
 
  

 

  2019 יוני- מאי – 47 מספר גיליון

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

 

  
  

  לשון ביצירות ספרות לילדים - מטה

 תפקיד של הלשוןה ועל על המבנה, מהותהיכולת לחשוב על מלמד על ה) Metaslaguage(' לשון-מטה'המונח   

  .  בלשוןבתחומים שוניםו ולהשתמש בה באופן המורה על ידע זה בדקדוק

לשונית -  קובע את הפונקציה המטה2)ו"תשמ', בלשנות ופואטיקה': בתרגום(הבלשן הידוע יאקובסון במאמרו 

)Meta-Linguistic (לדבריו כל תהליך של רכישת שפה ובעיקר . כאחת מתוך שש הפונקציות של התקשורת בלשון

לקביעתו כל הדוברים משתמשים בפונקציה זו מדי יום . לשון-אם כרוך בשימוש רב במטה-תהליך רכישת שפת

" '?מידהל'למה אתה מתכוון כשאתה אומר : "לשונית- למשל השאלה המטה, ביומו גם כדי להיטיב את התקשורת

  .  מטרתה לברר את משמעות המילה כך שתהיה נהירה ומדויקת לשני הצדדים בשיחה

ובהתאם לכך , לינגוויסטיקה ועוד- פסיכו,ספרות, למשל ,לשון מוצאים גם בתחומי דעת נוספים-שימוש במטה

  . נגזרות ההגדרות למונח זה

חידושי (למשל ביצירה של מילים חדשות , לשון-בלשון הספרות המיועדת לילדים ניתן למצוא שימוש רב במטה

  .פעמים רבות לצורכי חריזה, לצרכים שונים ולמטרות שונות) מילים

    3.ַּתְרְנגוִֹלית – יוצר שם לשפת התרנגולות 18' עמ, 1947', עלילות מיקי מהו'אברהם שלונסקי בספרו 

חידוש זה . לשוני- ידע מטה-ת ביצירת שמות השפות מעידה על ידע בלשון החידוש על פי דרך העברי-יצירת השם

  .ַּתְרְנגוִֹלית – ְלַהְׁשִליט: האהובה על הילדים, יוצר חריזה

  ְלֶבן־ַּכְרֹּבֶלת ָנֶאה ִּכי

  ,ְלַהְׁשִליט קּוקּוֵריקּו

   ְלַתְרְנֹגֶלתָנֶאה ִּכי

  .ַּתְרְנגוִֹליתְלַדֵּבר 

 ַעְרֶּדֶלת:  יוצרת שמות בנקבה28' עמ ,1971 ,חרצן בפה: בתוך', על שלא היה לה בעלהנ'כך גם נורית זרחי בשירה 

  . דוגמה זו מעידה על ידע בדקדוקה של הלשון.  חידושי לשון למנעלים-) באחת הדרכים שהלשון מאפשרת (ַסְנֶּדֶלתוְ 

 

                                                 
 האכסניה מרכזת ר עדית שר"ד 1
 . 165-138' עמ, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. זוהר וגדעון טורי-עורכים איתמר אבן. פואטיקה מבחר מאמרים, בלשנות, סמיוטיקה: ך בתו2
 . הניקוד בכל הדוגמות כבמקור3



 
  

 

  – ְּבַמְעָּגל ְׁשָּפָחה ְוסֹוְבבּוַהִּמ  ְּבִני ָּבאּו

  ,ַעְרָּדל ַמָּגַפִים וְ ַסְנֶּדֶלת וְ ַעְרֶּדֶלת

  ,ִעָּמם ָקַפץ ַהָּטף, ְׂשֵמִחים ִׁשְלבּו ְׂשרֹוִכים

  .ְוַגם ָהַעְכָּבִרים ָמֲחאּו ָׁשם ַּכף

  ). דוגמות בהמשך(לשוניים שונים שעניינם לשון -מוצאים היגדים מטה

  : ת ניתנים למיון לסוגים שונים על פי כוונת היוצרהיגדים כאלה בספרו

  ' ישיר'לשוני -היגד מטה .1

להבחנה שבין , למשל, מביא עיסוק באופן ישיר בלשון או במונח הלקוח ממנה בצורתו המפורשת' ישיר'ההיגד ה

