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שיר התנועות :לימוד גובה התנועות בעברית הישראלית
סיגל שלמה
תקציר
בעברית הישראלית קיימות חמש תנועות ,אך מספרם של סימני הניקוד גדול יותר .ישנן תנועות שסימנים
שונים מציינים אותן ,כמו למשל במילה ַא ֲה ָבה ,שבה שלושה סימנים מציינים את התנועה  .aהמאמר מציע
דרך חדשה ללימוד גובה התנועות (גבוהה ,בינונית ,נמוכה) .הלמידה מתרחשת באמצעות שיר ,התנסות
והמחשה .המאמר פותח בסקירה היסטורית של מסורות ההגייה ושיטות הניקוד בעברית .בהמשך מצורפים
השיר ואיורים להמחשה .בשיר משולבים מונחים נוספים המאפיינים תנועות :קדמית ,מרכזית ,אחורית
ומעוגלת.

לימוד גובה התנועות כיום והשיטה המוצעת
העוסקים בהוראת הקריאה מלמדים את סימני הניקוד ,את צליליהם ואת שמותיהם ,ובדרך כלל
אינם מזכירים את ההבדל בין תנועות גבוהות לתנועות נמוכות .גובה התנועות מוזכר לעתים
בשיעורי הדקדוק ,כאשר מזכירים את השפעת הגרוניות ,כגון הפתח הגנובה (אוֹ ֵר ַח לעומת עוֹ ֵר ְך),
הופעת הפתח כנגד הסגול (אוֹ ַר ַחת לעומת עוֹ ֶרכֶ ת) או הופעת הצירי כנגד החיריק ֵּ(תאוּר לעומת
ִטהוּר) וכיו"ב .ואולם גם כאן ההבדל בין תנועות גבוהות לתנועות נמוכות מוזכר כלאחר יד ,ונראה
שהתלמידים לא תמיד מצליחים להפנים אותו .גם סטודנטים הלומדים ניקוד נאלצים לעתים
קרובות לשנן את טרפז התנועות וחשים שאין קשר בין המציאות לבין הנושא הנלמד.
תיאור מצב הלשון בעת הגיית התנועות הוא אתגר גדול למורי הלשון ,ומורים רבים מוותרים
עליו .כדברי לאופר (תשנ"ז ,)373 :תיאור הפקתן של התנועות קשה יותר מתיאור הפקתם של
העיצורים ,משום שבהפקת התנועות איברי הדיבור אינם נפגשים ממש ,וקשה לנו לחוש במצבם.
למידה המבוססת רק על שינון של מילים ריקות מתוכן ,ללא המחשה וללא התנסות של הלומד,
מכונה בספרות הפדגוגית "ורבליזם" (מינקוביץ ,תשכ"ו) .האם אפשר ללמד את גובה התנועות
באמצעות המחשה והתנסות חווייתית ,ולא בדרך של "ורבליזם"? המאמר מציע דרך פשוטה
ללימוד גובה התנועות ,המשלבת בתהליך הלמידה גם התנסות והמחשה .לתהליך המוצע שלוש
מטרות )1( :הלומד ידע שיש בעברית הישראלית חמש תנועות (בלי קשר לסימני הניקוד);
( )2הלומד ידע מה הגובה של כל תנועה :נמוכה ,בינונית או גבוהה; ( )3הלומד יבין את הקשר שבין
דרך הפקת התנועה לבין הגדרת הגובה שלה.
החידוש העיקרי במאמר הוא הדרך המוצעת ללימוד התנועות :הגיית תנועות בהוצאת לשון.
השיטה מבוססת על השערה שהעליתי ,ולפיה בהגיית תנועת  ,aשהיא תנועה נמוכה ,קל להוציא
לשון ,ואילו בהגיית התנועות הגבוהות קשה להוציא לשון .כלומר ככל שהתנועה גבוהה יותר –
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הלשון שבחוץ נראית קצרה יותר .במאמר מובא גם שיר שחיברתי ,ובו נזכרים כבדרך אגב מונחים
נוספים המאפיינים תנועות :קדמית ,מרכזית ,אחורית ומעוגלת .השיר מסכם את תכונותיהן של
התנועות בעברית החדשה .ניתן ללמד את גובה התנועות גם ללא השיר .מכל מקום ,השיר יכול
לשמש כ"שיעור ללא מורה".
לגובה התנועות יש חשיבות מיוחדת בעברית ,שהרי עיצורי הגרון (א ,ה ,ח ,ע) והרי"ש משפיעים
לעתים על גובה התנועות .לפיכך חשוב שהתלמידים יכירו את הגייתם הלועית של העיצורים
ח ו-ע – נושא הנלמד בדרך כלל עם לימוד אותיות הא"ב.
הואיל ורבים מן המורים לעברית בארץ ובחו"ל לא התמחו בלשון העברית ,ראיתי צורך בסקירה
היסטורית קצרה של מסורות ההגייה ושיטות הניקוד בעברית וכן בהבהרתם של כמה מונחים
בדקדוק .רקע תאורטי זה מובא כאן לידיעת המורים ,ואין הכרח לעסוק בו בכיתה.

הבהרת מונחים ורקע היסטורי
הגיים ,מסורות הגייה ושיטות ניקוד בעברית
בבלשנות המונח ֶהגֶ ה מציין "צליל דיבור" (באנגלית  .)phoneההגיים נחלקים לשתי קבוצות:
עיצורים ותנועות .כאשר הוגים עיצור ( )consonantיש עצירה של האוויר ב"כלי הדיבור" (בלוע,
1
בחך או בשפתיים וכיו"ב) ,וכאשר הוגים תנועה ( )vowelיש תנועה די חופשית של האוויר.
ֵ
בעברית העיצורים מיוצגים ַ ּבכתב על ידי אותיות ,והתנועות מיוצגות על ידי סימני הניקוד .כל אות
בעברית יכולה לציין עיצור ,וכל אחת מהאותיות א ,ה ,ו ,י ("אותיות ֶא ֱהוִ י") יכולה לציין עיצור או
להיות נָ ָחה .למשל ַבמילה יָ ֶפה האותיות יו"ד ופ"א מציינות עיצורים ,והאות ה"א נחה .לעומת זאת
ַבמילה הוּא האות ה"א מציינת עיצור ,והאותיות וי"ו ואל"ף נחות.
וי"ו או יו"ד שהן חלק מסימן הניקוד נחשבות לאותיות נחות .בארבעה סימני ניקוד מופיעה אות
נחה :חולם מלא (וֹ – תנועת  ,)oשורוק ( ּו – תנועת  ,)uחיריק מלא (ִי – תנועת  )iוצירי מלא
(ֵי – תנועת .)e
בעברית הישראלית יש כידוע חמש תנועות ,u ,o ,i ,e ,a :אך מספרם של סימני הניקוד גדול יותר.
למשל ,יש שלושה סימנים המציינים את התנועה  ,aכמו במילה ַא ֲה ָבה .עם זאת יש סימנים בעלי
שני תפקידים .למשל ,סימן הקמץ משמש בדרך כלל לציון תנועת "( aקמץ גדול") ,כגון במילה
ָּכאן ,ויש שהוא מציין תנועת "( oקמץ קטן") ,כגון בצורת הנסמך ָּכל ,המשמשת לציון ַּכמות.
כדברי מישור (תשס"ה ,)6 :יש חוסר התאמה בין ההגייה שבפינו לבין שיטת הסימון שאמורה
לייצג אותה.
(ح َر َكة) .המדקדקים הערבים בימי הביניים לא
 1המילה תנועה כמונח דקדוקי היא תרגום שאילה מערבית َ
התכוונו לציין את תנועת האוויר ,אלא את הנעתם של העיצורים (בלאו ,תש"ע.)61 :
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שיטת הניקוד הנהוגה כיום משקפת מסורת הגייה שנהגה בטבריה בזמנם של בעלי המסורה
( 950–550לסה"נ בערך) ,והיו בה שבע תנועות .במסורת זו ,המכונה ַטברנית ,לא הייתה הבחנה
2
בין קמץ קטן לגדול – היה רק קמץ אחד ,ומשערים שהוא נהגה כתנועה שהיא בין פתח לחולם.
כלומר הגייתו של הקמץ הייתה שונה מהגיית הפתח .נוסף לכך ,היה הבדל בין סגול לצירי :הסגול
ציין תנועה שהיא בין פתח לצירי.
בניקוד הטברני היו למעשה רק שני סימנים דו-ערכיים :השווא ,המשמש לציון תנועה חטופה וגם
לציון היעדרה של כל תנועה ,והדגש ,המציין דגש קל (באותיות בג"ד כפ"ת) וגם דגש חזק (ראו
מורג ,תשכ"ח.)851 :
סימני החטפים ( ֲ ֱ ֳ ) ייצגו תנועות חטופות ,שמשך הגייתן קצר יותר .אבל לא היו הבדלי אורך
בין חולם מלא לחולם חסר ,בין קובוץ לשורוק ,בין חיריק מלא לחיריק חסר ובין צירי מלא לחסר.
הנקדנים השתמשו בסימני ניקוד המכילים וי"ו או יו"ד ,כאשר הכתיב המקראי הכיל וי"ו נחה או יו"ד
נחה .לדעת בלאו (תשמ"ו; תש"ע ,)98–95 :בעלי המסורה הטברניים הבדילו בין תנועות ארוכות
לקצרות ,אבל שיטת הניקוד שלהם לא באה לסמן כמויות 3.לפיכך המחקר המודרני אינו מקבל את
שיטתו של ר' יוסף קמחי ,המבדילה בין תנועות גדולות לקטנות (ראו נוימן ,תשס"ח.)112 :
בימי הביניים היו עוד שיטות ניקוד :הניקוד הארץ-ישראלי ,שהיו בו חמש תנועות וחמישה
סימנים ,והניקוד הבבלי ,שהיו בו שש תנועות .מישור (תשס"ה ;6 :תשס"ו )124 :משער ששלוש
מערכות הניקוד הומצאו במאה ה 7-או ה 8-לסה"נ .הייתה גם שיטת ניקוד מעורבת :ניקוד ארץ-
ישראלי-טברני ,והייתה שיטת ניקוד ששימשה את בני העדה השומרונית (ראו אלדר ,תשמ"ט:
 ;35-34מורג ,תשכ"ח.)842-841 :
הניקוד הבבלי שימש בבבל ,בפרס 4,בבוכרה (אלדר ,תשמ"ט 5)33 :ובחצי-האי ערב ,ו ָּפ ַסק ברוב
המקומות בערך במאה ה 13-לסה"נ .רק בתימן המשיכו להשתמש בסימניו של הניקוד הבבלי
עד לדורות האחרונים ,אם כי המסורת הטברנית של המקרא נתקבלה אצל יהודי תימן עוד לפני
2

3
4

5

לפי ההשערה המקובלת ,הגייתו של הקמץ הטברני הייתה ͻ  -תנועה אחורית ,נמוכה-למחצה ומעוגלת
(אלדר ,תשמ"ט ;7 :בלאו ,תש"ע ;65 :לאופר ,תשס"ט .)177-178 :כלומר תנועה מטיפוס  ,oהנמוכה יותר מן
החולם .לפי השערה אחרת ,הקמץ נהגה  - åתנועת  aאחורית נמוכה בשפתיים מעוגלות מעט .ראו בן-חיים
(תשי"ג )91 :ואלדר (שם).
בלאו (תש"ע )102 :משער שהתנועות בוטאו קצרות או ארוכות לפי מבנה ההברות ַ ּבמילה ויחסן אל הטעם.
בכתב יד של תרגום התורה לפרסית-יהודית (שסימנוֹ  ,)Or 5446שהועתק בשנת  1319לסה"נ (וזמן חיבורו
קדום יותר מזמן ההעתקה) ,יש מילים המובאות בתוספת ניקוד .מילים אלו מנוקדות על פי רוב בניקוד
בבלי .רק לעתים רחוקות מופיע בכתב היד ניקוד טברני ,ובמקרים מועטים מוצאים מילים המנוקדות בשני
הניקודים ,בבלי וטברני גם יחד .יוצא אפוא שגם במאה ה 14-שימש בפרס הניקוד הבבלי .ראו ּפ ּ
ייפער
(תשל"ב :יא-טו).
על המסורת של יהודי בוכרה ראו נספח ג.
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שנתקבלו אצלם סימניו של הניקוד הטברני (מורג ,תשכ"ג :יח) .מורג (שם :יט–כ) משער שהמעבר
של יהודי תימן מן המסורת הבבלית למסורת הטברנית בא בעקבות דבריו של הרמב"ם בחיבורו
"היד החזקה" .בחיבור זה כותב הרמב"ם כי בספר התורה ָּ
שכתב כהלכתו הסתמך על כתב היד של
בן אשר (מבעלי המסורה הטברנית).
מורג (תשכ"ג :לח;  )Morag, 2007: 550, 554מבחין בחמש חטיבות בהגייתם של יהודי תימן ,לפי
אזורים .לדבריו (תשכ"ג ,)Morag, 2007: 550 ;267–266 ,102–101 :השינויים בהגיית התנועות
משקפים כנראה הבדלים פנימיים במסורת הבבלית ,שהיא המקור למסורת התימנית.
לדברי מישור (תשס"ה) ,מערכת הניקוד הטברנית התקבלה בקהילות ישראל בעולם ,אך המסורת
הטברנית אבדה .לדבריו ,מסורת ההגייה שבפינו היא המשכה של המסורת הארץ-ישראלית ,בעלת
חמש התנועות .מסורת זו נדדה מישראל לאירופה ,והיא הגייתם של בני ספרד לפני הגירוש ושל
הקהילות הספרדיות בכל העולם לאחר הגירוש .מורג משער שהיו קהילות ספרדיות שהשתמשו
בהגייה הבבלית ,כגון בספרד ובצפון אפריקה ,אך אימצו לבסוף את ההגייה הארץ-ישראלית
(תשכ"ג.)Morag, 2007: 550–551 ;289–288 :
לדברי מישור (תשס"ה)" ,המסורת האשכנזית ,בעלת שבע הבחנות תנועתיות ,אינה המשך של
מסורת טבריה אלא התפתחות משנית של המסורת הארץ-ישראלית ,שהתרחשה בגרמניה במשך
המאה השלוש-עשרה" (ראו אלדר ,תשמ"ט ;30–29 :תש"ן ;78–77 :נוימן ,תשס"ח .)79–78 :מכל
מקום ,מערכת התנועות במסורת האשכנזית רחוקה מלהיות הומוגנית (.)Morag, 2007: 551
במסורת הספרדית הקמץ נהגה כתנועת ( aכמו הפתח) ,חוץ מן "הקמץ הקטן"  -הנהגה כתנועת
 .oלפי מורג ( ,)Morag, 2007: 557, 559קהילות אשכנז ותימן וכמה מן הקהילות הדוברות פרסית
אינן מבדילות בין קמץ גדול לקמץ קטן ,אלא מבדילות בין קמץ לפתח .בקהילות אשכנז הקמץ
נהגה כתנועת  oאו כתנועת  .uברוב קהילות תימן ובכמה קהילות של דוברי פרסית הקמץ נהגה
וחא ִצׄנֶ ה בחצרמוות (מזרח תימן)
כתנועה אחורית נמוכה-למחצה ומעוגלת .רק הקהילות של ַח ַ ּבאן ַ
הוגות את הקמץ כתנועה אחורית נמוכה לא-מעוגלת ,חוץ מאשר במקרה של הגיית המילה ָּכל
(מורג ,תשכ"ג.)101–100 :
לאוזניים שאינן מורגלות בשמיעת התנועה המציינת את הקמץ ברוב קהילות תימן ובמסורת
יהודי בוכרה ,תישמע התנועה האחורית הנמוכה-למחצה ומעוגלת כתנועת  oאחורית בינונית
מעוגלת ,שהיא תנועת החולם בעברית הישראלית .כלומר רבים מה"צברים" יתקשו להבחין בין
"הקמץ התימני-בוכארי-פרסי" 6לבין הקמץ הנהגה  oבמקצת קהילות אשכנז .כך למשל ,המילה
ָא ֵמן תישמע "אוֹ ֵמן" ("אוֹ מיין" ַ ּבהגייה האשכנזית) ,המילה ָ ּברו ְּך תישמע "בּ וֹ רו ְּך" ,והמילה ָּכ ׁ ֵשר
תישמע "כּ וֹ ׁ ֵשר" (ומכאן המילה  ,kosherשהגיעה לאנגלית דרך היידיש).
 6הקמץ נהגה כתנועת ͻ ברוב קהילות תימן וכן בפי יהודי בוכארה ,ואילו יהודי פרס הוגים את הקמץ הגדול
בדרך כלל כתנועת  aאחורית בקמיצת פה קלה ,כמו בהגיית התנועה האיראנית ( āראו גרבל ,תש"ו;40 :
תש"ז.)63-62 :
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הרשב (תש"ן )43 ,38–37 :מונה כמה סיבות לכך שמחיי הלשון האשכנזים העדיפו את המבטא
הספרדי ,כגון ביטול ההבדלים שבין הדיאלקטים האשכנזיים השונים .לדבריו ,היישוב המבוסס
בירושלים היה ספרדי ,ומבטאו נשמע מכובד יותר ממבטאם של החרדים האשכנזים של "היישוב
הישן" ,שממילא החרימו את אליעזר בן-יהודה .הדוברים האשכנזים העדיפו את המבטא הספרדי
מתוך רתיעה מן המבטא האשכנזי ומן היידיש ,שסימלו בעיניהם את הקיום הגלותי ,והדיפתונגים
7
י-אי ,אוי-אוי-אוי).
י-א ַ
 ey ,oy ,ayנשמעו להם כסמל לבכיינות הגלותית (אוי וֵ ייַ ,א ַ
לדברי מורג (תש"ן ,)82–81 :מערכת התנועות בעברית החדשה היא ספרדית בעיקרה (בלי מימוש
קבוע של השווא הנע כתנועה ובלי הגיית הדגש החזק) ,ואילו מערכת העיצורים אשכנזית (רק
הגיית התי"ו הרפה כסמ"ך לא נתקבלה).
לפי המסורת הספרדית אין הבדל בין צירי לסגול .לעומת זאת במסורת האשכנזית הסגול נהגה
וס ֶדר (כאילו כתוב "תיישע"" ,סיידר") .נראה
כתנועת  eואילו הצירי נהגה  ,eyכגון במילים ֵּת ׁ ַשע ֵ
שההגייה האשכנזית של המילה ֵּת ׁ ַשע נפוצה מאוד בעברית הישראלית ,ודוברים רבים נוטים
להגות את היו"ד הנחה של הצירי המלא כיו"ד עיצורית ,כגון ֵ ּ
יצה) ,ובעיקר
"ביְ ָצה" (במקום ֵ ּב ָ
בסוף מילה ,כגון בצורת הנסמך ְ ּבנֵ י .-מעניין לציין שתואר הפועל לְ גַ ְמ ֵרי נֶ ֱהגֶ ה בפי רבים legamre
ויש ההוגים  – legamreyבהשפעת המבטא האשכנזי (ונראה שבשני המקרים ההגייה הנפוצה
מלעילית) .לאופר (תשס"ט )211 :טוען כי המוסכמה המקובלת ש"בעברית המדוברת התקבלה
מערכת התנועות הספרדית" אינה מדויקת ,משום ש"הצירי האשכנזי" הולך ומתפשט בדיבורנו.
הגרוניות והרי"ש – הגדרה פונטית
האותיות אהח"ע ידועות בכינוין "הגרוניות" .אותיות אלו מייצגות עיצורים הנחתכים בגרון .ליתר
דיוק :האל"ף והה"א מייצגות עיצורים סדקיים ,הנחתכים בסדק הקול (הרווח שבין שפתות הקול
או "מיתרי הקול"); והחי"ת והעי"ן מייצגות עיצורים לועיים ,הנחתכים על ידי כיסוי הגרון (אותו
כיסוי המשמש אותנו בעת בליעה).
לפי ההשערה המקובלת ,הרי"ש הטברנית הייתה עיצור מכתשי-שיני 8,כלומר עיצור שהגייתו
קדמית (לאופר ,תשמ"ט ;29 :תשס"ט .)77–75 ,68 :לדברי לאופר ,הרי"ש הקדומה מומשה כהגה
רוטט קדמי ,כמו הרי"ש ה"מתגלגלת" בפיהם של דוברי ספרדית ,איטלקית ,הולנדית דרומית,
רומנית ,שפות סלאביות או ערבית .אולם כיום רוב ה"צברים" הוגים את הרי"ש כהגה שהגייתו
אחורית :אחורית ענבלית לפי הגדרתה של שורצולד (תשמ"ה ,67 :הערה  ,)2חוכך חכּ י-אחורי

