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הערבים בישראל מול העברית: 
דרכי הסתגלות והתמודדות

השתלבות, למרות הכול:
מדיניות השפה במשפחה בעיני סטודנטים ערבים 

ישראלים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה
אורלי קיים וטיאנה הירש

בקרבמ מש״ב[ ]להלן: במשפחה שפה מדיניות בנושא העוסקים מאמרים מסדרת חלק הוא זה אמר

אוכלוסיותמיעוטים.כאןמובאותתוצאותיושלמחקרעלמדיניותהשפהושימושיהשפהבתחומים

שוניםובמערכותיחסיםשונותבקרב13סטודנטיםערביםישראלים,הלומדיםבמכינהקדםאקדמית

ואתהאפשרותשל הנדגמים לבדוקאתהמש״בשל הייתה בישראל.מטרתמחקרנו גבוהה במכללהלהשכלה

בעתיד.ממצאינו יקימו נדגמיםאלה הוריהםבמשפחותשסטודנטים ביחסלמש״בשל אידאולוגיים שינויים

של אינסטרומנטליים מניעים עקב המשכיל, הצעיר הערבי הדור של במש״ב אפשריות תמורות על מצביעים

צורךבהשתלבותבחברההישראליתובעיקרבתעסוקה.תמורותאלהיתבטאובשימושבעבריתבמידהניכרת

יותרגםבמעגלהמשפחתי.

סקירת המחקר בנושא

נוהגי את לשנות סמכות לו שיש טוען או לו שיש מישהו של מאמץ '... היא שפה מדיניות
Spolsky, 1999 B(.אתמדיניות )פרקטיקות(הלשוןאואתאידאולוגייתהלשוןשלאנשיםאחרים')

אילן בר באוניברסיטת שלה הדוקטורט עבודת את סיימה ולתקשורת. ללשון מומחית היא קיים אורלי  ד"ר 
בהצטיינות,וכיוםהיאמרצהוחוקרתבתחומיהלשוןוהרטוריקה.מנהלתהמכינותומרכזיהתמיכה

המכללהלחינוךגופניולספורטע"שזינמןבמכוןוינגייט.
קליפורניה אוניברסיטת של לפסיכולוגיה החוג בוגרת לשון. להערכת ומומחית חוקרת מורה, היא הירש טיאנה 
בסנטהברַּברהומוסמכתהחוגלחינוךשלאוניברסיטתתלאביב.כותבתעבודתדוקטורטלאוניברסיטתקליפורניה,

המתמקדתבמדיניותשפהבמשפחה,שימורלשוןמורשת,דו-לשוניותוצדקסוציו-לינגוויסטי.
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'מעלה-ַמטה',כנובעתמהחלטותיהםומפעולותיהםשלמשרדיממשל ניתןלחקורבגישת הלשון
מהחלטותיהם כנובעת 'מטה-מעלה', בגישת לבודקה שניתן או וכדומה, מקומיים או לאומיים
את להפעיל המשפחה מבני אחד כל של כוחו בחינת תוך וממשפחות, יחידים של ומפעולותיהם
סמכותולשנותאתנוהגיהלשוןואידאולוגייתהלשוןבחוגהמשפחה.באידאולוגייתלשוןהכוונה
Silverstein, 1979(.מחקריםרביםהתמקדובאידאולוגיות, לאמונותועמדותבנוגעלנוהגישפה)
'מטה-מעלה'על בגישת ואילומחקרים 'מעלה-ַמטה', בגישת ובנוהגיםשלמדיניותשפה בניהול

