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(א-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

נתונים בסיסיים•
.ערבית ועברית הן שפות שמיות שמרכזן במזרח התיכון•
,בלאו-20 )וה-19 הן התפתחו בקווים דומים במאה ה•

.)1976
מיליון דוברים ילידיים החיים בשטח-250 לערבית כ•

גיאוגרפי נרחב ומספר גדול של להגים מקומיים השונים מן
הערבית הספרותית היוקרתית

לעברית מספר דוברים ילידיים קטן בהרבה מדוברי•
והעברית החדשה ,ושטח תפוצה קטן בהרבה, הערבית

הספרותית והמדוברת אינן כה שונות זו מזו כמו הערבית
הספרותית והמדוברת



  

(ב-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

(המשך)נתונים היסטוריים •
.היישוב היהודי והערבי דליל בארץ ישראל-20 בתחילת המאה ה•
-19.תנועת עלייה יהודית משמעותית לארץ החלה בסוף המאה ה•
.שולט בארץ השלטון התורכי העותומני 1918עד •
".המנדט"שולטת בארץ נציבות בריטית מכוח  1918-1948בין •
וכך הגדיל את, השלטון הבריטי פיתח את התשתיות התעשייתיות בארץ•

.הצורך בידיים עובדות
בתקופה זו מתחזקת המודעות הפוליטית והלאומית של הערבים•

.והיהודים ונמשכת הגירת יהודים וערבים לארץ
.הוקמה מדינת ישראל -1948ב•
נפסקה הגירתם אל, עקב המלחמה הגרו ערבים רבים אל מחוץ למדינה•

.ונמשכה הגירת היהודים אליה, המדינה
1966.פעילותם של הערבים בארץ הוגבלה לתחום יישוביהם עד •
התפתחה, לצד קשרי הידידות בין היהודים והערבים, לאורך המאה•

בתקופת המנדט" במאורעות"שהתבטאה ( פוליטית)ביניהם איבה 
-1980.החל משנות ה" אינתיפאדה"הבריטי וב



  

(ג- 20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

התפתחויות חברתיות ותרבותיות עיקריות•
דוברי) בין היהודים קשרי מסחר ועבודה התקיימו לפני הקמת המדינה. א•

.במיוחד בערים(, דוברי הערבית)והערבים ( העברית
,בתקופה זו חלק מהיהודים דיברו ערבית וחלק מהערבים דיברו עברית•

.בנוסף לשפות אחרות
שישבו בה מזה", הספרדית"חלק מתושבי הארץ היהודים היו בני העדה )•

.(היהודי היה שפת האם שלהם-והלהג הערבי, דורות
, גם על המגזר הערביחוק חינוך חובה הוחל לאחר הקמת המדינה. ב•

דבר שהקטין בהדרגה את, ס רבים חדשים לבנים ולבנות"נפתחו בת
.שיעור הבערות בכל האוכלוסיה

שהיו קיימות עוד לפני, העיתונות והספרות הערבית  והעברית בישראל•
לא היה קשר לערביי הארץ1966 עד . המשיכו להתפתח, הקמת המדינה
.והם המשיכו להתפתח ללא קשר אליהם, עם ארצות ערב

עם הזמן התפתחו אמצעי התקשורת ההמונית שסייעו למגזר הערבי•
.לעקוב אחרי התרבות המתפתחת בארצות השכנות



  

(ד-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

המצב הלשוני•
ללא, במהלך הזמן נוצר בארץ צורך לדעת את שתי השפות•

.מוטיבציה רגשית
.מצב זה נמשך עד היום בשתי החברות•
:בשתי השפות שני חלקים•
כלומר הרובד הכתוב או הספרותי, חלק פורמלי•
.פ"בע, שהוא הרובד של הדיבור, פורמלי-חלק בלתי•
(קיום רובד ספרותי כתוב ועממי מדובר) הזאת הדיגלוסיה•

