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  2017 יוני – 42  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  : והפעם

   על שתי דרכים ליצירת הומור בספרות הילדים–תן חיוך 
   ורבאלי - מילולי הומורוהומור של סיטואציה 

  ! ?מה יש בו בהומור שהוא מעלה חיוך על פנינו

קיימו את גוף האדם ארבעה סוגי , על פי תורת הרפואה היוונית העתיקה. בלטינית ֵליָחהמשמעו הומור 

  .את מצב הרוח המאוזן, "מזג"והמיזוג הנכון ביניהם יצר את ה, )homores(נוזלים 

: כגון, כפי שמשתמשים בשפת ימינו נכללים כל האירועים והחוויות שאדם צוחק להם" הומור"במושג 

מעשה , מאורע מצחיק;   יצירה דרמתית בעלת תוכן מבדח– קומדיה; ליצנות, התלהמ,  בדיחה– הלצה

 יצירת ספרות המתארת את הפגמים שבמציאות בצורה – ָסטירה;  לגלוג קל ומוסתר– אירוניה; מבדח

  2.'עוקצנית וכו-לגלגנית

  הומור של סיטואציה

 נדגים ;שונים היוצרים הומור מסוג זה ישנם מצבים , תגובות הומוריסטיות'מזמין'המצב זהו הומור שבו 

  3:מספרות לילדים  מן הדרכיםשתייםב

 :)ר"המפוזר מכפר אז( שיצרה לאה גולדברגכפי  ,מפוזר ומבולבל של מוכרת דמות .1

  !//ןא ָּכתּוב ַעל ַהָּׁשעוֹ / ?ֵעת ָלקּום אֹו ֵעת ִליֹׁשן/ ?ְׁשמֹו הּוא ֶׁשֶמׁש אֹו ָיֵרחַ / -ֶזה ֶׁשַּבַחּלֹון זֹוֵרחֵ 

  

 :)בארץ ההפך, אני וטלי בארץ הלמה( כפי שיצר אברהם שלונסקי, היפוך היוצרות .2

/ ִציף הּוא ִׁשיָרם-ּפ ׁה ִציף/ ;חֹוְזִרים ֶאל ַהֶּקֶׁשת/ ֹּפה ִחִּצים ֶׁשָיִרינּו/ ;ַחִיים ַּבַּיֶּבֶׁשת/ ֹּפה ָּדִגים ֶׁשָרִאינּו
ֹּפה עֹוֵמד / ,ַהָּנמּו ִמֻּכָּלם/ ,יַרף ָהִאֵּלם'ְוגִ / ;ֶׁשל ּגּוֵרי ֲחתּוִלים/  ִּדּבּוָרם–ָהב -ְוַהב/ ,ֶׁשל ֻּדִּבים ּוִפיִלים

  .// ְּכָאתֹון ֶׁשל ִּבְלָעם/ ְונֹוֵאם

  

   ורבאלי-הומור מילולי 

  מןארבע נדגים ב.חוקׂשהו החיוךכלומר הלשון היא המזמנת את , זהו הומור המבוסס על משחקי מילים

  :לילדים מיצירות ספרות דרכיםה

 –משלב גבוה מאוד ומשלב נמוך מאוד  ( של הלשוןשוניםמשלבים שימוש במילים הלקוחות מ .1

 :)שירים-ספר הקשקו( הלל.  כפי שיצר ע,)גלישה במשלב

/ ,ּוק'ֲאָבל ֲהִכי ִפיְחָסה ֶזה ג/ ,ַעְכָּבר חֹוֶלה ְוא ְמסֹוָרק/ ,ַּבֶּלֶּבן ֲחַרְקַרק/ ,ְזבּוב ַּבָּמָרק!/ ִפיְחָסה
  . ְּבִעְבִרית ֶצָחה ִנְקָרא ַמָּקקׁשֶ 

                                                 
   מרכזת האכסניהר עדית שר"ד 1
 .2003, שושן-ההגדרות ממילון אבן 2
  .ניקוד הדוגמות כבמקור 3
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 : כפי שכתב חנניה ריכמן,]באותו אופןנשמעות המילים [שימוש במילים הומופוניות  .2

 ָנִדיב –ַקְּמָצן ָאִדיב  .ִהְזִמין אֹותֹו ׁשֹוֵטר!"/ ְּבַבָּקָׁשה ְלִהָּקֵנס./ "ָלָאֶרץ ְּבִלי ֶהֵּתר/ ַּתָּיר ִנָּסה ְלִהָּכֵנס
  !"ַקח"ַא א ַעד ְּכֵדי / ,ַקְּמָצן ָיכֹול ִלְהיֹות ָאִדיב:/ ֵאין ִּכיסֹו ִנְפָּתחַא / ,ְּבִפיו

