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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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והפעם:
'אם' 'לוּ' ]ודומות להן[ בספרות לילדים
מילות ִ
יש תנאי ויש תנאי – על מילה 'קטנה' שגורמת להבדל גדול
בעברית המודרנית מבחינים בין שני סוגים של משפטי תנאי:
תנאי "קיים" )שעשוי להתקיים(.
תנאי "בטל" )שאינו יכול להתקיים(.
הבחירה לנסח את הדברים באחד מן המבנים הללו מציגה את עמדתו של הדובר כלפי הנאמר 2,רוצה לומר,
תנאי קיים הוא תנאי שהדובר מאמין כי הוא יכול להתקיים בעתיד ,או שהוא התקיים כבר בעבר ,ואילו
תנאי בטל הוא תנאי שהדובר סובר שאין סיכוי שהוא יתקיים.
משפטֵ י התנאי מהווים יחידה לוגית העומדת בפני עצמה; הם בנויים ,לרוב ,במבנה מורכב ,ובדרך כלל בחלקו הראשון של המבנה ]הרישא[
מופיע התנאי ובחלקו השני-הסוף ]הסיפא[ מופיעה התוצאה שהיא קיום התנאי .מבנה תנאי נפוץ הוא רישא הפותחת ב'אם' ...וסיפא הפותחת
ב'אז' ...ולעתים גם ללא הופעתה של 'אז'; ויש גם משפטים המביעים תנאי ללא שימוש במילות תנאי .יש לציין כי בעברית ]כמו גם בשפות
נוספות[ ניתן לשנות סדר זה במשפט ,רוצה לומר ,התוצאה עשויה להופיע לפני התנאי.

התנאי הקיים פותח לרוב במילית 'אם' ויש מבחר נוסף ,למשל ,בתנאי ש ,...במקרה ש ,...לא ...אלא
אם כן .דוגמות מספרות הילדים ]עלילות מיקי מהו ,אברהם שלונסקי[:
מבנה של 'אם'' ...אז'] ...תנאי-תוצאה – רישא-סיפא[:

מבנה של 'אם'] ...חסר 'אז'[ – ...ניתן להשלמה ]תנאי-תוצאה –
רישא-סיפא[:

אֵ יַ תּבְ ִדּיל ָכּאן – ָרז לִ יָ ,רז! /-בֵּ ין אַ וֶּ זֶ ת לְ אַ וָּ ז?//
יקי-מַ הו/
הַ ְתּשׁוּבָ ה ִהיא ְמפ ְֻרסֶ מֶ ת /:נִ גּ ִָשׂים אֶ ל זֶ ה הַ צֶּ מֶ ד /,הַ חַ ְמ ִסין יוֹם-בַּ טָּ לָה הוּא /,נִ ְשׁ ַתּעְ מֵ ם ל ֹו ִמ ִ
צֶ מֶ ד-חֶ מֶ ד אַ וָּ זִ ים /וּבְ לִ י הֶ ֶרף מַ ְרגִּ יזִ ים /.וְ רו ִֹאיםִ :אם וְ ִה ְת ִמיהַּ בִּ לְ בָ בוֹ /:אָן אֵ לֵ ,וְ אָן אָבוֹא?ִ //אם
אַצפִּ ינָהִ /אם אַ ְשׂ ְמ ִאילָה ,א אַיְ ִמינָה;/
אַד ִרימָ ה ,א ְ
ְ
ִהיא נִ ְרגֶּזֶ ת /,אָז ִסמָּ ן ֶשׁ ִהיא אַ וֶּ זֶ ת;ִ /אם רו ִֹאים ֶשׁהוּא
אֵ י מָ קוֹם ,בּ ֹו כָּ ל ִמ ְשׁעוֹל /גֵּם י ִָמין הוּא וְ גַם ְשׂמֹאל?//
נִ ְרגָּז /,אָז ִסמָּ ן ֶשׁהוּא אַ וָּ ז!//
מבנה של 'אם'] ...חסר 'אז'[] ...תנאי-תוצאה – רישא-סיפא[:

מבנה של ]חסר 'אז'[' ...אם'] ...תוצאה-תנאי – סיפא-רישא[:

'היא פֹּה? ִמי פֹּה? מָ ה? ִמ ְצ ַריִ ם?! /בְּ וַ ַדּאי כְּ בָ ר שׁוּב
ִאם יֵשׁ סַ בָּ א – י ְֶשׁנ ֹו אַ בָּ אִ /,אם יֵשׁ אַ בָּ א – יֵשׁ גַּם בֵּ ןִ /,
וְ ִאם בֵּ ן – הֲ א ַרק ֹגּלֶםְ /,מזֻפָּ ת כְּ וָ ו בְּ לִ י ֹחלֶם /,אֵ ין ל ֹו צָ ָרה עִ ם /הַ כְּ נוּפְ יָה הַ ַתּנִּ ינִיתִ /,אם ְמצַ לְ ְצלִ ים ֵשׁנִ ית'.
מֹחַ לְ הָ בִ ין /,כִּ י מֻ כְ ָרח לִ ְהיוֹת גַּם נִ ין!