.נחקרה רבות ביחס לערבית ולשפות אחרות
.הערבית ידועה מכבר בדיגלוסיה שלה•
.מצב כזה מתפתח כיום גם בעברית•
.להלן נסקור את המצב בכל אחת מהשפות האלה•



  

(ה-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 
העברית•
:בתכנון לשוני היה כרוך הרובד הפורמלי•
ועיתונים( אוצר מילים)פיתוח תקשורת מודרנית כתובה בעזרת מילונים •

(יהודה-בן. עבודותיו של א' בין היתר ר( )אוצר מילים ותחביר)יומיים 
(. של השפה לתלמידיםספרי לימודידי -על)הוראת השפה •
ושהפך-1908 ידי ועד הלשון שהוקם ב-פיתוח זה הוכוון במידה רבה על•

.לאקדמיה ללשון העברית בישראל-1953 ב
אם כי הרובד הכתוב היה המודל, ללא הכוונה התפתח הרובד המדובר•

-20.או הרקע שלפיו ניסו לפתח תקשורת בעברית בתחילת המאה ה
.פיתוח גני ילדים וחיבור שירי ילדים תרמו לתקשורת המדוברת•
בתחילת.  העבריהדיבור החיאתדיונים רבים נמשכים גם כיום בעניין •

וגם אלה הקיימים אינם, לא נעשו מחקרים רבים בנושא זה-20 המאה ה
.עונים על כל השאלות

שהדיבור בעברית לא נפסק במשך כל שנותחוקרים רבים מדגישים •
.הגלות



  

(ו-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

תערובת שלהיא ( המדוברת והכתובה)השפה העברית כיום •
חידושים של דוברי עברית, העברית המקראית והמשנאית

האירופיות) הרבות שאולים משפות האם ורבדים ילידיים
.של העולים( והאסייתיות

. רביםבמשלביםכל אלה מתגלים •

מספר חוקרים גורסים שהתפתחות השפה המדוברת כרוכה•
.קריאוליזציה מואצתבתהליך של 

(ללשון אם" ין'פידג"הפיכת לשון תערובת : קריאוליזציה)•

ניתן לראות בישראל דורות של-21 עם תחילת המאה ה•
המפתחים את השפה המדוברת, דוברים ילידיים של העברית

.בימינו כשפה רגילה לכל דבר



  

(ז-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

הערבית•
(הספרותית)הכתובה  השפה הערבית•
עברה השפה בהדרגה התחדשות-20 עד למאה ה-18 מסוף המאה ה•

.והגמשה בהשוואה ללשון הספרות בעבר
התרבו מוסדות החינוך היסודי, עם התפתחות ההתמערבות התרבותית•

התרבו גם בוגרי בתי הספר  התיכוניים. והתיכון בארצות ערב ובישראל
.והאוניברסיטאות

.כתוצאה מכך התפשטה ידיעת השפה הספרותית במידה ניכרת•
המדוברת השפה הערבית•
הלהגים הערביים מתקיימים תוך ספיגת השפעה של השפה הספרותית•

.לשוניים שונים-ועירוב בין משלבים סוציו( ללא הכוונה מיוחדת)
יסודות דקדוקיים ומילוניים של השפה הספרותית חודרים בהדרגה•

.ללהגים המדוברים

תהליך זה מתפתח עקב החינוך הלשוני בבתי הספר והשימוש בשפה•
.מחוץ לבית הספר



  

(ח-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 

מצב הדיגלוסיה הערבית•
ההתקרבות בין הערבית הספרותית והלהגים המדוברים יצרה•

המערב את הלשון ",לשון הביניים"רובד לשוני הנקרא 
.הספרותית עם הלהג המדובר

לשון ביניים קיימת בצורות שונות בכל האוכלוסיות דוברות•
.ומשמשת אף בפי מנהיגי ארצות ערב( גם בישראל)הערבית 

:כגון, בלשנים רבים התייחסו להתפתחות זו•
לפי, שחילק את לשון הדיבור לחמש רמות)1955(  בדווי. מ•

