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השפעת העברית על הדיבור בערבית בקרב דובריה 
הצעירים בני עדות שונות1

שרה ברנד
 

ערביתח דוברי בקרב מרכזית תופעה זוהי - ערבית-עברית CS – Code-Switching( ( שפה/קוד ילופי
ילידייםבישראל)דבע"י(.התופעהנבדקהבלשונםשלסטודנטיםממכללתאורניםבניהעדותהשונות

בשיחותטבעיותובראיונותמובנים.הדובריםשנבדקומערביםפריטיםלקסיקלייםבעבריתתוךכדי

והבדואים )14%( הדרוזים בקרב נעשה הערבי בדיבור עברית בעירוב ביותר הרב השימוש בערבית. דיבורם

ואף ובראיונות, בשיחות השונות העדות בין הבדלים יש ל-7%(. )קרוב הכפריים הנוצרים ולאחריהם )7%(

עם הדובר הזדהות על מצביע השנייה בשפה רב שימוש השונים. דובריה בין הבדלים ניכרים עדה באותה

קבוצתהרובהדוברתשפהזו.ַמָּבֵעיה-CSמופיעיםבמשלביהלשוןהשונים,ובעיקרברובדהתת-תקני)הסלנג(.
לעבריתהדבורההשפעהעלהמבנההתחבירישלצירוףהסמיכות,ורושמהשלהעבריתניכרגםבתופעת'תרגום

השאילה'.

הקדמה 

בשתי משתמשים דו-לשוניים דו-לשוניים.2 נחשבים )=דבע"י( בישראל ילידיים ערבית דוברי
)Grosjean, 2008:10(. שפותבחייהיום-יוםשלהם,ותוךכדידיבורםהטבעיעובריםמשפהלשפה
החל   הספר  בבית עברית לומדים דבע"י ילדים 3 .)CS )להלן  ה-Code-Switching תופעת זוהי

מכיתהג'.השיחהביניהםמתנהלתבערבית,חוץממעטמיליםבעברית

ד"רשרהברנדהיאחוקרתבתחוםהדו-לשוניותערבית-עברית,מתמחהבבלשנותערבית,דקדוקערביועבריתכשפה
שנייהלדובריערבית.מרצהבגמלאותבמכללתאורנים,המכללההאקדמיתלחינוך.

1המאמרמבוססעלעבודתהדוקטורטשלהמחברתבנושא:מעברים משפה לשפה )ערבית-עברית( בלשונם של 
נכתבה העבודה ופסיכולינגוויסטיים. סוציופרגמטיים  לשוניים,  היבטים  בישראל:  ערבית  דוברי  סטודנטים 
ופרופ' וולטרס יואל פרופ' רוזנהויז, יהודית פרופ' בהנחיית בר-אילן, אוניברסיטת לערבית, החוג במסגרת

אליעזרשלוסברג.אושרהב-20.1.2014. 
הם אם כשפת המדוברת לערבית בנוסף שכן כרב-לשוניים, להיחשב יכולים אף או תלת-לשוניים הם 2 למעשה
לומדים הם כן כמו רשמי. ובדיבור בכתיבה המצוי גבוה לשון לסוג הנחשבת ספרותית ערבית גם לומדים
שלישית  כשפה נזירות( של בניהולן הפרטיים הספר )בבתי איטלקית או צרפתית מסוימים ובמקרים אנגלית
)Rosenhouse, 1998/9:87(.במאמרזההעוסקבהשפעתהעבריתעלהערביתנתייחסאליהםכאלדו-לשוניים.

מערכות משתי דיבור חלקי של 'מיקומם הוא ש-CS גמפרז,  של הגדרתו היא הכללי במחקר בולטת הגדרה 3
.)Gumperz דקדוקיותשונותאומתת-מערכות,זהלצדזהבאותומבעשיח')1982:59 
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מגעים )Rosenhouse, 1998(. בבגרותם מופיע בעברית במילים שימוש בדיבורם. המשובצות
רמלה, ירושלים, כמו מעורבות, בערים מתקיימים ערבית לדוברי עברית דוברי בין חברתיים
משפרת בה והתערותם הישראלית בחברה דבע"י של השתלבותם וחיפה. נצרת עכו, צפת, יפו,
אתשליטתםבעבריתכשפתדיבור.דבע"ימקיימיםמגעבין-תרבותיובין-אישיעםדובריעברית
הולכת ניכרתהשפעה לכך אי גבוהה. במוסדותלהשכלה לימודיהם ובמסגרת עבודתם במסגרת