 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה
 2יש המשתמשים במושג מודאליות ].[modality
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התנאי הבטל פותח לרוב במילות 'לוּ' וכן 'אילו' לצורת החיוב; לצורת השלילה נהוג להשתמש
בצורות' :לולי'' ,לולא'' ,אלמלא'' ,אילולא' .דוגמות מספרות הילדים:
מבנה של 'לוּ'' ...אז'] ...תנאי-תוצאה – רישא-סיפא[:

מבנה של 'לוּ'] ...חסר 'אז'[ – ...ניתן להשלמה ]תנאי-תוצאה – רישא-
סיפא[:

ביצירה 'מעשה בפ"א סופית' לנתן אלתרמן מתגרות כל האותיות
בפ"א סופית .וכך הן אומרות ]בין היתר[:

וּשׁמ ֹו ַשׁ ְטיָן /,עָ צוּב י ַָשׁב /,וְ כֹה חָ ַשׁב //:לוּ
ָדּגוֹן ָקטָ ןְ /,
יתי
הָ יָה לִ י זוּג ַרגְ לַיִ ם /,לוּ צָ ְמחוּ לִ י גַם י ַָדיִ ם /,נוֹעֵ ל הָ יִ ִ

מבנה של ]חסר[ 'אז'ִ ' ...אלְ מָ לֵא'] ...תוצאה-תנאי – סיפא-רישא[:

מוצאים גם מבנה תנאי ללא מילות תנאי

אָמרוּ'ְ :ראוּ נָא אֵ יזֶ ה א ֶֹר /וְ אֵ יזֶ ה ע ֶֹקם לְ ִתפְ אֶ ֶרת!'/
ְ
ַנ ֲעלַיִ ם /,וְ יוֹצֵ א לִ י ִמן הַ מַּ יִ ם! /אֵ ין פֹּה סֵ ֶדר  /-כְּ לוּם זֶ ה
אָמרוּ' :בִּ כְ לָל לְ אֵ יזֶ ה צ ֶֹר /י ְָצקוּ אוֹתָ הּ? בִּ זְ בּוּז
ְ
טוֹבֶ /,
שׁזְּ נָבִ י ָתּ ִמיד ָרטֹב?] //הדג הקטן ,מרים ילן-שטקליס[.
אָמרוָּ ' :כּל בַּ עַ ל חוּשׁ לְ יֹפִ י) /בְּ לַעַ ז –
עוֹפֶ ֶרת'ְ //[...] /.
בַּ עַ ל חוּשׁ אֶ ְס ֶתּ ִטי( /הֲ א יִ ְתמַ הּ בְּ אֵ יזֶ ה אֹפֶ ן/
נִ ְשׁ ַתּ ְרבְּ בָ ה לָאָלֶף-בֵּ ית ִהיא' //[...] //.אָ ֵכן ,לוּ עַ ם
הַ כְּ תָ ב שׁו ְֹמעֵ נוּ /כִּ י אָז ִסלְּ ָקהּ הוּא בְּ לִ י ִהסּוּס /...אַ 
מַ ה נַּלִּ ינָה? בִּ זְ מַ נֵּנוּ /הַ כֹּל-בַּ כֹּל ָראוּי לִ ְדפוּס!

יקי-מַ הוּ!' /מָ צָ א ִאשָּׁ ה – מָ צָ א טוֹב
ֹאמרוּ' :נִ פְ לָא הוּאִ /דּ ְמיוֹנ ֹו שֶׁ ל ִמ ִ
בְּ וַ ַדּאי תּ ְ
הוּא הָ יָה נִפְ לָא ...נָכוֹןִ /...אלְ מָ לֵא הַ טֶּ לֶפוֹן] //...עלילות בפסוק זה משפט תנאי.

]משלי י"ח.[22 ,

יש הרואים

מיקי מהו ,אברהם שלונסקי[.

צא ולמד!
ילדים רוכשים את מבנה התנאי בין הגילים  3ל .8-הם נדרשים ל ֶידע קודם בתחומים שונים של
הלשון ,למשל ,בדקדוק ,בסמנטיקה ובפרגמאטיקה; כמו גם להתפתחות קוגניטיבית מתאימה.
גם פתגמים 'מעמידים' תנאים ,למשל:

אמר ר' יצחק:

ִאם בַּ אֲ ָרזִ ים נָפְ לָה ַשׁלְ הֶ בֶ ת  -מַ ה ַיּעֲשׂוּ אֲ זוֹבֵ י ִקיר?

אם יאמר לך אדם' :יגעתי ולא מצאתי'  -אל
תאמין; 'לא יגעתי ומצאתי'  -אל תאמין; 'יגעתי
ומצאתי' – תאמין!
]רוצה לומר ,רק מי שמתאמץ – מצליח[.

]מועד קטן כ"ה ב[

]מגילה ו ב[
דוגמה שובבה – מכתם מאת חנניה ריכמן:

ולסיום שורות הפזמון משירה של נעמי שמר וכוחה של 'לוּ':

ָקבַ ל שׁוֹבָ בִ :אם א אֶ ְשׁקֹט,
ִא ִמּי נוֹתֶ נֶת לִ י מַ כּוֹת;
וְ ִאם ַדּוְ ָקא אֶ ְשׁקוֹט פִּ ְתאֹם,
ִהיא מַ ְת ִחילָה לִ ְמדּוֹד לִ י חֹם.

לוּ יהי ,לוּ יהי
אנא – לוּ יהי
כל שנבקש לוּ יהי.

