
 העברית של התהוותה לתהליכי
בישראל המדוברת

יזרעאל שלמה

 בראשית המשנה. ובתקופת המקרא בתקופת ישראל pבא דוברה העברית

 ולשפתם ועניין דבר לכל דיבור ללשון והפכה העברית שבה העשרים המאה

 ומעצם ישראל, מדינת של הרשמית כלשונה בישראל. היהודים של הלאומית

 אל שנייה. כשפה במדינה המיעוטים בפי גם משמשת היא הרוב, לשון היותה

 להתייחס נהוג ילידית, לשפה הפכה שבעקבותיו העברית, של במעמדה השינוי
העברית. ״תחיית״ כאל כלל בדרך

מתה, שפה כאל העשרים למאה הקודמת העברית אל להתייחם אין אולם
 לא העברית[ ]את במיוחד שאפיין ״מה היומיום. כשפת שימשה לא אם גם

 לרעה( בו השתמשו מאוד שהרבה ׳מתה׳)מושג לשון שהיתה העובדה הייתה

 לאיש אם שפת הייתה שלא אלא מלאכותי׳, באופן ׳להחיותה היה ושצריך

\Blanc, 1968: 237)לה״ קרובים דיאלקטים דוברי היו ושלא  שלא אף על (

 לתפילה בעברית השתמשו הארוכה, הגלות בתקופת ילידיים עברית דוברי היו

 בימי במיוחד חילונית, ספרות לכתיבת גם שימשה העברית קודש. וללימודי
התשע־עשרה. ובמאה הביניים

 ובארץ בתפוצות פראנקה כלינגווה ליהודים שימשה העברית ועוד, זאת

 מכל יהודים היהודים. של חפצם מחוז ישראל pא הייתה ומתמיד מאז ישראל.

 המאה שלהי למן במיוחד בה, השתקעו אף לעתים בה, ביקרו העולם רחבי

ישראל בארץ 2י-יא(. תשמ״ב: ;109-75 :תשל״ח )אליאב השמונה־עשרה

Its most unusual feature was not that it was ‘dead’ (a much abused term) and had to 1 
be ‘artificially revived’, but that it was no one’s mother tongue, and that there were no 
speakers of any dialects closely related to it.

ח היהודית האוכלוסייה 2 א היה שנהוג מה בעיקר כללה התשע־עשרה במאה ישראל ב



 משותפת שפה להם ונדרשה שונה, לשוני ומרקע שונות מעדות יהודים נפגשו

 יכלה העולם, רחבי בכל ליהודים המשותפת השפה עברית, רק והרי להידברות.

 התשע־עשרה המאה של העברית פראנקה הלינגווה פראנקה. כלינגווה לשמש

 תש״ד! איש־שלום ! Roth, 1934) אחרות ולמטרות למסחר שימשה בישראל

1984 ; 1972 ,Parfitt; 1950 ,Chomsky ; תש״ם(. תשל״ה, רבץ

 תחייה, בחזקת היה לא העברית של במעמדה השינוי כי הבנה מתוך

 מקום. ולשפת אם לשפת הפיכתה תהליך לתיאור אחרים מונחים הוצעו

Revemacularization — הנראה, ככל הוא, — מקום״ לשפת מחדש ״הפיכה 

 Spolsky, 1995 : זה)השווה סוציולינגוויסטי שינוי לתאר ביותר ההולם המונח
 החיות״(. ״השבת revitalization המונח את מאמץ עצמו שספולסקי אף על ,199

 הדיבור, ערוץ התגבשות של הלשוניים בהיבטים המתמקד זה, דיון לצורך אולם,

 מערכת של התהוותה, או היווצרותה, על המרמז ״התהוות״, המונח את אעדיף

חדשה. לשונית
 התחייה רעיון את עוררה התשע־עשרה במאה באירופה הלאומיות התפשטות

 להחייאת הקריאה את מצדו הוליד זה רעיון בארצו. היהודי העם של הלאומית

 בעוז השמיע הזו הקריאה את הלאומית. היהודית לתחייה כתנאי העברית

 בךיהודה, העברית״. הלשון תחיית כ״אבי נודע שלימים בךיהודה, אליעזר

 הפיכתה למען בפעולות מובילה דמות היה ,1881 בשנת ישראל לארץ שעלה
 ואף מדוברת כשפה להפצתה באדיקות לחם הוא המקום. לשפת העברית של

 כשפתו עברית לדבר ,1884 בשנת שנולד אב״י, בן איתמר בכורו בנו את חייב

 של הגעתו לאחר העשרים, למאה הראשון העשור לאחר רק זאת, עם הראשונה.

 והפכה במהירות המדוברת העברית נפוצה השנייה״(, )״העלייה נוסף עלייה גל

ד׳(. פרקים תשל״ט: הרמתי השווה : Bar-Adon, 1975 : 19) אם לשפת  אם ב׳-

 אינו בלתו, ואין הוא העברית, השפה כמחייה בן־יהודה של הרווח המעמד כן,

 בצטטו השפה ול״תחיית״ לבן־יהודה יחסו את סיכם עגנון ש״י מיתוס. אלא

 לו נותנים ואנחנו גיבור, לו מבקש ״העם ליפשיץ: א״מ אל אוסישקין מדברי

 ראה העברית, ״תחיית״ ועל בן־יהודה על ;96 תשל״ז: )בר־אדון הגיבור״ את

1973 ,Fellman ; 1975 וקסלר, של סקירתו וכן ,Wexler ; ועוד Bar-Adon, 
3 פרקים : 1975  ממש שאף כך כדי עד מושרש בךיהודה אליעזר מיתוס (.2-

למעשה וראשון כראש בךיהודה של תפקידו את אז׳ד קלוד ראה לאחרונה

שפת וערבית. ערבית־יהודית או לדינו ביניהם דיברו הספרדים ואשכנזים. ספרדים לכנות

,100 והע׳ 156 תשל״ח: אליאב ראה יידיש. כלל, בדרך הייתה, האשכנזים של הדיבור

.Parfitt, 1972: 242-241 אחרות, עדות לגבי וכן,



 העברית החייאת כי הבנתו אף על זאת (.10 פרק :Hagege, 2000) התחייה

 המילים אוצר התפתחות אפילו וכי 3מראש, שתוכנן מעשה הייתה לא הישראלית

 מאמץ פרי הייתה מרכזי, תפקיד מילא אכן בן־יהודה שבה המתהווה, השפה של

 בן־יהודה של מעמדו לגבי לעיל האמור מן להסיק אין (.317 ׳עמ )שם, משותף

 כאידיאולוג ובעיקר החדשה, העברית של המילונאים וכראש מילים כמחדש

 במאמרו בר־אשר משה שהעיר כפי ותפוצתו. העברי הדיבור ראשית של החשוב

 שכן מצער, היתה 1881ב־ וחבורתו בבן־יהודה הקשורה ״ההתחלה זה, בכרך

 מורים אליו הצטרפו לאט ולאט בדרכו דבק הוא אבל ביד, יד אתו הלכו מעטים

רחבים״. בחוגים בעברית חדשים חיים התחילו ולימים החדשות במושבות

 באירופה ההשכלה תנועת פורייה. הייתה העברית השפה ל״תחיית״ הקרקע
 התחדשות לעבר הראשונים צעדיה את עשתה כבר התשע־עשרה המאה של