מש״בקיבלורקלאחרונההכרהבקהילתהמחקר.
העיסוקבמש״בנועדלבחוןאתיחידתהמשפחהואתבניהמשפחהאוחבריםאחריםבמשפחה,
שאינםמהמשפחההגרעינית,ולחקורמערכותיחסים,אידיאולוגיותונוהגיםשוניםשלאותםבני
או במודע ומתן, משא קיום תוך האחרים, המשפחה אנשי עמדות של ההשפעות ואת משפחה
מתהווה אינה במשפחה השפה מדיניות הזאת. המשפחה בתוך השפה מדיניות על במודע, שלא
בחללריק;משפיעיםעליהסוגיםשוניםשלמדיניות'מעלה-מטה',כמומדיניותממשלוקהילה,
בסביבה. למעשה הלכה הננקטים מדיניות סוגי גם כמו הממסדי, החינוך מערכות של מדיניות
הדרךשבהרואיםומגיביםהמשתתפיםעלמדיניותה'מעלה-מטה'משפיעהללאספקעלהנוהגים
המשפחה בני של והנוהגים האידיאולוגיות מן מושפעים שהם כשם שלהם, האידיאולוגיות ועל
המש״ב: בעיצוב שונה השפעה בעלי להיות עשויים משפחה, בני שונים, משתתפים האחרים.
הוריםלמשלקובעיםבשלביםהראשוניםאתמדיניותהשפה,אךבסופושלדברכלהמשתתפים
נוהגיהםואתהאידיאולוגיותשלהם, בניהמשפחהמפעיליםאתכוחםעלאחריםלממשאת או

תוךקיוםמשא-ומתןומשא-ומתןחוזרעלהמש״ב.
ובדין,במדיניותהשפה King, Fogle and Logan-Terry(, 2008(רואים, ולוגן-טרי פוגל קינג,
במשפחהמיזוגשלשניתחומים:מדיניותשפהורכישתשפהאצלילדים,מאחרשמדיניותהשפה
ילדים שאותם עד שפה, ברכישת ילדיהם של הראשונית החוויה תהיה ההורים על המוסכמת

יתחילולפעוללמימושהאידיאולוגיותשלהםעצמםבתוךהמשפחה.
בהתבוננותבמש״בחשובלבחוןאתהאידאולוגיות,הנוהגיםוהניהולשלחברימשפחהשונים
במשפחה ההורים של השפה מדיניות את שבדקו כמהמחקרים נערכו לאחרונה שונים. בזמנים
 )Kayam and Hirsch, והירש קיים בפרט. ובישראל בכלל העולם ברחבי לשוניות קהילות בֶקרב
2012(חקרואתמדיניותהשפהשלהוריםדובריאנגליתבישראל.1תכליתהמחקרהייתהלחשוף
אתהאידיאולוגיותוהנוהגיםשלקהילתדובריהאנגליתבישראל,וביןהשאראתגישותהניהול
הממצא דו-לשוני(. או אנגלית )עברית, לילדיהן גן מסגרת בבחירת מתבטאות שהן כפי שלהן
הכללישלעיוןזהמצביעעלחברהמשולבתמאודבחברההכללית,בעלתרמהגבוההשלשליטה
טכניקות באמצעות בבית האנגלית השפה את לשמר החותרת מש״ב נוקטת ובד-בבד בעברית

ניהולקפדניותבבחירתסביבהלשוניתמתאימהלטיפולבילדיהןבגילהרך.
דוברי וכןשל בריתהמועצותלשעבר, יוצאי בישראל, דובריהרוסית גםהמש״בשל נבדקה

