' הניב הגלילי ' ומיבטאו -

פרק בתולדות תחיית העברית בארץ  -ישראל
אהרן בר  -אדון

החייאת הדיבור העברי והופעתו של ניב גלילי מיוחד
תוך כדי עיסוקי בחקר תולדות החייאת הדיבור העברי

,ן

נתקלתי בשרידים של שימוש במבטא מיוחד

בגליל  ,של ניב גלילי עצמאי  ,שנולד  ,מתוך הנסיבות הסוציולינגוויסטיות והתרבותיות המיוחדות
של ארץ  -ישראל בשלהי המאה הי " ט  ,כלומר בעיצומו של השלב הראשון של תחיית הלשון העברית

ואשר גווע מחס ת צירוף אחר של נסיבות חברתיות  -לשוניות  ,תרבותיות  ,מדיניות ותקשורתיות לאחר
מלחמת  -העולם הראשונה .

לכאורה  ,מוזר הדבר שתופעה זו של התפתחות ניב גלילי מיוחד  ,שהיא לכל הדעות חשובה
ומאלפת מבחינה סוציולינגוויסטית

כללית  ,כמעט

שאינה מוזכרת בספרות המחקרית על החייאת

העברית  ,למרות הקירבה בזמן  ,ואינה מוכרה למדי  ,ומה שידוע בדרך  -כלל הוא מקוטע ומעוות  .אבל

מצב זה אינו מפתיע כל  -כך  ,שכן תופעות חברתיות קצרות  -ימים  ,ובמיוחד בחברה דינאמית כחברה
הישראלית  ,גורלן שתוך זמן קצר הן נשכחות מלב ( אלא אם כן זכו להנצחה מיידית של

עדי  -ראייה ) ,

ומה שמשתייר על אודותיהן מתכסה עד מהרה בדוק של אגדתיות מעורבת ביותר מקורטוב של
צחוק ולגלוג  .דומה שניב זה  ,המכונה לעתים ' מבטא הבי " ת '  ,ובנימה של היתול ' מבקא הןבובים
סל74ים ' על שום תכונתו הבולטת ביותר ,

2

-

היגוי הבי " ח הרפה כדגושה  -מצטייר בעיני הרבים

שאינם מכירים אותן מכלי ראשון  ,כמהתלה  ,שאולי לא היה לו מעולם קיום של ממש במציאות .
המבטא הגלילי חזר וניעור כמדומה לשעה קצרה בתודעתו של היישוב העברי בארץ באמצע
שנות השישים  ,בעקבות הצגת מחזהו של שלמה שבא ' ימים של זהב '  .אבל מאחר שגם שם הופיעו
ה ' גלילי השוטה '

( !)

ומבטאו בצורה גרוטסקית ומגומדת  ,ספק אם קהל הצופים שבא לחזות במחזה

רצינית .
ן
מציאות ממשית
ן
רחוק ,
בהמוניו למד לדעת שזו היתה באמת  ,בעבר לא כל  -כך ן ן
נתאר בקצרה את רקע החייאתו של הדיבור העברי בכללו  ,את תולדות היווצרותו של אותו ניב

גלילי מיוחד ( ב ' גליל ' הכוונה בראש וראשונה

לגליל  -העליון ) ,

חולמיו ולוחמיו  ,ייחודו הלשוני

וגבולותיו הגיאוגראפיים  ,דרכי התפשטותו והתבססותו ותהליכי ה ' יילוד ' שלו ( כלומר הפיכתו
לדיבור
1

ילידי ) ,

מאבקיו בזירה הפתוחה  ,באספות המורים ובאנשי ' ועד הלשון

העברית '  ,ולבסוף -

המחקר נערך בראש וראשונה על סמך עדויות שבעל  -פה שהקלטהי מפיהם של שרידי ראשוני היישוב ומעצבי
תחיית הלשון העברית  .כמה ממחקרי המוזכרים להלן קשורים בכך .
תודתי נתונה לכל האנשים שהואילו להקדיש לי מזמנם ולהרשות לי להקליט את דבריהם  ,וביניהם מר נחום

אפשטיין  ,העיתונאי בן  -אריה  ,ד " ר ברוך בן  -יהודה ורעייתו  ,מר יעקב ברגמן  ,מר יעקב גלילי  ,הגב ' יהודית הררי ,

מר זכריה חיות  -חיותמן  ,מר אהרון כהן  ,הגב ' עבריה כרמי

( וילקומיץ ) ,

מר הלל לנדסמן  ,מר פנחס נאמן  ,מר

שלומי עגתני  ,מר יוסף קוזווינר ורעייתו  ,מר חיים קלר ומר שמעון קלר  .תודה מיוחדת נתונה למר אליהו ארליך

וכן לכל שאר הגליליים  ,שתקצר היריעה למנותם  -להם מוקדש מחקר
2

זה .

אף אם לא החשובה ביותר  ,כפי שנראה להלן .

1 1 5

אהק בר  -אדון

דעיכתו ומותו השקט  3 .נתחקה מעט על דמותו וגורלו מאז ועד עתה בחיים ובאגדה  ,בפולקלור
ובדרמה  ,בשירה ובפרוזה  .כדי להבין את הרקע החברתי  -לשוני לתופעה זו  ,נצטרך להידרש תחילה

לכמה בעיות  -יסוד בתולדות התחייה העברית ולהעריך מחדש את תפקידם של זרמים ואישים שונים
וה ' תכנון

כתוכה  .עניין זה קשור במיוחד להבט אחר של דיוננו  -עניין ' תכנון הלשון ' המרכזי
שכנגד ' .

אין ספק  ,שכל ניסיון למחקר יסודי של תחיית העברית חייב להתחשב גם בבחינות מעין הבאות
גרידה ) :

( בנוסף על הבחינות הלשוניות

הרקע החברתי  -תרבותי והחברתי  -מדיני  -כלכלי לתחייה

הלשונית בצד הבחינות הפסיכולוגיות והדמוגרפיות של הדוברים בכוח ; ' תכנון ' לשוני רשמי מטעם
' ועד הלשון העברית ' ( שמשנת

1953

הומר ב ' אקדמיה ללשון

העברית ' )

ומוסדות אחרים רשמיים

וכלתי  -רשמיים  ,בצד בעיות הגשמתו בחיי המציאות וכד '  ,לעומת התפתחויות בלתי  -מתוכננות הן

בעברית המדוברת והן בספרותית  ,לרבות צמיחתו של סלנג עברי וכד '  ,ולעומת תופעות של ' תכנון

שכנגד '  ,כפי שקרה בפיתוח המכוון והקנאי של הניב הגלילי שאנו דנים בו  ,וכן בבחינות

אחרות ,

שחלקן יוזכרו בהמשך הדברים .
לכאורה  ,הכול בקיאים בסיפור החייאת הלשון העברית בדיבור  -פה בדורותינו  .אולם לאמיתו של

דבר  ,מה שבדרך  -כלל ידוע הם רק ההבטים הפופולאריים של פרשת התחייה  ,ובעיקר הסיפורים

והאגדות על אליעזר בן  -יהודה ובני ביתו  ,ולא תולדות התחייה בכללותה על רקעה ועל בעיותיה
הלשוניות והחברתיות  .לעתים אפילו חיבורים מדעיים נתפשים לסיפורים שכאלה ללא הבחנה

וביקורת  ,כאילו כל התחייה  ,הלכה למעשה  ,מצטמצמת באיש אחד  ,וכאילו אין בחינות אחרות
לתופעה חברתית  -לשונית זו שמבחינות מסוימות היא יחידה במינה  4 .גישה זאת חוטאת לאמת

ולדעתי גם אינה לכבודו של בן  -יהודה  ,שכפי הנראה להלן שמורה לו זכות  -ראשונים מיוחדת במינה
גם בבחינה יותר אובייקטיבית וכוללת של התחייה העברית .
אכן  ,בספרות הפופולארית על התקופה מתואר בן  -יהודה כגיבור האגדי של דור התחייה  ,שחולל

בעצמו את כל התחייה העברית  ,וכל בני דורו נראים לעתים כחגבים לעומתו  5 .וכך הוא נקרא לעתים

קרובות בכתביהם של כמה מבני דררו ( ואין צריך לומר בכתבי

התחייה של הדיבור העברי '  ' ,אבי העברית

הספרות המחקרית על נושא

המשפחה ) ככנויים  ,כמו

' אבי

' אבי הדיבור העברי ' .

החדשה ' ,

זה  ,שלפי שעה אינה עשירה ביותר  ,היא קצת יותר מאופקת ולעתים

ביקורתית  .מעניינות מכול הן  ,כפי שאפשר היה לצפות  ,העדויות שבעל  -פה משרידי הדור  ,שהן יותר

גלויות ( ולעתים מכילות הן אפילו רמזים על ' מס  -שפתים ' בדברים שכבר הופיעו
צריך להיזהר בהן מפני הפרזה בכיוון ההפוך  ,ולא כאן המקום להאריך בזאת .
3
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ספר זה  ,שהוא סיפור מרתק על חייו של בן  -יהודה  ,מבוסס במידה רבה על מקורות משפחתיים

ומייחס לבן  -יהודה כמעט כל התפתחות חשובה בזמנו  -לא רק בתחייה הלשונית אלא גם בתחייה

וכאמור  ,הפרזה זו אינה לכבודו של בן  -יהודה .
6
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' הניב הגלילי ' ומיבטאו

מכל מקרם  ,כדי להעמיד את הדברים בפרספקטיבה מתאמת  ,אביא כאן דוגמה אחת  .במחקר
קודם

7

הזכרתי את התקפתו הנמרצת של ח " נ ביאליק על המנהיג הציוני מנחם אוסישקין  8 ,על שום

שקרא לבן  -יהודה ' אבי התחייה של הדיבור העברי '  .ביאליק כפר ב ' אבהותו ' של בן  -יהודה מכל

וכול  9 .בינתיים ערכתי ראיון עם ש " י עגנון
בן  -יהודה ' אבי הדיבור

העברי '

,

עגנון  ,כמו ביאליק ואחרים מבני הדור  ,התנגד לקריאת

ן

או ' אבי התחייה של הדיבור העברי '  ,או לכינוי ' מחייה הלשון

העברית '  ,כפי שקלוזנר קרא לו בחוברתו על בן  -יהודה  ,ועל זאת הוא סיפר לי את הסיפור הבא

' פגש ר ' לייזר ( אליעזר ) מאיר ליפשיץ  ,עליו

השלום  ,את

:

אוסישקין  ,עליו השלום  ,ושאל אותו  :הרי

אתה יודע שלא בן  -יהודה מחייה הלשון  ,שהלשון לא מתה מעולם

!

הוא ( אוסישקין ) אמר  :גם אני

ידעתי  ,אבל העם מבקש לו גיבור  ,ואנחנו נותנים לו את הגיבור  . ' . . .הדברים ברורים  ,אלא שהם
מגמתיים בכיוון שכנגד .
דוד ילין ניסה  ,לכאורה  ,לצאת ידי חובת הכול  .בהרצאתו ' על " ועד הלשון העברית " בירושלים ' ,
בווינה

ב , 1913 -

אולם במאמר לזכר בן  -יהודה  ,בשנה שלאחר פטירתו ( בן  -יהודה נפטר

השפה '  .ון

נדפס

הוא כינה את חבר ' ועד הלשון '  ,יחיאל מיכל פינס  ' ,ראש מחוללי רעיון תחית

הוא חולק כבוד לבן  -יהודה המנוח ומדבר עליו דווקא ' בתור מחיה השפה

ב , ) 1923 -

העברית ' .

ב , 1922 -

והמאמר

2ן

דומה כי במשך הזמן קיבלנו פרספקטיבה ברורה יותר לגבי תהליכי התחייה הלאומית בכללה

ותחיית העברית במסגרתה  ,ותפקידם של בן  -יהודה ושל אחרים מבני דורו בהם  .אנו יודעים יותר על
שורשיהן של שתי התופעות גם יחד בהתפתחויות קודמות בחיי היהודים ובתנועות הרוחניות
השונות במאות הי " ח והי " ט  ,וכמיוחד תנועת החסידות מזה  ,ותנועת המתנגדים מזה  ,ותנועת

ההשכלה ככוח השלישי  ,וזיקתן להתפתחויות תרבותיות וסוציו  -פוליטיות בסביבה הלא  -יהודית

;

אנחנו מודעים יותר למשמעות של ניצני התחיה העברית בספרות ובעיתונות של תקופת ההשכלה
ושל תקופת הביניים שקדמה לתקופת התחייה  ,בסמוך לרבע האחרון של המאה

ה , 19 -

שלפי טבע

הדברים והתפתחותם  ,היו צריכים לברוא  ,במוקדם או במאוחר  ,שימוש בדיבור העברי  .אנחנו אולי

בספרי

,

הגלילי
7

ש " י עגנון ותחיית הלשון העברית  ,ירושלים תשל " ח  .ביתר הרחבה אני מטפל בזאת בספרי העברי על הניב

.

( לעיל  ,הערה . ) 3

Hebrew ' , Texas 1967

 ) -: ontemporaryחי

' Processes ofNativization

 . 11 . Bar-Adonנוסח מעובד של

מאמר זה מופיע בספר שבעריכתי ( לעיל  ,הערה  . ) 4כן ראה מאמרו של ח " נ ביאליק ' תרבות

.

ופוליטיקה '  ,כל כתבי

.

ח " נ כיאליק תל  -אביב תרצ " ח עמ ' תרסו  -תרסח ( ראה אור לראשונה ב ' הגנה '  ,א  ,חוברת א  ,תרע " ט  ,עמ ' . ) 6 - 1
וראה בהרחבה
8

:

בר  -אדון  ,ש " י עגנון ותחיית הלשון העברית ( לעיל  ,הערה

לאוסישקין היה חלק חשוב בארגונו של החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,ובמיוחד בייזום
בזכרון  -יעקב

ב  , 1903 -שבה

,6 , 3

.7

' " אבהותו " של " הגדול הגבור " בן  -יהודה בדבור העברי אף היא מוטלת בספק גדול  ,וכבר הוכחשה כמה פעמים

ברבים '  .כל כתבי ביאליק ( לעיל  ,הערה
10

' אספת המורים ' הראשונה

אומץ רשמית ה ' מבטא הספרדי ' ( ההברה הספרדית ) לעברית המתחיית בדיבור  -פה .

