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  שלו מאיר של הילדים בספרי לשון-מטא

  יפת אילת

  

  תקציר
 החוקרים ואחד ,העשרים המאה באמצע להתפתח החל לשון-המטא מחקר

 נוסחו השנים במהלך .1960 בשנת יאקובסון רומן היה אותו שהגדיר הראשונים
 מבע הוא לשוני-מטא מבע כי הרעיון הוא לכולן והמשותף ,מגוונות הגדרות
 לא במונחים אם פורמליים במונחים אם עצמה הלשון את לתאר שמטרתו
 הגדרה נוסחה ,דור בן דתיה של ביצירותיה שעסק הקודם במחקרי .פורמליים
 ספרות של הייחודיות בתכונותיה בהתחשב לשוני-מטא מבע למושג יותר ספציפית
 חידושי באמצעות למשל ,עקיף או ישיר להיות עשוי לשוני-מטאה המבע .הילדים
  .ועוד משמעות-בדו שימוש ,כבולים מצירופים סטייה ,מיוחדים מילים

 הבאה ,וההומוריסטית האירונית ,והווירטואוזית העשירה בשפתו ידוע שלו מאיר
 למחקר מזמין הוא ולכן ,לילדים בכתיבתו והן למבוגרים בכתיבתו הן ביטוי לידי
 עשירים הם כי מראה שלו מאיר של הילדים ספרי בדיקת .לשוני-ומטא לשוני

 מורפולוגיה-פונולוגיה גבול .1 :תחומים בשני בעיקר לשוניים-מטא במבעים
 מילים יצירת :סוגים לשני למיינם ואפשר ,רבים לשוניים-מטא במבעים עשירה

 מצירופים סטייה למצוא אפשר שבה צירופים שבירת .2 ;מצלול ויצירת חדשות
  .לשונית-מטא מודעות ומעוררת החושפת ,כבולים

  

  .סטייה מצירופים ;חידושי מילים ;מאיר שלו ;ספרות ילדים ;לשון-מטא :מילות מפתח

  מבוא
   שלו מאיר
 וגדל 1948 בשנת נהלל במושב נולד ,ושל יצחק הירושלמי והסופר המשורר של בנו ,שלו מאיר

 עיתונות ביקורת פינות וכמגיש כעיתונאי דרכו את החל הוא .בירושלים משה קריית בשכונת
 שבת בערב ששודרה "הטוב שעה" התכנית את גם והנחה ,וברדיו בטלוויזיה היתוליות ופינות
 והמפלצת חיים הילד" הילדים ספר ,הראשון ספרו את פרסם 1982 בשנת .הראשון בערוץ

 עוד לאור הוציא מאזו ,"ירוס רומן" למבוגרים הראשון ספרו רלאו יצא 1988-ב ".מירושלים
 את למנות אפשר לילדים ספריו בין .גדולה להצלחה זוכיםה ילדים ספרי 15-ו רומנים שבעה
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ֹ  סבא של הגשם" ,"נחמה נההּכִ " ֹ  ונומי רוני" ,"ןאהר  של החן גומות" ,"בלילות אריה" ,"יעקב בוהד
 ֹ    .ועוד "הרז

 הן ביטוי לידי הבאה ,וההומוריסטית האירונית ,והווירטואוזית העשירה בשפתו ידוע שלו מאיר
  1.לשוני-ומטא לשוני למחקר מזמין הוא ולכן ,לילדים בכתיבתו והן למבוגרים בכתיבתו

  והבחנות הגדרות

 אך ,ועוד ספרותיות ,פילוסופיות ,פסיכולוגיות הגדרות קיימות )ל"מ :להלן( לשון-מטא למונח
   2.לתחום הרלוונטיות ההגדרות רק בו ייסקרו ולכן ,בלשני הוא זה מחקר של עניינו

 המונח את שהגדיר הראשונים החוקרים אחד .העשרים המאה באמצע להתפתח החל ל"המ מחקר
 שש בין ל"המ הפונקציה את כלל )1986( יאקובסון .1960 בשנת יאקובסון רומן היה ל"מ

 .לשונית תקשורת בכל המשתתפים הלשוניים המרכיבים לששת הקשורות ,הלשון של הפונקציות
 שמדברים במבעים ביטוי לידי ובאה ,בצופן מתמקדת )Metalinguistic( לשונית-המטא הפונקציה

   :כך יאקובסון כתב ל"המ לפונקציה אשר .עצמה הלשון על בהם
 על המדברת 'מושא-לשון' :לשון של מישורים שני בין מבחינים המודרנית בלוגיקה

 המשמש מכשיר רק אינה ל"מ אבל .עצמה הלשון על המדברת 'לשון-מטא'ו ,יקטיםאֹובי
 פעם בכל [...] יום-יום בלשון גם חשוב תפקיד ממלאת היא ;והבלשנים גיקאיםהלו את

 דבריהם הרי ,צופן באותו משתמשים שניהם אם לברר צורך רואים הנמען או/ו שהמוען
   ).143 'עמ( לשונית-מטא פונקציה ממלאים והם ,הצופן על מוסבים

 בשלושה ביטוי יש ל"מ למונח כי )ג"תשס( שטיין סיקהמ ,יאקובסון של דבריו על בהסתמך
   :מישורים

 בעיקר משתייכים ולכאן ,הלשון מבנה את לתאר כדי בה משתמש שהבלשן הלשון היא ל"מ  .1
   3:לדוגמה ,הלשון לתיאור הבלשנים את המשמשים הפורמליים הלשון מונחי

 ?"ָלָבן" ָלֶכם ְּכֶׁשאֹוְמִרים חֹוְשִבים ַאֶּתם עֹוד ָמה ַעל
   .ִּגּלּוחַ  ֶקֶצף ְוַעל ַקֶּצֶפת ַעל ֲאנִי
  .ָמלּוחַ  ָּדג ַעל ַוֲאנִי
  !ָלִענְיָן ֹלא ִּבְכָלל זֶה !?ָמלּוחַ  ָּדג
  .)63 'עמ ,1993 ,דור-בן( .ְמֻצּיָן ָחרּוז ֶׁשּזֶה ּתֹודּו ֲאָבל ,נָכֹון

 דג" הצירוף לבחירת גרם מה להסביר כדי "חרוז" הפורמלי במונח שימוש נעשה זה במקרה  
   .הזה בהקשר "מלוח

                                                           
- פלג, לנדאו; )2005(לוי ; )2006(ולדן ; )2002(גרפינקל ; )2014(על כתיבתו של ָשֵלו כתבו בין השאר בוזמן   .1

  .ועוד) 2006(פוגל ; )2004(מור ; )2001(בנימיני ושר 
פרוכטמן ; 193-192' עמ, )1999(פרוכטמן ; 166-163' עמ, )2007(את עיקרי ההגדרות נוכל למצוא בתוך יפת   .2

  .4-3' עמ, )ג"תשס(שטיין ; )בהתקנה(ושראל 
מכיוון שלא נמצאו דוגמאות מתאימות בספריו , דור-לצורך המחשה הובאו שלוש דוגמאות מספריה של דתיה בן  .3

  . של מאיר שלו
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 של הלשוניות הנחותיו ואת כוונותיו את לברר כדי בה משתמש דובר שכל הלשון גם היא ל"מ  .2
 ,ללשון הנוגעים היומיומיים פרגמטיים-המטא המבעים בעיקר יכיםמשתי לכאן .האחר הדובר
  :לדוגמה

   ...ֶׁשִלי ְלַאָּבא ַרק "ַאָּבא" קֹוֵרא ֲאנִי ֲאָבל ,"ַאָּבא" :קֹוְרִאים ָהָאבֹות ְלָכל
  .)47 'עמ ,1984 ,דור-בן(

 אבל ,כולם את המשמשת מילה אמנם היא 'אבא' המילה כי הכתוב מסביר לעיל בדוגמה
 כשהוא אחר למישהו מתכוון דובר כל :בדובר תלוי והדבר ,רפרנט באותו מדובר לא במציאות

   .'אבא' אומר

 של הלקסיקלי המילון את ולפרש להסביר כדי בה משתמש דובר שכל הלשון גם היא ל"מ  .3
 של המילים אוצר את המבארים לקסיקליים-המטא המבעים בעיקר משתייכים לכאן .הלשון
  :לדוגמה ,הלשון

   )...ְמלּוִחים ַמְקלֹות אֹו ֵּביגָָלְך ָלזֶה קֹוְרִאים אּוַלי ֶאְצְלֶכם( ְּכָעִכים ָאְכלּו ,ִלימֹונָָדה ָׁשתּו
  ).21 'עמ ,1993 ,דור-בן(

   .בסוגריים הנאמר באמצעות 'כעכים' למילה מילוני הסבר מופיע כאן

 דומות הגדרות כי אם ,Metalinguistic-ל Metalanguage בין הבחנה נעשתה השנים במרוצת
 קריסטל ,)Gombert, 1992( גומברט ,)Bussmann, 1996( בוזמן בתוך מופיעות המונחים לשני