ו-איי אינם זרים לעברית ,ומילת הקריאה אוֹ י מופיעה כבר בתנ"ך .לעומת זאת
 7ראוי לציין שהצירופים אוֹ י ַ
הצירוף  eyנעדר מן העברית הקדומה.
 8הכוונה לעיצור שבהגייתו האוויר נעצר בשיניים העליונות ובמכתשי השיניים  -האזור שמעל השיניים
החך).
העליונות (לפני האזור הבתר-מכתשי ולפני ֵ
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קולי לפי הגדרתו של בלאו (תש"ע ,)67 :או מקורב וילוני 9קולי כהגדרתו של לאופר (תשס"ט:
 .)77–67לדברי לאופר ,יש דוברי צרפתית וגרמנית ההוגים את הרי"ש כעיצור רוטט ִענְ ָ ּבלִ י קולי,
ויש דוברי צרפתית ההוגים את הרי"ש כחוכך ענבלי קולי .לעומתם דוברי אנגלית הוגים את הרי"ש
כמקורב קדמי ,מכתשי או בתר-מכתשי .לדברי לאופר (תשס"ט ,)70 :הרי"ש הקדמית ,המכונה
"רי"ש מתגלגלת" ,נחשבה להגה הצלילי ביותר במשפחת הרי"ש ,ולכן העדיפו אותה גם ברשות
השידור בישראל.
בעקבות קביעתה של המועצה לתרבות הדיבור שעל יד ועד הלשון שההגייה הענבלית של הרי"ש
היא "הגייה פסולה" וכי היא "השיבוש המצוי והמזיק ביותר" (גויטיין ,תש"ט ,)62 :העלה גושן-
גוטשטיין (תש"ט )209 :את השאלה" :האם יש כאן שיבוש בכלל?"
לטענתו (שם ,)211–209 :כל החוקרים המניחים שהרי"ש הקדומה הייתה קדמית אינם יכולים
להציע הסבר מניח את הדעת לכך שהיא מתנהגת כמו ההגאים הגרוניים .לדבריו ,ייתכן ששתי
דרכי ההגייה היו קיימות זו בצד זו .כלומר אותו אדם הגה ,לפי חוקים קבועים ,פעם רי"ש אחורית
ופעם קדמית .ומכיוון שחוקים אלו אינם ידועים לנו עלינו להתיר את שתי דרכי ההגייה.
מכל מקום יש הסבורים שהרי"ש הטברנית הייתה אחורית 10.בניקוד ,כידוע ,האותיות א ,ה ,ח,
ע ,ר אינן נדגשות (הרי"ש הדגושה נדירה במקרא) .בלאו (שם )75 :משער כי תופעה זו מאוחרת
מאוד .כלומר בעברית הקדומה גם עיצורי הגרון והרי"ש יכלו להיכפל .תכונה משותפת נוספת
לעיצורי הגרון ולרי"ש היא הנטייה להנמכת תנועות .לדברי בלאו (תש"ע ,63 :הערה  ,)5הניקוד
מעיד על "הגייה לועית" של הרי"ש .עם זאת ,בהגדרת תכונותיהם של העיצורים ,בלאו מגדיר את
הרי"ש כעיצור מכתשי-שיני (ואולי נשמטה ההערה "לפי מבטא רוב עדות המזרח") ,ומוסיף" :ויש
שמבטאים ר 'לועית' ,כלומר הגה ִחכי-אחורי ,חוכך קולי" (שם.)67 :
הגיית הגרוניות במסורות העדות
לא כל קהילות אשכנז הגו את הה"א כעיצור ,אך מי שהגו את הה"א ידעו להבחין בינה לבין האל"ף.
לעומת זאת בכל קהילות אשכנז הגו את החי"ת ככ"ף רפה ולא הגו כלל את העי"ן (Morag, 2007:
 .)556כבר בימי תחיית הדיבור העברי בארץ נמצאו דוברים שלא הבחינו בין אל"ף לה"א ,ודוד
 9עיצור וילוני ( )velar consonantהוא עיצור שבהגייתו האוויר נעצר בווילון .הווילון הוא "וִ ילוֹ ן ַה ֵח ְך":
"ה ֵח ְך ָה ַר ְך" .הגימ"ל והכ"ף מייצגות עיצורים וילוניים ,בין שהן
חלקו האחורי והתחתון של החך ,המכונה גם ַ
דגושות ובין שהן רפות.
 10גומפרץ (תשי"ג )124-125 ,112-114 :סבור שהרי"ש הקדומה הייתה אחורית ענבלית ,והייתה קרובה
לגרוניות .גרבל (תשי"ד )84-86 :מתנגדת לקביעתו ,וטוענת שלהגייתה האחורית של הרי"ש אין אפשרות
להשפיע על הגייתן של התנועות הסמוכות .לדעת אלדר (תשמ"ה ,)25-27 :הרי"ש הבבלית נהגתה כעיצור
"חוד-לשוני-מכתשי" (כלומר עיצור שהגייתו קדמית) ,ואין לדעת אם הגייתו הייתה כעיצור מרטט או מקיש,
ואילו הרי"ש הטברנית הייתה אחורית ענבלית ונהגתה כעיצור מרטט.
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ילין הגדיר זאת כשגיאה הנובעת משמיעה לא-מפותחת ,שאינה מרגישה בהבדל שבין אל"ף לה"א
(ועד הלשון ,תרע"ג.)30 :
כידוע ,השפות שבהן דיברו היהודים השפיעו על מבטאם בעברית ,ובעיקר על הגיית העיצורים.
יהודים שהגו חי"ת ועי"ן כעיצורים לועיים בעברית הגו את אותם עיצורים גם ַ ּבשפה ששימשה
14
אותם כשפה ראשונה – ערבית ,ארמית 12ג'וּהו ִּרי ("קווקאזית-יהודית") 13או תאג'יכּ ית ("בוכארית").
לעומתם ,יהודי אשכנז הגו את החי"ת ככ"ף רפה ,ואת העי"ן כאל"ף או כאפס .הגייה כזו אפיינה
למעשה לא רק את היהודים המוגדרים "אשכנזים" ,אלא גם יהודים המוגדרים "ספרדים" או
"מזרחיים" :יהודי תורכיה ,יוון ואיטליה 15,יהודים ממגורשי ספרד מהקהילה ההולנדית-פורטוגזית,
16
וכן יהודים דוברי גאורגית או פרסית.
11

