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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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]כמעט[ 'אותה הגברת בשינוי אדרת'
על ביטויים ועל רמות שונות בלשון
רמת לשוןִ ,מ ְשׁ ָלב ,רמת סגנון ) - (registerסוג לשון המשמש את האדם בנסיבות מיוחדות או בהקשר
מסוים .לדוגמה סגנונו של האדם כאשר הוא מדבר לחבריו ,לתלמידיו ,לממונים עליו וכו' 2.זהו למעשה אופן
השימוש בשפה על ידי אדם מסוים בנסיבה מסוימת .הבדלים ברמת הלשון )במשלב( נבחנים גם במידת
3
הפורמאליות )הרשמיוּת(.
הלשון מזמנת אפשרויות בחירה )אלטרנטיבות בלשון( באוצר המילים ,למשל ,שמש – חמה; החמה מראש
האילנות נסתלקה )שבת המלכה ,ביאליק(; בביטויים ,למשלִ ,מ ְשׁנַת ָתּ ָרפָּ פּ"וּ  -בְּ ֶשׁכְּ בָ ר הַ יָּ ִמים; האופניים הללו
נראים ִמ ְשׁנַת ָתּ ָרפָּ פּ"וּ; בדקדוק )צורות( ביקשתי אותה ]צורה פרודה[ לעומת ביקשתיה ]צורה חבורה[; בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיהָ ,
אתיהָ ַ /,דּי אֵ י ֶנ ָנּהֶ ,נעֶ לְ מָ ה! )שן ,פניה ברגשטיין(; בתחביר ,למשל ,יש הרים מסביב לירושלים ,לעומת:
א ְמצָ ִ
ירושלים – הרים סביב לה.
נהוג להבחין ב 4-סוגים-רמות של לשון :לשון גבוהה ,לשון תקנית ,לשון מדוברת ,לשון תת-תקנית או סלנג .בכל
אחד מן הסוגים הללו ניתן להשתמש בביטויים; בכל סוג ראוי לו שיופיע ביטוי המתאים לרמת הלשון .למשל,
הביטויים הבאים נושאים את המשמעות של ה'עבר הרחוק' ,אך הם נבדלים ברמת הלשון:
בְּ ֶשׁכְּ בָ ר הַ יָּ ִמים

ָשּן נו ָֹשׁן
י ָ

לִ ְפנֵי הֲ מוֹן זְ מַ ן

4

ִמיְּ מֵ י ִטיכוֹ

סוג הלשון ודוגמות לביטוי
לשון גבוהה
זוהי לשון פיוטית המאפיינת את לשון הספרות דוגמה  -כִּ י אֵ ין זִ כְ רוֹן לֶחָ ָכם עִ ם-הַ כְּ ִסיל לְ ע ֹולָם
)המקרא והפיוט( .בלשון זו מתקיימים לרוב כל בְּ ֶשׁכְּ בָ ר הַ יָּ ִמים הַ בָּ ִאים הַ כֹּל נִ ְשׁכָּח ,וְ אֵ י יָמוּת הֶ חָ ָכם
כללי התקניות; ומוצאים אף שימוש בביטויים עִ ם-הַ כְּ ִסיל )קהלת ב ,טז(.
)ניבים ופתגמים( ,במילים ובמבני תחביר נדירים
יותר .למשל :בְּ ֶשׁכְּ בָ ר הַ יָּ ִמים; וכן אָבַ ד עָ לָיו הַ ֶכּלַח;
עַ ִתּיק יו ִֹמין; ִמ ַקּ ְדמַ ת ְדּנָה.
 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה
 2מתוך :רודריג-שורצולד וסוקולוף ,תשנ"ב ,מילון למונחי הבלשנות.
 3המילה 'משלב' משמשת גם במוסיקה ומשמעה :מערכת צלילים בקולו של אדם או בצליליו של עוגב הדומים בגָוֶ ן שלהם )אבן-שושן,
.(2003
 4פרוכטמן ,שר ,שחורי-רובין ,2010 ,הניבון הישראלי המקיף לביטויים עממיים.