ראה פרטים בחיבורים שהוזכרו לעיל בהערות
9

. )6

בינואר

1969

. )7

עמ ' רסו .

 .ראה פרטים בשלושת המחקרים על עגנון  ,לעיל  ,הערות

,6

 . 7מהדורה עם הערות של הראיון

במלואו  ' ,שיחות עם עגנון על חברה ולשון '  ,תראה אור בקרוב .
11

' שנים מחבריו החרוצים נפטרו כבר לעולמם

:

ראש מחוללי רעיון תחיית השפה מר יחיאל מיכל פינס והבלשן

הידוע מר אליהו ספיר '  .דוד ילין  ' ,על " ועד הלשון העברית " כירושלים '  ,הסתדרות לשפה ולתרבות העברית

בברלין ( דין וחשבון של הועידה לשפה ולתרבות העברית

בייחוד עמ '  . 110אגב  ,י " מ פינס היה חוחנו של דוד ילין .
12

.

בוינה  ,אב תרע " ג )  ,ורשה תרע " ד  ,עמ ' , 116 - 108

ד ' ילין ' בן  -יהודה ותחיית הלשון העברית '  . 93 - 109קק 3 ) 1923 ( ,

( מאמר זה מתורגם לאנגלית  ,עמוד כנגד עמוד )  .וראה שם  ,עמ '

וראה
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אהרן בר  -אדון

א.
שי "

-

--4

=

( התלמירים יושבים והמורה מתן להם גת באענעו לק ! ס

ק4מ4

( קבים ) *

!

 /הסויה מתן אות לתלמידים לדגר ,

או 4אשלדם 4דדבי ,
( התלטירים )  :שלדנמ
!

(

ן

( בבטאו

מהו  onSאות גירו לשבת

ואתי

1

סלת

מראה

תמונה .

קומו ! אמרו

4ה "
*

' ורה באצבעו

יה

הרם

*

בראשונה

,

ואהמר ! )

כן

ואחף

א  :אשר נחור  ,ואזעם

יזניר את שם

!)

!

.

זה לוח זה ניר

 ,זה

ממוג .

התלמדתם ! )

חשחריז

זה חרם

*

זה מפר  ,זאת תפנה

האלה פעכיס

אחדות עד רא ! תו

ג'

.
ונ ! ר יוכרון

,

14ם קבת ) :

10נ2

!

שני

!

( המירה כיס ' ף להראות לו ) לבייים
בחפצים הראשיגים ! )

זה

,

מפר .

זה

( המירה שונה את התלסיריס יחד או 2המלים
א!

על החפץ

על אוחז התמונות אשר נספר

( המורה

:

!)

החפצ ' ם האלה לתלכידים  ,חפץ חפץ לנדו ,

זה כיפור

( הסורה

)

' בן ' פ

בבטאו

אותך לאבו י

' ישבימי .

זןץ לךךץ
, ( fore

ואומר ) :

ושאדני נ

( הכורה כראח את

זה ניזם

"

בש מ :

אצבעו על

,

דל שפתיו

קאת שתי המלים האחרת ! א

ff

( הסורה

שבך

,

ושסד )1

ילקים .

) התרה

על חתכו  :ה ,
קצנו טיניפ גשמת

יטעים את מלת

והסחנרת

ציור

1

ן

איאת " נכל מקום גואה בפרק זה  :גפרק  ,ם הבאים - .
ז "  .למען ' ר ג י
"
" זה "  ,ושסות ' באסר . " * cntici

והקסת  ,אל

 :שטת

אחי

זח עט '

עטיע  :פית ' ג  ,י '

'

ס :נ

' ימחבית '

ישכח כלשאף

שנאמר לפניהם

טה  ! -את

ש

1

!

א "י

):

 :כן בשאלן

.

חהלמ רים כ '

יע*

! את

 :שיעור ראשון בספרו של דוד ילין ' לפי הטף '  ,מספרי הלימוד הראשונים שנקטו את שיטת ה ' עברית

בעברית '

1 1 8

( מי " "

מה ' יקט

'"

העצמם מבראש ! נה  ,וחוור יסשנן איתנד להם כאשר עשה

' הניב הגלילי ' ומיבטאו

גם מכירים יותר את הנסיונות השונים לשימוש בעברית בחוגים שונים ובמקומות שונים לפני זמנו
של בן  -יהודה או בזמנו הוא  ,ולאו דווקא מתוך זיקה אליו ואל פעולתו ( עובדה שכן  -יהודה עצמו
הזכיר בזכרונותיו

) 3 ,ן

ועוד כיוצא באלה .

ניתוח מעניין ברוח זו הוצע לאחרונה על  -ידי דב סדן במאמר שהוקדש ליובל השמונים של
הלשון

העברית ' .

4ן

סדן מכנה את בן  -יהודה

ה ' פרקטיקוס ' ,

' ועד

בעוד הוא מתייחס לפרץ סמולנסקין כאל

ה ' אידיאלוגוס '  .הוא טוען שבן  -יהודה היה מבחינה אחת ה ' מניע ' או ה ' דוחף ' ומבחינות אחרות היה
' מונע ' מכוח ה ' דוחפים ' שלפניו  ,תוצאה של השימוש בעברית בהזדמנויות שונות  ,ושל הפן

האחר ,

המורכב  ,והעקיף  ' -מעמד התפתחותה  .של הלשון  -שבכתב כדי דרגה המזמינה כביכול את לשון
הדיבור כמאליה '  -בעקבות פעולתה של ספרות ההשכלה ' שפיתוחה של הלשון היה לה . . .

תעודה עליונה '  .נקודות אלו הועלו בעבר על  -ידי כמה מחוקרי התחייה העברית  ,וביניהם כותב
הטורים האלה .
כמובן  ,שאלת התוויות והכינויים כשלעצמה הינה משנית  ,במיוחד לגבי הנושא הנדון  .חשובות

יותר לענייננו ( ובכלל ) הן שאלות

לשמה למימוש התחייה

?

כמו  ,האם

הצליח בן  -יהודה ליצור במהירות תנועה המונית ראויה

האם הוא בלבד אחראי לתחייה

ההמונית שנתפתחה הרבה יותר מאוחר

?

?

באיזו מידה אחראי הוא ישירות לתנועה

כיצד התנהלו ענייני

' תכנון ' הלשון ?

דומה שבן  -יהודה לא הצליח משך שנים ליצור תנועה המונית  ,עממית  ,בעוד שבשנותיו
המאוחרות יותר היה שקוע ראשו ורובו במילונו הגדול  .העובדה היא

שב , 1904 -

עשרים ושלוש
5ן

שנים לאחר שבן  -יהודה התיישב בירושלים  ,עדיין היו שם בקושי עשר משפחות דוברות
ומספר דומה בשאר הארץ .

עברית ,

6ן

מצד שני  ,בידינו הוכחות מספיקות לטענה שבתקופת העלייה הראשונה

( ) 1903 - 1882

היתה

העברית מדוברת כמעט רק בפי מורים ותלמידי בית  -הספר היסודי ( בתי  -ספר תיכוניים לא היו עדיין ,

13

ראה במיוחד באוטוביוגראפיה שלו  ' ,החלום

ושברו ' .

שהופיעה לראשונה

המשכים ונדפסה מחדש ב ' כל כתבי אליעזר בן  -יהודה '  ,א  ,ירושלים
גם דבריו של דב סדן

:

ב ' התורן ' ,

ד

(  , ) 1917 - 1918ב 13 -

א  -סט  ,במקומות אחדים  .והשווה

 , 1943עמ '

' משיטי השיחה שבין אליעזר בן  -יהודה ופרץ סמולנסקין שמענו  ,כי הוא  ,בן  -יהודה ,

שלימים עטה את ביתו דוק של מין נסיכות קרתנית [ ההדגשה שלי ,

אב " א ]

ואפילו לא ראה את עצמו

מעיקרו לא בוראם של עיקרי הרעיונות ולא מורם ורבם של הדבקים בהם  ,אלא כמי שנוטלם ובוחנם  . ' . . .ד '

סדן ,

' לשון עברית חיה לגבורות '  ,הדואר  ,גליון ב ' קע " ג ( ב ' בשבט תש " י )  ,עמ '  . 151וכן ראה הבדיקות שלו על חידוש
הדיבור העברי בדורות הקודמים  ,כלומר לפני בן  -יהודה  .והשווה ספרי  ,ש " י עגנון ותחיית הלשון העברית ( לעיל ,
הערה

, )6

פרק ד .

14

ד ' סדן  ' ,לשון עברית

15

ראה

:

ח " א זוטא  ' ,כמעלה ההר '  ,ד ' קמחי

תרפ " ט  ,עמ ' . 116

כארץ

חיה

לגבורות ' ,

שם .

( ) 1904

( עורך ) ,

ספר היובל של הסדתרות המורים  ,תרפ " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים

ד ' סדן ( במאמרו  ,לעיל  ,הערה  ) 13מצטט את הנשיא המנוח ,

יצחק בן  -צבי  ,שבביקורו הראשון

הוזמן לסעודה אצל בן  -יהודה וראה שהגברת בן  -יהודה אפתה עוגה לכבוד המאורע החשוב  ,ש ' כבר

מצויים כירושלים שני מנינים של משפחות דוברות עברית '  .סדן ציטט זאת כנראה מזכרונו  ,שכן כן  -צבי עצמו
כותב על כך במפורש בצורה שונה במקצת  ' :בשעת ביקורי הראשון אצל בן  -יהודה מנתה הגב ' חמדה באצבעות את
מספר המשפחות בארץ המדברות עברית  ,ובקושי השלימה עשור אחד '  .י ' בן  -צבי  ,זכרונות ורשימות  ,ירושלים

תשכ " ו  ,עמ '  ; 98וכן ' החזון והגשמתו '  ,פרקי זכרונות על בעיות ההסתדרות  ,תל  -אביב

 , 1968עמ ' , 51

והדברים

קרובים .
16

ראה ההערה הקודמת והשווה

:

י ' אפשטיין  ,מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון והחינוך העברי  ,ירושלים תש " ז ,

עמ '  ' : 17גם פה [ בארץ  -ישראל ] מספר

הנפשות המדברות עברית לתומן לא יגיע לעשרים ' ( נכתב ב  898 -נ )  .ודברים

דומים לאלה שכתב בן  -צבי שמעתי מפי שלמה צמח כראיון שערכתי עמו

ב 1967 -

( יפורסם כעתיד הקרוב ) .

לפרטים נוספים עיין בספרי  TheRise andDeclineוביתר פירוט  -בפרק ב של ספרי העברי על הניב הגלילי

( לעיל  ,הערה . ) 3

פ

ך ך

ציור

: 2

דוד ילין מלמד דקדוק בבית המדרש למורים

שכן הגימנסיה הראשונה  ' ,הרצליה '  ,נוסדה רק ב  . ) 1906 -אמור מכאן  ,שהמורים הראשונים היו
בעצם האחראים למעשה ההחייאה בהקף ארצי  .לבן  -יהודה שמור מקום נכבד בפנתיאון של
האומה על חלקו בתחייה העברית  ,בשמשו לה בחינת סמל אישי  .אולם אין לקפח את זכותם של

האחרים  ,ובמיוחד של המורים הראשונים שחלקם הגיע אל מעשה ההחייאה מאליו  ,מכוח אותם
דחפים עצמם שהניעו את בן  -יהודה לרעיונותיו ולפעולותיו  ,ופעולתם המקובצת מצטרפת לכוח
שהניע את מפעל התחייה בהקף ארצי ולאומי  .והלא אין לשכוח שבאותם הימים לא היתה רשת
חינוך כלשהי  ,ואיש לא הכתיב להם זאת  .היוזמה להחייאת הדיבור העברי בבית  -הספר היתה ביסודה
של המורים עצמם  ,ובוודאי של מורים נבחרים בעלי חזון והתמדה כדוד ילין  ,יוסף מיוחס  ,יהודה
גור  ,יצחק אפשטיין  ,ש " ח וילקומיץ ואחרים  ,שהפכו את ההוראה ואת תחיית העברית ליסוד חייהם .
הבנת חלקם של המורים העבריים ותפקידם האמיתי בתחייה העברית חשובה מאוד גם להבנת
נושאנו  ,שכן מחולליו של הניב הגלילי היו מורים גליליים  ,ומובן שאין לקפח את חלקם של
התלמידים במפעל כולו  ,כפי שיוסבר להלן .
עם בואם

( מ 1904 -

וסמינרים למורים7ן

ואילך ) של אנשי העלייה השנייה  ,בעיקרה עם הקמתם של בתי  -ספר תיכוניים
והופעתם של ' דורות ' חדשים של בני נוער מבין בוגרי אותם בתי  -הספר

היסודיים העבריים הראשונים  ,שהיו צריכים ללשון יעילה יותר ועשירה יותר מזו שבמסגרת בית -

הספר היסודי  -הפכה העברית ללשון התקשורת של המונים גדלים והולכים  .לא ברור באיזו מידה

היה קשר ישיר בין בן  -יהודה לבין התפתחויות אלו והדבר צריך עיון נוסף  .בוודאי הן קשורות
באותם תהליכים שהוזכרו לעיל בחיי החומר והרוח של היהודים מאז המאה הי " ט  ,בתנועת התחייה

הכללית  ,הלאומית והסוציו  -פוליטית  ,של חיבת ציון והציונות הקדומה  ,אהבתו הטבעית של היהודי
17

גם גני הילדים החלו להתפשט בארץ בעיקר

נקע

ך

מ . 1903 -

אף כי כמה ' סנוניות ' הופיעו שנים אחדות

קודם  -לכן .