מכל מקום ,היו יהודים שהגו בעברית הגאים שאין להם מקבילה בלשון הראשונה שדיברו .למשל,
במסורת הקריאה של יהודי תימן ,בעיקר אצל בני צנעא ,הגו בי"ת רפה (בֿ) ופ"א דגושה ּ(פ) ,אף
שבערבית אין מקבילות לעיצורים אלו .לדברי מורג (תשכ"ג ,)271 :מקרה זה מלמד שהשפעתה
של לשון הדיבור עשויה להיבלם לעתים מחמת כוחה של הדבקות במסורת.
המבטא המזרחי – הגייה מופתית מול מציאות
בשנת תר"ן הוקם ועד הלשון .חבריו החליטו להעדיף את המבטא המזרחי ,שהיה אז נפוץ בארץ
(בר-אשר ,תש"ן .)131 :באספת המורים בגדרה בשנת תרס"ד הציע דוד ילין להנהיג את המבטא
המזרחי ,משום שרבים בארץ מדברים במבטא זה ,וגם האשכנזים הראשונים שהגיעו לארץ קיבלו
בקרבה לערבית ובצורך להתאים את הדיבור לכתיבה (מייטליס,
אותו .ילין נימק את הצעתו גם ִ
תשע"ה .)134–133 :בשנת תרע"ג חזר ילין על הצעתו ,והוא וחבריו בוועד הלשון החליטו להנהיג
 11כבר בימי בית שני נתערער מעמדם של עיצורי הגרון באזורים מסוימים בארץ ,והתופעה נמשכה גם לאחר
החורבן .כידוע ,תופעה זו נזכרת במשנה ובתלמודים .נראה שהסיבה העיקרית לתופעה היא השפעתן של
היוונית והרומית( .ראו לרנר ,תשמ"ג ;157–155 :קוטשר ,תשי"ט.)403-398 ,43–42 :
נהגו בכל הקהילות של דוברי הערבית וברוב הקהילות
 12לפי מורג ( ,)Morag, 2007: 555-556ח ו-ע לועיות ֱ
של דוברי הארמית.
 13המונח הבלשני הוא תאתית-יהודית ,אבל היהודים ההרריים מסתייגים מן המונח "תאתים" (וראו שפירא,
תש"ע .)65-63 :לדברי אלטשולר ,פנחסי וזנד (תשל"ג ,)35-21 :שלטונות ברית המועצות רשמו את היהודים
כ"תאתים" כדי להרחיקם מזהותם היהודית.
 14התאג'יכית והתאתית הן דיאלקטים של השפה הפרסית ,ובעבר נהגו לכנותן במונח פרסית ,וכן בתיאוריהם
של מורג ( )Morag, 2007: 555–556ושל גרבל (תשכ"ט .)453 :ראו נספחים ד ,ה.
 15שורצולד (תשמ"ה ,68 :הערה  )4מעירה כי רק אצל יוצאי גולת ספרד הדוברים ספרדית-יהודית (לדינו)
וגרים בישראל זה דורות אחדים ,בירושלים ובטבריה למשל ,מצוי היגוי ח ו-ע לועיות ,כנראה בהשפעת
הערבית המדוברת.
 16לדברי גרבל (תש"ז ,)63-62 :היהודים במערב פרס הוגים ח ו-ע ,כנראה בעקבות קשריהם התרבותיים
ליהדות בבל ,שמשם באים אליהם רוב מוריהם .לדבריה באפגאניסתאן תלמידי חכמים הוגים ח ו-ע.
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את המבטא המזרחי ,הנכון בעיניהם מבחינה היסטורית ,ולהגות חי"ת ועי"ן כעיצורים לועיים
(ועד הלשון ,תרע"ג .)49 ,33–30 :הם אף קבעו שיש להגות את האותיות טי"ת וקו"ף כעיצורים
נחציים (כמו ط ו-ق בערבית) ,אך בחרו שלא להגות את האות צד"י כמו ص בערבית ,אלא כמו z
גרמנית ( tsבאנגלית) ,כהגיית האשכנזים .עוד קבעו שאין להגות את הבי"ת הרפה כבי"ת דגושה,
כפי שנהגו יהודי סוריה בהשפעת הערבית ובעקבותיהם המורים בגליל 17.עוד הוחלט להגות את
האות וי"ו כעיצור ( wכמו و בערבית ,ולא כבי"ת רפה) ,ולהגות את התי"ו הרפה כמו ث בערבית
( thבאנגלית).
בשנת תש"ו ( )1946נוסדה המועצה לתרבות הדיבור ,שמטרתה לפעול ל"דיבור עברי טוב" ,כפי
שנכתב בתזכיר המובא אצל גויטיין (תש"ט .)57 :בין השאר הציעה המועצה לתרבות הדיבור
שבבתי המדרש למורים יילמד קורס לאימון בדיבור ,וכי "תלמידים הלוקים בשיבושים מיוחדים
(כגון החלפת א-ה) יחויבו בהשתתפות בקורס נוסף של תיקון המבטא (כ 10-שעות)" (גויטיין,
תש"ט .)59 :המועצה רצתה ,בין השאר ,לגרום לציבור להקפיד על הגייתם של עיצורי הגרון
והרי"ש הקדמית ,ונראה שראתה במבטא המזרחי הגיית מופת .אולם פרופ' מ"ד קאסוטו ,מחברי
המועצה ,הציע להקפיד על קריאה נכונה ולא על הדיבור .קאסוטו פקפק בהצלחת פעולתה של
המועצה בשלמותה ,משום ש"אין בציבור הערכה נכונה למבטא 'המזרחי' ,הוא נחשב לפחות
דרגה" ,וכן משום ש"אין משמעת פנימית והכרת מרות" (גויטיין ,שם.)60 :
כידוע ,המבטאים שוועד הלשון והמועצה לתרבות הדיבור ביקשו להנהיג לא התקבלו בעברית
הישראלית .לדברי בר-אשר (תש"ן" ,)140 :המציאות בארץ בשוק החיים היא שהמבטא החי,
המשמש בפי דוברים בני השכבה המובילה בחברה ,רחוק מאוד מן המבטא המופתי .ובשל כך גם
האקדמיה מתחילה להכיר בנסיגה מן הנורמה שנקבעה" .הדברים הגיעו לידי כך שבשנת תשכ"ד
הנחתה האקדמיה ללשון את הנהלת קול ישראל להקפיד על ההבדל בין חי"ת לכ"ף ובין עי"ן
לאל"ף (שם) .אולם נראה שגם דרישה "מינימלית" זו נתפסה כבר אז כגזֵ רה שאין הציבור יכול
לעמוד בה.
מכל מקום ,סיוון מנסה "לחנך" את הציבור להבחין בעיצורים הגרוניים .הוא מגדיר את הרישול
ַּ
כ"מכת מדינה" ומציע למתקשים בהגיית החי"ת והעי"ן:
בהבחנה בין אל"ף לה"א
"כדי לבטא ח' – בּ ֵטא ה' וצמצם את מוֹ צא האוויר .ההגה שיוּפק יהיה ח' .כדי לבטא ע' – בּ טא א'
וּבשעת התזת הא' עשׂה תנוּעת בּ ליעה בּ גרוֹ נך .ההגה שיוּפק יהיה ע' .הקשב לקריאתם וּלדיבּ וּרם
למד מהם" (:1985
של בּ ני תימן ועדוֹ ת המזרח השוֹ נוֹ ת ,בּ ייחוד לדיבּ וּרם של בּ ני תוֹ רה שבּ הםַ .
.)132–131
במקום שהבי"ת רפה היא תופעה משותפת לשלוש מסורות :בגדאד ,חלב וג'רבה
 17הגיית בי"ת דגושה גם ָ
(כ"ץ ,תשנ"ד :טו; מורג ,תשל"ז .)2 :על הגייתם של בני הגליל ראו מורג ,תש"ן.87–86 :
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במחקר שבדק את הגייתם של ילדים דוברי עברית ילידית שלפחות אחד מהוריהם ממוצא מזרחי
מצאה שורצולד (תשמ"א )85–84 :שהמוצא העדתי של ההורים קובע את דרך ההגייה ,אך ילדים
ממוצא מזרחי הלומדים בבתי ספר מבוססים משתדלים לדבר כחבריהם הישראלים או האשכנזים.
לדבריה (שם ,)85 :ההיגוי האשכנזי שולט ומכניע ,שלא בצדק ,את ההיגוי המזרחי בעל היוקרה
הנמוכה יותר ,משום שהוא מתקשר עם מעמד חברתי-כלכלי נמוך ועם בתי ספר נחותים.
שורצולד מצאה שגם העי"ן הייתה נפוצה מעט יותר מן החי"ת ,כנראה משום שהיא בעלת ערך
מבחין יותר מן החי"ת .העי"ן מנגדת את האל"ף בתחילת מילה ,בתוך מילה ובסופה .למשל :את
לעומת עת; קראה לעומת קרעה; קרע לעומת קרא .לעומת זאת החי"ת מנגדת את הכ"ף רק בתוך
מילה ובסופה ,כגון שכח – שחח ,שכח – שכך .לדבריה ,במילים עבריות כ"ף בראש מילה או אחרי
עיצור באמצע מילה נהגית בדרך כלל כ-כּ (שם.)84-83 :
לדברי שורצולד (תשע"ה ,)62 :בשנות השבעים רבים מבני עדות המזרח ניסו להסתיר את הגייתם
המזרחית כדי להתקבל לחברת המבוססים .אולם היום ,בגלל עלייתם הפוליטית של בני עדות
המזרח ,לחי"ת ולעי"ן הלועיות ולרי"ש החוד-לשונית יש עדנה.
לפי התרשמותי ,כיום ניתן לשמוע דוברים רבים ההוגים ח ו-ע כעיצורים לועיים לסירוגין או
לעתים רחוקות .מקצתם הגו בילדותם ח ו-ע ,ואחר כך נטשו את "המבטא המזרחי" ,ומקצתם
דוברי עברית כשפה נוספת ובשפה הראשונה שרכשו יש עיצורים לועיים .במקרים כאלה כדאי
לבדוק מה מאפיין את המילים שבהן אותם דוברים הוגים ח ו-ע כעיצורים לועיים .ייתכן שאותן
מילים שייכות לאוצר מילים "קדום" יותר ,שנשתגר בפי הדובר בילדותו ב"מבטא מזרחי" .ייתכן
גם שהדובר מושפע משפה אחרת .למשל ,לדוברי ערבית יש נטייה להגות ח לועית במילה אנחנו
בהשפעת המילה نَحْ نُ בערבית ,וכן להגות ע לועית במילה ׁ ָש ָעה ( َس ا َع ة).
הגייתם של העיצורים ח 2ו-ע 2בעברית הקדומה
בערבית יש כידוע שני סוגי חי"ת :האות ح מייצגת ח לועית ,והאות خ מייצגת ח וילונית ,הנהגית
ככ"ף רפה .לפי כללי התעתיק מערבית לעברית (האקדמיה ,תשע"ב 18,)29 :תיכתב האות خ
באמצעות חי"ת וגרש :ח' ,כגון ַ ּבשם ַס ְח'נִ ין .כללי התעתיק חלים על שמות פרטיים (כגון שמות
מקומות) .אולם אני מניחה שאם רוצים לציין שהחי"ת אינה עיצור לועי ,אפשר להוסיף גרש גם
במילים שאינן שמות פרטיים .למשלַ :ח ִ'פיףַ ,ח ְ'מ ַסהַ ,ח ְ'מ ִסיןֵ ׁ ,שיח' (מקובל גם הכתיב "שיך").
כמו כן יש בערבית שני סוגי עי"ן :האות ع מייצגת ע לועית ,והאות غ היא עיצור חוכך וילוני קולי.
לפי כללי התעתיק מערבית לעברית (שם ,)30 :האות غ תסומן ברי"ש וגרש :ר' ,ובתעתיק מדעי
 18גרסה מעודכנת של כללי התעתיק מופיעה באתר של האקדמיה ללשון העברית.
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תסומן בעי"ן ונקודה מעליה :עׄ .כלל זה אינו חל על שמות מקראיים הנכתבים בעי"ן ,כגון עזה ,ועל
שמות לא-מקראיים שבהם נהוג לכתוב גימ"ל ,כגון בגדאד.
במחקר השפות השמיות ,החי"ת הלועית מכונה ח ,1והחי"ת הווילונית מכונה ח .2בדומה לכך,
העי"ן הלועית מכונה ע ,1והעי"ן הווילונית מכונה ע .2הגייתו של העיצור ח 2היא כהגיית הכ"ף
הרפה ,והגייתו של העיצור ע 2היא כהגיית הגימ"ל הרפה במסורות ששימרו אותה.
החוקרים משערים שהעיצורים ח 2ו-ע 2היו קיימים בעברית הקדומה ,אלא שהגייתם המקורית
אבדה מן העברית עוד לפני המצאת הניקודִ .מתעתיקים של שמות פרטיים בתרגום השבעים
נראה שבתקופת תרגום השבעים (במאה ה 3-לפסה"נ) היו בעברית שני סוגי חי"ת ושני סוגי עי"ן.
כלומר בעברית הקדומה הבחינו בין חי"ת לועית – כמו במילה ַח ִ ּיים ובשמות ַח ָ ּוה ,יִ ְצ ָחק וק ַֹרח
– לבין חי"ת וילונית – כמו במילה ֵחלֶ ק ובשמות ָח ָרן ָור ֵחל .כמו כן הבדילו בין עי"ן לועית – כמו
וש ְמעוֹ ן – לבין עי"ן וילונית – כמו במילה ע ֶֹמר ובשמות ַע ָ ּזהֲ ,עמ ָֹרה,
בשמות ִ ּגלְ ָעד ,יַ ֲעקֹב ,נַ ֲע ָמהֻ ,ע ִ ּזי ׁ ִ
וצ ְבעוֹ ן (ראו בלאו ,תש"ע ;79–78 ,72 ,53 :לוי ;111 :2015 ,מור ,תשע"וBlau, 1982: ;97–96 :
ֶע ְציוֹ ן ִ
.)21–22, 27, 61–62
לדברי בלאו (תש"ע ,)93 ,72 :אבותינו שאלו את הא"ב משבט כנעני שבשפתו היו רק  22פונֵ מות
עיצוריות .אולם בעברית היו אז לפחות  23עיצורים .אף על פי כן ,אבותינו לא הוסיפו אותיות
ל-ש ,ולכן לא נזקקו בני השבט לאות
לא"ב ששאלו .למשל ,בדיבורו של אותו שבט כנעני שׂ הפכה ׁ
שתייצג את ה-שׂ .לעומת זאת אבותינו הבחינו בין ׁש ל-שׂ ,אך השתמשו באות ש כדי לייצג את שני
העיצורים .נראה שהיו בעברית שלוש אותיות דו-ערכיות :ח ,ע ,ש .האות ח ציינה שני עיצורים:
ח 1ו-ח ;2האות ע ציינה ע 1ו-ע ;2והאות ש ציינה ׁש ו-שׂ .במשך הזמן התאחדו העיצורים ח 1ו-ח2
וכן העיצורים ע 1ו-ע .2כלומר החי"ת הווילונית נעתקה לחי"ת לועית ,והעי"ן הווילונית נעתקה
לעי"ן לועית.
הנקודה המבחינה בין ׁש ל-שׂ שייכת לסימני הניקוד .העובדה שבעלי המסורה הוסיפו לאות ש
נקודה מבחינה ,ולא הוסיפו נקודה כדי להבדיל בין שני סוגי חי"ת ובין שני סוגי עי"ן ,מלמדת שלא
הייתה הבחנה כזו בימיהם .מכל מקום ,ההגייה המקורית של ה-שׂ הייתה שונה מן ההגייה של ה-ס,
ורק בשלב מאוחר החלו להגות שׂ כ-ס.

תיאור התנועות בעברית הישראלית
כאמור בסעיף א ,1בעברית הישראלית חמש תנועות .מקובל למיין את התנועות לפי גובהן (נמוכה,
בינונית ,גבוהה) ,לפי מיקומן בחלל הפה (קדמית ,מרכזית ,אחורית) ולפי צורת השפתיים (מעוגלת
ולא-מעוגלת) .בטבלה  1מוצגות תכונותיהן של התנועות בעברית הישראלית.
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טבלה  :1התנועות בעברית החדשה )(The Vowels in Modern Hebrew
מיקום התנועה
בחלל הפה

קדמית
front vowel

גובה
height
גבוהה
)high vowel (close vowel
בינונית
mid vowel
נמוכה
)low vowel (open vowel

ִאי
i
ֵא
e
-

מרכזית
central vowel

אחורית
back vowel
 +מעוגלת
rounded vowel

-

א ּו
u
אוֹ
o
-

ַא
a

טבלה  1משמשת אותי בהוראת התנועות בשיעורי העברית כשפה נוספת .ואולם ,דרך זו אינה
מקובלת בספרות המחקר בעברית 19.בספרות המחקר בעברית (וגם בשיעורי ניקוד) מקובל להציג
את התנועות בטרפז ,בדרך כלל ישר-זווית ,כגון הטרפז שמופיע באיור  .1בצד שמאל בטרפז
ממוקמות התנועות הקדמיות ובצד ימין התנועות האחוריות.
איור  :1טרפז התנועות בעברית החדשה

הצגת מערכת התנועות בטרפז ישר-זווית אפשרית בעבור כל שפה וכל תקופת לשון .כך למשל,
לאופר מציג את התנועות בעברית החדשה ובעברית הטברנית (לאופר ,תשס"ט.)177 ,143 :

 19נראה שהצגת התנועות בטבלה אינה זרה לספרים בשפות אחרות ,וראו למשל את תיאורו של שינג'י
למערכת התנועות בתאג'יכית ( .)Shinji, 2007: 3מכל מקום ,גרבל (תשל"ה )470 :מציגה בטבלה יותר
מעשרים סימנים פונטיים המייצגים תנועות.
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הוא משתמש בטרפז שקבעה האגודה הפונטית הבין-לאומית (International Phonetic
 ,)Associationהמבוסס על תרשימיו של החוקר דניאל ג'ונס ,שפיתח את שיטת התנועות
הקרדינליות כבר בשנת  .1917התנועות הקרדינליות הן תנועות יסוד מלאכותיות שנועדו להיות
הסטנדרט של "התנועות הידועות" ,כדי שאפשר יהיה להשוות אליהן את התנועות הקיימות
בשפות העולם (שם .)150–148 :טרפז זה יכול לשמש לתיאור מערכת התנועות בכל שפה ,לאחר
השמטת סימני התנועות שאינם רלוונטיים.
לדברי לאופר ,הטרפז של האגודה הפונטית הבין-לאומית מציג את מיקומן של התנועות על פני
"מרחב תנועות דמיוני" ,והוא יכול להכיל את כל התנועות האפשריות בכל שפות העולם ,מפני
שעל שטח פני הטרפז תיתכנה אין-ספור נקודות .לדבריו" ,נקודות על הטרפז ובתוכו מסמלות
במקורב את מצבי הלשון בחיתוך התנועות ,אך בפועל התיאור שלהן איננו חיתוכי אלא תפיסתי"
(שם.)150 :
יש המשתמשים בטרפז שאינו ישר-זווית .אצל גרבל (תשל"ה )469 :מופיע טרפז שווה-שוקיים,
שהצלע העליונה שבו היא הארוכה ביותר .אצל בלאו (תש"ע )64 :מופיע טרפז דומה ,אם כי
אינו שווה-שוקיים .בהציגו את הטרפז המתאר את התנועות בעברית הטברנית מעיר בלאו (שם):
"לא נקפיד על סימון מקומן המדויק של התנועות שהרי אין מבטאן אחיד; נציין אותן כתנועות
הבסיסיות (המכונות תנועות ַקרדינָ ליות) ,כלומר אלו השוכנות בקדקודי המצולע או בשלישים
השונים של צלעותיו".
לעומת זאת המרובעים שמביאים ֵחן (תשל"ב )215 :ואורנן (תשע"ג )124 :לתיאור התנועות בעברית
החדשה אינם טרפזים ,משום שאין בהם שתי צלעות נגדיות מקבילות .מרובעים אלו דומים
בצורתם לתרשים התנועות הראשון של ג'ונס לתיאור שמונה התנועות הקרדינליות הראשיות
(מובא אצל לאופר ,תשנ"ז .)381 :בתרשים זה התנועה  iגבוהה יותר מן התנועה ֵ .uחן מתאר את
התנועות בעברית החדשה ומשווה אותן לתנועות הקרדינליות של ג'ונס ,בלי להזכיר את המונח
"טרפז" (שם .)217–215 :לעומתו אורנן (שם) משתמש בשם "טרפז התנועות" ,וקובע" :בטרפז
מסומנות 'הנקודות הקרדינליות' שלפיהן ניתן לציין בדיוק את מקום ה'חיתוך' של כל תנועה.
למעשה ,נכון להצביע על מקומות החיתוך של התנועות בעברית שלנו בציון האזור שמסביב
לתנועות ,שהוא בגדר התכונה המהותית של הפונמות התנועיות" .נראה שאורנן סבור שהנקודות
והאזורים המסומנים בתרשים שלו הם מדויקים.
נתבונן כעת בדבריו של לאופר (תשנ"ז :)374 :האתגר בתיאור התנועות הוא תיאור מצב הלשון
בחיתוכן .כאמור ,קושי התיאור החיתוכי נובע מכך שבהפקת התנועות הלשון נעה במרחב חלל
הפה בלי שהיא יוצרת מגע עם איבר דיבור אחר .החוקרים ראו שבהגיית תנועות חוד הלשון נמצא
בדרך כלל במצב המנוחה שלו ,מאחורי השיניים התחתונות ,ואילו החלק האחורי של הלשון
מתקמר בדרגות שונות ומתמקם במקומות שונים מתחת לחך ,באזור שבין אמצע החך והענבל .את
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הנקודה הגבוהה ביותר בלשון מכנים פסגת הלשון .במשך הזמן רווח המנהג לתאר את התנועות
לפי מצב פסגת הלשון בביצוען.
בתיאור התנועות משמשים מונחים חיתוכיים .כך למשל ,תנועה קדמית היא תנועה שבה פסגת
הלשון נמצאת בחלק הקדמי של הפה ,ותנועה אחורית היא תנועה שבה פסגת הלשון נמצאת
בחלק האחורי של הפה.
לדברי לאופר (תשנ"ז ,)385 ,376–375 :טרפז התנועות המקובל כיום אינו מתיימר לתאר במדויק
את מצב הלשון בעת ביצוע התנועות ,אלא הוא תיאור השוואתי-תפיסתי מופשט של התנועות.
יתרה מזו :מחקרים מראים שאין בהכרח קשר בין מיקום פסגת הלשון לבין איכות התנועה (שם:
 .)377לדברי לאופר (תשל"ז ;127 :תשנ"ז ,)380 :רק שתי תנועות קרדינליות נקבעו לפי מצב
הלשון במציאות :התנועות  iו .a-את שאר התנועות מיקם ג'ונס בטרפז לפי שמיעתו-תפיסתו.