וגוברתשלהעבריתעלהדיבורהערביהבלתיפורמלי.
השונות העדות בקרב ראיונות ו-21 וטבעיות חופשיות שיחות 23 הוקלטו שביצענו במחקר
ודרוזים.4 בדואים וכפריים(, )עירוניים נוצרים וכפריים(, )עירוניים מוסלמים הצפון: מאזור
המצב לימודים, כמו לה, ומחוצה במכללה הסטודנט של יום היום מחיי נבחרו השיחה נושאי
תכשיטים לבוש, ומשקאות, מאכלים תרבות: תלויי נושאים נבחרו וכן והכלכלי, הכללי
חברתיים ושינויים מסורות מנהגים, הפנאי, שעות ניצול חינוך, ספורט, מוזיקה, וקוסמטיקה;

שחלובעקבותהמודרניזציהוההתפתחותהטכנולוגית,ועוד.
נעמודעלהשפעתהעבריתעלהיקףההיקרותשלמילותה-CSבדיבורםשלבני במאמרזה
ננתחאתהמאפייניםהלשוניים-מבנייםשלמילותה-CSשבדיבורם. העדותהשונות,אךבעיקר
העדות בני של בדיבורם מהעברית רבים וצירופי-שם עצם שמות של בשיבוץ בעיקר נתמקד
כצירוף,כפסוקית ה-CSכמילה, נציגאתמבעי 5 סוציו-פרגמטיים. השונות,בהקשרשלהיבטים
וכמשפט.שמותעצםוצירופישםימוינועלפימשלביהלשוןהשונים.נעמודעלהשפעתהעברית
נתמקד כן כמו ממולנת'(. )'סמיכות הנסמך ביידוע וזאת הסמיכות, צירוף תחביר על הדבורה
בתופעת'תרגוםשאילה')loan translation( אוקאלק)calque(.בנתוניםשנציגמופיעגםתרגום

.)Amara, 2006:465; Henkin, 2011:91-92 שאילהחלקי)ראוגם

היקף השימוש במילות CS בקרב העדות השונות

מהוות בעברית כ-CS המופיעות המילים כל רבים. שיח באירועי וערבית עברית מערבים דבע"י
ה-CS היקרות את מציגה הבאה הטבלה הנבדקים. של פורמלי הבלתי הערבי הדיבור מכלל 7%

בעדותהשונותבכלל,ואתההבדליםבהיקרותםבשיחותלעומתהיקרותםבראיונות.

הנתוניםתועתקובדוקטורטבכתיבפונטי.לצורךנוחותהקריאההםתועתקובמאמרזהבאותיותעבריות. 4
עבודותקודמותבנושא-דנה)1994(וקופלביץ)1989(-התבססועלרשימתמיליםשהוכנהעל-ידיערביםללא 5
הקשרמוקלט.אמארה במחקרו)1986(בחןחדירתמיליםעבריותולועזיותללשונםהמדוברתשלתושביהכפר
זלפה.בערך'מליםשאולות'באנציקלופדיהשלהשפההערביתוהבלשנותעוסקאמארה)2006(במיליםעבריות
של המעורבת המשרדית הערבית את חקרה )1997( הנקין שלהן. הריבוי ובצורני לערבית, שחדרו שאולות,
הבדואיםבנגבואתהעבריתהמשוערבתבאזורזה.במחקרמקיףהמתייחסלדיבורשלהסטודנטיםהבדואים
)2011( הנקין וסגנונית. סוציו-לינגויסטית מבחינה שבנגב הערבי הדיאלקט את מנתחת )2010( הנקין שבנגב,
CS(ביןעבריתלערבית.השאילהמןהעבריתלערביתרבהיותר, דנהבשאילה)כוונתהלכלסוגיהשאילה,כולל
ועונהעלצרכיםסוציו-לינגויסטייםופרגמטייםבשיחהיומיומי,בכלתחומיהחייםובכלהסגנונותוהמשלבים.
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1: סיכום היקרות ה-CS בקרב העדות השונות בשיחות ובראיונות )באחוזים(6 טבלה 

מוסלמים 
עירוניים 

מוסלמים 
כפריים

נוצרים 
עירוניים

נוצרים 
כפריים

דרוזיםבדואים

CS 6.56(4%4%6%סה'כ  14%7%7%)

8%7%7%4%2%10%שיחות

18%7%6%4%6%2%ראיונות 

)7%( והבדואים )14%( הדרוזים הן ה-CS בשימוש המובילות העדות אלה, ממצאים על-פי
בשיחות השונות העדות בין הבדלים קיימים ל-7%(. )קרוב הכפריים הנוצרים ולאחריהם
בולטיםבקרבהדרוזים, דובריההשונים.אלה בין נמצאוהבדלים עדה באותה ואף ובראיונות,
הכשירות מרמת לנבוע יכולים אלה הבדלים הכפריים. והמוסלמים העירוניים המוסלמים
'טהרני בזהותהאתנית. הדובר של דבקותו ממידת גם או השיח מנושא או הדובר של הלשונית
השפה'הקנאיםיקפידועלדיבורבערביתויעברולעבריתרקבמקומותההכרחיים,לצורךמילוי

