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העניינים תוכן

אי ״תעודה״ סידרת עורך הופמן, יאיר — הקדמה

יג פתיחה דברי

הלשון ומאגר הלשון חקר

סינקליר ג׳ון *

3 הפרק על העומדות שאלות המאגר: בלשנות

סינקליר ג׳ון *

15 השפה על חדש מבט המילון: דקדוק

וינטנר שולי

35 ועתיד עבר עברית: חישובית בלשנות

בישראל וחברה לשון

בן־רפאל אליעזר *

67 בישראל ורב־לשוניות רב־תרבותיות

אמארה מוחמד

85 סוציולינגוויסטיים היבטים בישראל: הערבים בקרב העברית

יסטרו אוטו *

107 בישראל המדוברת הפלסטינאית הערבית מאגר

 המדוברת העברית מאגר של המדזקר סדנת תוצרי הם בכוכבית המסומנים המאמרים *
(.2000 בישראל)מעמ״ד()אטלנטה



ספולסקי ודב שוהמי אילנה
בישראל הלשוני החינוך מדיניות לרב־לשוניות? מחד־לשוניות

וחלופותיה הלשון

בךטולילה יעקב
 בישראל הדורות פני על לשונית שונות

שורצולד אורה
 זמננו בת בעברית לשון גוני

לבנת זוהר
חברתי וצדק משפט לשון, על

ומחקרה בישראל המדוברת העברית

בר־אשר משה

 הדורות ומורשת החדשה העברית

יזרעאל שלמה
 בישראל המדוברת העברית של התהוותה לתהליכי

בולוצקי שמואל
 המדוברת בעברית ומורפולוגית פונולוגית שונות

כאן ג׳פרי
 החדשה העברית תחביר חקר

רשף יעל
 של בלשונם הכבוד צורת מיום...״: למכתבו ״בתשובה

המנדט בתקופת בתל־אביב העברית דוברי



כוזר רון

329 כמדוברת המיוצגת בלשון הפשוטה החג״ם תבנית

 אבא בורוכובסקי-בר אסתר

 מקבילים בטקסטים עיון סובל: הנייר שאץ דברים
353 וכתובים דבורים

שלזינגר יצחק

375 ספרותיים בטקסטים לשון ברמות קוטביות

סוברן תמר

395 השירה ללשון הדיבור לשון בין מגעים

יציב אילאיל

421 בסבכה לניתוח מדוברת שפה של מתמלול

)מעמ״ד( בישראל המדוברת העברית מאגר בינון לקראת

רהב גיורא

439 מייצג לשון מאגר לכינון אוכלוסין דגימת

יזרעאל ושלמה הרי בנימין

 447 בישראל)מעמ״ד( המדוברת העברית מאגר של התכנוני המודל

ורום רגינה

 בישראל המדוברת העברית מאגר כינון על מתודולוגיות הערות

459 )מעמ״ד(

XIבאנגלית תקצירים





הקדמה

 באופיים, ביךתחומיים הם שמונה זה לכרך שקדמו תעודה כרכי י״ז מבין

 האחרים הכרכים היהדות. במדעי מחקר נושאי של רחב מגוון המשקפים

 תלמוד, )ב׳(, מקרא ט״ו(, )א׳, קהיר גניזת מרכזי: בנושא אחד כל התמקדו

 וערבית עברית )ה׳(, עברית ספרות י״ג(, )ג׳, ישראל ומחשבת המקרא פרשנות

 זו שנייה לקבוצה )י״ד(. הביניים בימי ערבית יהודית תרבות מפגשי ט׳(, )ר,

 הקוראים, קהל בפני בזאת להציגו שמחים שאנו ״תעודה״ של י״ח כרך שייך

 מתמקד אינו אשר הראשון הכרך זהו החידוש: מן בו יש כן פי על ואף

 ועוסק באיבו, שעודנו מחקרי לנושא כולו כל מוקדש והוא כתובים, בטקסטים

 במסגרת גם ותרבותית: אקדמית אמירה משום יש בכך ועכשיו. כאן — בהווה

 ההווה את גם אלא כתובים, טקסטים רק לא לחקור וניתן חשוב היהדות מדעי

 יותר היזה ומה — ההוזה העברית הלשון בכתב; מונצח שאינו והמתהווה

 של הצר לתחום מעבר החורג למחקר, חשוב נושא היא — מדוברת מלשון

 העברית השפה בכללותה. הישראלית החברה תחומי עבר אל לשוני מחקר

 החשוב ההישג אומרים יש ביותר, הבולטים ההישגים מן היא המדוברת, החיה,

 בה לחברה ראי גם ובו־זמנית מעצב גורם בהיותה הישראליות, של ביותר,

 ולחוקרים מחקר למתודות מחקר, לכלי היא ראויה שכזאת בתור חיים. אנו

אלו. מטרות יקדם זה שכרך תקווה אני שיפתחום.