שלום לך פרת : מתוך', הכי פחסה'הלל ביצירתו . כותב ע, ִעְבִרית ֶצָחה  המכונה בשיר,תקנית ללשון דבורהלשון 

  :   את השורות הבאות26' עמ, 1977, משה רבנו

  , ַּבָּמָרקּוק'גֲאָבל ֲהִכי ִפְחָסה ֶזה 

  !ַמָּקק ִנְקָרא ְּבִעְבִרית ֶצָחהׁשֶ 

באופן המתאים ו' ישירה'ומצד שני מכוונת ללמדו בדרך , כתיבה זו מרחיבה את אוצר המילים של הילד מצד אחד

  .  לגילו את תופעת המשלב בלשון

, ענייני כתיב כדוגמת' מברר, '30' עמ, 1957', למה זה נקרא חמסין'ביצירה , בספרו אני וטלי בארץ הלמה, שלונסקי

א ָסֶמִחיִריקוניקוד שעניינו השימוש ב, שכידוע בימינו אין ביניהן הבדל בהגייה, ִׂשין ְו:  

  ,ְמֹאד ָּתמּוּהַ , ֹּכל-ֹקֶדם

  ; ְּבַחְמִסיןִחיִריקֶׁשֵּיׁש 

  ַמּדּועַ : ֱאמֹור, ְוֵׁשִנית

  .ִׂשין ְוא ָסֶמַּדְוָקא 

  ).המורפולוגיה(לדרוש ולחקור בעניין מבנה המילה ' ישירה'כתיבה זו מלמדת את הילד בדרך 

  ' ףעקי'לשוני -היגד מטה .2

, למשל, אך אינו מכנה אותה בשמה כפי שצוין בדוגמות לעיל, בתופעה מן הלשון, אומנם, עוסק' עקיף'היגד הה

של ) מוצא המילה(כלומר את האטימולוגיה ', ַחְמִסין'מברר את מקור השם , 31' באותה היצירה בעמ, שלונסקי

  :השם מבלי להזכיר את המונח המפורש

  ִּתיָאז ָחַׁשְבִּתי ְוָחַׁשבְ 

  :ּוְתׁשּוָבה ָּכֹזאת ֵהַׁשְבִּתי

  :ֶזה ַּבֵּׁשם ַעְצמֹו ִנְרָמז"



 
  

 

  ! הּוא ֵמָחָמסַחְמִסיןהַ 

  ִּכי חֹוֵמס הּוא ֶאת ַהֵּלחַ 

  ,ִמָּכל ֶרֶגב ְוַזְלַזל

  ְמַיֵּבׁש ָּכל ִציץ ּפֹוֵרחַ 

  .ְוחֹוֵמס ִמֶּמנּו ַטל

  -, ְוחֹוֵמס ְּבִלי ִנמּוִסין

  !"ַחְמִסיןּוִמֶּזה ַהֵׁשם 

המשורר ;  פן נוסף של עיסוק בלשון–' ַחְמִסין'אחר מקור השם ' לבלוש' 'עקיפה'כתיבה זו מלמדת את הילד בדרך 

משום , )לציון ימים חמים במדבר] בערבית [50שם המספר (במודע אינו מספק את התשובה המדעית למקור השם 

  . שהילד עדיין אינו בשל לכך

  

  'עקיף לכאורה'לשוני - מטההיגד .3

ואף , אין שימוש במונח מן הלשוןגם בסוג זה  )2 ('עקיף' כמו בהיגד ה;מלמד על מודעות ללשון שיש לכותבההיגד 

  . לעסוק בענייני לשוןכוונה אין

  :  כותב28' עמ, 1961, בוקר טוב: בספרו, הלל. ע

 ,רֹוֵחץ ַהְיָרקֹות ַאָּבא

 ,קֹוֵצץ ֲאִני ְמַלְפפֹון

 ַהָּסָלט ּוֵביְנַתִים

ֵּלט   .ְלַאט־ְלַאט מִסְּתַ

ֵּלט'החידוש -המשורר יוצר את הפועל  ויציקתו בתבנית ]סלט[ משם גזירת שורש(שיש ביצירתו ענייני לשון ' מִסְּתַ