ֲחָסִריםלקסיקליים.7
רוב עם אחד בקנה עולה זה נתון ה-CS. מילות רוב את מהווים והצירופיםהשמניים השמות
 Cantone, 2007;Abu- Haidar, 2002; הממצאיםשעליהםמצביעההספרותהמחקרית )ראו,למשל,

.)Muysken, 2004; Nishimura, 1997
בנתוניםשלנו,שםובהתאמהצירופיםשמניים8מופיעיםבשיחותובראיונותשלכלהדוברים
דבע"י הנבדקים של היומיומי בדיבור ה-CS מילות מכלל 70% מהווה זו קטגוריה העדות. מכל
מאזורהצפון.קטגוריתהשם,כאמורלעיל,ובמיוחדשםעצםפרוד,היאהקטגוריההפורייהביותר
הגישה פי על נציגאתהממצאים ופסוקיות. צירופישם גם מופיעים ה-CS(. מילות מכלל )50%
)Muysken, 2000(.לפיגישהזוקיימיםשלושהדגמיםעיקריים9 המבנית-טיפולוגיתשלמויסקן
intra-sentential code-( חילופי-קוד של בהקשר משפט או פסוקית של במסגרת המופיעים 

switching(.שלושתהדגמיםהם:
במסגרת משובצים השנייה מהשפה צירופים או בודדות מילים –  )insertion( שיבוץ  א.  
שמייארס- קלאסי' ל-'CS דומה מבנה זהו הבסיסית. בשפה הנאמר העיקרי, המשפט

טבלהזומבוססתעלשלושטבלאותבדיסרטציה,המצביעותעלדרךחישובהאחוזיםלפיהעדותהשונות.ראו 6
.93-91 2013: ברנד,

בשיחות זאת, לעומת בערבית. דיבור על הקפיד שבמפתיע סנאן מאבו דרוזי בחור השתתף השיחות באחת 7
לימודים היה השיחה שנושא גם מה טובה, בעברית שכשירותן בנות מספר השתתפו העירוניים המוסלמים

והוראתערביתבביה"סהעברי.
בצירופיםהשמנייםנכללוגםהצירופיםשרקרכיבאחדמהםהואבעברית. 8

במאמרומונהמויסקןתשעהדגמים)Muysken, 2009(,אךאנוהתמקדנובשלושההעיקרייםלענייננו. 9
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סקוטוןמציגה)1993,Myers-Scotton-דגםABA(.להלןדוגמאות:

דברים, ְמַהא)ב',מרואייןדרוזי('ישנם ִפיהַאְשַיאִפיהתחומיםִסְעבִאְלַמַרהִתְתַעלַּ 1.
ישנםתחומיםשקשהלאישהללמודאותם'.

ַּתַעאִליְנרּוחַעַלאקניות)מוסלמיתעירונית('בואינלךלערוךקניות'. 2.

ַנג'דשפה קשה)משיחתנ'עםפ',מוסלמיותעירוניות('והשפה ּוִאּנֹוֻלַע'ת)א(ְלַעַרִּביעְַ 3.
הערביתהיאבאמתשפה קשה'.

'ֶלת)ל',בשיחהעםס',בדואיות('למעשההייתה צ'אןִּבהגבלתגילַאְצַלןַלַּמאִג'יתַסגַּ 4.
הגבלתגילכשבאתילהירשם')לחוגלסוציולוגיה(.


פעילות השפות שתי זה בסוג  –  )congruent lexicalization(  – חופפת  לקסיקליזציה  ב. 
את למלא בוחר והדובר דומה, השפות שתי של הדקדוקי המבנה זה במקרה זמנית. בו

A B A B. לדוגמה: המבנהבפריטיםלקסיקלייםמשתיהשפות.הדגםהוא
ַּבְתַעַּלםתואר כפולמשתואר ַעאִדי )א',מרואיין,מוסלמיכפרי( 1.

'אנילומדתואר כפול,לאתואררגיל'. 

מוסלמיות פ', עם בשיחה )נ', ספרותית ַעַרִּבי ִּביַעְּלמּוִהְנש מדוברת ַעַרִּבי ַעְמִּביַעְּלמּו 2.
מנצרת(

'מלמדיםאותםערביתמדוברת,לאמלמדיםערביתספרותית')בכיתותה'ו-ו'בביה"ס 
היסודיהעברי(.

יִּב-)א(ְלחברה ְּבִתְגַדרִּתְׁשַרחְׁשַוְיַען )א(ְל-מנהגים, ַאְו)א(ְל-מסורות )א(ְלחברתיים ִאלִּ 3.
על קצת להסביר יכול אתה 'האם בדואי( מראיין )י', -)א)ְל-ּבדווית? ִו )א(ְל-ערבית 
המנהגים,אוהמסורותהחברתיות]מילולית:'מסורותחברתיים'[,שבחברההערבית

והבדואית?'