 (.Patterson ;308-306 :1982 ,Kutscher, 1962) הכתובה בצורתה העברית

 רק לא לשפתם העברית את כן, אם הפכו, הציוני, האידיאל חדורי לאח, העולים

 (.Simon, 1920: 132)שבעיקרון כעניין גם אלא בין־עדתית, תקשורת למטרות

 הייתה לא ישראל שלארץ העובדה הקלה ביךעדתית כשפה העברית אימוץ על

 כבר 1918-1916 בשנים (.Oman, 1984: 245-243)כלשהי לאומית שפה אז

 ישראל באח החדשים ביישובים הצעירה מהאוכלוסייה 75%מ־ למעלה דיברו

 גדל העברית של הילידיים הדוברים ומספר העיקרית, או היחידה כשפתם עברית

תר״ץ(. סנמילנסקי[ ראה אביב ותל ליפו באשר תשט״ז-תשי״ז; )בקי בהתמדה

 דבר מלמדים המדוברת העברית התהוות על הסוציולינגוויסטיים הנתונים

 נרכשה השפה כי ומראים החינוך, בדרך אם לשפת הפיכתה ועל תפוצתה על מה

 תשמ״ב; תשל״ט, הוריהם)הרמתי ידי על כך אחר ורק ילדים ידי על כול קודם

 מנקודת — כיצד לשאלה מספקת תשובה ניתנה טרם זאת, עם תשמ״ב(. ולק

4היומיום. דיבור לשפת שוב תהיה שהעברית היה אפשר — בלשנית מבט

 את שיצרו הלשוניים התהליכים לחקר חדש כיוון להציע היא המאמר מטרת

 התהוות את להשוות ניתן כי להראות מבקש אני המדוברת. הישראלית העברית

במיוחד חדשות, לשונות יצירת של אחרים למקרים מדוברת כשפה העברית

3 Pourtant, la resurrection de l’hebreu israelien n’a pas ete une cevre veritablement

.planifi6e
 בידי החדשה השפה רכישת של חי תיאור מציג (10 פרק :Bar-Adon, 1975) בר־אדון 4

 בישראל הילדים רכשו כיצד המתאר (,Giv6n, 1979: 32)גבעון גם ראה בגליל. ילדים

 תשל״ז/ב: אראל)תשל״ז/א, שנייה. שפה העברית הייתה שעבורם מהורים חדשה אם שפת

 שנייה שפה רכישת של כתהליך המדוברת העברית של היווצרותה את מתאר (5.1.3 סעיף
העיקרי. התפקיד את הילדים מילאו שבו



 הפיכתה אל להתייחם אין הרי כך, אכן אם קריאוליות. לשונות של להיווצרותן
 לעתים בה נתקלים שאנו עמדה נס, כאל אם ולשפת המקום לשפת העברית של

ז(. א, פרקים שני, שער תשנ״ז, כרמי ; 1.1 סעיף : Wexier, 1990)קרובות

 יצירה אלא מתה לשון של החייאה הייתה לא המדוברת העברית ׳התהוות

 שדגלה אידיאליסטית תנועה באותה שפעלו הנפשות אפילו חדשה. שפה של

 העברית של התהוותה כי הבינו, הציוני המפעל לתוכנית בעברית השימוש בהכנסת

 החדשה העברית כי הבחינו הם חדשה. לשונית מערכת של בנייתה הייתה המדוברת

 מצורות בעיקר קודמות, לשון משכבות שנלקחו מיסודות המורכבת שפה היא

 וכן [!37-15 נתדפ״ט: הלשון ועד זכדונות לדוגמה, ומשנאיות)השווה, מקראיות

 כך ואכן הבודדות. הצורות וביטויים, מילים משמע — יסודות תרפ״ה(. קלוזנר

 הקודמות הלשון שכבות מכל שנלקחו מיסודות נבנתה המודרנית העברית היה:
 ופרק שני פרק תשט״ו: רוזן לכן קודם עוד ! Biau, 1978 !309 תשכ״ח: )קוטשר

תרפ״ד(. רבינוביץ לכולם כשקדם לפניו, ואחרים שלישי,
מושתת להיות היה יכול ולא — הושתת לא המתהווה הלשון מבנה אולם

 השמית הבלשנות מבכירי אחד ברגשטרסר, גוטהלף עברי. מבני מסד על —

 בלבוש אירופית כ״שפה המודרנית העברית את הגדיר העשרים, המאה בראשית

.1.5 סעיף : Rosen, 1977 גם השווה Bergstrasser, 1928: 47;5) שקוף״ עברי ) 

 בשנת עוד מבפנים, התהליך את שחווה ליפשיץ, א״מ השמיע דומה הערה

1914:

ל, החיים ורוב הגולה בני רוב אנו, א ר ש ^ א  הפנימית לשוננו ב

 אף־על־פי להאמר, צריכה זו אמת זרה־דרגונית. אלא עברית, אינה

 ושמוש־הלשון זרה, היא המלים של הפנימית הצורה נעימה. שאינה

 הודיות־גרמניות רובן רחוקות, מלשונות תבוא הזרה וההשפעה זר.

 לא הדארגונים והשפעת יהודית־פרסית(. לאדינו, )יהודית־אשכנזית,

 אבותיהם של העברית בתוך למדו הבנים כי ובני־בנים, בנים אצל תאבד

(.36 תרפ״ג: )ליפשיץ הזרים שמושי־הלשון את

 הדיבור לשון אשר הצעיר הדור על ליפשיץ מדבר כבר כך אחר אחדות שנים

 שבה זו, ״פנימית״ לשון (.Lipschutz, 32:1920)״פנימית״ בלשון מעוגנת שלו

 עברית זו הייתה אולם עברית, כמובן הייתה ומדגיש״, ״חושב הצעיר הדור

 המדוברת. השפה להתהוות הראשונים העשורים במשך שנבנתה לשון חדשה,

אמם. כשפת זו חדשה שפה שדיברו הראשונים היו זו עברית של יוצריה

...eine europaische Sprache in durchsichtiger hebraischer Kleidung. 5



 עוסקים אנו אין קיימים, מיסודות חדש לשון מבנה של יצירה על בדברנו

 אשר לשונות עוד ישנן הלשונות. של בהיסטוריה במינה יחידה בתופעה עוד

 חדש לשוני מבנה של מהירה ובנייה קימום ידי על דהיינו דומה, בדרך נוצרו

 לשון של לקסיקלי מסד על כלל בדרך אחרות, לשונות של קיימים מיסודות

 חדשות שפות של היווצרותן תהליך הקריאוליות. השפות הן אלו אחת. עילית

 הידועות הדוגמאות עם כ״קריאוליזציה״. ידוע ילידיים דוברים לעצמן הקונות

 המושתתת ג׳מייקה, של הקריאולית וביניהן הקאריביות, הלשונות נמנות ביותר
צרפתית. על המושתתת מהאיטי, והקריאולית אנגלית, על