)Crystal, 1997(, וסוקולוף שורצולד )( והרימן רמנט ,ברם .ועוד )132 'עמ ,ב"תשנTunmer & 

Herrimann, 1984( ל"מ בין מבחינים )Metalanguage( ל"מ מודעות ובין )Metalinguistic.( 
 ,מילה ,פונמה כמו מונחים כוללת והיא ,שפה לתאר כדי משתמשים שבה השפה היא ל"מ ,לשיטתם
 של לידע לא אבל ,אלו מונחים של במימוש למודעות קשורה ל"מ מודעות ואילו ,וכדומה ביטוי

 ולשם ,הלשון את לתאר מטרתו כאשר ל"מ למבע ייחשב לשוני מבע ,מקום מכל .עצמם המונחים
 שאינם במונחים או פורמליים-לשוניים במונחים ומפורש ישיר שימוש עושה המבע מפיק זו מטרה

   .השפה תיאור לצורך בפיהם ושימושיים הדוברים בקרב מקובלים אך ,פורמליים-לשוניים

 הייתה ל"מ הראשון בשלב כי ואומר ההגדרות התפתחות את מסכם )Gombert, 1992( גומברט
 שמטרתה נטען מכן לאחר .השפה על לדבר כדי השתמשו שבה )פורמלית או טבעית( לשפה הכינוי
 ל"מ יכולת כי )Benveniste, 1974( בנווניסט את מאזכר הוא .שפה לתאר היא ל"המ של היחידה
   .מחשבה במהלך בה ולהתבונן לשפה מעל עצמנו את להעלות לנו שיש אפשרותב עוסקת

 לכלול מאפשרת היא ובכך ,אבידן דוד בשירי דיונה לצורך ההגדרה את מרחיבה )2000( פרוכטמן
 את הממלאים היגדים וגם הלשון של ל"המ הפונקציה את הממלאים היגדים גם ל"מ במונח

 דקדוקיים או לשוניים במונחים שימוש .1 :היא ל"מ ,לדבריה .הלשון של הפואטית הפונקציה
 דקדוקיים או לשוניים במונחים שימוש .2 ;לשוני נושא עם דיאלוג או ,הלשון על אמירה לצורך
- מטא" לשיטתה מכונים זה מסוג היגדים .לשונית דווקא לאו ,אחרת אמירה של הבעתה לצורך

   .ולמטפורות לדימויים בסיס המשמשים הלשוניים המונחים את כוללים והם "לכאורה לשוניים

 מגד אהרן ,גרוסמן דוד של ביצירותיהם החדשה העברית בספרות ל"במ עוסקת )ג"תשס( שטיין
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 ל"מ היגדים רק לא בתוכה שתכלול כך ל"למ ההגדרה את להרחיב לנכון מצאה היא .שלו ומאיר
 הפואטית הפונקציה את המשלבים היגדים גם אלא ,)פרוכטמן של מהגדרתה שעולה כפי( טהורים

 המחבר של אמירה החושף בלשון שימוש היא לשון-מטא" ,שטיין פי על ולכן .ל"המ הפונקציה עם
  ).9 'עמ( "הלשונית המערכת על

 ל"מ היגד בין )קלים בהבדלים( תבחינומ )11 'עמ ,ג"תשס( ושטיין )85 'עמ ,2000( פרוכטמן
 בידיעת מכוון שימוש נעשה שבהם היגדים גם לכלול אפשר שיהיה כדי ,עקיף ל"מ היגד ובין ישיר
 לשון מונחי בפירוש שינקוט היגד הוא ישיר ל"מ היגד .הבלשני המינוח ללא ובמונחיה הלשון
 שידיעה לנו וברור ,דקדוקית או לשונית ממודעות הנובע היגד הוא עקיף ל"מ היגד .לשון ונושאי
 )ולֵ שָ  של מספריו הלקוחים( הבאים הציטוטים שני .אותו הכתיבה והדקדוק הלשון של מודעת

  4:עקיף ל"מ ומבע ישיר ל"מ מבע מדגימים
 .)יםמִ לֵ ׁשְ  יםדִ לָ ּיְ הַ  ,יםקִ לָ חֲ  ינֵ ׁשְ ּבִ  ַהִּסּפּור( ֲחָלִקים ִּבְׁשנֵי ִליָלִדים ִסּפּור – ֶׁשִּמַּתַחת ַהַּצַּלַחת. 1

 )הצלחת(

 יַיִן ,זַיִת ֶׁשֶמן ֶׁשל ַּתֲערֶֹבת ָעַלי ָמְרחּו ַּפַעם" ,ַאַחת ְׁשֵמנָה ִּכּנָה ָאְמָרה ,"ְּכלּום עֹוד זֶה". 2
 )הכינה( ."םָהַרגְַליִ  ֶאת ְלַלֵּקק ַמָּמׁש .ּוָּבזִיִליקּום ,מּוְסָקט ֱאגֹוז ,ַּדְפנָה ֲעֵלי ,ׁשּום ,ָלָבן

 הצירוף מכוון למי בגלוי מסביר בסוגריים שהנאמר מפני ישיר ל"מ מבע יש הראשונה בדוגמה
  .הסבר למתן מקובלת דרך שהוא בסוגריים השימוש מן נובעת הישירות ".חלקים בשני"

 ללקק ממש" הצירוף של פירוקו שדרך משום עקיף ל"מ מבע מתגלה השנייה בדוגמה ,זאת לעומת
 של ומהיכרות לשונית ממודעות נובע הפירוק אך ,בטקסט מפורשת אינה אמנם "האצבעות את

  .המקורי הביטוי

 ההיגדים .1 :עקיף ל"מ להיגד ישיר ל"מ היגד בין הבדלים שלושה הנומ )12 'עמ, ג"תשס( שטיין
 .2 ;מפורשים בלתי שהם העקיפים ל"המ ההיגדים לעומת בטקסט מפורשים הישירים ל"המ

 ,למחבר ייחודיות לשון מצורות והן מקובלות לשון מצורות הן מורכבים הישירים ל"המ ההיגדים
 ל"המ ההיגדים .3 ;למחבר ייחודיות לשון מצורות רק מורכבים עקיפים ל"מ היגדים ואילו

 הפואטית הפונקציה את גם או הלשון של ל"המ הפונקציה את רק מלכתחילה משרתים הישירים
  .הלשון של הפואטית הפונקציה את רק משרתים העקיפים ל"המ ההיגדים ואילו ,הלשון של

  ילדים של לשונית-המטא המודעות התפתחות

 בלשון הטבעי הידע היא לשון ידיעת 5.לשונית למודעות לשון ידיעת בין מבחינה )1997( שורצולד
 רכישת עם נקנית לשון ידיעת .לשון לתופעות ער אינו הדובר ובה ,מודע-בתת ובפועל בכוח
 מן בהם שיש בתהליכים בלשון הרבה והחוקיות היחסים תפיסת באמצעות הן נעשית וזו ,הלשון
 ולמידה רבות לשון תופעות של מכני ושינון פשוט חיקוי באמצעות והן ,העצמאית היצירה

 בבחינת אינה בלשון הידיעה שבו הידע תחום היא לשונית מודעות .תגובה-גירוי יחסי באמצעות
 & Pratt( וגרייב פראט לפי .בלשונו למתרחש ער הדובר ובה ,וברורה גלויה אלא ונסתרת חבויה

                                                           
   .ון קיצור של שם הספר בלבדמכאן ואילך כל הדוגמאות לקוחות מספריו של מאיר שלו תוך צי  . 4
 .ל"אך מתוכן הדברים נראה כי הכוונה היא למודעות מ, "מודעות לשונית"שורצולד משתמשת במאמריה במונח   . 5
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Grieve, 1984( וגייגר שלום לפי גם להם ובדומה )לעסוק היכולת היא ל"מ מודעות ,)2000 
 וללמוד האות לבדוק ,לגביה השערות לשער ,תכונותיה את לחקור ,נפרד חשיבה כתחום בלשון
 פי על ).ופרגמטיקה סמנטיקה ,תחביר ,מורפולוגיה ,פונולוגיה( השפה ענפי בכל ניכרת היאו עליה

 את מעוררת לשונית שמציאות מי הוא ל"מ מודעות בעל כי לומר אפשר ל"מ למודעות ההגדרה
   .יחד שניהם או תחילה בכוונה הלשונית המציאות את בודק שהוא או ,בלשון הכרתו

 .עצמה בפני מטרה בלשון כשרואים מתפתחת לשונית מודעות כי סבורה )1997( שורצולד
 הידע גדל כאשר כלומר ,ועוד לחוקיות ,לתופעות ,למילים לב שמים כאשר רק גדלה המודעות

