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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

על צורת הזוגי  -משמעות ויצירה
סימנה של סיומת הזוגי ]בניקוד[ַ– :יִ ם] ,בכתיב מלא[– :יים ,בתעתיק-ayim :

סיומת הזוגי מציינת סוג של כמות מדויקת  .2 -הוספתה למילה )לבסיס( מציינת את משמעות ה,2-
למשל ,במקום לומר שני ימים )צירוף של שם מספר ]שניים[ ושם עצם ]יום[( רווחת הצורה יומיים,
ואין צורך להשתמש בשם המספר.
ככלל משמעות הזוגי בעברית ניכרת בתוספת הסיומת –ַיִ ם על פי רוב לצורת היסוד של המילה
)הצורה המופיעה במילון( הן לזכר הן לנקבה; לכן יש לומר:
מנקודה( ולא נקודותיים )מנקודוֹת(.
ָ
נקודתיים )
ָ

היסטוריה של הזוגי – על קצה המזלג
במקרא מוצאים צורות זוגי שהן זכר לתופעה קדומה; במקורותיה הכתובים של העברית ניתן
למצוא עשרות בודדות של צורות כאלה .מרביתן של הצורות הן שמות עצם ,למשל ,רבים מאיברי
הגוף .עם תחייתה של העברית צורות הזוגי שימשו בדיבור ובמילונים שונים ,וחלקן אף שימש שלא
במשמעות של זוגי ,למשל ,כיריים .לצורות הזוגי הייתה עדנה בעיקר בשנות ה 30-וה) 40-בלשון
העיתונות ,הספרות והשירה(; משוררים כאלתרמן וכשלונסקי השתמשו בצורות שכאלה ואף יצרו
חידושים בדרך זו .אולם חלק גדול מהם נותר נחלת היצירות ולא חדר לשפת הדיבור .כיום
משתמשים בדיבור בצורות הזוגי לציון כמויות )אלפיים ,מאתיים( ,לציון זמן )שבועיים ,שנתיים(;
ויש אף צורות זוגי  -חידושים  -ביצירות ספרות גם לילדים.

 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה

סוגים של צורות זוגי
אפשר לחלק את המילים המסתיימות בסיומת הזוגי ]ַ-יִ ם[ -צורות הזוגי -ל 3-קבוצות גדולות:
'זוגיים ממש' )מכונה גם זוגי
טהור( מילים שצורת הזוגי
שלהן שונה במשמעות
הדקדוקית מן היחיד ומן
הרבים.
דוגמות :שבוע ,שבועיים,
שבועות; חודש ,חודשיים,
חודשים; שנה ,שנתיים,
שנים; פעם ,פעמיים ,פעמים.

צורות רבים המנוגדות לצורות מילים הגזורות בסיומת הזוגי
ואין כאן עניין של דקדוק
היחיד בלבד )מכונה גם זוגי
)מכונה גם זוגי מדומה
מדומה או פסידו זוגי; כלומר,
מוחלט(.
הצורות הללו משמשות לריבוי
אין ,למשל* ,בִּ ְרכִּ ים(.
דוגמות :ברך ,ברכיים; כתף,
כתפיים; עין ,עיניים.

דוגמות :כיריים ,מאזניים,
2
מצלתיים ,שמיים.