הניב הגלילי ' ומיבטאו

לשפתו העברית והצרכים החברתיים  ,התרבותיים ,

הדימוגראפיים והכלכליים

הפסיכולוגיים ,

שבמציאות הארץ  -ישראלית החדשה  ,שהוכתבו על  -ידי קיבוץ  -הגלויות ומיזוג הגלויות .
מא 1וו '
ש
עיממת
העשוי
'
התהיה
הו
התחצצן מקוסגיירטם  .אמית שנ
ננ1רמ ' ם
כסמל .

8ן

,

,

"

שי "

עם זאת  ,לא נמעיט בדמותו  ,אם נאמר שהוא לא היה ' מנהיג ' במלוא מובן המלה  ,או מורה

שיכול היה להשפיע על ההמונים ולמושכם בעקבותיו  .במידה מסוימת הוא אפילו נשאר ' משכיל '
שניסה להילחם ב ' מורדי האור '

9 ,ן

ומזגו הקשה  ,שלעתים עורר גם את ידידיו כנגדו  ,אף הוא לא סייע

יע - 1ן משום נך נשאי עתן נגור סמי

מאשו

.

נישא יתיקר  .ואמר נני1ת

"

נול .

לא וא

" " "

ין יק

עיקר התפקיד של ההחייאה בפועל נפל אפוא על שכמם של המורים העבריים  ,שראשית פעולתם
היתה בימי העלייה הראשונה ( וכאמור  ,בבית  -הספר

היסודי ) ,

ובימי העלייה השנייה נוספו הפועלים

והנוער המתבגר  ,שהיו זקוקים ללשון יותר יעילה לעניינים שבמעשה ולעניינים שברגש ומחשבה ,
ומתוך שימושם הם בעברית היא הפכה ללשון ההמונים  .המורים הם שיצרו את ' ועד הלשון העברי '
המקורי והם שאיישוהו ברובו בתקופה הראשונה  .אין צורך לומר  ,שגם לילדים היה תפקיד חשוב
בתחיית הלשון העברית ובהתפתחותה מכאן ואילך  .הלא הם אשר הפכוה לשפה ילידית

( טענ81מ ) ,

טבעית ; וכפי שהראיתי במחקרים אחרים  ,אגב ' יילוד ' העברית  ,הם אף הכניסו בה שינויים מרחיקי
לכת  ,שלא שערום הראשונים מבין הוגי

התחייה  ,בעוד

שהאחרונים לא עמדו עדיין ברובם על

הקפם  .י 2הילדים הם גם אלה אשר הפכו את הניב הגלילי לילידי ויצרו בו את ההמשכיות  ,כפי
שנראה להלן .
18

והשווה מאמרו של נ " ה טור  -סיני ( טירטשינר ) על עבודתו המדעית של אליעזר
 , TAeעמ '  , ! 9הערה . 15
and
 . 1936וראה בספרי

19

לפרטים ראה שם  ,עמ '  , 17הערה . 14

20

ואולי מתאימים כאן הדברים שאמר דוד בן  -גוריון בקשר לבארון רוטשילד

בן  -יהודה  ,הארץ 15 ,

בדצמבר

' הוא לא היה היחיד והוא לא היה

:

הראשון שחזון זה פעם בלבו  .קדמו לו רבים וטובים ואף הם לא היו ראשונים  .אין ראשון לחזון לאומי המלווה

עם  -עולם בכל תולדות חייו הארוכים  ,אולם הוא היה הראשון שעשה מעשה אדיר ,
לספרו של ג ' קרסל  ,אבי הישוב  -הברון רוטשילד ומפעלו  ,חיפה

נועז . .

 . ' .כדברי הפתיחה שלו

סו  -טז  .דבריו שבעל  -פה בנושא

 , 1954עמ '

הנדון  ,שנאמרו כראיון שהיה לנו עמו  ,יובאו במחקר אחר  .שני דיונים חשובים הנוגעים במישרין לפרשת התחייה
העברית הופיעו בחוברות קרדמות של

' קתדרה ' :

א  .להערכת מפעלו של בן  -יהודה ותרומתו לתחייה העברית  ,ראה הדיון על ' אליעזר בן  -יהודה ותחיית הלשון
העברית ' בהשתתפות י '

פלמן  ,ר ' סיוון  ,ע '

אורגן וח ' רבין  ,קתדרה ,

( חשוון

2

תשל " ז ) ,

עמ ' . 107 - 81

ב  .לעניין התפתחותה של תרבות עברית וילידית בארץ  -ישראל  ,ראה מאמרו המאלף של א ' אבן  -זהר  ' ,הצמיחה

וההחגנשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ  -ישראל ,
במסגרת דיון על נושא זה ( שם  ,עמ '

, 189 - 165

, ) 206 - 163

, ' 1948 - 1882

קתדרה ,

16

תשים ) ,

( תמוז

עמ '

הכולל גם את מאמרו של י ' שביט  ' ,תרבות עברית

ותרבות בעברית ' ( שם  ,עמ ' . ) 193 - 190
בהקשר זה ראוי להזכיר גם דיון
ועברית בת ימינו  -לשון אחת
כשר  ,מחשבות ,

48

( טבת

אחר  ,התורם ל ' דמיסטיפיקאציה ' של פרשת התחייה העברית  ' -עברית קדומה

?' -

תש " ם ) ,

בהשתתפות א ' אבן  -זהר  ,ע '

עמ '

; 57 - 51

"

.

נדפס שנית כ ' לשוננו לעם ' קונטרס ש " ד ( אדר

הכותרת צברית קדומה ועברית בת ימינו  -לשון אחת

.

אורנן  ,ע '

? -

, ( a ~ um

~ (

,

~

רבין ' מה היתה תחיית הלשון '  ,ספר שלום סיון  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

 . Fellman ,נ ולעניין

זה השווה

.

ירושלים

.

הנ " ל  ' ,לשונם המדוברת של הילדים כנושא למחקר '  ,החינוך ,

McCormack and S . A . Wurms

w. c .

 :ח'

. 140 - 125

ראה  :א ' בר  -אדון ' לשונם המדוברתשל הילדים בישראל '  ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה
; 1959

תחת

שיח בלשנים '  .לניתוח מורחב של תרומת בן  -יהודה

ראה גם ספרו של ofalClassical' Tongue The Hague 1973

21

איתן וא ' רוכינשטיין וכהנחייתו של א '

לה 1 ,

( מאי

, ) 1963

העברית ,

עמ '

; 35 - 23

 the Revival oflHebrew ' ,מ ]  the 1) 0 ] 0 of Childrenחל ) ' idem ,

World Anthl
Iropology/Approaches 10 Language : Anthropological Issues , -The Hague

.

( 5 .נט )

.

 . 531 - 552קק  , 1978וראה לעיל  ,הערה . 7
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: 3

יוסף מיוחס

אהרן בר  -אדון

__
ל

 ,שלל

'

'

,

רבים מבין מורי התקופה הראשונה  ,ביחוד בימי העלייה הראשונה  ,לא היו מוסמכים להוראה
.

ולא מתאימים לתפקידם  .חלקם אף הגיעו להוראה בשל חוסר  -יכולתם לעסוק במקצוע אחר  ,ורמזים

..

לכך מצויים בספרות התקופה .

72

גם לא היתה כל רשת חינוכית מרכזית  ,לא תכניות ולא פיקוח  ,ואף

לא הנחיות של ממש למורה חסר הניסיון  .למעשה  ,כל מוסד קבע את מדיניותו ואת תכניתו  .יתר על
כן  ,כל מורה היה יכול להחליט על שיטות ההוראה  ,על תכנית הלימודים של מקצועו  ,וברוב

המקרים גם יכול להחליט על לשון ההוראה  -אם ללמד בשיטת ' עברית

ליידיש  ,לאדינו או עברית

;

בעברית '  ,או בתרגום

ואם בצירוף עברית ולועזית  -באיזה יחס ובאילו כמויות ובאילו

מקצועות  ,כגון לימודי קודש לעומת לימודי חול  ,או הבחנה בין מקצועות עבריים או הומניסטיים

 .לבין מדעיים  .אפילו ההכרעה בעניין המבטא ( אשכנזי או ספרדי ) היתה בתחילה נחלתו הבלעדית
ציור

:4

יהודה גרזובסקי
( גור )

של המורה  .חוסר הארגון היה בולט וללא ספק פגע קשות כחינוך העברי 23 .
עם זאת לא שררה אנארכיה גמורה בשדה החינוך כפי שעלול להשתמע מההיאור הקודם ,

24

שכן

פגמים אלה אוזנו במידה מסוימת על  -ידי פעולתם החיובית של מורים אחרים בעלי יוזמה  ,יכולת
ושאר  -רוח  -כאלה שהוזכרו לעיל  -שבעבודתם המסורה והרצופה תיקנו את המצב במידה רבה
והשפיעו השפעה מכרעת על התפתחות העניינים בחינוך העברי ובהתפתחות הלשון .

החופש הכלתי  -מוגבל בשדה החינוך העברי בארץ באותם ימים ראשונים ,

25

איפשר  ,אפוא ,

למורים מסוימים לנצלו לרעה ופתח לאחרים  ,לבחירים שבהם  ,כר נרחב לפעולה חיובית .

26

מורה

בעל מעוף ויוזמה יכול היה לנסות ולבחון שיטות חדשות בכיתותיו או בבית  -הספר כולו  ,אם ביסס

לעצמו עמדה מתאמת ( וראוי לזכור שבתי  -הספר היו כולם קטנים יחסית באותם הימים )  .ואם הצליח
לרכוש לעצמו יוקרה מעבר לגבולות בית  -ספרו או מקום  -מגוריו  ,הרי שיכול היה להשפיע על מרחב
גדול יותר  .ואם הוא חי באיזור מרוחק  ,כגון הגליל  -העליון  ,הרי שהיה יכול להשליט א ת רעיונותיו

22

ראה  ,למשל  ,עדותו של ח " א זוטא על טיבם של המורים בבית  -הספר העברי בפרוס המאה  ,ברשימתו ' במעלה

ההר ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ '

 . 144כפי שהעירותי בספרי העברי על הניב הגלילי ( לעיל  ,הערה

, )3

אלמלא ידעתי

שהוא היה מורה ומפקח בישראל  ,וביסודו אוטודידאקט בעצמו  ,הייתי מאשימו בוודאי בכוונות ' אנטי  -מוריות ' .
אבל כזו היתה ככל הנראה המציאות .
23

קיימות עדויות לרוב על כך  .הספרות של התקופה מלאה תלונות על מצב זה  ,בעיקר מעטם של מורים מודאגים .

וכידי גם עדויות מעניינות שבעל  -פה  ,שהקלטתי מפיהם של כמה מראשוני המורים  .והרי דוגמה אחת מני

מפי המורה הוותיקה יהודית הררי

רבות ,

' ההוראה התנהלה בשיטת התרגום ליידיש  ,המבטא  -אשכנזי  ,וכל מורה

:

מבטא לפי הנהוג בארץ מוצאו  .תכנית  -לימודים מחולקת למקצועות ולשעות לא היתה  -המורים לימדו כרצונם .
פעם עסקנו שעות רבות במקצוע אחד  ,ופעם עכרו ימים רכים לבלי שוב אליו  .המשמעת היתה רופפת  ' . ' . . .שמחה

וילקומיץ בונה בית הספר הכפרי בארץ '  ,ל " י ריקליס

( עורך ) ,

המורה ( לזכר ש " ח

וילקומיץ ) ,

ירושלים תשי " ט .

דברים דומים השמיעתנו יהודית הררי בראיון מוקלט על נושא התחייה ( יפורסם במשך הזמן ) .
מהמתלוננים אמנם כינו את המצב בתארים ' פרהע ' ו ' אנארכי ' .

24

כמה

25

יתכן שאילו היו כל המורים הראשונים מעולים  ,היתה התחייה מתקדמת בקצב מהיר יותר  ,אבל זה עניין
לספקולאציה  ,שכן הדבר קשור בגורמים מרובים שלא כאן המקום לפרטם  .הסבר מעניין לשאלה מדוע לא ניזוק
הדיבור העברי  ,למרות חוסר ההכשרה המקצועית של המורים הראשונים להוראת
אפילו נמצא נשכר מכך  ,מוצאים אנו כדברי ח " א זוטא

:

ה ' מקצועות הרוחניים ' ,

ואולי

' המורים " החובבים " ההם אמנם הראו אח " כ גדולות

בנוגע ללשון העברית  :הם הם שהניחו את היסוד להפצת הדיבור העכרי וגם העשירוה במלים רכות מלאכותיות

מסוגן של " מלים בן  -יהודיות "

[ ו] ,

שרובן צצו בן יום ובן  -יום נבלו  ,וכל כמה שידיעותיהם במקצועות כלליים היו

מועטות הקדישו את " שעות " למודיהם ל " עבודת הדבור "  .וככה פתחו את הצורך במושגים וכמלים
[ ההדגשה במקור ]
 , ) 15עמ '

26

ופנו את הדרך לאלה מחבריהם שחוש לשונם היה מפותח יותר  ' . ' . . .במעלה ההר ' ( לעיל  ,הערה

. 114

וראה דברי י '  .עזריהו

( אוזרקובסקי ) ,

כיצד הקל

' מצב פרוע זה

 . . .על בחירי המורים את מלחמתם לחנוך העברי

ולבית הספר החדש '  .ספר היובל של הסתדרות המורים ( לעיל  ,הערה

 :2 :2ן

 , ) 15עמ '

. 72

ציור

: 5

ראש  -פנה ,

1913

החדשניים בתחומי החינוך והלשון  ,למשל  ,בכל האזור  .ואמנם כך עלה בגורלם של המורים י '
אפשטיין וש " ח וילקומיץ ועמיתיהם  ,אשר חוללו חידושים חשובים בשדה החינוך העברי ( כגון
פיתוח בית  -הספר הכפרי

לדוגמה ) ,

השליטו את העברית בכל המקצועות והפעילויות כבית  -הספר ,

והם גם אשר יצרו ופיתחו את הניב הגלילי .

