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עברית1 — IPA של הדגמות
לאופר אשר

ירושלים הר הצופים, בירושלים, העברית האוניברסיטה העברית, ללשון הפונטית, החוג המעבדה

האוריינטלי הדיאלקט הילידית: המודרנית הישראלית בעברית עיקריים דיאלקטים שני ישנם
המזרחי הדיאלקט הלא–מזרחי). (להלן: הלא–אוריינטלי והדיאלקט המזרחי) הדיאלקט (להלן:
או בערבית כלשהו רקע יש להוריו עצמו או שלו המזרח הקרוב, מן שמוצאו מי של בפיהם מדובר
או ארמית. ההקלטה ערבית יודעים אינם רובם וכעת בישראל, שנולדו ייתכן בארמית. דוברים אלה
בישראל, ושרכשה 61 שהוריה נולדו אישה בת בסוף המאמר) נערכה על–ידי מובא (שתעתיק שלה
(שתעתיק ההקלטה האוכלוסייה. שאר על–ידי מדובר הלא–מזרחי הדיאלקט בעברית. השכלתה את
מזרח–אירופאי: ושהוריו ממוצא ישראל יליד ,49 בן גבר על–ידי המאמר) נערכה בסוף מובא שלה

וביידיש. בעברית דיברו בביתו

'האקדמיה בשם הידוע למוסד (הוועדה שקדמה הלשון" על–ידי "ועד שנבחר הוא המזרחי הדיאלקט
כהגייה נבחר הזה הדיאלקט בישראל. והיוקרתית הייצוגית כהגייה לשמש העברית') ללשון
מזרחיים" "ישראלים ישנם שונות מסיבות כי לציין יש הלאומיות. השידור ברשתות המועדפת
את שמדברים לא–מזרחיים" "ישראלים ישנם זאת ולעומת הלא–מזרחי, הדיאלקט את שמדברים

המזרחי. הדיאלקט

לועיות פונמות שתי יש המזרחי בדיאלקט בעיצורים; מצוי הדיאלקטים שני בין העיקרי ההבדל
/// עם מתמזגת /÷/ הלא–מזרחי בדיאלקט הלא–מזרחי. בדיאלקט מצויות שאינן ,(pharyngeal)

./X/ עם מתמזגת /h# ו/

מתוך: 1
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ורד זילבר–ורוד תרגמה:
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עיצורים

הקולית היא  הימנית  — פונמות שתי מופיעות בתאים שבהם המזרחי.  בדיאלקט רק מופיעות /h#/ו  /÷/ הפונמות 
.(unvoiced) הלא–קולית היא והשמאלית (voiced)

דוגמההפונמהדוגמההפונמהדוגמההפונמה

pּפַרtָּתרkר

bָּברdּדָרgּגָר

mּגַםr*ם/אֹור

fָצףnגַןhַהר

vָצבSָׁשרh#ָמָחר

Zט'ָזXָמכַר

sָסרjיָם

zעַם÷זָר

lּגַל

בלבד המזרחי בדיאלקט *

של כרצף אליהם להתייחס אך ניתן כיחידות פונולוגיות, יכולים להיחשב (affricates) מחוככים
ו/dZ/ כמו במילה /ִצ'יּפְס/ כמו /tS/ /ַצר/; במילה כמו /ts/ חוכך הומורגני2: בא שלאחריו סותם

/גִ'יּפ/. במילה

החיתוך בסיס

אופן
החיתוך

דו–שפתי
(bilabial)

שפתי–
שיני

שיני
(dental)

מכתשי
(alveolar)

בתר–
מכתשי
(post 

alveolar)

חכי
(palatal)

וילוני
(velar)

ענבלי
(uvular)

לועי
(pharyngeal)

סדקי
(glottal)

סותמים
(Plosive)

p bt   dk g/

(nasal) mnאפיים

רוטטים
(trill)

r

חוככים
(fricative)

f  vs  zS  ZX    h#h

מקורבים
(approximant)

j÷

צדיים
(lateral)

                l

(הערת זהה חיתוך ואופן משותף חיתוך בסיס דיבור: אברי אותם באמצעות המבוצעים הגאים הם הומורגניים הגאים 2
המתרגמת).

(labial-
dental)
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תנועות

דוגמההפונמה

iּגִיר

eּגֵר

aּגָר

oּבֹור

uּגּור

מתפרש [ei] ו/j/. כך, של תנועה כאל רצף או של תנועות, כאל רצף אפשר להתייחס לדיפתונגים
./ej/כ ביותר הטובה בצורה