״תעודה״ סידרת עורך הופמן, יאיר





פתיחה דברי

 חקר הוא ושוחריה העברית חוקרי לציבור בזאת המוגש הכרך של עניינו

 באוניברסיטת 2000 בפברואר שנערך חוקרים מפגש גרעינו המדוברת. העברית

 חברי של הרצאות נישאו זה במפגש ארה״ב(. )ג׳ורג׳יה, שבאטלנטה אמורי

 שזומנו אחרים וחוקרים בישראל)מעמ״ד( המדוברת העברית מאגד כינון צוות

 ביוזמתו ובתכנונו. המאגר בהקמת הקשורות שאלות בו ונידונו זה, לעניין

 העוסקים אחרים חוקרים נתבקשו תעודה, סדרת עורך הופמן, יאיר של הברוכה

 בעברית שלהם מחקריהם מפירות המתעניינים קהל בפני להביא העברית בחקר

 של המחקר סדנת דברי את רבה במידה משלימים אלה מאמרים החדשה.

 הדוחק הצורך את — ומגוונים שונים מהיבטים — מראים הם שכן מעמ״ד,
בישראל. המדוברת העברית מאגר של בכינונו

 מאגר בלא בהורתו. שאך ייתכן בחיתוליו. עודנו המדוברת העברית מחקר

 והצעת התבוננות מאפשרת אקראית נתונים דליית מחקר. ייתכן לא נתונים

 ועמם נתונים בדיקת וכולל מחקר מהשערת היוצא ממש, של מחקר תובנות.

 לשמה!( בתיאוריה עוסקים עדיין אנו )ואין ההשערה של הפרכה או אישוש

 לפיכך ראוי. נתונים מסד החוקר בידי שיהיה בלא מוגבלת במידה אך אפשרי

המדוברת. לעברית מחקר לכיווני הצעה כהווייתו: הזה הכרך שיוערך ראוי

 במהותו נשמר וארגונה אחדים, שערים כללה אטלנטה של המחקר סדנת

 על הלשון מחקר של הכללית במתודולוגיה עוסק הראשון השער זה. בכרך גם

 John) סינקליר ג׳ון של עטו מפרי מאמרים שני זה שער בראש מאגרים. פי

Sinclair,) עם ומנהלו ומייסדו )אנגליה( בירמינגהם באוניברסיטת פרופסור( 

 המאגרים לחקר הספר בית של [(Elena Tognini-Bonelli] טוניני־בונלי אלנה

 מאבות הוא סינקליר ג׳ון (.The Tuscan Word Centre )איטליה, בטוסקנה

 חדשנית להתבוננות ראוי בסיס הלשון במאגר הרואה הבלשנית המתודה

 ב״בלשנות המחקר מצב את הקורא בפני שוטח הראשון המאמר בלשון.

 מחקר של ההישגים סקירת השני במאמר (;Corpus Linguistics) המאגר״

תחום (,lexical grammar)המילון״ ״דקדוק של החדשני בתחום הלשון מאגרי
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 חקר זכה שלה האדירה התנופה בפיתוחו. מכרעת תרומה שלסינקליר מחקרי

 העצומות ההתפתחויות לולא מתאפשרת הייתה לא לשון במאגרי הנתמך הלשון

 בכלל, האחרונות. השנים עשרות של המחשוב ובטכנולוגיית המחשב במדעי

 מומחה וינטנר, שולי במחשוב. שימוש בלא מקיף בלשני מחקר כיום אין

 העברית, בחקר זה בתחום המחקר מצב את לסקור נתבקש חישובית, בבלשנות

הראשון. השער את חותם ומאמרו
 וכולל בישראל, והחברה הלשון יחסי של מצב תמונת מביא השני השער

 ונשיא לסוציולוגיה הבינלאומי המכון נשיא בן־רפאל, אליעזר מאמרים. ארבעה

 והלשוני התרבותי הגיוון את סוקר וחברה, שפה לחקר הישראלית האגודה

 מבטו מפנה ולשונותיהם, בישראל הערבים חוקר אמארה, מוחמד בארצנו.

