר נרחב כר יש כאן. שנידונו האחרים והפנימיים החיצוניים במשתנים

אלו. בשאלות להתמקד המבקש חוקר לכל ענפה ופרנסה בו,
 בדרך המשתנים את איפוא לסכם נוכל שהצגנו, הראשון למיון נחזור ואם

שנמנו: למשתנים בהתאם השונים לסוגים המיון ובה הזאת, הסכמתית



הטקסט מקור
אתני מוצא .1

 ילידי לא — ילידי
 ממקומות ילידי לא

שונים
 אשכנזי־־כללי — מזרחי
יהודי לא — יהודי

 סוציו־אקונומי מעמד .2
והשכלה

 מבוססים — טיפוח טעוני
משכילים לא — משכילים

מיגדר .3
 נשים — גברים

 חרדיות חרדיות-לא בנות
חדשנות — שימור

דתיות .4
 —מוסלמי —יהודי
 נוצרי—דרוזי

חילוני — דתי — חרדי
גיל .5

 מבוגרים — ילדים
 לימוד אחרי—לימוד ללא

 דורות הבדלי
״סלנג״

 מיקום .6
 גלילי דיאלקט
 בתל ודרומיים צפוניים

אביב
 הים יורדי

 ילדים משחקי
התיישבות צורות

מועד .7
 עד הדיבור מהתחדשות

היום
אישי היבט

 — שדרנים תפקיד .8
אחרים

 משוחחים — מראיינים
 חסרי — סמכות בעלי

סמכות

הטקסט של ההפקה דרך
דיבור .1

 אטי — מהיר קצב
מוקפד לא — מוקפד

כתיבה .2
 פורמלית לא — פורמלית
 ידיעות — מודעות

 ידיעות — פרסומות
 עיתון מדורי

 עיתון סוגי
 שירה — ספרות
 דרמה — ספרות

פזמונים — רחוב שירי
אלקטרונית תקשורת .3
 הטקסט מקוריות .4

מתורגם — מקורי

הטקסט מטרת
 היעד קהל .1

 חילוני — דתי
 מבוגר — צעיר

 בקי לא — בקי
נשים גברים

ההפקה מטרת .2
 טיעונית, נרטיבית, כתיבה

מיידעת
 חינוך — אקספרסיוויות

 תיאור — הוראות מתן
 הומור חוסר — הומור
אי־שכנוע — שכנוע

 פנימיים משתנים
 הטקסט נושא
הטקסט תוכן

 מקצוע ידע, תחום
 אידיאולוגיות השקפות

 טאבו חברתית, רצייה
הומור

 הטקסט סגנון
בלתי־פורמלי — פורמלי



ביבליוגרפיה

 ילדים ספרות מבוגרים. לספרות ילדים ספרות בין תשמ״ב. מאיה. אגמון־פרוכטמן,

.8-3 ג: ונוער
 תל־אביב מצפון נעדיס של המדוברת בלשונם תחביריים ייחודים תשנ״ח. אורית. אור,

בר־אילן. אוניברסיטת גן: רמת מאסטר. עבודת ומדרומה.
 מילוליים תקשורת דפוסי צנועה״: נפש - צנועה ״לשון תשנ״ז. שלומית. אורין,

.19-7 :42-41 עברית בלשנות חרדיות. ונשים בנות בקרב
 האולפן הד בעברית. הוראות מתן דרכי על תשנ״א. קנטור. והדסה דלית אורמיאן,

60: 84-81.
ושוקן. מאגנס אביב: ותל ירושלים האובדות. המילים מילון תשנ״ו. עוזי. אורנן,

 ,141-132,32-25 כד: לעם לשוננו הספורט. כתבי של הרטוריקה תשל״ג. משה. אזר,

204-200.
 לקסיקון תשנ״ג. )עורכים(. פרייס ושלומי רדר גוני אחיאסף, רענן עודד, אחיאסף,

פרולוג. אביב: תל והצבאי. העבת הסלנג

פרולוג. אביב: תל צבאי. סלנג תשנ״ד. מייק. אלדר,
 נורית בשירי משווה עיון - ילדה?״ אולי אשה, ״האם תשמ״ז. אילנה. אלקד־להמן,

.15-1:2 ילדים בספרות עיונים ולמבוגרים. לילדים זרחי
 והשתקפויות פוליטית חלוקה חצויה: זהות .1996 כבהא. וסופיאן מחמד אמארה,