לימוד גובה התנועות – לשם מה?
גובה התנועות הוא מידע שימושי להסברת תהליכים בלשון .כידוע ,לגרוניות (א ,ה ,ח ,ע) ולרי"ש
יש נטייה להנמכה .לגרוניות יש גם נטייה להוספת תנועות להקלת ההגייה .אביא כאן דוגמאות
הפועל.
אחדות מתחום
ַ
בניין ּ ָפעל ִ ּבפעלים הבאים במשקל יפעולa ← i :
תחיליות העתיד נת"י והלמ"ד בשם הפועל מנוקדות בחיריק .למשל :יִ ׁ ְשמֹרִּ ,ת ׁ ְשמֹר ,נִ ׁ ְשמֹר ,לִ ׁ ְשמֹר.
אבל הן מנוקדות בפתח לפני פ' הפועל ה ,ח ,ע .למשל :יַ ֲהרֹסַּ ,ת ֲעזֹר ,נַ ְח ׁשֹב ,לַ ְח ׁשֹב.
כלומר במקום חיריק ושווא מופיעים פתח ושווא או פתח וחטף פתח.
יפעל( e ← i :סגול)
בניין ּ ָפעל בפעלים הבאים במשקל ַ
תחיליות העתיד נת"י מנוקדות בחיריק .למשל :יִ גְ דַּ ל ,יִ ְק ַטןִּ ,תלְ ַ ּב ׁש ,נִ לְ ַמד.
אבל הן מנוקדות בסגול לפני פ' הפועל ה ,ח ,ע .למשל :יֶ ְח ַסר ,יֶ ְחדְּ לוֶּּ ,ת ֱע ַרבֶּ ,ת ְחדְּ לִ י ,נֶ ְחדַּ ל.
כלומר במקום חיריק ושווא מופיעים ֶסגול ושווא או סגול וחטף סגול.
בניין נפעל( e ← i :סגול או צירי)
בעבר תחילית הבניין מנוקדת בחיריק .למשל :נִ ְס ַ ּגר ,נִ ׁ ְש ַמר .אבל היא מנוקדת בסגול כאשר פ'
הפועל גרונית :א ,ה ,ח ,ע .למשל :נֶ ֱא ַמר ,נֶ ֱה ַרס ,נֶ ְח ׁ ַשב ,נֶ ֱעזַ ר.
כך גם בהווה .למשל :נִ ׁ ְש ָמר לעומת נֶ ֱא ָמר.
תחיליות העתיד נת"י והה"א של הבניין בשם הפועל מנוקדות בחיריק .למשל :יִ ּ ָפגֵ ׁשִּ ,ת ּ ָפגֵ ׁש ,נִ ּ ָפגֵ ׁש,
לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש.
אבל הן מנוקדות בצירי לפני פ' הפועל א ,ה ,ח ,ע .למשל :יֵ ָעזֵ רֵּ ,ת ָעזֵ ר ,נֵ ָעזֵ ר ,לְ ֵה ָעזֵ ר.
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בניין הפעיל( e ← i :סגול)
ְ
בעבר תחילית הבניין מנוקדת בחיריק .למשלִ :ה ְד ִריךִ ,ה ְרגִ ישִ ,ה ׁ ְש ִאיר.
אבל היא מנוקדת בסגול לפני פ' הפועל א ,ה ,ח ,ע .למשלֶ :ה ֱא ִמיןֶ ,ה ֱה ִדירֶ ,ה ֱחזִ יר או ֶה ְחזִ ירֶ ,ה ֱע ִביר.
הפתח הגנובה באותיות הח"ע בסוף מילה
במקרה זה נוספת תנועת עזר להקלת המעבר מתנועה בינונית או גבוהה לעיצור גרוני .במבטא
הישראלי תנועת הפתח הגנובה ניכרת רק בחי"ת ,וקל להבחין בהבדל בינה לבין הפתח הרגיל,
כגון במילה ַחג.
יח – לעומת כ"ף בלי תנועה :לִ ְסמ ְֹך ,לְ ַס ֵ ּב ְך ,לְ ַסכְ ֵס ְך ,לְ ִה ְת ָא ֵר ְך,
לִ ְ ׂ
שמ ַֹח ,לְ ׁ ַש ֵ ּב ַח ,לְ ַצ ְח ֵצ ַח ,לְ ִה ְת ָא ֵר ַח ,לְ ַה ְצלִ ַ
לְ ַה ְמ ׁ ִשיךְ.
מומלץ להבהיר לתלמידים שהפתח הגנובה עוזרת לדעת אם המילה מסתיימת בחי"ת או בכ"ף.
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לעיצורים הלועיים (ח ,ע) ולתנועה  aיש תכונה משותפת :כמו העיצורים הלועיים ,גם התנועה a
נחתכת בלוע ,על ידי כיסוי הגרון ,אלא שבביצוע העיצורים הלועיים תנועתו של כיסוי הגרון היא
עצמאית (לאופר ,תשמ"ו.)66–39 :
לדעתי ,בלימוד עברית כשפה נוספת אין צורך להסביר לתלמידים את ההבדל בין העיצורים
הגרוניים .אפשר פשוט לומר שהעיצורים א ,ה ,ח ,ע נהגים בגרון 21וקל להגות אותם בתנועת ,a
וכן שהם גורמים לעתים להנמכת תנועות בסביבתם .אפשר גם לומר שהרי"ש מתנהגת לעתים
כמו הגרוניות.
גם ברמה א' ,שהיא רמת מתחילים ,אפשר ללמד את גובה התנועות .למשל ,כהקדמה לניקוד
של מ"ם השימוש .כידוע ,מ"ם השימוש מנוקדת בחיריק ,כגון ִמ ַ ּביִ תִ ,מ ְ ּירו ׁ ָּשלַ יִ םִ ,מ ְ ּי ׁ ִש ָיבהִ ,מ ָּכאן,
קר .אבל לפני אהחע"ר היא מנוקדת בצירי (חריגיםִ :מחוּטִ ,מח ּוץִ ,מחוּ"ל,
ִמ ֶּכ ֶסףִ ,מ ּ ְפלַ ְס ִטיקִ ,מ ּ ֹ
ִמ ְהיוֹ ת) .למשלֵ :מ ֶא ֶבןֵ ,מ ַה ַ ּביִ תֵ ,מ ָה ֵעץֵ ,מ ָח ֵברֵ ,מחוֹ ָב ִתיֵ ,מחֹםֵ ,מ ֲחנוּתֵ ,מ ֵעץֵ ,מ ְרצוֹ נוֹ.

 20עיקרון זה כבר ידוע ,ומורים רבים מלמדים אותו ,וגם את ההבדל בין ִעם לבין ִאם .איני יודעת מי המציא את
הסימן המבורך הזה :הרמת הידיים בהצלבה כצורת ע בכתב (ע) דומה לידיים מחבקות ,ומשמשת כסימן
ש"עם זה ביחד".
למשוואה ִ
 21לתלמידים שאינם מכּ ירים את "ההגייה המזרחית" אפשר להשמיע שיר שבו יוכלו לשמוע את ההגייה
הלועית של החי"ת והעי"ן .יש זמרים שבדיבורם הרגיל אינם מקפידים על הגיית העיצורים הלועיים ,אך
בשירתם הם משתדלים להגות ח ו-ע כעיצורים לועיים .ברצוני להדגיש שאין בכוונתי "להטיף" להגייה
לועית של ח ו-ע .במציאות חיינו גם איני רואה טעם בכך ,שהרי המבטא של התלמידים מושפע בעיקר
מסביבתם .נראה לי שבישראל אפילו דוברי ערבית או ִתגרינית כשפה ראשונה ,ההוגים ח ו-ע בשפתם,
יתקשו להקפיד על הגייה כזו בעברית ,ויעדיפו בדרך כלל את ההגייה הרווחת בציבור.
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כשאוצר המילים קטן מוטב לשאול את התלמידים על תנועתה של המ"ם לפני שמות מקומות.
יפהֵ ,מ ֲע ָרד,
יקהֵ ,מהוֹ לַ נְ דֵ ,מ ֵח ָ
יטלְ יָ הֵ ,מ ָא ֵמ ִר ָ
למשלִ :מ ְ ּב ָרזִ ילִ ,מצָּ ְר ַפתִ ,מ ֵּתל ָא ִביב – לעומת ֵמ ִא ַ
ֵמרו ְּסיָ ה.
ברמות גבוהות יותר אפשר לשאול מדוע יש הבדל בניקוד בין צורות שונות ,כגון זוֹ כֶ ֶרת לעומת
ׁשוֹ כַ ַחת ,עוֹ ֶרכֶ ת לעומת אוֹ ַר ַחת ,נִ כְ ָ ּבה (מקובל להעדיף את הצורה ָּכ ָבה) לעומת נֶ ְח ָ ּבא ,נִ כְ ׁ ַשל
לעומת נֶ ְח ׁ ָשל .בדוגמאות האחרונות כדאי גם להסביר את ההבדל במשמעות .אפשר גם לבקש
מהתלמידים לבחור בצורה הנכונה .למשלִ :ה ְס ִ ּביר או ֶה ְס ִ ּביר? שאלות כאלה אפשר ,כמובן ,להפנות
גם לדוברי עברית כשפה ראשונה .אני מניחה שלימוד גובה התנועות יכול לסייע בהפנמתם של
כללים כגון אלה.

לימוד גובה התנועות בשיטה המוצעת
השיטה המוצעת כאן היא לימוד גובה התנועות באמצעות הוצאת הלשון מהפה וניסיון להגות כל
"א" כשמוציאים לשון.
תנועה כשהלשון מחוץ לפה .בהגיית התנועה  aהלשון נמוכה ,וקל לומר ַ
"אי" ולהוציא לשון.
לעומת זאת בהגיית התנועה  iהלשון גבוהה ,וקשה יותר לומר ִ
בשלב הראשון מומלץ להציג את חמש התנועות שבעברית בלי להזכיר את גובהן .ניתן לומר
שנושא השיעור הוא חמש התנועות שבעברית ,אך לא לגלות לתלמידים מה מטרת התרגיל.
המטרה תתגלה רק לאחר שהתלמידים ידרגו את התנועות לפי הבדלי המרחק של הלשון שמחוץ
לפה .אפשר לאתגר את התלמידים בשאלות כגון אלה :האם אתם יכולים להוציא לשון ולהגיד
"אי"? האם אתם יכולים להגיד "אוּ" כשהלשון בחוץ?
ִ
מכיוון שהוצאת הלשון נתפסת לעתים כפעולה מביכה ,מומלץ להסביר בקצרה את התרגיל
ולבקש מהתלמידים לבצעו בבית .בנספח א מוצג "דף עבודה" מפורט שאפשר לתת כלימוד עצמי.
לאחר ההתנסות בבית ,כאשר התלמידים מדווחים על תוצאותיהם ,ניתן לחזור על הבדיקה אם
נשארו פרטים לא ברורים או אם לא כולם תרגלו בבית .התרגול בכיתה עלול להביך ,ולמי שנבוך
ניתן להציע להסתיר את פניו בידיו.
הערה :בשלב הדירוג חשוב לציין את התנועות בעברית ,כדי למנוע בלבול בין שמות התנועות
המסומנות באותיות לטיניות לבין שמן של האותיות באנגלית .למשל ,התנועה ֵא מסומנת באות ,e
ולכן עלולים לחשוב שהכוונה לשם האותִ :אי.
לאחר שהתלמידים התנסו בהגיית התנועות כשהלשון בחוץ ,ודירגו את התנועות ,כמו בטבלה מס'
 ,2אפשר לגלות להם את נושא השיעור באמצעות טבלה .1
אפשר להציע לתלמידים לנסות לראות את גובה הלשון במראה ,בשני שלבים( :א) הגיית התנועות
באופן טבעי מול המראה; (ב) השארת הפה פתוח (כמו פיהוק גדול) וניסיון לראות את הלשון
בכל תנועה .מתרגיל זה ניתן להסיק שהראוּת מוגבלת ולפיכך יש צורך גם בתרגיל הוצאת הלשון.
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ממצאי הדירוג
התרגיל נוסה בקרב תלמידים ,בני משפחה וחברים .ממצאי הניסוי מלמדים על שלושה טיפוסים
בדירוג התנועות (ראו טבלה .)2
טבלה  : 2דירוג התנועות על פי שלושה טיפוסים
5
טיפוס
הרחוקה ביותר
א
ַא
ב
ַא
ג
ַא

4

3

2

ֵא
ֵא
אוֹ

אוֹ
אוֹ
ֵא

א ּו
ִאי
א ּו

1
הקרובה ביותר
ִאי
א ּו
ִאי

ייתכן שההבדל בין הטיפוסים השונים אינו קשור לשפה הראשונה של הדובר ,אלא תלוי במבנה
האישי שלו (תכונות תורשתיות ,גמישות הלשון?) .עם זאת בשלב זה נראה לי שייתכן קשר בין
תוצאות הדירוג לבין השפה הראשונה של הדובר .נראה שטיפוס א' אופייני לדוברי עברית ילידית.
הקושי הגדול ביותר עבור כל דוברי העברית שביצעו את התרגיל (בערך עשרה) היה בהגיית
"אי" כשהלשון בחוץ .לעומתם יותר מעשרה דוברי אנגלית כשפה ראשונה (רובם מארצות
התנועה ִ
הברית ורק אחת מאנגלייה) התקשו דווקא בהגיית התנועה "אוּ" כשהלשון בחוץ .בטיפוס ג'
מצאתי רק דוברת אחת :עולה מצרפת ,הדוברת צרפתית כשפה ראשונה.
נוסף לדוברי העברית הילידית נמצאו בטיפוס א' שמונה דוברים של שפות אחרות כשפה ראשונה:
אנגלית (שני דוברים מארצות הברית); איטלקית (שני דוברים ושתי דוברות; ארבעתם מאיטליה),
ספרדית (דוברת אחת; ארץ המוצא :פרוּ) וסינית (דוברת אחת).
נוסף לדוברי האנגלית כשפה ראשונה ,נמצאו בטיפוס ב' גם דוברים של שפות אלו :גרמנית (דובר
אחד) ,הולנדית (דובר אחד) ,ספרדית (דובר אחד; ארץ המוצא :ונצואלה) ,צרפתית (דוברת אחת),
שוודית (דוברת אחת) ,תאג'יכית (דוברת אחת).
בין הדוברים מטיפוס ב' היו ארבע דוברות אנגלית (שלוש מארצות הברית ואחת מאנגליה) שטענו
"אי" ,ודווקא קל יותר להוציא לשון ולומר "אוּ".
כי הן מרגישות שקשה להן להוציא לשון ולומר ִ
אולם תחושה זו לא תאמה את הפרשי המרחק של הלשון שמחוץ לפה .הן לא הסתכלו במראה,
"אי" הלשון מגיעה רחוק יותר ,וכשהן אומרות "אוּ" הלשון
ולא היו מודעות לכך שכשהן אומרות ִ
שבחוץ נראית קצרה יותר .הבהרתי להן שלצורך התרגיל המרחק חשוב יותר מהתחושה.
שלושת הטיפוסים שמצאתי בדירוג התנועות מתאימים להגדרות המקובלות של גובה התנועות.
ייתכן שיש טיפוסים נוספים שלא התגלו בעקבות הניסוי.
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לתיאור התנועות הנֶ הגות בהוצאת לשון
כפי שראינו בתיאור התנועות בסעיף ב ,החוקרים ראו שבהגיית התנועות חלקה האחורי של
הלשון מתקמר בדרגות שונות ומתמקם במקומות שונים מתחת לחך ,באזור שבין אמצע החך
והענבל (לאופר ,תשנ"ז.)374 :
בהשראת איוריו של ג'ונס ,המובאים אצל לאופר (שם ,)375 :החלטתי לצייר ציור המתאר את
חמש התנועות בעברית לפי שיטת הלימוד המוצעת במאמר זה – הגיית תנועות בהוצאת לשון
(ראו איור  .)2נקודות החיתוך שבאיור  2סומנו בהשראת איוריו של ג'ונס ,אלא שבאיורים של
ג'ונס הלשון נמצאת בתוך הפה .נוסף לכך ,המיקום של נקודות החיתוך משתנה בין דובר לדובר,
ואפילו אצל אותו דובר ייתכנו שינויים .אין ברשותי ִמכשור שבעזרתו אוכל לבדוק היכן נמצאת
פסגת הלשון כשהוגים תנועה מסוימת בהוצאת לשון ,ולכן אין זה תיאור מדעי מדויק .השיטה
שפיתחתי מסתמכת על אינטואיציה ועל היגיון .מניסיוני ,היא "עובדת" ,וקל מאוד לשכנע את
הדובר שהלשון משנה את גובהה בעת הגיית התנועות.
אשמח מאוד לקבל תיאור מדויק של מצב הלשון בפה בעת הגיית התנועות כמתואר באיור .2
כרגע מדובר ב"איור זמני" ,לצורך המחשה בלבד .עם זאת יש בעיניי ערך לאיור זה :המחשה של
השיטה המוצעת .האיור מאפשר "לקבל תמונה" על השיטה המוצעת גם בלי לקרוא את המאמר.
בשל חוסר הדיוק אין טעם להציג לתלמידים את איור  .2כשיהיה בידינו איור מדויק (של אחד
הטיפוסים המוצגים בטבלה  ,)2נוכל לצלם אותו בהגדלה ,לשים אותו על לוח שעם ולנעוץ סיכה
בכל אחת מנקודות החיתוך .כאמצעי המחשה נוכל גם להכין סרט נייר שישמש לשון .את הסרט
נחבר באמצעות סיכה לתחילת הקו שבצד ימין ,וכך נמדוד את מסלול הלשון בכל תנועה.
איור  :2תיאור "זמני" ולא מדויק להמחשת השיטה המוצעת במאמר

זה הזמן להמחיש את גובה התנועות באמצעות תנועות הידיים .כל מורה יכול להסביר זאת בכיתה.
ההסבר וההמחשה בתנועות ידיים מופיעים בטקסט שחיברתי" :תרגול בלי מראה" (ראו להלן) .אין
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הכרח לצטט את הטקסט – אפשר להסביר רק את העיקרון .אפשר להשתמש בכפפות בצבעים
שונים ,כמו באיורים המלווים את הטקסט.