מבחינה חברתית  -לשונית דרושים כמה תנאי  -יסוד מוקדמים  ,שיכשירו את הקרקע לשתילתו
ולגידולו של דיאלקט מיוחד הסוטה באופן ניכר מהדיאלקט המקובל  .תנאים מסייעים הם ניתוקו

ובידודו הפיסיים של האזור ( בגלל מבנה טופוגראפי  ,קשיי תחבורה ותקשורת וכד ' ) מן המרכז או
המרכזים של הלשון השלטת או הניב המקובל ; ניתוק חברתי ורוחני מסוים  ,ואפילו קטן יחסית  ,כגון

הבדלים כלשהם ברקע  ,בגישה  ,בהשקפת עולם  ,באינטרסים כלכליים ( למשל  ,הבדלים בין אכרים

לבין אנשי מטעים ) וכד '

;

חוסר  -יציבות בלשון המרכזית  ,ששליטתה אולי אינה מוחלטת  ,מסיבות

סוציולינגוויסטיות ופוליטיות שונות  ,או חוסר  -גיבוש מחמת מאבק והתרוצצות בין יסודות שונים :
מציאותם של אנשים בעלי מרץ ויוזמה  ,חדורי הכרה מיוחדת  ,אולי רומאנטית  ,בדבר ההצדקה

והצורך  ,מבחינת תולדותיה של הלשון ומבחינת המקום והחברה  ,שיהיה להם ניב

משלהם  ,אשר

יקשר אותם ישירות אל צור מחצבתו של אזורם  ,אל שלב אותנטי מיוחד שלהם בתולדות הלשון

ההיסטורית של האומה  ,ויתן להם מקור לגאווה ולייחוד משלהם

; 27

ל ' משוגעים לדבר ' כאלה צריך

שיהיה קהל  -חסידים נלהב  ,גאה בעצמו ובמקומו ונכון לקחת חלק בהרפתקה הזאת ולהתמיד

בה  ,ולו

רק כתגובה כנגד התנשאותם של בני אזורים אחרים עליהם .
במצב היישוב והעברית בשלהי המאה הי " ט  ,לא היה בשום אזור צירוף נוח יותר של נתוני טבע

27

לעניין

ה ' אותנטיות '  ,השווה מחקרו של  Languageחס 11 . Fishman , ~ The Impact of Nationalism
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אהרן בר  -אדון

ואדם כאלה מאשר בגליל העליון  ,עם צמד המורים אפשטיין ווילקומיץ בראש  .באותו הזמן היה
הגליל

-

ארץ החלומות של ראשוני היישוב

-

מנותק כמעט לגמרי ( בגלל התנאים

הטופוגראפיים ואמצעי התחבורה והתקשורת הפרימיטיביים באזור נידח זה של האימפריה

הטורקית ) משאר היישוב  ,שהתרכז ברובו ביהודה ( ובחלקו בשרון

ובשומרון ) .

אפילו הגישה אל

טבריה היתה מלאת חתחתים וסכנות  .נסיעה ממטולה או מראש  -פנה ליפו  ,למשל  ,ארכה ימים
מספר .
וכך תיאר י ' אפשטיין את הניתוק החומרי והרוחני של הגליל בראשית תקופת פעילותו החינוכית

שם ( מ -

) 1891

ותוצאותיו  ' :בין הישוב העברי ביהודה ובין מושבות הגליל העליון לא היה כל

קשר ,

לא חומרי ולא רוחני  .אל סביבות יפו זרמו תמיד עולים חדשים ועמהם כחות  -תרבות מחדשים ואילו

כאן  -עקב טרחת הנסיעה  -שרר

קפאון גמור ' ' .

2

אפשטיין החליט לפעול על דעת עצמו  ,כדי

לתקן את המצב שעליו התלונן  ,כשהבידוד הזה סוכך עליו  .וכאן  ,אולי  ,מצויים שורשיה של פרשת
הניב הגלילי .
בידוד שכזה מאפשר את היווצרותו של הדיאלקט המקומי ומסוכך עליו מפני היבלעותו בעודו

באיבו על  -ידי הדיאלקט

השליט ,

אבל הוא גם מונעו מלפוץ חוצה  .הוא הדין לגבי הגורם

הפאטריוטי  -לוקאלי  ,אף כי בפועל דומה שהדיאלקט המקומי כדיאלקט של מיעוט  ,ראש מעייניו
הוא השמירה על עצם קיומו ולאו דווקא תאווה לכיבושים חדשים .
ואכן  ,משהו מעין זה מהדהד בדבריה של הגב ' עבריה כרמי  ,בתו של ש " ח וילקומיץ בראיון
מוקלט שערכתי עמה ( ב  ' : ) 1967 -זה היה נפוץ רק בגליל  ,ומחוץ לגליל לא דיברו כך  . . .קשרים לא
היו  . . .להגיע ליפו היה צריך לנסוע יומיים  ,נדמה לי  . . .זה לא פשוט היה להגיע '  .והיא מסכמת

:

' ועל כן זה היה יותר מקומי  ,כלומר הניב הגלילי  ,ולא נפוץ במקומות אחרים  ,משום שהוא לא יכול
להגיע עליהם מבחינה פיסית . ' . . .

יוצרי הניב הגלילי  :יצחק אפשטיין ושמחה  -חיים וילקומיץ
יוצריו של הניב הגלילי היו  ,ללא ספק  ,המורים י ' אפשטיין וש " ח וילקומיץ  ,שהתלו להנהיג את
המבטא המיוחד שלהם בשעה שהוויכוחים בשאלת בחירת המבטא האחיד ללשון הלאומית

המתחיית היו בשיאם  .כוונתם היתה אולי להרים בזאת תרומה לתיקנון ( סטנדרטיזאציה ) של הלשון

הלאומית בכלל  ,ואם לאו  -לפחות  ,ליצירת ניב אזורי אידיאלי  ,שלדידם היה זה בעיקרו חזרה אל

מסורת גלילית עתיקה  ,המשכה של ניב גלילי מיוחד  ,שמצאו את שרידיו באזור  ,כיאה לאיכרים
החדשים של הגליל  ,המחדשים את מסורת יישובו .
יצחק אפשטיין עלה מרוסיה

ב 1886 -

( בגיל

) 23

בין ' ששת הצעירים ' שהוזמנו על  -ידי הבארון

רוטשילד  ,לפי הצעת חובבי ציון  ' ,כדי לחנכם בחקלאות ולהכשירם כמדריכים למתישבים בעתיד ' .

29

לאחר שבילה שנה בזכרון  -יעקב  ,הוא עבר לראש  -פנה שבגליל העליון  .בין עוזריו היו צעירים
ספרדים מצפת הסמוכה  ,וכך היתה לו ההזדמנות הראשונה להיכרות עם המבטא שלהם  ,וככל

28

י'

אפשטיין .

' באין הכשרה '  ,ספר היוכל של הסתדרות המורים ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון והחינוך העברי  ,ירושלים
29

י ' אפשטיין  ' ,מזכרונותיו של עולה צעיר '  ,לגליל העליון ,

ובמיוחד עמ ' . 344

124

תש " ז  ,עמ ' 352

[ להלן

תל  -אביב תרצ " ח  .נדפס שנית
-

:

 . 147נדפס שנית

בספרו ,

אפשטיין  ,מחקרים ] .

ב ' מחקרים '  ,עמ ' , 349 - 343

ציור

: 6

בית  -הספר לבנות בצפת  ,תרע " ב  .שני מימין בשורה העליונה  -יצחק אפשטיין

הנראה  ,התרשם ממנו אפשטיין מאוד  .יתכן שאז גם נפגש עם יהודים מלבנון וסוריה  ,שהיגויים
השפיע עליו ברבות הימים .
ב 1891 -

קיבל אפשטיין משרת מורה ומנהל בכית  -הספר לבנות שנפתח אז בצפת ושתלמידותיו

היו ברובן מעדות המזרח  .כאן הוא נתקל בבעיות האופייניות למורה בלתי  -מוסמך וחסר  -ניסיון בתוך
חברה רב  -לשונית  ,שבה השפות השולטות הן יידיש  ,ערבית ולאדינו  .אולם באופן

החליט אפשטיין

אינטואיטיבי ,

:

עיקרון אחד היה כמובן מאליו ולמעלה מכל ודאי
[ ההדגשה

שלי  ,אכ " א ] ,

:

לשון בית הספר היא עברית

ואם מחוסר כל הכשרה למלאכתי ומהעדר ספרים היה עלי

להמציא הכל בבחינות רובינזון לאי הצפתי לתרבות  ,הרי הוכפל עלי תפקיד זה גם מצד

הלשון  .אמנם ביפו כבר היה בית  -ספר עברי כמוסד בר  -קיימא  ,גם בזכרון הוחל להורות
בעברית  ,אבל כאמור היתה צפת רחוקה ת " ק פרסה מן הישובים האלה [ ההדגשה
שלי  ,אכ " א ] ,

ואני רחוק מרוחק מעולם המורים .

0

'

החלטתו להשתמש בשיטת ' עברית בעברית ' היתה חשובה ונועזת  ,שכן ברוב המקומות עוד
השתמשו בשיטת התרגום  .המתחרה הקשה והגדולה ביותר שם היתה הלשון הצרפתית  ,שהיתה
נלמדת בבית  -הספר ' אליאנס ' בצפת  .היתה לה היוקרה של לשון ' מועילה '  ,וההורים טענו ' למה לנו

עברית כברית ' ( כברית  -גופרית
30
31

י ' אפשטיין  ' ,באין
ראה

:

בערבית )  .ונ

אולם אפשטיין לא נרתע .

הכשרה ' ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' , 148 - 147

וב ' מחקרים '  ,עמ ' . 354 - 353

י ' ענתבי  ' ,זכרונות ורשמים '  ,המורה  ,לזכר וילקומיץ ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' . 83

125

לחינוך הבנות בעברית היתה חשיבות מרובה לתחיית הלשון  ,שכן ברוב המקרים הנשים היו
האחרונות בבני הבית שלמדו את הלשון ובכך הפריעו להתפתחותה הסדירה  .ואם האשה  -האם ידעה

עברית  ,הרי שהיתה בכך תרומה חשובה להאצת התפשטותו של הדיבור העברי .
כיוון שנאלץ להמציא שיטות הוראה משלו  ,התרכז אפשטיין בתירגול ' קריאה נכונה

בהטעמה ,

והעקר בהבנת המלים והפסוקים '  ,וכן הרבה בהכתבות  ,שבהן השתדל להגות כל אות ואות  ,כפי

שהוא מעיד בעצמו  .מאחר שבמבטא האשכנזי אין מבדילים כין אל " ף לעי " ן  ,בין חי " ת לכ " ף
בין כ " ף דגושה לקו " ף

רפה ,

וכד '  ,מותר להניח שכבר אז החל לטפח את ה ' מבטא הספרדי ' המלא שלו  ,על

הגרוניות  ,ואולי גם על הנחציות  ,ולא מל הנמנע  ,שגם סיגל לעצמו את הבי " ח הדגושה  .וכעדות
עצמו  ,הוא היה ' מדבר רכות ומבטא צחות '  ,עד כי האורחים שהיו באים לבקרם ' היו מרבים כשבחים

[ שלו ושל תלמידיו] ' ו ' השיחה העברית שהיתה נדמה להם כצחה מן הצחות  ,היתה מקסימה את

אזנם . ' . . .

32

מתוך לבטיו אלה ומתוך זיקתו לצח ולאסתיטי ( ' תעבתי כלאים ' אומר

הוא ) ,

הגיע אפשטיין

לפתרונות שהיתה להם השפעה ניכרת הן על הוראתה והן על החייאתה של הלשון העברית  .הוא
פיתח בכוחות עצמו ' שיטה טבעית ' של הוראת השפה ' עברית בעברית '  ,בדומה ל ' שיטה הטבעית ' או

ה ' שיטה הישירה '  ,שקנתה לה אז מהלכים בעולם המערבי  .גם אחרים ניסו זאת  ,ועוד לפניו  ,ביניהם
בכר  ,בן  -יהודה  ,ילין ואחרים  ,אכל אפשטיין כנראה לא ידע על כך ( בכתביו כמעט שאינו מזכיר את

בן  -יהודה

! ),

ודומה שהשפעתו של אפשטיין היתה בסופו של דבר ניכרת ביותר  .את המבטא שסיגל
ספרדיות ,

לעצמו  ,השתדל אפשטיין להקנות גם לתלמידיו  ,ולאו דווקא לבנות בצפת שהיו ברובן

אלא בעיקר לתלמידיו האשכנזים במטולה וראש  -פנה  .למטולה עבר אפשטיין לאחר שהות של
כחמש שנים בצפת

( ב , ) 1896 -

ניהל כה את בית  -הספר והורה

בו  ,עד שעבר

לראש  -פנה ב . 1899 -

במשך תקופה זו הרכה להגות בבעיות החינוך העברי  ,ובדרכי החייאת הדיבור העברי  ,ושקד
המזרח  ,של הספרדים

במיוחד על המבטא  .הוא התרשם מאוד  ,כאמור  ,ממבטאם של יהודי

הוותיקים בצפת ושל התושבים הילידים של היישובים היהודיים העתיקים והשורשיים
כגון חצבאיה שבדרום  -לבנון  ,סמוך לגבול ארץ  -ישראל  ,וכן ג ' דידה

של יישוב יהודי ( כפי שמסר לי הד " ר ברוך
שהרבה לטייל בהם  ,וכנראה גם פקיעין .

33

בן  -יהודה ) ,

הדרוזית  ,שבה עוד

בסביבה ,

היה שריד

ואולי גם במרכזים אחרים בסוריה

ולבנון ,

במיוחד הקפידו אותם יהודים מזרחיים על ההיגוי בעת

הקריאה בתורה בבית  -הכנסת  ,ולפי עדויות שונות הדבר הרשים הן את אפשטיין ואת את

וילקומיץ .