קריאוליות, לשונות של להיווצרותן הושוותה כבר אם לשפת העברית הפיכת

 השווה רבה בזהירות אשר הראשון דומני, היה, בר־אדון בהסתייגות. אם אף

 הקריאוליות הלשונות של להתגבשותן אם לשפת העברית של הפיכתה את

 ״לא כי טען, זאת עם (.Bar-Adon, 1965: 84; 1975: 42)פיג׳ין שפות מתוך

 בה. כיוצא או מעורבת׳ ׳לשון הינה זמננו בת העברית כי להסיק יהיה נכון

 לשונות של היווצרותן על בדברו 6(.82 :1965)ביסודה״ שטעות קביעה זו תהיה

 : Hymes, 1971)היימס פיג׳ין, לשונות של מאלה אחרים בסיסים על קריאוליות

 קוינייזציה של כתולדה ומזכירה העברית, של קריאוליזציה על גם מדבר (,79

(koineization) 1968 — בלנק )בעקבות ,Blanc; 1985 גם ראה ,Siegel, 

 בהרצאתו לנושא התייחס פוסקנית, ראותו שנקודת בנדויד, אבא גם (.1997
חיים: בן פרופ׳ לכבוד העיון ביום

 דומה אחר מרובד תחביר עם אחד מרובד צורות של הזה ה״שידוך״

 רחוקות, מושבות ילידי שבפי פיג׳ין מסוג בלשונות הידועות להרכבות

אחת, משפה מלים :למיניהם הכובשים מפי דיבור קטעי בשעתם שקלטו

 של הלידה תהליכי וכר. שלישית משפה תחביר אחרת, משפה הגאים

 לא דומים עולים ובני עולים סוגי כמה בפי בהתחדשותו העברי הדיבור

 פיג׳ין)בנדויד לשונות אותן של לידתן לאופן אחרות( בתכונות מעט)גם
7(. 165 תשמ״ה:

 שנות באמצע שהצעתי החדשים הכיוונים מן התעלמו העברית הלשון חוקרי

 קריאוליזציה של כתהליך המדוברת העברית של התהוותה לחקר השמונים

דחיית מדי. פולמוסיים כאל אליהם התייחסו קריאוליסטים תשמ״ו(: )יזרעאל

But it would be utterly wrong to conclude that contemporary Hebrew is a “mixed 6 
language” or the like. This would be a misstatement.

זו. להתייחסות לבי תשומת את שהפנה על גולדנברג לגדעץ תודה 7



 נפוצה שעדיין הפוסקנית, הנטייה לאור מובנת בעברית העוסקים מצד ההצעה

 הרעיון את לשקול הקריאוליסטים של סירובם אבל ימינו. של בישראל מאוד

 באותם הקריאולוגיה תחום התפתחות שלב של תוצאה זו הייתה אולי הפתיע.

 יוצאת התפתחות ובקריאוליזציה הקריאוליות בלשונות לראות שנטתה ימים,

 שנטה רעיון כל לשונות. בין המגע בתחום תופעות של הארוכה בשורה דופן

 ההגדרות את במדויק תאמה שלא כלשהי לשונית חלופה כקריאולית לקטלג

 השתעשעתי כאשר ואכן, הסף. על נדחה — קריאולית ללשון המקובלות

 העברית לדעתי כי — יתר בנמרצות אולי — הצהרתי ברעיון, לראשונה

 זו, טענתי את מאז ריככתי בהמשך, שיתברר כפי 8קריאולית. לשון היא הישראלית

 המתפתחות הלשונות רצף בתחום הישראלית העברית את לסווג מבקש אני וכיום

קריאוליזציה. בתהליכי כקשורה התהוותה ואת בין־לשוני, מגע בעקבות ומתהוות

 לשון של להגדרתה באשר קריאוליסטים בקרב כללית הסכמה אין עדיין

 לשונות בין ממגע פרי שהוא תהליך שבה למידה ובאשר אמיתית, קריאולית

 הקריאוליות הלשונות בעיצוב הפעילים התהליכים כאחד להיחשב ראוי

 בנושאי אתר ,CreoLiST^ וממושך מר ויכוח התנהל לאחרונה רק המובהקות.

 באתר אצור : <CreoL1ST@1ing.su.se>n 1999 מרם מחודש )החל קריאולוגיה

http://listserv.linguistlist.org/archives/creolist.html>.)> הוצגו זה בוויכוח 
 Peter) מילהויזלר פטר בתחום. היסוד למושגי באשר לחלוטין סותרות דעות

Maihausler,) האחרונים הגיליונות באחד בטורו מתייחם בר־םמכא, קריאוליסט 

 על מכבר לא שנערך לכנס Journal of Pidgin and Creole Unguistics של

 Degrees of Restructuring in)קריאוליות״ בלשונות מבנה שינויי של ״דרגות

Creole Languages.) ההגדרות לנוכח אי־נוחות הביעו בכנס המשתתפים מן רבים 

התואמות השפות הן מעטות שכן קריאוליות, ולשונות פיג׳ין לשונות של הקיימות

 תגובות מספר לקבל הכבוד בחלקי נפל באינטתט, זה למאמר קודמת גרסה פרסום לאחר 8

> פומבי באופן הן מקריאוליסטים, (http://1istserv.linguistlist.org/archives/creo1ist.htm1> 

 והן (The Emergence of Modem Hebrew:בנושא 2000 בדצמבר 6 עד בנובמבר 29 בימים

 להיווצרותן הישראלית העברית של התהוותה מהשוואת שהובעו הסתייגויות פרטי. באופן

 השאלה של תוקפה תחת מחתירה הן מבניים, משיקולים הן נובעות קריאוליות לשונות של

 לשונות)השווה, בין מגע של דופן יוצאת כהתפתחות קריאוליות לשונות להחשיב ניתן האם

 באשר הקריאוליסטים בין דעים תמימות אץ עדיין (.Siegel: 1997 ,Mufwene, 1997 למשל,

שפות. בין מגע של דופן יוצאת התפתחות הן וקריאוליזציה קריאוליות לשונות אם לשאלה

 של ברור תוצר בהיותה הישראלית העברית של התהוותה שאלת זה בהקשר עלתה זאת, עם

נוספת. לבחינה זו תיזה מציג אני לפיכך בין־לשוני. מגע

 שסייעו הערותיהם, על מופוונה לסליקוקו ובמיוחד סיגל לג׳ף ויטמן, להנרי שלוחה תודתי

המאמר. של זו גירסה בניסוח לי



 בכל כי ואומר, מוסיף הוא (.Mulhausler, 1999: 121)העבר הגדרות את באמת

 שמרבית אלה )במיוחד רבות וקריאוליות פיג׳ין לשפות כי תחושה קיימת זאת

 בקרב קצר זמן בפרק התפתחו כולן המשותף: מן יש לחקור( נטו הקריאוליסטים

 על מצביעות והן והפוסט־קולוניאלי, הקולוניאלי בעידן המוניות אוכלוסין תנועות

 מילהויזלר חדשות. תקשורת לדרישות הדיבור צורות את להתאים אנושית יכולת

 לתוצאות לצפות ניתן לגופו, מקרה בכל שונים אלה ותנאים הואיל כי קובע,
Muhlhausler, 122:1999 .)9)הלשון מבנה מבחינת שונות