טקסט שחובר לצורך התרגול
ִּת ְרגּ וּל ְ ּבלִ י ַמ ְר ָאה
ל ֹא ָּת ִמיד ַקל לִ ְראוֹ ת ֶאת גּ ַֹב ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ַ ּב ּ ַמ ְר ָאה,
וְ לָ כֵ ן נִ ְבדּ ֹק ֶאת ָ ּג ְב ָהן ׁ ֶשל ַה ְּתנוּעוֹ ת ַ ּגם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַא ֶח ֶרת.
ְּת ִח ָּלה נָ ִשׂ ים ֶאת ַה ָ ּיד מוּל ַה ּ ֶפהְּ ,כ ִאלּ ּו רוֹ ִצים לְ ַפ ֵהק.
א"ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ּ ָש ֵאר ׁשוּם ָס ֵפק.א ַ"א ַ
נוֹ ִציא לָ ׁשוֹ ן וְ נָ גִ יד ַ
ְ
נְ ָק ֵרב ֶאת ַּכף ַה ָ ּידָּ ,כך ׁ ֶש ִּת ַ ּגע ַרק ִ ּב ְק ֵצה ַה ָּל ׁשוֹ ן,
וְ ַא ַחר ָּכ ְך נַ ׁ ְשוֶ ה ֶאת ַה ּ ֶמ ְר ָחקְּ ,כמוֹ ְ ּב ַת ְר ִ ּגיל ְ ּב ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן.
יה,
יעה ֵאלֶ ָ
ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם נַ ׁ ְש ִאיר ֶאת ַּכף ַה ָ ּיד ַ ּב ְ ּנ ֻקדָּ ה ָה ְרחוֹ ָקה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ַה ָּל ׁשוֹ ן ִה ִ ּג ָ
נַ ֲעבֹר לִ ְתנו ָּעה ַא ֶח ֶרת ,וְ נִ ְבדּ ֹק ִאם יֵ ׁש ׁ ִשנּ וּי ַ ּב ֶמ ְר ָחק ׁ ֶש ֵ ּבין ַּכף ַה ָ ּיד לִ ְק ֵצה ַה ָּל ׁשוֹ ן.
ְּכ ַדאי לִ ְבדּ ֹק ֶאת ַה ְּתנוּעוֹ ת לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ַה ֶ ּזה:
ַאֵ ,א ,אוֹ ,אוִּ ,אי.
"א".
ַעכְ ׁ ָשו הוֹ ִציא ּו לָ ׁשוֹ ן וְ נָ ס ּו לְ ַה ִ ּגיד ַ
ַא – זֶ ה ַקל! ָמה ַה ְ ּב ָעיָ ה?!
ּ
"אי".
ַעכְ ׁ ָשו הוֹ ִציא ּו לָ ׁשוֹ ן וְ נָ ס ּו לְ ַה ִגיד ִ
ִאי – ֶא ְפ ׁ ָשר?! ֶא ְפ ׁ ָשרֲ ,א ָבל ְ ּבק ׁ ִֹשי...
לָ ּ ָמה זֶ ה קוֹ ֶרה?
ְ ּב ַקלּ וּת ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְס ִ ּביר ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ִח ּיוּךְ.
ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ִּת ְהיֶ ה ְּכמוֹ ּ ֶפהִ .ה ֵ ּנה – זֶ ה ִח ּיו ְּך.

וְ ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ָמה ִּת ְהיֶ ה?
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ַה ָּל ׁשוֹ ן ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ֶפה.

ָּככָ ה נוֹ ִציא ֶאת ַה ָּל ׁשוֹ ן,

וְ כָ ְך נַ ְחזִ יר.

נוֹ ִציא ...וְ נַ ְחזִ יר.
ָּככָ ה ַה ָּל ׁשוֹ ן ְ ּגבוֹ ָהה			,

ככָ ה ַה ָּל ׁשוֹ ן נְ מוּכָ ה.

				
ִה ֵ ּנה ְ ּגבוֹ ָהה,

ְִה ֵ ּנה נְ מוּכָ ה.

ְּכ ׁ ֶש ַה ָּל ׁשוֹ ן נְ מוּכָ ה ַקל לְ הוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ֵמ ַה ּ ֶפה.
"אי" ַה ָּל ׁשוֹ ן ְ ּגבוֹ ָהה.
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ
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וְ ִאם ִהיא ְ ּגבוֹ ָהה – ָק ׁ ָשה לְ הוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ֵמ ַה ּ ֶפה.
בּ וֹ א ּו נְ נַ ֶּסה לְ הוֹ ִציא אוֹ ָת ּה לְ ַאט לְ ַאט,
וְ נִ ְר ֶאה ָמה יִ ְק ֶרה.

רוֹ ִאים?!
ְּככָ ל ׁ ֶש ַה ָּל ׁשוֹ ן ִמ ְת ַקדֶּ ֶמת ַהחו ָּצהּ ַ ,גם ַהגּ ַֹב ּה ׁ ֶש ָּל ּה ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה,

ַעד ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף ִהיא נְ מוּכָ ה ְ ּביוֹ ֵתר.

ָּכ ֵעת ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶאת ַה ֶה ְס ֵ ּבר!
לאחר ההסבר ,כדי לוודא שהתלמידים הבינו את המסר ,אני מבקשת מהם להשלים המשפט הזה:
ככל שהתנועה גבוהה יותר – הלשון שבחוץ _________ (קצרה/ארוכה) יותר.
ניתן גם להוסיף שאלה:
ּ
ּ
ּ
ּ
"א"?
ְּכ ׁ ֶש ָהרוֹ ֵפא רוֹ ֶצה לִ ְבדּ ֹק ֶאת ַה ָגרוֹ ן ,הוּא ְמ ַב ֵק ׁש לִ ְפ ּת ַֹח ֶפה ,לְ הוֹ ִציא לָ ׁשוֹ ן וּלְ ַה ִגיד ַ
"א" .לָ ּ ָמה דַּ וְ ָקא ַ
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שיר ללימוד תכונותיהן של התנועות בעברית החדשה
לפניכם מילות השיר .התווים מובאים בנספח ז.
ׁ ִשיר ַה ְּתנוּעוֹ ת
ָ ּב ִע ְב ִרית ׁ ֶש ָּלנ ּו יֵ ׁש ָח ֵמ ׁש ְּתנוּעוֹ ת.
ִאם ִּת ְס ַּת ְּכל ּו ַ ּב ּ ַמ ְר ָאהּ ,תוּכְ ל ּו לִ ְראוֹ ת
ֶאת גּ ַֹב ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ו ִּמ ּקו ָּמ ּה ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנים.
ַה ְּתנו ָּעה ַא ִהיא ְּתנו ָּעה נְ מוּכָ ה.
ַה ְּתנו ָּעה ֵא ְק ָצת יוֹ ֵתר ְ ּגבוֹ ָהה.
ֵּכן ,מוּל ַה ּ ַמ ְר ָאה ֶאת ַה ֶה ְבדֵּ ל רוֹ ִאים!
ַה ְּתנו ָּעה ַה ְ ּנמוּכָ ה ְ ּביוֹ ֵתר ִהיא ַא,
ַה ְּתנוּעוֹ ת ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת ֵהן ִאי וְ -אוּ,
וְ ַה ְּתנוּעוֹ ת ֵא ,אוֹ ְ ּבג ַֹב ּה ֵ ּבינוֹ נִ י.
ֵא-אוֵֹ ,א-אוֹּ ֵ ,בינוֹ נִ י.
ֵא-אוֵֹ ,א-אוֹּ ֵ ,בינוֹ נִ י.
ֲא ָבל ַה ּ ֶפה ִּכ ְמ ַעט נִ ְס ָ ּגר
ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים אוֹ וְ -אוּ,
וְ לָ כֵ ן ֶאת ַה ָּל ׁשוֹ ן אוּלַ י ְ ּבק ׁ ִֹשי ִּת ְראוּ.
ְ ּבק ׁ ִֹשי ִּת ְראוּ.
אוֹ-אוֹ ,אוּ-אוּ.
אוֹ-אוֹ ,אוּ-אוּ.
ַה ְּתנוּעוֹ ת אוֹ וְ -א ּו
ֵהן ְּתנוּעוֹ ת ְמ ֻע ָ ּגלוֹ ת.
ְ
ַמדּ ו ַּע ֵהן נִ ְק ָראוֹ ת ָּכך – ֲהתוּכְ ל ּו לְ גַ לּ וֹ ת?
ּתוּכְ ל ּו לְ גַ לּ וֹ ת!
אוֹ-אוְּ ,מ ֻע ָ ּגלוֹ ת.
אוֹ-אוְּ ,מ ֻע ָ ּגלוֹ ת.
יֵ ׁש עוֹ ד ְּתכוּנָ ה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת לַ ְּתנוּעוֹ ת אוֹ וְ -אוּ:
"אחוֹ ִר ּיוֹ ת" – ַרק ׁ ֶש ֵּת ְדעוּ:
ֵהן ֻמגְ דָּ רוֹ ת ֲ
ִשׂ יא ָ ּג ְב ָהן ַ ּבצַּ ד ָה ֲאחוֹ ִרי ׁ ֶשל ַה ּ ֶפה.
ּ
"ק ְד ִמיוֹ ת":
לְ ֻע ּ ָמ ָתן יֵ ׁש ְּתנוּעוֹ ת ַה ּ ֻמגְ דָּ רוֹ ת ִ
איִּ ,כי ֵהן ַ ּב ֵחלֶ ק ַה ִּק ְד ִמי.ַה ְּתנוּעוֹ ת ֵא וְ ִ
ּ
ּ
ֵּכןִ ,שׂ יא ָ ּג ְב ָהן ַ ּב ֵחלֶ ק ַה ִק ְד ִמי ׁ ֶשל ַה ֶפה.
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ַרק ְּתנו ָּעה ַא ַחת נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ֶמ ְר ָּכזִ ית:
ַה ְּתנו ָּעה ַא ִהיא נְ מוּכָ ה ֶמ ְר ָּכזִ ית.
ּ
ִהיא ּ ָפ ׁשוּט ְמ ֻמ ֶּק ֶמת ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכז ׁ ֶשל ַה ֶפה.
אוֹ-א ּו ֲאחוֹ ִר ּיוֹ ת וְ גַ ם ְמ ֻע ָ ּגלוֹ ת.
איִ ,ק ְד ִמ ּיוֹ ת.אי ִק ְד ִמ ּיוֹ תֵ .א ִֵא ִ
ו ֶּמ ְר ָּכזִ ית ַא ַחתַ :א!
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יוצאי בוכרה והאיגוד העולמי של יהודי אסיה המרכזית.
בר-אשר ,מ' (תש"ן) .על העקרונות בקביעת הנורמה בדקדוק בוועד הלשון ובאקדמיה ללשון,
לשוננו ,נד.150-127 ,
גויטיין ,ש"ד (תש"ט) .המועצה לתרבות הדיבור ,מהותה ופעולתה .לשוננו ,טז.66-55 ,
גולקרוב ,י' ( .)1998מילון בוכרי-רוסי-אנגלי-עברי .תל-אביב :ברית יוצאי בוכרה והסוכנות
היהודית.
גומפרץ ,יג"פ (תשי"ג) .מבטאי שפתנו .ירושלים :מוסד הרב קוק.
גושן-גוטשטיין ,מ' (תש"ט) .על מבטא הרי"ש בעברית .לשוננו ,טז.211-209 ,
גרבל ,א' (תש"ו) .המבטא העברי ודרכי לימודו .לשוננו ,יד.47-39 ,
גרבל ,א' (תש"ז) .מבטא העיצורים העבריים בפי יהודי איראן .לשוננו ,טו.74-62 ,
גרבל ,א' (תשי"ד) .מבטאי שפתנו (ביקורת) .לשוננו ,יט.92-81 ,
גרבל ,א' (תשכ"ט) .מסורות המבטא העברי של יהודי אסיה ואפריקה (תקציר הרצאה) .דברי
הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ,ב.454-453 ,
גרבל ,א' (תשל"ה) .פונטיקה ופונולוגיה .האנציקלופדיה העברית ,כז .472-467 ,ירושלים–תל-אביב.
האקדמיה (תשע"ב) .כללי התעתיק .העברית ,ס .ירושלים :האקדמיה ללשון העברית.
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הראל ,מ' (תשס"ז) .התיישבות יהודי בוכארה בלב "דרכי המשי" וזיקתם לארץ-ישראל .אב"א,1 ,
.47–13
הרשב ,מ' (תש"ן) .מסה על תחיית הלשון העברית .אלפיים.54-9 ,2 ,
ועד הלשון (תרע"ג) .המבטא והכתיב .זכרונות ועד הלשון ,מחברת ג ,ירושלים.
זובין ,מ' (תשמ"ח) .יהודי מחוז סמרקנד בשנת  :1979סקירה סטאטיסטית .פעמים,35 ,
.177-170
זנד ,מ' (תשמ"ב) .ספרות יהודי-ההר של קאווקאז .פעמים.56-20 ,13 ,
זנד ,מ' (תשמ"ח) .יהדות בוכארה וכיבוש אסיה התיכונה בידי הרוסים .פעמים.83-46 ,35 ,
זנד ,מ' (תשע"ה) .רבי יוסף ממאן על יהודי בוכארא .אב"א.8-5 ,8 ,
חכם ,ש' (תרס"ב) .ספר שרח שאהין תורה :בראשית ,חלקים א–ב .ירושלים :דפוס א"מ לונץ.
חכם ,ש' (תרס"ד) .ספר חקת הפסח .ירושלים :דפוס ש"ה צוקערמאן.
מבטאה של העברית הישראלית .לשוננו ,לו.300-287 ;219-212 ,
ֵחן ,מ' (תשל"ב).
ּ
טג'ר ,נ' (תשל"א) .תולדות יהודי בוכארה .תל אביב.
טולמס ,ח' (תשס"ט) .יסודות עבריים-ארמיים בתג'יכית-יהודית .בתוך ד"מ בוניס (עורך) ,לשונות
יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם .דברי הקונגרס הבינלאומי השישי לחקר מורשת יהדות
ספרד והמזרח (עמ'  .)346-336ירושלים :מוסד ביאליק ומשגב ירושלים.
טל ,ש' (תשמ"א) .נוסח התפילה של יהודי פרס – מהדורה מצולמת של כתב-יד אדלר ENA 23
שבבית המדרש לרבנים באמריקה .ירושלים :מכון בן-צבי.
יערי ,א' (תרצ"ב) .אברהם ּ
מאפ ּו בין יהודי ארצות המזרח .מאזנים ,ג (מח).12–10 ,
יערי ,א' (תרצ"ח)ָ ׁ .שלֹׁש ִאגרות של יהודי ארצות המזרח .מאזנים ,ו (ה-ו).503–496 ,
יערי ,א' (תש"ב) .ספרי יהודי בוכארה (הדפסה מיוחדת מקרית ספר) .ירושלים.ירושלמי,
ד' (תשס"ו) .הספרות הרבנית .בתוך ח' סעדון (עורך) ,איראן (עמ'  .)138–123ירושלים :משרד
החינוך ומכון בן-צבי.
כ"ץ ,ק' (תשנ"ד) .מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלוש עדות .עדה ולשון ,יז .ירושלים:
מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל ,מאגנס.
לאופר ,א' (תשל"ז) .תיאור פונטי של תנועות .לשוננו ,מא.143–117 ,
לאופר ,א' (תשמ"ו) .מחקרים בפוניטיקה .דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.)3( 7 ,
לאופר ,א' (תשמ"ט) .מבוא לבלשנות ,יחידות  :5–4פונטיקה ופונולוגיה .תל-אביב :האוניברסיטה
הפתוחה.
לאופר ,א' (תשנ"ז) .לדרכי תיאור התנועות .בתוך מ' בר-אשר (עורך) ,פרקים בעברית לתקופותיה,
אסופת זיכרון לשושנה בהט (עמ'  .)386–373ירושלים :האקדמיה ללשון העברית.
לאופר ,א' (תשס"ט) .פרקים בפונטיקה וברישום פונטי .ירושלים :מאגנס.
לוי ,י' ( .)2015תגובה למאמרו של שמואל בולוצקיHebrew higher education, 17, 111–113 ,
לוין ,ז' (תשע"ג) .תמורות בשפתם של יהודי בוכארה .פעמים.173–145 ,136 ,
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לרנר ,י' (תשמ"ג) .ערעור העיצוריים הגרוניים במערכת הפועל הטברנית .לשוננו ,מז.157–155 ,
מור ,א' (תשע"ו) .עברית יהודאית :לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין המרד הגדול למרד
בר כוכבא .ירושלים :האקדמיה ללשון העברית.
מורג ,ש' (תשכ"ג) .העברית שבפי יהודי תימן .ירושלים :האקדמיה ללשון העברית.
מורג ,ש' (תשכ"ח) .ניקוד .אנציקלופדיה מקראית ,ה ,ירושלים.857–837 ,
מורג ,ש' (תשל"ז) .מסורת הלשון העברית של יהודי בגדאד בקריאת המקרא והמשנה .עדה ולשון
א .ירושלים :מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל ,האוניברסיטה העברית.
מורג ,ש' (תש"ן) .העברית החדשה בהתגבשותה :לשון באספקלריה של חברה .קתדרה,56 ,
.92–70
מייטליס ,ע' (תשע"ה) .בדרך האמצע ,דוד ילין :סיפור חיים .סדרת דור לדור ,מח .תל-אביב :בית
הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב.
מינקוביץ ,א' (תשכ"ו) .המחשה והפשטה בהוראה .מגמות ,יד.199–172 ,
מישור ,מ' (תשס"ה) .הניקוד והבעיה היהודית .אקדם ;7–6 ,29 ,אקדם.7–6 ,30 ,
מישור ,מ' (תשס"ו) .הניקוד שלנו על פרשת דרכים.לשוננו לעם ,נה (ג–ד).136–121 ,
נוימן ,י' (תשס"ח) .לא על הקמץ לבדו .לשוננו לעם ,נז (ב).143–73 ,
נצר ,א' (תשמ"ב) .הספרות של יהודי פרס .פעמים.19–5 ,13 ,
סיוון ,ר' ( .)1985לקסיקון דביר לשיפור הלשון .תל-אביב :דביר.
פוזיילוב ,ג' (תשס"ט) .השווה והשונה בתרגומי ספרי קודש על ידי יהודי בוכארה בשלוש תקופות
עלייה ממרכז אסיה .בתוך ד"מ בוניס (עורך) ,לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם .דברי
הקונגרס הבינלאומי השישי לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח (עמ'  .)359–347ירושלים:
מוסד ביאליק ומשגב ירושלים.
ּפ ּ
ייפער ,ח' (תשל"ב) .התורה בפרסית-יהודית – תרגום התורה העתיק ביותר לפרסית-יהודית.
ירושלים :מכון בן-צבי.
פינחסוב ,ר' ( .)2011יהודי בוכארה – מאמרים (תרגום :ו' בוֹ כמן; עריכה :ח' טולמס) .ניו-יורק
ותל-אביב.
קוטשר ,י' (תשי"ט) .הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים-המלח.
ירושלים :מאגנס.
שורצולד ,א' (תשמ"א) .דקדוק ומציאות בפועל העברי .רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן.
שורצולד ,א' (תשמ"ה) .מבטאו של הדור הצעיר בישראל .שבט ועם ,י.75–66 ,
כרמלים ,יא,
שורצולד ,א' (תשע"ה) .לשון תשתית ,מגע בין לשונות ,ריבוד חברתי ומשתני לשוןִ .
.71–55
שפירא ,ד' (תש"ע) .ראשית המחקר היהודי על יהודי הקווקז .בתוך ד' שפירא (עורך) ,היהודים
ההרריים בין עבר להווה :אוסף מאמרים על יהודי ההר (עמ'  .)103–62רמת גן :מרכז דהאן,
בר-אילן.
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נספחים
א .דף תרגול :תרגילי לשון כהכנה ללימוד גובה התנועות
"אי" .האם שמתם לב להבדל?
"א" .אחר כך נסו להוציא לשון ולהגיד ִ
נסו להוציא לשון ולהגיד ַ
"א" ( ,)aהלשון יכולה להגיע רחוק יותר ,והיא נראית ארוכה יותר.
כשמוציאים לשון ואומרים ַ
"אי" ( ,)iהלשון שבחוץ נראית קצרה יותר.
לעומת זאת כשמוציאים לשון ואומרים ִ
"א" ( .)eאחר כך נסו להוציא לשון ולהגיד "אוֹ " ( .)oהאם יש הבדל
1.1נסו להוציא לשון ולהגיד ֵ
במרחק?
"אי" .האם יש הבדל
2.2נסו להוציא לשון ולהגיד "אוּ" ( .)uאחר כך נסו להוציא לשון ולהגיד ִ
במרחק?
3.3בעברית הישראלית יש חמש תנועותַ :אִ ,איֵ ,א ,אוֹ ,אוּ .נסו לדרג את התנועות לפי הבדלי
המרחק של הלשון שמחוץ לפה .אפשר לשים את היד מול הפה ,כמו בזמן פיהוק ,ולבדוק
מה המרחק שבין כף היד לקצה הלשון .לפי הצורך ,אפשר לשנות את המרחק של היד
22
מהפה ,ולבדוק אם המרחק גדל או קטן ,או אולי אינו משתנה.
"א" הלשון יכולה להגיע לנקודה הרחוקה ביותר .נקרא לה נקודה
כשמוציאים לשון ואומרים ַ
"אי" או "אוּ" הלשון מגיעה לנקודה  ,1שהיא
ואומרים
לשון
כשמוציאים
מס'  .5לעומת זאת
ִ
"א" ומוציאים לשון עד לנקודה
הקרובה ביותר .לפניכם ציור המתאר את מצב הלשון כשאומרים ַ
המקסימלית (איור .)3
"א" ומוציאים לשון עד לנקודה המקסימלית
איור  :3מצב הלשון כשאומרים ַ