 לעברית. הערבים של יחסם מה ושואל בישראל הערבים שבפי העברית אל

 הערביים, הדיאלקטים לחקר מוניטין רב מומחה (,Otto Jastrow)יסטרו אוטו

 ודב שוהמי אילנה בישראל. הפלסטינאית הערבית מאגר כינון מצב את סוקר

 לשון של ובשאלות לשוני בחינוך לשונית, במדיניות שמומחיותם ספולסקי,

בישראל. הלשוני החינוך במדיניות במאמרם עוסקים וחברה,
 בלשון שונות הלשונית. השונות שעניינם מאמרים שלושה השלישי בשער

 שיח בהקשרי הלשון הפקת תוצאת או דימוגרפי גיוון תוצאת להיות עשויה

 לשונות ושל המדוברת העברית של בר־סמכא חוקר בךטולילה, יעקב שונים.

 כמושא המדוברת העברית את לבדוק הצורך את שראו הראשונים ומן היהודים,

 משתנה והוא הלשון, בגיוון משתנה מהווה הגיל כיצד מראה עצמו, בפני מחקרי

 מציעה הישראלית, העברית בחקר המובילות מן שורצולד, אורה דימוגרפי.

 להקשדי ובהתאם הדובר פי על המתגוונים הלשון סוגי של לקלסיפיקציה דרך

 במחקר הצורך את המראה לבנת, זוהר של מאמרה חותם הזה השער את השיח.

ובצרכניה. המשפט בלשון בהתבוננותה והקשריהם הלשון גוני
 משה מאת מאמר אותו פותח גופא. הלשון לחקר מוקדש הרביעי השער

 לשונות ושל העברית של חשוב וחוקר העברית ללשון האקדמיה נשיא בר־אשר,

 היוצר בפן הדורות מסורת את ממשיכה החדשה העברית כיצד המראה היהודים,

 המדוברת, העברית של שימושים ידי על היתר, בין מודגם, היוצר הפן שלה.

 לחייה בילתה שאין הוכחה מהווים ולפיכך כחידושים, עוד יוכרו שלא שימושים

 מטה החתום מציע זה בשער השני במאמר לשוננו. של והשלמים המלאים

 בישראל המדוברת העברית של התהוותה בתהליכי להתבוננות חדשה גישה

 זמננו, בת העברית של שם בעל חוקר בולוצקי, שמואל .20ה־ המאה בראשית

בעברית והמורפולוגיה הפונולוגית השונות את ומפורטת מעמיקה סקירה סוקר
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 של התוצרת ורב השנים רב עיסוקו ממושאי בעיקר השואבת סקירה המדוברת,

 ובתחביר שמית בבלשנות מומחה (,Geoffrey Khan)כאן ג׳פרי עצמו. בולוצקי

 חמשת החדשה. העברית תחביר בחקר המחקר מצב את סוקר השמיות, הלשונות

 הלשון עם המדוברת הלשון בקשרי התבוננות דרכי מנסים הבאים המאמרים

 המנדט מתקופת התכתובת בלשון הכבוד צורת את בודקת רשף יעל הכתובה.

 דיבורי ברובד מקורה אם לבדוק ומנסה אביב, תל עיריית בארכיוני שמצאה

 במאמרו מציץ שבעיתונות, הלשון בגוני רבות שעסק שלזינגר, יצחק כלשהו.

 העברית, בספרות הדיאלוגים ולשון הסיפר לשון בין הניכרת בקוטביות כאן

 מבנה אחר מתחקה כתר רון המדוברת. הלשון את לייצג המבקשת לשון

 כמדוברת. בספרות המיוצגת בלשון הפשוטה( החג״ם )תבנית מסוים תחבירי

 העברית של כניסתה את מציג סוברן, תמר של עטה מפרי השלישי, המאמר

 של מקורותיו את ובודק האחרונה העת של העברית השירה תוך אל המדוברת
 מקבילים טקסטים בין הבדלים בוחנת אבא בורוכובסקי־בר אסתר זה. שינוי