 )Tunmer & Herrimann, 1984( והרימן רמנוט )Pratt & Grieve, 1984( וגרייב פראט 6.ל"המ
 לפי :קטנים ילדים אצל ל"המ המודעות התפתחות תחילת למועד באשר תפיסות שתי מציגים
 על הנשענת( השנייה התפיסה ולפי ,השפה לרכישת סמוך מתעוררת ל"המ המודעות ,אחת תפיסה

 ספונטני תהליך היא שפה רכישת ,)1962 משנת ויגוצקי ושל 1928 משנת ה'פיאז של התאוריות
 יש :הם גם נחלקים השנייה בתפיסה המצדדים .הדובר של ומודעות ערנות מעורבות לאשבו 

 יותר כלליים לשינויים וקשורה שמונה-ארבע בני בילדים מתעוררת ל"המ שהמודעות הטוענים
 לאחר מתעוררת היא כי סבורים והאחרים ,אלו בשנים המתרחשים אינפורמציה לעבד ביכולת
   אינה בסוגיה ההכרעה מקום מכל .הקריאה לימוד של תוצאה והיא הספר לבית הולך שהילד

   7.מאוד צעירים בילדים מדובר שכן ,פשוטים לא אמפיריים מחקרים מחייבת והיא ,משמעית-חד

  לשוניות-טאמ ביצירות השימוש מטרות

 מבחינת והן המילים אוצר מבחינת הן הלשון העשרת היא הילדים ספרות של המטרות אחת
 טעם לטיפוח תורמת איכותית ילדים ספרות כי מדגישה )1993( ולדן .התחביריים המבנים
 להעשרת ממנה חשוב פחות ולא הצעירים הקוראים של הלשונית הכשירות להעשרת ,בספרות
 מודעות" אחר במינוח או )כחומר בלשון ולעסוק השפה על לדבר הכושר מרכלו( ל"המ היכולת
  8".לשונית-מטא

 אבל ,)1997( שורצולד שטוענת כפי ,הדוברים כל של נחלתם היא אחרת או זו ברמה ל"מ מודעות
 הסופרים מן לחלק וכן לסטנדאפיסטים ,לעורכים ,לבלשנים ,הלשון למורי כי להניח אפשר

 מתבטאת לשונית מודעות ומשוררים סופרים אצל .יחסית גבוהה ל"מ מודעות יש והמשוררים
   .לשון ובחידודי במשחקים ,ל"מ בדיונים לעתים

 מודעותו את מגדילות ספרותי בטקסט מכוונות לשוניות הערות כי סבורה )1988( שורצולד

                                                           
 .מקשר בין השתיים) Crystal, 1992(גם קריסטל   .6
. הקוגניטיביתשמונה בגלל הקשר ללימוד הקריאה ולהתפתחות -ל נחקרה יותר בילדים בני חמש"המודעות המ  .7

והסתמכו יותר על , באשר לילדים צעירים יותר המחקרים לא היו שיטתיים בגלל מחסור בטכנולוגיות מתאימות
ל בתחומים השונים "סקירת מחקרים שבדקו את מידת המודעות המ. הערות ספונטניות אקראיות של הילדים

 ,Tunmer(פראט והרימן , בספרם של טנמר והחסרונות שלהם נמצאת) תחבירי ופרגמטי, מורפולוגי, פונולוגי(
Pratt & Herrimann, 1984.(  

ואין ספק שיצירותיו , מדגימות כיצד אפשר לטפח את המודעות הלשונית באמצעות הומור) 2000(שלום וגייגר   .8
 .של מאיר שלו מזמנות שפע של אפשרויות כאלה
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 הגלומות היצירה אפשרויות כלפי חדשה ראייה זווית לו מעניקות הן ובכך ,הקורא של הלשונית
 בטקסטים שימוש היא הלשונית המודעות להגברת הדרכים אחת לכן .בלשון בעיות וכלפי בלשון
 מודעות בעל סופר ספק בלי הוא שלו מאיר .בלשון ממש של עיסוק בהם שיש ,כאלה סופרים של
 שלהן שיטתית בבדיקה הצורך נובע גם ומכאן ,ביצירותיו מאוד ניכר והדבר ,במיוחד גבוהה ל"מ

   .ל"המ המודעות פיתוח מבחינת

  9הנוכחי במחקר לשוני-מטא מבע הגדרת

 מיוחדים מאפיינים יש הילדים שלספרות ומכיוון ,ילדים בספרות עוסק הנוכחי המחקר ,כאמור
 ושטיין פרוכטמן של בהגדרותיהן להשתמש נוכל לא ,למבוגרים הספרות של מאלה ושונים
 הילדים סופרי של הסמוי או הגלוי הרצון הוא הילדים ספרות של המאפיינים אחד .כלשונן
 המחקר הגדרת ולכן ,שונים בתחומים הצעירים הנמענים של השכלתם ואת שפתם את להעשיר
  :היא ל"מ למבע

  .הנמען אצל ל"מ מודעות לעורר שמטרתו או המוען של ל"מ מודעות החושף מבע

   :עקיף או ישיר להיות יכול ל"המ המבע
  .הנדון לעניין ניגוד או הקבלה ,מפורש הסבר בו שיש מבע הוא ישיר ל"מ מבע

  .עצמו לעניין מעבר נוספת התייחסות כל בו שאין מבע הוא עקיף ל"מ מבע

 המוען של ל"מ מודעות יחשפו גם כלומר ,ההגדרה חלקי שני על יענו המבעים שרוב היא ההנחה
 של הראשון חלקה על רק יענו המבעים מן מקצת ורק ,הנמען של ל"מ למודעות יעוררו וגם

 במונחים שימוש ובין פורמליים במונחים שימוש בין ההבחנה .השני חלקה על רק או ההגדרה
 לשימוש מקום אין לילדים שבספרות משום ,כאן נחוצה אינה לעיל שהוזכרה פורמליים בלתי

   10.לילד מובנים אינם הם עדיין שהרי דקדוקיים במונחים

  ממצאים
 :עיקריות קטגוריות לשתי למיין אפשר שלו מאיר של הילדים בספרי שנמצאו ל"המ ההיגדים את

 ויידונו נבחרות דוגמאות יוצגו סעיף בכל 11.הצירופים בתחום והיגדים המורפולוגיה בתחום היגדים
 נותחו שלא הדוגמאות .אחרים בהיבטים גם לנתחן שאפשר שייתכן אף ,לשוני-המטא בהקשר רק

  .בנספחים מופיעות
   

                                                           
  .168' עמ, 2007, ההגדרה נוסחה לראשונה אצל יפת  .9

למשל , ל בספרות העברית בכלל"קיימים עוד מחקרים על מ, ד מחקריהן של פרוכטמן ושטיין שהוזכרו לעילמלב  .10
ל נזכר בכלליות "פיתוח המודעות המ). 2006(שלום והורה ; )ג"תשס(הרפז ; )2014(מחקריהם של בוזמן 

) 2000(שלום וגייגר ; )1997, ז"תשמ, 1984(שורצולד ; )2003(ולדן ; )2003(כמו אלמוג , במאמרים מגוונים
 .ועוד

  .אך לא במידה בולטת, נמצאו גם היגדים מתחום אוצר המילים  .11
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   מורפולוגיה-פונולוגיה גבול
 למיינם ואפשר ,שלו מאיר של הילדים בספרי שנמצאו ל"מ במבעים ביותר העשיר הוא זה תחום
 קרובי משורשים או שורש מאותו סמוכות במילים שימוש ידי על מצלול יצירת .1 :סוגים לשני
  .חדשות מילים יצירת .2 ;צליל

  צליל קרובי משורשים או שורש מאותו סמוכות במילים שימוש ידי על מצלול יצירת .1
 אריה"ו "אהרן סבא של הגשם" :בספרים בעיקר נפוץ קרובים משורשים הגזורות במילים השימוש
 פועל של בצירופים מדובר המקרים מן בחלק .אחרים בספרים גם קיים הוא אולם ,"בלילות
 של הקלסיים במקרים ואולם .הפנימי המושא את המזכירים ")שיחות משוחחים" כמו( ומשלימו
 הוא ".ארוכה אנחה נאנח האב" או "מר בכי בכה הנער" כמו ,לוואי גם למושא יש פנימי מושא
 את ולהעצים גבוה משלב ליצור ומטרתו ,סמנטית-תחבירית מבחינה הפועל כתואר מתפקד
 המקצב וכן ובצליליה בלשון המשחק עצם היא המטרה לושָ  מאיר אצל ,זאת לעומת 12.המסר

 של ל"המ מודעותו את ומעורר לושָ  של הגבוהה ל"המ מודעותו את חושף הוא ובנוסף ,וההומור
   .הלשוני החידוד מעצם ולהנאה לצחוק גם כמו בלשוננו השורש של המשמעותי לתפקידו הנמען

 הבטיחו" ,"שאגה שאג" ,"סיפורים לספר" כמו שגרתיות דוגמאות יובאו לא היריעה קוצר בשל
   :נבחרות דוגמאות רק אלא ,וכדומה "חלומות חולם" "הבטחות