103,לנוסחעברישלמאמרזה. ראוגםהד האולפן החדש, 1
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 Shwartz and Moin, 2011; Moin, Shwartz and Breitkopf, אמהריתבקרבקהילתיוצאיאתיופיה)
התנסויות על מצביעים הממצאים Golan-Cook and Olshtain, 2011; Stavans 2012 ;2011(.
בצורך באמונה או באידאולוגיה השפה, דוברי של במספרם התלויה מש״ב ועל שונים מסוגים
לשמראתשפתהמורשת,בעוצמהובארגוןשלהקהילההלשונית,כמוגםבגורמיםבעליהשפעה
מעשית.עלייתןשלשתיקבוצותאלו,'...75,000יהודיםמאתיופיהו–800,000מבריתהמועצות
גם אלא בדמוגרפיה רק לא גדולים שינויים חוללה ה-20, המאה של האחרון בעשור לשעבר,
נוכחותרבה יש )Spolsky, 1999(.לשלושקהילותלשוניותאלו באידאולוגיההלשוניתבישראל'
הישראלי, הלשוני בנוף ארוכה היסטוריה יש שלאנגלית בעוד אך הישראלי. הלשוני ברפרטואר
נוכחותהרוסיתוהאמהריתנעשתהמורגשתבעיקרבעקבותעלייתםשלדוברישפותאלהלישראל
בשנייםוחציהעשוריםהאחרונים.הקהילההרוסיתהיאגדולהומאורגנתהיטבוהנמניםִעמה'...
זו ועמדה )1999,Spolsky(, ברוסיה היהודים ובערךהלשוןשאימצו' בערךתרבותם משוכנעים
נחשפתבנוהגים,בתכנוןובניהולשלהמש״בבקהילהזו.בפניהקהילההאתיופיתניצבואתגרים
חברתייםוכלכלייםשוניםמאודמאלושלהעוליםמבריה"מלשעבר;אלההאטואתקליטתבני
הקהילהותרמולשימורשפתהמורשתשלהם.עםזאת,בשניהמקריםבוֵלטהמעברלעבריתשל

הדורותהצעירים.
השפות משתי אחת היא שערבית כך על הדעת את לתת יש בישראל, הערבים של במקרה
כזה. מעמד בה קיבלה שהערבית היחידה הלא-ערבית המדינה היא ישראל בישראל. הרשמיות
ישראל תושבי של העיקרית והשפה האם שפת היא 'ערבית )Amara, 2002(, אמארה לדברי
הערבים.ערביתהיאגםשפהקהילתיתשלאחוזמסויםשליהודיםמזרחיים.הערביתמשמשת
כשפההלאומיתהיחידההרשמיתשלמדינותערבהשכנותלישראלוזוכהלמעמדמיוחדבמדינות
קום עד בארץ העיקרית השפה הייתה היא מיוחד. מקרה היא בישראל הערבית האסלאמיות'.
היא שהערבית אף על משנית. לשפה הפכה הפוליטיות בנסיבות שינויים ובגלל ישראל, מדינת
השפההרשמיתהשנייהבישראל,היאאינהשותפהמתָחרהבמדינהדולשוניתודו-קהילתיתלפי
בהיסטוריה להתעמק לא מודע באופן בחרנו זה במאמר )Lambert, 1999(. למברט של הסיווג
ובפוליטיקהשלהקהילותהלשוניותבישראל.התמקדנובנוהגישפהובאופןספציפייותראנחנו
בוחנותאתהגישהשלמספרקטןשלבוגריםצעיריםדובריהשפההערביתכלפימדיניותהשפה
גםאתתכנוןמדיניותהשפהשלהםעצמםבשלבהמוקדםשלחייהם במשפחהשלהוריהםכמו
כבוגרים.בדקנואתגישותיהםכלפיהערביתוהעבריתוכלפינוהגיהשפה.2עלפי'עקרוןההשלמה
שפות רוכשים הדו-לשוניים )Grosjean, 2010(, גרוז'אן של Complementary( Principle (
במילים החיים. במהלך שונים אנשים ועם שונות לתכליות שונים, בתחומים בהן ומשתמשים

עלההיסטוריהוהפוליטיקהשלהקהילותהלשוניותבישראלבכללושלדובריהערביתבישראלבפרטראועוד 2
 Landau, 1987; Kopelewitz, 1992; Spolsky, 1994; Spolsky and Shoshanny, 1992; Spolsky, 1999; Ben Rafael,

.1994; Amara, 2002
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מעניין אותנו צורך-השימוש. בסיס על )Compartmentalized( 'ממוחלקות' השפות אחרות,
את להבין כדי ישראלים, ערבים סטודנטים אצל ובעברית בערבית השימוש בהקשר זה תהליך

החוויההסוציו-לשוניתשלקבוצהזו.
שאלותהמחקרשלנוהיו:

מההיונוהגיהמש״בשקבעוהוריהםשלהמשתתפיםבמחקר? 1.