השלום. לחקר המכון חביבה: גבעת חצוי. בכפר חברתיות

.30-5 :32-31 עברית בלשנות בדיחה. ממש תשנ״א. מיכל. אפרת,
 מחקרים )עורך(. בר־אשר משה בתוך: השגרה. והיתר השירה היתר תשנ״ו/א. .—

 ללשונות והמרכז ביאליק מוסד ירושלים: היהודים. ובלשונות העברית בלשון

.275-257 וספרויותיהם. היהודים
. עברית בלשנות אישיות. במודעות המוענים בכוונת העמימות להבהרת תשנ״ו/ב. -

40: 30-5.
 -1965-1955) ישראל מדינת של בעברית ומגמות שינויים תשנ״ז. משה. אקשטיין,

בר־אילן. אוניברסיטת גן: רמת מאסטר. עבודת (.1995-1985-1975

 המשפט בבתי נשים אפליית ומשפט: מגדר תשנ״ט. דון־יחייא. ורחל רינה בוגוש,

ישראל. לחקר ירושלים מכון ירושלים: בישראל.

.39-33 כא: לשוננו ישראלי. עברי דיבור של קטע תשי״ז. חיים. בלנק,
 ירושלים: מדוברת. לעברית עולמי מלון תשל״ג. בן־יהודה. ונתיבה דן בן־אמוץ,

לויךאפשטין.



זמורה אביב: תל מדוברת. לעברית אחול־מניוקי מלון תשמ״ב. בךיהודה. מתיבה —
ביתן.

 פרק בנגב: מרוקו יוצאי של במושב המשמשת העברית תשמ״ד. יעקב. בן־טולילה,

העברית. האוניברסיטה ירושלים: דוקטור. עבודת חברתית. בפונולוגיה

 .278-266 מ-מא: לעם לשוננו המדוברת. העברית תשמ״ט-תש״ן. .—

 בן־טולילה יעקב בתוך: הישראלית? בעברית טבעי בגזעכפת( חוק היש תשנ״ז. .—

 שבע: באר היהודים. ובלשונות העברית כלשון מחקרים להדסה: שי )עורך(.
.197-177 בן־גוריון. אוניברסיטת של הספרים הוצאת

עובד. עם אביב: תל מקלט. עיר .2000 יצחק. בן־נר,

, ר ה ש ן־  אביב: תל הספרות. ולשון הסגנון הלשון הסיפורת: סגנון תש״ן. רינה. ב
הפתוחה. האוניברסיטה

השמונים. שנות של הישראלית בסיפורת כתב ללשון דיבור לשון בין היחס תשנ״ג. . —

 חיפה: חיה. שפה העברית טורי)עורכים(. וגדעון בן־שחר רינה אורנן, עוזי בתוך:
.174-163 חיפה. אוניברסיטת

 המאוחד. הקיבוץ אביב: תל העברית. בדראמה הלשון תשנ״ו. .—

 בהתהוותה העברית בתחייה חלקן ומנת המייסדות״ ה״אימהות תש״ן. אהרן. בר־אדון
.26-4 :3 ועברית לשון (.1914-1882)

כתר. ירושלים: לב. בתום .2001 אדם. ברוך,

 פפירוס. אביב: תל שם. יש שיר לכל תשמ״ג. פרוכטמן. ומאיה מירי ברוך,

 פועלים. ספרית אביב: תל לקוראיו. ילדים סופד בין תשל״ח. לאה. גולדברג,

 תופעות החדשה: העברית של הסלנגי הפעלים עולם .1991 ציפי. )סגל(, גריזמן

 תל אוניברסיטת אביב: תל מאסטר. עבודת ופונולוגיות. סמנטיות מורפולוגיות,
אביב.

 הערבית בהשפעת עיון — בישראל ערבית דוברי של העברית לשונם תש״ל. דויד. דורון,

 אוניברסיטת גן: רמת מאסטר. עבודת הכתובה. לשונם על אחרות ובהשפעות
בר־אילן.