 )הגשם( ...ִוּכּוִחים ְוִהְתַוְּכחּו ָהֲענָנִים ֶאת ְוִהְרִּגיעּו ִׁשיִרים ְוָׁשרּו ִׂשיחֹות ׂשֹוֲחחּו ֵהם ֵּבינְַתיִם .1

 אבל ,"שירים שרו" הצירוף כמו לכאורה בנויים "ויכוחים התווכחו"ו "שיחות שוחחו" הצירופים
 ישיר ל"מ במבע מדובר זה במקרה ").על התווכחו" או "על שוחחו" אלא( כך לומר מקובל לא

  .הנדון לעניין הקבלה בו יש שהרי

   ":בלילות אריה" בספר פעמים מספר מופיע ההקבלה ללא צירוף באותו שימוש

 .ִׂשיחֹות ּוְמׂשֹוֲחִחים ֶאָחד ִמֵּסֶפל ָקֶפה ׁשֹוִתים ֶׁשָּלֶהם ַהְּברֹוׁש ְליַד יֹוְׁשִבים ְוַאָּבא ְוִאָּמא .2
 )אריה(

 הראשונה בדוגמה כאן וגם ,"אהרן סבא של הגשם" מהספר הן גם לקוחות הבאות הדוגמאות שתי
 :אין השנייה ובדוגמה הקבלה קיימת

 ...ִהּפּוִכים ְּבִהּפּוֵכי ִּדֵּלג ְוהּוא ִנּתּוִרים ְּבִנּתּוֵרי ָקַפץ ְוהּוא ,קֹולֹות ְּבקֹוֵלי ְוָצַחק ָׁשר הּוא .3
 )הגשם(

 )הגשם( .ְּכָלל ָּפַחד ְוֹלא חֹותֹּכ-ֵחיְֹּבכ אֹותֹו ִחֵּבק ַאֲהרֹן ַסָּבא .4

 13.כבול מצירוף סטייה כלומר ,"קולות בקולי" של במבנה שימוש לכאורה יש 4-ו 3 בדוגמאות
 ,ויכוחים ,התווכחו( בשפה מקובלות מילים היו המילים כל הקודמות הדוגמאות בשתי אם ואולם
 אך ,קיימות אמנם תאורטית עצמן הצורות שכאן הרי ,הצירוף בעצם הוא והחידוש )שיחות ,שוחחו

                                                           
  .37' עמ, ב"תשנ, שורצולד וסוקולוף  .12
 ".שבירת ביטויים"סטייה מצירופים כבולים תידון בהרחבה בהמשך בסעיף   .13
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  .כוחות כוחי ,היפוכים היפוכי ,ניתורים ניתורי :מקובלות אינן

 )רוני( אֹותֹו ּדֹוֵבב בַֹהּד בַֹהּד ֶאת ּדֹוֵבב ַאָּבא .5

 אך 14,שלו מאיר של הרווחת כדרכו ,"דוב"מ "דובב" – דנומינטיבי פועל גזירת אחד מצד יש כאן
 תחדיש רק זהו ולכן ,ודיבור שיחה של במשמעות בעברית קיים "לדובב" הפועל אחר מצד

 עוד כאן שיש ייתכן אך ,הסיפור להקשר מתאימה "לדובב" הפועל של הקיימת המשמעות .לכאורה
   ).אתו לשחק אולי( הדוב עם המתבצעת כלשהי פעילות המתארת משמעות

  :עצמן בעד המדברות אחרות ודוגמאות

 .ּוְמֻאָּׁשִרים ְׂשֵמִחים ֲאָבל ,ַּפַעם ְּכמֹו ַמָּמש ֹלא ,ִטְרטּוִרים ִטְרֵטר ַהּיָָׁשן ַהְּטַרְקטֹור ... .6
 )הטרקטור(

 )אריה( .ְנָהמֹות ְוָנַהם ְוִהְתַּגְלֵּגל זִּנֵק ַהַּבחּוץ ֶׁשל ַּבַּצד ִהְׁשּתֹוֵלל ָהַאְריֵה .7
 )הגשם( 15...צֹוֵמחַ  ֹאל ֶצַמח ,נֹוֵבט ֹאל ֶנֶבט ׁשּום ,ֶּגֶׁשם ְּכֶׁשֵאין ,ַּבּצֶֹרת ִּבְׁשנַת .8
 )רוני( .ְמַחָּכה ַהַחָּכה ְוגַם ְמַחּכֹות ֵהן ... .9

 )רוני( ."ֵמַהִּפְרָּדה ִנְפָרד ֲאנִי" :חֹוֵלם ֶּפֶרדהַ  .10
 )רוני( .ִעָּפרֹון ְוָהֶעְפרֹוִני ֵעט ָלּה ָעט ָהַעִיט ,ָּבָארֹון ַהּיְַלקּוט ֶאת ׁשֹוַכַחת נֹוִמי ְוִאם .11
 ...ִׁשיִרים ָׁשר ַׁשְחרּור ,ְמַנְּקִרים ַנָּקִרים :ִצֳּפִרים ִמינֵי ָּכל ַּגם יֵׁש ,ַּבִּגּנָה ,ְקֶרֶמר ֶׁשל ַּבַּביִת .12

 )2 קרמר(
  )2 קרמר( ...ָנַׁשף ַיְנׁשּוף ,יִֵּלל ַּתן ,ָצבֹועַ  ָצַחק ָרחֹוק ָרחֹוק .13

  חדשות מילים יצירת .2

 סופרים אצל במיוחד בולטים הם אבל ,מילים חידושי ליצור עשוי שפה דובר כל )2004( ֶשר לפי
 יצירת מנגנון את מכנה )ג"תשמ( אורנן .הדיבור ובלשון בסלנג ,בעיתונות נפוצים והם וילדים
 משתמש ,הילד ובייחוד ,הדובר שבהם מקרים ישנם כי וטוען "יוצר מנגנון" בעברית המילים
 מונה )שם( שר 16.במילון האפשרית "הערכים רשימת"ב למעשה לא אבל להלכה המצויה במילה
 בהגדרתו נסתפק זה ובהקשר ,ילדים אצל והן סופרים אצל הן מילים לחידושי שונות הגדרות

 כלשהי מבחינה מקובלת ובלתי חורגת צורה לשוני בחידוש הרואה )ט"תשל( ניר של הכוללנית
 המילים באוצר נכללת שאינה ,)טקסטואלית או טיביתקולוקָ  ,תחבירית ,לקסיקלית ,סמנטית(
  17.השפה של "הממוסד"

 ,חריזה ,פעמי-חד סגנון יצירת ,חסר מילוי כמו ,מגוונות סופרים אצל צורות לחידושי הסיבות
 ולהעלאת בלשון המשחק לצורך ,הומור ליצירת בעיקר בהם משתמש ולֵ שָ  כי ונשער ,ועוד מחאה

  .לשונית-המטא המודעות

 )ג"תשס( שטיין פי על :דעות שתי קיימות ל"מ מודעות חושפות כאלה מילים שבה למידה באשר
 חילופי כמו ,הדיבור לשון את המחקים לשון שיבושי של לשוניים ביצועים – בספרות ל"במ הדנה

                                                           
  .11-1דוגמאות , "חידוש פעלים משמות"ראה להלן סעיף   . 14
: יוחנן' אבהו בשם ר' אמר ר: "בשורשים יש כאן אולי אלוזיה למדרש המוכר על מעמד הר סינימעבר למשחק   . 15

שרפים לא אמרו , אופנים לא עפו, שור לא געה, עוף לא פרח  ,ציפור לא צייץ, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה
שמות ." ('אלוהיך' אנוכי ה': ויצא הקול –אלא העולם שותק ומחריש , הבריות לא דיברו, נזדעזע  הים לא, קדוש
  ).'ט, ט"פרשה כ, רבה

  .ומפרטת את הסיבות לתפוצתם הגדולה בלשון הספרות, "היתר השירה"מכנה את החידושים ) ו"תשנ(אפרת   . 16
 ).1981(על הדרכים לחידושי מילים בקרב ילדים ראה ברמן ושגיא   . 17
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 ברמן פי על ואילו .ל"מ כמבע ייחשבו לא ולכן ,המחבר של עצמאית יצירה בגדר אינם ,בניינים
 מחוסר נובעת שהיא בין( מילה של יצירה כל – הצעיר בגיל מילים בחידושי הדנים )1981( ושגיא
 את אפוא יאמץ זה מחקר .מסוימת ל"מ מודעות על מעידה )שלא ובין הכללית הלשון של ידיעה
 בלשון עוסק שהוא מכיוון ,ל"מ מודעות של חשיפה מילה של חידוש בכל הרואה השנייה הגישה

  .לילדים המותאמת

ֹ  מיונֹו נירֹו" בספר במיוחד בולטת המילים חידוש תופעת  אחדים כבר שמשך מה ,"יעקב בוהד
 הן המילים" כי נכתב השאר בין 18.ההומוריסטי ההיבט מן בעיקר ,במאמריהם בכך לעסוק

