דג  :1הא העברית זקוקה להגנה?
במרכזו של הדג עומדת הלשו העברית .הא העברית בסכנה? הא העברית זקוקה
להגנה? הא צרי" לחזק אותה? מה מאיי עליה? מה צרי" או אפשר לעשות כדי לטפח
אותה? מה תפקיד של בני הנוער בשמירה על העברית? ואולי מעול לא היה מצבה של
העברית טוב מכפי שהוא כיו?
שאלות אלו וכיוצא באלו יעמדו במרכז הכתיבה בעקבות שני הטקסטי הראשיי
הנתוני ועל סמ" טקסטי נוספי שייבחרו.

הטקסטי
טקסט " :1על מצבה של העברית" )חלקי א ,ד( ,מסה מאת נת ז" ,פני .(1998) 7
טקסט " :2עקרונות לחוק העברית" ,הצעה מאת זֹהר שביט ,מתו" "מצב העברית" ,מוס
יו העצמאות תשס"ב ,האר.16.4.2002 ,

על מצבה של העברית
נת ז
דברמה לא טוב קרה לה לעברית בדרכה מבית המרקחת או היכלו של
הפה המפיק מרגליות ,אל הרחוב והשוק וא אל שפת העיתו ואמצעי
התקשורת האחרי .משתש כוחו של המעמד הבינוני העברי ,נוצר הלשו,
והלכו לעולמ דורות של משכילי העברית ,הפכה המדינה לפטרוניתה
היחידה של הלשו.
א
מצבה של העברית? בכי רע ,תודה .לפחות א לשפוט כרגע על פי שלטי החנויות בעיר
קובעתהטע שלנו .הרי שמות חנויות ברחובות עיר ,למדנו ,מעידי לא רק על המנטליות
של בעליה ולקוחותיה ,אלא על משהו מקי יותר .נאמר ,על מצבה של תרבות ותקנתה
של חברה ,במוב הרחב ביותר.
הנה מה שהעלה שיטוט ב מחצית השעה בדיזנגו סנטר וסביבותיו .קוד לכול ,הדיזנגו
הקרפ הצרפתי ,מי במול ,הנרי'ס ,פלוס מינוס,
סנטר עצמו .אחר כ ,בקצב ההליכהֶ :
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פונגו ,פיקדילי טוסטי ,אוריינט אקספרס ,טופ ווק ,מטרופוליט ,פול ווליו ,וילונות
דקור ,ויוה ,לידי ג'י ,בוניטה ,אקסקלוסיב ,טופ ,בנק דיסקונט עצמו ,זו  ,18אופטיקנה,
אואזיס ,טריפ ,חשמל הסנטר ,סרביס אלקטרוניקה ,ד דרי )א& ְפס ,סליחה(ֶ ,ס ְק ִסי ב,
אוטסיידר ,הנדימ ,בינגומט ,ב רפאבליק ,דיוה ,קלאסיק ,מג'יק .ועכשיו אלה שאי שו
 Meat bar, Bagel Country, American Comfort, Toby Treats,מילה עברית בצד:
Time Out, Only Chic, Sbarro Pasta, "TCBY" Treats, Palladium, Subway,
Tattoo, Mad Man, Coffee House Lavazza, Big Mama, Metro, Inca, Imba,
Yellow, Golf, Media Plus, Atomic, London Boy, Segafredo, Slippers,
Otentico, Change, Surf & Skate Shop, Gatic, Michel Chateau.
איזה לקוח שאינו יודע צרפתית יבי מה מוכרי ב Vit-Secהצרפתי )מכבסה :מהר
יבש( ,מה מעוללי לאד באילמקיאג' )כא אמנ הוסיפו כותרת משנה :ביתספר
לאיפור( ,מה מסתתר מאחורי הניב הצרפתי  ,Du Pareil au memeמה נדרש מאד
בחנות הנקראת ) Just Do Itמיקי ברקובי*' בכלל רואה עצמו פטור מטורחה של העברית
בשמות חנויותיו( ומהו  Segafredoזה .אבל השיא שמור ,בכל זאת ,ל"לה ספוזה רויאל",
ששו אד שאינו שומע איטלקית לא ינחש כי היא מוכרת שמלות כלה "מלכותיות".
בקיצור ,בוקר טוב פאריס או מנהט ,ואולי מוטב ביירות או יהופי* .הכול Otentico
)אותנטי( למהדרי .הכול חסר נגיעה לעברית .מה ,אגב ,דח את יצרני הסיגריות שלנו
להכתיר את מרכולת בשמות אנגליי דווקא ,למשל" .Time Light ,זמ  /סיגריות
קלות" כבר אינו נאה לה? או שה באמת מבקשי להטעות אותנו שלפנינו מוצרי
אמריקניי?
וא כבר אנגלית ,איזו אנגלית! מי החליט שקאנטרי קלאב זה צרי להיקרא באר*
הקודש דווקא קאונטרי קלאב של בורי? וכמה משעשע למצוא ,בסרט המוכר "כחו
הלילה" )ע סידני פואטייה( ,את  ,The Vice Boysשהוראת במקור "אנשי מחלק
המוסר" ,מתורגמי ל"נערי וייס" .במה חטא וייס האומלל?!
ומ השלטי אל לשו הדיבור והעגה )סלנג( .אמת אי איש מבקש לאסור על הסלנג .אי
כיו שו מילה עברית שבכוחה לגבור על ה"פרגו" ו"לפרג" ,שמקור הקרוב אידיש
והרחוק יותר – גרמנית ,וכנראה ג ייכנסו למילו העברי באחד הימי .ג אי שו פסול
ב"תכלס" זה ,שה"תכלית" העברית מגביהה .דומה שג ה"מבואס" ,שצלצולו עברי
ומקורו ערבי ,יתאזרח ביו מ הימי ,כמו ה"התעלק" )מלשו עלוקה( העברי למהדרי,
וג ע ה"חנטריש" וה"בלגא" וה"ג'ורה" השלמנו .והנה נחת עלינו ג הסלנג הצבאי,
שמקורו בדר כלל ערבי ,פדיחה ,חארתה ,נחנח ,לפל ,אשכרה ,זובור" ,יציאה" וסבבה,
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שכבר נתקבעו בלשונ של אנשי צעירי .והתוספת האחרונה ,החיננית דווקא ,על
משקל "הפו על הפו"" :קניתי שמלה ,חבל על הזמ" ,או "ראיתי סרט ,חבל על הזמ".
דווקא בהוראה חיובית ,כמחמאה .כלומר ,הסרט ,השמלה כל כ יפי עד שלמה לי
להארי דברי בשבח .פשוט חבל על הזמ...
תאמרו שג אי רע במינו מסוי של מילי לועזיות .זו דרכ של כל הלשונות ,ובה
העברית ,שמראשיתה אימצה לעצמה מושגי וא תחביר שאולי משפות זרות .הבעיה
מתחילה בשעה שלשו מסוג זה מתחילה לחדור ,תחילה לעול הבידור ואחר כ אל
המקומוני ושפת הכתב .והבעיה מחריפה עוד יותר ע חדירת המושגי הזרי .לש מה
לנו "לוקייש" ו"קריז" ו"פריימר ליג" ו"סי פוד" ו"קאמבק" ו"מיינסטרי" ו"טרנד"
ו"גימיק" ו"טייפ קאסטינג" ו"סיקסטיז" ו"ניינטיז" ו"אודיש" ו"טריפ" ו"קליפ"
ו"פרומוש" אלה ,שכבר הדיחו מלשוננו את מקבילותיה העבריות .מדוע לא נתקבל
ה"שלטוט" המוצלח של האקדמיה ללשו העברית ,כ שנשארנו ע הZapping
וה"זומביט" האמריקניי המכוערי .ומה קרה ל"ידועני" )סלבריטיז במקומונינו(.
אפילו ה"ישרה" הנאה של האקדמיה לא הצליחה להדיח את ה"אינטגריטי" .ברכת
השלו הדולשונית המקובלת" ,יאללה ביי" ,מייצגת את הקלקלה בדמותה המכוערת
ביותר ,וכבר העירה על כ המשוררת דליה רביקובי*.
דברמה לא טוב קרה לה לעברית בדרכה מבית המרקחת או היכלו של הפה המפיק
מרגליות ,אל הרחוב והשוק וא אל שפת העיתו ואמצעי התקשורת האחרי.
מוב שאיש אינו ממלי* להחלי את היאללהביי בצפרא טבא הארמית .אבל במה חטאו