 לפחות הסכמה להיות תוכל כי לי נראה הזה, המורכב המצב ראיית מתוך

 הוא הקריאוליזציה תהליך עיקר הקריאוליזציה: של הכלליים המאפיינים לגבי

 שפת פישוט של שלב לאחר כלל בדרך בא והוא חדש, לשון מבנה ביצירת

 ״פיג׳יניזציה״. לכנותו שניתן שלב וצמצומה, התשומה, שפות או התשומה,

 בספרו היימס דל והגדיר שחזר כפי אלה תהליכים שני הגדרת על לחזור כדאי

 דיוני את המאגד ,Pidginization and Creolization of Languages החשוב
:וקריאוליזציה פיג׳יניזציה על השני הכינוס

 צמצום המשלב מורכב, סוציולינגוויסטי שינוי של תהליך היא פיג׳יניזציה

 שימוש של בהקשר זרים, לשוניים יסודות עירוב עם הפנימית בתצורה
מוגבל...

 המשלב מורכב, סוציולינגוויסטי שינוי של תהליך היא קריאוליזציה

 של בהקשר זרים, לשוניים יסודות עירוב עם הפנימית בתצורה הרחבה
בשימוש... התרחבות

 קריאוליזציה החיצונית, בתצורה פישוט עם כלל בדרך מתקשרת פיג׳יניזציה

Hymes, 1971: 84.)10)החיצונית התצורה של מורכבות עם

9 T]here is, however, a sense that many pidgins and creoles (especially the ones the] 

majority of creolists have tended to work on) have something in common. What 

they share is that they have developed over a short period of time in the context of 

mass population movements in the colonial and post-colonial age and that typically 

they are examples of the ability of humans to adapt their ways of speaking to new 

communicative requirements. Inasmuch as these requirements differ from situation to

situation, different linguistic outcomes can be expected.
10 Pidginization is that complex process of sociolinguistic change comprising reduction 

in inner form, with convergence, in the context of restriction in use...

Creolization is that complex process of sociolinguistic change comprising expansion 

in inner form, with convergence, in the context of extension in use...

Pidginization is usually associated with simplification in outer form, creolization with

,complication in outer form



 נראה, והיפוכו. דבר בבחינת הן וקריאוליזציה פיג׳יניזציה שבמהותן, מכאן

 לשון של היצירה תהליך של לתחילתו מוקדם תהליך היא פיג׳יניזציה כי

 לשלב בהכרח זקוקה אינה קריאולית לשון של התהוותה זאת, עם קריאולית.

 של בסים על גם להיווצר עשויה קריאולית לשון טהור; פיג׳ין של קודם

 ; Rickford, 1977: 195) פיג׳יניזציה של תהליך שעברה אחרת לשונית חלופה
10-6 :1997 ,Mtilhausler ;84 ;79-78 :1971 ,Hymes ;1977 ,Bickerton.)

 התשומה כאשר ראשונה שפה רכישת של כתהליך כן, אם תוגדר, קריאוליזציה

 (,MUhlhausler, 1997: 231) מילהויזלר (,Bickerton, 1977: 49) מוגבלת לו

 הדגם את — קריאוליזציה של אחד היבט בהיותה — בפיג׳יניזציה רואה

ראשונה. שפה לרכישת הלא־מסומן
 שינוי הוא קריאוליות לשונות של התהוותן בתהליך מוסד יסוד כי דומה

 תשומה סמך על שפה של מחודשת בהבניה הכרוך מהיר, סוציולינגוויסטי

 אימוצה עם זו חדשה שפה של נרחבת תפוצה ועמה היעד שפת של מוגבלת

 המדוברת העברית של התהוותה את ספק, ללא תואם, התיאור אם. כשפת המואץ

 אוכלוסין תנועת דהיינו מילהויזלד, שהזכירו החברתי ההקשר ישראל. בארץ

 אפשר זה הקשר גם פוסט־קולוניאלית, או קולוניאלית בהיערכות המונית

ח המדוברת העברית התהוות של החברתי להקשר להקבילו א  גלי ישראל. ב

ח שהגיעו האדירים העלייה א  המוניות. אוכלוסין תנועות כמובן, היו, ישראל ל

 אתניות קבוצות שתי תימצאנה הפוסט־קולוניאלית או הקולוניאלית בהיערכות

 אף של האם שפת שאינה — שלישית בשפה זו עם זו המתקשרות יותר( )או

 להקבילו אפשר זה מצב הסופרסטראטום. היא זו שלישית שפה מהן. אחת

 רקע בעלי העולם מכל כשיהודים הישראלית, העברית של התהוותה לתנאי

 גם אלא כורח, מתוך רק לא המשותפת לשפתם העברית את הפכו שונה לשוני

סופרסטראטום. כלומר: עילית, שפת עבורם הייתה העברית אידיאל. כמימוש

 הסוציולינגוויסטי והמצב הישראלית העברית של התגבשותה מהירות

 היטב מתועדים המעורבות והקבוצות הלשוניים תת־הרבדים כל על המורכב

 ממש של תיעוד אין זאת, לעומת תשל״ג(. ובקי שמלץ תשט״ז-תשי״ז; )בקי

 שעדיין שאלה והיא החדשה, השפה של התהוותה בעת המוגבלת לתשומה

 )השווה נורמלית לשונית תשומה להיות זו יכלה לא צורכה. די נידונה לא

1977 ,Ferguson and DeBose,) ערב ילידיים דוברים היו לא לעברית שכן 

 על התבססה המודרנית העברית ליצירת התשומה מדוברת. כשפה התהוותה

 תקופה במשך הכתב לשון הייתה אשר העברית, הכתובה. העברית הלשון

חסר משום שהיא, כמות היומיום כלשון לשמש יכלה לא ביותר, ארוכה



 מתאר (Fellman, 1973: 38-37) פלמן לדוגמה, יומיום. של במונחים רב

 לימוד ספרי היומיות. הבית מלאכות לביצוע הדרושים במונחים המחסור את

 למונחים שונות הצעות לראשונה והציגו העשרים המאה בתחילת לאור שיצאו

 היומיום מחיי ביותר פשוטים מונחים סביב ששרר הבלבול את ממחישים אלה,

 העברית של הפיכתה תהליך לתחילת התשומה אכן, (.434 תשמ״ב: )הרמתי
מצומצמת. מטבעה הייתה ועניין דבר לכל מדוברת לשפה

 של העברה הייתה האם המרתקת, לשאלה הדעת את לתת כדאי עוד
 במאה ישראל בארץ שדוברה העברית פראנקה הלינגווה מן לשוניים מאפיינים

 תש״ם: ;231 תשל״ה: רבץ החדשה)השווה הילידית העברית אל התשע־עשרה

 של התקופות שתי בין מוחלט ניתוק להניח אפשרי בלתי כמעט לדעתי, (.136
העשרים. המאה פרוש ואחרי לפני ישראל, בארץ המדוברת העברית