במבטא זה נתקיים  ,כמו במבטאים מזרחיים אחרים  ,מימושם של ההגאים הגרוניים ח ' ו  -ע ' כ -
[ ח]

י-

[ט ]

וכנראה גם של הצד " י הנחצי

( אמפאטי ) כ ] 5 [ -

ושל שני הנחציים

ק '  ,ט '  ,כ [ -ן] ( [ף)]

ו-

גה  ,כנהוג בערבית  -לפחות בפי חלק מהעדות המזרחיות ( ה ' ספרדיות ' ) האלה  .אשר לבג " ד כפ " ת ,
ההמרה האלופונית ( התת  -פונימית ) הצטמצמה בעיקר להגיים כ '

לעולם כהגה פוצץ [ ט ] בלבד  ,ללא המרה אלופונית פוצץ  /חוכך

ו  -פ '  ,בעוד

שהבי " ת היתה נהגית

כלשהי  ,כלומר

בביטול האלופון

החוכך של הבי " ת הרפה המצוי ברוב המסורות האחרות  -וגם זה כמו בערבית ( אף כי היגוי הפ " א

לא הושפע מערבית ! )  .הוא הדין לגבי מימוש הדגש החזק

וכו ' .

אפשטיין  ,שסיגל לעצמו תוך ישיבתו בגליל גם ידיעה ניכרת בערבית  ,לא מצא כנראה קושי
מיוחד בהיגוי הגרוניות  ,ואולי גם הנחציות  .אבל הוא סיגל לעצמו גם את היגוי הבי " ת הדגושה

32

י ' אפשטיין  ' ,באין הכשרה ' ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

33

אולם ראה פרטים בספרי העברי על הניב הגלילי ( לעיל  ,הערה

) ?נ

(

~

. 150 - 149

וב ' מחקרים '  ,עמ '
, )3

פרק ה .

. 358 - 357

ציור

: 7

ועד הלשון העברית הראשון בירושלים  ,תרע " ד .

יושבים מימין לשמאל

:

א ' בן  -יהודה  ,י ' קלוזנר  ,ד ' ילין  ,א " מ ליפשיץ

עומדים מימין לשמאל

:

סילמן  ,א ' אידלסון  ,א " י ברור

ח " א זוטא ,

ק "י

מתוך הכרה  ,שאם הוא יבטל את המימוש הפוניטי של הבי " ח הרפה כ  [ -ע] ,

יתייחד המימוש

[ ע]

לוי " ו בלבד  ,ויימנע הבלבול בהיגוי ובכתיבה בין וי " ו לבי " ח רפה  ,כשם שהוא רצה למנוע ערבוב ת -

ט  ,כ  -ק וכד '  .במלים

אחרות  ,הוא רצה

ליחד מימוש לכל אות

וקשיים בכתיב  ,כפי שראינו לעיל  .בדרך זו ייחד את ההגה
[ ע ] לוי " ו בלבד (  /ץ  . ) /כפי שנראה להלן  ,הוא חזר

( גרפימה ) ,

[  , ] 5ו ]5 [ -

ולמנוע העמסה תת  -פונימית

בלבד  ,לבי " ת

( , ) /5 /

ואת ההגה

בו לאחר זמן  -מה מרעיון זה  ,בהשיבו לבי " ת את

,י

ההמרה האלופונית [ ע , ] 5 "4ובהקצותו לעומת זאתלוי " ו את ההיגוי [ ]  .אבל בתקופה שאנו מדברים
עליה  -שנות התשעים של המאה הי " ט  ,הוא היה עדיין חסיד הבי " ת הדגושה דווקא  ,ואותה הוא

החדיר בתלמידיו ובעמיתיו  ,ומהם נפוץ המבטא הזה על  -פני הגליל .
היגוי הגרוניות

( והנחציות ,

במידה

שנהגו )

והבי " ת הדגושה כבערבית הביא אנשים שונים

לסברה  ,שאפשטיין הושפע ישירות מן הערבית וביקש להחיות  ,מתוך השערה ושחזור  ,פרטי מסורת
עתיקה בעברית על יסוד הערבית בלבד  .אולם אין הדבר כן  .אפשטיין התרשם בראש וראשונה
מהיגויים של זקני היישוב הספרדי בצפת והיישובים היהודים השורשיים העתיקים בצפון הארץ

ובדרום  -לבנון וסוריה  ,והחליט שמן הראוי לקבלו מהם  ,כפיתרון אידיאלי לבעיית המבטא המתאים
לעברית המתחיית בדיבור  -פה  ,שבאותם הימים לא היה מוכרע עדיין כלל וכלל .
לגורם המעשי הזה נוסף  ,כפי שעולה מעדויות שונות

שאספתי  ,גורם

שבאידיאליזאציה

:

אפשטיין נטה לסברה שבפיהם של אותם יהודים נשתמרה מסורת של מבטא עברי קדמון  ,אולי

מסורת של ' ניב גלילי ' קדום  ,הראוי לקיום ולטיפוח  .על  -ידי סיגולו והפצתו של אותו מבטא צח
ואסתיטי  ,לפי השקפתו  ,ביקש אפוא אפשטיין גם להמשיך מסורת קדומה של מבטא מיוחד לדוברי
הגליל העליון  .אולי מבטא ' נכון יותר ' או ' מקורי יותר '  ,כפי שהוא סבר  ,ושאחרים קיבלוהו ממנו
ברצון ומתוך גאווה .
מן המפורסמות הוא שההיגוי המזרחי קסם גם לבן  -יהודה ותכופות הטיף לזאת  ,ועוד בתר " ע

קבל בן  -יהודה על ליקויי המבטא של

הדוברים  ,והצטער

על שלא סיגלו להם את המבטא המזרחי

,

ע1 :2

.

אהרן בר  -אדון

י

.

(

,

ד,.

,

,

(,

 ,ט '  ,ק ' )  ,על הזנחת הדגש וכד '  34 .אולם הוא לא הצליח
מזרחי ' של
מימוש '
לרבות
במלואו
במלואו .ח 'ואין זה משום שהוא עצמו  ,ככל הנראה  ,התקשה במקצת
הספרדי
המבטא
להחדיר (את

,

/.
.

בהיגוי המזרחי המלא ( כפי ששמעתי מרוב העדים

שראיינתי ) ,

בעוד שאפשטיין הצליח בזאת יותר

;

באופן אישי  .שכן גם וילקומיץ  ,שהיה הרוח החיה בביסוס הניב הגלילי  ,אף הוא לא הצטיין בהיגוי

;

כל ההגאים ( כגון

בדיבור בלתי  -פורמאלי ( בדיבור חגיגי ובקריאה הצליח יותר  ,ככל

)

הנראה )  .אלא שאפשטיין הצליח לחנך בעצמו דור של ילדים שלמדו באמצעותו לבטא את ' המבטא
במלואו  ,עלן פרטיו ודקדוקיו  -על הגרוניות והנחציות  ,והרי " ש הגב  -שינית  ,והדגשים וכו '
ן
הגלילי '

הנתציים )

וכמובן הבי " ח הדגושה  .יתכן ששליטתם של הילדים כערכית הקלה עליהם במקצת את
המלאכה  ,אבל הגורם המכריע היה  ,ככל הנראה  ,הצלחתו ליצור מסגרת חינוכית מתאמת שהטמיעה
ציור

: 8

יצחק אפשטיין

את כל הדוברים הצעירים וחישלה את דיבורם בהתאם לתכנון  ,בעוד שדבר דומה לא קרה בירושלים
ולא ככל מקום אחר  .שום דיבור של אשכנזים לא רכש לו את המבטא הספרדי המלא .
גם וילקומיץ  ,שכנראה קיבל מאפשטיין רק את הדחיפה הראשונה  ,אבל חשב על הדברים באופן
עצמאי ובוודאי המשיכם על דעת עצמו  ,הגיע למסקנה דומה  .מתוך עדויות רבות שאספתי על נושא

זה אביא כאן רק אחת מעניינת מפי הגב ' עבריה כרמי  ,בתו של ש " ח וילקומיץ  .שאלתיה  ,מי לפי
דעתה הכניס את היגוי השי " ת הדגושה  -אפשטיין או אביה  .היא ענתה ללא היסוסים

:

אני חושבת שלא אפשטיין ולא אבא  ,כי זה היה המבטא המקובל בפי הספרדים

 .אבא

קיבל את זה כמבטא הנכון ביותר  ,בכל אופן מפי אבא שמעתי תמיד הסברים על העניין  ,כי

היו ויכוחים רבים בקשר לעניין הזה  ,ואבא הוכיח  ,שזהו המבטא הגלילי שהיה שם

,

ולדעתי הוא המבטא שנשמר נכון יותר מאשר מבטאים אחרים  . . .הוא מקורי יותר . ' . . .
אמנם גם בפי הספרדים ' לא במלואו נשמר '  ,אבל מאחר ש ' אנחנו הלא למדנו את המבטא מפי

הספרדים '  ,אשר ' שמרו על המסורת יותר מאחרים '  ,החליט  -לפי עדותה -

וילקומיץ  ,וכמוהו

אפשטיין מעט לפניו  ,שמן הראוי לסגל במידת האפשר את כל פרטי המבטא הספרדי הזה  ,כפי
שנשמר בפי זקני הגליל הספרדים דווקא .
ואכן  ,כשהקלטתי כמה מזקני הספרדים  ,ילידי צפת והסביבה  ,נתברר לי שהמסורת שבפיהם

משמרת את כל היסודות הנ " ל  -לא רק את היגוי הגרוניות

שינית  ,אלא גם את הבי " ת כדגושה תמיד
[ , ]5

[ , ]6

ללא האלופון

וחלקם גם מימשו את ההיגוי הנחצי של ט ' ו  -ק '

המזרחיות  ,ואין כאן המקום

[ ע] ;

ח ' וע '

כ [-מ

] ו  [ -ש] ,

רהרי " ש הגב -

וכן את הביצוע הנחצי של הצד " י כ -

כ  ]1 [ -ו , ] 1 [ -

כפי שנהוג במקצת המסורות

לפרט .

על מימוש בג " ד כפ " ת במסורות העדות
דומה שהמסורת התימנית היא היחידה המקיימת המרה דגוש  -רפה בכל ששת ההגאים בג " ד
35

כפ " ת  ,אף כי גם בה קיימים הבדלים פוניטיים במימוש בין מסורות ההגייה של האזורים השונים .

34

א ' בן  -יהודה  ' ,תקון ההברה הספרדית

סילמן ברשימתו

שכפיני ' ,

נ ' טורוב

( עירך

),

החינוך  ,א ( תר " ע )  .שאה ניתוחו של ק " י

' אישים '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

אבן  -זהר ( במאמרו  ,לעיל  ,הערה

 , 20עמ ' ) 173 - 172

 . 192 - 191השווה ניתוחו של א

'

את הסיבות להנהגת העברית כלשון מדוברת ולאימוץ ההברה

הספרדית .
35

הרבה מחקרים נכתבו על מסורות העדות  .ראה  ,למשל  ,מחקרו המאלף של ש ' מורג  ,העברית שבפי יהודי

ירושלים תשכ " ג .
?1 :22

תימן ,

ציור

: 9

המחזור השלישי של בית  -הספר בראש  -פנה  ,חר " פ .

בשורה העליונה  ,שני מימין  -אהרון טורקניץ ; שלישי מימין  -חיים קלר
בשורה האמצעית  ,במרכז  -שמחה חיים וליקומיץ ורעייתו לובה
המסורות האחרות נבדלות בתפוצת ההמרה  .משותף לרובן הוא העדר המרה בגימ " ל ודל " ת  ,הנהגים
כפוצצים בלבד

[ש

,

[ ט ]  .המסורת

ה ' ראשית ' של ההברה הספרדית  ,ובעקבותיה העברית הישראלית

השלטת  ,אינן מקיימות המרה גם במימוש התי " ו  ,ומתקיים ההיגוי הפוצץ

[ )]

בלבד  .פירושו של

דבר  ,שברוב המסורות הצטמקה ההמרה האלופונית ל  -בכ " פ  ,אף כי בהוראת הדקדוק מוחלים חוקי
הריפוי והדיגוש על כל בג " ד כפ " ת .

36

מן הראוי ליחד כאן כמה מלים למימוש

כחוכך שפתי  -שיני

[ ץ]

הבי " ח הרפה במסורות

השונות  .לפי

שונה כעדות אשכנז ותימן  ,כחוכך קולי דו  -שפתי

וטנג ' יר 15 bilabial stop elsewhere ,תס 1ש ' and

אצל יהודי גיברלטר

[ ' וסותם דו  -שפתי לא  -מוכפל במקום אחר ' ] .

מורג חולק עליו  .הוא קובע  ,ששתי הווריאנטות [  ] 6י -

[ ע]

37

ש'

מצויות במקומות שונים בתימן  ,בעיקר

~ TheRiseהצעתי חוק ריפוי כללי לבג " ד כפ " ת  .וראה שם בפירוט על נושא זה

36

בפרק השביעי כספרי '

37
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[ ]5

ג ' שרם ' היא נהגה

.

Hebrew

~ raphemes of

. The

4 . Schrammן  . ) ; .מורן

לי  ,אבל אינני בטוח .

21
~

,:

אהרן בר  -אדת

, ,,

, -.

 ,ילך

,

,ל, ,

( ,

ל,

',

מחוץ לצנעא  ,בג ' רבה ובקהילות מסוימות במרוקו  .מאידך יש עדות ( יהודי עיראק  ,מצרים  ,הקהילה
הפורטוגיזית בהולנד ) שחבריהן מהגים בקביעות את הבי " ח הרפה כ  , ] 5 [ -כמו הדגושה 8 .נ
לממצאים האחרונים  ,הנראים לי מבוססים בהחלט  ,נוכל להוסיף על יסוד מחקרנו זה  ,שהיתה
עוד מסורת שהעדיפה את המימוש

[ ]5

לבי " ח הרפה  ,והיא זו של יהודי דרום  -סוריה ולבנון והאזורים

הגובלים בגליל  -העליון  ,שממילא נחשבו לאזור אחד משך דורות .
פירושו של
[ ]5

דבר  ,שפרט

39

לקהילה הקטנה של הפורטוגזים בהולנד  ,כל אלה שקיימו את המימוש

לבי " ח הרפה הם יהודים דוברי ערבית ( אולי גם לאדינו בכמה מקרים )  .הדעת נותנת שהייתה כאן

איזו השפעה ערבית .