ה"שלו" ,ה"להתראות" וה"להשתמע" .הא ג זה מסימניו של תהלי ה"שלו"
התקוע? מי זוכר עוד את הימי שהיינו מברכי איש את רעהו ,באר* ישראל הקטנה
והטובה ,ב"שלו וברכה" .דומה ,לפני חמישי שנות מדבר.
ללשו בלתימבוקרת מומנטו או תנופה משלה ,כ שלפעמי נדמה כי הגרוע יותר עוד
לפנינו )והגרוע יותר הוא ,כידוע ,אויבו של הגרוע ,כדר שהטוב יותר אויב לטוב( .נראה
שלא יעבור זמ רב ונתרג את ה this goes without sayingהאנגלי ל"זה הול בלי
לדבר" של ההלצה .הרי כבר תרגמנו את ה ,sleep on itשפירושו שהות למחשבה,
ל"לישו על זה" ,שהוא דבר הבל בעברית .ויש עוד כהנה וכהנה פניני תרגו שלא היה
בה שו צור ושו היגיו ,כמו "לרו* לראשות העירייה"" ,איבדתי את ראשי )I lost
 ,(my headאו "להתחלק בלשו" ,וכ כלי נשק ש"זולגי" כדמעות ֵמ ֵעבר למה שהיה פע
מס הברזל.
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אפילו אבשוש כבר נכנע ל"פ0ל" המכוער )הציווי של נפ"ל( והנה כבר אומרי ג "צ0ר"
)הציווי של יצ"ר( בלי להמתי למילונאי .נכו ,ב"לחרב" עוד לא הספיק אבשוש
להתעדכ ,ולפחות במהדורה המצויה בידי הוא מסביר :הפיל בפח ,השחית .הפיל בפח
במקו הטיל בפח...
הא לא די לנו שסילפנו את "עקרת הבית" התנ"כי ,שהוראתו "האשה העקרה שבבית"
שמחה"( והפכנוה ל ,houswifeואת "כמו ֵכ" פירשנו
יבי עקרת הבית – ֵא הבני ֵ
)"מִ 0ש ִ
כאילו היה ש נרד ל"ג" )וא כ ,מה פירוש "ויושביה כמו ֵכ ימ&ת&"? ,על מי עוד
נגזר למות ש?!( כוונת התנ" כמוב לכ שיושביה יאבדו "כמו כיני" אלו שבעשר
המכות .כ מכל מקו מקובלני מפי מלמדי.
שַ 1ע תמיד הקדמנו נעשה לנשמע .וג תירו* מצאנו לנו :שבשתא כיוו
שורש הרע בכ ְ
הקניו היצירתי של האקדמיה )מלשו
דעל על )שיבוש ,כיוו שנכנס נכנס( .אפילו את ֵ
לקניו של סרטי הקאובויס ,שהוראתו ואדי צר ועמוק שבו נית "לקנות"
לקנות( הפכנו ֶ
רק כדור עופרת.
][...
ד
מטוטלת העברית עברה מקיצונות לקיצונות .מ הטהרנות המופרזת של שומרי החומות
המקדשי כל אנכרוניז "מסורתי" שפג תוקפו ,הללו שלפני שנות דור עוד אילצו את
קרייני "קול ישראל" לבטא ע' וח' גרוניות ג כשאלו לא היו טבעיות לה – עד לאנרכייה
הבלתימבוקרת של  laissez-faireלשוני .מחקרי המאה העשרי לא לימדו את
למצות ולהרוס את עצמה,
הראשוני שאחד מסימניה המובהקי של כל לשו הוא כוחה ַ
מ מכאניז מובנה הטבוע במהותה; כוח הרס שרק בזכותו היא מתרעננת ומתחדשת
מפקידה לפקידה ואינה מאבדת מכוחה בחלו הזמני .כ ,מה שהיה טוב ויפה ויעיל
אצל ס .יזהר ,שתצורות לשונו כבר נקבעו וישתמרו לעד במסכת האדירה של הלשו
שלו .רק משו שאטמו קודמינו את אוזניה
העברית ,אינו עשוי עוד לשרת את צרויה ֵ
ממקצביה המתחלפי של לשו הדיבור והעדיפו תמיד את הנוסח הבלה מזוק ואת
המילה בעלת המסמ/מקד הגבוה יותר )כ" ,לאלתר" על פני "מיד"ָ " ,ד ֶוה" במקו
"כואב" ו"נְ ֵשה" על פני "שכח" .אגב ,בספרות נותר כמוב מקו לכול( ,רק משו כ
כותב יעקב שבתאי "התמונה תולה על הקיר" וכולנו חוטאי בעקבותיו" :הסרט מציג
בקולנוע ח"" ,הספר מכר אלפי עותקי" .אימתי שמעת לאחרונה חבר כנסת או שר
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שפנו
בממשלה מקפיד לבטא ַמגיע במקו ֵמגיע .ומה יהיה על ה"מחטיא" וה"מחמי*"ִ ,
מקומ ל"מפספס" המשובש?
לא ,מצבה של העברית אינו שפיר והוא אפילו אובדני .כשפה שהייתה לשפת דיבור רק
לפני כמאה שנה ,הישגיה רבי ומופלאי .צדק כמוב יצחק אבינרי המנוח ,ב"יד הלשו"
יח לעומת הדור הקוד .ושני
שלו ,בכתבו כי "הסגנו העברי בימינו )קרי :בימיו( ִה ְש ִַ 7
גורמי לכ :הרחבת הלשו ותקנתה .הרחבת הלשו באה על ידי השגרת הרבה מילי
עתיקות וחידושי מילי ,שבאו לגאול אותנו מלבטי דיבור ,מגמגו וְ 8למ ...0תקנת
הלשו באה ג מתו יתר דיוק במשמעות המילי ובצורות דקדוקיות" .אבל ספק רב א
היה חוזר על דברי אלה בימינו .לא רק שהעברית עדיי לא הדביקה את רעותיה
הבוגרות ממנה במאות שנות התפתחות רצופה ,אלא שסכנה גדולה נשקפת לה מ הבורות
ומ הלעז ,כמו ג מלשו דיבור ושפת תקשורת "יצירתית" &ו&לגרית ,פתוחה יתר על
המידה להשפעות הז'רגו האמריקני והערבי ולאמבוקרת כמעט לחלוטי.
כוחה של המדינה כחוסנה של לשונה ,אמר החכ לאו טסה ובעקבותיו החכמי עזרא
פאונד וקארל קראוס .משתש כוחו של המעמד הבינוני העברי ,נוצר הלשו ,והלכו
לעולמ דורות של משכילי העברית ונוטרי כרמה ,הפכה המדינה לפטרוניתה היחידה של
הלשו ,כדר שהיא ,לרוע המזל ,ג פטרונית הבלעדית כמעט של כל האמנויות .וזו,
משמע המדינה ,אינה עושה ולא כלו כמעט לתקנת השפה .מדורי הלשו בעיתונות
נעלמו .האקדמיה מחדשת מילי לרוב ,בה לאנחוצות )עוד זכור הוויכוח על המטר
והממטר ,על הנשר שהפ לעיט והעיט שהפ בעוונותיו הרבי לנשר( ,וא מפרסמת את
קונטרסי חידושיה .א אלה אינ מגיעי לציבור הרחב וכמעט שאי איש ,א אי
מקצועו בכ ,יודע על קיומ .א נוסי לכ את מחדלי מערכת החינו )מעט מדי,
מתירני מדי ומאוחר מדי( ,ועוד כמיליו וחציהמיליו "גולי שפה" )והכוונה אינה רק
לעולי מחבר המדינות ,לאתיופי ולעולי צפו אמריקה( שאינ נזקקי כלל לעברית ,או
דוברי עברית עילגת ומנועי מספר עברי ,תצטייר התמונה העגומה בשלמותה .בתנאי
הנוכחיי ,התפקיד המוטל על סופרי ומשוררי גדול מכפי כוח .אל נשכח לרגע,
מדינת ישראל קמה לא רק בזכות של הרצל ובגוריו .אלמלא אליעזר ביהודה ,שנת
שאוכלוסיה ,יוצאי שבעי גלויות ,לא היו
ֶ
לה שפה ,אפשר שלא הייתה קמה כלל .ודאי
הופכי לדבר מה דמוי ע .ע הספר ומוסר הנביאי כבר נעלמו או חדלו מזמ .הא
תאבד עתה לתחייה העברית ג לשונה?
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הצעה :עקרונות לחוק העברית
זהר שביט