עןג'ד)אל(ַּתְעִליםברמהוֻמשסתם ַיְעִנימקפידיםַעַלאֻּכּלִאִשיבאמתהלימודיםברמה  4.
]גבוהה[ולאסתם,כלומרמקפידים בכלדבר)ל',מרואיינתדרוזית(.

ִפיהִעַּנאכל מיני קישוטים, ניקוד,ּו-ִמׁשניקוד )נ',מוסלמיתעירונית('ישאצלנוכל 5.
מיני קישוטים, ניקוד,ולאניקוד')בהקשרתיאורהקושישבלימודהכתבהערבי( .

חילופין )alternation( - בסוגזההדוברעוברלחלוטיןמשפהאחתלשנייהבאמצעהמבע, ג. 
הוא אחד חלקממשפט אחרת. בשפה וממשיך אחת בשפה אתהמשפט פותח הוא היינו
כולל למעברמוחלטלשפהאחרת, זה,החילוףקשור B.במקרה והמשכובשפה  A בשפה 
לקסיקוןודקדוק. בשיחתשתיצעירותמוסלמיות,שמלמדותבמגזרהיהודי,אמרהאחת

מהן:
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ַח'ַלץ ְתַרְיִחי, עלי,  לסמוך  אפשר  תדאגי,  אל  בסדר,  לעשות...  מה  אין  חבל  ַיאְלַלה,  1.
)ח'לס'(,ַאַנאַראְיַחהַאִחּל)א(ְלֻמְשִּכֶלה.

)תירגעי(די,אנימתכוונת)=הולכת(לפתוראתהבעיה)משיחתש'ונ',בדואיות( 

שּוִֹאְסמֹו? ממש לא זוכרת.   2.

מהשמו?ממש לא זוכרת')נ'מבית-ג'אן(. 

ַּבס)א(ְלִּבְנתִאַזאִּבְתּכּוןעורכת דין,בכלל לא מתאים לה )ל',מרואיינתדרוזית(.  3.

'אבלהבת,אםהיאעורכת דין,בכלל לא מתאים לה')מביאהאתדבריושלנהג  

מונית,שהיאנסעהבה,שהגיבבנושאבחירתמקצוע( )ל',מרואיינתדרוזית(.  

אם גם בעברית, ביטוי או מילה משבץ הערבי הדובר שלעתים מתברר שלעיל מהדוגמאות
יותרשל פסיכו-לינגוויסטי,אפשרותלשליפהמהירה לכךהוא להןמקבילהבערבית.המניע יש
למשל, כך, בערבית. המילה לעומת הערבית דובר אצל בשימוש שכיחותה בשל בעברית המילה
המילה'תחומים')ראוא1(,'שפהקשה')ראוא3(,'תואר'ו'תוארכפול')ראוב1(,'ַערִּבימדוברת'
יופיעומיליםרבותבעברית, 'ַעַרִּביספרותית')ראוב2(הןמיליםמתחוםהלימודים.מתחוםזה
כיווןשכסטודנטיםערביםהלומדיםבמכללהיהודית,ואףמתנסיםבהוראהבבתיספרעבריים,
מילים גם הופיעו בעברית. הלימודים בנושא שלהם היומיומית הבינאישית התקשורת נעשית
'טוניקה' 'חצאיות', 'אל-ג'קט', 'מיני', )'חגורה', ואיפור תכשיטים לבוש, האופנה: מתחום
ועוד(.מיליםבעבריתמתחומיםאחריםהן:מאכליםומשקאות )'פיצה','רוטב','צלעות',צ'יפס'
'כרוב','סלט','בירה'ועוד(,מכשיריםואמצעיתקשורת)'מחשב','אל-פלאפון','מחשבאלנייד',
'אתרים','מיקרוגל','אל-כבלים','ריהוט','סרטונים'ועוד(.השימושהרבבמיליםבעבריתהוא

סימןלהזדהותהדוברעםהחברההישראליתועםערכיה-כחלקמהתערותובה.
לעתיםאיןלמילהמסוימתמקבילהמתאימהבאותהמשמעותבדיוק.המילהבשפההשנייה
)Myers-Scotton, 2006(.ישנןמילים,כגוןאלההמשמשותכסמנישיח, באהלמלאפערפרגמטי
שאיןלהןמקבילהמדויקתבערבית.כך,למשל,'בסדר','סתם','דווקא','איןמהלעשות','ממש
בעיקר ונוצרים, מוסלמים אצל מאשר יותר בפיהם שגורה שהעברית דוברים וכדומה. ממש'
דובריםבניהעדההדרוזיתאוהבדואית,יפיקומיליםוצירופיםבעבריתגםכשאלהיופיעובדרך
יכולה פרגמטי כמניע ו-3(. 2 דוגמאות ג, לעיל )ראו עדותאחרות בני דוברים בערביתאצל כלל
Myers-( 1( ג )ראו ביטויבשפתהאםבמדויקאובשינוילשםהדגשה עלמילהאו להופיעחזרה