חידושי מילים בסיומת הזוגי
ביצירות ספרות לילדים ,כנזכר ,ואף מפי הטף מוצאים חידושים של מילים בדרך הזוגי להבעת
צרכים שונים; למשל ,טורי )תשנ"ג( 3,המביא חידושי מילים מן הסוג הזה ביצירות מביאליק,
משלונסקי ואף מאלתרמן ,מציין סיבות ליצירת חידושים באמצעות סיומת הזוגי :הרצון או
הצורך לדייק במשמעות; מילוי מחסר באוצר המילים של השפה ,למשל ,כשנדרש לתרגם משפת
לעז לעברית מבלי לפגוע בתכונות של המילה המיתרגמת .גם הטף ,כנזכר ,יוצר מילים בדרך זו
4
לצרכים שונים ובעיקר ליצירת שמות של מכשירים ,גם אם קיימת מילה המשמשת בשפתנו.
דוגמות לחידושים של מילים בסיומת 'זוגיים ממש' ביצירות לילדים:
ַס ְד ָרנַיִ ם )סדרן ַ- +יִ ם(  -הֵ י סַ ְד ָרן וְ ַס ְד ָרנַיִ ם!ֶ /שׁמָּ א אֵ ין לָכֶם אָזְ נַיִ ם /,א עֵ ינַיִ ם וְ א יָד /,לְ הוֹפַ ע לְ כָאן
ִמיָּד?!) //שלונסקי ,מיקי מהו ,1947 ,עמ' .(152
ירה /וְ עָ ְמדוּ בִּ ְדמוּת סֶ גּ ֹול /אֶ ְפרוֹחַ יִ ם
אֶ ְפרוֹחַ יִ ם )אפרוח - +י ִַם(  -אָצוָּ -רצוּ הֶ חָ צֵ ָרה /צֶ מֶ ד-צֶ מֶ ד ְשׁוָ א וְ צֵ ֶ
וְ חַ ְרגּוֹל) //.שלונסקי ,מיקי מהו ,1947 ,עמ' .(33
 2שורצולד ,א' )תשנ"ו(' ,מילים בסיומת –ַים בעברית :צורתן ,יצירתן ושימושיהן' ,בתוך :מ' בר-אשר )עורך( ,מחקרים בלשון העברית
ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג ,ירושלים :מוסד ביאליק ,עמ' .358-341
 3טורי ,ג' )תשנ"ג(' ,עלייתה ונפילתה של צורת הזוגי בלשון הספרות העברית החדשה' ,בתוך :ע' אורנן ,ר' בן-שחר וג' טורי )עורכים(,
העברית שפה חיה ,חיפה :אוניברסיטת חיפה ,עמ' .118-101
 4ברמן ,ר' ושגיא ,י' )' ,(1981על דרכי תצורת-המילים וחידושן בגיל הצעיר' ,בלשנות עברית חפ"שית ,חוב'  ,17עמ' .62-31

בֻּבּוֹתַ יִ ם )בובות ַ- +יִ ם(  -בָּ נוֹת ְשׁ ַתּיִ ם בֻּבּוֹתַ יִ םִ /,צלִּ י וְ גִ ילִ י עִ ִמּי פֹּה ) /-ביאליק ,שתי בנות ,שירים
ופזמונות לילדים ,תשט"ו ,עמ' ט(.
מוּקיוֹן!/
אֶ צְ בָּ עַ יִ ם )אצבע ַ- +יִ ם( צִ ְפצוּפַ יִ ם ) -צפצוף ַ- +יִ ם( אֶ צְ בָּ עַ יִ ם בֵּ ין ְשׂפָ תַ יִ ם /,צִ ְפצוּפַ יִ ם :מוּקְ -
וּמיָּד הֵ בִ ין וְ – 'הַ יָּא! /בּוֹאִ ,תּ ְראֶ ה אֶ ת קוּנ ְִציּוֹן!') //שלונסקי ,מיקי מהו,1947 ,
אתי ִמלּוֹתַ יִ םִ /,
א הוֹצֵ ִ
עמ' .(44
דוגמות לחידושי צורות-מכשירים בסיומת הזוגי מפי ילדים:
מַ בָּ ַטיִ ם  -במקום משקפיים )רבקאי ,1938 ,עמ'  ,63גיל .(6;1
ִמגְ ז ַָריִ ם  -מגזריים )רות ושניר ,1987 ,עמ'  ,26גיל  ;(3-2וכן גזרתי את הציור עם ִמגְ ז ַָריִ ם )גיל .(5;0
ִמגְ זָ ַריִ ם בפי הילדים הוא תחליף לצורה התקנית :מספריים.
דוגמות לחידושים של מילים בצורות זוגי משם ברבים  +סיומת 'זוגי' )זכר ונקבה(
משוררים:
וּממֶ נוּ
ִפּלְ אוֹתַ יִ ם )פלאות ַ- +יִ ם(  -אַ  שׁוֹמֵ עַ בְּ לִ י אָזְ נַיִ ם /,וְ ִאלֵם ֶשׁיֵשׁ ל ֹו פֶּ ה /- ,זֶ הוּ פֶּ לֶאִ -פּלְ אוֹתַ יִ םִ /,
אַרפֶּ ה!) //שלונסקי ,אני וטלי ,1957 ,עמ'  .(43לצורה "פֶּ לֶא" ,כידוע ,שתי צורות ריבוי:
א ְ
" ְפּל ִָאים" על דרך הזכרְ " ,פּלָאוֹת" על דרך הנקבה.
אַוְ זוֹתַ יִ ם )אווזות ַ- +יִ ם(  -אָז ָקפְ צוּ הַ ֵתּאַ ְטר ֹונָה /אַוְ זוֹתַ יִ ם וַ ָתּ ֹרנָּהַ - /:רק עִ בְ ִרית!ַ /רק עִ בְ ִרית! עַ ד
ֶשׁכָּ ל גָּרוֹן ִה ְצ ִריד) //.שלונסקי ,מיקי מהו ,1947 ,עמ' .(143
זַנְ בָ תַ יִ ם )זנבות ]ריבוי על דרך הנקבה[ ַ- +יִ ם(  -בַּ כְּ פָ ר זְ נַבְ יוֹן לִ פְ נֵי יוֹמַ יִ ם /נ ֹו ַלד חֲ מ ֹור בֶּ ן זַנְ בָ תַ יִ ם /-
הֲ ֶלאֱ סֹר א ֹו לְ הַ ְרשׁוֹת /לְ ִהזְ ַדּנֵּב בִּ ְשׁנֵי זְ נָבוֹת?) //שלונסקי ,עוץ לי ,1991 ,עמ' .(18
טורי )שם ,עמ'  (106מציין סטיות מן הדרך הנורמטיבית ביצירת הזוגי אצל משוררים ,למשל,
יצירת הזוגי משם ברבים ולא משם בנפרד )הדוגמות לעיל( והתייחסות אל שם עצם ממין זכר,
שריבויו על דרך הנקבה ,כאילו היה שם עצם ממין נקבה )זנב<-זנבות<-זַנְ בָ תַ יִ ם; פלא-פלאות<-
ִפּלְ אוֹתַ יִ ם(.