3

למדינת ישראל שתי שפות רשמיות :עברית וערבית .הדברי הבאי מתייחסי לעברית
בלבד .בהמש לנייר עמדה שהוגש ב 16בינואר  1999לשר המדע ,התרבות והספורט ,מת
וילנאי ,אני מציעה לחוקק את "חוק השפה העברית" ברוח החוק הצרפתי ,תו התאמתו
לצרכי של מדינת ישראל .ביסוד החוק המוצע עומדת התפיסה שהתרבות העברית
ממלאת תפקיד חיוני ביצירת הזהות הלאומית ,הלכידות החברתית והעוגני החברתיי
המשותפי .את כל אלה לא נית לקיי בלי לשו לאומית משותפת.
למרות שאי עוררי על העברית ,התכרס מאוד מעמדה בשני העשורי האחרוני .א
נבעה הידרדרות זו מהתפתחות האינטרנט ,או מהחשיפה הגוברת לעול ,ובמיוחד
לארצות הברית ,התוצאה היא אחת – רוב דוברי השפה ,כולל האליטות ,אינ שולטי
ברבדיה ובמפתחותיה הלשוניי ואינ מכירי את ההיסטוריה שלה ואת מסורותיה
השונות .הדבר בא לידי ביטוי בכל רובדי החיי :בנאומי בכנסת ,באמצעי התקשורת
ובכתיבה האקדמית והמסאית.
נוס $על כ עברה העברית בשני האחרונות פיחות מדאיג במעמדה כשפה לצרכי
גבוהי .בדר כלל היא משמשת את דובריה כשפת יו יו ,בעוד שהאנגלית ,ובמקרי
מסוימי הרוסית ,תפסו את מקומה כשפות גבוהות .במוב זה עברה העברית תהלי
הפו לזה שאפיי אותה בגולת אירופה )לפחות עד סו $המאה ה – (19ש היא הייתה
השפה לצרכי גבוהי בעוד שיידיש הייתה שפת היו יו.
לנוכח הביזוי ההול וגובר של השפה העברית ,אני סבורה שאי מנוס מחקיקת חוק שיג
עליה .א לא נדע להג על הלשו העברית נמצא את עצמנו תו פחות מדור כע עילג
וחסר לשו.
מטרת החוק המוצע היא לקבוע אמצעי ותמריצי שיבטיחו את ההגנה על הלשו
העברית כשפה מלאה ,המשמשת למילוי כל הצרכי הלשוניי והתרבותיי של החברה
הישראלית .רק חוק מחייב יוכל להבטיח את הישרדותה של העברית ואת שליטתה בחיי
הציבור והפרט .אי מדובר כא בחוק לאומני או פשיסטי ,אלא בשמירה על נכס ראשו

 3פרופ' זהר שביט היא מחברת הספר "בנייתה של תרבות עברית" ועמדה בראש הוועדה הציבורית
"חזו  "2000שמינה השר מת וילנאי.
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במעלה של החברה הישראלית ,א אכ היא מבקשת לתפקד כחברה שיש לה בסיס
משות.
החוק המוצע צרי לכלול את הנקודות הבאות:
 .1קבלת אזרחות ישראלית תותנה בשליטה בסיסית בעברית.
 .2תעודת בגרות ישראלית תינת רק למי שהוכיח שליטה מתקבלת על הדעת בלשו
העברית .כדי להיות זכאי לתעודת בגרות יהיה חייב כל תלמיד בישראל ללמוד את הלשו
העברית ולהכיר את רבדיה ברמה של חמש יחידות .לימודי הלשו העברית יתפרסו על פני
כל שנות הלימוד בתיכו ולא יופסקו בכיתה י'.
 .3ייקבע מילו שמות עבריי מחייב .כמו במדינות רבות במערב יוכלו הורי לתת
לילדיה רק שמות המופיעי במילו השמות.
 .4ללשו העברית תינת עדיפות בכל אמצעי התקשורת הישראלית .יובטח שידור של
סרטי ,מחזות ,שירי ופזמוני ישראליי בעברית.
 .5ייאסר השימוש בשפות אחרות )למעט ערבית( בכל המרחב הציבורי .שילוט שלא
בעברית יורשה רק מתחת לשילוט בעברית ובאות קטנה יותר.
 .6יובטח סיוע של המדינה בכל פרסו בעברית.
 .7התקשי"ר יחייב שכל מכתב ממשלתי ייכתב בעברית.
 .8ייצוג ללשו העברית באר +ובחו"ל :נציגי המדינה ונושאי תפקידי רשמיי יחויבו
לשאת שמות עבריי .דוברי ישראליי במעמדי רשמיי באר +ובחו"ל יחויבו לשאת
את נאומיה בעברית.
 .9ייצוג ללשו העברית באקדמיה :לצור קידו אקדמי יחויבו חברי הסגל האקדמי
לפרס חלק ממחקריה בעברית .כנסי מדעיי ואחרי ,הממומני על ידי המדינה או
על ידי מוסדות ציבור ,יתקיימו בלשו העברית וילוו במקרה הצור בתרגו סימולטני.
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חלק ראשו :לתלמיד
א .שאלות הבנה כלליות על הטקסטי
 מה הרעיו המרכזי של הטקסט?
 מהי דר הארגו של המאמר )טיעו וביסוסו ,בעיה ופתרונה ,השוואה ,דיו וכדומה(?

הטיעו ,הביסוס ,טענות הנגד
הטיעו המרכזי
 הא יש טיעו מרכזי בטקסט? מה הוא?
 הא הוא מנוסח במפורש?
 היכ מקומו של הטיעו המרכזי בטקסט?
 נסחו את הטיעו המרכזי.
הביסוס
 מה הביסוס או הביסוסי לטיעו המרכזי – נימוקי ,עובדות ,דוגמאות?
 הא הביסוס משכנע? הא יש בו כשלי לוגיי או חולשות?
טענות הנגד
 הא נזכרות טענות נגד? א כ  ,מה ה ? א לא – נסחו טענת נגד בעצמכ.
 מה הבעיה שהטקסט ד בה  /מה הבעיה העולה מ הטקסט?
 הא מוצע לה פתרו בטקסט? מהו?
 הא הטקסט דוחה פתרונות אחרי? מה ה ומה הנימוקי לדחייה?

אמצעי רטוריי
 מה ה האמצעי הרטוריי שהכותב משתמש בה? )לשו ציורית ,נימה אירונית,
הומור ,פנייה לנמעני ועוד (.מה תרומת למסר של הכותב?
 הא השימוש באמצעי הרטוריי יעיל? משכנע? מוגז? צפוי? הסבירו והדגימו.

שאלות הערכה וביקורת )כלליות(
אמינות המידע
 מי מחבר הטקסט? מה מידת סמכותו בנושא?
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 מה ה מקורות המידע שהכותב מתבסס עליה – ידע וניסיו אישיי? מקורות
מדעיי? אנשי בעלי ידע וסמכות בתחו?
 הא ,לדעתכ ,אלו מקורות מידע מהימני? אובייקטיביי? מספיקי? מעודכני?
עמדת הכותב
 מה מייחד את ראייתו של הכותב?
 אילו מילי ,ביטויי ואמירות חושפי את עמדתו של הכותב בנושא?
 כלפי מי או כלפי מה מכוונת ביקורתו של הכותב?
 הא דעתו או השקפתו של הכותב מקובלת עליכ? הסבירו.
הנימוקי לעמדת הכותב
 הציעו נימוקי שהכותב לא העלה ויכולי לחזק את עמדתו.
 הציעו נימוקי שיכולי להפרי ולערער את עמדתו.
 העלו אפשרויות בכיווני אחרי שהכותב לא הביא כלל בחשבו .

ב .שאלות הערכה וביקורת
טקסט " :1על מצבה של העברית"  /נת ז
נת ז מתאר במסתו תופעה תרבותית.
מאמר שעיקרו תיאור של תופעה מסוג זה עשוי לכלול את הרכיבי האלה:
 הגדרת התופעה.
 סקירה היסטורית.
 תיאור התופעה על ידי נתוני ודוגמאות.
 סיבות שגרמו להיווצרות התופעה.
 ההקשר החברתי#תרבותי שבו התופעה נוצרה.
 השוואת התופעה לתופעות דומות בתרבויות אחרות ובתקופות אחרות.
 הבעת עמדה כלפי התופעה :ביקורת עליה ודחייתה או תמיכה בה והצדקתה.
 א התופעה נתפסת כלא רצויה – הצעת דרכי פתרו והתמודדות ע התופעה.
א .נת ז בחר להשתמש רק בחלק מ הרכיבי הללו .מה ה?
ב .במה משרתת הבחירה ה ברכיבי שנכללו ה באלו שלא נכללו – את מטרתו של
הכותב?
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טקסט " :2עקרונות לחוק העברית"  /זֹהר שביט
חוו את דעתכ על העקרונות לחוק העברית ועל סעיפי החוק המוצע:
א .הא החוק בר יישו? פרטו את תשובתכ בנוגע לחוק בכללו ולסעיפיו השוני.
ב .הא ג לדעתכ יש לפתור את הבעיות המפורטות במבוא לחוק באמצעות חקיקה?
ג .הא "חוק העברית" הוא דר ראויה ויעילה ,לדעתכ ,לפתור את בעיות השפה
העברית?