מהותכנוןהמש״בשלהמשתתפיםבמחקרבשלבזהשלחייהםכבוגרים? 2.

מדועערביםישראליםלומדיםעברית?)מוטיבציות( 3.

מהיהלשוןהדומיננטיתבמדגםשלנו? 4.

שיטות המחקר

המשתתפים

במחקר השתתפו וינגייט שבמכון זינמן במכללת הלומדים ישראלים ערבים סטודנטים 13
כל 5. - שלהם המוצא במשפחת הילדים ומספר 22, היה המשתתפים של הגיל ממוצע שלנו.3
בשנה סטודנטים 232 למדו הראיונות בזמן המכללה. של הייעודית במכינה למדו הסטודנטים
הראשונהשלהמכינה,17מהםהיוערביםישראלים,וכאמור-13מתוכםהשתתפובמחקרשלנו.
ודיווחושגדלו )כפרים( 12מתוךה–13גרובעריםאובקהילותערביותבישראל בזמןהראיונות

בקהילהכזאת.משתתףאחדדיווחשגרבקהילהדוברתעבריתוערבית.

ראיון חצי מובנה

המשתתפיםנתבקשולענותעלמספרשאלותדמוגרפיות,הנוגעותלמש״בשלהם,לרמתהעברית
ולגישותיהםכלפיהמש״ב.הראיונותהתקיימובעברית.המשתתפיםנשאלו שלהוריהםושלהם
של ההשכלה ורמת לידתם, מקום במשפחתם, הלידות בסדר מקומם אחיהם, מספר גילם, על
הוריהם.השאלותעלנוהגיהמש״בכללושאלותעל:השימושיםהשוניםבשפותאצלבניהמשפחה
נוהגיהשימוששלהםבשפה השוניםבבית,רמתהשליטהבעבריתשלהמשתתפיםושלהוריהם,
-בחשיבה,בחלומות,בספירה,בקריאתספרים,עיתוניםומגזינים,בצפייהבטלוויזיה,בהאזנה

לרדיוובשיחותעםחברים.
החינוך במסגרות בשפה שימוש על שאלות כללו החינוך בתחום המש״ב ניהול על השאלות
כלפי לעמדה התייחסו שאלות שתי ובתיכון. הביניים בחטיבת היסודי, הספר בבית הרך, בגיל

מקבלים בה הלימודים שבסוף למכללה, הייעודית המכינה את בתשס"ה הקימה בווינגייט האקדמית המכללה 3
לקידום האגודה ובפיקוח המל"ג באישור הרגילה, הבגרות תעודת את מחליפה זו ייעודית. מכינה תעודת בוגריה
מיעוטים, בני הפריפריה, )תושבי נמוך סוציו-אקונומי מרקע באים במכינה מהלומדים מבוטל לא חלק החינוך.
עוליםחדשיםמחברהעמים,יוצאיאתיופיהוכו'(,כשלישמהםלקויילמידה.אתלימודיהאחרוניםמממנתהמדינה.
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השפה מדיניות את להעריך התבקשו הם הראשונה בשאלה המש״ב: וכלפי והערבית העברית
5, )Likert, 1932(:הדירוגהואמ–1עד שלהםעםילדיהםבעתידעלידידירוגלפיסולםליקרט
הייתה: השנייה השאלה בלבד. עברית - 5 ערבית-עברית, לשוני דו- 3 בלבד, ערבית הוא כש–1
לגבימידתהשימוש לגביהשימושבביתבאחתהשפותאו יכולת,האםהייתמשנהמשהו 'אילו
בשפתהתקשורתבינךלביןהוריך?איזהשינוי?מדועהייתמעונייןבשינויכזה?'כאןניתנהלהם

הזדמנותלהרחיבככלשירצו.
ומטרתו המחקר אופי תגמול. עליה ניתן ולא התנדבותית, הייתה במחקר ההשתתפות
15דקות,עד הוסברולכלסטודנטבנפרדבתחילתהריאיון.הראיונותבוצעובטלפוןונמשכוכ–
להשלמתם.המתשאליםהודולמשתתפיםעלהשתתפותםוסיפקולהםמידעעלחוקריהמחקר.