 ייחודיים למאפיינים מסקנות ראשית מהם ומסיקה ובכתב, בדיבור המופיעים

 המדוברת, העברית של נרחב מאגר לרשותנו יעמוד כאשר הדבורה. הלשון של

 בעבודת כאן שהוצעו הדברים של תקפותם את לבחון יהיה אפשר כוזר, אומר

 הלשון של חקירה כל לגבי נכון והדבר איתן, מתודולוגי יסוד על קורפוס

 אילאיל של מאמרה הוא זה בשער האחרון המאמר דהיום. בנתונים המדוברת

 חוקרת (,Claire Blanche-Benveniste)בלאנש־בנבניסט קליר של חניכתה יציב,

 של התחביר לחקר מרתקת שיטה שפיתחה המדוברת, הצרפתית של מובהקת

עקרונותיה. את כאן ומציגה לעברית זו שיטה יישמה יציב המדוברת. הלשון

 העברית מאגר בתכנון שתינקט המתודולוגיה על סקירות האחרון בשער

 הסטטיסטיים־ להיבטים שאחראי רהב, גיורא )מעמ״ד(. בישראל המדוברת

 מייצג. לשון מאגר וכינון אוכלוסין דגימת על כותב מעמ״ד, במבנה חברתיים

 התכנון, צוות בראש יחדיו שעמדו ומי מעמ״ד יוזמי מטה, והחתום הרי בנימין

 ,2000 בפברואר החוקרים צוות בפני שעמד כפי המאגר תכנון את כאן מציגים

 מבט מנקודת זה בתכנון מתודולוגי עיון יישום. שלפני מודל של תכנון והוא

 של המחקר סדנת את חתם (Regina Weram) ורום רגינה מאת סוציולוגית
הכרך. את חותם גם והוא מעמ״ד

 שמות משמשים העברית הבלשנית בספרות כאן: הנקוט המינוח בדבר הערה

 הלשון חקר ביניהם. משמעות אבחנת ובלא לחלופין ודבורה מדוברת התואר

 הלשון בין להבדיל רואה בעולם, מחקר במרכזי לאחרונה המתפתח המדוברת,

לשון למשל המדוברת, הלשון של אחרות חלופות לבין והטבעית הספונטנית

טו



 והטבעית הספונטנית הלשון וכיו״ב. מתוכננת, הרצאה לשון הכתב, מן הנקראת

 אין שבמסגרתו שיח שיח, של רגילים ובתנאים הכנה בלא המבוצעת זו היא

 להתאימה או דיבורו צורת את לכוון — במודע שלא או במודע — פועל הדובר

 מול אל או הטלוויזיה מצלמות מול אל בדברו בהם)למשל, רגיל שאינו לתנאים

 והטבעית הספונטנית ללשון עבודה(. ראיון כגון עבורו חשוב במעמד או קהל,

 מלשון הניזונות המדוברות החלופות ומן הכתב מלשונות במובהק שונה חוקיות

 להציע ראיתי כך משום שונים. בכלים ולהסבירה לתארה הצורך כדי הכתב,

 ההבחנה הצעתי. את שקיבלו זה בכרך למשתתפים מודה ואני מבחין, מינוח

 ראוי כך ומשום בציבור יותר נפוץ מדובד)ת( התואר שם כי התחושה על נשענת

 ורק אך כמעט המשמש דבוועה(, התואר שם מסומן. הבלתי כתואר לשמש לו

 מצומצמת. למשמעות לייחדו אפשר בלשון, בהתבוננות העוסקים של בכתביהם

 בדרך לא לפחות — לא אולם בישראל׳, המדוברת ׳הלשון למשל, ייאמר, כך

 מדוברת התואר שם לפיכך, העם׳. בפי הדבורה ׳הלשון — וספונטנית טבעית

 דיבור של סוג לכל מסומן בלתי כתואר עבורנו משמש מדוברת לשון בצירוף

 במילים שביניהם. מה וכל הכתב, מן קרוי אם בין וספונטני, טבעי אם בין פה,

 כל על שבדיבור התקשורת ערוץ לסימון משמש מדוברת לשון הצירוף אחרות,

 מייעדים אנו חלופותיו. כל על הכתובה הלשון ערוץ לעומת ועומד חלופותיו,

והטבעית. הספונטנית השפה חלופות למרחב דבורה לשון הצירוף את

 ופרוייקט אטלנטה כנס יפה עלה שבזכותו הרי, בנימין לעמיתי תודה שלמי

 ותמיכתם. השתתפותם על מעמ״ד צוות לחברי תודה הארוכה. לדרכו יצא מעמ״ד

 החברה. בשאלות העוסקים המאמרים בעריכת עזרתו על רהב לגיורא תודה

 ועדת ולחברי רוזנברג ע״ש היהדות למדעי הספר בית ראש הופמן, ליאיר תודה

 דברי בפרסום ותמכו הפרוייקט בחשיבות שראו הספר, בית של הפרסומים

 מנדלסון, למרגלית פרחים זר ולסיום, זו. ומכובדת מורחבת במסגרת הסדנה

הכרך. בעריכת עמי רבות וטרחה שעשתה
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