.שיעור היסודות המדוברים והספרותיים בה
כינה את לשון הדיבורT.F. Mitchell ) )1982הבלשן האנגלי •

".שפת המשכילים"המודרנית בשם 
מבין החוקרים בארץ שחקרו את השפעת הערבית המדוברת•

)1977(.מייזלס על הערבית הספרותית נזכיר את 



  

(ט-20)התפתחות המגעים בין עברית לערבית במאה ה1. 
:לסיכום סעיף זה•
התפתחות דומה בעברית ובערבית-20: וה-19 במאה ה•

, 1976(בלאו)
, היו כרוכים בהתפתחות התרבותהגורמים להתפתחות•

".התמערבות"שבעולם הערבי נקראה 
:בין שתי השפותהאלה  הבדל בין מניעי התהליכיםקיים •
:אם- ללשוןמניע ראשי בהתחדשות העברית והפיכתה•

, 2003(יזרעאל)פוליטי -כלומר גורם לאומי, הציונות
הצורך במודרניזציה:  הערביתהתחדשותהמניע העיקרי ל•

.למדינה או להיסטוריה, ללא קשר לדת, והתמערבות
 בין שתי השפותפרטי ההתפתחות שונים, למרות הדמיון•

.בגלל ההבדלים החברתיים והלשוניים
. על השפותהשפעת הלשונות הזרותיש להזכיר גם את •



  

(א)מבנים לשוניים ותקשורת בשפה זרה 2. 

 מרבדים שפועלים בו זמנית בהבעת מבע כל שפה בנויה•
(:גם בכתב וגם בדיבור)כלשהו 

אחראית למערכת ההגיים ואופן (תורת ההגה)הפונולוגיה •
(או כתיבתם)הגייתם 

אחראית לשינויים החלים (תורת הצורות)המורפולוגיה •
במילים בהקשרים שונים במבע

אחראי לרצף המילים במבע (הסינטקס)התחביר •
 משקף את המושגים שכל חברהמילון או אוצר המילים•

בחברת השפה נזקק להם כדי להתבטא בכל הקשר
משקפת את המשמעויות (תורת המשמעויות)הסמנטיקה •

שכרוכות במילים כפי שהן בהקשרים השונים בהן הן
.משמשות את הדובר



  

(ב)מבנים לשוניים ותקשורת בשפה זרה 2. 

: בשני תחומים עיקרייםכ"נגלים בדהבדלים בולטים בין שפות •
משום שתהליכי שינויים פונטיים(, המבטא) אופן ההיגוי1. •

,קשורים בתהליכים פיזיולוגיים המתפשטים בהקשרים שונים
.במקומות שונים ובקבוצות דוברים שונות

(ט-ו, כגון צ) נחצייםו( ח-ו, כגון ע) עיצורים גרונייםכך לדוגמה •
עיצורים, אבל בשונה מן הערבית. משותפים לשתי השפות

.כ כגרוניים או נחציים בעברית בת זמננו"אלה אינם נהגים בד
 בכל תקופהאוצר המילים שונה בכל שפה לפי צרכי דובריה2. •

:ומקום
המושגים והפעולות החשובים לכל חברת שפה, העצמים•

והם נוספים לאוצר, שונים ומשתנים במידה ידועה בכל מקום
.המילים ונעלמים ממנו עם הזמן

שני התחומים האלה נוטים לקבל השפעות חיצוניות משפות•
.זרות



  

(ג)מבנים לשוניים ותקשורת בשפה זרה 2. 