התוצאות

מדיניות השפה במשפחה )מש״ב(

1ערבית 5) 1עד כדילקבלתמונהברורהעלנוהגיהמש״בביקשנומהתלמידיםלדרגבסולםמ–
המשפחה. בתוך שונים בהקשרים השפה שימושי את בלבד( עברית 5 ערבית-עברית, 3 בלבד,
אל אני אלי, אלי,אבא אימא בלבד: ערבית 1,משמע ענו 13הסטודנטים כל בהקשריםהבאים
מן 11 – ב רק נבחרה בלבד ערבית ההורים, בין אַחי. אל ואני אליי אַחי אבא, אל אני אימא,

3(במקרהאחד. 2(רקבמקרהאחד,ודו-לשוני) המקרים,בעיקרערבית)
בעל הוא האב כי המשתתפים דיווח הוריהם, של המיומנות רמת את לדרג כשהתבקשו
אי על דיווחה אחת תשובה ליקרט, בסולם 3 לעומת 4 של בדירוג מהאם יותר גדולה רהיטות
ידיעתעבריתבכללו-5ענושלהוריהםרהיטותברמהילידית,כלומרברמהשלשפהראשונהאו
קרובלכך.הסטודנטיםדירגואתרמתהרהיטותשלהםעצמםבשלושהתחומים:דיבור,קריאה

וכתיבה,ובכלשלושתהמקריםדיווחועלרמתרהיטותילידית.
)ראו מסוימות פעילויות ובהקשר שונים במצבים שלהם השפה שימושי על נשאלו המשתתפים

:)1 טבלהמס'
1: שימושי שפה של המשתתפים בתחומים שונים טבלה מס' 

ערבית בלבדעברית וערביתעברית בלבדתחום

0310חשיבה

049חלימה

418ספירה

138קריאתספרים

643קריאתעיתון

553צפייהבטלוויזיה

344האזנהלרדיו

094תקשורתעםחברים
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רמתההשכלהשלהאבותדווחהכגבוההיותרמזושלהאימהותבארבעהמןהמקרים,ושווה
לרמתההשכלהשלהאימהותבתשעהמןהמקרים.

השפההמדוברתבמערכותהחינוךבגילהרךאצלכלהסטודנטיםהייתהערבית,וכךגםבבית
הספרהיסודי,בחטיבתהבינייםובתיכון,למעטסטודנטאחדשלמדבביתספרדו-לשוניערבית-

עבריתהחלמכיתהב'.

תכנון מוקדם של מש״ב

שערבית ענו משתתפים 4 בעתיד, ילדיהם עם ידברו הם שפות אילו או שפה איזו נשאלו כאשר
שהוא ענה אחד ומשתתף ועברית, ערבית דו-לשוני יהיה שביתם ענו משתתפים שבעה בלבד,
בלבד, ערבית בביתה לדבר שמתכננת המשתתפות, אחת ילדיו. עם עברית בעיקר לדבר מתכנן

הוסיפהשהדברתלויבבןהזוגהעתידי.

גישות כלפי מש״ב

כאשרנשאלו'אילויכולת,האםהייתמשנהמשהובבחירתהשפה,בביתהוריך,אובמידהשבה
השתמשוהוריךבשפהבתקשורתשלהםִאתך?'היוהתשובותכדלקמן:

1:לא,ערביתהיאשפתהאםשליואנימתכווןלהמשיךבשפהזו. משתתף
שלא אנשים ויש הזמן, כל עברית בה ומדברים יהודית במדינה שאנחנו מכיוון כן, 2: משתתף