 היבט קסטנר: לאריך ואנטוך ׳פצפונת של עבריות גרסאות שלוש על תשנ״ז. .—
.66-45 :42-41 עברית בלשנות תיאורי. סוציולינגוויסטי

 לשוננו. ותצורה. פונטיקה כתיב עיוני בעברית: הפלסטינית הרשות פרסומי בדפוס. . —
תחביר. עיוני בעברית: הפלסטינית הרשות פרסומי בהכנה/א. .—

 וסמנטיקה. מילון עיוני בעברית: הפלסטינית הרשות פרסומי בהכנה/ב. .—

 עיונים ? טיפוח היא טעונה האמנם — טיפוח טעוני של לשונם תשל״ו. לורנס. דייויס,
.138-133 :14 בחינוך



 .66-61:18 בחינוך עיונים טיפוח. לטעוני הלשון והוראת המשלב תשל״ח. .—

המכללה :חיפה אחיות. לשונות בין מפגש הערבית, רקע על העברית .1995 יוסף. דנה,

בישראל. לחינוך הערבית
 .1997 רוזנבאום־תמרי. ויהודית רודנברג־רייט לושה וכנהאוזר, צמרת ברנדה, דנט,'

 ®.0ב־ והיצג משחק כתיבה, ?״ הזה העשן כל ״מהיכן :וירטואליים וירטואיזים

 .164-143 :1 וחברה תרבות תקשורת, לענייני עת כתב אחדים: דברים

 של האתוס שינוי או לשונית דלות ודומותיהן: ״כאילו״ ״כזה״, תשנ״ו. מירי. הורביץ,

.74-69 :21 לשון חלקת הנוער.
בני של הסיפורים בלשון שלובות לשונות של סוציולינגוויסטי היבט תשנ״ח. . —

.73-56 י: וספר עם ״העבךךבית״. מקרה — המזרח עדות
אבן החדשה. העברית על מאמרים ספר המטבע: של הלשוני הצד תשנ״ט/א. ._

רכס. יהודה:
.  סוגל מיכאל: ב׳ ושל שלו מאיר של בכתיבתם המילולית הקריקטורה תשנ״ט/ב. -

 על מאמרים ספר המטבע: של הלשוני הצד הפוליטית. הביקורת בשיח מישלבי

.409-383 רכס. יהודה: אבן החדשה. העברית
 במשלב קווים שני על — מפתיעים ומשמעים טיעוניים תחדישים תש״ס. .—

 )רודריג( אורה בתוך: מיכאל. ב׳ ושל שלו מאיר של האקטואלית הביקורת

 ניר: רפאל ספר )עורכות(. אולשטיין ועלית בלום־קולקה שושנה שורצולד,

 .236-233 כרמל. ירושלים: לשון. ובהוראת בבלשנות בתקשורת, מחקרים

 ]חמו״ל[. אביב: תל בנגב. בדואים להגי של הפועל מערכת תשמ״ה. רוני. הנקין,

.  כחולים ו״השמים כזה״ כחולים ״השמים כאלה״, כחולים ״שמים בין מה .1999 -

 מכון אביב: תל ב, חיה שפה עברית טורי. וגדעון בן־שחר רינה בתוך: כאילו״.

.122-103 המאוחד. והקיבוץ פורטר
.  של בעברית מחיבורים עדות פי על בשפת־ביניים תלוית־מטלה שונות תשס״א. -

 של הישראלי החוג של (16השנתי)ה־ המפגש דברי בנגב. בדואים תלמידים

.42-27 :12 לבלשנות האירופית החברה חברי
 .6 שבע באר אשל ביניים. בשפת מטלה תלוית יתרות על עוד בדפוס. . -

של המדוברת בלשונם ומילוניים תחביריים אספקטים תשמ״ד. דבורה. וידיסלבסקי,

.9-27 :21 חפ״שית עברית בלשנות מזרחי. וממוצא מערבי ממוצא תלמידים

 החדשותי בריאיון איתגור אסטרטגיות תפקידים: חילופי תשנ״ו. אלדעה. ויצמן,
שלזינגר)עורכים(. ויצחק שורצולד אורה)רודריג( בתוך: הישראלית. בטלוויזיה

.95-85 חן. גן: רמת בלשון. מחקתם אסופת קנטור: הדסה ספר

בטלוויזיה החדשותי בריאיון איתגור אסטרטגיות תפקידים: חילופי תש״ס/א. .—



ב. חיה שפה העברית טורי)עורכים(. וגדעון בן־שחר רינה בתוך: הישראלית.

