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  2017 פברואר-ינואר – 40  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  : והפעם

  עממית אטימולוגיה על אטימולוגיה מדעית ועל  - דע מאין באת 

לוגוס ', אמיתי '– ]ήτυµος[אטימוס : מן היוונית; גיזרון, ִּגָּזרֹון: בעברית(ֵאִטימֹולֹוְגָיה 

]λόγος[ –' מדע תחום=  )'חקר של ]העוסק במוצאן ההיסטורי של המילים ] ענף בבלשנות

  .היום משמש המושג גם לקישור בין מילים הדומות במובנן בלשונות קרובות. ובמקורן

  . עממית, מדעית: מבחינים בין שני סוגים של אטימולוגיה

משמעותה ולקשריה עם מילים מתייחסת ל, מבארת את המילה: מדעיתאטימולוגיה 

 או 2)ה"ן מן השורש דמיוֹ ְמ  ִּד – פנימיתנקראת אטימולוגיה ולכן (אחרות מן השפה עצמה 

 ,)ארמית ַּדְרָּכאֶּדֶר מן ה – חיצוניתאטימולוגיה ולכן זוהי ( משפות אחרות שהשפיעו עליה

 .השתלשלות היסטורית של תהליכי ההגאים בתולדות הלשון

ביאור המילה נעשה מתוך התייחסות , היא פנימית, אינה מדעית: ממיתעאטימולוגיה 

כלל  דמיון צליל ובדרך:  בצלילים קרבהן השנייםיש ביעל פי רוב שלשורש או למילה 

  .קיימת בין המילים גם קרבה סמנטית

  העממית נפוצה בספרות לילדים אטימולוגיהה 

, תינוקות וילדים בגיל הרך קולטיםבעיקר לדרך שבה : לפסיכולוגיה יש לה אף זיקהעתים 

  .בדרך כלל יש בה אף יסודות דידקטיים; מבינים ומעשירים את אוצר המילים שלהם

: וכך הוא יוצר, הילד מחפש במילה את הפונקציה של העצם כותב כי 3וקובסקי'צ, למשל

הילדים יוצרים מילים רבות . אשחיל  כלומר". את החרוזיםאחוטתתני לי חוט ואני "

ות הם כופים /הברה, ים/הם משנים צליל.  האטימולוגי שקוף למדייןזרונישונם שגבל

  .למעשה את הגיונם על המילה

לחזק תחילה שפה אחת : בספרות הילדים טעמו הואאטימולוגיה פנימית העיסוק ב

 כדיסיונו של הילד הרך אינו עשיר דיו בשלב זה ינ. ומאוחר יותר להכיר שפות אחרות

  . ילים משפות אחרותשיוכל להכיר מ

                                                 
  מרכזת האכסניה ר עדית שר"ד 1
  .שושן-המקורות לאטימולוגיה מתוך מילון אבן 2
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  !הסבר אטימולוגי עממי חייב להיות אמין ומשכנע