מדבריםערבית,וזהיכוללעזורליבעתיד.
3:לא,אנחנולאבוחריםבשבילההוריםשלנו. משתתף

4:לא,לאחשובלי,גדלתיכךואנירגיללזהכך. משתתף
משתתף5:כן,אניהייתימעדיףשידברואתיגםבעברית.כךהייתייכוללהתוודעלעולםהיהודי
נחוצה האוניברסיטאות בכל כזה, עולם לתוך גדלים אנחנו שכאשר מכיוון לדבר. איך ולדעת

עבריתברמהגבוהה.עלינולדעתעבריתעלמנתלהצליחבלימודינו.
6:כן,הייתירוצהשהורייידברואיתייותרעברית,מכיווןשכעתקשהלילהתמודדעם משתתף

החומרהנלמדבעבריתבמכללה.
7:לא,מכיווןשעבריתאנחנויכוליםללמודבכלמקום,מהטלוויזיהומהרחוב.אנילא משתתף

צריךאתהורייבשבילזה.
8:לא. משתתף

משתתף9:לא,שפההיאדרךלתקשרעםאנשים.למדתיבמהלךלימודישאםאנירוצה,אנייכול
ללמודכלשפהשארצה.

10:לא,זוהישפתהאםשלי. משתתף
משתתף11:כן,הייתימעדיףשהיומדבריםִאתיאתשתיהשפות,עבריתוערבית,מכיווןשאנחנו

חייםבישראלוחשובלדעתעבריתטובגםכן.
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משתתף12:כן,הייתימעדיףשהיומדבריםאתיבביתגםעברית,מאחרשזההיהעוזרליעכשיו
בלימודי.

13:לא,לאמפריעלישהםדיברואתירקבערבית. משתתף

כלהמשתתפיםשמתכנניםלדברבעתידעםילדיהםרקערביתענועלהשאלההאחרונהשהם
לאהיומשניםאתהמש״בשהנהיגוהוריהם.גםשלושהמשתתפיםשדיווחוכיבכוונתםלדברעם
ילדיהםבעתידערביתועבריתבמידהשווה,ענושהםלאהיומשניםאתהמש״בשהנהיגוהוריהם
במשפחהבילדותם.כלהאחריםשענוכיבכוונתםלדברעםילדיהםבעתידגםעבריתוגםערבית
ענוב'כן'לשאלהשלעיל.לסיכום,התשובותלשאלותהמחקרשלנוהיוכדלקמן:המש״בשלבית
אצל המש״ב תכנון ערבית. המצבים וברוב המקרים ברוב הייתה המשפחה קרובי ושל ההורים
במשפחותיהם ועברית ערבית לדו-לשונית למש״ב הרצון בכיוון נע המשתתפים ממחצית יותר
דומה במחקר, המשתתפים דברי לאור גדלו. הם שבה החד-לשונית מהפרדיגמה בשונה בעתיד,
שהסיבהלתזוזהלרצוןבשימושבעבריתהיאאינסטרומנטליתגרידא.הםמכיריםבצורךבעברית

ברמהגבוההיותרכדילהשיגאתמטרותיהםההשכלתיותוהמקצועיות.