 10 .)Scotton,2006; Ritchie & Bhatia, Taj, 2004

 The Sociopragmatic( - LPPS-הגישההסוציו-פרגמטיתבאהלידיביטויבמודלה.)Walters אצלוולטרס)2005  10
סוציו-פסיכולוגיות סוציו-לינגויסטיות, תופעות לשלב המנסה Psycholinguistic Model of Bilingualism(

ולשוניותבמסגרתאחת.
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פסוקיות ומשפטים מעברית

הדיבורהספונטנישלדבע"ימכיללארקצירופישםבעבריתאלאגםיחידותגדולותשלפסוקיות
ומשפטים,כגון:

ִאִּלי הכי מפריעים מה שיש בבית-ספר, הכי מפריעים')נ'מוסלמיתעירונית(.)בהקבצהב' 1 
נמצאיםהילדים(שהכי מפריעים מה שיש בבית-ספר, הכי מפריעים'.  

'האם דעתך בדרך כלל דומה או שונה מדעתם של הרוב בכפר? .2

וזהשלאחריו CSביןמשפטים,כשמשפטמופיעבעברית נמצאומעטדוגמאותבדגםשל
בערבית.להלןקטעמשיחהשהתנהלהביןבנותבדואיות)מואדיחמאםומעיָלבון(: 

ש:'איך היה היום?' )בדואית(                 
       נ: 'בסדר, כרגיל'. )בדואית(  
ש:'איך הייתה ההתנסות?' 

ַויְּתִעְּבתִמןׁׁ)א(ְלַּבאַצאת. נ:בסדר,ַּבּסשְְ 

בסדר,אבלהתעייפתיקצת..מהאוטובוסים)=מהנסיעות(.ואת,איך היה היום?  

י. י,ַמאְעִמְלִתׁשִאשִׁ ש:ַוַלאִאשִׁ 

'שוםדבר,לאעשיתידבר'. 

intra-sentential code- ( משפט או פסוקית של במסגרת נמצאות CS ה- מילות רוב
המשפט או הפסוקית בגבולות המופיע CS של מעטות דוגמאות גם נמצאו אולם  switching(.
inter-sentential Code-switching-לסוגיםאלהראו:Poplack, 1980, Myers-Scotton, 1933a(. (
לשםיצירת CS מסוגזהנדרשתשליטהדו-לשוניתברמהגבוההיותר,שכןישכאןיצירתפסוקית
)Bullock & Toribio, 2009:2(.הדוגמאותמצביעותבעיקרעלבנישתי שלמהבכלאחתמהשפות
גם אך הבדואית, העדה ובני הדרוזית העדה בני בעברית, רב שימוש בעשיית הבולטים עדות
דובריםבניעדותאחרותנמצאובעליכשירותלשוניתטובה. ככלל, ככלשמיומנותםשלהדוברים
 Bullock &( במשפט  או בפסוקית CS מילות יותר בדיבורם יופיעו כך יותר, רבה השפות בשתי
ביטוי לידי תבוא טובה פרגמטית לשונית כשירות מזו, יתרה Toribio, 2009; Poplack, 1980(.

בעיקרבשימושבביטוייםמהמשלביםהשונים.

ביטויים ממשלבי לשון שונים בדיבור הערבי 

בינוני משלב גבוה, משלב בעברית: שונים ממשלבים וביטויים ְצרפים מופיעים הערבי בדיבור
בקורפוס שמצאנו הביטויים יופיעו להלן וסלנג(. יומיומי )דיבור נמוך ומשלב תקנית( )עברית

הלשוניובדקנו,לפיסדרמשלבי.
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ביטויים מהמשלב הגבוה   

יַבִעְדַהאַאַנאמֹוִציָאהַהאַדא)א(ְלֶמְחָקרַלּפֹוַעל)ס'בשיחהעםר',נוצריות ַו-)א(ְל-ִסְנֵתיןִאלִּ 1.
כפריות(ושנתייםאחריה)אחריהצעתהמחקר(.

אנימוציאה לפועל אתהמחקר)היאהשתמשהבביטוי מוציאה לפועלבמקוםהשימושהרגיל 
בפועל'מבצעת'(.

ְלתועמדתי בזה. )ס'בשיחהעםר',נוצריותכפריות( ִאְלַחִאיַאהְּתַחמַּ  .2
'האמת,לקחתיעלעצמי,סבלתיועמדתי בזה'. 

מעלימים עיןענהא)א',בדואי(.מעלימים עין ממנה.     .3
   

ביטויים מהמשלב הבינוני – העברית התקנית 

24משפטיםובהםביטוייםממשלבהעבריתהתקנית.להלןמבחרמהם: בנתוניםשלנוהופיעו
ַּבַלאִאיַּבָעיֹות משמעתעד אין סוף. )נ',מוסלמיתעירונית(  1.

'אנינתקלתבבעיותמשמעתעד אין סוף'. 