40

אפשטיין ווילקומיץ ביקשו אפוא להוסיף עדת דוברים ( אשכנזית ברובה מבחינה
ציור

: 10

שמחה חיים

לקבוצה זו של הוגי בי " ח

דימוגראפית )

פוצצת .

וילקומיץ
חזרה אל אפשטיין ווילקומיץ
תקופת מטולה של אפשטיין לא היתה ארוכה  ,אולם הוא הספיק להניח בה יסוד למבטא הגלילי אצל
ב 1899 -

תלמידיו  .כשעבר

לראש  -פנה  ,הוסיף להפיץ את המבטא הגלילי שלו בין תלמידיו הצעירים ,

ומאחר שהיה בעל אישיות נעימה ומקסימה  ,נקלטה השפעתו היטב בלבבות  .ההתחלה נעשתה בין

הדור הצעיר  ,ועכשיו היה צריך לחכות רק להמשך  -הצטרפותם של מורים אחרים להפצת הניב

מזה  ,וגידולם של הילדים וכניסתם של ' דורות ' חדשים של ילדים למחזור מזה  ,ושני הדברים הושגו .
כשעזב אפשטיין את מטולה  ,בא המורה המוסמך הצעיר ש " ח וילקומיץ ( לאחר ניסיון של שלוש

שנים ברחובות ) למלא את מקומו שם  ,ועד מהרה עלה על אפשטיין בקנאותו לעניין זה ובהתמדתו
בו  .וילקומיץ היה יותר קיצוני ועקבי בעניין זה  ,ולא היה מוכן לשום ויתורים  .לעומת
שעזב את הגליל

ב , 1902 -

אפשטיין ,

נסע לשוויץ וחזר ארצה רק לאחר מלחמת  -העולם הראשונה ובשובו חזר

בו מעניין הבי " ח הדגושה ( בהציעו  ,כאמור  ,להגות את הוי " ו כ  [ -ו]  .וילקומיץ לא רק שנשאר בגליל
( הוא עזבו רק לתקופה

קצרה ) ,

"

אלא שעם נסיעתו של אפשטיין מראש  -פנה עבר הוא אליה ופיתח

שם את בית  -הספר הכפרי העברי לדוגמה  ,עד שהפך לאחד מהמעולים שבמוסדות החינוך בארץ ,

ואף נעשה מפקח על כל בתי  -הספר של פיק " א בגליל  .בתפקידו זה הוא ניצל את כל כוחו להשליט

את הניב הגלילי בכל בתי  -הספר בגליל  -העליון ובמידת מה גם בגליל התחתון  .הוא המשיך בטיפוח
הניב הזה ובהפצתו בכל רחבי הגליל כעשרים שנה  ,עד מותו ללא עת
אולם לאפשטיין נשארה זכות

הראשונים ,

הוותיקים שבגליל  ,מאותם שיכלו לנמר לי

:

ב 1918 -

4],

ועד היום הוא זכור באהבה ובהערצה אצל ותיקי -

' התחלתי אצל אפשטיין והמשכתי אצל וילקומיץ , ' . . .

ומיד עוברים לספר כיצד נטע בהם אהבה ללשון וידיעה בלשון וגאווה על ניבם .

ש ' מורג  ,ביקורת על ספרו של שרם  ,קרית ספר ,

במיוחד

עמ '

. 81

38

ראה :

39

לפי עדותו של י ' איתן חל הדבר גם על יהודי דמשק וחלב  .ראה  :זכרונות ועד הלשון  ,ג

צריך עיון נוסף

, ) 1967 ( 42

( תרע " ג )  ,עמ ' . 59

והדבר

,

פרק . 11

40

מסקנה זו מוצאת לה סימוכין במחקרו של מורג ( לעיל  ,הערה

41

השתתפו עמם מורים נוספים וביניהם יהודה ענתבי  ,טורקניץ  ,גב ' וילקומיץ וחיים קלר  ,ואין כאן המקום לפרט .

נ)  3ך

, ) 35

' הניב הגלילי ' ומיבטאו

חלקם של ההורים ותרומתם של הילדים
אשר לחלקם של ההורים ושאר המבוגרים  ,בתחילה לא היה להם חלק במהלך הזה  .הם היו ברובם
' מחוץ למעגל ' של דוברי העברית  ,שהיה מעין מעגל סגור של מורים ותלמידים בלבד ( וכאמור
תלמידי בית  -הספר היסודי

דווקא ) ,

עד שהתלמידים הראשונים הפכו להורים  ,וחוזר חלילה .

מלכתחילה היה הדבר אפשרי רק עם הילדים  ,ודווקא בטרם יסגלו להם מסורת  -דיבור אחרת  ,ולא

עם מבוגרים שכבר קנו להם הרגלי  -היגוי

אחרים  .העובדה שהילדים הראשונים לא דיברו עברית

בביתם  ,על אף כל מגרעותיה  ,היה לה אפוא יתרון אחד ( ובוודאי לגבי פיתוחו של הניב

הגלילי ) ,

שכן

על  -ידי כך נמנעה התנגשות בין מבטאים שונים  .שהרי יש לזכור שהמדובר הוא בגרעין העיקרי של
המתיישבים האשכנזים הראשונים שהביאו אתם מסורת של הגייה אשכנזית  .בטרם חלמו על דיבור
עברי ממש ,

42

ובמידה שהצטרכו לומר משהו בעברית  ,בוודאי השתמשו בהברה האשכנזית .

ניתוקם ,

המלאכותי לכאורה  ,של הילדים מהשפעה עברית אחרת איפשר לאפשטיין  ,וילקומיץ ועמיתיהם
להקנות להם את הניב הגלילי  ,עד שנוצרה בגליל המושבה היחידה הידועה לנו מתקופת

ההחייאה ,

בה ציבור שלם של דוברים אשכנזים סיגל לו מבטא מזרחי במלואו  .ועל היגויים המשובח שלאותם

ילדים גליליים יש לנו עדויות לרוב בכתב ובעל  -פה  ,וחלקם שמר זאת עד זקנה ושיבה ( כפי שעולה
מן הראיונות המוקלטים שערכתי עמם בשנים

. ) 1975 - 1965

לאחר שהילדים התרגלו להשתמש בניב העברי ההדש בין כתלי בית  -הספר ובחצרו  ,הם הרחיבו
את המסגרת יותר ויותר  .תחילה הוציאוהו למגרש המשחקים ולרחוב ולכל עיסוקיהם בינם לבין

עצמם  .אחר  -כך הביאוהו הביתה  ,והקנוהו גם לאחיהם ולאחיותיהם הצעירים  ,ובמשך הזמן עלה

בידם לסחוף גם חלק מהוריהם אל מעגל הדוברים  ,ברב או במעט  .הילדים עשו זאת באופן

טבעי ,

כפי שקורה בדרך  -כלל בחברת מהגרים  ,שבה הילדים קולטים את הלשון החדשה מהר יותר
מהוריהם והופכים מורים להוריהם  .אלא שכאן הלשון כולה היתה צריכה עוד להיווצר  ,ובמידה רבה

בשיתוף  -פעולה מצד הילדים ובתרומתם הישירה לתחייתה  .אולם יש לנו עדויות שגם ידם של

המורים ( בעיקר וילקומיץ  ,ואני מניח שגם

אפשטיין )

היתה בדבר  ,ב ' הסיתם ' את הילדים לדבר

עברית עם הוריהם ולשאר פעולות שתרמו להפצת הלשון  .מורים אלה פעלו על ההורים גם

במישרין  ,הן בדוגמה האישית שנתנו במסגרת היישוב הקטן יחסית  ,והן בשיעורי הערב למבוגרים

שהנהיגו בראש  -פנה  ,למשל  .אבל ספק אם ההורים הסתגלו כראוי למבטא הגלילי .
במחקרים קודמים הצעתי כי בדברנו על התפתחות הלשון אצל ילדים  ,מן הראוי לתפוש ' דור '
של ילדים לא כתקופה של

30 - 20

שנה  ,אלא כמשהו מקביל ל ' שנתון ' בבית  -הספר ( או ל ' דורון ' )  .ילד

מכתה גבוהה מתייחס אל ילד מכתה נמוכה כאל מישהו

מ ' דור

אחר '  .לפיכך אפשר לומר שהניב

אף כי שנות אונו לא היו כל  -כך מרובות  ,מכל מקום בתקופת השיא שלו  ,נאמר

חצי דור  ,אלא היה בעל

15

ב , 1910 -

הזה ,

לא היה בן

מחזורים בקירוב  ,ואולי אפשר גם לומר שהתגלגל בפי מספר דומה של

' דורות ' צפופים של ילדים  .אחרת קשה להסביר את חיותו וטבעיותו לאחר

כ 15 -

שנים בלבד .

בספרות המחקרית על מצב החינוך והעברית בבתי  -הספר בארץ בתקופה הראשונה לא הובלט די
הצורך ,

שהמצב בגליל היה הרבה יותר טוב מבחינה זו  .בית  -הספר בראש  -פנה ( וכמוהו זה

שבמטולה ) היה בין הראשונים שהנהיגו את העברית בהוראת כל המקצועות  ,דבר שקשה להפריז

בחשיבותו לתחייה  .וילקומיץ הפך את ביתו לבית עברי לדוגמה ( גם אשתו היתה מורה
42

' בראש  -פנה לא חסרו יודעי תורה  ,אבל
 , ) 28עמ '

אירי

עברית ) ,

לא חלם על דיבור עברי '  .י ' אפשטיין  ' ,באין הכשרה ' ( לעיל  ,הערה
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והילדים קיבלו השראה רבה ממנו  .הוא היה מסור ולמרות קנאותו ותקיפותו  ,היה מקובל על
תלמידיו  ,ובעת הקלטת החומר למחקרנו  ,כחמישים שנה לאחר מותו  ,עדיין דיברו עליו הכול
בהערצה ( פרט לאחד

משנעשה מפקח אזורי  ,הטיף למורים ( הן  .באופן אישי הן בכינוסים

מעמיתיו ) .

האזוריים שנערכו פעמיים

בשנה ) ,

ודרש מהם להשתלם בניב הזה ולהשליטו בגליל כולו  .דרישותיו

לדיבור עברי במבטא הגלילי המיוחד בבית  -הספר ובבית נתקבלו לא רק מתוך הכבוד שרחשו לו  ,או

מפני סמכותו כמפקח  ,או מחמת הטפותיו  ,אלא נראה שהיה גורם חברתי  -לשוני נוסף  .הוא נתן
לצעירים בראשוני היישובים בגליל  -העליון  -בראש  -פנה  ,במטולה  ,ביסוד  -המעלה  ,במשמר -

הירדן ובאחרים ( הגליל  -התחתון הינו פרשה

לחוד ) -

מקור מיוחד לגאווה אישית  :גאווה בבית -

ספרם המעולה ובחינוכם המשובח ( וכאמור  ,הוא היה משובח ביחס לכל

האחרים ) ,

בעיסוקם

בחקלאות ממש בגליל הרחוק  ,וגאווה בניב המיוחד שלהם  ,המקיים את טעמו המיוחד של ניב גלילי
קדום  .ואכן  ,מקצת מגאווה זו עדיין הדהדה בבירור בדברים שהקלטתי מפי שרידי הדור  ,שאגב

הצטיינו בהקפדה על לשונם  ,שלא כגליליים הקדמונים  ,שלפי המסורת לא הקפידו בה כל  -כך .

ואפשר שלכאן שייך גם גורם סוציולינגוויסטי אחר  ,גורם שנקרא בספרות ' מוטיבאציה חברתית
לשינוי

הגאי '

43 ,

כלומר שמטעמים שביוקרה חברתית  ,מכניסים דוברים מסוימים שינויים בהגייתם

( כך  ,למשל  ,בימים אלה אנו עדים לתופעה של

' שיכנוז ' הדיבור אצל חלק מבני עדות המזרח ,

הממיר את היגויו המזרחי בהיגוי הישראלי הכללי ה ' משוכנז '  -הם ' מטשטשים ' את היגוי

הגרוניות  ,מסגלים להם רי " ש ענבלית

וכיו " ב ) .

ואשר לימים הראשונים  ,לעתים מתקבל הרושם

שתושבי יהודה היו מתנשאים כמקצת על הגליליים שהיו איכרים ממש  ,ואולי ראו בהם לפעמים
' איכרים פשוטים '  .רצו אפוא הגליליים להוכיח להם את יכולתם לעשות דברים שהללו לא יכלו
לעשות  -למשל  ,לסגל לעצמם את ההיגוי הספרדי הקשה במלואו ( שבו נכשלו היהודאיים כישלון

חרוץ  ,למרות דרישותיהם של בן  -יהודה  ,ילין ורבים

אחרים  ,כרמוז לעיל ) ,

תוך ' הוספת ' המימוש

.

הנדיר של הבי " ח הרפה כדגושה בבחינת ' אות  -יוקרה ' ( וכידוע  ,זו הפכה לתכונה הבולטת של הניב

הגלילי בעיני האחרים  ,כי בהיגוי גרוניות כשלעצמן לא היה חידוש

מיוחד ) .

מה גם שיכלו לקשר

זאת עם מסורת קדומה  ,שהוסיפה להם יוקרה מיוחדת .
כך או אחרת  ,כל הגורמים שהוזכרו לעיל חברו יחד וסייעו לעברית ליהפך עד מהרה לשון ילידית

בגליל  -העליון  ,וגלילית מיוחדת

דווקא  .ולדעתי  ,למרות כל היתרונות שהיו ליהודאיים ( מבחינה

כמותית ואיכותית  :בגשם וברוח  ,בכוח  -אדם ובמנהל  ,וביוקרה וכו '

וכו ' ) ,

התחייה העברית בשלהי

המאה התשע  -עשרה וראשית המאה העשרים היתה יותר מוצלחת ומלאה בגליל  .ואף אם מקצת

המתיישבים הראשונים ( ויש להניח שאלה היו האבות הצעירים יחסית של הילדים

הראשונים )

הצטרפו למעגל הדוברים  ,המקור העיקרי היתה העדה הגדלה והולכת של הילידים

הצעירים ,

כמוסבר לעיל  ,כך שעל  -סף מלחמת  -העולם הראשונה כבר היו הרבה אנשים צעירים  ,לרבות הורים
צעירים  ,אשר חונכו על הניב

לדובריו .