  

 :כפי שכתב חנניה ריכמן, משמעות-יצירת דו .3

  . הֹוְפָכם ַלֲחמֹוִרים:/ ֶאת ִנְפָּגָעיו" ַמְחִמיר"ִּכי הּוא / ,ְּפָגָעיו ֵהם ֲחמּוִרים:/ ָמדֹון ַמְחִמיר ֶאת ַהַּמָּצב
  

 :)בארץ ההפך, אני וטלי בארץ הלמה(  שלונסקייצרכפי ש, שבירה של צירופים כבולים .4

  !// ֶׁשָּכל ַהַּיִמים ֹּפה הֹוְלִכים ַלָּנָהר:/ ּוַמה ֶׁשַמְצִחיק ַוֲאִפילּו מּוָּזר

   ".ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל-ָּכל" :]ז א[ קהלתהמקור 

 :כפי שכתב חנניה ריכמן,  של ההד בשעשוע'וכוח'ולסיום 

 מעשה בהד  

  ַהֶּגַבע-ְיָלִדים ַעל ֹראׁש
בע-ִׂשֲחקּו ְּבֵחיק   .ַהֶּטַ

  :ּוִפְתֹאם ָאַמר עֹוֵדד
  !ָנא ִעם ַהֵהד-ְנׂשֹוַחח"
  

  ּתֹור ַיִּציג ָּכל ֶיֶלד-ִּפי-ַעל
  : אֹו ִמְׁשֶאֶלת–ְׁשֵאָלה לֹו 

  ,ִאם ַלֵהד ַאָּתה ּפֹוֶנה
 ". ְועֹוֶנה–ֵמַע הּוא ׁשוֹ 

 
  )הילדים שואלים וההד עונה(
  

  ?ִמי ָּפַגְׁשִּתי ְּבַׁשָּבת
  ! ַּבת– עֹוֶנה ַהֵהד לֹו –! ַּבת...

  . מֹוֶדה ַהַּנַער–" ֶזה ָנכֹון"
  .ָחַרִּתי ְׁשָמּה ַּבַּיַער! ְׁשַמע"

  "?ֵאיֶזה ֵׁשם ָּבֵעץ ָחרּות
 !"רּות "– עֹוֶנה ַהֵהד לֹו –" רּות"...

 
  ָצה ֻּכָּלּה ׁשֹוַמַעתַהְּקבּו

  –ָּכ קֹוַלַעת -ְּתׁשּוָבה ָּכל
  ְוָכל ֵּבן ִמָּיד חֹוֵמד
  .ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵהד

  

  – חֹוְקֵרהּו ֵאִלָּיהּו –!" ֵהד"
  ?ֹאֶׁשר ַמהּו, ֲהָיַדְעָּת "

  "?ָמה עֹוֶׂשה ַהְמֻאָּׁשר
  !"ָׁשר "– עֹוֶנה ַהֵהד לֹו –" ָׁשר"...

  
  :ֶאְפַרִים ּפֹוֶנה ֵאָליו –!" ֵהד"
  .ִמְׁשָקִלי ָעָלה ִּכְפַלִים"

  "?ֵאי ַאְפִחית ִמְׁשָקל ָעצּום
 – עֹוֶנה ַהֵהד לֹו –!" צּום"...

  !"צּום"
[...]  

  ַהֵהד ַהַּפַעם! ְיִדיַדי
  .ַעל ַהֹּכל ָעָנה ְּבַטַעם

  –ַהְׁשִמיעּוהּו ַגם קֹוְלֶכם 
  !ְוַנּסּו ֶאת ַמַּזְלֶכם

  
  

  !?ם להבין הומורילדים מסוגלימתי  :צא ולמד

- בדרך, יצחקו מהומור הקשור בפעולות מוטוריות-בחמש . כמוקדם ביותרשלוש -שנתייםב

לית ובטקסט היא אסיטואציה שהם מכירים מקודם כנורמ(כלל צחוק מסיטואציה קומית 

 כלומר הומור התלוי ,)מילולי( לערך מתפתח כושר ההומור הוורבאלי תשעב). נשברת

 לערך מסוגל 14בגיל . במיוחד במסר הכפול, וטאציות הקשורות בובאוצר המילים ובקונ

גם כאן קשורים הדברים ביחס ישר .  מן ההומור של המבוגרים75%-הנער להבין כ

 .לאישיות ולחינוך, לאינטליגנציה

  