ג .הזיקות בי הטקסטי
אפשרות א
לפניכ רשימה של זיקות אפשריות בי מאמרי העוסקי בנושא משות) %יכולות כמוב
להיות זיקות נוספות או וריאציות על אלו המוצעות כא (.
בדקו אילו מה מתאימות לזיקה שבי שני הטקסטי ,ופרטו את קביעתכ.








טענת העל משותפת לשני המאמרי אבל הנימוקי שוני.
שני המאמרי עוסקי באותה בעיה ומציעי לה פתרונות שוני.
שני המאמרי עוסקי באותה התופעה ונותני לה הסברי שוני.
שני המאמרי חולקי זה על זה.
רעיו או טיעו העומד במרכזו של מאמר אחד – מופיע באופ שולי במאמר האחר.
המאמרי מאירי ומפתחי את הנושא מהיבטי שוני.
המאמרי עוסקי באותו הנושא בדרכי שונות :בדגמי שוני )למשל מאמר טיעו
לעומת מאמר מדעי(; ברטוריקה או בנימה שונה )למשל מאמר אחד נכתב בכובד ראש
והאחר באירוניה(.

אפשרות ב
 .1מצאו נקודות זיקה בי שני הטקסטי .תוכלו לארג את הנקודות בטבלה:
א .הסיבות למצב;
ב" .צילו" המצב העכשווי והגדרתו;
ג .ה"אני מאמי " של הכותב.
 .2הוסיפו לעצמכ בצד כל נקודה הערה שיפוטית כלשהי שלכ )נכו  /צודק  /לא נכו /
יש לבדוק / ...צרי להשוות .(...הערות אלו יכוונו אתכ בפיתוח הכתיבה שבהמש.
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חלק שני :הרחבה למורה
א .סקירה והערכה; הזיקה בי הטקסטי
טקסט " :1על מצבה של העברית" ,נת ז
הכותב :נת ז ,משורר מתרג ומסאי.
הבמה :פני ) – (1998כתב עת של הסתדרות המורי בעריכת רוביק רוזנטל.
תקציר :ז מתאר את מצבה של העברית בצבעי קודרי :הלעז בשלטי הרחוב ובשפה
הכתובה ,הסלנג ,השימוש במושגי זרי והבורות הלשונית .הוא מקונ על אבד
ההישגי של תחיית הלשו ועל היעלמותו של ע הספר.
סקירה והערכה
"מצבה של העברית? בכי רע ,תודה ".בשאלה ובתשובה אלו פותח נת ז את מסתו ,ובה
מקופלות תחושותיו ועמדתו כלפי התופעה – זע ,עלבו וחוסר אוני – כמו ג
ברטוריקה האירונית שלו .ב"צילו" התופעה הוא מרבה בדוגמאות – כול מרגיזות
אותו בעליל :השימוש באנגלית בשלטי ,התרחבות העגה ,תרגומי שאילה בלתי
מבוקרי מאנגלית ושיבושי לשו  .בחלקו האחרו של הטקסט הוא מעלה סיבות
לתופעה :היחלשותו של המעמד הבינוני שהיה "נו ֵצר הלשו " והיעלמות של דורות
משכילי דוברי עברית ,והעברת ההגמוניה למדינה.
נקודת המוצא שלו היא שיש שפה יפה ותקינה ויש שפה וולגרית ,מושפעת עד אבדנות מ
הלעז ,דלה ומרושלת ,והעברית של היו היא מ הסוג השני .עמדתו שיפוטית חריפה,
ואול ביושר לב הוא מעלה ג טענותנגד אפשריות ועונה עליה  .כוח של הדברי
בעצמה הריגושית ובנעימה החריפה .אי הוא מתיימר להציע פתרונות .כנביא ומתריע
בשער הוא משגר את המסר שלו לאומה ,וכולו כאב וייאוש .ושמא עצ דבריו ופרסומ
יהיה בו כדי להשפיע ולהיטיב את המצב.
טקסט " :2עקרונות לחוק העברית" ,זֹהר שביט
הכותבת :פרופסור זֹהר שביט מאוניברסיטת תלאביב ,מחברת הספר "בנייתה של
תרבות עברית".
הבמה :מוס( מיוחד של עיתו "האר)" לרגל יו העצמאות תשס"ב בנושא "מצב
העברית".
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תקציר :הכותבת מציעה חוק להגנה על העברית ובו תשעה סעיפי .נקודת המוצא
להצעתה היא ההנחה שאי לקיי תרבות עברית בלי לשו לאומית משותפת וכ הדאגה
מ הכרסו במעמד הלשו העברית בעשרי השני האחרונות.
סקירה והערכה
הכותבת מציעה חוק להגנה על הלשו העברית ומנסחת תשע נקודות בו .לטענתה ,אי
מנוס מחקיקה כזו בשל הכרסו העמוק שחל במעמד העברית .בלשו חריפה היא
מגדירה את מצב השפה" :ביזוי" ו"הידרדרות".
בסעיפי החוק המוצע אפשר להבחי בשלושה כיווני פתרו  :הגבלות על חירות הפרט
)בבחירת שמות לילדי ,בקבלת אזרחות ישראלית ,בשמות של בעלי תפקידי ישראלי
בחו"ל(; הטלת חובה להשתמש בעברית )במכתב רשמי ,בשלטי חוצות ,בכנסי
אקדמיי(; מת העדפות ותמיכה כספית ליצירות בעברית )סרטי ,פזמוני ,ספרי(.
החוק – בניסוח הטיוטה הנוכחית – אינו משכנע באפשרות יישומו .הוא מפליג לתחומי
רחבי ,לרבות המרחב הפרטיאישי ,ויש בו יומרות גבוהות .אי התחשבות בעלויות
הענק הנדרשות )מאי יגויסו( ,וא( הכפייה אינה הולמת את רוח התקופה.
הזיקות בי הטקסטי
שני הכותבי יוצאי מתו אותה הנחה בדבר חשיבותה המכרעת של העברית לזהות
הלאומית המשותפת של הע בישראל .שניה א( מגדירי באופ דומה את מצב
העברית וסבורי שאינו טוב .בהשוואה בי שני התיאורי ניכרי הבדלי בדר התיאור
הנובעי מ הסוגה וממטרת הכתיבה :אצל ז התיאור עתיר דוגמאות וממעט בהכללות,
ואצל שביט ,במבוא להצעת החוק ,התיאור מכליל ומתומצת מאוד .יש הבדלי ג בתוכ
התיאור :ז מונה שלושה תחומי – הלעז בשלטי הרחוב ,בשפה הכתובה ובמושגי
זרי מתורגמי; הסלנג; הבורות הלשונית .שביט מציינת בעיקר שתי תופעות :חוסר
השליטה של הדוברי ברובדי העברית ובמפתחות הלשוניי שלה; שימוש פוחת בעברית
לצרכי גבוהי )כגו המגמה לכתוב באנגלית בכתיבה אקדמית; ראו סעי(  9בהצעת
החוק( ,ואול לפי הצעת החוק עולה שג השימוש בלעז בשלטי רחוב מטריד אותה.
שני הכותבי חוזי עתיד קשה לעברית :נת ז חושש ש"תאבד לתחייה העברית ג
לשונה" וזֹהר שביט חוששת שנהפו ל"ע עילג וחסר לשו ".
שני הכותבי אינ נוברי בסיבות למצב .שביט מזכירה סיבות אפשריות )התפתחות
האינטרנט והחשיפה לעול( ,א לא ה עיקר בעיניה; נת ז מייחס את המצב לשינוי
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נוצר הלשו  ,הלכו לעולמ דורות של
החברתי :תש כוחו של המעמד הבינוני העברי ֵ
משכילי העברית ,המדינה היא פטרוניתה היחידה של הלשו והיא אינה עושה כלו.
מה יש לעשות כדי לשנות את המצב? נת ז מיואש ,ואינו מציע שו דר להתמודדות.
הוא רומז שתפקידה של המדינה להג על השפה ,אלא שהוא אינו מצפה ממנה לכלו.
לעומתו זֹהר שביט משוכנעת שיש מה לעשות ,ואכ היא מציעה חוק להגנה על העברית.