 שלא דומה הזו, העברית פראנקה הלינגווה של הלשונית המהות לגבי

 את משקפות התקופה מן הכתובות שהתעודות משום ישיר, מידע להשיג נוכל

 הסוציולינגוויסטיים בנתונים עסק הקיים המחקר דאז. הכתובה העברית סגנונות

 ;Parfitt ;1950 ,Chomsky, 1972 תש״ד: איש־שלום ;Roth, 1934) בלבד

 כי להניח, נראה עקיפות עדויות פי על אולם תש״ם(. תשל״ה: רבץ ;1984

 בצורתה מצומצמת אף אלא בשימוש, מצומצמת רק לא הייתה עברית אותה

 רק לא רבים, נחוצים מונחים בה שחסרו רק לא ובמילונה: במבנה הלשונית,

 לא הספרותית, העברית ברזי לבקיאים אפילו קשה היה הדיבור לתחום שהמעבר

 שהצורך אלא — ביותר ספציפיים חברתיים למגעים הוגבלה שהתקשורת רק

 הכתיב, שונות ולשוניות אתניות מסביבות שבאו עברית דוברי בין בתקשורת

 אם אף עקרונית, הנחה להניח איפוא ניתן ההידברות. כלי פישוט את ספק, ללא

ח שדוברה העברית פראנקה שהלינגווה ממש, של מחקר על מסתמכת אינה א  ב

 בצורתה, ומצומצמת בשימושה מוגבלת התשע־עשרה, המאה במהלך ישראל
ממש. של עברית־פיג׳ין אף אולי פיג׳יניזציה, שעברה עברית הייתה

 ניסיונותיו הצלחת על ישראל לאח הגעתו מימי בזיכרונותיו מספר בן־יהודה

 שוחח כיצד בשמחה נזכר הוא מקומיים; תושבים עם בעברית לתקשר הראשונים

 ארצה, עלייתו לפני עוד (.88-87 תשל״ח: )בן־יהודה מרכבה נהג עם בעברית

 ומהם ישראל, חמא מבקרים עם עברית לדבר ההזדמנות בדרכו נקרתה בפריז,

(.140-139,79-78 הקודש)שם: חבא בוריי כשפת שימשה העברית כי למד
 כי הבין הוא גם הלשוניים. השלבים שני בין הקשר את מאשר ליפשיץ גם

 השפה על השפעה הייתה ודאי השלבים שני של הכרונולוגית להשתלשלות
(.24 ׳עמ במיוחד ,2 פרק : Lipschtitz, 1920)בזמנו המדוברת



ח ששימשה מהעברית ממש של תיעוד לנו חסר אולם א  לפני ישראל ב

 אפשר שבו האופן על כלשהו מושג לקבל ניתן זאת, בכל העשרים. המאה

 המסע ספר הוא הראשון מקורות. שלושה כאן אזכיר בנויה. זו שפה שהייתה

 אחדים לשון צירופי תיעד שבו (,Arnold von Harff) פוךהארף •ארנולד של

 מעידה זו עברית החמש־עשרה. במאה ישראל בארץ יהודים מפי שלמד בעברית

 תרגם הארף שפון ,beyuerenב־ )השימוש לקסיקלית הן אירופית, השפעה על

drincken, וכן dormen, שתרגם schlaeffen,) לדוגמה תחבירית והן( toeff 

gude naicht” ,toeff laila ;“guden morgen” ,boker“, הפוך( מילים בסדר 

 תשל״ט: איש־שלום ;תרפ״ג קלוזנר ;Babinger; 1860 ,Groote, 1920 )ראה

275-271.)
 עברית לימוד ספרי הם אלה יותר. הרבה חשובים האחרים המקורות שני

 שני את התשע־עשרה. במאה בלונדון מדוברת עברית של קיומה על המלמדים

 Abigails (1837 )בשנת l. Lyon .1 ממש עת באותה לאור הוציאו הספרים
Lindo כמה בעברית. יומיום למבעי דוגמאות מוצאים בשניהם (.1838 )בשנת 

 בני ״כיצד האנגלית: מן ישיר תרגום הם אחרים המקורות. מן לקוחים מהם

 עבריים משפטים של עצמית יצירה פרי הם אחרים תלך?״. ״היכן ביתך?״;

״טוב״. זמן ״היום אופה״; מעשה ״אכל מאוד״; חם ״היום פשוטים:

 בפיג׳ין החדשה המדוברת העברית של הורתה כי לדיעה מכוונים דבריי אין

 שיש דיבור חלופות של מאוד מורכב רצף על לדבר עלינו למעשה, ממש. של

 של שונות דרגות ודאי, חוו, ממנו שחלופות זה, דיבור רצף אחריהן. להתחקות

 המאה ראשית של העברית להתהוות ראשוני יסוד ששימש הוא פיג׳יניזציה,

ימינו. של העברית של החלופות כלל ולהתפתחות העשרים
 בהשרשת העברית, בהפצת מרכזי תפקיד אמנם, מילא, החינוך ועוד. זאת

 בחשבון להביא יש זאת, עם יחד אם. לשפת ובהפיכתה ילדים בקרב בה הדיבור

 דיברו לא ההיא התקופה של ביותר הטובים המורים שאפילו העובדה את

 תשל״ט: עברי)הרמתי בדיבור מעט לא התקשו מהם ורבים שוטפת, בלשון

 המהותי לשוני זה בהקשר הדעת את לתת יש עוד 12(.433 תשמ״ב: ;16-15

 יכול אינו משכיל אדם שפה: כל של והמדובר, הכתוב התקשורת, ערוצי שני בין

שפה בין עקרוני פער והוא לדיבור, אותו המשמשת לשונית צורה באותה לכתוב

 ממלאכי לקוח האזכור ראיתי: לא עצמי )שאני Undo, 1842 השווה : Lyon, 1837 ראה 11

תשכ״ג(. ומרכין תשכ״א משארפשטיין נלקח המידע תשט״ו.
 למשורר הנחשב הוא — ביאליק על אנקדוטה מצטט הרשב .14-9 תש״ן: הרשב גם ראה 12

 יידיש אלה: במילים עברית לדבר הקושי את — ביידיש — שתיאר — הלאומי העברי

לדבר״. צריך עברית מעצמה: מידברת ״היידיש — ריידן מען דארף העברעיש זיך, רעדט



 מעברית עברו מאיד, משכילים שהיו הדור, מורי כאשר לכן למדוברת. כתובה

 לי נראה לפיכך זהה. לשונית מערכת הוליד שהמעבר ייתכן לא למדוברת, כתובה

 ההמרה מן למדי מוגבלת תועלת אך להפיק היה יכול החדש העברי הדיבור כי

 המדוברת החדשה העברית הושתתה שעליה התשומה ובכן, 13המורים. שעשו

 שהתפתחה משום או חסר היה הקיים שהלקסיקון משום רק לא מוגבלת הייתה

 מפני גם אלא שונות(, פיג׳יניזציה)בדרגות תהליכי שעברו לשון חלופות מרצף
בלבד. מוגבלת תשומה אלא סיפקה לא ההוראה שאפילו