לשון תקנית
לשון רשמית שנקבעה על ידי ממסד הלשון; ביטויה דוגמה  -בְּ י ָָדיו ְר ִאי ָקטָ ן /בְּ ִמ ְשׁבֶּ צֶ ת פָּ ז ְ /-ר ִאי-
ָשּן נו ָֹשׁן /וְ יו ֵֹדעַ ָרז )גולדברג ,שר הילדים(.
בכלי התקשורת ,למשל ,בחדשות ,בספרי לימוד ְקסָ ִמים י ָ
והיא מחייבת גם את אנשי החינוך המורים ועוד.
בלשון זו השימוש באמצעי הלשון הוא תקני ונטול
ָשּן נו ָֹשׁן; וכן בֶּ עָ בָ ר הָ ָרחוֹק; בִּ זְ מַ ן
מליצות .למשל :י ָ
ִמן הַ זְּ מַ נִּים.
לשון מדוברת
ביסודה מצויה הלשון התקנית ,אך היא נעדרת דוגמה  -פעם ,לפני המון-המון זמן ,הכול היה פשוט
הקפדה על הכללים .היא רווחת בפי הציבור ,יותר .בשמַ יִ ם שטו עננים קלים ,ברדיו נשמעה
ומשתרבבים בה לא אחת צורות ומבנים שאינם מוזיקה קלה ,מוכר הגזוז מכר משקאות קלים,
מצויים בלשון התקנית .לִ ְפנֵי הֲ מוֹן זְ מַ ן; וכן ִמזְּ מַ ן -ואנחנו  -אנחנו היינו צעירים ויפים ,ושיחקנו קנדי
קראש )פייסבוק הארץ .(2014
ִמזְ מַ ן; ִמלִּ פְ נֵי הַ מַּ בּוּל.
לשון תת-תקנית או סלנג
לשון שאינה כפופה לכללים הרשמיים ,ועל כן אין דוגמה ִ -מיְּ מֵ י ִטיכוֹ; וכן מימי איכה; מימי קוקוס;
מצופה שתופיע בנסיבות שבהן נדרשת רמת רשמיוּת ִמ ְשׁנַת ָתּ ָרפָּ פּ"וּ.
כלשהי; על פי רוב היא ציורית מאוד ואוצר המילים
שבה וביטוייה משתנים במהירות; היא מאפיינת בני נסים לוי ) (1998בספרו 'פרקים בתולדות הרפואה
נוער ,חברות סגורות ומי שחפץ להשתייך אליהם בארץ-ישראל  1948-1799מספר ,כי ד"ר טיכו ,רופא
)יש מי שרואה את השימוש בה כעדות לחוסר עיניים בירושלים ,קיבל תרומה של זוגות משקפיים
השכלה ולמעמד חברתי נחות(; כיום השימוש בסלנג רבים ,כדי שיחלקם לנצרכים; לחלק מהם לא נמצא
נהנה מיוקרה חברתית ,משום ששימוש זה מעיד ,דורש בעת ההיא .כעבור שנים נמצאו אותם זוגות
כביכול ,על רוח צעירה ועל שיוך לקבוצה מסוימת והסתבר ,שאין כבר אפשרות להשתמש בהם משום
שהם ישנים – ִמיְּ מֵ י ִטיכוֹ.
ולעִ תים יש בכך אף עניין של יוקרה.

ספרות הילדים מזמנת לא אחת לקוראיה חלופות ברמות הלשון ,למשל מיצירות שלונסקי:
ַתּ ְרנְ גוֹל ִנ ְק ָרא ַגּם גֶּבֶ ר!ַ /גּם ֶשׂכְ וִ י וְ עַ ם אַחֵ רְ /מ ַכ ֵנּהוַּ :שׁנטֶ ְקלֵר! )עלילות מיקי מהו(192 :
ְמשַׁ עְ מֵ ם הָ יָה נו ָֹראִ /.נ ְשׁ ַתּ ְתּ ָקה פִּ ְתאֹם הַ ֶקּ ֶרת.
ובהערת שוליים כותב המשוררֶ " :ק ֶרת" – ָכּ או ְֹמ ִרים בְּ ִשׁיר; /בְּ ִדבּוּר פָּ שׁוּט ז ֹו – עִ יר )שלונסקי ,אני וטלי.(10 :