.156-135 המאוחד. והקיבוץ פורטר מכון אביב: תל

 שושנה שורצולד, )רודריג( אורה בתוך: החדשותי. בשיח האירוניה תש״ס/ב. .—

 בתקשורת, מחקרים ניר: רפאל ספר )עורכות(. אולשטיין ועלית בלומ־קולקה

.248-237 כרמל. ירושלים: לשון. ובהוראת בבלשנות

 .300-287 ,219-212 לו: לשוננו הישראלית. העברית של מבטאה תשל״ב. משה. חן,

לעברית)תרפ״ג-תשנ״ז(. תרגומים בשישה־עשר היינה לכבוד שיר תשנ״ז. דוד. טנא,
 .32-7 מח: לעם לשוננו

 הקונגרס דברי המסחרית. הפרסומת בלשון פרגמטי עיון תשנ״ד. פנינה. טרומר,

.170-163 ד: היהדות למדעי האחד־עשר העולמי

 עבודת שפת־אם, ברכישת מחקר :הילדים בלשון ונקבה זכר נטיות תש״ם. יונתה. לוי,
 העברית. האוניברסיטה ירושלים: דוקטור.

העיתונאית. בקולוקאציה סמאנטיים עיונים וצירופיהן: מלים תשמ״א. רחל. לנדאו,
בר־אילן. אוניברסיטת גן: רמת

 עקד. אביב: תל בישראל. הפוליטי הנאום מישלב של הרטוריקה .1988.—

 עבודת העברית. בעיתונות נשים לבין גברים בין לשון הבדלי תשנ״ב. מלכה. מוצ׳ניק,
בר־אילן. אוניברסיטת גן: רמת דוקטור.

 .35-17 :2 פתו״ח העיתונאים? מלשון שונה העיתונאיות לשון האם תשנ״ד. .—

.86-79 :42-41 עברית בלשנות שונה. תקשורת — אישה מול גבר תשנ״ז. .—

חלקת קציר. יהודית מאת נובלות בשתי ומגדר תחבירי מבנה תש״ס-תשס״א. . —
.57-40 :32-29 לשון

 העם״ ״אויב למחזה משולח רבקה של בתרגומיה המילים בסדר שינוי .2001 .—

 בן־ציון ספר )עורכים(. ניר ורפאל שורצולד )רודריג( אורה בתוך: איבסן. מאת

רכס. יהודה: אבן ובהוראתה. העברית בלשון מחקרים פישלר:

 העברית של התנועות מערכת של לתיאורה אחדות הערות תשל״ג. שלמה. מורג,

.214-205 לז: לשוננו בישראל. המדוברת

 :56 קתדרה חברה. של באספקלריה לשון בהתגבשותה: החדשה העברית תש״ן. .—
92-70.

 לא-לב: לשוננו בישראל. הים ויורדי הדייגים מלשון תשכ״ח. ספן. ורפאל —
325-289.

 בלשנות בישראל. העבריים העיתונים כותרות של הסגנון לחקר תשל״ז. רפאל. ניר,
.85-63 :1 שימושית

עמיחי. :ירושלים החדשה. העברית של סימנטיקה תשל״ח. . —



 ניר רפאל בלומ־קולקה, שושנה בתוך: שיח. כיחידות העיתון כותרות תשמ״ב. .—

 בלשני למחקר המרכז ירושלים: השיח. בחקר עיונים )עורכים(. טובין וישי

.116-75 ואקדמון. שימושי
ההמונית התקשורת של וברטוריקה בסגנון עיונים ומסר: מדיום לשון, תשמ״ד. ; —

ובניו. פוזנר :ירושלים בישראל.
האוניברסיטה אביב: תל .2 יחידה ותקשורת. משמעות עברית: סמאנטיקה תשמ״ט. . —

הפתוחה.
האוניברסיטה אביב: תל .7 יחידה ותקשורת. משמעות עברית: סמאנטיקה תש״ן. . —

הפתוחה.
 .26-19 :7 פנים השפה. והזניית נקייה לשון פוליטית, תקינות .1988 .—

 גושךגוטשטיין, משה בתוך: העברית. הפרסומת במשלב הלשוני הצריר תשנ״א. .—

 אקדמון. ירושלים: רבץ. לחיים שי )עורכים(. קוגוט ושמחה מורג שלמה

255-235.
 בת העיתונות לשון )עורכת(. הורביץ מירי בתוך: כטקסט. הפרסומת על תש״ס. .—

.85-76 רכס. יהודה: אבן עפרון. מינה של לזכרה מאמרים אסופת זמננו:
:25 חפ״שית עברית בלשנות הרדיו. בחדשות הבעה פועלי .1987 רועה. ויצחק —

29-20.
רינה אורנן, עוזי בתוך: הישראלית. בעיתונות הציטוט דרכי .1992 רועה. ויצחק —

 חיפה. אוניברסיטת חיפה: חיה. שפה העברית טורי)עורכים(. וגדעון בן־שחר

210-189.
פופולריים עיתונים הישראלית: בעיתונות האינתיפאדה סיקור .1998 רועה. ויצחק —

 לימור ויחיאל כספי דן בתוך: קונפורמיות. של רטוריקה נוקטים ואיכותיים

 הפתוחה. האוניברסיטה אביב: תל בישראל. המוניים תקשורת אמצעי )עורכים(.