טבלת השוואה
תבחיני

זהר שביט

נת ז

חשיבות
העברית
לזהות
הלאומית

"אל נשכח לרגע ,מדינת ישראל קמה לא רק
בזכות של הרצל ובגוריו .אלמלא אליעזר
ביהודה ,שנת לה שפה ,אפשר שלא הייתה
שאוכלוסיה ,יוצאי שבעי
ֶ
קמה כלל .ודאי
גלויות ,לא היו הופכי לדבר מה דמוי ע".

"...התרבות העברית ממלאת
תפקיד חיוני ביצירת הזהות
הלאומית ,הלכידות החברתית
והעוגני החברתיי המשותפי.
את כל אלה לא נית לקיי בלי
לשו לאומית משותפת".

הגדרת המצב

"בכי רע"" ,אובדני"" ,עגו".

"הידרדרות"" ,ביזוי".

הסיבות למצב

.1
.2

היחלשות המעמד הבינוני" ,נוצר הלשו".
המדינה היא הפטרונית היחידה של הלשו
– והיא אינה עושה דבר.
חידושי האקדמיה אינ מגיעי לידיעת
הציבור.
מחדלי מערכת החינו" :%מעט מדי ,מתירני
מדי ומאוחר מדי".
"גולי שפה" )עולי וציבור שאינו נזקק
לעברית או אינו שולט בה(.

−
−

שילוט בשפת לעז.
שימוש נרחב בלעז ובמושגי זרי ִ* ְלשו
הדיבור והכתב.
חדירת הסלנג לשפה הכתובה.
תרגומי שאילה מוטעי.
שיבושי לשו.

.3
.4
.5
צילו המצב

−
−
−
נימת הכתיבה

הכותב זוע ומצלי +וחש תבוסה.

 .1התפתחות האינטרנט והחשיפה
לעול )ארצות הברית(.
 .2פיחות במעמד העברית לצרכי
גבוהי )אקדמיי(.

 −היעדר שליטה ברובדי השפה
ובמסורות הלשוניות.
 −עילגות.
 −שימוש רב בלעז )בשילוט,
בכתיבה האקדמית(.
הכותבת ענייניתמעשית ויוזמת.
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ב .הצעות לטקסטי נוספי
מובאת כא רשימה של טקסטי נוספי בנושא בתוספת תקצירי .הטקסטי מסודרי
לפי א"ב של שמות המשפחה של מחבריה .הטקסטי המסומני בכוכבית – מצויי
בקובצי  Wordבאג לתכנו ולפיתוח תכניות לימודי.
ארי אבנר" ,הלעוזות החדשי "
הכותב הוא עור %ועיתונאי ,חבר האקדמיה ללשו העברית.
הבמה :לשוננו לע מג  /ד )תשנ"ב( ,עמ'  ;150–147על פי דברי בישיבת המליאה של האקדמיה.
תקציר :הכותב רואה בשימוש בלעזי החדשי – בי שמדובר במילי לועזיות ובי שמדובר
בתרגומי שאילה – בעיה תרבותיתחברתית .בעבר השימוש בלעז נבע מ הצור %להשלמת החסר,
ואילו היו הוא נובע מהתהדרות "קרתנית" וכסגולה להגדלת מכירות .הוא מבקר את הניסיונות
לפתור את בעיית הלעז על ידי תרגו המילי הלועזיות לעברית ,וקורא להגברת ידיעת העברית.

*עוזי אורנ" ,הריצה אחרי האנגלית וקידו המדע"
פרופ' אורנ הוא חוקר הלשו העברית וחבר האקדמיה ללשו ,לימד באוניברסיטה העברית
ובטכניו.
הבמה :מעריב ,ג' בכסלו תשמ"ז.5.12.1986 ,
תקציר :המאמר מתמקד בשימוש ההול %הגובר בשפה האנגלית במוסדות האקדמיי בישראל –
בכינוסי ובפרסומי .אורנ דוחה את הטיעו שהשימוש באנגלית מקד את המדע הישראלי.
לדעתו כתיבה מדעית בעברית מקדמת את כלל הסטודנטי בישראל ,ואילו הוויתור על הכתיבה
בעברית יגרו לרידוד השפה ולזילותה .הוא קורא להמרי 5את החוקרי לכתוב ולפרס בעברית,
ודורש לקבוע את העברית כשפת הכינוסי המדעיי והטקסי.

*אחד הע " ,המורי והתלמידי יגמגמו בלשונ "
אשר צבי גינזבורג ) ,(1927–1856הידוע בכינוי "אחד הע" ,היה מייסד הציונות הרוחנית ,מראשי
הוגי הדעות של התנועה הציונית ומראשי חיבת ציו.
הבמה" :אמת מאר 5ישראל" ,מאמר שני ,יפו תרנ"ג ) ;(1893כל כתבי אחד הע בכר %אחד,
תש"ז ,עמ' לב–לג; וכ :לקט תעודות לתולדות ועד הלשו והאקדמיה ללשו העברית תר"–
תש"ל ,עמ' .98
רקע :אחד הע ביקר באר 5ישראל בשנת תרנ"א ) (1891ובשנת תרנ"ג ) ,(1893ופרס סדרת
מאמרי בש "אמת מאר 5ישראל" ובה הוא מתאר את רשמיו העגומי מ המצב באר.5
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תקציר :אחד הע סוקר את החינו %באר .5הוא מצביע על שני "מיני בתי ספר" ושניה מאכזבי
אותו :אלו שנוסדו לפני התעוררות התנועה הלאומית ,והחינו %בה אירופי ביסודו וחניכיו
בהכרח שואפי לעזוב את האר .5בתי הספר מ הסוג השני שייכי לתנועת התחייה ומלמדי
בה בעברית את כל המקצועות ,א %בשל חסרו מונחי ובשל שפה מצומצמת ומלאכותית
והיעדר ספרי לימוד התלמידי יוצאי מה בידיעות מקוטעות וצנומות.

*אחד הע " ,המורה העברי נצח"
הבמה :מתו" %ס %הכל" אדר תרע"ב ) ;(1912כל כתבי אחד הע בכר %אחד ,תש"ז ,עמ' תכח;
וכ :לקט תעודות לתולדות ועד הלשו והאקדמיה ללשו העברית תר"–תש"ל ,עמ' .103
תקציר :בעקבות ביקור באר 5בשנת תרע"ב ) (1912מתאר אחד הע את מצב העברית בבתי הספר
כ"מהפכה" ממש וכניצחו של המורה העברי ,וצופה שג הטעו השלמה יושל בעתיד "בכוח
סבלנותו והתמכרותו" של המורה אל העברית.

*חיי נחמ ביאליק ואחרי  ,חוזר בדבר השלטת העברית באר
ח"נ ביאליק ) (1934–1873היה משורר ומסאי ,ושימש נשיא ועד הלשו העברית.
הבמה :חוזר שהופ 5מטע ועד הלשו למחלקת החינו %של עיריית תל אביב ולמורי.
תקציר :החוזר מתאר את מצבה הקשה של העברית ע "תגבורת העליה" וקורא למורי
להירת לפעול – על ידי גיוס תלמידיה "להגנה על העברית ,לבצורה ולשפורה".

*רינה ב שחר" ,עברית שפה שנואה"
ד"ר ב שחר היא ראש החוג ללשו העברית במכללת אורני ומרצה באוניברסיטת חיפה.
הבמה :פני ) 24קי" ;(2003 5פני" הוא כתב עת של הסתדרות המורי בעריכת רוביק רוזנטל.
תקציר :הכותבת דנה במצוקת הוראת הלשו במערכת החינו .%היא פותחת בדיו בשאלת מצבה
של העברית ומבקשת להפריד בי נוסטלגייה ובי גישה מעשית ובונה .היא תולה את הקשיי של
תלמידי בלשו ובהבנה והבעה בשינויי הקיצוניי בתחו התקשורת )הטלוויזיה והאינטרנט(.
בהמש %מפורטי הקשיי בהוראת הדקדוק העברי והמגמות בחינו %הלשוני בעשורי
האחרוני ,לרבות תכניות הלימודי החדשות )תשס"ג( לביה"ס היסודי והעליסודי שבה היא
רואה כיוו נכו .בסו +המאמר הכותבת מסכמת את מצב העברית ורואה אותו באור חיובי
ואופטימי ,וכ %ג היא רואה את האפשרות לקידו החינו %הלשוני ,א יינתנו למורי התנאי
המתאימי.
מומל להשתמש רק בחלק מ המאמר – בעיקר פרקי א ,ב ,ח.
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*חיותה דויטש" ,מי ישמור על השפה"
הכותבת היא עיתונאית ,חברת מועצת הרשות השנייה בשני .2005–2002
הבמה :טור אישי באתר האינטרנט  22 ,ynetביולי .2003
תקציר :הכותבת מתריעה על השימוש המופרז באנגלית בפרסומות ובשמות של מוצרי וחנויות,
וקוראת לציבור לגלות ערנות ואכפתיות כלפי תופעה זו .היא מצפה ומייחלת שהאיסור על שימוש
באנגלית במושגי מסוימי הנהוג בצרפת יאומ 5ג בישראל.