 השפה שמילאה התפקיד בחשיבות להמעיט אין לעיל, הנאמר כל עם

 המדובר. בערוץ גם החדשה, העברית בהתפתחות תקופה אותה של הכתובה

 הכתובה השפה המדוברת, העברית של התפתחותה ברצף הפער מן להבדיל

 הרף ללא השתנתה העברית גם אחרת, שפה כל כמו להתפתח. חדלה לא מעולם

 )במיוחד דמוגרפיות חלופות והציגה שלה הימים ארוכת ההיסטוריה במהלך
 ולמסות דתית לפרשנות שימשה הכתובה העברית ונסיבתיות. גיאוגרפיות(

 בהיותה ולתכתובת. למינהל ולתפילה, לפיוט ולשירה, לספרות למדניות,

והמדובר הכתוב ערוציה, בשני — העברית משתמשיה, עבור שנייה שפה
 מתקופות עבריים וטקסטים רבות, משפות זרים מאפיינים לתוכה ספגה —

 עתיקים שבטקסטים מאלה מאוד שונים לשוניים מבנים מיגוון מציגים מאוחרות

 לקסיקלית בסמנטיקה ובתחביר, בפונולוגיה שינויים על להצביע ניתן יותר.

כאלה להבדלים מובהקת דוגמה ובסגנון. בפחיולוגיה הדקדוק, של ובסמנטיקה

 שעולים כפי בעברית ההגייה הבדלי היא — השפה של המדובר בפן דווקא —

 ,Morag) ועוד התימנית האשכנזית, הספרדית, השונות: הקריאה ממסורות
1971.)

 המאה ראשית של ישראל בארץ המדוברות החלופות של התהוותן ערב וכך,

 — למקורותיה שנחשב ממה ניכרת במידה כבר שונה העברית הייתה העשרים,

מנדלי של בכתביו הלשונית המהפכה תדמית חז״ל. ולשון המקראית העברית

 ארוכת מסורת הייתה העבריים המחנכים של הפנימית לשפה כי טוען )תשנ״א( גלינרט 13

 השפה להיווצרות מבנית כתשתית לשמש יכולה שהייתה כך מבנית, ישות של ימים

 גלינרט של טענתו תש״ן(. הרשב — שונה ראות מנקודת — גם )השווה המדוברת

 בעוד שלו. לתיזה כמשמעותיים מחשיב שהוא תחביריים מאפיינים שני על מתבססת

 מדובר כאשר וכלל כלל קל הדבר אץ הכתובה, לשפה באשר ספק ללא נכונה שהטענה

 מהות אודות המקובלת הדיעה את גלינרט של הפרכתו היקף. רחב מדובר ערוץ בטיפוח

 מן המנותק הלשון, של קודמים שלבים שלושה בין מיזוג של כתוצר הישראלית העברית

 ספק ללא היא העשרים, המאה של לעברית שקדם האחרון השלב של הלשוני הטיפוס
נכונה.



,Kutscher, 1982: 192-190) ספרים מוכר  יותר רחב בהקשר להיבדק צריכה (

 )כרמי ההשכלה בתקופת ששימשה הפסאודו־מקראית השפה אל ולהשוותה

 בתקופת העבריים הכותבים את ששימשה השפה למעשה, (.26-25 תשנ״ז:

 העברית הכתיבה של ההתפתחות ברצף זמנית, מכוונת, נסיגה הייתה ההשכלה

.Kutscher, 1982: 184) באירופה  שלה בדרכה שניסתה מנדלי, של העברית (

 לשונית תשתית על שצמחו רבות מני אחת חלופה הייתה זו, נסיגה נגד לצאת

היידיש. על — מנדלי של במקרה אחרת, יהודית
 הראשונים העשורים ובמהלך היומיומי הדיבור שפת של התהוותה ערב

 במסלול בפרט, הספרותית והשפה בכלל, הכתובה העברית דבקה להתגבשותה,

 התפתחות הייתה מידה באיזו הוא למחקר מעניין נושא הלשונית. התפתחותה

 שחלה ההתפתחות מאשר יותר, קיצונית גם מכך וכתוצאה יותר, מהירה זו

 של והמדוברות הכתובות שהחלופות ברור מקום, מכל העשרים. המאה לפני

 העברית חלופות של החדש הרצף של התהוותו מאז זו את זו הפרו העברית

 את כלל בדרך שמאפיין ממה שונה כזאת דו־צדדית הפריה אמנם המדוברת.

 מקבילה למצוא עשויה היא אבל הטיפוסיות, הקריאוליות הלשונות התהוות

 בשלבי אובחן זה תהליך הדה־קריאוליזציה. תהליך שמכונה במה מעניינת

 שעברו החלופות כאשר קריאוליות, לשונות של יותר המאוחרים ההתפתחות

 לשפת להשתוות ומתחילות הייחודיים מאפייניהן את מאבדות קריאוליזציה

 ,Romaine !88-78 :1988 ,Lehiste ;192 :1977 ,Rickford) המקורית היעד
1988: 161-158 ; 219-211 :1997 ,Mflhlhausler ;60-52 :1988 ,Holm.)

 השפה על המידע שמקורות אף על זו, דו־כיוונית הפריה לחקור יהיה מעניין

מאוד. מוגבלים הקודמים בדורות המדוברת
 להתהוות שהביאו התהליכים כי סבור אני והקשיים, ההסתייגויות כל אף על

 הדרישות את יותר, או פחות תואמים, העברית של המדוברות החלופות

 כשבודקים הקריאוליות. הלשונות של התהוותן בשאלות למחקרים שהוצבו

 את מקרוב לבחון עלינו הישראלית, העברית ליצירת שהובילו התהליכים את

 השערת לפרוש ניתן כה, עד שנעשה המועט מהמחקר השפה. היבטי כל

 את מאשר שונה בדרך המורפולוגיה ואת המילים אוצר את שתבחן מחקר

 יציגו הראשונים התחומים שני בעוד הפונולוגיה. ואת התחביר את הסמנטיקה,

 התחומים העברית, של השמיים מקורותיה אל יותר ענפה זיקה הנראה ככל

 השפעה של המחקר לכיוון ויובילו שמיים למבנים פחותה זיקה יציגו האחרים

מבנה שגררו ההיסטוריים התהליכים מחקר לדעתי, 14הודו־אירופית. מבנית

וממבנה עתיקים שמיים מיסודות המורכבת שפה כעל החדשה העברית על מדברים כאשר 14



 הדוק ובקשר הקריאולוגי המחקר שמעלה לשאלות בזיקה שייערך ראוי זה חדש

 מחקר 15(.2.4 סעיף :Kuzar, 2001 )השווה שפות של התהוותן על למחקרים

 השפה התפתחות של הרציף הקו שונים: התפתחות קווי בשני לדון יצטרך כזה

 התהוותן המדוברות, החלופות של רציף הבלתי ההתפתחות קו מול הכתובה

 השינויים אם, כשפת השפה התבייתות מוגבלת, תשומה בסים על הפתאומית

הקריאוליות. הלשונות צמיחת עם אלה לכל והמשותף שהתחוללו, הלשוניים

 שלוש החדשה, המדוברת העברית של יצירתה תהליך את ללמוד בבואנו
בפנינו: פתוחות מחקר דרכי