718-705.
 לתפקידה — חו״לניק היום הוא הצל״שניק הקיבוצניק תש״ס-תשס״א. ניסן. נצר,

.300-287 :32-29 לשון חלקת העממית. בעברית ״ניק״ הסופית של

 מחלקת מקום[: ציץ ]ללא משודרת. לעברית 7 ערוץ מילון מינכון: .1998 חגי. סגל,

.7 בערוץ החדשות

 ספר. קרית :ירושלים הסלע. דרכי תשכ״ג. רפאל. ספן,

 קרית־ספר. ירושלים: הישראלי. הסלנג מילון תשל״א. .—

 היהודית התרבות רבדי נוכחות על נכדתו: ללשון הסב לשון בין תשס״א. בניה. סרי,

.38-32 :15 פנים ימינו. בשפת



 הד בעיתון. הומוריסטיים בטקסטים העומק קשרי חשיפת תשמ״ז. עדינה. עבאדי,
.28-20 :51 האולפן

מאגנס. ירושלים: החדשה. העברית של השיח תחביר תשמ״ח. .—

.75-70 מח: לעם לשוננו הקיבוץ. מעגת מעט תשנ״ז. בן־ציון. פישלר,

 של בלשונם שינויים והתפשטות סוציולינגוויסטית ואריאציה תשמ״ט. אלחנן. פלג,

העברית. האוניברסיטה ירושלים: דוקטור. עבודת ישראליים. מתבגרים

 תהליכים של השתקפותם הישראלית, בעברית pi] הדו־תנועה פישוט תשנ״ג. .—

 טורי וגדעון בן־שחר רינה אורנן, עוזי בתוך: פונולוגי. שינוי בתהליך חברתיים

.152-141 חיפה. אוניברסיטת חיפה: חיה. שפה העברית )עורכים(.
רכס. יהודה: אבן ספרות. של לשונה תש״ן. מאיה. פרוכטמן,

 שבע: באר בת־ימינו. העברית בשירה ולשון סגנון עיוני אחרת: זאת לומר תש״ס.
בן־גוריון. אוניברסיטת

.309-295 אקדמון. :ירושלים רבץ. לחיים שי החד־אברי. המבע תשנ״א. יצחק. צדקה,

 ללשון האקדמיה ירושלים: הסמנטיקה. בראי העברית תשס״א. בן־עמי. גד צרפתי,
העברית.

.128-109:4 בחינוך עיונים טיפוח. טעוני של בלשונם מחקרים תשל״ד. יהודית. קאיס,

 עבודת בישראל. ברנשטין של המילולית ההתנהגות תיאורית בדיקת תשל״ז. .—
העברית. האוניברסיטה :ירושלים דוקטור.

 טעוני־ ילדים של לשונם חיברות: ודרכי מילולית התנהגות תשל״ח. יהודית. קאיס,
.153-131:19 בחינוך עיונים ומבוססים. טיפוח

בר־אילן. אוניברסיטת גן: רמת סגנון. רב עגנון ש״י תשמ״א. צבי. מנחם קדרי,

 ג(. בלשון ומבואות בת־זמננו)אסופות העברית הספרות בלשון עיונים בדפוס. . —
העברית. ללשון האקדמיה :ירושלים

 מירי בתוך: פונים? כיצד — פנה/פני/פנו תש״ס. מוצ׳ניק. ומלכה הדסה קנטור,

 מינה של לזכרה מאמרים אסופת זמננו: בת העיתונות לשון )עורכת(. הורביץ
.147-134 רכס. יהודה: אבן עפרון.

.92-88 ט: לעם לשוננו הבינונית. העברית תשי״ח. חיים. רבין,

 ורפאל טובין ישי בלוס־קולקה, שושנה בתוך: השיח. חקר — מבוא תשמ״ב. .—

.15-1 אקדמון. ירושלים: בחקר־השיח. עיונים ניר)עורכים(.

 לשון אחר מעקב הלשץ: בהתפתחות סוציולינגוויסטיים היבטים תשנ״ז. זינה. רגב,

 : 23 לשון חלקת ימינו. עד העשרים המאה מתחילת העבריים הילדים משחקי
91-67.