מצד שני קיימים•
תורת הצורות והתחביר: היסודות הדקדוקיים הפורמליים•
תחומים אלה נחשבים ליציבים יותר מהההיגוי ומאוצר•

:המילים כי
השינויים שחלים בתורת הצורות והתחביר הם איטיים•

.ומעטים יותר מאשר בהיגוי או באוצר המילים

,דומות במבניהן, שתיהן שפות שמיות, הערבית והעברית•
.אך ההבדלים ביניהן מתרבים במהלך הזמן



  

(ד)מבנים לשוניים ותקשורת בשפה זרה 2. 
:הנושא שלנו משקף למעשה    

(:L)1על שפת אם ( L2)השפעת שפה זרה •
, של דוברים ילידיים של העבריתהערבית על העברית•
. של דובריה הילידייםוהעברית על הערבית•
 בתחומים הלשונייםניכרת( או להפך )L1על  L2 השפעת •

.ואוצר מילים, תחביר, מורפולוגיה, פונולוגיה: שנזכרו
: בקבוצות חברתיותנבדקת( או להפך )L1על L2 השפעת •

'. וכוכפריים/עירוניים, מבוגרים/ילדים, גברים/נשים
לשוני של המחקר הבלשני-תחום זה הוא התחום הסוציו•

:דוגמאות לממצאי מחקרים בתחום זה הן    
 ממבוגריםמהר רוכשים מיומנות בשפה זרה ילדים)1( •
 פחות תכונות של מבטא זר מכיל של ילדים המבטא)2( •

.מאשר מבטאם של מבוגרים שלומדים אותה שפה



  

(א)השפעת הערבית על העברית 3. 

:נדון בהשפעת הערבית על העברית בשתי תקופות•
תקופת טרום המדינה. א•
.התקופה שלאחר הקמת המדינה. ב•

תקופת טרום המדינה .א•
היו לחלק מן המתיישבים-20 ותחילת ה-19 בסוף המאה ה•

השקפות רומנטיות על הדמיון( כמו לנוצרים רבים)היהודים 
לבין חיי היהודים בארץ( במיוחד הבדווים)בין חיי הערבים 

רבים מהיהודים חיקו את. בעבר הקדום של ימי המקרא
.לבושם ומנהגיהם של הערבים ולמדו את שפתם

בן יהודה שאל שורשים ערביים לחידוש מילים בעברית. גם א•
,מדרשה, ללטף, הגירה, אדיב)בגלל הקרבה בין השפות 

(.ועוד, תמרון, רשמי, קלמר



  

(ב)השפעת הערבית על העברית 3. 
:להלן מספר דוגמאות מהמילון העברי מאותה תקופה 

ממושקףאבו ארבעגברתןאבדאי

יריבה)כלבה לבה'צ
(שנואה

כזביםזבת'צ

חמאה/שמןזבדהחלב חמוץלבן

ע ראס'ווג

(ראס'בוג)

שומרגפירכאב ראש



  

(ג)השפעת הערבית על העברית 3. 

לאחר הקמת המדינה. ב•
:שני מקורות עיקריים השפיעו מן הערבית על העברית•
 והערבית של העולים היהודים בארץ הערבית של הערבים•

.מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה
,בגלל הנתק בין המגזר הערבי לבין היישוב היהודי בישראל•

(.הכתובה)אין השפעה ערבית חזקה על העברית התקנית 
תקנית מתגלה בעיקר-השפעה ערבית על העברית התת•

שקיימו קשר בין, כפי שהן מכונות כיום", הפריפריה"בקבוצות 
דוגמות)או בין יהודים בני עדות שונות במדינה , יהודים וערבים

, 2005(ועינת, 2005, אצל רוזנטל' ר
חלשה( הספרותית והמדוברת)השפעת הערבית : לסיכום•

מהשפעת הערבית המדוברת( הכתובה)בעברית הנורמטיבית 
.על העברית המדוברת



  

(ד)השפעת הערבית על העברית 3. 