 22אצל רבים ההפרש בין מרחקי הלשון ברור לעין ,ואין צורך במדידות.
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הוסיפו לטבלה את התנועות ִאיֵ ,א ,אוֹ ,א ּו – כל תנועה ליד המספר המתאים ,לפי הבדיקה שלכם.
אם יש שתי תנועות שבהן המרחק שווה ,אפשר לציין את שתיהן באותו מספר .אין חובה להשתמש
בכל המספרים.
5
הרחוקה
ביותר

4

3

2

1
הקרובה
ביותר

ַא

ב .אותיות בג"ד כפ"ת
כידוע ,אותיות בג"ד כפ"ת יכולות להיות דגושות או רפות ,אך בעברית החדשה יש הבדל בהגייה
רק באותיות בכ"פ .יש מסורות המשמרות את ההבדל בהגייה גם באותיות גד"ת .ג רפה היא עיצור
חוכך וילוני קולי השייך למשפחת הרי"ש ,ונשמע כמו המימוש של האות غ בערבית הקלסית .ד
רפה היא חוכך מכתשי-שיני קולי ,כמו  thבמילה  thisוכמו האות ذ בערבית ,כלומר ההגייה קרובה
להגייה של האות זי"ן .ת רפה היא חוכך מכתשי-שיני אטום ,כמו האות ث בערבית ,כלומר ההגייה
קרובה להגייה של האות סמ"ך (ראו בלאו ,תש"ע.)Morag, 2007: 554-555 ;67–66 :
ג .המסורת של יהודי בוכרה
לדברי יערי (תש"ב ,)20–19 :לא ידוע על יצירות רבות של יהודי בוכרה בתקופה שבין המאה
ה 14-למאה ה .19-יערי מזכיר את המילון שחיבר ר' שלמה בן ר' שמואל וסיימו בשנת .1338
לדברי נצר (תשמ"ב ,)8 :מילון חשוב זה ,ששמו ספר המליצה ,הועתק בעיר אורגנג' (בתורכמנית:
 )Köneürgençבשנת  ,1339והוא מכיל פירושים בפרסית למילים בעברית ובארמית ,וגם למילים
בסורית ,ביוונית ובאיראנית ,המצויות בתנ"ך ,בתלמוד ובמדרשים .לדברי נצר ,בחיבור המילון נעזר
המחבר במילונים ובפירושים של הרב סעדיה גאון ,הרב האי גאון ,רש"י ורמב"ם.
יערי (שם) מזכיר את המשורר מולא יוסף בן יצחק ,שכונה יוסף שאעיר (והלא-יהודים כינוהו
"יוּסוּף יאהודי") ,שנפטר בשנת  .1755בתקופתו פעל גם המשורר אלישע בן שמואל ,שכונה ראגיב
שאעיר .לדברי יערי ,שניהם תרגמו משיריו של ר' ישראל נג'ארה לפרסית-יהודית 23.משורר נוסף
חי בתחילת המאה ה :19-אִבראהים אבו אל-כיר ,שכונה אברהם שאעיר .לדברי יערי (שם,)20 :
בהיעדר דפוס היו יצירותיהם של יהודי בוכרה ידועות רק ליחידי סגולה .ליהודי בוכרה היו מעט
 23ר' ישראל נג'ארה חי בשנים  1625–1550בערך .כמו בקהילות רבות ,גם יהודי בוכארה נהגו ונוהגים לשיר
משיריו – בעברית ובארמית .אמי מספרת כי סבתי ז"ל ,ילידת בוכארה ,נהגה לשיר בכל שבת את השיר "רוֹ ז
ְ ּברוֹ ז גּ וֹ יַ ם ׁשוּכּ וּר" – הגרסה התאג'יכית-יהודית לַ פיוט "יוֹ ם לְ יוֹ ם אוֹ ֶדה" .היא שרה בעל-פה ולא מתוך סידור.
מכל מקום היה בביתם סידור מישראל ,וסבתי נהגה לקרוא בכל בוקר את ברכות השחר .נראה שלמדה
לקרוא עוד בילדותה בבוכרה.
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ספרים שכתבו יהודי פרס בפרסית-יהודית ,ובייחוד שיריו של המשורר שאהין ,וכן ספרי-דפוס
התנ"ך עם תרגום פרסי-יהודי שנדפס בקושטא בשנת ש"ז ( 1546לסה"נ).
בשנת תקנ"ג ( )1793הגיע לבוכרה הרב יוסף ממאן ,שליח מצפת ,והנהיג בין יהודי בוכרה את נוסח
התפילה של יהודי ספרד 24.לדברי יערי (תש"ב ,)2 :עד אז התפללו יהודי בוכרה בנוסח יהודי פרס,
המבוסס על סידור רב סעדיה גאון ,וקבלה הייתה בידם שהם מצאצאי עשרת השבטים .אולם
הרב יוסף ממאן אמר להם שהם יהודים ספרדים מצאצאי גולי ספרד ,והביא להם סידורי תפילה
מדפוסי ליוורנו.
הרב ממאן לימד את יהודי בוכרה תורה ומצוות ,ואף הזמין סופר סת"ם מבגדאד ,אליהו חכם שמו.
הסופר אליהו חכם נשאר בבוכרה ונשא לאישה את ציפורה ,נכדתו של הרב ממאן .אביה של
ציפורה היה הרב אברהם הכהן יזדי מפרס (תילאיוף .)99 :מנישואים אלו נולד הרב שמעון חכם,
שעלה ארצה בשנת  1890ונפטר בירושלים בשנת  .1910לדברי יערי (תרצ"ב" ,)12 :ר' שמעון חכם
הוא-הוא שיסד את הספרות הפרסית-יהודית שבדפוס ,שהיתה עד ימיו בעיקר ספרות שבעל-פה,
ורק שרידים מעטים מדורות עברו נמצאו בכתב-יד" 25.לדברי יערי (תש"ב ,)22 :הספרים הראשונים
שתרגם הרב שמעון חכם נדפסו בירושלים בשנים תרנ"ו–תרנ"ז.
זנד (תשע"ה) מביא מסמך שכּ תב הרב יוסף ממאן בעברית ,והועתק בשנת ( 1921כתב היד המקורי
אבד) .מסמך זה מתאר את מנהגיהם של יהודי בוכרה ,כגון אכילת אורז בפסח והימנעות משאר
מיני קטניות .לפי דברי הרב ממאן במסמך זה ,אמנם לא כל יהודי בוכרה נזהרים בקיום מצוות,
וכבר היו שליחים מארץ ישראל ש"צעקו עליהם" ,אך יש ביניהם גם תלמידי חכמים יראים.
לדברי טג'ר (תשל"א ,)12 :בשל מחסור בספרים התרחקו יהודי בוכרה מן הדת .נוסף לפעילותו
החינוכית של הרב ממאן מזכיר טג'ר (שם) גם את פעילותו החינוכית הרבה של הרב זכריה מצליח
מתימן .לדברי יערי (תש"ב ,)4–3 :זכריה מצליח הגיע לבוכרה מצנעא ,וכל ימיו הייתה מעין תחרות
בינו לבין הרב ממאן .לדברי ירושלמי (תשס"ו ,)132 :בשינוי נוסח התפילה התגבר הרב ממאן על
"התנגדות עזה של מחנה שצידד בחכם אחר שחי בעיר ,הרב זכריה מצליח מתימן".
 24הרב ממאן ,יליד תיטואן שבמרוקו ,כונה בפי יהודי בוכרה "רבי יוסף מערבי" ,על שם מוצאו .כידוע,
"ה ּ ַמ ֲע ָרב".
ַה ּ ַמגְ ֶרבּ הוא כינוי לצפון-מערב אפריקה וגם שמה של מרוקו בערבית .בערבית :اَ ْل َم ْغ ِرب ַ
לדברי תילאיוף (תשמ"א ,)22 :היה הרב ממאן ממשפחת הרמב"ם .לדבריה (שם ,)113 :בשבת
הראשונה להיותו בבוכארה דרש לפני העדה בתפילת שחרית בבית הכנסת .דבריו נסבו על קדושת
ארץ ישראל ועל גודל מצוות הצדקה.
 25יערי (תש"ב 27 :ואילך) מביא רשימה של ספרים שהודפסו על ידי יהודים מבוכרה ,למען יהודי בוכרה:
סליחות (בשנת תק"פ) ,הדרת זקנים (תרט"ז) ,ספר חקת הפסח (תרכ"ג) ,ספר ברית יצחק (תרכ"ה) ,לוח
המועדים (תרכ"ה) ועוד .מכל מקום הספר הראשון שתורגם מעברית לתאג'יכית-יהודית ,והודפס ,הוא ספר
תהלים ,שנדפס בווינה בשנת תרמ"ג ( .)1883את הספר הביא לדפוס ר' בנימין כהן ,שאביו ,ר' פנחס הקטן,
היה חתנו של הרב יוסף ממאן.
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לדברי טל (תשמ"א :כב) ,מאז תקופת הגאונים היה נוסח התפילה בפרס מבוסס על סידור רב
סעדיה גאון .טל (שם :מ–מא) משער שיהודי פרס ובוכרה שינו את נוסח התפילה שלהם בעקבות
הגעתו של הרב ממאן לפרס ולבוכרה .בשנת  1897ביקר בבוכרה האספן א"נ אדלר ורכש שם
כתב יד של סידור שלם בנוסח פרס .הכתב בסידור זה אופייני לכתבי יד בוכריים מן המאה ה15-
ואילךּ ַ .בסידור מופיעים גם דינים .לדברי טל (שם :לז ,מ) ,רוב הדינים בעברית מועתקים משולחן
ערוך של מרן בעל בית יוסף .לפיכך נכתב הסידור לאחר הדפסתו של שולחן ערוך ,שהודפס בפעם
הראשונה בשנת  .1564לדברי נצר (תשמ"ב ,)7 :כתבי היד של סידורי התפילה מפרס הם ,ככל
הידוע ,מן המאה ה 16-ואילך.
באיגרת שנשלחה לברון הירש מראשי הקהילה היהודית בסמרקנד בשנת תרמ"ט נכתב שיהודי
סמרקנד מתפללים ב"נוסח ספרד ישן על פי מרן הבית יוסף" .עוד נכתב באיגרת" :מוצאנו אל
נכון לא נדע ,לפי קבלתנו אנחנו עוד מגולי הבית הראשון משבט יהודה ובנימין אשר הגלו לבבל
ולפרס .בתוכנו ישנם כהנים ולוים כמו בכל תפוצות ישראל ,שפתנו היא שפת פרס ומתי באנו
מפרס הנה גם זאת לא נדע על בירור" (יערי ,תרצ"ח.)500 :
לדברי זנד (תשמ"ח ,)50–49 :בסוף המאה ה 18-ובתחילת המאה ה 19-ישבו רוב יהודי אסיה
התיכונה בנסיכוּת בוכרה ,ולכן כונו בפי נוסעים רוסים ,בריטים והודים בשם יהודי בוכרה או
יהודים בוכרים ,ושם זה נתקבל בהדרגה כשם כולל של עדת יהודי אסיה התיכונה .יהודים אלו
בתאגִ ִּ
'יכית-יהודית ,והגברים דיברו עם המוסלמים בלהג המוסלמי .לעומת זאת
דיברו ביניהם ָ
הנשים היהודיות שלטו בדרך כלל רק בלהג היהודי .לדברי זנד (שם ,)50 :היו מקומות שבהם
הגברים דיברו גם אוזבּ ִּכית ותורכמנית – שתי שפות ממשפחת השפות התורכיות.
בשנת  ,1868לאחר הכיבוש הרוסי ,הפך אמיר בוכרה לווסל של רוסיה .לאחר הכיבוש הרוסי החלה
הגירה של יהודים אשכנזים לאזור ,אולם סביר להניח שהשפעתה של השפה הרוסית באוזבכיסתאן
ובתאג'יכיסתאן גברה לאחר מהפכת אוקטובר בשנת  .1917מכל מקום רק בשנת  1920נכבשה
העיר בוכרה ,והאמיר האחרון של בוכרה ברח לאפגאניסתאן (ונפטר בכאבול בשנת .)1944
לדברי פינחסוב ( ,)83–82 :2011לפני התקופה הסובייטית למדו היהודים רק בבתי ספר מסורתיים.
לדבריו ,בשנת  1870נפתח בסמרקנד בית הספר הרוסי הראשון ,ובשנת  1888למדו בו  77תלמידים:
 30מהם יהודים בני העדה הבוכרית ,והשאר מוסלמים ונוצרים .אחר כך הוחלט שהיהודים ילמדו
בבתי ספר נפרדים ,ובשנת  1900נפתחו שני בתי ספר רוסיים לילדי יהודי בוכרה – בטשקנט
ובסמרקנד .בשנים שלאחר מכן נפתחו עוד בתי ספר כאלה .רוב התלמידים היו בנים ,אך היו גם
בנות .עד הצהריים לימד מורה רוסי ,ואחרי הצהריים  -מלמד יהודי.
לדברי פינחסוב (שם ,)86–83 :בשנים  1920–1910היו באסיה התיכונה בתי ספר שבהם התנהלו
הלימודים בעברית ,ובשנים  1922–1920שימשה העברית כשפת הלימוד בבתי הספר ליהודי
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בוכרה ,מפני שרוב המורים היו אשכנזים והעברית הייתה שפת התקשורת 26.אולם משנת 1922
הייתה שפת הלימוד תאג'יכית-יהודית .בשנת  1934יצאו לאור ספרי לימוד בתאג'יכית-יהודית.
בשנים  1940–1938הצטמצם מספרם של בתי הספר היהודיים ,והם נסגרו בשנת  .1940התלמידים
נאלצו לעבור לבתי ספר תאג'יכיים ,רוסיים או אוזבכיים.
על סמך תמונות פרטיות שצולמו בבית העלמין היהודי בסמרקנד אני מניחה שכבר בתחילת
שנות הארבעים של המאה ה 20-הוסיפו היהודים בתחתית המצבה את שם הנפטר ברוסית ואת
שנת הלידה והפטירה בלועזית ,לאחר הכיתוב המסורתי בעברית .מכאן שהיה חשש שבלי הכיתוב
ברוסית יתקשו בני המשפחה באיתור הקברים.