ַלֵוינֹוַאַנאַּבִג'יַּבְמִשיַמַעִהןְשָלב ְשָלב.  )פ',מוסלמיתעירונית(   2.
'לאןשאנימגיעה]בחומר[אניהולכתאיתם]=עםהתלמידיםהמתקשים[ָשָלב ָשָלב'.     

וכן:אין ברירה, לא נראה לי, דרש מאמץ, לא מקובל, בסופו של דבר, שווה בשווה, עצם    
היותה אישה, מאז ומתמיד. 

ביטויים מהמשלב הנמוך ומהרובד התת-תקני )הסלנג(

להלןיופיעוחלקמ-44הביטוייםשהובעובמשלבהנמוך.
'הילד:לא מעניין אותי')ביטוישהדוברתמביאהכציטוטמתגובתהילדללימודהערבית( 1.

)נ' מוסלמיתעירונית(.הביטוי'לא מעניין אותי'מופיערבותבדיבורהיומיומי.        
ַאאה.ִמןַאַּולַמַרה.ד':תותחל:תותחַוַאח'ּוהַּכַמאן )ל'וס'בשיחה,בדואיות(]ל'מספרתעל  .2
בןדודּהשלמדרפואהועבראתהבחינותכברבפעם הראשונה[.ל:כן,מהפעםהראשונה.

ס':'תותח'ל':'תותחואחיוגםכן'.

מ ה זה משנה, לא צריך, תעזבו אותי ִמןֻּכּל)א(לבלגןַהאַדא )נ',מוסלמיתעירונית(  .3
'מה זה משנה, לא צריך, תעזבו אותימכלהבלגןהזה' 

וכן:לא מעניין אותי,עושות עיניים, לא משנה, בוא נגיד, אין מה לעשות, מה קורה? לא   
התחברתי לו, אין לי בעיה, עד הסוף, אותו דבר, בטירוף, הם הצליחו בגדול, ראש פתוח,  

מהמם.



הערבים בישראל מול העברית: דרכי הסתגלות             שרה ברנד – השפעת העברית על הדיבור בערבית בקרב דובריה הצעירים96

)'סמיכות  סמיכות  בצירוף  הנסמך  יידוע  הצירוף:  של  התחבירי  המבנה 
ממולנת'(

כיחידה נתפסת זו סמיכות ממולנת'.11 'סמיכות של תופעה מופיעה המדוברת העברית בהשפעת
לקסיקליתסמנטיתאחת,ולכןהיידועמופיעבראשה.מבנהדומהשלסמיכותשמצורפתבראשו
תוויתיידועקייםאמנםגםבערביתהמדוברת12כמוגםבערביתהספרותית,13אךבתפוצהמעטה.
תופעהזושכיחהיותרכשהצירוףמופיעבעבריתבצירוףתוויתיידועבערביתבראשוכדלהלן:

ַעְמַּבְעַמלמחקרַעןתופעתִאְלגילוי עריות. )ס'בשיחהעםר',נוצריותכפריות(   1.

   אניעורכתמחקרעלתופעתגילוי העריות. 

ִאּנֹוַאּבּויֻמְמִּכןִיַסאִעְדִניִפי)א(לאיתור נשים. )ס'בשיחהעםר',נוצריותכפריות( 2.

'אוליאבייעזורליבאיתור הנשים)אביהגםהואעובדסוציאליוהיאמקווהשיעזורלה 
למצואמרואיינותלמחקרשלה(–סמיכותממולנת. 

וכן: ַו)א(ְלִניוּוטכיתה)=ניווטהכיתה(,ַּבַמֲעֶרֶכתשיעורשלי)=במערכתהשיעורשלי(.14   

יידוע הצירוף: שם עצם + שם תואר
הנתפס תואר +שם עצם שלשם צירוף גם דבע"י של בלשונם מופיע לסמיכותממולנת, בדומה

כיחידתמשמעותאחת,כשתוויתהיידועמופיעהבשםהעצםבלבד.15
ִאַּסאִּבִּדיַארּוחַאַּכֵּמל )א(לעבודה אקדמית )א'בשיחהעםד',בדואי(. 1.

'עכשיואנירוצהללכתלסייםאתהעבודה האקדמית')במקור: העבודה אקדמית(. 

דוגמהנוספותלתופעהזו:  
ַמַע ִאְלתואר-ראשון תוספתעלאשכר )ס',מרואייןבדואי(.   .2

'עםתואר ראשון]במקור:התואר- ראשון[ ישתוספתלשכר'. )ס', מרואיין בדואי(  

)calque תרגומי שאילה בערבית )
בשפה ֶלקֶסמה מורכבת שמהם מהצורנים אחד כל של בנפרד תרגום הוא שאילה' 'תרגום
חדשה, לקסמה נוצרת זו בדרך השואלת. לשפה זו לקסמה של המשמעות ושאילת המשאילה,
בחיקוי נוצרת זו לקסמה של המשמעות אולם השואלת, בשפה מבסיסים או מצורנים הבנויה