:השפעת הערבית על העברית ניכרת בעיקר•
,בכינויים, וכן בפניות( כגון בתחום המזון)בהשאלת שמות מוצרים שונים •

.בברכות ובקללות
בתארים, ביטויים כאלה כרוכים בעיקר בשמות עצם אך גם בפעלים•

.ובמיליות
,בעברית המדוברת נקלטו אף צורנים ומבנים תחביריים ערביים אחדים•

.כחלק מיצירת העברית המדוברת והסלנג

:דוגמאות אחדות•

,אינשאללה, וי'אח, אחלא, אודרוב, אהלן(, ה)אבוי, עלי-אבו•
,זחוק, ואללה, נאנה'ג, חנון'ג, בקלאוה, באבא? אנא עארף

,לבנה, כסח, כיפכ, יאללה(, בקריאה)יא , טחינה, חומוס
,פנאן, פלאפל, נרגילה, מסטול, מנגל, ה'מטבוח, מברוכ
ועוד, שרואל, סלאמתכ, סחתין



  

(ה)השפעת הערבית על העברית 3. 

רוב המילים הערביות שנקלטו בעברית סוגלו למערכת הלשונית של•
:ידי-העברית המדוברת תוך הרחבתה על

מבנים חדשים של הברות•
הטעמה במילים החדשות•

או/ו    

בהגיים שהגייתם בעברית שונה מהגייתם המקורית•

במבנים תחביריים שמשמשים תדיר בשפה המדוברת•

הדבר משקף את הדיגלוסיה בעברית בת: אך לרוב לא בכתיבה)    
(.זמננו

:להלן דוגמאות נפוצות אחדות•



  

(ו)השפעת הערבית על העברית 3. 

)135-149 :1989(:דוגמאות מתוך בלנק •
,זפת, ילכ'דח ,דבקה, דבה, גרוש, ורה'ג, ולים'בלורות וג, בלטה•

,תאר'מוח, מבסוט, כפייה, בייה-יא, טמבל, חסה, חמסין, חבוב
שבריה, פסתוק, פספוס, אן'פנג, סברס, נגלה, משמש

-1950ל נכתבה בשנות ה"רשימתו שמופיעה בספר הנ: הערה)•
(.וחלק מהמילים כבר יצא מהשימוש

בעברית המדוברת נגזרו מן המילים בערבית צורות ומילים חדשות•
:ובנטיות גוף וזמן בפועל, בנטיות למין ולמספר בשם ובתואר השם

 (,כסח)>  לכסח, כסחיסט, חפיפניק ,חומוסיה, הסתלבט, זקן-אבו•
ים'סיח; מגנוב(; באסה)>  מבואס(; להיות מבסוט)= מבסוטיות

, 2005(רוזנטל, 2004, אבו בכר' ר)ועוד  (,שיפודים)=
חלק מהמילים השאולות עברו שינוי סמנטי ומשמעותן שונה במקצת•

:לדוגמה(, לרוב מחוסר ידיעה מדויקת)ממשמעותן המקורית 
מעפן, יפה'ג ,אן'פנג•



  

(ז)השפעת הערבית על העברית 3. 
"הגבוה"לאחר הקמת המדינה השתנה סגנון הכתיבה •

ובהדרגה החלו לחדור לספרות העברית ביטויים מלשון
, 1996(.ד"תשנ, שחר-בן' ר)כולל הערבית , הדיבור

גם לשון העיתונות משקפת כיום את לשון הביניים העברית•
כולל, ואינה בוחלת בביטויי סלנג, 2000( שלזינגר' ר)הזאת 

.מילים מן הערבית
השפעת הלשון הערבית על כתיבתם העברית: תחום אחר הוא•

,אבו בכר, 1988, שחאדה' ר) של בוגרי בתי ספר ערביים
.)2004

משפיעה על כל רמות המבנה הלשוני( L: 1כאן)הערבית •
הדקדוק, אוצר המילים) של אוכלוסיה זו(  L)2בשימוש העברי 

וכך העברית שלהם שונה מזו של דובר ילידי של( וההיגוי
, 2004(.אבו בכר1988, שחאדה  'ר) .העברית

במחקרים על למידת שפות Interlanguageתופעה זו מכונה •
.זרות



  

(ח)השפעת הערבית על העברית 3. 