 מעודדת היא כי להוסיף ואפשר ,"ביקורתית לחשיבה מעודדת היצירה" וכי "הראשיות הגיבורות
  19.ל"מ לחשיבה

  משמות פעלים חידוש
 את שמזכיר מה ,העצם שם ציון תוך עצם משמות פעלים יוצר לושָ  שבהם במקרים מדובר

 יצירת כי לומר מיותר .כלל קיימות אינן שהמילים אלא ,לעיל שהוזכר שורש באותו השימוש
   .בכלל והן ילדים בקרב הן מילים בחידוש הרווחות הדרכים אחת היא משמות פעלים

 לֹו ְורֹאׁש ִּפָּתה ְּכמֹו ְוָעגֹל ָקָטן ַאָּבא :ְמאֹד ְמֻׁשּנָה ִמְׁשָּפָחה יֵׁש ,ֲאָחיֹות ְׁשֵּתי ,ּוְלנֹוִמי ְלרֹונִי .1
 ָקִקיִתי" :ָׁשִמיתָ  ֹלא ְּכמֹוָתן ִמִּלים ָלּה ֶׁשּיֵׁש ,ָרִאיתָ  ֹלא ְּכמֹוָתּה ,ְּגבֹוָהה ְוִאָּמא ,ֵקֵרחַ  ְלגְַמֵרי
  ."יֹוֵרחַ  ַהּיֵָרחַ  ,יְָלדֹות ,ִתְראּו"וְ  "ַאְרנָב ִהְזַנְבִּתי" ,"ָקָקאֹו

 מעורר ובכך ,אומרת שהאם המוזרות למילים ישירה הפניה הקורא של לבו תשומת את מפנה ולֵ שָ 
 השמות גם מופיעים "יורח הירח"ו "קקאו קקיתי" של במקרה .הנמען של ל"המ המודעות את

 "ארנב הזנבתי"ב ואילו .ברורה המשמעות ולכן ,כביכול החדש הפועל וגם )בשפה הקיימים(
   .הכוונה למה לבד ולהבין לנסות צריך הקורא

 אף ואולי ,מודעות מתוך וכדומה "יתָ אִ רָ "ל באנלוגיה הסתם מן שנוצר "יתָ מִ שָ " בפועל לדון ראוי
 ולכן ,א"ולה ף"לאל ן"עי בין בהגייה הבחנה קיימת לא כמעט הדוברים רוב שבקרב כך על ביקורת

   :בהמשך כותב הוא מודעות אותה ומתוך .אפשרית האנלוגיה

  .נְָחרֹות ַרק ׁשֹוְמִעים ,יְֵׁשנִים ֻּכָּלם ,ְׁשֵעלֹות ֵאין ַלּׁשּוָעִלים ,ּתֹוֶאה ֹלא ְּתאֹו !ַהס .2

   :פעם עוד מצוטטת האם הסיפור בהמשך

 !ֻקְמקּום קּום !נֹוִמי קּוִמי !רֹונִי קּוִמי" :ַהָּׁשַמיִם ַעד ֲעבֹוָדה יֵׁש ,ִראׁשֹונָה ָקָמה ִאָּמא .ּבֶֹקר .3
 ּכֹה ַאּתְ " :ָלּה ַמְחִמיד הּוא ,ָקֶפה ָלּה קֹוֶפה ַאָּבא ,ֵּתה ְלַאָּבא ְמִכינָה ִהיא !"ַמיִם ָּכאן ַקְמֵקם
 ַאף ִמיץ ִּכי ִמיץ ָמָצה ְורֹונִי ָחָלב סֹוֶפֶלת נֹוִמי ..."יֶָפה ּכֹה ַאָּתה" :אֹוֶמֶרת ִהיא ..."ֲחמּוָדה
 רֹונִי ,ְּבִאָּמא ַמְמִּתיק ַאָּבא ,ִּבְדַבש ַמְמִתיקֹות ְונֹוִמי ִאָּמא .ַמְחִמיץ ָחָלב ֲאָבל ַמְחִליב ֹלא ַפַעם
   .ְּפנִיָמה ְמַחְרֶּדֶלת ְׁשֵלָמה ַחְרָּדל ַּכף

 "קמקם" .לשער רק אפשר המדויקת המשמעות מהי ואולם ,ברורה המילים של התצורה דרך
 .אחרים משקאות הכנת מן שונה קפה להכנת מיוחד פועל כנראה הוא "קופה" ,להרתיח במשמעות

                                                           
  .2004, רוזנטל; 2006, פוגל; 2006, ולדן; 2004, דר  . 18
ואין , אך ָשלו בוחר לשקף את הגיית השם העכשווית גם בכתב, יש להעיר שהשם הוא כמובן נעמי" נומי"על השם   . 19

 . ספק שיש כאן גם ביקורת על מצב העברית שבפי הדור הצעיר
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 אינו "מחמיא" לפועל ובמשמעות בצליל הדמיון כי להניח ויש ,"חמוד" התואר משם גזור מחמיד
 פירושו "מצה"ו ,לכוס ולא לספל דווקא מוזגת כנראה הוא "סופלת" הפועל של משמעותו .מקרי
 להבין אפשר "מחמיץ חלב אבל מחליב לא פעם אף מיץ כי" במשפט .מיץ דווקא מכינה או מוזגת
 וגם בלשון הקיים פועל ,"מחמיץ" לפועל ההקבלה בזכות "מחליב" החדש הפועל משמעות את

 שמעבר לשונית הברקה פה ויש .בצליל לו דומה רק אלא ממנו גזור לא אך ,למיץ רלוונטי
 כגון ,ילדים של לשון למשחקי דומה בחידוד ,כיאזם של במבנה נבנה המשפט שכן ,לתחדיש

  ".לפסנתר אפשר-אי פיל אבל ,להפיל אפשר פסנתר"

  :לבוש מפריט הפועל נגזר הבאות בשלוש .רבות דוגמאות עוד יש הספר לבכ

 .ָהַרגְַליִם ַעל ְּכָפפֹות ּכֹוֶפֶפת נֹוִמי .4
 ".ַמָּגַפיִם מֹוֶגֶפת ֲאנִי" :אֹוֶמֶרת רֹונִי .5
 !ַקר ִּכי – ְמִעיל ִתְמֲעלּווְ  ... .6

 .גרביים וגרב נעליים נעל כמו ,קיימים לשימושים באנלוגיה בהומור נבנים הפעלים 6-4 בדוגמאות
   דתיה אצל גם בולטת טכניקה היא – תקף אינו זה כלל שבהם מקרים על דקדוקי כלל החלת

  20.פעוטות בלשון רווחת תופעה והיא ,דור-בן

  .החיים בעלי משמות הפעולה ושמות הפעלים נגזרים הבאים במקרים

  ."זֶה ִעם ְּכָבר ְונִגְמֹר ּדֹב לֹו ָּתדּובּו"... :ָאְמָרה ֶׁשִאָּמא ַעד .7
 .ְמַדְבֵדב נֹוָרא זֶה ...נְִכנָע ֲאנִי ...ַמְסִּפיק .8
 .ִנׁשּורוְ  ִחּבּור ְמַלֵּמד ַהּנֶֶׁשר .9

  .ְוִחּסּור ִלּמּור ְמַלֵּמר ַהֶּלמּור .10

 הפעלים ושני ,"מדגדג" כמו נשמע "מדבדב נורא זה"ו ,"דג לו תדוגו" כמו נשמע "דוב לו תדובו"
 "לימור"ו "נישור" הפעולה שמות .בסיפור המרכזיות הדמויות אחת ,"דוב" מהמילה גזורים
 בצירוף משחק גם כאן שיש לציין מיותר 21.משמעותם מה ברור לא אך ,וללמור לנשר קשורים
   .החיים בעל של שמו לפי ,אחרת צלילית בסטייה פעם כל ,"וחיסור חיבור" הכבול

  :הבא המשפט מופיע "הרומני באהקב את במקרה לגמרי המציא הקדמון האדם איך" בספר

  .ָקץ ַּקִיץְוהַ  ָסַתו ְּסָתוְוהַ  ....ָאַבב ָאִביב ְועֹוד ָחַרף חֶֹרף עֹוד .11

 "ירד הלילה" ,"עלה השחר" כמו משפטים המזכיר במבנה השנה עונות משמות פועל יוצר ולֵ שָ 
 אם ספק אבל ,)התעורר ,מאס( אחרות משמעויות בשתי קיים "קץ" הפועל כי לציין ראוי .וכדומה

   .לקיץ הקשורה חדשה מילה זו מבחינתו ולכן ,אותן יכיר ילד

   

                                                           
  .2.2.2סעיף , )2007(ראה יפת   .20
  .שאר הדוגמאות מופיעות בנספח  .21
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  אחרים חידושים