43

44

הגלילי ,

ובמידה שמותר לדבר על תופעות היסטוריות במושגים של ' אילו '  ,הרי אילו היו הדברים

ראה במיוחד מחקריו של ו ' לבוב  ,כגון
Fishman

14 .

.

:

Wort

 . Labov , ' The Social Motivation ofa Sound hange ' ,יל

 Linguistic Structures ' ,תו  . 273 - 306 : ' The Reflection of Social Processesקק 19 ) 1963 ( ,

 . 240 - 251קק The HaglJe 1968 ,
44

ובשבילם היה הוא טבעי לא פחות מכל דיאלקט אחר

 the socioiogy ofLantuageחן . Readings

ן 6 .פן

כמה וכמה מן הדוברים הילידים שהקלטהי אמרו לי  ,שהם היו משוכנעים שדרכם היתה הדרך היחידה להגות

עברית כאופן ' נורמאלי ' או ' טבעי '  ,והם ממש הופתעו לשמוע  ,למשל  ,את המבטא ביהודה  ,מקום שם ' מבטאים

.

בי " ח כמו וי " ו  . ' . . .אחד הוותיקים היה מוכן להישבע שבן  -יהודה עצמו הגה כך גם הוא .

:2ן 2ך

ציור

: 11

י ' ענושי עם תלמידי בית  -הספר בכפר  -תבור  ,הרע " ד

נמשכים כסדרם  ,נאמר עד שנות השלושים  ,יתכן מאד שהניב הגלילי היה מתבסס ושולט בגליל עד
היום  .אלא שבימי המלחמה ומיד לאחריה אירעו כמה מאורעות ששיבשו כליל את מהלך

הדברים ,

כפי שנראה להלן .

מאבקים באספות הסתדרות המורים

ו ) 1904 -

( 3ס9ו

אספת היסוד של ' הסתדרות המורים העבריים ' נערכה

ב 1903 -

ובוועד הלשון

( ) 1913

בזכרון  -יעקב  ,כאמור ביוזמתו של

אוסישקין  .ילין נבחר לנשיא ווילקומיץ נבחר למזכיר ( ביחד עם י ' מיוחס )  .בן  -יהודה הרצה הרצאה
מדעית על מסורות ההגייה של העברית בהבליטו את עדיפות המבטא הספרדי  .לדעתו  ,מאחר

שהאשכנזים כבר סיגלו להם במידה רבה את המבטא הספרדי עוד במגעים קודמים ביניהם  ,אם
יבואו עכשיו לשנות את המבטא תיווצר מבוכה העלולה להזיק לבתי  -הספר ולהתפתחות הדיבור

העברי ( כאילו שליטת המבטא הספרדי היתה כבר עובדה

) 45 .

ד ' ילין הביע ספקות ב ' נכונות ' היתירה

של המבטא הספרדי  ,אבל הוא מצידו העדיפו משום המזרחיות המקסימה  ,הנעימה יותר לשומע .

ואילו וילקומיץ טען בעד מבטא אחיד לכל בתי  -הספר  .עיקרו של דבר  ,שהמבטא הגלילי הוזכר רק

באופן שולי באספה זו  ,בעיקר בשיחות בפרוזדור .

46

ככל הנראה  ,לא רבים היו אז המורים משאר

אזורי הארץ שידעו דבר ברור עליו  ,או שהיו מוכנים אז לדון בו באופן פורמאלי .
לעומת זאת  ,באספה השנייה של המורים בגדרה ,

ב , 1904 -

תפש עניין המבטא הגלילי מקום נכבד

למדי  .הרצאת המפתח של ד ' ילין היתה ' על המבטא והכתיב

והיא בעצם אחד המסמכים

בעברית ' ,

החשובים לחקר תכנון המבטא ( והכתיב ) של העברית החדשה .

47

יחד עם ניתוח השוואתי  -היסטורי

של האותיות העבריות ודרכי מימושן במסורות השונות ובלשונות

הקרובות  ,הוא

הציע תכנית

מפורטת ומדויקת למימוש מתאים לכל האותיות ( הגרפימות ) העבריות .
45

ראה  :ש " ח וילקומיץ  ' ,אספת המורים בארץ  -ישראל '  ,המורה
 , Theפרק . 11
and
על כך בפירוט  ,ראה בספרי

47

וראה גם הרצאה אחרת של ילין על נושא זה ב ' וועד הלשון ' בירושלים  ' ,זכרונות ועד הלשון '  ,ג ( תרע " ג )  ,עמ '

46

1לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

, 55 - 47

. 128

והוויכוחים על כך  ,שם  ,עמ ' . 68 - 55
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הניב הגלילי הוזכר בדברי ילין רק ברמז ; בביקורתו על המימוש של הבי " ח הרפה

כ ]5 [ -

ב ' מבטא

הספרדי במקומות אחדים '  ,שהוא ייחסו להשפעת הערבית  ,והמליץ להגות במקום זה את הו " ו כ -

,

[ ו] ,

כבאנגלית וערבית ( למעשה  ,כפתרונו המאוחר של אפשטיין )  .אולם המבטא הגלילי תפש

מקום חשוב בוויכוחים שנערכו לאחר ההרצאה .
הנציג הגלילי  ,יהודה ענתבי  -ספרדי גלילי שהגה במבטא הזה באופן טבעי ומהמורים הקנאים

לו בראש  -פנה ואחר  -כך גם בכפר  -תבור שבגליל התחתון ( אלא שבאחרון לא הוכשר

הדור ) -

חשש מאד לגורלו של הניב הגלילי  ,ומתוך כוונה לדחות את הדיון המלא בו לאלתר  ,הציע להקים
ועדת מומחים מארץ  -ישראל ומחוץ  -לארץ  ,שתחקור את בעיית החלפת המבטא ותגיש אתמסקנותיה
לאסיפה הבאה ' ואז נחליט דבר לדורות ' .

48

גם י ' פרס נטה לדחות את הדיון הכללי בדבר המבטא

:

רק ע " ד מבטא ה ' ב ' הרפויה בלבד מציע אני להחליט דבר עתה באספתנו

זאת  ,וזה

מפני כי

לא נעים כלל לראות כי בארץ ישראל  ,אשר כולה תוכל להחשב כפלך אחד באחת

הממשלות האחרות  ,יהיה שינוי במבטא בין תושביה  ,והשנוי הזה המתבלט ביחוד
במבטא האות הזאת אשר הגליליים מבטאים אותה תמיד כמו ' ב ' דגושה [ ההדגשות
במקור ] .

וכאן הוא מוסיף גורם אחר  ,שאמנם מילא תפקיד חשוב
הגלילי

:

כ 15 -

שנה מאוחר יותר בחיסול הניב

' ולא עוד אלא כי רחוק המקום בין הצפון ובין הדרום  ,הינו בין בני הגליל ובין בני יהודה ,

הולך וקטן מיום ליום ע " י מסלות הברזל ההולכות ומתפשטות בארץ ' .

49

גם י ' מיוחס יצא חוצץ נגד המבטא הגלילי  .לדידו  ,כספרדי יליד ירושלים ההוגה ממילא את כל

הגרוניות וכו '  ,הדבר הבולט ביותר במבטא הגלילי היה  ,כמובן  ,עניין

הבי " ת  ,ולכן הוא טען

:

' גם

אנכי מסכים לבלי התוכח בפרטות  ,אבל בנוגע לאופן מבטא האות ' ב ' אשר הוא לבדו המבדיל

העקרי בין הגלילים ובין בני יהודה [ ההדגשה

במקור ] ,

דעתי נוטה לדעת מר פרם שצריך היה

להחליט תכף '  ,והוא מביא כמה נימוקים שהם לשוניים  -חברתיים ביסודם

:

ולפי דעתי יד הגלילים בזה על התחתונה משתי סבות  :א ) מפני שהגלילים כבר החזקו גם
בתלמוד [ ההדגשה

המעט  ,לא רק

[ ?]

במקור ]

לבלתי היותם ריקניים יותר מדי במבטא  :ב ) מפני שהם

ביחס אל בני יהודה דווקא  ,כי אם ביחס אל כל עולם היהודים כלו

המבדילים גם הם כבני יהודה בין ה ' ב ' הדגושה ובין ה ' ב ' הרפויה .
והוא מסיים בהתקפה על המורים הגליליים

:

ולא עוד אלא כי לבני הגליל יוכלו להיחשב דוקא

ביניהם

[ !]

[ ?]

המורים האחדים המדברים עברית

והמלמדים עברית לתלמידיהם  ,והם הסבה להרחבת ההבדל בין המבטאים

בעתיד ע " י בתי הספר  ,ועליהם איפוא לבטל רצונם  ,בהיותם מעוט שבמעוט  ,מפני רצון

אחרים הרבים מהם במאד מאד  ,כאשר יעשו המורים בני הגולה בבואם הנה .

נקל

לראות  ,עד

כמה היה הניב הגלילי חזק

אז  ,אחרת

50

לא היה לצנינים בעיני המורים בני יהודה ולא

היו מתקיפים אותו כל  -כך .

48

זכרונות הדברים לאספה הכללית השניה לאגדת המורים בא " י  ,ירושלים תרס " ה  ,עמ '  . 38לכולם היתה אז התחושה
שהם עושים דבר

49

שם  ,עמ ' . 40

50

שם  ,עמ '

1 34

. 41 - 40

לדורות .

עקר המחלבת והמפקות הוא בי " ג האותיות האחרות :

.

האות הראשונה היא הב' הרפויה בערבית אין ב רפויה
כנו שאין

8

דנושה ,וכל ב בין שהיא בראשית המלה או אחר

שוא נח ובין שהיא אחרי תנועה פשופה היא נביע] תמיד ,6
ומו ת
והרבי הזה הוא שפעל על המבמא הספרדי ב ם ק
א ח י ם לקרא כל ב 6

י

.

אך מציאות שני

( בדנש ובלעדו

)

אפני כתיבת

הוא הסמן היותר

מבהק ומכריע

נבטאת בשמ אפנים כי בלל ניול הוא :

לכפל ה .

האווז הזאת בעברית

אין

סם ן בלש ו ן

ומלבדזה הנהמצד התועלת יותרמוב להתאים

את הדבור ( בבי אפנים

)

אל הכתיבה ( בם אפנים ) ;

פוב לנו לבמא את הב ' הרפויה
יחמי לנו מבמא האות ו
בהיות מבמא האות וי לא

,י

י

"

לגמרי בערבית,

כי אם כמבמא

בערבית ,כאשר נראה בהניענו אליה
 ) 1נסיוח  nbrn mhoסו סוגס

וכן יותר

; אחרי אשר מבלעדי זאת

 ,ככל הוא חסר

לסמינ מעלס

כי האות

האות נ

,) 1

 a3ל6וסיוס
~h

אנגז כמס " למרסי

ן

)-

כולת לכלן  :מלגז מנעץ סס ' מג  ,ס מסומל לסגזיל גין

' 1 DS

.
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ל
בעברית  ,באספה

הכללית השנייה של אגודת

וקמורים  ,גדרה תרס " ד

י ' ענתבי הוסיף וטען שהחלטה אחרת עשויה לבוא מהוועדה  ,ושכל עוד לא יוכרע היגוי הוי " ו

אין טעם להחליט על ענין הבי " ת הרפויה  .הוא גם העלה את בעיית הכתיב הכרוכה כהיגוי

בי " ת

רפויה כוי " ו והשיג את מבוקשו  -לדחות את הדיון לשנה  ,תוך החלטה להדפיס את הרצאת ילין
ולמסור הצעותיו לחוות  -דעתה של ועדת מומחים  .אולם ההכרעה הסופית של הוועדה ( שבה

השתתפו מלומדים כגולדציהר  ,דלמן  ,בכר  ,קניג  ,יהודה ,
יהודה  ,שטיינברג )

קאוטש  ,שטרק ,

היתה בכללה לטובת הצעותיו של ילין .

יוסף

הלוי  ,ברט ,

הנגד ' של המיעוט אביא מדברי הסיכום של

בן -

ן5

כדי לקבל מושג מאלף יותר על בעיות המאבק בין מה שאפשר לקרוא ' תכנון ' הרוב

ילין

ו ' תכנון

:

הגלילים בהיותם מעטים באספתנו זאת יראים פן יבטלו ברב בדבר מבטא הבי " ת

הרפויה ,

ולכן הם מבקשים לדחות את הדבר לעת אחרת  .אמנם לעקר הצעתם אינני מתנגד  ,רק זאת

חושב אנכי להזכיר להרגיע את רוחם של בני הגליל  ,כי לפי הרצאתי יהיה על בני יהודה
לותר הרבה יותר מהם על הרגלם ולשנות את מבטאם הרבה יותר מהם .
והוא מסיים
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:

עלינו לדעת רק זאת  ,כי פה לפנינו שאלה יסודית  ,עיקרית  ,ענין אשר לא לשנה ולא
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זכרונות הדברים  ( . . .לעיל  ,הערה

י ; ' עמוד

 , ) 48עמ ' . 41

"

ום ך

אהרן בר  -אדון

לשנתיים כ " א [ כי אם ] הלכה לדורות  ,ובהגיע עת ההחלטה יהיה על כלנו לותר על הרגלנו
אשר נשרש בפינו ולהחזיק במבטא שנמצאהו לנכון ואמתי .
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למעשה  ,אף אחד לא ויתר על דבר  :בני יהודה מעולם לא סיגלו לעצמם את המבטא ה ' ספרדי '

האידיאלי כפי שתוכנן על  -ידי ילין  ,ואילו הגליליים המשיכו בטיפוח ניבם הם ובהשרשתו בגליל .
לאחר  -מכן אין אנו שומעים הרבה על הניב הגלילי מחוגי

מתנגדים מושבעים בגליל  -העליון והתחתון כאחת ( ובמיוחד אשר
התקדם יפה מתוך ההתקפה המחודשת עליו

חזר והרצה שם
, 1904

ב 1913 -

ב 1913 -

המורים ,

אף  -על  -פי שהיו כמה

ארליך ) ,

אבל ניתן להסיק שהוא

ב ' ועד הלשון העברית ' בירושלים  .כאמור  ,ילין

( תרע " ג ) על בעיות המבטא והכתיב  ,והציע הצעות דומות לאלו שהציע ב -

ובין חברי ' ועד הלשון ' היו כמה מהמתווכחים שהשתתפו בוויכוח באספת המורים השנייה

( זוטא ומיוחס )  .לא נוכל להיכנס כאן לפרטי

הוויכוח ,

מעט סניגוריה על המבטא הגלילי  ,בדברים הכאים

4

'

נזכיר רק שישראל איתן היה היחיד שלימד

:

 . . .לפיכך  ,נראה לי יותר רצוי [ אם כדעתו נשאר מבטא

ה-ו' -

ז ] המבטא הגלילי

והייתי שמח מאד לו התפשט הרבה  .אבל מצד אחר  ,קשה לגזר על המבטא השני כיון
ששמושו הוא כללי בכל יהודה וגם בגולה  .לכן דעתי נוטה לתת זכות הקיום גם

לשני המבטאים עד שהחיים עצמם יכריעו את הכף לצד אחד מהם  [ . . .ההדגשות
שלי ,

אב " א ] ' .