:לסיכום•

. אינה עמוקה מבחינה תחבירית ומורפולוגיתדוברי עברית ילידייםשל  (L)1 על העברית( L)2השפעת הערבית •

.השפעתה חיצונית ומשתקפת בעיקר באוצר המילים•

.בישראל דוברי ערבית ילידייםשל  (L)2 העבריתמשפיעה מאוד על  (L)1 הערבית•



  

(א)השפעת העברית על הערבית 4. 

.בישראל העברית היא השפה הדומיננטית והערבית היא לשון מיעוט    
.רוב דוברי הערבית הילידיים יודעים עברית לפחות לתקשורת בסיסית•
.ס"ידיעת העברית אצלם כוללת קריאה וכתיבה ונובעת מהלימודים בביה•
.השפעת העברית על הערבית רבה יותר מאשר להפך•
השפעת העברית על הערבית מתגלה בעיקר במילים שאולות ומעט•

1986, אמארה , 1989, קופלביץ)במבנים תחביריים או דקדוקיים 
, 2004(.הנקין, 2002, עאבדין

המילים השאולות משמשות לצרכים החיוניים של התקשורת היומיומית•
.וכוללות מונחים שאין להם מונחים מקבילים בערבית המדוברת

לחלק מהמילים העבריות השאולות בערבית יש מקבילות בערבית•
אולם הדוברים משתמשים במילים השאולות מעברית, הספרותית

,נגישות קוגניטיבית, שכיחות תפוצה באוצר המילים בתקשורת: כגון) מסיבות שונות
 ."(ספרותיות"על פני מילים " מדוברות"או העדפה למילים 



  

(ב)השפעת העברית על הערבית 4. 
"עירוב או חילוף קודים"השפעת העברית ניכרת במידה רבה ב•

)code switching = CS)

Meyers-Scotton, 1993(() matrix language)משפט בערבית 
לשוניים-דוברים דותופעה זו אופיינית אצל •

או, לשוניות לערבב את שתי השפות בדיבורם-שיש להם סיבות סוציו    
.שאינם שולטים די הצורך בשפתם השנייה    

:הערבי הן לדוגמה CS-מילים עבריות נפוצות ביותר ב•
.הסתדרות, מיץ, שלום, מה שלומך, בסדר, אז•
 שנלמדים בעבריתהמילים מתחומים מקצועיים שוניםרבות במיוחד •

'(.וכו, ד"עו, עובדי בנק, מהנדסים, סטודנטים, ס"אצל תלמידי בת)
אצל דוברים מצפון, לדוגמה, של הערבית נחקרת בעולם CS-תופעת ה•

שהיא, אפריקה שמערבבים את הלהגים הערביים שלהם עם הצרפתית
.לשון היוקרה והתרבות המערבית אצלם

.אין עליה מחקרים רבים, בערבית ידועה בארץ CS-למרות שתופעת ה•



  

(א)דוגמה להשפעת הערבית על העברית 5. 

,דן בן אמוץ: עורך" )1982( מסיפורי אבו נימר: "מתוך•
כתר: ירושלים

ככה הוא מדבר וככה לפי דעתי מדברים רוב. איך שאתה רוצה
...כל מי שלמד עברית משמיעה  – ..."שלנו"הערבים 

 – אם תסלח לי על המילה הנוראה הזו –עיקר התרומה שלי•
זו פעם ראשונה. ערבית-בקביעת קיומה של העבריתהיא 

וזה לא כל כך פשוט להעביר אותה, שרואים אותה בדפוס
הייתי צריך להמציא תעתיק פונטי שמצד אחד. מהאוזן לעין

יהיה עד כמה שאפשר נאמן למקור ומצד שני ישאר קריא
..."איכשהו

של אוכלוסיה בת interlanguage- ספר זה מדגים את ה•
.זמננו בישראל



  

(ב)דוגמה להשפעת הערבית על העברית 5. 

