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  2017 אפריל – 41 מספר גיליון

  1הלשון במכללה העברית באכסניית משולחנו של צוות -לכתיבה  שימושיים יםטיּפ

  
  : והפעם

  בספרות לילדים] הןות לודומ[ 'לּו' 'ִאם' מילות

  ל מילה 'קטנה' שגורמת להבדל גדולע –יש תנאי ויש תנאי 

  

  נאי: שני סוגים של משפטי ת מבחינים בין בעברית המודרנית

   .(שעשוי להתקיים) "קייםתנאי "

  .)תקייםיכול לה" (שאינו בטלתנאי "

  

רוצה לומר,  2,כלפי הנאמר של הדוברד מן המבנים הללו מציגה את עמדתו הבחירה לנסח את הדברים באח

 ואילו ,התקיים כבר בעברהוא או ש ,תנאי קיים הוא תנאי שהדובר מאמין כי הוא יכול להתקיים בעתיד

  . יתקייםהוא שטל הוא תנאי שהדובר סובר שאין סיכוי תנאי ב

 

בחלקו הראשון של המבנה [הרישא]  בנויים, לרוב, במבנה מורכב, ובדרך כלל מהווים יחידה לוגית העומדת בפני עצמה; הם י התנאימשפטֵ 

וסיפא הפותחת ... 'אםב' רישא הפותחת מבנה תנאי נפוץ הוא .שהיא קיום התנאי תוצאההסוף [הסיפא] מופיעה ה- ובחלקו השני התנאי מופיע

יש לציין כי בעברית [כמו גם בשפות  .מילות תנאיב שימושללא  ם המביעים תנאיימשפטויש גם  ;... ולעתים גם ללא הופעתה של 'אז''אזב'

  .התנאי ופיע לפניעשויה לההתוצאה  ,, רוצה לומרבמשפט נוספות] ניתן לשנות סדר זה

  

אלא ... לא..., במקרה ש..., בתנאי ש ,' ויש מבחר נוסף, למשלאםבמילית ' פותח לרוב קייםהתנאי ה

  :עלילות מיקי מהו, אברהם שלונסקי][ דוגמות מספרות הילדים .אם כן

  

  סיפא]:- רישא –תוצאה - '... [תנאיאז... 'אם'מבנה של '

  

/ ֵּבין ַאֶּוֶזת ְלַאָּוז?// -ָרז ִלי, ָרז! –ֵאי ַּתְבִּדיל ָּכאן 

ּוָבה ִהיא ְמֻפְרֶסֶמת:/ ִנָּגִׂשים ֶאל ֶזה ַהֶּצֶמד,/ ַהְּתׁש

 ִאםֶחֶמד ַאָּוִזים/ ּוְבִלי ֶהֶרף ַמְרִּגיִזים./ ְורֹוִאים: -ֶצֶמד

רֹוִאים ֶׁשהּוא  ִאםִסָּמן ֶׁשִהיא ַאֶּוֶזת;/  ָאזִהיא ִנְרֶּגֶזת,/ 

  ִסָּמן ֶׁשהּוא ַאָּוז!// ָאזִנְרָּגז,/ 

  

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

  סיפא]:- רישא

  

ַמהו/ -ַּבָּטָלה הּוא,/ ִנְׁשַּתְעֵמם לֹו ִמיִקי-ַהַחְמִסין יֹום

 ִאםְוִהְתִמיַּה ִּבְלָבבֹו:/ ָאן ֵאֵל, ְוָאן ָאבֹוא?// 

ַאְׂשְמִאיָלה, א ַאְיִמיָנה;/  ִאםַאְדִריָמה, א ַאְצִּפיָנה/ 

  ִמְׁשעֹול/ ֵּגם ָיִמין הּוא ְוַגם ְׂשֹמאל?//ֵאי ָמקֹום, ּבֹו ָּכל 

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

  

ֵיׁש ַּגם ֵּבן,/  –ֵיׁש ַאָּבא  ִאםֶיְׁשנֹו ַאָּבא,/  –ֵיׁש ַסָּבא  ִאם

ֲהא ַרק ֹּגֶלם,/ ְמֻזָּפת ְּכָוו ְּבִלי ֹחֶלם,/ ֵאין לֹו  –ֵּבן  ִאםוְ 

  ין,/ ִּכי ֻמְכָרח ִלְהיֹות ַּגם ִנין!ֹמַח ְלָהבִ 

  רישא]:- סיפא –תנאי - '... [תוצאהאם']... 'אזמבנה של [חסר '

  

'ִהיא ֹּפה? ִמי ֹּפה? ָמה? ִמְצַרִים?!/ ְּבַוַּדאי ְּכָבר ׁשּוב 

  ְמַצְלְצִלים ֵׁשִנית'. ִאםָצָרה ִעם/ ַהְּכנּוְפָיה ַהַּתִּניִנית,/ 

  

                                                 
  מרכזת האכסניה ד"ר עדית שר 1
  .]modality[מודאליות  במושג יש המשתמשים 2
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ה נהוג להשתמש ללצורת השלי; לצורת החיוב 'ואיל'' וכן לּות 'לומיפותח לרוב ב בטלהתנאי ה