אורה בתוך: תקשורתי. חד־שיח — הצפצוף״ לאחר הודעתך ״השאר תש״ס. .—



 רפאל ספר אולשטיין)עורכות(. ועלית בלוט־קולקה שושנה שורצולד, )רודריג(

 .289-270 כרמל. ירושלים: לשון. ובהוראת בבלשנות בתקשורת, מחקרים ניר:

 עם אביב: תל הישראלית. העברית דיוקן הלשונית: הזירה תשס״א. רוביק. רוזנטל,

עובד.
 עבודת בלשנית. בחינה באח־ישראל: החדש ביישוב העברי הזמר תשנ״ט. יעל. רשף,

 העברית. האוניברסיטה ירושלים: דוקטור.
 וק־ציון אורנן עוזי בתוך: הירדנית. הטלוויזיה בשידורי עברית תשל״ה. יונתן. שונרי,

 .112-107 הלשון. להנחלת המועצה ירושלים: רוזן. ספר פישלר)עורכים(.

 אוניברסיטת :גן רמת העברי. בפועל ומציאות דקדוק תשמ״א. אורה. שורצולד)רודריג(,

בר־אילן.
 :7-6 באמת?! וספרות. לשץ עיוני בורלא: עודד ביצירת וגדולים קטנים תשנ״ג. .—

26-11.
 מוצ׳ניק מלכה בתוך: ספרותיות. ביצירות לועזיות מילים של שיבוץ תשנ״ד. .—

 האוניברסיטה אביב: תל בת־זמננו. העברית על הלעז השפעות : 2 פסיפס )עורכת(.

.47-31 הפתוחה.
 )עורך(. שרביט שמעון בתוך: לשון. של ונורמות הוראה של נורמות תשנ״ט. .—

 גן: רמת קדרי. למ״צ מוגשים והחדשה העתיקה העברית בלשון מחקרים

.394-383 בר־אילן. אוניברסיטת
לאדינאר בישראל. עבריים סופרים בכתבי יהודית ספרדית תשס״א. גומל. וניבי —

2: 94-57.
בלשון תעודה)מחקתם ובמחזה. בסיפורת חסתם משפטים תשנ״ה. רובין. וצפורה —

 .308-297 ט: רובינשטיין( לאליעזר זיכרון ספר — העברית

 .180-169 מט: לעם לשוננו בישראל. הערבים של העבתת תשנ״ח. חסיב. שחאדה,

 ירושלים: דוקטור. עבודת המזרח. עדות בני של לשונם תשכ״ז. אברהם. שטאל,

העבתת. האוניברסיטה
 אוצר אביב: תל בישראל. טיפוח טעוני תלמידים של וחשיבה לשון תשל״ז. .—

המורה.
 .79-61 כה: לעם לשוננו הצבת. הסלנג על תשל״ד. יצחק. שלו,

 בתולדות בפרקים 11 )יחידה הכתובה המודרנית העבתת תשנ״ה. יצחק. שלזינגר,

הפתוחה. האוניברסיטה אביב: תל העבתת(. הלשון
 שלזינגר ויצחק שורצולד )רודתג( אורה בתוך: ובחול. בקודש המשלב תשנ״ו. .—

.227-215 חן. גן: רמת בלשון. מחקתם אסופת קנטור: הדסה ספד )עורכים(.

בן־גותון. אוניברסיטת שבע: באר העיתון. לשונות תש״ס/א. .—



 אורה בתוך: הפובליציסטית. בכתיבה ושמאל ימין של רטוריקה תש״ס/ב.

 רפאל ספר אולשטיין)עורכות(. ועלית בלומ־קולקה שושנה שורצולד, )רודריג(

.318-305 כרמל. ירושלים: לשון. ובהוראת בבלשנות בתקשורת, מחקרים ניר:

 קודש שלמה בתוך: בקיבוץ. מיוחדות משמעויות בעלות מלים תשל״א. אמנון. שמוש,

.217-193 הלשון. להנחלת המועצה ירושלים: קמרט. ספר )עורך(.

ילקוט. ספריית אביב: תל המשולש. החוט תשט״ז. משה. שמיר,

 בלשון פלסטיניים ערבים יוצרים הפקר״: בשטח הוזה ״ואני תשנ״ז. ראובן. שניר,
.153--141 :42-41 עברית בלשנות העברית.

 אחרונות ידיעות אביב: תל וגנבים. שוטרים לקסיקון .1997 רועי. ונתן ראובן שפירא,
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