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  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  :  שנות הכשרה60

   הילדים-לקוראינו ו  לחיינופתגמים מוסיפים תבלינים

   פתגמיםמקצת מן ה

  מסתתרים ביצירות ספרות לילדיםה

 מילולית או  לה להיות יכומשמעותו. הוא סוג של צירוף כבולפתגם   

  .דיומטיתיא

   . המשמעויות של כל מרכיביו צירוף- מילוליתמשמעות  �

   .אין חכם כבעל ניסיון - דוגמהל

  2.הניסיון מוסיף חכמה לאדם: משמעו

 שונה ממשמעות בוש המיליםשל צירוף משמעות  ה- אידיומטית משמעות �

  .הבודדות שמרכיבות אותוהמילים 

  .יות ואל תהי ראש לשועליםהווה זנב לאר - דוגמהל

  .טוב להיות אחרון בין חכמים מראשון בין טפשים: משמעו

  . יש לו מוסר השכל,לומררוצה  , חכמת חיים, אמת כלליתמביעפתגם   

  : של פתגמים עם משמעות מילוליתדוגמות

  .]ח"כ, יקרא רבהו[ דיין ולית דין לית – ]189:עלילות מיקי מהו, שלונסקי[ן ּיָ א ּדַ ין וְ א ִּד ין אֵ 

   .ההפקרות שולטת, אין חוק ואין שופט: משמעו

 נכנס יין יצא -  ]124:עוץ לי גוץ לי, שלונסקי[ !/ָנס ַהַּנָּנס! ַיִין ִנְכָנס/ ַיִין ִנְכָנס ְּבָכל ַׁשַער ָוֶדֶלת

  .]א"ע, לח, סנהדרין[סוד 

  .שתיית יין עלולה להביא לגילוי סוד: משמעו

                                                 
  ר עדית שר "ד 1
 2010, הניבון הישראלי המקיף לביטויים עממיים; נתן ושני-בן, פרוכטמן, 1995, ניבון אריאל: משמעויות לניבים מתוך 2

  רובין-שחורי, שר, פרוכטמן
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  :משמעות אידיומטית של פתגמים עם דוגמות

, שלונסקי [ִאם ֵאין ֶׁשֶקט ֵאין ַמְחָׁשב ;]89: גוץ ליעוץ לי, שלונסקי[ת כּולְ ין מַ  אֵ - חמַ ין ֶק ם אֵ ִא 

, הָר וֹ ין ּתח אֵ מַ ין קֶ ם אֵ  ִא – ]110:עלילות מיקי מהו, שלונסקי [ֵיׁש ַמָּזל, ִאם ֵאין ֵׂשֶכל; ]17: גוץ ליעוץ לי

   .]ז"יאבות ג  [אם אין תורה אין קמח

  .קיום דברים רוחניים מצריך קיומם של דברים חומריים: משמעו

ה עליהם את ההר כגיגית " כפה הקב– ]166:התיבה המזמרתספר  ,אלתרמן[ר ְּכִגיִגית ְכּפּו ָעָליו הַ יִ 

   .]א"שבת פח ע[

  .להכריח מישהו: משמעו

:/ יִד ּגְ  לַ ׁשחֵ ה לוֹ יֵ ְר ַא-רּוּג/ ;ףֶר הֶ -ילִ ת ּבְ עּוים ֵר ִק יִּת ְמ מַ / ףֶר ּטֶ הַ -באֵ זְ ם ּו ָּת ׂשבֶ ּכֶ 

עלילות , שלונסקי [/;בלֶ ֶׁש ת ּבְ בוֹ נָ ים זְ בִ ּלְ ַׁש ְמ / בלֶ כֶ ר וָ ּבָ כְ עַ , לתּוחָ וְ // '!ייִד ִד יְ , יִּת בְ הַ אֲ '

, א"י, ישעיה[ וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נוהג בם –] 24:מיקי מהו

  .]ו

 /...ּוַבִּקְרָקס ִמְּכָבר ָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ/ ִּקְרָקס ִמְזַמן ְּכָבר ָּגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂשַא ּבַ 

 וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער – ]141:ספר התיבה המזמרת, אלתרמן[

  .]ו, א"י, ישעיה[קטון נוהג בם 

    . חזקים וחלשים יחיו יחדיו בטוב; החברה יתהפכו תיאור מצב אוטופי שבו סדרי:משמעו

 '.ַהַּמְטֲאֵטא ַּגם הּוא ּדוֵֹהר, ַהִּׁשיר ְוַהְּמׁשוֵֹרר/ ִּבְרצוֹת': ְוֶזהּו ֶׁשאוְֹמִרים ַהְּבִרּיוֹת

  .]דברי חכמים, אלקלעי, אמרה עממית יידיש[ ברצות הבורא המטאטא יורה –] 103: גוץ ליעוץ לי, שלונסקי[

  .וחו של האל לעשות הכול בכ:משמעו

אני וטלי בארץ , שלונסקי[ִּבְמקוֹם ֶׁשעוְֹמִדים ַּבֲעֵלי ְמׁשּוָבה ָׁשם ַרק ְמׁשוֵֹרר ְוִתינוֹק ַיֲעֹמדּו 

  .]ב"ע, לד, ברכות[תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין - מקום שבעלי– ]27:הלמה

; ר מזה של הצדיקים הגמורים חוזרים בתשובה נמצאים במיקום רוחני גבוה יות:משמעו

  .חשיבותה של עשיית תשובה