דיון

עבריתהיאהשפההשלטתבישראל.ברובהמקריםהערביםהישראליםהולכיםלבתיספרששפת
בכל נמצאת העברית שנייה. כשפה שם נלמדת והעברית ערבית, היא בהם העיקרית ההוראה
דוברי עם אואחרת כזאת בצורה פורמלי לא ישקשר למין, ללאקשר גיל, קבוצת ו'לכל מקום
Amara, 2002(.כפי )Spolsky & Cooper, 1991,כמצוטטאצל  עברית.למרותשבדרגותמשַתנות'
לשם - אינסטרומנטליים ממניעים עברית לדעת מעוניינים ישראלים ערבים במחקרנו, שהוכח
האזרחים לכל חשוב '...כלי זהו תעסוקה. הזדמנויות ומימוש גבוהה השכלה רכישת עבודה,
החיים תחומי בכל אפקטיווית בצורה לתפקד להם מאפשר שהוא מכיוון בישראל, הערבים
)Amara, 2002(.מדגםמחקרנו,שהואאמנםמצומצם,מראהשצעיריםערביםבוגריםהמעוניינים
תופסת העברית לעיל; שדווח כפי דו-לשוניים, הם אליהן, ונרשמים גבוהה השכלה במסגרות
מקוםחשובברפרטוארהלשונישלהם,בספריםשהםקוראים,בתוכניותהרדיווהטלוויזיהשהם
המשפחה, של האינטימית השפה היא הערבית חברים. עם שלהם ובתקשורת ורואים שומעים
שלחלימה,חשיבהוספירה,כפישדיווחוהמשתתפיםבמחקרנו.כשהםהתבקשולדווחעלשפת
ביחס אחת שפה של הדומיננטיות את לגלות מעניין היה שלהם, והספירה החלימה החשיבה,
לשוניים. דו מוגדרים הם אופן באיזה היא השאלה דו-לשוניים, בבירור שהם למרות לשנייה.
כמוזכרלעיל,עקרוןההשלמהשלגרוז'אן)Grosjean, 2010(קובעשאנשיםדולשונייםְמַמחלקים
שונים אנשים עם בהן ומשתמשים שונות למטרות שונים, לתחומים יודעים שהם השפות את
ישראלים ערבים שסטודנטים הוא שלנו במדגם שמצאנו מה אחרות, במילים החיים. במהלך
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מתקשריםבערביתיותרמעברית,וערביתהיאשפתהמחשבותשלהם.ממצאיםאלומצביעיםעל
לאור בערבית, גודלהרשתהחברתיתשלהם על גם ואולי בערבית בשימוש יותר גבוהה תדירות
)Dewaele, 2009( הבוחניםגורמיםשוניםהמשפיעיםעלבחירהבשפתהדיבור ממצאיושלדיואל

.)Pavlenko, 2011; Slobin, 1996(הפנימי,שפתהחשיבההפנימיתהקודמתלדיבור
דו-לשונייםמדווחיםלעתיםעלחלימהבשתיהשפות,תלויבמצבשבונמצאהחולםובאופי
החלום)Vildomec, 1963(.מקצתהמשתתפיםשלנואישרואתהממצאהזה,אףכירובםדיווחו