49. 2010: 11 Berman, R., 1978: 250 ; Glinert, L., 1989:37ראוגם:בורוכובסקיבר-אבא,א'.,
Brustad, K.E., 2000:70  12

כשהנסמךהואשםמספר,כגון:ألثالثة آألصوات المختارة.גםמקריםשהיידועאינומופיעבסומך,אלארקבנסמך, 13
]Wright, W., 1874 )1971 reprint(: 244[ כגון: ألخمس قرى , أألربعة أخماس, ألثالثة رجال 

)2000( ,.Brustad, K.E)הערה12( לתיאורתופעהזווהסברה,ראו:בורוכובסקיבר-אבא,א',2010:92,וראוגם 14
Glinert, Semi-Compounds 108:1989, לתופעהזו,ראו 15
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38(.במחקרנומצאנואךורקתרגומי 1993: הערךהסמנטי, שישלביטויבשפההמשאילה16)ניר,
בעברית נשאר האחר וחלקו שאילה כתרגום בערבית מופיע מהצירוף כשחלק חלקיים שאילה
 Abu- Haidar, 2002; 292-293; Amara, 2006: ( גם )לתופעתתרגומישאילהחלקייםומלאיםראו

.)465; Henkin, 2011:91-92.
להלןחלקמהדוגמאותשמצאנובמחקרזה:

ַע'ה )נ',מוסלמיתמנצרת( ַח'ַלצַחִּטין בלוק ַע-ַהְי)אל(לַֻ 1.

'מספיק,שמים בלוקעלהשפההזאת'.נראהכתרגוםשאילה מעברית:'שמים  

בלוק')שמיםמחסום, יוצריםחיץ,אוטמיםעצמםמפניהשפה(. 

משרד חינוךַג'אילקראתַהאדֹולִלְ-וַלאד. 2.

'משרד החינוךבאלקראתהילדיםהאלה'.זהותרגוםמדויקשלהביטויהעברי'בא לקראת'. 

ּוֻרְחתַאַנאַוֻאְח'ִתיסתםֵהיּכַעַלאעפולה'. 3.

נסעתיאניואחותי סתםכך לעפולה'.)ד',בשיחהעםח',מוסלמיותעירוניות(. 

אחת פעם העירוניים, המוסלמים בקרב מהן שלוש פעמים, חמש הופיע ֵהיּכ' 'סתם הביטוי
אצלמוסלמיכפריופעםאחתאצלנוצרייהכפרית.

ִתְעַמלַּבַלַגן)עושהבלגן( כןהופיעוביטוייםכמו:ִמשַואאְצִליןַל-הבנה )לאמגיעיםלהבנה(, בְּ
)לקחנו יוזמה  ַאַחְדַנא  )רוצהלעשות דיאטה(, ִּתְעַמל דיאטה  ּוִּבְדַהא  יותר(, )כדאי ַדאיַאְּכַתר ִאְלכְּ

יוזמה(,ִנְעַמלסיבוב )נעשהסיבוב(.

דיון בממצאים  

השימושהרבביותרבמילותCSנעשהבקרבהדרוזים)14%(והבדואים)7%(.בניעדותאלהמשרתים
המודרניזציה אקדמיים. ללימודים יוצא חלקם הצבאי שירותם לאחר קבע. בצבא ואף בצה"ל
וההתפתחותהטכנולוגיתוהחברתיתשחלובחברההערבית,ותפיסהשליתרשוויוןביןהמינים,כל
אלהניכריםגםבכפריםהדרוזים.כיוםבנותרבותיוצאותללימודיםאלמחוץלכפר.בשלהתערותם
שלבניהעדההדרוזיתבחברההישראלית,כשירותםהלשוניתגבוהה.אךטבעיהואשיופיעומבעי
 CSרביםתוךכדיהשיחשלהםבערבית,מהגםשרובםאינםמשתדליםלהקפידעלדיבורבערבית.17
שבסביבתם.  והיהודיים הערביים היישובים עם בין-תרבותיים קשרים מקיימים הבדואים גם
,Henkin ,Amara;2010 )ראו מעברית CS במילות השימוש תדירות על משפיעים אלה קשרים
CSבקרבעירונייםרבהיותרמאשרבקרב הממצאיםאינםתומכיםבהשערהכיהיקרות  .)2006
וזאת העירוניים, הנוצרים אצל מאשר CS יותר נמצאו הכפריים הנוצרים אצל דווקא כפריים.