ילדים:
קוּקיּוֹתַ יִ ם )גיל .(4;6
קוּקיּוֹתַ יִ ם ) -קוקיות ַ- +יִ ם( אימא היום אני רוצה ִ
ִ
אֶ ְתמוֹלוֹתַ יִ ם *) -אתמולות ַ- +יִ ם( אֶ ְתמוֹלוֹתַ יִ ם הלכנו להצגה של דרדסים )גיל .(5;6
לצורה-חידוש אֶ ְתמוֹלוֹתַ יִ ם קדמה יצירה של צורת ריבוי על דרך הנקבה )כמופיע בסוגריים(; ייתכן
כהיקש ל"מָ חֳ ָרתַ יִ ם".
גם חידושו של חנניה ריכמן מעיד על כוחה של יצירה הבאה לשרת את החריזה:
נִ מּוּק וְ ִהפּוּכוֹ
הֵ בִ יאָה ִאמָּ א בְּ סַ ָלּהּ/
הַ בַּ יְתָ ה עוּגָתַ יִ ם/:
אַחַ ת ְקטַ נָּה ,אַחַ ת גְּ ד ֹולָה /-
לְ ָדנִי וְ אֶ פְ ַריִ ם//.
"מַ דּוּעַ ִ ,אמָּ אֹ ,כּה ָקטָ ן/חֶ לְ ִקי ִמ ֶשּׁל אֶ פְ ַריִ ם?"/
ט ְנ ָתָּ ,דּן/,
"כִּ י ַגּם אַ ָתּה ָק ִֹממֶּ נּוּ בִּ ְשׁ ָנתַ יִ ם!"//
"וּבְ ֵכן ,מַ גִּ יעַ ל ֹו פָּ ח ֹות!" /-הֵ ִשׁיב ָלהּ ָדּן בִּ גְ ַנאי/:
"הֵ ן הוּא ִה ְת ִחיל לִ זְ ל ֹול עוּג ֹות/
ְשׁ ָנתַ יִ ם לְ פָ ַני!"
)צרור הומור לצעיר-הדור ,1969 ,עמ' .(73