כיהםחולמיםבערביתבלבד,מהשמצביעשובעלהדומיננטיותשלהערביתביחסלעברית.
מעקרון חלק ואינה לחלוטין נלמדת התנהגות היא שהספירה/הְמִנייה לחשוב מקובל
)Grosjean, 2010(. לראשונה נלמדה היא שבה השפה ידי על ורק אך נקבעת היא ההשלמה;
תשובותהמדגםשלנובקשרלשימושיהשפהאצלארבעהמןהמשתתפיםמפתיעותומציבותאתגר
לדעהמקובלתזו.ארבעהמשתתפיםדיווחושהםמשתמשיםבעבריתכדילמנות.כלהמשתתפים
בשלב נלמדת שהְמִנייה ובהנחה ערבית; דוברי ספר לבתי והלכו ערבית דוברות במשפחות גדלו
החיים. במהלך בערבית ולהתבצע בערבית להילמד להלכה אמורה הייתה היא בחיים, מוקדם
ייתכןשבארבעתהמקריםהאלהמדוברבבעלימיומנותגבוההיותרבשפההשנייה)עברית(,ומכל
מקוםהםמצביעיםעלצורךבמחקרובבחינהנוספתשלנושאהמנייהכהתנהגותנלמדתהחורגת
ייתכןשהקביעההמקובלת)שהמנייהמתבצעתבשפה .עםזאת, מןהדפוסשלעיקרוןהמשלים
הרכישה מגיל לנבוע עשוי אצלנו, שהתגלה הרגיל, הדפוס מן והשוני נכונה, היא הדומיננטית(
שלהשפההשנייה,הגילהמוקדםשבונלמדהמיומנותהמנייהבשפהזוומתדירותהשימושבה.
הערביתאינהמאוימתבמגזרהערביבישראל,וסבירלהניחשהערביםהישראליםלעולםלא
יזנחואותה.העברית,לעומתזאת,מזוההאצלםמאודכשפהשלהזדמנויותכלכליותותעסוקתיות,
כפישציינוהמשתתפיםשלנו.למרותשהםדו-לשוניים,הםהיומעונייניםלשלוטבעבריתברמה
גבוההיותר,מסיבותאינסטרומנטליותגרידא,וההכרהבחשיבותהשלהעבריתלצורךהשתלבות
חברתיתותעסוקתיתוהרצוןלשפראתהשליטהבהעשוייםאכןלהשפיעעלמדיניותהשפההעתידית
כך עשויה בישראל. גבוהה במוסדותלהשכלה ישראלשרכשואתהשכלתם ערביי במשפחותשל
על אור שופכים שלנו המשתתפים ישראל. ערביי בקרב בעברית יותר טובה ְּכִשירות להתהוות
המאבקהעזהניטשאצלםביןהוקרתםלשפההערביתונאמנותםלהלביןהצורךהאינסטרומנטלי
,Amara( 2002 לפי Amara, and Abu-Akel, 1998( עאקל ואבו אמארה בעברית. שלהם
בעלי ושלערבים אינסטרומנטליות, ומסיבות תקשורת לצורכי עברית לומדים שערבים טוענים
השכלהגבוההישאפילושליטהטובהיותרבעבריתתקניתמאשרבערביתתקנית.למרותשאיננו
יכוליםלהעלותהשערותלגבירמתהשליטהשלהערביםהישראליםבשתיהשפות,מחקרנואכן
תומךבתפיסהשאלומהםהרוכשיםאתהשכלתםבמוסדותלהשכלהגבוההבישראלמעוניינים
מוסדות מעט קיימים כרגע יותר. אותה יודעים גם ואולי המודרנית התקנית בעברית יותר
להשכלהגבוההבערביתבישראל-לדוגמה,המכללההאקדמיתהערביתלחינוךבישראל–חיפה,
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בשפה רהיטותם את לשפר מוטיבציה חדורי ישראלים ערבים צעירים להניע עשויה זו ועובדה
העברית.

בדיון קרובות לעתים שנעשה כפי שליליות, ובנקודות הפוליטי בהיבט להתמקד במקום
ביחסיםביןערביםליהודיםבישראל,אנומתמקדותבנקודותהחיוביותשביכולותהדו-לשוניות
מן חלק שגילו הפתיחות אותנו הרשימה זו. קבוצה של הרב-לשוניות מסוימים ובמקרים

המשתתפיםביחסםלשפההשנייה.
מעניקים הם מש״ב, של בהקשר שלנו בממצאים מסתכלים כאשר יותר, רחב באופן
יש המש״ב בעיצוב למשתתפים או שונים משפחה לחברי המשפחה, שבתוך לתפיסתנו תמיכה
אידאולוגיותשונותבזמניםשונים.בשלבזה,חלקמןהמשתתפיםנתנוביטוילשוניאידיאולוגי
שלהםמהוריהםומןהביתשבוהםגדלו.שוניזהעשוילהיותמיושםאולאמיושםהלכהלמעשה
ובמשא באמונותיהם במחקר המשתתפים ידבקו שבה במידה תלוי הבא, בדור העתידי במש״ב
ילדיהם. עם יותר ומאוחר זוגם, בני/בנות עם שלהם השפה מדיניות ניסוח על שיקיימו ומתן
הוריהם,הסביםלעתידשלילדיהם,עשוייםעדייןלהיותבעליהשפעהעלהמש״בשתופעללגבי

הדורהבא.
המתחולל לשינוי הצצה מספק הוא אך המדגם. גודל הוא מחקרנו של המגבלות אחת
מנת על יותר, גדול מידה בקנה אורכי, מחקר לבצע יש זו. קהילה בתוך המש״ב באידאולוגיות
טובע במש״ב שהשינוי שונים היבטים על השלכותיה ואת שהתרחשה התזוזה היקף את לבחון

בהםאתחותמו.
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