של תרגוםשאילה דבש',שהוא 'ירח הכבול הצירוף בעבריתאת לתרגוםשאילה כדוגמה מביא )40:1993( ניר 16
fussballבגרמנית. footballבאנגלית,או honeymoonהאנגליאוההרכב'כדורגל'שהואחיקוילמילים

.)Talmon, 2000:203(רובםאינםרואיםאתעצמםערבים.בתעודתהזהותשלהםבסעיףהלאוםכתובדרוזי 17
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נוצר לימודים ולצורך עבודה לצורך מהכפר דבע"י משכילים צעירים של יציאתם שערב משום
מגעעםדובריעברית.קשרזהתורםלהעלאתרמתשליטתםבעברית.ככלל,דיבורםהמעורבשל

צעיריםאלהמחלחלגםבקרבמשפחותיהםוחבריהם,שבמקוםמגוריהם.
ב-CS. במידתהשימוש עלהבדלים ובראיונותמצביעה בשיחות העדותהשונות בין השוואה
הגורמיםהעיקרייםהמשפיעיםעליצירתהשפההמעורבתבדיבורםהם:שליטתםבשפה,הרגליהם
בעירובשפה,ועמדותיהםכלפיהשפההמעורבת.גורםנוסףהואהמסר-הנושא:תוכןהנושאיכתיב
.18)Grosjean, 2008: 42(אתסוגאוצרהמליםההכרחילקיוםהשיחואתאופןהשימושבשפהמעורבת
הממצאיםמצביעיםעלמגמהשלדיבורמעורב,טבעיוקולחאצלהנבדקיםהשוניםמביןעדות
אלה;גםדגמיה-CS אצלםהופיעובמבניםמורכביםשלצרףאומספרצרפיםבפסוקית,פסוקיות
CS מהמשלביםשונים,ובעיקרמהמשלבהתת-תקני-הסלנג, בעבריתואףמשפטים.הופעתמילות
לגילם, היתר בין המיוחסת שליטה דבורה, בעברית הדוברים של הטובה שליטתם על מצביעה
דוברי עם ובין-תרבותיים בין-אישיים קשרים ומקיים בארץ החי והמשכיל הצעיר הדור כבני

עברית,במסגרתלימודיהםהאקדמיים.

סיכום ומסקנות

לסיכום,המסקנותהעולותמהנתונים:
ובין- בין-אישי מגע מתקיים גבוהים ללימודים הפונים משכילים צעירים דבע"י בקרב 1.
אחרות במסגרות גם לעברית רבות הנחשפים דבע"י עברית. דוברי עם יומיומי תרבותי
טרםהגיעםללימודיםגבוהים,הםבעליכשירותלשוניתטובה.ניתןלהניחשככלשהמגע
הבין-תרבותייהיהרביותר,כךשליטתםבעבריתצפויהלהיותטובהיותרובעקבותזאת

יגדלהשימושהרבבמבעיםבעבריתבדיבורם.

כשירות השיחה. ובנושא בקבוצה בדוברים תלויה ואיכותם  CS בביטויי השימוש מידת 2.
פרגמטיתטובהבעברית באהלידיביטויבמספררבשלביטוייCS שדבע"ייוצריםובדרגת
מורכבותושלמבנההביטוי,וכןבדגמיםהשוניםשלה-CSבמסגרתפסוקיתאובמסגרת
inter-sentential(. intra-sentential(וגםמעברלגבולותהפסוקיתאוהמשפט ) משפט)
גם אלא CS ביטויי ביצירת  רק לא מתאפיינים בעברית טובה פרגמטית כשירות בעלי 3.
דקדוקיים מבנים שאילת שאילה, תרגומי כגון: מעברית, אחרות לשוניות בהשפעות

וכדומה.

בעליכשירותפרגמטיתטובהבעבריתמגליםעל-פי-רובעמדהחיוביתבנושאה-CSורואים 4.
בחילופיהקודתהליךטבעיעלרקעמגעביןהשפות.לעומתזאת,ישנםדובריםשלמרות

ורקלאחר CSתלויבראשוראשונהבנושא, פימאיירס-סקוטון,אירועהשיחקובעאתשפתהשיח,כלומר על 18
מכן-במשתתפיהשיח)Myers-Scotton, 1993:47(.גםאבוחיידרמציינתבמסקנותיהבעיקראתנושאיהשיחה

והדובריםכגורמיםהעיקרייםהמשפיעיםעלמידתהשימושבשפהמעורבת)Abu-Haidar, 2002(.



99 הערבים בישראל מול העברית: דרכי הסתגלות             שרה ברנד – השפעת העברית על הדיבור בערבית בקרב דובריה הצעירים

שליטתםבעבריתדבקיםבזהותםהאתניתויוצריםביטוייCSרקבמקריםשבהםקיימים
חסריםלקסיקלייםבערבית.

המבנים בחינת תוך דבע"י, של הערבי הדיבור על העברית בהשפעת בעיקר עסק זה מאמר
הלשונייםשלמילותה- CS שהפיקודבע"יובהקשרלהיבטיםסוציו-פרגמטיים.ניתוחמעמיקשל
גורמיםסוציו-פרגמטייםופסיכולינגוויסטייםשלכלהמבעיםבעבריתהמופיעיםבדיבורהערבי

שלדבע"יהואנושאראוילמחקרבפניעצמו.
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