 על ל"המ המודעות את ומעורר ,לכאורה נכונה לא גזירה על מתבסס מילים חידושי של אחר סוג
 מהמקרים בכמה .אחר מצד בלשון הקיימת השרירותיות ועל אחד מצד התצורה דרכי אודות
 ברורה היסוד צורת ולעתים ,ישיר ל"מ מבע קיים כלומר ,החדשה הצורה לצד היסוד צורת מופיעה

   :למשל ,ההקשר מן

  .]..[ :ַהִּביָרה ְּבִעיר ַהִּמְפֶלֶצת רֹוְדֵפי ָּכל / ִּבְקָצָרה ֲאָפֵרט ַהּקֹוְרִאים ְלנֹוחּות .12
 הילד( .ָחׁשּוד ִמְפָלץ ּבתֹור – ָהֶאזְָרִחי ַהִּמְׁשָמר ְוגַם / ִמִּגּיּוס ִמְׁשַּתֶּמֶטת ִהיא ִּכי – ל"ַצהַ  ְוגַם
 )חיים

 ִעם ִּכיןוְ  [...] נְִפָלִאים ַמָּמׁש אֹוְרִחים ָלּה ָהיּו ".ַהְּׂשָערֹות ֵּבין" ָקְראּו נֶָחָמה ֶׁשל ַלָּתְכנִית .13
  )הכינה( .ִמְצַריִם ַמּכֹות ַעד ֶׁשִהִּגיעַ  יּוֲחִסין-ִאיַלן

 ּדוִכיף ֵמָעל צֹוְרִחים עֹוְרָבנִים ,ִׁשיִרים ָׁשר ַׁשְחרּור ,ְמנְַּקִרים נַָּקִרים :ִצֳּפִרים ִמינֵי ָּכל ַּגם יֵׁש .14
 )2 קרמר( .צֹוָצלוְ  צֹוֶצֶלת ְודּוִכיַפת

 .הסיומת של השמטה ידי על הנקבה מצורת הזכר צורת את ולֵ שָ  גוזר לעיל הדוגמאות בשלוש
 הראשונים המקרים בשני .שצוטטו במקרים לא אך ,רבים במקרים בעברית נכונה אכן כזו גזירה
 14 בדוגמה ואילו ,עקיף מבע שזהו לומר אפשר ולכן ,משפט באותו מופיעה אינה הנקבה צורת

 ל"מ מבע זהו ולכן ,לכאורה החדשות הזכר צורות ליד "צוצלת"ו "דוכיפת" הנקבה צורות מופיעות
  .ישיר

 שהן אלא ,ו"תי או א"ה תוספת ידי על הזכר מצורת הנקבה צורת נגזרת הבאות הדוגמאות בשתי
 .בלשון בפועל קיימות לא

 )2 קרמר( ...ֶדתִֹּקּפְוהַ  ְוַהּצֹוָצל ְוַהּדּוִכיף ְוֶהָחגָב ְוַהּזִִּקית ... .15
 )האדם( .ַּקְדמֹוָנההַ  ָהִאָּׁשה ָאְמָרה ",ַחְרּדֹון ְלָך ְּתפֹס ֵלְך" .16

  :אחרים לחידושים ודוגמאות

 )הדודה( .ּוְמֻסֶּדֶרת ּונְִקּיָה ְמֻלֶּבֶשת ְוִהיא ְמנֶֻּמֶסת ִהיא .17
 ,ְּגדֹולֹות ִׁשּנַיִם ,חּוְמחּוִמית ַרְעָמה ,ְצַהְבַהָּבה ַּפְרָוה :ַלֲאָריֹות ֶׁשּיֵׁש ַהִּסיָמנִים ָּכל ִעם ַאְריֵה .18

  )אריה( .ָארְֹך זָנָב ִּבְקֵצה ְׁשחֹוָרה ִציִצית ,ַחּדֹות ִצָּפְרנַיִם
 )1 קרמר( .ַיְׁשָנן ָחתּול הּוא ֶהָחתּול ְקֶרֶמר / ַהּזְַמן ָּכל יֵָׁשן ֶהָחתּול ְקֶרֶמר .19
  )הכינה( ".ַהְּקַטּנָה ֶׁשִּלי נֶָחָמה / ֶנתִֹּכּנ ֲחמּודֹנֶת / ִּכּנָה יֵׁש ִלי ַּגם / ֻּכָּלם ְּכמֹו ֲאנִי" .20

 בדרך המקבילות תואר שמות הן )18 בדוגמה( "חומחומית"ו )17 בדוגמה( "מלובשת" המילים
 "ישנן" המילה גם .ישירים ל"מ מבעים אלה ולכן ,"צהבהבה"ו "מנומסת" למילים גזירתן

 המילה 22.עקיף ל"מ מבע זהו ולכן ,במשפט הקבלה לה אין אך ,תואר שם היא 19 שבדוגמה
  .ישיר ל"מ מבע כלומר ,"חמודונת"ל בהקבלה חיבה שם של גזירה היא 20 שבדוגמה "כינונת"

                                                           
ובין המשקלים , הגדולות והפוריות ביותר בעברית של ימינו שם תואר הוא אחת מן הקטגוריות הדקדוקיות  .22

) 44' עמ, 1981(ברמן ושגיא ). 14-13' עמ, 1998, שורצולד(הפוריים ביותר נמצאים משקל ָקטּול ומשקל ְמֻקָּטל 
גם אם קיים כבר שם תואר באותה משמעות , מצאו שמשקל ְמֻקָּטל משמש במובהק את הילדים ליצירת תוארי מצב

טוען כי גם בקרב המבוגרים ישנה מגמה של יצירת ) Laks, 2011(לאקס , )כמו מלובש ולבוש(ל ָקטּול במשק
   .הסביל בבניין פּועל גם כאשר צורת הפעיל גזורה בבניין קל
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  23ביטויים שבירת
 ,ואלוזיות 24הומור יוצרת היא :שונים מהיבטים בה לעסוק שראוי תופעה היא ביטויים של שבירה

 שורצולד .לעיל שהוגדר כפי ל"מ מבע גם בה לראות ואפשר 25,ממש לשון חידושי בה הרואים יש
 שבירת באמצעות השאר בין בורלא עודד של ביצירותיו הנחשפת הלשונית במודעות דנה )ז"תשמ(

 )צירופים שבירת כמו( לשון לענייני מודעות המעוררים משחקים כי סבורה היא .כבולים צירופים
 כי טוענת )ג"תשס( שטיין .בה משתמש שהוא הלשון על למחשבה הקורא את בעקיפין מביאים
 מן החריגה שעצם משום ל"המ הפונקציה את ממלאים ,כבולים צירופים שבירת בהם שיש מבעים
  .יצירתו ולדרך החדש לצירוף הקורא של לבו תשומת את הּבמסִ  הרגיל השימוש

 ממקורותיה הלקוחים ביטויים לשבירת ומגוונות רבות דוגמאות יש ולֵ שָ  של הילדים בספרי
 לציין מיותר ).וכדומה מדוברת עברית ,יפה ספרות ,ל"חז ספרות ,מקרא( העברית של השונים
 הטקסט את הקורא למבוגר יותר רלוונטיים הם ולכן ,רחב קודם בידע צורך יש המקרים שברוב
 ל"מ במבעים מדובר המקרים ובכל ,עצמו לילד מאשר )מגיע הוא שממנו לרקע בהתאם( לילד

  .עקיפים

 והמפלצת חיים הילד" בספר המופיעות רבות דוגמאות מתוך נבחרו הבאות הדוגמאות ארבע
   ":מירושלים

 ָלּה ֶׁשֻחְּבָרה ִעיֵרנּו" :ְוִהְצִהיר ְוִהְכִריז ְוָאַמר ֶׁשִּמֵהר ָהִעיר רֹאׁש ְּכבֹוד ֶאת ִהזְִעיקּו ִמּיָד .1
 ."ְמנּוָחה ִּבירּוָשַליִם ִאָּוה ֲאֶׁשר ַהיְצּור ֶאת ִּבְבָרָכה ְמַקֶּדֶמת

ָלּה -יְרּוָׁשַלִם ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה" המוכר הביטוי של שבירה הוא "לה שחוברה עירנו" הביטוי
  ).3 קכב תהלים( "יְַחָּדו

 ְּבֵבית עֹוד ָּדִוד ֶאת ִהִּכיָרה !ְּבַוַּדאי ִמֶּׁשָּלנּו ִמְפֶלֶצת זֹוִהי ֵהן ,ַרּבֹוַתי" :ָאַמר ָהָראִׁשי ָהַרב ַאְך .2
 ְוַעְכָׁשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִהְפִחיָדה ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא יֹוַחאי ַּבר ִׁשְמעֹון ֶׁשל ַּבְּמָעָרה ְוָהיְָתה יִַׁשי ָאִביו