  :מטרות לשימוש באטימולוגיה עממית בספרות הילדים 

   פיתוח חשיבה בלשנית - מתן הסבר בדרך שתובן לנמען -

  שבה ץ הנמען לחשוב על המילהוליא -  הצבעה על קשרים בין מילים -

  .הוא בוחר להשתמש   

ל ובספרות המאוחרת "באגדות חז,  במקראכברמוצאים ) עממית(ימולוגיה סוג זה של אט

 הראשוניות אודות מסר[מילים לועזיות מוסברות כמילים שמקורן עברי . שֻסגלה לילדים

". כי מן המים ְמִשִּתיהּו "-" משה"השם :  מן המקראלמשל ] העברית של השפההמקוריותו

האטימולוגיה המדעית של המילה היא . ה מסתמכת על הפועל ָמׁשָ ]פנימיתה [האטימולוגיה

  .בשפה המצרית" ּבן"משמעו " משה"חיצונית ומסבירה כי השם 

  בספרות לילדים רבות הן הדוגמות לתופעת האטימולוגיה העממית 

  אני וטלי או ספר מארץ הלמה לאברהם שלונסקי: מתוך "?למה זה נקרא חמסין " ביצירה,למשל

קושיה  [ושואלת קושיות לגביו, 'יןִס ְמ חַ ' מהרהרת בשם ]הילדה [טלי-טליוחמ

 ]:ראשונה

  ,ּהַ מּוד ָּת אֹ ְמ , לּכֹ -םֶד קֹ 

  ;יןִס ְמ חַ יק ּבְ יִר  ִח ׁשּיֵ ׁשֶ 

  עַ ּוּדר מַ מוֹ אֱ , יתנִ ׁשֵ וְ 

  ?יןא ִׂש  וְ מֵ א סָ ָק וְ ַּד 

המשורר משיב לשאלתה ומספק הסברים למקור המילה והכול תוך -אברהם שלונסקי

  ]:הסבר ראשון[ולאחר מחשבה רבה ימוש וירטואוזי בלשון ש

  :זמָ ְר  נִ מוֹ צְ ם עַ ּׂשֵ ה ּבַ זֶ '

  !סמָ חָ א מֵ ין הּוִס ְמ חַ הַ 

  חַ ּלֵ  הַ תא אֶ ס הּומֵ י חוֹ ּכִ 

  ,לזַ לְ זַ ב וְ גֶ ל ֶר ּכָ ִמ 

  חַ ֵר וֹ יץ ּפל צִ  ּכָ ׁשּבֵ יַ ְמ 

  .ל טַ ּוּנּמֶ ס ִמ מֵ חוֹ וְ 

                                                                                                                                                        
 . 22' עמ, ספריית פועלים, דוידה קרול: משתיים עד חמש ההתפתחות הלשונית של ילדים תרגום, ו"תשמ, וקובסקי קורנאי'צ 3



  )צ"חל(מ " בעשבע-בארבש קיי "לחינוך ע האקדמית המכללה
  08-6413020: פקס  08-6402777: 'טל  84536שבע -באר 4301ד "ת 33  יהודה הלוי' רח

 511262669צ "חל 
  

 

 

  -,יןִס מּויי נִ לִ ס ּבְ מֵ חוֹ וְ 

  '!יןִס ְמ ם חַ ּׁשֵ ה הַ ּזֶ ִמ ּו

  :הילדה ממשיכה להקשות

' ֹאס הּומֵ א חו , ֹאס הוֹ מֵ א רו,  

  ...ןסַ נְ ם סַ ּוׁשל וְ זַ לְ ם זַ ּוׁש

  ,אס הּומֵ ם חוֹ  ִא ילּופִ אֲ וַ 

  '!ןסָ ְמ חַ : רמַ  לוֹ יִר ז צָ ָא

  ]:שני[המשורר מספק הסבר נוסף 

  ,יןִס א ִמ ּבָ ם ׁשֶ  חֹ הּוזֶ '

  '!יןִס -םחֹ : רמַ  לוֹ יִר צָ וְ 

  :הילדהתשובתה של 

  יןִס לּוכְ אוֹ ל הָ ל ּכָ בָ אֲ '

  '!יןִס ְמ חַ : יםִר ְמ ד אוֹ חָ ה אֶ ּפֶ 

  ]:שלישי[המשורר מספק הסבר נוסף 

  ,יןִס ְמ א חַ ָר ְק ין נִ ִס ְמ חַ הַ '

  !יןִס ְמ חַ : וֹ ּלם ׁשֶ ּׁשֵ י הַ ּכִ 

  ,ןבָ ה מּוזֶ וְ , טּוׁשה ּפָ זֶ 

  '...ןיָ נְ עִ ל הָ ר ּכָ מַ גְ נִ וְ 

  בעברית וביסוסם בתופעות הלשוןהמשוררשלונסקי  שמספק יםההסבר :צא ולמד 

כי ... ושלישי, חום שבא מסין: דמיון בצליל -שני , ס"חמגזירה מן השורש  -ראשון   :הם

 הלקוח מן הערבית ,המשורר אינו מספק את ההסבר האטימולוגי המדעי .ככה

 הסברה שרוח זועל שום אולי  ;חמישים = ינ בערביתִס ְמ חַ /יןִס ְמ חַ ] אטימולוגיה חיצונית[

   .יום בשנהחמישים נושבת כ

  .בעיני הילדה מילה זו שייכת לעברית ללא שום זיקה לשפה אחרת

  