*חיי אריה זוטא" ,אשרינו שזכינו לכ"
ח"א זוטא ) (1939–1869היה ממייסדי "החדר המתוק" ברוסיה ,עלה ארצה בשנת  ,1904היה
מורה ומנהל ,מזכיר ועד הלשו וחבר הוועד ,וכתב מחקרי בהיסטוריה ובכתבי הקודש.
הבמה :הספר דרכו של מורה ) ;(1938וכ :לקט תעודות לתולדות ועד הלשו והאקדמיה ללשו
העברית תר"–תש"ל.
תקציר :הכותב מפליג בשבחי המורי העברי שהודות לה ,לדעתו ,הפכה העברית ללשו
מדוברת בפי ילדי ,צעירי ועולי מגלויות שונות ,ובתו %כ %הוא מתאר את התרחבות השימוש
בעברית באר 5ישראל וא +בגולה .הוא מייחל לעתיד שבו המורה יהיה פטור מ"סבל יצירת לשו"
ומהיעדר ספרי לימוד בעברית במקצועות השוני.
4

*ירו לונדו" ,הייתי יוש ,כאילו :מייסוריו של אוהב השפה"

הכותב הוא עיתונאי ואיש תקשורת ותיק.
הבמה :ידיעות אחרונות ,מוס +הספרות ,כ"א בתשרי תשס"ו.24.10.05 ,
תקציר :רשימה ביקורתית הכתובה בלשו ציורית ושנונה על ייסוריו של אוהב השפה – מנקודת
מבט אישית וביוגרפית .הזע מופנה אל משבשיהלשובמכוו ,אל הבורי ואל הנכנעי ללח5
האפנה .הכותב מביע חשש לגורלה של העברית.

*גרשו לנצברג'" ,וטהורי אמרי נוע' – על הפוריז הלשוני ומאבקו בלעז"
הכותב הוא עור %לשו ועוסק בהוראת עברית; המאמר נכתב בהיותו סטודנט.
הבמה :תרגיל במסגרת לימודי עריכת לשו באוניברסיטה העברית ,תשס"ב.
תקציר :הכותב דוחה את חרדת של טהרני לגורל השפה העברית ואת טיעוניה .הוא מדגיש
את חוסנה של העברית כיו )לעומת מצבה בתחילת המאה ה .(20לדבריו יש חשיבות לרב
לשוניות לצור %השתלבות בקהילה העולמית .הוא קובל על הטו ,על הפנטיות ועל הזע הקיצוני
של אלה הלוחמי לטוהר השפה .לדעתו אי סכנה לעברית החיה ,ויש לתת לה חופש להתפתח.

 4המאמר נדפס לעיל עמ' .82–81
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אהר מגד" ,ע לועז"
א' מגד הוא סופר ,היה חבר האקדמיה ללשו העברית.
הבמה :לשוננו לע מד  /א )תשנ"ג(  ,עמ'  ;37–33על פי דברי! בישיבת המליאה של האקדמיה.
תקציר :מגד מתאר את היק %השימוש בלעז במרחב הציבורי בדר" של הדגמה :שלטי רחוב,
שמות מסעדות ולשו העיתוני! והתקשורת .הוא מבהיר שהתופעה אינה נובעת מהיעדר חלופות
מדויקות בעברית ,אלא מאשליית כוח המשיכה של שמות לועזיי! .הוא אינו שולל שאילה
מלשונות אחרות כפי שנעשה מאז ומעול! ,א" מזהיר מפני דחיקת מילי! וביטויי! עבריי!
מקוריי! מפני הלעז ותרגומי השאילה .במקו! פתרו בדר" של חקיקה – שאי לו מקו! – הוא
מציע להקי! "חוליית מעקב" שתאתר לעז מיותר ומשחית ותפנה אל הנוגעי! בדבר בבקשה
לתיקו.

*שלמה מורג'" ,פא פאטאל' בתלאביב :על עברית כשפת תרבות"
פרופ' מורג ) (1999–1926היה חוקר הלשו העברית וחבר האקדמיה ללשו העברית.
הבמה :מעריב.10.11.1988 ,
תקציר :הכותב מתאר את התעצמות "נגע" השילוט באנגלית ברחובות ערי ישראל ,ורואה בכ"
לא רק בעיה לשונית ,אלא תופעה המעידה על שחיקה של התרבות העברית והתבטלותה בפני
תרבות העול! .הוא מבקש לעצור את המהל" ולהתערב בנעשה ה בדרכי שכנוע מכוונות
ושיטתיות ,ה בדר" של חקיקה.

רפאל ניר ,השפעת הלעז על העברית בת זמננו ,דברי פתיחה לקוב מאמרי
פרופ' ניר לימד בחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית ,הוא חוקר העברית החדשה והוראתה.
הבמה :פסיפס – השפעת הלעז על העברית בת זמננו ,לקט מאמרי!  ,2העורכת מלכה מו'צניק,
האוניברסיטה הפתוחה .1994
תקציר :הכותב סוקר סוגי! שוני! של חדירת הלעז – מילי! לועזיות אפנתיות שיש לה חלופות
עבריות; מונחי! לועזיי! נחוצי! ,שחלק! יוחלפו במונחי! עבריי! ,חדירה סמויה של הלעז
בתרגומי שאילה; שמות בתי עסק ומוצרי! לועזיי! .הוא אינו מצטר %למוקיעי! את התופעה,
וממלי /לבחו אותה ואת היבטיה החברתיי!תרבותיי! בכלי! מדעיי!.

רפאל ניר" ,הסלנג"
הבמה :מבוא לבלשנות ,יחידות  ,3 ,2 ,1האוניברסיטה הפתוחה תשנ"ט ,עמ' .154–149
תקציר :הכותב ד בשאלה מהו סלנג ועומד על תכונותיו הבולטות .הסלנג ניזו מיצירה פני!1
לשונית ומשאילה מלועזית ,יוצר צירופי! ציוריי! ומעניק משמעויות חדשות למילי! ולביטויי!.
עוד נדונות ההבחנות בי המונח 'סלנג' למונחי! 'סוציולקט' ו'משלב'.
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ניס נצר" ,הסלנג הישראלי – קווי לפרצופו"
ד"ר נצר הוא מרצה ללשו העברית באוניברסיטת בראיל.
הבמה :חלקת לשו ) 38–37תשס"ו–תשס"ז( ,כתב עת לבלשנות עיונית ושימושית.
תקציר :הכותב מצביע על קווי! המייחדי! את הסלנג מ העברית הסטנדרטית :חדירה של
הז'רגו הצבאי לסלנג הכללי ,ריבוי הלעז ,ביטויי כלאיי! )עברית ולעז וכיו"ב( ,חידושי!
מורפולוגיי! ותחביריי! ,שימוש במטפורות ומטונימיות ועוד .המאמר מלווה בדוגמאות רבות.

*אס" ענברי" ,מעמד הפעלי" ,מסה על מצבה של השפה העברית בימינו )פרק (5
הכותב הוא מסאי; כותב בעיקר על ספרות ,תרבות וציונות.
הבמה" :מצב העברית" ,מוס %יו! העצמאות תשס"ב ,האר.16.4.2002 ,
תקציר :הכותב מתמודד ע! הטענה ש"הציונות החילונית דלדלה את השפה" .לדבריו הפיכת
העברית לשפה חיה העשירה את אוצר המילי! שלה עשרת מוני! מ העברית בתקופות קודמות,
וג! בתחו! התחבירי העברית החדשה מגלה גמישות רבה ומשתמשת במבני! ישני! וחדשי!,
ובה! כאלה המושפעי! מלשונות המערב .לדבריו השפע המילוני והתחבירי של העברית בת ימינו
מעיד "על הבשלת השפה ,על שכלולה ,על מגעה החי ,הח! ,ע! המציאות".