:בספר' 7 קטעים מעמ•
.דפר-חכם צריך אקסת מילים בשפיל יגיד הרבה ואהבל צריך הרבה מילים בשפיל יגיד שון•

.גדול של עצמו-בנאדם אויף כי-אל. "דרוויש סופי אמר בעם דפר יפה. לא יכול לברוח( עצמו)רק מן נפסו . בורח מן כול דבר, בנאדם אם רוצה-אל•
".הכל סגור – יותר טוף יזהר-לפד בבית והכל-אפילו אם נשאר לפד

הכל- אקסת -תלחץ אקסת. רטוף( סבון)אם יש לה שכל תחזיק אותם ביד כמו מחזיקים סבונה . ממשלה אסור תלחץ יותר מן די על אנשים•
.תלחץ יותר מן די חזק – בורח מן יד שלך. בסדר



  

(ג)דוגמה להשפעת הערבית על העברית 5. 

:ניתוח לשוני של הקטעים•
:ערבי של העבריתהיגוי •
;דפל; גדול-כי; ףאוי; עםב; ופיס; רוחבל; רפד-ןשו; ילפבש•

סדראִב; תסקאִ-תסקאִ; ףרטו; ףטו; הכל-הכלו

:מורפולוגיה•
 יד שלךמן;  די מןיותר ;ּונפס;  דברמן כול; בנאדם-אל•
(:ערבית מדוברת) תחביר•
; לא יכול לנשוךאתה יד; יזהריותר טוף ; יגידבשפיל •

 שלךיד מן ;תלחץאסור ( ממשלה)
:אוצר מילים•

סבונה; אהבל; נפסו; סופי; דרוויש•



  

(א)סיכום 6. 

 מןבנות למשפחת שפות אחתהן , העברית והערבית בישראל•
ידי- שמקיימות קשרים הדדיים עלשכנות קרובותהעבר וגם 

דובריהן
העברית דומיננטית: מעמדן בישראל שונה•
הערבית היא שפת מיעוט•
.משום כך העברית משפיעה על הערבית יותר מאשר להפך•
 ,בשאילת מיליםהשפעת שפה אחת על זולתה מתבטאת •

 ובשינויים מסוימים,  שלהבהרחבת המערכת הפונולוגית
.שלה( תורת הצורות והתחביר) במערכת הדקדוקית

גם שתי השפות האלה מגלות, בהתאם לתיאוריה הבלשנית•
.יותר שאילה והשפעה בתחום אוצר המילים מאשר בדקדוק

כל אחת מהן שומרת על ייחודה ותכונותיה וממשיכה, אבל•
.להתקיים באופן עצמאי



  

(ב)סיכום 6. 

 והןשאולות בעיקר מן הערבית המדוברתהמילים : בעברית•
.תקנית-משמשות בעיקר בסלנג ובעברית הבלתי

מילים תקניותהמילים השאולות מן העברית הן גם : בערבית•
.משמשות בעיקר בלהגיםהמילים השאולות ; וגם מילות סלנג

אצל חלק מדוברי הערבית הילידיים נוצר סוג לשוני מיוחד•
(.של לומדי שפות זרות "Interlanguage-"בדומה ל)בעברית 

 מביא ללא ספק להתקרבות ביניהן ולשימושהמגע בין השפות•
אבל מכאן ועד התבטלותה המוחלטת, code switching- ב

.של אחת מהן המרחק רב

יהודיים-בהקשר זה מגלה היסטוריה ארוכה של להגים ערביים•
לצד להגים ערביים אחרים שהשפות יכולות להתקיים באופן

.גם אם הן דומות, עצמאי זו לצד זו



  

(ג)סיכום 6. 

: מסקנתנו היא•
;דו לשוניות בישראל איננה חלום

היא מציאות קיימת אצל דוברים במגזרים רבים   

:אבל

לאור מעמדן השונה של עברית וערבית במדינה•

ולפחות- רצוי שגם המגזר היהודי ידע ערבית    

( -כלומר ערבית מדוברת)לתקשורת יומיומית    

.עם המגזר הערבי     



  

סוף

תודה על תשומת הלב
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