5 להתהוותה הראשונות השנים מן מדוברת לעברית עדויות אחר חיפוש (1)

 prior) טרומית קריאוליזציה של למאפיינים הוכחות אחר חיפוש (2)
creolization) זמננו: בת הישראלית העברית מן בנתונים

 עושה שפה שבו תהליך היא רלקסיפיקציה הרלקסיפיקציה. שאלת לעלות עשויה זר,

 בצירוף או אחרת שפה של דקדוקי ובמבנה אחת שפה של מילים באוצר שימוש

 (Wexler, 1990) וקסלר (.MuhMusier, 1997: 108-102) אחדות משפות הלקוח מבני

 רלקסיפיקציה שעברה יידיש היא זמננו בת העברית כי שטען כך כדי עד לכת הרחיק

 וקסלר שב לאחרונה כאן(. מענייננו שאינה היידיש, מוצא על תיאוריה גם )לווקסלר

 ולהתהוות הישראלית העברית להתהוות כי טען הורבט עם ויחד זו, בשאלה לדון

 הוא בהם החשוב כאשר משותפים, משמעותיים מאפיינים כמה יש הקריאוליות הלשונות

 טוענים ווקסלר הורבט (.Horvath and Wexler, 1997) רלקסיפיקציה של תוצר היותם

 מן תיבדל העברית שבו העברית, של הקריאוליזציה לתהליך חדשה תיאורטית למסגרת

 לדון המקום זה אין אמנם להיווצרותה. ששימשה התשומה במידת הקריאוליות הלשונות

 שומרת ווקסלר, הורבט שטוענים למה בניגוד כי אזכיר אך זו, בתיאוריה בפרוטרוט

 הרלקסיפיקציה שתיאוריית כך כדי העתיקים, ממאפייניה רבים על זמננו בת העברית

 המכריעים היסודות מן מכמה מתעלמים המחברים ועוד, זאת עבורה. קיצונית לי נראית

 את מתארים הם לדוגמה, במבנן;. משמעותיים וממאפיינים העברית של בהיסטוריה

 עתיקה״, ״עברית על המבוסס רלקסיפיקציה של כתהליך החדשה העברית התהוות

 של העשירה מההיסטוריה מתעלמים הם כן בעשותם המקראית. העברית דהיינו כלשונם,

 המדובר בערוץ והן שנים( אלפי )במשך הכתוב בערוץ הן התפתחותה ומרצף העברית

ח הבאים של התקשורת מצורכי מתעלמים הם מה(. )בתקופת א  אל ומתייחסים ישראל, ל

 המבנה בין הפער רב מה מזרח־אירופי. ממוצא יהודים ורק אך כללה כאילו אוכלוסייתה

 הראויה שאלה היא העברית של הקודמים שלביה של מאלה החדשה העברית של הדקדוקי

 והן שנוצרה החדשה השפה של המיון לשאלת הן הקשורה שאלה והיא נוסף, למחקר

 העברית של השמית הזיקה על הערות הבין־לשוני)כמה המגע רצף על מיקומה לשאלת

 של הרלקסיפיקציה תיאוריית על לביקורת תשמ״ו: יזרעאל בהרצאתי, הובאו החדשה

 גם ראה תשנ״ו! גולדנברג ראה ,1990 משנת בספרו שנוסחה כפי לעברית ביחסה וקסלר

2001 ,Kuzar: התהליכים את נפרש שבו האופן על השלכות יכלול זה מחקר (.2.4 סעיף 
העברית. התפתחות של ההיסטוריים

 של טיוטה לרשותי שהעמיד על וכן ומהנים, מאלפים רבים דיונים על כוזר לרון תודה 15
פרסומו. לפני ספרו



 המחקר של ובמיוחד הסוציולינגוויסטי, המחקר של מחדש הערכה (3)

העשרים. המאה של העברית בהתהוות שעסק הבלשני
 ידי על להתהוותה הראשונות השנים מן מדוברת לעברית עדויות לחפש ניתן

ח יש כתובות תעודות התקופה. מן כתובים מקורות בדיקת א  שונים מסוגים ב

 ארצה עלייתם עם השפה את שלמדו עברית דוברי בידי נכתבו חלקן ורבים.

 הכתובה בעברית שליטה להם הייתה אשר אנשים בידי חלקן לקראתה, או

 ידוע והרי המדוברת. הלשון של השפעתה תוכר ואלו אלו אצל התקופה. של

 הקודמת המאה בשלהי עוד בכתובים שנוצרה הירושלמית״ ״הלשון על הקיטרוג

3:תשל״ח בךיהודה בתוך )סיוון  הערה 402 תשכ״ט: ירדני וכן ;תש״ם סיוון ; 2

 16המדוברת. ללשונם עדויות לספק עשויה הספר בתי ילדי של כתיבתם גם (.372

 השפה השפעת בעקבות שנוצרו הכתובה בשפה לחידושים ראיות יתעד זה מחקר

 לעמת יהיה צריך האלה, החידושים על עמידה לשם התהוותה. עם המדוברת

 העברית הכתיבה מן מקביליהם עם ההיא התקופה של הלשוניים המאפיינים את

לתקופה. שקדמה
 לשוני, לתכנון החדשה העברית הוכפפה התשע־עשרה המאה סוף למן

 למצוא נוכל לפיכך, (.Morag, 1959) עת אותה כל נשמעו פוסקניות ודרישות

 כתובות בעדויות אותנטיים שפה לביצועי הוכחות ועמן ל״שגיאות״ התייחסות

17(.22 הערה :36 תרפ״ג ליפשיץ )לדוגמה, ההיא התקופה מן מדקדקים של
 גיבוש )א( דוגמאות: שתי אביא הקיים, המחקר של מחדש להערכה באשר

 תשי״ז: בלנק ראה הכללית״)למונח הישראלית ״העברית של הפונמי המלאי

 עם בו־זמנית התרחש כאילו כלל בדרך מתואר (314-313 תשל״ג: מורג ;33

 כאילו להתרשם אפילו אפשר ומקריאה דיבור, לשפת העברית הפיכת תהליך

 עם (.373 סעיף : Kutscher, 1982 למשל, מחושב)השווה, תכנון של תוצר היה

 העלייה אנשי כבר אלא השנייה, העלייה אנשי רק שלא לכך עדויות יש זאת,

)הרשב קיימת כעובדה הספרדית ההגייה את ארצה בהגיעם מצאו הראשונה

 דיברו שבו האופן את יותר, מאוחר רבות שנים ממחישה, (554 הררי)תשט״ז: יהודית 16

 — קרניים די מיט זיך שלאגט פרה שווארצה די התשע־עשרה: המאה בסוף ילדים

;םום״ על רוכב ״השומר — סוס על רייט שומר דער בקרניים״; נוגחת השחורה ״הפרה

 עשויות הררי של הדוגמאות קרים״. מים יש האדום ״בכד — מים קאלטה יש האדום בכד

מתועדים. נתונים כאל אליהן להתייחס אין פנים ובשום בלבד, המחשה כחומר לשמש

 התהוותה, לאחר שנים מאה בישראל, כיום מדוברת שהיא כפי זמננו, בת העברית כי ברור 17

 הסובסטראטה שלהשפעת כך ילידיים. דוברים של לה דורות כמה וכבר דבר, לכל שפה היא

 כל אין דהיום האמריקאית האנגלית של הסופרסטראטום ולהשפעת העולים לשונות של

הישראלית. העברית של העיצוב שנות במהלך פעילים שהיו הקריאוליזציה לתהליכי קשר



 המבטא, בשאלת הלשון ועד דיוני גם מאלפים ; Parfitt, 264:1984; 38 תש״ן:

 הרואה המקובלת, לדיעה בניגוד )ב( [(.68-47 ]תרפ״ט: הלשון ועד זכרונות

 דיבור על בעיקר כמבוסם העשרים במאה העברית של ההתחלתי השלב את

 בלבד, אשכנזי ממוצא היהודים של דיבורם כמיזוג ולפיכך האירופיים העולים

 של מאפיינים גם כלל זה מיזוג כי (,Morag, 1993: 217-213) מורג סבור

 של ארצה הגיעם לאחר הבריטי המנדט בימי שדהו מאפיינים הספרדים, עברית

 הצורך את רואה שורצולד)תשנ״ג( גם (.1948-1917) מאירופה יהודים המוני

 העברית על היהודית הספרדית דוברי של העברי דיבורם השפעת את לחקור

 בעברית שדנו ״החוקרים, זמננו. בת העברית ועל העשרים המאה ראשית של

 מספקת, במידה ינהודית[ ]פרדית[0 ידעו ״לא שורצולד, טוענת היתוך״, כלשון

 באו רובם שקול. באופן המתחדשת בעברית רכיביה את לשקול להם שתאפשר

 נגרע זו מסיבה גם מזדמנת. היתה לס״י ומודעותם וממרכזה, אירופה ממזרח
(.35 ׳העברית״)עמ מתיאור הס״י בהשפעת הדיון

 הכתובה העברית מסורות בין המפגש כי זה, בהקשר לציין עוד הראוי מן

 רק נחקרו הנה. עד למחקר ככר ראוי נמצא לא השונות העדות אצל שנהגו

 במישור הדיבור ואל הקריאה אל הכתב מן המעבר דהיינו, הקריאה, מסורות

 שיעמת רציני מחקר חסר עדיין (.Rosen, 1977: 57 הפוניטי־פונולוגי)השווה

 הלשון חלופות ועם בפרט הספרותית הלשון חלופות עם המדוברת הלשון את

 הכרונולוגיים( הרבדים )דהיינו, השונים המקורות על מחקרים בכלל. הכתובה

 בפרזיולוגיה המילים, באוצר בעיקר התמקדו המודרנית, העברית ינקה שמהם

 הלשוני המיזוג של מהותו מסוימים(. מורפולוגיים היבטים )לצד ובסמנטיקה

 של תולדותיה על שלעיל בדיון שנרמז כפי לעיון. איפוא ראוי שהתהווה

 קליטת האם השאלה גם עדיין נפתרה לא כי היא דעתי הכתובה, העברית

 אותה לראות שיש או בו־זמנית, נעשתה שונים ממקורות שנלקחו היסודות
התפתחותי. כרצף

 הידע את מחדש להעריך הצורך היא כאן להעלות שברצוני אחרונה נקודה

 המדוברת. השפה של התהוותה שנות במהלך לארץ העולים של בעברית הקודם

 לא בעברית הדיבור שהתחלת ייתכן המחקר, מספרות הנוצר לרושם בניגוד

 כל עבור לא לפחות הכתב, ערוץ לצד מדובר ערוץ של אימוץ בהכרח הייתה

 העברית את שרכשה האוכלוסייה מן קטן חלק שרק ייתכן כולה. האוכלוסייה

 בר־אדון, שציין כפי הכתובה. בעברית קודם שלט העשרים המאה בראשית

 הדוברים, מעגל אל מהוריהם חלק גם לסחוף הילדים[ בידני עלה הזמן ״במשך

בחברת בדרך־כלל שקורה כפי טבעי, באופן זאת עשו הילדים במעט. או ברב



 והופכים מהוריהם יותר מהר החדשה הלשון את קולטים הילדים שבה מהגרים,

 רכישת הוא למחקר מעניין נושא (.131 תשמ״ב: להוריהם״)בר־אדון מורים

 העולים רוב אם בספק אני העשרים. המאה בתחילת מבוגרים ידי על העברית

 ידעו אם שגם כאלה היו ודאי לחשוב. שרגילים כפי הכתובה בעברית אכן־שלטו

 **א בגברים שמדובר מאוד ייתכן זה במקרה האותיות)ואפילו את לקרוא

 )הדבר בכלל. אם השכיחות, לתפילות מעבר דבר להבין התקשו בעיקר(,

בתפוצות.( ליהודים כיום שיש בעברית לידע אולי
 תחום את להרחיב כמילהויזלר קריאוליסטים של לקריאתם ונתייחס נשוב אם

 הישראלית העברית התהוות את גם לכלול יהיה שאפשר וודאי ודאי המחקר,

 מילהויזלר, של דעתו את אימצתי כבר כשלעצמי אני זו. במסגרת המדוברת

 ממדיים״ רב הם הקריאולי המרחב וגם הקריאוליות הלשונות ״גם כי שאמר

(18(.129 :1999 ,Mtihlhausler מקטע להוות עשויה ודאי הישראלית העברית 

זה. מרצף
 ראויים הנדון, מהנושא שנובעים כאלו או זה במאמר שהועלו ההיבטים כל

 כל מלשונות זמננו בת העברית שונה שבה המידה להיחקר: וניתנים למחקר

 הכתובות החלופות ובין המדוברות החלופות בין הפער הקודמות; התקופות

 המדובר ערוציה, בשני החלופות רצף בין הפנימיים הגומלין יחסי שלה;

 הכתוב הערוץ ברצף החדשה העברית תולדות 19זו; על זו והשפעתן והכתוב,

 שפות של הרחבה הקשת בתוך העברית של מקומה המדובר; הערוץ וברצף

 המדוברת החדשה העברית להתהוות ומה לשונות; בין ממגע כתוצאה שנוצרו

 מחקר מחייבים אחרים, רבים ונושאים האלה, הנושאים כל ולקריאוליזציה.

 מסד קיים אם רק להתבצע יכולים כאלה מחקרים זאת, עם להיחקר. וניתנים

 לא אף חלופותיה כל על החדשה העברית של מאגר כינון ללא לחקירתם. נתונים

לאור. ייצא האלה הנושאים מן אחד

.Both creoles and creole space are multidimensional 18
 של מאמרה ובמיוחד זה, בכרך ושלזינגר סובק כוזר, בורוכובסקי, של מאמריהם השווה 19

רשף.
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