אמציה פורת" ,על נגע הלעז"
פרופ' פורת הוא מתרג! ועור" ,חבר האקדמיה ללשו העברית.
הבמה :לשוננו לע מד  /א )תשנ"ג( ,עמ'  ;41–38על פי דברי! בישיבת המליאה של האקדמיה.
תקציר :הכותב מעלה שאלה – המנוסחת בציוריות מהשדה הסמנטי של החולי – א! יש תקנה
למצבה של העברית .תשובתו היא ש"עדיי לא איחרנו מ המועד" .הוא מציע מבחר שימושי לשו
עבריי! מקוריי! תמורת תרגומי שאילה קלוקלי! הפוגעי! לדבריו בעצמאותה של הלשו
ומאבני! את כוח היוצר שבשימושה.

מנח צבי קדרי" ,הלעז בעברית"
פרופ' קדרי לימד במחלקה ללשו העברית באוניברסיטת בראיל ,חבר האקדמיה ללשו.
הבמה :לשוננו לע מד  /ג )תשנ"ג( ,עמ'  ;109–99על פי דברי! בישיבת המליאה של האקדמיה.
תקציר :הכותב ד בהשפעת הלעז על העברית בת ימינו ג! בראי השפעת הלעז בתקופות
הקדומות .אי הוא רואה סכנה בחדירת ביטויי! לועזיי! ללשו הדיבור והעיתונות "המכריזי!
על עצמ! שה! לעזי!" שכ ,לדעתו ,סופ! לעבור מ העול! .לעומת זאת יש לחשוש מ "הלעז
המוסווה" בתחו! התחביר ,הפרזיולוגיה ,הביטויי! וצירופי הלשו ,החודרי! ג! ללשו הספרות
היפה .הוא מדגי! את דבריו בשורה של ביטויי! המשמשי! כיו! בעברית ומקור! בכתבי הקודש
הנוצריי!" :מלח האר" ,"/נושא הצלב"" ,זר קוצי!"" ,עניי הרוח"" ,אתה אמרת".
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*יור קניוק" ,שפה הולכת לאיבוד"
י' קניוק הוא סופר ובעל טור בעיתו.
הבמה :ידיעות אחרונות.16.3.2005 ,
תקציר :הכותב מותח ביקורת חריפה על השחתת השפה העברית על ידי שימוש מרובה באנגלית,
עילגת כשלעצמה .הביקורת על התופעה נעשית ג! באמצעות הרטוריקה של הטקסט; הכותב
מחקה ביודעי את הסגנו שהוא דוחה :הטקסט מתובל במילי! באנגלית שלא לצור" .הכותב
מזכיר בגעגוע את תהלי" תחיית הלשו ומסיי! בקביעה פסימית שהשפה תיעל!.

*רוביק רוזנטל" ,על עתיד העברית :חמישה מוקדי חרדה"
הכותב הוא עיתונאי ,בעל טור בענייני לשו ,הוציא לאור מילו לסלנג.
הבמה :השפה העברית בעיד הגלובליזציה ,עורכות נאוה נבו ועילית אולשטיי ,מאגנס .2007
תקציר :המאמר ד בשאלה מה מסכ את עתידה של העברית ומונה חמש "חרדות" :הלעז,
שגיאות הלשו ,התרדדות השפה והיעלמות של מילי! ,הנתק בי העברית הישראלית לעברית של
המקורות והיעדר ההדהוד התרבותי ,איהשימוש של העברית בתפוצות .בסו %המאמר הכותב
מביע את דעתו על כל אחת מ החרדות האלה וקובע באיזו מידה החרדה מוצדקת.

*אורה שורצולד" ,פני הלשו כפני הדור"
פרופ' שורצולד מלמדת במחלקה ללשו העברית וללשונות היהודי! באוניברסיטת בראיל
וחברה באקדמיה ללשו העברית.
הבמה :פני ) 33ספטמבר  ;(2005נושא הגיליו "העברית זה אנחנו"" .פני!" הוא כתב עת של
הסתדרות המורי! בעריכת רוביק רוזנטל.
תקציר :הכותבת קושרת בי תופעות בחברה הישראלית ובי תופעות בלשו ,ומראה שהשינויי!
בעברית של זמננו נובעי! מ המגמות המשתלטות על חברה הישראלית היו! :תרבות זרה,
אלימות ,חילו ,תפיסת תרבות ,ריחוק מתרבויות אחרות ,רשלנות ,אנוכיות ,מתירנות ,קיטוב,
מגמות חדשות בחינו".

מאיר שלו Sagi" ,וביהודה"
מ' שלו הוא סופר ובעל טור בעיתו.
הבמה :ידיעות אחרונות ,המוס %לשבת.7.12.2007 ,
תקציר :במלאות  150שנה להולדתו של אליעזר ביהודה הכותב מייחד את מאמרו למצבה של
העברית .הוא מציי את ניצחונו של ביהודה בהפיכת העברית ללשו דיבור ,ועומד על
ההתפתחות המהירה של העברית ,שיש בה ג! היבטי! מכאיבי! .בסכנות האורבות לעברית של
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ימינו הוא מונה את ההידלדלות והרדידות ואת הלעז .ואול! האיו! הקיומי על העברית נעו/
באיו! הקיומי על מדינת ישראל ,שהרי ללא מדינה לא תתקיי! השפה.

*התכתבות בי אזרחית ובי האקדמיה ללשו העברית
תקציר :האזרחית פונה אל האקדמיה בבקשה לפעול לגיוס אנשי חינו" ,תנועות נוער ,חברי כנסת
ועוד לפעולה נגד התופעה של שמות חנויות ועסקי! לועזיי! או הכתובי! לועזית.
טקסטי נוספי )מפרסומי הצוות ללשו ולהבעה ,האג %לתכנו ולפיתוח תכניות לימודי!(
חגי חיטרו" ,מנצחת את המשחק" ,דברי ככתב ,תשנ"ז ,עמ' 91
יעקב מנצור" ,עיקר וטפל בתיקוני לשו" ,דברי ככתב ,תשנ"ז ,עמ' 201–200
נילי מירסקי" ,דיאטה אנגלוסקסית" ,איגרת מידע נ' )תשס"ג( ,עמ' 12–10
מש"ב )מאגר מאמרי ממוחשב(
*יוס %אור" ,שפה על הפני!" )מאמר מס' (95
*מיקי גור" ,עברי דבר אנגלית" )מאמר מס' (78
*ניצ הורובי" ,/על טהרת השאנסו" )מאמר מס' (83
*שולמית הראב" ,מטפשי הלשו" )מאמר מס' (65
*אהר מגד" ,יעל לוט מגמרת את האקדמיה" )מאמר מס' (49
*ידידיה סגל" ,תהיה שנה כזה" )מאמר מס' (97
*רונית פוריא" ,הניצחו המוחלט של האנגלית" )מאמר מס' (26
*ענת פרי" ,תרבות מתחילה בלשו הא!" )מאמר מס' (100
*חיי! רבי" ,תחיית הלשו העברית וחקר הלשו" )מאמר מס' (98
*אירי ריקי" ,חדל בירבורי!" )מאמר מס' (35
*דוד שח!" ,שפת הכוח" )מאמר מס' (96
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ג .הדרכה לבחירת נושא לכתיבה ולפיתוחו
שלב  :1הטקסטי והזיקה ביניה
בחינת הזיקה בי הטקסטי של ז ושביט עשויה להיות נקודת המוצא לכתיבה.
להל רשימה של זיקות אפשריות .כדאי לבדוק איזו מה מתאימה לתיאור היחס בי
המאמרי הנתוני ,להסביר ולנמק את הבחירה ,ולעמוד על נקודות משותפות לקראת
גיבוש נושא הכתיבה.
זיקות אפשריות בי טקסטי שנושא דומה:
 טענת העל משותפת ,א הנימוקי שוני )בחלק(.
 שני המאמרי עוסקי באותה בעיה ,רק האחד מציג פתרו.
 שני המאמרי עוסקי באותה תופעה ,ונותני לה הסברי שוני.
 המאמרי עוסקי באותה בעיה ,א ברטוריקה שונה )אירוניה  /כתיבה עניינית וכד'(.
 המאמרי עוסקי באותה בעיה ,א גישותיה ועמדותיה הריגושיות שונות.
 שני המאמרי עוסקי באותה בעיה ,וכל כותב מגיע למסקנה שונה.