  ."ָלנּו ַּגם ַלֲעמֹד ֶהְחִליָטה

 ההגדה של הקדומים בנוסחים כבר המופיע מפיוט חלק שהוא ,מאוד ידוע ביטוי של שבירה יש כאן
  :הפיוט של המלא הנוסח להלן .לכול מוכר הוא ,הסדר בליל ומושר מולחן שהוא ומכיוון ,פסח של

  ְוָלנּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא
  ְלַכּלֹוֵתנּו ָעֵלינּו ָעַמד ִּבְלָבד ֶאָחד ֶׁשֹּלא

  ְלַכּלֹוֵתנּו ָעֵלינּו עֹוְמִדים ָודֹור ּדֹור ֶׁשְּבָכל ֶאָּלא
 .ִמּיָָדם ַמִּציֵלנּו הּוא ָּברּוְך ְוַהָּקדֹוׁש

 אֹור ֶׁשל ָרב ְלֶמֶלךְ  ִקְרָיה ִהיא ֶׁשּיְרּוָׁשַליִם ֲאִפּלּו ,ַעְכָשו ְּכָבר ֶאְסַּתֵּלק" ,ָאְמָרה ",ַאֶחֶרת ִּכי" .3
 ."ַמֲעָרב ְּבַפֲאֵתי ָלגּור ִלי ְוֵאֵלְך ָזָהב ֶׁשל ְוַגם ְנחֶֹׁשת ֶׁשל

                                                           
אידיום ועוד אינן , צרף, צירוף כבול, ניב, ההבחנות הדקות השונות הקיימות בין פתגם. הוא כללי' ביטוי'המונח   . 23

; )ס"תש(נצר ; 11-ו 3יחידות , )1990-1989(ניר ; )1973(וראה למשל טורי ומרגלית , ניות לענייננו כאןעקרו
  .ועוד) 2004(שר ; )א"תשס(נתן ושני -בן, פרוכטמן

; 111' עמ, )1982(ברוך ופרוכטמן ; )1990(שחר -על שבירת ביטויים ועל שבירת ביטויים כיוצרת הומור ראו בן  . 24
שורצולד ; )ה"תשס(פרוכטמן ; 23-18' עמ, )1999(עמר ; )1973(טורי ומרגלית ; 89' עמ ,)1991(ברזילי 

  .ועוד 210, 8, 2' עמ, )2004(שר ; )2000(שלום וגייגר ; )1977(שיפמן ; 172-171' עמ, )1990(
 ).2004(למשל שר   . 25
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 מספר האחד – יחד גם ביטויים שני של עירוב בה שיש מכיוון יותר מתוחכמת השבירה זה במקרה
 שירה מתוך והשני ,"ברָ  ְךלֶ מֶ  תיַ רְ קִ  ןפֹוצָ  יתֵ ּכְ רְ יַ  ןֹוּיצִ -רהַ  ץרֶ ָאהָ -לּכָ  ׂשֹוׂשמְ  ףנֹו הפֵ יְ " ):3 מח( תהלים
 הבקיאים יזהו הראשון החלק את ".אור ושל נחושת ושל זהב של ירושלים" :שמר נעמי של הידוע
 .הילדים גם לזהות יכולים השני החלק את ואילו ,יותר

 .ְוָאֵמן ָאֵמן ִמְפֶלֶצת ְּבִלי אֹו ִעם ְוִתּכֹונֵן ִּבְמֵהָרה ִּתָּבנֶה ִוירּוָׁשַליִם .4

 הרָ הֵ מְ ּבִ  ןנֵ ֹוּכתִ וְ  הנֶ ּבָ ּתִ " :הוא המקורי הביטוי .יזהו הכול שלא מתוחכמת בשבירה מדובר כאן גם
 לשמות ,היהודית המסורת פי על ,המצטרפים א"תובב התיבות לראשי שהפך ביטוי ,"ןמֵ ָא ינּומֵ יָ ּבְ 

 יֹאְמרּו ֵּכן-ַעל" :הפסוק על מבוסס הביטוי .וחברון צפת ,טבריה ,ירושלים :הקדושות הערים ארבע
 ).27 כא במדבר( "ִסיחֹון ִעיר ְוִתּכֹונֵן ִּתָּבנֶה ֶחְׁשּבֹון ּבֹאּו ַהּמְֹׁשִלים

  :מקצתן להלן ,האחרים בספרים גם רבות דוגמאות עוד ויש

 )רוני( ."ִלי ְוֻדִּבי ְלֻדִּבי ֲאִני / !ֶׁשִּלי ַהּדֹב זֶה ,ָמָצאִתי ַמה ִּתְראּו" .5

 העֶ רֹוהָ  ילִ  ידִ דֹווְ  ידִ דֹולְ  ינִ אֲ " ):3 ו( השירים בשיר הידוע מהפסוק חלק הוא המקורי הביטוי
 ,"אלול" החודש שם את יוצרים שלו התיבות שראשי מכיוון גם מוכר הצירוף ".יםּנִ ׁשַ ֹוּׁשּבַ 

   .מיוחדת משמעות לכך יש היהודית ובמסורת

 :המקורות מן והשני החדשה העברית מן האחד ביטויים שני של שבירה יש הבאה בדוגמה

  .יועָ ּוׁשעֲ ׁשַ  תּנַ ּכִ  התָ יְ הָ וְ  חַ רֵ ּקֵ הַ  יׁשאִ הָ  לצֶ אֵ  המָ חָ נֶ  הרָ אֲ ׁשְ נִ  ְךכָ וְ  .6

  )הכינה( .היקָ לִ חֱ הֶ  תֹוחְ רַ קָ  לעַ וְ  התָ תְ ׁשָ  סֹוֹוּכמִ  הלָ כְ ָא ֹוּתּפִ מִ 

 .צעיר לילד גם מובנת תהיה והיא ,"שעשועים גינת" של שבירה הוא "שעשועיו כינת" הביטוי
 ִאם ִּכי ּכֹל ֵאין ְוָלָרׁש" :ב שמואל בספר הרש כבשת משל על מבוססת השנייה השבירה ואולם
 ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשֶּתה ּוִמּכֹסֹו תֹאַכל ִמִּפּתֹו יְַחָּדו ָּבנָיו ְוִעם ִעּמֹו ַוִּתגְַּדל ַויְַחּיֶהָ  ָקנָה ֲאֶׁשר ְקַטּנָה ַאַחת ִּכְבָׂשה
 .השבירה את יזהו בודדים שרק להניח סביר זה במקרה ).3 יב ב"שמ( "ְּכַבת לֹו ַוְּתִהי ִתְׁשָּכב

   :לילדים מיועדת אינה להלן הדוגמה גם

 )3 קרמר( יםחִ בּונְ  הרֵ מֹוּו בלֶ ּכֶ  ,זֹוֹוּבּו ,ןמֶ לְ טְ נְ 'גֶ וְ  לתּוחָ  ,רמֶ רֶ קְ  רכֶ זֵ לְ  .7

 בדרך המבוגר של תפקידו שהיא( הטקסט של קריאה תוך רק בשבירה להבחין אפשר זה במקרה
 שרק להניח יש מקרה ובכל ,ף"לכ ת"חי בין הבדל אין הדוברים רוב של בהגייה שהרי ,)כלל

  .השבור הביטוי מהו יבין המבוגר

 :יותר פשוטות דוגמאות גם ויש

ֹ הַ  ,אּמָ אִ  לעַ  אּבָ אַ  :תֹוגָזּו לעַ  דחָ אֶ  לּכָ  הזֶ לָ  הזֶ  רּוּפְ סִ  ... .8  ּהמָ ׁשְ  ,תדֶ ּמֶ לֻ מְ  הּבָ ּדֻ  ,תֹוּבָ ּדֻ  לעַ  בּד
 )רוני( .יתּורִ ּג דחַ  םאֵ וְ  תאּורֹומְ  תסֶ ּדֶ נְ הַ מְ  ,יתרִ נּו
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 בשנים רווח והפך שנוצר ביטוי ,"הורית-חד אם" הביטוי של שבירה הוא "גורית-חד אם" הביטוי
 בכל ולֵ שָ  של שליטתו את ממחישה ,האחרות גם כמו ,הזאת הדוגמה .לילדים גם ומוכר האחרונות

  .העברית השפה של גווניה

 )האדם( .ַהַּקַּבאּב ְׁשִביל ֶאת ָׁשם יְִרֶאה הּוא אּוַלי ,ְלכֹוָכב ִמּכֹוָכב ,ַּבָּׁשַמיִם ִהִּביט ְוהּוא .9

 ובמקרה צעירים לילדים גם מוכר הביטוי ".החלב שביל" הצירוף של שבירה הוא "הקבאב שביל"
   .להבנה תורם כולו המשפט של ההקשר גם זה

 )הכינה( ".תרֹועָ ּׂשְ הַ  יןּבֵ " אּורְ קָ  המָ חָ נֶ  לׁשֶ  יתנִ כְ ּתָ לַ  .10

 התשעים שנות בתחילת ששודרה טלוויזיה תכנית ,"הכיסאות בין" התכנית שם של היא השבירה
 את שהכירו המבוגרים לקוראים רק תובן אך פשוטה השבירה .וחברה משפחה בענייני ועסקה
  .התכנית