  דוגמות מספרות הילדים: '.אילולא', 'אלמלא', 'לולא', 'לולי'בצורות: 

  

  סיפא]:- רישא –תוצאה - ... [תנאי'אז''... לּומבנה של '

  

' לנתן אלתרמן מתגרות כל האותיות ביצירה 'מעשה בפ"א סופית

 בפ"א סופית. וכך הן אומרות [בין היתר]:

  

ָאְמרּו: 'ְראּו ָנא ֵאיֶזה ֹאֶר/ ְוֵאיֶזה ֹעֶקם ְלִתְפֶאֶרת!'/ 

ָאְמרּו: 'ִּבְכָלל ְלֵאיֶזה ֹצֶר/ ָיְצקּו אֹוָתּה? ִּבְזּבּוז 

 –(ְּבַלַעז  עֹוֶפֶרת'./ [...]// ָאְמרּו: 'ָּכל ַּבַעל חּוׁש ְלֹיִפי/

ַּבַעל חּוׁש ֶאְסֶּתִטי)/ ֲהא ִיְתַמּה ְּבֵאיֶזה ֹאֶפן/ 

ַעם  לּוֵּבית ִהיא'.// [...]// ָאֵכן, -ִנְׁשַּתְרְּבָבה ָלָאֶלף

ִסְּלָקּה הּוא ְּבִלי ִהּסּוס.../ ַא  ָאזַהְּכָתב ׁשֹוְמֵענּו/ ִּכי 

  ִלְדפּוס!  ַּבֹּכל ָראּוי-ַמה ַּנִּליָנה? ִּבְזַמֵּננּו/ ַהֹּכל

  

- רישא –תוצאה - [תנאי ניתן להשלמה – ']...אז'... [חסר 'לּומבנה של '

  סיפא]:

  

 לּוָּדגֹון ָקָטן,/ ּוְׁשמֹו ַׁשְטָין,/ ָעצּוב ָיַׁשב,/ ְוֹכה ָחַׁשב:// 

ָצְמחּו ִלי ַגם ָיַדִים,/ נֹוֵעל ָהִייִתי  לּוָהָיה ִלי זּוג ַרְגַלִים,/ 

/ ְּכלּום ֶזה -ֵאין ֹּפה ֵסֶדר  ן ַהַּמִים!/ַנֲעַלִים,/ ְויֹוֵצא ִלי ִמ 

  שטקליס].- [הדג הקטן, מרים ילן טֹוב,/ ֶׁשְּזָנִבי ָּתִמיד ָרֹטב?//

  רישא]:- סיפא –תנאי - '... [תוצאהִאְלָמֵלא'... 'אזמבנה של [חסר] '

  

ַמהּו!'/ -ְּבַוַּדאי ֹּתאְמרּו: 'ִנְפָלא הּוא/ ִּדְמיֹונֹו ֶׁשל ִמיִקי

[עלילות ַהֶּטֶלפֹון...//  ִאְלָמֵלאִנְפָלא... ָנכֹון.../ הּוא ָהָיה 

  מיקי מהו, אברהם שלונסקי].

  

  מוצאים גם מבנה תנאי ללא מילות תנאי 

  

יש הרואים ]. 22[משלי י"ח, ָמָצא טֹוב  –ָמָצא ִאָּׁשה 

   בפסוק זה משפט תנאי.

  

  

  !צא ולמד

קודם בתחומים שונים של  דעיֶ ל נדרשים הם .8-ל 3בין הגילים רוכשים את מבנה התנאי ילדים 

 ; כמו גם להתפתחות קוגניטיבית מתאימה. בסמנטיקה ובפרגמאטיקההלשון, למשל, בדקדוק, 

 

 גם פתגמים 'מעמידים' תנאים, למשל:

  

 ַמה ַּיֲעׂשּו ֲאזֹוֵבי ִקיר? -ַּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת  ִאם

 [מועד קטן כ"ה ב]
  

 :אמר ר' יצחק

 

אל  -לך אדם: 'יגעתי ולא מצאתי' אם יאמר  

אל תאמין; 'יגעתי  -תאמין; 'לא יגעתי ומצאתי' 

    !תאמין –ומצאתי' 

 מצליח]. –[רוצה לומר, רק מי שמתאמץ 

  [מגילה ו ב] 
  

  :מכתם מאת חנניה ריכמן – דוגמה שובבה

  

  א ֶאְׁשֹקט, ִאםָקַבל ׁשֹוָבב: 

  ִאִּמי נֹוֶתֶנת ִלי ַמּכֹות;

  א ֶאְׁשקֹוט ִּפְתֹאם,ַּדְוקָ  ִאםוְ 

   ִהיא ַמְתִחיָלה ִלְמּדֹוד ִלי ֹחם.

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

  

  יהי לּויהי,  לּו

  יהי לּו –אנא 

  יהי. לּוכל שנבקש 

  