שלב  :2באיזה נושא ברצוני להתמקד?
בעקבות בחינת הזיקה בי המאמרי הראשיי ולפני שניגשי לחפש טקסט נוס! או
טקסטי נוספי ,רצוי לנסח באופ כללי את הנושא שעליו מעונייני לכתוב .כ אפשר
יהיה למקד את החיפוש ולבחור את הטקסט או הטקסטי המתאימי.
להל מוצעות כמה סוגיות שאפשר להתמקד בה בכתיבה בעקבות שני הטקסטי .יש
סוגיות שיכולות להצטר! יחד לנושא כתיבה אחד )ובמקרה זה כל סוגיה תפותח בהיק!
מצומצ( .הסוגיות מנוסחות בצורה כללית ולעתי כשאלות.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מצבה של העברית :האומנ מצבה של העברית "בכי רע"?
מצבה של העברית :אז והיו
הסיבות לשפל במצב העברית
באיזו מידה ובאילו דרכי אפשר לשפר את מצב העברית?
הא הלעז מסכ את העברית?
הא אפשר לגייס בני נוער להגנה על העברית?
לשונ של בני הנוער – אורות וצללי

ראו להל הצעות לפיתוח הכתיבה בכל אחת מ הסוגיות.
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שלב  :3טקסטי נוספי – איזה טקסט לחפש?
נוס! על שני המאמרי שנקראו יש להישע על טקסט נוס! – אחד או יותר .הטקסט יכול
להיות מסוגות שונות ומבמות שונות:
הסוגה :מאמר טיעו  /מאמר מדעי  /נתוני  /כתבה עיתונאית וכיו"ב.
הבמה :את הטקסט אפשר למצוא בכתב עת מתאי ,למשל בנושא העברית; בעיתונות;
בספרי; במרשתת )אינטרנט(.
חשוב לציי את הפרטי הביבליוגרפיי המלאי של הטקסט :ש המאמר ,ש הכותב,
ש הפרסו )ספר ,כתב עת( ,ההוצאה ,התארי ,מספרי העמודי ועוד.
בבדיקת הטקסט הנוס! יש לשי לב א כולו מתקשר לנושא הכתיבה או רק חלקי
ממנו ,ולהתמקד בה .עוד כדאי לבדוק א הנאמר בטקסט מוסי ומחדש על הנאמר
בשני הטקסטי שנקראו או חוזר על הדברי; הא נקודת המוצא שונה או שווה? הא
מתגלה בטקסט הנוס! הסכמה ע הנאמר בטקסטי שנקראו או הא העמדה מנוגדת
או אחרת? יש עדיפות לבחירת טקסט שמוסי! על הנאמר או חולק עליו .ג א יש חזרה
או הסכמה – יש להביאה בחשבו כחיזוק וכעיבוי לעמדה שבטקסטי שנקראו.

שלב  :4ארגו הכתיבה
לאחר שנמצא הטקסט הנוס! או הטקסטי הנוספי ,וברורות לנו הזיקות בי
הטקסטי ,נוכל לנסח במדויק את נושא הכתיבה ולגשת למלאכת הכתיבה.

מובאות כא הכוונות לפיתוח הכתיבה לנושאי שהוצעו לעיל )שלב  :(2דגמי כתיבה
אפשריי 5,טקסטי נוספי )על שני הטקסטי הראשיי( מ הרשימה לעיל; המלצות
לקראת הכתיבה ,ובעיקר למבנה ולרכיבי התוכ.

 5במסגרת המיז "הבעה והערכתה באמצעות תיק עבודות" דג הכתיבה הנדרש הוא מאמר טיעוני.
בהכוונות שלהל מוצעי דגמי כתיבה נוספי .ראו עוד על דגמי כתיבה לעיל עמ' .37–18
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א .מצבה של העברית :האומנ מצבה של העברית "בכי רע"?
דגמי כתיבה

 כתיבת טיעו :נקיטת עמדה וביסוסה
 כתיבת דיו :עמדות שונות על מצבה של העברית

מקורות

בשחר ,לנצברג ,רוזנטל ,ענברי ,שלו

המלצה :אפשר למיי את עמדות הכותבי במאמרי ל"מחנות" – פסימי  /אופטימי;
מודאג מ המצב  /מרוצה מ המצב; מיואש  /לוח; וכ :ראליסטי; טהרני ושמרני /
פתוח לשינויי וחידושי.

ב .מצבה של העברית :אז והיו
דג כתיבה

 השוואה בי מצב העברית בתקופת התחייה ובי מצבה היו

מקורות

אורנ ,אחד הע ,ביאליק ,זוטא ,לונדו ,רוזנטל
מלחמת השפות; תקופת התחייה – אתר האקדמיה )חדר ביהודה(

המלצה :יש לארג את ההשוואה על פי היבטי ,כגו הדיבור לעומת הכתב; אוצר
המילי ,העברית כשפת הלימוד בבתי הספר; הלעז; הגורמי המשפיעי; ההיבט
האידאולוגי ,העברית כביטוי ללאומיות .בסיו ההשוואה אפשר להסיק מסקנה או
לנקוט עמדה ,כגו על מצבה של העברית היו.

ג .הסיבות לשפל במצב העברית
דג כתיבה

 ניתוח תופעה :הצגת התופעה ותיאורה )על היבטיה( ופירוט הסיבות
לה על פי עיקרו מארג כלשהו

מקורות

אורנ ,בשחר ,לונדו ,מורג ,קניוק ,שורצולד

המלצה :כדאי לערו #רשימה של סיבות מתו #המקורות ולבדוק א יש חפיפה ביניה,
ולארג אות לפי ההיבטי השוני של התופעה הנדונה.
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ד .באיזו מידה ובאילו דרכי אפשר לשפר את מצב העברית?
דג כתיבה

 בעיה ופתרונות

מקורות

אבנר ,אורנ ,ביאליק ,ב$שחר ,דויטש ,מגד ,מורג ,פורת

המלצה :אפשר למיי מיו ראשו – "מיואשי" )שאינ רואי פתרו( לעומת אחרי .מ
המקורות האחרי יש לאסו %את הפתרונות המוצעי ולבדוק א יש קרבה וחפיפה
ביניה .כמו כ יש לבדוק א כותב מסוי דוחה פתרונות שהציע כותב אחר .חשוב
לנקוט עמדה מעריכה בנוגע לפתרונות השוני.

ד .1הא חקיקה היא דר הולמת ויעילה להג על השפה?
דג כתיבה

 כתיבת טיעו :מאמר תגובה

מקורות

אבנר ,מגד ,מורג

המלצה :לנושא זה זיקה הדוקה לטקסט הראשי מס'  ,2ואפשר להיעזר בשאלות ההערכה
והביקורת על הטקסט.

ה .הא הלעז מסכ את העברית בת ימינו?
דגמי כתיבה

 כתיבת טיעו :הא הלעז מסכ את העברית?
 כתיבת דיו :היבטי שוני של השפעת הלעז
 כתיבת דיו :דעות שונות על השפעת הלעז ועל תוצאותיה
 בעיה ופתרונות :דרכי להתמודד ע התופעה
 ניתוח תופעה :תיאור התופעה )בשילוט ,במינוח המקצועי ,בתקשורת
הכתובה והדבורה ,בלשו הכללית ,בסלנג וכדומה( ,הסיבות לה
ותוצאותיה

מקורות

אבנר ,אורנ ,דויטש ,לנצברג ,מגד ,מורג ,ניר )לעז( ,פורת ,קדרי ,קניוק,
רוזנטל
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ו .הא אפשר ונכו לגייס את בני נוער להגנה על העברית?
דג כתיבה

 כתיבת טיעו

מקורות

אחד הע ,ביאליק ,זוטא ,התכתבות ע אזרחית

המלצה :התשתית לכתיבה זו היא ניתוח של הבעיה ושל ההיבטי שבה יש מקו
לפעולה של בני נוער .אפשר להזכיר פתרונות אחרי או להעמיד בניגוד לדר #הנדונה.
מי שיתמו #בגיוס בני נוער יצטר #לעמוד על הקשיי .אפשר למקד את הכתיבה כמאמר
תגובה למכתב לאקדמיה.

ז .לשונ של בני הנוער – אורות וצללי
דגמי כתיבה

 כתיבת טיעו
 ניתוח תופעה :תיאור והסבר ,סיבות ועמדות

מקורות

ניר )סלנג( ,נצר ,רוזנטל ,שורצולד ,שלו ,פרי )מש"ב( ,סגל )מש"ב( ,ועוד

המלצה :אפשר לתאר את הלשו על פי הנקודות האלה :סלנג ,שיבושי לשו ,שפה רזה
ונתק מ המקורות ,שימוש בלעז .אפשר להתייחס להבדלי בי שפת הנוער לשפת
המבוגרי ולסיבות להבדלי אלו )כגו הרצו ללשו ייחודית הנפרדת מלשו המבוגרי,
אי$הקפדה על נורמטיביות כדי להיות "כמו כול"(.
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