ד .הרפורמה בכתב בתאג'יכית-יהודית ובג'וּהוּרי (תאתית-יהודית)
התאג'יכית והתאתית הן שפות איראניות .בעבר הן נכתבו בא"ב הערבי (בתוספת סימנים מותאמים,
כמו בפרסית) .אבל התאג'יכית-היהודית והתאתית-היהודית נכתבו בא"ב העברי ,בכתב מרובע או
בכתב רש"י .היו גם ספרים שהודפסו באותיות עבריות ובניקוד טברני.
כפי שמראה זנד (תשמ"ב ,)20 :בשנת  1927בוטל הניקוד בתאתית-יהודית ,ובמקומו באה
"ווקאליזציה" בדומה ליידיש .בשנת  1928הונהג תעתיק לטיני ,ומשנת  1938נכתבה התאתית
באותיות קיריליות.
למעשה בכל השפות באסיה התיכונה הונהגה רפורמה בכתב בשנת ( 1928לוין ,תשע"ג.)151 :
לדברי לוין (שם ,)152 :הרפורמה בכתב סייעה לשלטונות ברית המועצות להרחיק את האומות
האסלאמית ,הפכה את מלאכת הדפוס לפשוטה יותר והגבירה את
באסיה התיכונה ממורשתן ִ
יעילות הצנזורה.
לדברי פינחסוב ( ,)85 :2011את התעתיק הלטיני לשפה התאג'יכית הציעו יהודים משכילים
מאוזבכיסתאן ,והממשלה אישרה אותו .לדבריו (שם ,)85 ,81 :תעתיק זה מבוסס על תעתיק
שפיתח בשנת  1924יעקב כלאנתרוב ,איש חינוך שחיבר ספרי לימוד ומילונים.
מספר לימוד שיצא לאור בטשקנט בשנת .1938
במילונו של גולקרוב ( )8–6 :1998מובאים דפים ֵ
שער הספר כתוב בתעתיק לטיני ,והדפים מהספר כתובים באותיות עבריות ,אלא ששיטת הניקוד
מזכירה במקצת את היידיש ,שבה נוספת אל"ף או עי"ן לציון תנועתה של האוֹ ת שלפניה .ביידיש,
לאדע – ָא מציינת קמץ (הנהגה כתנועת ,)o
למשל ,אחת הצורות של המילה ׁשוֹ קוֹ לָ ד היא
קא ַ
טשא ָ
ָ
ַא מציינת פתח והאות ע מציינת סגול .לעומת זאת ַ ּבכתב החדש בתאג'יכית-יהודית אין שימוש
 26לדברי הראל (תשס"ז ,)35 :כבר בימיהם של ר' יוסף ממאן ושל הרב יצחק הכהן מבגדאד (אביו של הרב פינחס
והתאגִ ִּ
'יכית לא הייתה
הגדול הכהן רבין) שימשה העברית כשפת הלימוד בבתי המדרש באמירוּת בוכרה ,הואיל ָ
שגורה בפיהם של הרבנים שניהלו את בתי המדרש .לדבריו ,מאז ועד מלחמת העולם הראשונה למדו בערי
בוכרה בלשון העברית.
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בסימן הפתח ,ובמקומו נוספת אל"ף נחה (באמצע מילה ובסופה) ,כגון מאן במקום ַמן ("אני").
ּלא יוֹ סיֵ ף
לציון תנועת הקמץ נוספת ָא ,לציון תנועת  eנוספת יֵ ולציון תנועת  iנוספת יִ .למשל :מו ָ
תאב (במקום ִּכ ָיתאב) ,סיֵ ה (במקום ֶסה).
(במקום מוּלָ א יוֹ ֵסף) ,כּ יִ ָ
לדברי לוין (תשע"ג ,)166 :בשנת  1939הונהגה באסיה התיכונה רפורמת כתב נוספת – הפעם
לכתב הקירילי .לדברי פינחסוב ( ,)15 :2011בשנת  1941נפסקו הדפוסים בתאג'יכית-יהודית .כמו
התרבות של המיעוטים בברית המועצות (שם .)85 :נראה שהמעבר לכתב
כן חוסלו כל מוקדי ַ
הקירילי היה אחד האמצעים להשלטת התרבות הרוסית.
לפי עדויות המובאות אצל אלטשולר ,פנחסי וזנד (תשל"ג ,)9–8 :בשנות השבעים של המאה ה20-
רבים מצעירי העדה הבוכארית והעדה ההררית (עד גיל  )40העדיפו להשתמש בשפה הרוסית ולא
רקנד שבאוזבכיסתאן בשנת  ,1979היו יהודים שהצהירו
בשפתם .במפקד האוכלוסין של מחוז ַס ַמ ַ
שהם דוברי רוסית כשפת אם .ביניהם ,לפי חישוביו של זובין (תשמ"ח 17.3% ,)177 :מהיהודים
הבוכארים 89.8% ,מהיהודים האשכנזים 8.8% ,מהיהודים ההרריים ו 55%-מהיהודים שנרשמו
כ"תאתים".
נראה שכיום בעדה הבוכרית אין דרישה לתרגומיו של הרב שמעון חכם ,כגון ההגדה של פסח
שתורגמה בשנת תרס"ד ,שהרי בני העדה הוותיקים יודעים לקרוא עברית ,ואילו העולים החדשים
אינם קוראים תאג'יכית באותיות עבריות אלא זקוקים לתרגום ברוסית .לדברי פוזיילוב (תשס"ט:
 ,)357מצב זה "מלמד על המהפך הלשוני העובר על קהילת יהודי בוכרה בארץ ובעולם".

ה .הגייה לועית של ח ו-ע בתאג'יכית-יהודית ובג'וּהוּרי (תאתית-יהודית)
לדברי גרבל (תשכ"ט ,)453 :הגייתן הלועית של החי"ת והעי"ן בקרב דוברי הפרסית נשתמרה
הס ָפר – מערב איראן ,בוכארה וצפון אפגניסתאן .חטיבה מיוחדת באזור היא היהודים
רק באזורי ְ
ההרריים – בדאגסתאן ובאזרבייג'אן הסובייטית.
אירנה גרבל נפטרה בשנת תשכ"ו ( .)1966מהערתה באחד ממאמריה (תש"ו )39 :נראה שממצאיה
מסתמכים על הגייתם של קריינים בישראל .לדבריה ,אספה את החומר במשך שנים רבות .נראה
שבממצאים אלו אין ביטוי לתמורות בהגייה בעקבות סגירת בתי הספר היהודיים בבוכארה בשנת
 ,1940ובדאגסתאן מיד אחרי מלחמת העולם השנייה (אלטשולר ,פנחסי וזנד ,תשל"ג.)9–8 :
אשר להגייה בתאג'יכית-יהודית – לדברי בצ'איֵב (תש"ן ,)145 :רק בבוכרה ובסמרקנד ביטאו ח ו-ע
כיאוּת .לעומת זאת בטשקנט הגו ח כ-כ רפה ,ואנשי ַפ ְרגָ אנַ ה (פרעׄאנה) הגו ה במקום ח .לדבריו,
ההגייה הלועית נשמרה הואיל ורוב יהודי בוכרה היו מרוכזים בערים אלו ובסביבתם.
לדברי זרובין ( ,)Zarubin, 1928: 104-123העיצורים הלועיים מצויים בתאג'יכית-יהודית וגם
בדיאלקטים תאג'יכיים לא-יהודיים ,אלא שהחי"ת נוטה להתחלף בה"א ,והעי"ן חסרה בדיאלקטים
הלא-יהודיים של בוכרה ושל סמרקנד .לדברי גרבל (תש"ז ,71 :הערה  ,)11חבל שאין להשיג את
מקורותיו של זרובין ,כדי לדעת באילו דיאלקטים מוסלמיים מצויה העי"ן.

 | 182עברית בקוונה תחילה
בצ'איֵב (תש"ן )145 :מספר שהבלשנים של השפה התאג'יכית הוציאו מהא"ב שלהם את האותיות
ח ו-ע ,ויעצו להוציא אותן גם מהא"ב של יהודי בוכרה .לדבריו ,היו משכילים יהודים שתמכו בכך,
ובשנת  1930התחדש הוויכוח בעניין זה .מכל מקום בתאג'יכית בכתב הקירילי בוטלה האות ח,
ובמקומה משמש הסימן של האות ה.

ו .התנועות בתאג'יכית והמסורת הלשונית של יהודי בוכרה
לפי התיאור של רסטורגויבה משנת  ,1954שתורגם לאנגלית בשנת Rastorgueva, 1963:( 1963
 ,)3-5בתאג'יכית ספרותית בת-זמננו יש שש תנועות הנבדלות באיכות שלהןָ ׁ .שלוש תנועות
קדמיות לא-מעוגלות ,a ,e ,i :שתי תנועות אחוריות מעוגלות ,o ,u :ותנועה אחת מרכזית מעוגלת,
שסימנה בכתב הקירילי � .ӯכל התנועות מצוינות ברוסית (למשל ,התנועה  eמופיעה כ ,)э-חוץ מן
התנועה � ,ӯשאין לה מקבילה ברוסית.
לדברי רסטורגויבה (שם ,)6 :בהגיית התנועה  oבתאג'יכית הלשון נמוכה יותר והפה פתוח יותר
מבהגיית התנועה  oברוסית .לפיכך נראה שהכוונה לתנועה שסימנה הפונטי ͻ .אשר לתנועה
שסימנה בתאג'יכית � – ӯלדברי רסטורגויבה (שם ,)7–6 ,3 :זו תנועה בינונית מרכזית מעוגלת,
הגבוהה יותר מן התנועה  ,oובהגייתה הלשון נמוכה מעט מבהגיית התנועה שסימנה ברוסית ,ы
והשפתיים מעוגלות .כמו כן הרווח שבין השפתיים צריך להיות גדול מבהגיית התנועה  uברוסית
אך קטן מבהגיית התנועה ( oבאמצע הדרך בין שתיהן).
יוצא אפוא שמדובר בתנועה שהיא נמוכה מן התנועה שסימנה הפונטי ( ɨתנועה מרכזית גבוהה
ולא-מעוגלת) ,והיא בין  uל .o-יש הסבורים שהתנועה שסימנה בתאג'יכית � ӯהיא התנועה
המיוצגת לעתים בסימן  ,üאולם ספק אם זו הכוונה של רסטורגויבה.
לעומת זאת תיאורו של שינג'י ( )Shinji, 2007: 3ברור יותר ,משום שהוא משתמש בסימנים
פונטיים .לדבריו ,בתאג'יכית של בוכארה יש שש תנועות ,וכן בתאג'יכית הספרותית החדשה
ובאוזבכית החדשה .שינג'י מגדיר את התנועה  aכתנועה נמוכה מרכזית לא-מעוגלת (ולא כתנועה
קדמית כמו בתיאור של רסטורגויבה) .לדבריו ,יש בתאג'יכית שלוש תנועות בינוניות :קדמית – ,e
מרכזית מעוגלת –  ɵואחורית מעוגלת – ͻ; ויש שתי תנועות גבוהות :קדמית –  iואחורית מעוגלת
–  .uלפי תיאורו של שינג'י ,התנועה שסימנה בתאג'יכית � ӯהיא תנועה בינונית מרכזית מעוגלת
וסימנה הפונטי  .ɵבאוזבכית תנועה זו נכתבת ’ .oהואיל והתנועה  ɵמסומנת גם באמצעות הסימן
 ,öייתכן שבשלב כלשהו הגו יהודי בוכארה את החולם כתנועת  ,öבהשפעת מערכת התנועות
27
בתאג'יכית .איני יודעת.

 27לפי  ,)559 ,557 :2007( Moragברוב קהילות תימן החולם נהגה כתנועה מרכזית בינונית נמוכה ומעוגלת
[ ,]öואילו בדרום-מערב תימן ובעדן החולם נהגה כתנועת  .eאלדר (תשמ"ט )23 :משער שהגייתו המקורית
של החולם הבבלי הייתה כעין תנועת  – öתנועה מרכזית או קדמית מעוגלת.
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לדברי טולמס (תשס"ט ,)337 :בהגייתם של יהודי בוכארה תנועת הקמץ מבוטאת [ ]oותנועת
החולם מבוטאת [ .]üלמשל ,המילה ּתוֹ ָרה נהגית  .türoטולמס חקרה את הלשון התאג'יכית-
יהודית ברפובליקות של אסיה התיכונה בשנים .1989–1984
אולם נראה לי שההגייה שבפי העולים הוותיקים הייתה שונה .על סמך היכרותי עם דוברי השפה
נשמע לי שהחולם נהגה כתנועת  ,oכמו בעברית הישראלית ,וכן בסיומת הרוסית  -овהנוספת
28
לשמות משפחה ונכתבת -וֹ ב או -וֹ ף.
סבי וסבתי מצד אמי ברחו מבוכרה לאפגאניסתאן בשנת  .1933כעבור שלוש שנים שידכו ביניהם,
והם נישאו .בשנת  1951עלו ארצה עם ילדיהם .סבי ז"ל ידע רוסית ,וסבתי ז"ל לא ידעה רוסית.
אמי נולדה בכאבול ,אך גם היא דוברת תאג'יכית-יהודית כשפה ראשונה .לדעתי ,ההגייה של אמי
משקפת את המבטא של יהודי בוכארה בתחילת שנות השלושים ,לפני ההשפעה הרוסית הגדולה.
בתאג'יכית המדוברת כיום יש מילים רבות שהגיעו מרוסית או דרך הרוסית ,כגון מעלית .אולם
נראה שאמי מכירה רק מילים שנכנסו לתאג'יכית עד תחילת שנות השלושים ,כגון עיתון ,קומקום
ותפוח אדמה .לפיכך בכל הצורות שאביא כאן אני מסתמכת על הגייתה של אמי.
כמו בשאר השפות היהודיות ,גם יהודי בוכרה שילבו בדיבורם מילים עבריות ,כגון זָ ֵקן ושולחן.
במסורת ההגייה של יהודי בוכרה יש קמץ אחד ,והוא נהגה כתנועת ͻ ,תנועה אחורית נמוכה-
למחצה ומעוגלת מעט .למשל :זָ ֵקן  – zͻqenבקו"ף נחצית; ַקצָּ ב  – qasͻvהצד"י נשמעת כמו
סמ"ך; ׁ ֻשלְ ָחן  – šulḥͻnבחי"ת לועית.
גימ"ל רפה נהגית כמו האות غ בערבית וסימנה הפונטי  ,ʁכגון במילה ְמגִ ָּלה ͻ( mәʁelהסימן ә
29
מציין תנועת  eשמשך הגייתה קצר).
האות ו נהגית בדרך כלל כמו ב רפה ,אבל השם דָּ וִ ד נהגה  ,dͻwidוהצירוף ָמגֵ ן דָּ וִ ד נהגה mͻʁen
.dͻwid
ֹאש
אשר לחולם – כאמור ,נשמע לי שהוא נהגה כתנועת  oכמו בעברית .למשלּ :תוֹ ָרה ͻ ;torר ׁ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה ͻ.roš hašͻn
יש לי קרובת משפחה שעלתה מסמרקנד בשנת  .1975היא למדה שם בבית ספר תאג'יכי ,שבו
שפת הלימוד הייתה תאג'יכית .לדבריה ,שלוש פעמים בשבוע למדו רוסית ואנגלית .מבחינת