טעם

תפילה). (נשא /'ֵלעומת /ּב ברגל), (האיבר /'ּבֶך/ מבחין: ערך בעל הוא מקום–הטעם

ללא–מזרחי מזרחי דיאלקט בין הבדלים

בעיקר הדיאלקט המזרחי, מדוברי לחלק ו/÷/. /h#/ לועיים עיצורים שני המזרחי ישנם בדיאלקט
,s ,t] של לועי ביצוע יש המתרגמת), הערת ותפילה, בתורה קריאה (כגון: ליטורגית בעת קריאה
הדיאלקט המזרחי מבצעים של רוב הדוברים .((emphatic) 'הנחציים (אלה נקראים 'העיצורים [k
לעומת בסוגיה" דנו "הם במשפט (['ּדָנּו] ואיטית מוקפדת בהגייה בעיקר ,(gemination) הכפלה
מאשר המסורתי יותר הנע השווא את משמרים גם אלה דוברים בסוגיה"). דנו "אנחנו ['ּדַּנּו] במשפט
/r/ כעיצור המזרחי מבטאים של הדיאלקט בדרך–כלל הדוברים הדיאלקט האחר. הדוברים של
מקורב ענבלי כהגה מבוטא זה עיצור הלא–מזרחי בדיאלקט ;[R] (flap) מקיש או מכתשי רוטט
מסוימים כרוטט). ביצועים אותו שמבטאים הלא–מזרחי הדיאלקט דוברי ישנם גם (ואולם, [“]
כך: התנועה של יוצרים דיפתונגיזציה הלא–מזרחי /e/ בדיאלקט הקדמית–אמצעית התנועה של
את ההבדל הזה סימן שנים, [e]. לפני המונופתונג על המזרחיים שומרים אך רוב הדוברים ,[ei]
[מו'רה כגון זוגות בין הלא–מזרחית הבחינו שבהגייה האלה: בעוד הדיאלקטים שני בין ההבדל
זה נעלם הבדל כי נראה 'דרך]. [מו'רה כך: זאת ביטאו המזרחית בהגייה 'דרך], [מו'רי 'דרך] לעומת

.[ei] בדיפתונג ויותר יותר משתמשים המזרחיים שהדוברים תוך בהדרגה,

מוסכמות

לא– בהברות  בעיקר ,/// קוליים. הגאים הם /b, d, g/ כמעה. מנושפים הגאים הם /p, t, k/
הלא– בדיאלקט .[r] רוטט שיני כלל בדרך המזרחי הוא בדיאלקט /r/ להישמט. יכול מוטעמות,
/n/ הוא בדרך לא–קולי. ענבלי חוכך כלל בדרך הוא /X/ .[“] מקורב ענבלי כלל מזרחי הוא בדרך
החוכך הסדקי, הסותם בהברות לא–מוטעמות, במיוחד .(velar plosive) וילוני סותם לפני [N] כלל
בסגנון עצמו, שלהם מותנות בדובר (התדירויות להישמט יכולים ,[÷ ,h המקורב [/, והלועי הסדקי
תנועות .[˙] מבוטא הוא תנועות, שתי בין מופיע /h/ העיצור כאשר הדיבור). ובמהירות הדיבור
תנועות משמעות. יחידת בסוף יותר ארוכים אפילו הם מוטעמות. בהברות ארוכים הם ועיצורים

מוטעמות. אינן ומתקצרות כאשר הן מתמרכזות
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של הקטעים המוקלטים3 תעתיקים

בישראל) נולדו שהוריה 61 בת אישה על–ידי בוצעה (ההקלטה עברית מזרחית .1

מזרח–אירופאי) ממוצא שהוריו 49 בן גבר על–ידי בוצעה (ההקלטה לא–מזרחית עברית .2

הטקסט

הַּנִּצָחֹון ּכִי ֶאת ּגְָמרּו, יֹוֵתר. חָזָק ֵמהֶם ִמי ּבֵינֵיהֶם, הְִתוַּכְחּו וְהֶַּׁשֶמׁש רּוחַ–הּצָפֹון
וְנַָׁשב הַּצָפֹון רּוחַ ָּפַתח ּבְגָדָיו. ֶאת עֹובֵר–אֹח ֵמַעל לְִפׁשֹט ֶׁשּיַצְלִיחַ ִמי יִנְחַל
ַא ּבְיֶֶתר–עֹז, הָרּוחַ ָעלָיו הִסְָּתֵער ָאז ּגּופֹו. ֶאל ּבְגָדָיו הָָאדָם ֶאת הִּדֵק ּבְחָזְה.
הָרּוחַ ִמֶּמּנּו נֹוַאׁש ּבְגָדָיו. ַעל לָבַׁש ְמִעיל ֶעלְיֹון הַּקֹר לְַעּנֹותֹו, ִמֶּׁשהֹוסִיף הָָאדָם,
ּבִגְדֹו ֶאת הֵסִיר וְהָָאדָם ּבְּכּות, הֶַּׁשֶמׁש ָעלָיו זָח ְּתחִּלָה הֶַּׁשֶמׁש. ּבִיי ּוְמסָרֹו
הַָּׁשב ּבְִפנֵי לַעֲמֹד הָָאדָם יָכֹל ֶׁשא ַעד חֻּמֹו, ֶאת הֶַּׁשֶמׁש הִגְּבִיר ֵמָעלָיו. הֶָעלְיֹון

ּבְֵמיָמיו. לִחֹץ ּכְי ָמקֹום, ּבְבַת ֶׁשהָיָה הַּנָהָר, לְתֹו וְנִכְנַס ּבְגָדָיו ֶאת ּוָפַׁשט
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