  .'לכאורה'ומכאן ה', ור בלשוןשיע'אך אין בכוונתו ללמד את הילד , ])התפעל [פועלה

 ' לכאורה'לשוני -היגד מטה .4

בהיגדים מן ). שעניינה אינו לשון(במונחים מן הלשון אולם הוא מכוון לאמירה אחרת , אומנם, ההיגד עושה שימוש

  . ולדימויים למטאפורות בסיס להוות עשויים הלשון הסוג הזה מונחי

א "מעשה בפ' ו 'מעשה בחיריק קטן': 1958,  בספרו התיבה המזמרת יצירותיו של אלתרמן,למשל, כאלה הן

  '; סופית

 )26' עמ( סוִֹפית א"ְּבפֵ  ַמֲעֶׂשה



 
  

 

 ִּבְהיֹות ,ֹחֶפׁש ִמיֵמי ֶאָחד יֹום

 ְּבֵטִלים ַהְּסָפִרים

 ,ָזִוית ְּבֶקֶרן

 אוִֹתּיוֹתהָ  ָּכל ִהְתִחילּו

 .סוִֹפית א"פֵ ּבְ  ִמְתָּגרֹות

 ָקץ ִּכי( ָהאֹוִתּיֹות ָׂשְמחּו[...] 

 ָעֵלז ּוְבקֹול )ַּבִּׁשֲעמּום ִלָּבן

 ,ץ'ַזְׁשַר  ְוַעד י"ֶאֱהוִ מֵ  ,ָּכל־ֻּכָּלן ֵהֵחלּו ,ַהְּמִציָאה ַעל ָקְפצּו

 .ְלִהְתַקֵּלס סֹוִפית א"ְּבפֵ 

 ֶׁשֶקר ִּכי ַנְסִּכים ַּגם ִאם: "ָאְמרּו[...] 

 ,ַהֹּתַאר ְיִפי ְוָׁשְוא ַהֵחן

 ֻמְבֶהֶקת ֻּדְגָמה !ָאְפָיּה ַּדּיוֹ 

  : [...]--" אּות־ֶׁשֵאין־ָּכמֹוהָ ְלִהְתַנְּׂש 

 )46' עמ (ָקָטן ְּבִחיִריק ַמֲעֶׂשה

][... ְּבַׁשְלָוה ָיִמים ֹרב ֵליֵׁשב הּוא הֹוִסיף ָּכ, 

 :אוִֹתּיוֹת ְׁשֵּתי ִׂשיַחת ָׁשַמע ַּפַעם ִּכי ַעד

 .ֲעלּוָבה ְּבִרָּיה ְסָתם .ְׁשֻטיֹות ?ִחיִריק אֹותוֹ "

 .ְוֶהְדיֹוט ֻמְגָּבל ָּתג .ְרָבב־ֶׁשִּבְכָתב ְסָתם

 ִיְׁשֶוה א .ִיְתָאו א .ִיְׁשַאף א .ַיֲחם א

 ְקֵצה ֶאת ּוֲאִפּל

 .ד'יוֹ  ֶׁשל קֹוצוֹ 

 .ָׁשַמר ּוְבִלּבוֹ  ָׁשַמע ַהִחיִריק ֹזאת

 ַרד ַלְיָלה ֵעת ַא .ִדֵּבר א ָדָבר הּוא

  ֶחֶרׁש הּוא ָקם

 ְמֻסָּמר ַמֵּקל לוֹ  ָנַטל

 רגֹ חֲ וַ 

 ְוִצּיּוד

   [...]- - " ַוִּיְצַעד

אך הכוונה ) תנועת החיריק ועוד, ד"יו, א" שמות העיצורים פ-כמודגש  ( שימוש במונחים מן הלשוןביצירות אלה יש

 ויש הרואים בהן אף אמירה על ';שונה'ל' אחר'ביחס ל,  ביחסים בחברהאינה עיסוק בענייני לשון כי אם

-ועל כן העיסוק הוא בעניין חברתי) כפי שנתפס באותה תקופה (גבר ודמות אישה דמות שבין להבדל סטראוטיפים

 . מגדרי ולא בלשון