 28בעניין שמות המשפחה שמתי לב לתופעה מעניינת :באזכור שם המשפחה של אדם במהלך שיחה מופיע
השם ללא הסיומת .למשל ,זַ ְר ַ ּגר ולא זַ ְר ַ ּגרוֹ ב .לעתים נוסף גם שינוי בהגייה ,כגון ַאבוּל (הבי"ת רפה) לעומת
ַאבּ וּלוֹ ףַ ,מכְ סוּן (הכ"ף רפה) לעומת ַמ ְּכ ִסימוֹ ב.
 29לפי המסורת שמביאה טולמס (תשס"ט ,)337 :במילה ְמגִ ָּלה השווא נהגה כתנועת .a

 | 184עברית בקוונה תחילה
התנועות ,המבטא שלה הוא אותו מבטא כמו המבטא של אמי .מבחינת העיצורים – היא הוגה את
"פה"ַ ּ ,פ ְענְ ג' "חמש".
החי"ת ככ"ף רפה ,ואילו את העי"ן היא הוגה רק במילים מסוימות ,כגון ַד ְען ּ ֶ
מערכת התנועות בתאג'יכית-יהודית מתאימה למסורת ההגייה של יהודי בוכארה במילים עבריות.
בשתיהן יש שתי תנועות  .oהתנועה המיוצגת בסימן החולם נשמעת כמו תנועת החולם בעברית
הישראלית ,כגון במילה כּ וֹ ר ,שפירושה "עיוור" .לעומת זאת יש תנועה נמוכה יותר שסימנה קמץ,
וסימנה הפונטי ͻ ,כגון ַ ּבמילה ָּכאר ,שפירושה "עבודה" .התנועה שסימנה חולם מקבילה לתנועה
 uבפרסית ,והתנועה ͻ ,שסימנה קמץ ,מקבילה לתנועה  āבפרסית .אני תוהה אם במעבר לתעתיק
הלטיני ולכתב הקירילי הסתמכו על ההגייה בפרסית ,ואולי זו הסיבה שתנועת החולם נכתבה ů
ואחר כך � .ӯאני תוהה גם מה מידת השפעתה של השפה הרוסית על מערכת התנועות בתאג'יכית.
כידוע ,ברוסית התנועה  oנהגית כ a-בהברה שאינה מוטעמת .זו הסיבה שלעתים דוברי רוסית
כשפה ראשונה הוגים תנועת  aבמקום  ,oכגון עלה במקום עוֹ לֶ ה .במקרים מסוימים יש שהוגים
תנועת  uבמקום  ,oכגון נוּהגים במקום נוֹ הגים.
נתבונן בכמה הבדלי הגייה בשמות מקומות אחדים .הצורות בעברית מציינות את הגייתם של
יהודי בוכארה ,ונראה שהגייה זו קרובה לאוזבכית ובדרך כלל גם לכתיב בתאג'יכית.
טבלה  :3הבדלי הגייה בשמות מקומות אחדים
עברית בזיקה
להגייתם של יהודי
בוכארה
יס ָּתאן
 .1אוֹ זְ ֶ ּב ִּכ ְ
יס ָּתאן
ַ .2א ְפגָ אנִ ְ
ָּ .3תאגִ ִּ
יס ָּתאן
’יכ ְ
אש ֵּכנְ ת
ָּ .4ת ׁ ְ
 .5קוֹ ָקאן

פרסית
ازبکستان
افغانستان
تاجیکستان
تاشکند
خوقند

אוזבכית

תאג’יכית

O’zbekiston
Afg’oniston
Tojikiston
Toshkent
Qo’qon

Ӯ� збекистон
Афғонистон
Тоҷикистон
Тошканд
Қӯ� қанд

רוסית
Узбекистан
Афганистан
Таджикистан
Ташкент
Коканд

בכל השמות שבטבלה ההגייה המקובלת בעברית מתאימה להגייה ברוסית (הניקוד בפתח בא
יס ַּתןַּ ,תגִ ִּ
יס ַּתןַּ ,ת ׁ ְש ֵּכנְ ת ,קוֹ ַקאנְ ד.
'יכ ְ
יס ַּתןַ ,א ְפ ַ ּגנִ ְ
להדגיש שמדובר בתנועה  :)aאוּזְ ֶ ּב ִּכ ְ
בדוגמה  4המילה מסתיימת בעיצור [ ]tבאוזבכית וברוסית ,ואילו בפרסית ובתאג'יכית המילה
מסתיימת בעיצור [ .]dמכל מקום הכתיב בתאג'יכית-יהודית מבוסס על הכתיב בפרסית-יהודית,
"ח ָתן" נהגית
אמאד ָ
ולכן לעתים נמצא ד בסוף מילה במקום שמקובל להגות [ .]tלמשל ,המילה ָד ָ
.dͻmͻt
לדברי רסטורגויבה ( ,)5–3 :1963בתאג'יכית משך ההגייה של כל תנועה אינו חד-משמעי כמו
בעבר ,וכיום התנועות נבדלות ברמת היציבות שלהן .שלוש התנועות הקבועות הן  o ,eוהתנועה
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שסימנה בכתב הקירילי � .ӯלעומת זאת התנועות  i ,aו u-מתקצרות או משתנות בהברה פתוחה
לא-מוטעמת .למשלּ ַ ,במילה " ]safed[ сафедלָ ָבן" הוגים  aקצרה – בתעתיק ( safedאו ,)săfed
או תנועת  eקצרה – בתעתיק ( sәfedאו .)sәfed

המילה  сафедנכתבת בפרסית سفید ובפרסית-יהודית :ספיד .בטקסטים בתאג'יכית-יהודית
מצאתי את הצורה המנוקדת ְס ֵפיד .ניקוד הסמ"ך בשווא מתאים למעשה לשתי דרכי ההגייה
המוזכרות אצל רסטורגויבה (שם) .במסורת בגדאד השווא הנע מציין לעתים תנועת ( әולעתים
תנועת  ,)eואילו במסורת תימן השווא הנע נהגה בדרך כלל כתנועת  aחטופה .לעומת זאת יהודי
פרס הוגים שווא נע כתנועת  .aיוצא אפוא שהצורה המנוקדת ְס ֵפיד מתאימה לשלוש מסורות
הגייה בקהילות שנהגו בעבר לפי מסורת ההגייה הבבלית.
לפי ההגייה ששמעתי מדוברי תאג'יכית-יהודית ,המילה ְס ֵפיד נהגית  – sfetכלומר השווא נהגה
כשווא נח בראש מילה (כמו במילה הלועזית ְס ּפוֹ ְרט) והאות ד נהגית כמו ת .ייתכן שהגייה זו היא
תוצאה של "שחיקה" ,והיא אופיינית ללשון הדיבור .מכל מקום בפרסית ,לפי ההגייה המקובלת
בטהראן ,המילה سفید "לָ ָבן" נהגית .sefid
זרובין ( )Zarubin, 1928מתעד את הלשון המדוברת של יהודי סמרקנד ,ולעתים קרובות מביא
"פה" מובאות שלוש צורות מקבילות (שם:)107 ,104 :
דוגמות לצורות מקבילות .למשל ,למילה ּ ֶ
 dәˁan ,danאו .daˁәn
"פה" נהגית ַד ְען .אולם בספרו של ר' שמעון
לפי המבטא של יהודי בוכארה ,שאני מכירה ,המילה ּ ֶ
חכם מצאתי את הצורה ַד ָהאן .בפרסית-יהודית מופיעות שתי צורות :דהן ודהאן .מכל מקום
בספר לימוד שיצא לאור בשנת  ,1938ודפים ממנו מובאים אצל גולקרוב ( ,)9–6 :1998מובאת
דעאן .איני יודעת אם זו טעות או שצורה זו משקפת הגייה .כך גם בעניין הצורה מאחקוּל
הצורה ָ
ُ
המופיעה שם .הצורה המוכּ רת לי היא ַמ ְעקוּל "הגיוני ,מתקבל על הדעת" (בערבית َم ْع ق ول).
ר' שמעון חכם הביא לדפוס את כתביו של המשורר שאהין ,וכינה את לשונו "שפת פרס העיקרית"
ואת סגנונו "צח ונקי" (חכם ,תרס"ב) .בדומה לכך ,הגדיר חכם את תרגומו שלו להגדה של פסח
כ"תפסיר פרסי צח ונקי" (חכם ,תרס"ד) .לעומת זאת בתרגומו לחיבור תוכן עלילות 30כינה חכם
את לשונו שלו "שפת פארסי המוני המדוברת בין קהל עדתי ערי בוכארא ואגפיה" (חכם ,תרס"ב).
מכאן שהתאג'יכית המדוברת בבוכארה נתפסה בעיניו כ"פרסית המונית" .אמנם בתרגום זה לשונו
של חכם קרובה יותר ללשון המדוברת בבוכארה ,אך גם כאן ניכרים יסודות פרסיים .ייתכן שהגייתו
של ר' שמעון חכם הושפעה מפרסית ,אולי משום שראה בלשונו של שאהין מודל לחיקוי ,ואולי
 30מחזה מאת ר' חיים אברהם בן יהודה כץ ,הנכלל בספר מלחמה בשלום – ספר שנדפס בעיר שקלאוו (שקלוב)
בשנת תקנ"ז ( 1797לסה"נ) .תרגומו של חכם לחיבור תוכן עלילות נלווה לחלק השני של תרגומו של שאהין
לספר בראשית (חלק זה ידוע בכינוי "יוסף וזולַ יכָ א").
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משום שבשפה הדבורה בסביבתו היו יסודות פרסיים .כך או אחרת ,נראה שהצורות הנחשבות
"ספרותיות" הן אלה שצורתן קרובה לפרסית.
בטבלה  4מובאים סימני התעתיק של עיצורים אחדים.
טבלה  :4סימני התעתיק של עיצורים אחדים
דוגמה למילה
הסימן הפונטי
האות
א עיצורית ˀ
ַאז []ˀaz
גּ וּל []gul
גּ (דגושה) g
ʁ
נַ גְ ז []naʁz
ג (רפה)
אעת []jamͻˁat
 jכמו ג’ בעברית החדשה
גׂ
ַׂג ָמ ַ
 čכמו צ’ בעברית החדשה גִ 'י []či
ג’
כּ וֹ ה []koh
ה עיצורית h
ḥ
ַר ְח ַמת []raḥmat
ח
ִּכי []ki
כּ (דגושה) k
יַ ּך []yak
ּך
סוּכַ ן []suxan
x
כ (רפה)
ְ
ַתלְ ך []talx
ְך
ˁ
ַע ַסל []ˁasal
ע
ַע ָצא [ͻ]ˁas
 sלפי הגייתם של יהודי
צ
בוכארה (ולא )ṣ
כְ לָ אץ []xălͻs
ץ
ַקיְ ָמאק []qaymͻq
q
ק
ׁש

š

ׁ ִשיר []šir

תרגום לעברית
ִמן
ּ ֶפ ַרח
טוֹ ב
ָק ָהל
ָמה
ַהר
ַר ֲח ִמים; ּתוֹ ָדה
ִמי; ׁ ֶש-
אחד ,אחת
דיבור
ַמר (טעם)
דְּ ַב ׁש
ַמ ֵּקלַ ,מ ֶּטה
להיגמר; להשתחרר
השומן של החלב – מעין
ׁ ַש ּ ֶמנֶ ת
ָחלָ ב

דרך הכתיבה בציון האותיות שבטבלה מבוססת על דרכו של ר' שמעון חכם .מכל מקום בסידור
בכתב-יד מן המאה ה 16-מופיעה המילה גמאעת (טל ,תשמ"א )96 :בלי נקודה מעל הגימ"ל.
בטבלה  5מובאות מילים בתאג'יכית-יהודית בהשוואה לכתיבן בתאג'יכית בכתב הקירילי
ובהשוואה לפרסית 31.המשמעות בעברית מוסבת למילה בתאג'יכית-יהודית .התנועה � ӯמופיעה
בתעתיק  .ūבסימן זה אין הכוונה לתנועת  uארוכה .לפי ההגייה שאני מכירה ,תנועה זו נהגית ,o
וייתכן שיש ההוגים אותה כמו  öאו  üבגרמנית.
 31תודתי לגברת שרונה שהרזד-אשכנזי ,שנולדה בהמדאן וגדלה בטהראן .גם שמעתי ממנה הסבר נאה על
("שכֵ ן") :המילה همسایه מורכבת משתי מילים ,ופירושה :יחד (هم) באותו ֵצל (سایه) .ואולם,
המילה ַה ְמ ָסאיֶ ה ׁ ָ
בתאג'יכית-יהודית מופיעה ח כנגד האות ה שבפרסית.

תילארשיה תירבעב תועונתה הבוג דומיל :תועונתה ריש | 187

טבלה  :5מבחר מילים בתאג'יכית-יהודית בהשוואה לפרסית
תאג’יכית-יהודית
[ותעתיק לפי
כתב זה]
ָ ּבאזָ אר
[]bͻzͻr
ְ ּב ַמן [ bămanאו
]bәman
ִ ּב ְסיָ אר []bisyͻr
גּ וּל []gul
גּ וֹ ׁש []goš
ַׂג ָמ א ַע ת
[]jamͻˁat
ָדאיְ ַרה []dͻyra

אמאת
ָד ָ
[]dͻmͻt
הכתיב הרווח:
אמאד
ָד ָ
[]dͻmͻd

ערבית – אם יש
מקבילה

פרסית [ותעתיק
תאג’יכית
לפי ההגייה
בכתב הקירילי
המקובלת
[ותעתיק לפי
בטהרן]
כתב זה]
بَ ازَار
 бозорبازار
[[bozor
[]bāzār
 ба манبه من []be man
[]ba man
 бисё� рبسیار []bisyār
[]bisyor
[ гул ]gulگل []gol

[ гӯ� ш ]gūšگوش []guš
 ҷамoъaтجما
[]jamāˀat
[]jamoˁat

[ ]domodداماد [בטהרן
;dāmād домод
בהמדאן
]dumād

דוּכְ ַתר []duxtar

[ ]duxtarدختر []doxtar
духтар

ַד ְען []daˁn

 ]dahan[,دهان []dahān
даҳaн

ִדיל []dil
הכתיב הרווח:
ַד ָהאן []dahͻn

[ дил ]dilدل []del
[]dahon
даҳон

ׁשוּק
–

לִ י (לְ +
אני)

–

ַה ְר ֵ ּבה,
ְמאוֹ ד
ּ ֶפ ַרח

–

אוזן

–

عت َج َماعَة

[ ]doyraدایره []dāyre
дой� ра

המשמעות
בעברית

ָק ָהל

دَائِ َرة מעגל

"דוירה",
סוג של
תוף
–

–

–
–

ָח ָתן

ַ ּבת ,יַ לְ דָּ ה,
נַ ֲע ָרה,
ַ ּבחו ָּרה
לֵ ב
ּ ֶפה
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,ׁ ֶש ַבע
ׁ ִש ְב ָעה
לָ ׁשוֹ ן

–

ַח ָ ּיה או
ְ ּב ֵה ָמה

ׁ ָשכֵ ן

–

 ַא ַחת,ֶא ָחד

–

 ֶח ֶדר,ַ ּביִ ת

–

עבודה

–

עיוור

–

ֵאם

–

לא

–

ירוק

–

,שלוש
שלושה

–

ָאדום

–

ׁ ָשחור

–

דְּ ַב ׁש

]haft[  هفتҳафт ]haft[

–

]zabān[ ] زبانzabon[
забон
َحيَ َوان
] حیوانhayvon[
ҳай� вон
;h e y v ā n [
בפרסית מדוברת
] heyvun
یه

] همساhamsoya[
]hamsāye[ ҳамсоя
]yek[  یکяк ]yak[

 خانهхона ]xona[
; בפרסיתxāne[
]xune מדוברת
]kār[  کارкор ]kor[

]kur[  کورкӯ� р ]kūr[

]mādar[ ] مادرmodar[
модар
]na[  نهне ]ne[

,]zăvͻn[ זְ ָבאן
]zŭvͻn[ זו ָּבאן
]ḥayvͻn[ ַחיְ וָ אן

ַח ְמ ָס א יַ ה
]ḥamsͻya[
]yak[ יַ ּך
]xͻna[ כָ אנַ ה

]kͻr[ ָּכאר
]kor[ כּ וֹ ר
]mͻdar[ אדר
ַ ָמ
]ne[ נֶ ה

]sabz[  سبزсабз ]sabz[

]savz[ ַס ְבז

]sorx[  سرخсурх ]surx[

]surx[ סו ְּר ְך

]se[  سهсе ]se[

َع َسل

]haft[ ַה ְפת

]siyā[  سیاهсиё� ҳ ]siyoh[

]ˀasal[  عسلъасал ]ˁasal[
כיום נפוץ הכ־
 בליасал תיב
=עъ

]se[ ֶסה

]siyͻh[ ִסיָ אה
]ˁasal[ ַע ַסל
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ַערוֹ ס []ˁaros

קוּוַ ת []quwat
רוֹ ז []roz
ׁ ַש ְעם []šaˁm

[ ъарӯ� с ]ˁarūsعروس []ˀarus
כיום נפוץ
הכתיב арӯ� с
בלי  = ъע

[ ]quvatقوه []qove
қувват

[ рӯ� з ]rūzروز []ruz

َعرُوس

ַּכ ָּלה

(גם َعرُو َسة)

] шаъм [šaˁmشمع
[]šamˀ
וגם []šamˁ
шамъ

قُ َّوة

כּ וֹ ַח

–

יוֹ ם

َش ْم َعة נֵ ר
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ז .תווים לשיר התנועות

הסימן ( )+מציין המלצה למי ששר לעלות בטון או בחצי טון ,בתנאי שזה מתאים לו (הסימן
מופיע למשל בשורה .)4
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