  סיכום
 הקודם במחקרי שנוסחה הגדרה והוצגה ל"מ למונח שונות והבחנות הגדרות נסקרו במאמר
 בה השימוש ומטרות ילדים בקרב ל"המ ההתפתחות נדונו בהמשך .ילדים לספרות בהתאמה
 :תחומים בשני בעיקר ל"מ היגדים שופעים ולֵ שָ  מאיר של הילדים שספרי נטען .הילדים בספרות
 שהעניין משום ישירים היו ל"המ המבעים הדוגמאות מן בחלק .ביטויים ושבירת מילים חידושי
 המבעים אחרים ובמקרים ,הפורמלי במונח שימוש נעשה לא כי אם ,בטקסט במפורש הוזכר הנדון
 ,הומור כמו ,מגוונים בולטים מאפיינים יש לילדים המכוונות לושָ  של ליצירותיו .עקיפים ל"מ היו
  .בהרחבה בהם גם לדון מקום ויש ,ועוד עשיר מילים באוצר שימוש ,חזרה ,לוזיותָא

  רשימת מקורות
 צרפתי עמי-בן 'וג טנא 'ד ,דותן 'א ,אשר-בר 'מ בתוך .כיצד העברית המלה תצורת ).ג"תשמ( 'ע ,אורנן

 ).42-13 'עמ( לשיבה בהגיעו חיים- בן לזאב מוגשים :לשון מחקרי ,)עורכים(
   .מאגנס :ירושלים

 ,13 ,ילדים בספרות עיונים .לילדים דור-בן דתיה של המשחק בשירי והדיאלוג הקטלוג ).2003( 'ג ,אלמוג
107-93.  

 העברית בלשון מחקרים ,)עורך( אשר- בר 'מ בתוך .השגרה והיתר השירה היתר ).ו"תשנ( 'מ ,אפרת
   .ביאליק מוסד :ירושלים ).275-257 'עמ( מורג לשלמה מוגשים :היהודים ובלשונות

  .135-126 ,66 ,פנים ."יפה שגיאה זאת דובים שתיים" ).2014( 'ת ,בוזמן

  .לימודית לטלוויזיה המרכז :אביב- תל .נחמד לפרפר ספורים ).1984( 'ד ,דור- בן

  .עובד עם :אביב- תל .דור-בן דתיה של הגדול הספר ).1993( 'ד ,דור- בן
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  נספחים
  ביטויים לשבירת נוספות דוגמאות .א

   ":מירושלים והמפלצת חיים הילד" הספר מתוך

 "ושמחה צהלה שושן והעיר" הפסוק של שבירה – ְוָׂשְמָחה ָצֲהָלה ַהִּביָרה ִוירּוָׁשַליִם .1
  ).15 ח אסתר(

 ".עיניים בארבע" הביטוי של שבירה – ֵעיַנִים ְּבָחֵמׁש ַהִּמְפֶלֶצת ִעם ְלׂשֹוֵחחַ  .2
 המושג של שבירה – ְּבֶׁשֶקט ִלְחיֹות ָלּה ֶׁשּיְִּתנּו ָהִעָּקר ,ֶלֶקט ְוַעד ִמִּׁשְכָחה ַהּכֹל ָּבְלָעה ִהיא .3

 ".ופאה החָ כְ שִ  טקֶ לֶ "
 !ַרב ֹלא ,ּכֶֹמר ֹלא ,ָמִׁשיחַ  ֹלא ,ַצְלָבן ֹלא" :ָאַמר ְוָכָכה ָּפַתח ִּפיו ֶאת עֹוַמר ִמִּמְסַּגד נְִכָּבד ְוָקִדי .4

 אליהו ויעל" הפסוק של שבירה – "ֲעָרב ִמִּמְדַּבר ִּבְסָעָרה ַוּיַַעל ָרַכב ַהּנִָביא ַהּיְצּור ַּגב ַעל
 ).11 ב ב"מל( "השמים בסערה

 ".חשוד חפץ" הצירוף של שבירה – דּוׁשחָ  ץלָ פְ מִ  .5

   ":יעקב והדב ונומי רוני" הספר מתוך

 קלג תהלים( "יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה" של שבירה – ּוַמּנִָעים ּדֹב ַמה .6
1.( 

 ".קשות ביצים"ו "ביצים להטיל" הצירופים בין שילוב – ָקשֹות ֵּביִצים ֵהִטיל .7
 גרה כאן" הדלתות בשלטי המקובל הנוסח של שבירה – ְּבנֹובּוּד ִמְשַּפַחת ְּבֵּכיף נָָמה ָּכאן .8

 ...".משפחת בכיף
 קלינטון ביל לשעבר ב"ארה נשיא שטבע ,הטעון הביטוי של שבירה – ָחֵבר ְלִהְתָראֹות .9

 ".חבר שלום" רבין יצחק רצח לאחר
 של העברי שמו שהוא ,"טוב הכול טוב סוף" הביטוי של שבירה – ּדֹב ַהּכֹל טֹוב סֹוף .10

 "טוב כולך טוב סופך אינשי דאמרי היינו" :המשפט על גם ומבוסס שייקספיר מאת מחזה
  26).מז בראשית זוטרא פסיקתא(

  ":נחמה הכינה" מתוך

 ".האצבעות את ללקק" הביטוי של שבירה – םיִ לַ גְרַ הָ  תאֶ  קּקֵ לַ לְ  ׁשּמָ מַ  .11
 ".שעשועים גינת" הצירוף של שבירה – יועָ ּוׁשעֲ ׁשַ  תּנַ ּכִ  .12

   ":הרומני הקבאב את במקרה לגמרי המציא הקדמון האדם איך" מתוך

 מוחמד אם" במקורו הערבי הפתגם של שבירה – ֵאָליו ָאבֹוא ֲאנִי ֵאַלי ָּבא ֹלא ַהַּקַּבאּב ִאם .13
 ".מוחמד אל יבוא ההר ,ההר אל יבוא לא

  ".עכשיו שלום" השמאל תנועת שם של שבירה – וׁשָ כְ עַ  ַקַּבאּב .14

  :האחרים הספרים מן

 :המוכרים הצירופים של שבירה – )הגשם( דיִ צַ  תבֹונְ רְ ַאוְ  ׁשּוּׁשּגִ  תבֹונְ רְ ַא ,הירָ מִ ׁשְ  תבֹונְ רְ ַא .15
  .וכדומה ציד כלבי ,גישוש כלבי ,שמירה כלבי

                                                           
  .650' עמ, )2009(על פי רוזנטל   .26
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ֹ  םּוׁשּבְ  ?יםלִ ּוּגלְ גִוְ  תיטֹורִ ׂשְ  .16  פנים בשום הביטוי של סדר שינוי – )2 קרמר( !יםנִ פָ ּו ןפֶ א
 .ואופן

 הלקוח "חג יום-יום לי יש" המשפט של שבירה – )3 קרמר( גּדָ  םיֹו-םיֹו :רמֶ רֶ קְ  הּוזֶ ּכָ  יּכִ  .17
 .שמר נעמי מאת "חג לי יש" מהשיר

 של שבירה – )3 קרמר( םינַ זְ ָא דעַ  בנָ ּזָ מִ  עבַ טָ  ףכֶ תֵ וְ  ,םיִ ּמַ הַ  לאֶ  קּנֵ זִ וְ  ףחֹוהַ  לאֶ  ׁשחָ  אהּווְ  .18
 "ְמתֹם בו אין ראש ועד רגל מכף" :בפסוק שמקורו ,"ראש ועד רגל מכף" המוכר הביטוי

  ).6 א ישעיהו(

  מילים לחידושי נוספות דוגמאות .ב

   ":יעקב והדב ונומי רוני" מתוך

  !ְלִהְתַקְׁשֵקׁש ַמְסִּפיק" קֹוֵראת ִאָּמא .19

   ,ֵׁשׁש ׁשֹוֵען ַהָּׁשעֹון ,ָלֵצאת ְּכָבר ָצִריְך

  ,ְמֻאָחר ,ַהחּוָצה ָלחּוץ ,ְלִהְתַמֵהר

  "!ַקר ִּכי – ְמִעיל ְוִתְמֲעלּו

 "!ְּדבֹוָרה ֲאנִי" :זֹוֵבב ַהּזְבּוב .ֵׁשנָה ִמּתֹוְך זֹוֵאב ַהָּטֶלה ...ְוָאז .20
 .ְמתּוָקה ֶׁשִּתְהיֶה ,ַהחּוט ֶאת ָּדְבשּו ,ֲחזָָקה ְמאֹד ַחָּכה ִהְתִקינּו ,ַלְּמָלאָכה נְִּגׁשּו ְונֹוִמי רֹונִי .21
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