5

התחלת הסוף
ואכן  ,לא עבר זמן רב והחיים הכריעו את הכף  ,והפעם לרעת הניב הגלילי  .כאמור  ,דרכי התחבורה

והקשר השתפרו בעשור השני למאה זו  ,והגליל יצא מבדידותו המזהירה  .חלק מהגליליים הצעירים
נסעו ליהודה ללמוד בבתי  -ספר תיכוניים ובסמינרים למורים ( שלא היו בגליל ) ו ' נטמעו ' מעט או
הרבה בתרבות היהודאית  .עוד ועוד עולים הגיעו לגליל ושינו את היחס המספרי לרעת הגליליים
הוותיקים  .עקב מלחמת  -העולם הגיעו גם הרבה גולים לגליל  ,והגליליים הצעירים נחשפו בביתם הם

להשפעה מן החוץ  .חלק מהגליליים הוותיקים עזבו  ,ובמקומם באו אנשים חדשים זרים לניב .

התחלפות מורים גליליים ביהודאיים או בעולים חדשים גרמה  ,כמובן  ,לקשיים גדולים במיוחד .
אולם המכה הקשה ביותר לניב הגלילי היתה עם פטירתו ללא עת של פטרונו המסור  ,ש " ח

וילקומיץ  ,ב  . 1918 -וזו

היתה  ,בעצם  ,מכת המוות

זה  ,עם המנדט הבריטי  ,החלה

לניב  .מייד אחרי

להגיע העלייה השלישית  ,והוותיקים נעשו ממש בטלים בשישים .
הדוברים המקוריים המשיכו  ,כמובן  ,במשך זמן  -מה להגות במבטאם  ,אבל ההתנגדות למבטא
היהודאי המשתלט והרצון להמשיך בגלילי הלכו ונחלשו עד שנתדלדלו כליל תוך שנים מעטות .

חלק ניכר מן המורים הוותיקים עזב ( טורקניץ  ,קלר
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שם  ,עמ '

;

גם ברוך בן  -יהודה  ,שהשתלב שם בימי

 . 42 - 41ושוב  ,גם לילין  ,שהיה חציו ספרדי וחציו אשכנזי והיה הוגה את הגרוניות

הבולט ביותר במבטא הגלילי ( שהוא כנראה כלל

אותו  ,כאמור  ,ברמזו על

וכו ' למופת  ,הדבר

' המבטא הספרדי כמקומות

היה עניין היגוי הבי " ח הדגושה  ,כפי שאפשר לראות מן התגובות של המתווכחים  ,שותלו בעניין

אחדים ' ) ,

הזה .

כך בפירוט  ,ראה בספרי  , The Rise and Declineפרק . 14
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זכרונות ועד

הלשון  ,ג ( תרע " ג )  ,עמ '  . 59ואילו מדברי זוטא היה כדאי להזכיר את הדברים הבאים  ' :וכבר יש כתי

ספר בגליל  -ביהודה עוד מורינו מתרשלים בזה

ן -

אשר התלמידים  ,וגם האשכנזים

במשמע  ,שגמרו את

למודיהם שם מדברים עברית במבטא הספרדי הצח אות הוא  ,כי הדבור הזה אינו קשה ( שם  ,עמ '  . 61ההדגשות

שלי  ,אכ " א )  .וזוטא לא היה אדם שהרבה לשכח . . .

עששן

' הניב הגלילי ' ומיבטאו

המלחמה ; וכעבור איזה זמן גם גב ' וילקומיץ

ואחרים ) ,

ובמקומם באו מורים חדשים אשר ' לא ידעו

את יוסף '  ,ולא היה מי שידרבן אפילו אותם להסתגל למבטא הגלילי  .התוצאה היתה הפסקה

ניתוק השלשלת החדשה יחסית  ,והדורות החדשים של הילדים  ,שנחשפו עכשיו

בהמשכיות ,

בהתמדה להשפעה המנוגדת של המורים החדשים  ,להיגוי המבטא ה ' יהודאי '  ,היו שוב הראשונים
שזנחו את הקודם והסתגלו לחדש  ,ומאמצע שנות העשרים החלה ירידה תלולה בתפוצתו של הניב
הגלילי  ,אפילו כמעוזיו העיקריים  -ראש  -פנה ומטולה  ,ואפילו בין אלה שגדלו עליו מילדותם .
עד היום עוד נותר קומץ דוברים המקיימים את המבטא הגלילי בפיהם  ,והם יכולים לספק חומר
מעניין למחקר  ,אבל חיוניותו של הניב הגלילי התדלדלה וגוועה עוד בשנות העשרים
באמצען ) ,

( נאמר ,

וכך אפשר לומר שהוא התקיים קרוב לשלושים שנה .

בעוד שבעבר היה הגלילי גאה במבטאו  ,הרי משנתדלדל כוחו של

המבטא  ,הוא הפך ' אות

לדובריו ומקור להיתול בהם ( דבר שלא היה שכיח כל  -כך בתקופת חייותו של הניב )  .אין

קין '

פלא ,

שרבים מל הגליליים ניסו אחר  -כך לטשטשו  ,בייחוד אם עברו לגור במקום אחר בארץ  ,וביתר ייחוד
אם הדבר היה כרוך בניידות חברתית

) ( social mobility

כלשהי  ,שכל סימן  -הכר עלול להיות

בעוכריה  -תופעה המוכרת לנו היטב בחברות ובלשונות אחרים  .וכפי שקורה במקרים דומים ,

דוברים כאלה ניתנים לזיהוי בקלות יחסית הודות לשני תהליכים לשוניים  ( :א ) על  -ידי פליטות  -פה

שכיחות במבטא הגלילי  ,המזהות את בעליהן מבלי שירגישו בכך ; ( ב ) על ידי תיקוני  -יתר  ,כלומר
הפיכת בי " ת דגושה כחוק לרפה  ,כגון ' מדבר '
) ( divur

במקום ' דיבור '

) . ( dibur

) ( medaver

במקום ' מדבר '

) , ( medaber

או ' דיבור '

ממש ההיפך מתהליך קודם  ,שהיה נפוץ בתקופת חיותו של הניב

הגלילי  ,שהגליליים היו מרבים בתיקוני יתר של וי " ו לבי " ח דגושה  ,כמו ' דבקא '  dabkaבמקום

דווקא ) . ( davka
מסוימים  ,כשגליליים עזבו את הגליל וחזרו והשתקעו בו  ,הם חזרו לשימוש

אולם במקרים

מובהק  ,כמעט הפגנתי  ,במבטא הגלילי  .וגם זו תופעה סוציולינגוויסטית מוכרת למדי שעמד
למשל  ,ו ' לאבוב במקרה של

Vineyard Island

עליה ,
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אחרי מות
משעה שחדל הניב הזה להיות ניב של עדת דוברים שלמה בגליל  -העליון והצטמצם למבטאם של
בודדים  ,הוא פסק להיות חלק מוכר מהמציאות החייה של הלשון  .מה שהיה ידוע עליו חמק והחליק

לתחום האגדה  ,ודוברי הניב ומבטאם הפכו בפי רבים  ,שלא ידעו את הדברים לאמיתם  ,נושא לצחוק
ולגלוג  .מובן שהמלעיגים לא התרשמו מהיגוי הגרוניות וכו ' אלא מהתופעה יוצאת  -הדופן של

הבי " ח  ,ולכן לגלגו עליה במיוחד  ,ואף היו ממציאים כל מיני ' פזמונים ' עם בי " תים  ,כגון ' מסביב

לחלב הלבן מסתובבים שבעה זבובים נבזים '  ,ואף עם תוספת ששמעתי מפי מר בן  -אריה  ,עיתונאי
מראש  -פנה  ,השוקד בנאמנות על שמירת הפולקלור המקומי

:

' בתל  -אביב ברחוב אלנבי שבעים

ושבע '  .עיתונאי אחר יליד ראש  -פנה  ,אהרן אבן  -חן  ,מספר בספר זכרונותיו על ראש  -פנה על חיים

קלר  ,בן המקום שהיה מראשוני התלמידים של אפשטיין ווילקומיץ ואחר  -כך שימש מורה שם מגיל
56
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אהרן בר  -אדון

צעיר  ,שהוא עשה את הניסיון הראשון להורות עברית לילדי הכפר הערבי השכן  ,ג ' עונה  .בין השאר

הוא מתאר כיצד היה קלר מביא את המובחרים שבתלמידיו הערביים לבית  -הספר העברי בראש  -פנה
וכיצד אהבו הללו לשמוע את השיר

:

זבובי  ,חביבי
זבובי הקטן
על הקיר הלבן . . . .

57

הספרות היפה אינה עשירה במיוחד בחומר על הניב הגלילי  ,אבל יש בה כמה וכמה רמזים בעלי
עניין  ,לרוב בצורה הומוריסטית  .למשל  ,עגנון רומז לזאת ב ' עד הנה ' בצורה מחוכמת מאד  ,כך שמי
שאינו יודע על הניב הזה לא ידע למה כוונתו ,

58

וכן מתבדח על זאת ש ' צמח בסיפורו ' פרחי רמיה '

ואילו ד ' שמעוני הקדיש לכך אידיליה שלמה  ' ,מלחמת יהודה והגליל '

69 ,

59 ,

ויש עוד מעט .

אשר למחזאות  ,הזכרנו את מחזהו של ש ' שבא  ' ,ימים של זהב '  .הוא הופיע בדפוס בדו  -ירחון
' תיאטרון '

ב 1965 -

 ,ן6

והוצג על בימת ' תיאטרון חיפה '

ב 1965 -

וב  . 1966 -המחזה סובב סביב הגיבור

התמהוני  ,בן העלייה השנייה  ,מיכל הלפרין  ,שהפך גם הוא לאגדה מופלאה  ,וכדי ' להצחיק ' מופיעה

שם דמותה של חמדה כן  -יהודה ; ואילו הגלילי המופיע

זוכה לכינוי ' גלילי

שם  ,דמותו מגוחכת

ומטופשת לגמרי  .הוא

שוטה '  ,וכשהוא מופיע לראשונה ומהגה ' בית תבשיל '  ,הוא נשאל ' אתה גלילי ,

מהמשוגעים ההם ? '  . . .וכמובן הוא רק מהגה את הבי " ת הדגושה  ,אבל לא גרוניות ודגש חזק

וכו ' ,

כי המחזאי לא היה מודע כנראה  ,לחלק הזה בניב .

סיכום
עקבנו אחר תולדותיו של הניב הגלילי המיוחד  -הרקע הסוציולינגוויסטי ללידתו  ,טיפוחו וגידולו

והסיבות לגוויעתו  .עמדנו על כמה וכמה תופעות לשוניות  -חברתיות בקשר לתחייה העברית

בכללה ,

וניסינו להכיר את הדמויות והגורמים שהשתתפו ביצירתו ובהפצתו של הניב הגלילי ובהגנה

עליו ,

כשם שראינו מקצת מאלה שנלחמו בו וניסו להחניקו ולהמיתו בעודו באיבו  ,שמא יזיק ללשון

המרכזית שהיתה גם היא בחיתוליה  .אולי צרות  -עין זו לא היתה

מוצדקת ,

אבל דיוננו עוסק

בעובדות  .ומבחינה זו אפשר לראות את המאבק הזה בין הלשון המרכזית או היהודאית ( הרוב ) לבין
הניב הגלילי ( המיעוט ) כתופעה של ' תכנון לשון ' של הרוב ו ' תכנון שכנגד ' של המיעוט  ,ובמידה
מסוימת אפשר לומר  ,שראינו סוציולינגוויסטיקה עברית למעשה בתהליך ההיווצרות  -קצת
,

היולי  ,אבל מעניין .
על שאר בעיות ופרטים  ,וכן על שאלת הזיקה לגליל  -התחתון  ,אעמוד במקום אחר .

ביבא -

א ' אבן  -חן  ,שוורים חרשו בהר  ,תל אביב תשי " ד  ,עמ ' . 86

57

ראה על

58

,
59

כך בפירוט בספרי  ,ש " י עגנון ותחיית הלשון העברית ( לעיל  ,הערה  . ) 6והשווה שם עם הדברים המעניינים
-

ן על עניין זה שהשמיעני בעל  -פה  ,עמ ' . 31 - 29
ראה  :ש ' צמח  ,כתבים נכחריס  ,תל  -אביב  , 1956כמיוחד עמ '

60

ד ' שמעוני

61

תיאטרון ,

1 38

( שמעונוביץ ) ,

16

( יוני  -יולי

, 17

, 21

כתכים  ,ב  ,תל  -אביב תרפ " ח  ,עמ ' לג  -מד .

 , ) 1965עמ ' . 41 - 19

. 25

