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

 

  
    

 מילים בספרות 'פירוק'מעט על מלאכת ... המשמעות' מתמלאת'מחלק לחלק 

  לילדים 

  .גדולים מהן לחלקים  להברות אומילהמחלקים א תופעה בלשון שבה ו ה, בהקשר זה,'פירוק מילים'

ם ותנועות עיצורי(  ולחריזהאת המודעות לצלילים, לשוני מפתח את המודעות לעושר 'פירוק מילים'השימוש ב

,  ולדרך הכתיבה)מורפולוגיה(את המודעות למבנה הפנימי של המילה , ) את המודעות בפונולוגיהמקצועה שפתוב

 כל אלה מביאים 2;)גיזרון, ִּגָּזרֹון בעברית, האטימולוגיה(עיתים הוא מלמד אף על מקור המילה ללריבוי משמעים ו

  . גם ליצירת הומור בטקסטתמשמש' פירוק'התופעת . )לשון-מטה(לפיתוח החשיבה בלשון ועל הלשון 

 ,]ֶרת-ּבֶ - ַמְח > - ַמְחֶּבֶרת , ֶלד-יֶ > -ֶיֶלד [ )רווחת בפי הדוברמקובלת וחלוקה (  להברותאת המילה) לפרק(אפשר לחלק 

עיצורים [קרי לצלילים , ברותולחלקים הקטנים מה]  ִים-,  ֶיֶלד>-המילה ְיָלִדים [לחלקים הגדולים מהברות 

  ].י   ֶ ל   ֶ ד> -ֶיֶלד , ותנועות

 שאינם יוצרים ,פירוק מילים בשינוי עיצורים וגם ללא שינוי בעיצוריםבספרות לילדים מוצאים פירוק של מילים 

והכול תלוי ; )שינויים אורתוגראפיים( שינויים בכתיבה – אלא ,)שינויים פונטיים(יים בהגייה שינו) על פי רוב(

     .במטרה

   פירוק מילים ללא שינוי בעיצורים 

  משורריםדוגמות מעט 

ָּכ ָּתְקָפה ַמְחַלת ) ברבור (-  ּבּור-ַּבְר 
.// ּבּור-ַּבְר ִמֶּׂשְכִוי ְוַעד / ַּדֶּבֶרת

  ).176' עמ, מיקי מהו, שלונסקי(

' ּבּור- ַּבר'צורת הפירוק ; להברות) ברבור( שלונסקי מפרק את המילה
 'ִּבְרּבּור' מזכירות את הצורה ,ללא הפירוק ,וכמוה גם המילה
במילון . האחרונה מופיעה במילונים החדשים; המתאימה להקשר

, 1972, יהודה-אמוץ ונתיבה בן-רת מאת דן בןעולמי לעברית מדוב
כי נרשמה בסיַני ומופיעה בספרו של , מוצאים מילה זו ועליה נאמר

  .91' עמ, "חשופים בצריח"טבת 

ּוְכָבר ֲאִני רֹוֶאה ) עצוב לי (-  ּו ְבִליָעצ
 -ְׁשֵני ַהּדוִּבים / -יֹוְׁשִבים מּוִלי / אֹוָתם

! ָעצּו/ , ִמֹּפה ִמָּידְסַּתְּלקּו'.// ...ָעצ ּו ְבִלי

כאילו היה ' עצוב לי'זרחי חורגת מפירוק מילה ומפרקת את הצירוף 
אחד בכתיב (באמצעות הפירוק היא יוצרת שני שמות ; צורה אחת

ים לאחר השמות שמתקבל. ו החיבור"וביניהם וי) 'ָעצ'שאינו תקני 
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, הנמר שמתחת למיטה, זרחי!// (ְבִלי
  ). 18' עמ,  בלי–שני הדובים עצו 

ואף ניתן למצוא אותם , הפירוק שקולים במשקלים המצויים בשפה
  .אך לא בתפקיד שהם משמשים את המשוררת, במילון

ְּבִלי : ְוָאַמר ַהַּקְלָמר) קלמר (- ָמר- ַקלְ 
, שירים שובבים, דור-בן/ (ָמר ֲאִני - ַקלְ 

  ).18' עמ, בלי ועם

  .ל העבריתמילים שמילים מאוצר ה 'ליצירת'לפנינו פירוק להברות 

ָאַמר ) הנחליאלי (- ֵאִלי- ִלי-חַהּנַ 
-בן./ (ֵאִליֲאִני ' ִלי ַהַּנח'ְּבִלי : ַהַּנֲחִליֵאִלי

  ).4' עמ, עם ובלי, שירים שובבים, דור

מילים ' ליצירת'פירוק מילה לחלקים הגדולים מהברה ולהברה לפנינו 
  .מוכרות מאוצר המילים

  דוגמה מילדים

 .מיליםהיכולת לפרק אחת מהן היא ;  ולהבין מילים ומבעיםילדים מפעילים אסטרטגיות שונות כדי לפרׁש

 ַגְרָיה מארץ ּבּולזה  -ַגְרָיה -ּבּול
גיל , 83' עמ, 1938, רבקאי( )בולגריה(
3;7.(  

 אינה מצויה באוצר המילים של 'ָיהּבּולַגְר 'הפירוק מלמד כי המילה 
ידע העולם מסייע לו ו ,מוכרת לילד' ּבּול'ראשיתה ; הילד ובידע עולמו

  . 'ָיהַגְר ' הוא ממדינת 'לּוּב'להניח שה
  

 –אלא ) שינויים פונטיים(שינויים בהגייה ) על פי רוב(שאינם יוצרים  פירוק מילים בשינוי עיצורים 

  )שינויים אורתוגראפיים(שינויים בכתיבה 

  משורריםדוגמות מעט 

:/ ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני גּורּו) קנגורו( - גּורּו -ֵּכן
/ ְוֶהְבֵדלוֹ , זּוג ֶנְחָמד/ ;גּורּו-ְוא/ גּורּו-ֵּכן

אני , שלונסקי( .//ַּכֶהְבֵדל ֵּבין ֵּכן ְלא
  ).48' עמ, וטלי

שינוי הכתיב בהברה באמצעות ; שלונסקי אהב להשתעשע בלשון
. וספת הוא יוצר משמעות נּכן > -קנ' קנגורו'הראשונה שבמילה 

' גּורּו-א'אולם הצמידות לחידוש . מבחינה פונטית אין שומעים הבדל
מבהירים " ַּכֶהְבֵדל ֵּבין ֵּכן ְלא/ ְוֶהְבֵדלוֹ , זּוג ֶנְחָמד"והמשכו של המבע 

  .את כפל המשמעות ויוצרים הומור ושעשוע

אֹו ִהֵנה ) פליקן (- ֶּפה ִלי ָּכאן, ָּכאן- ֶּפִלי
/ - ! ֶּפִלי ָּכאן ְמַהֵל עֹוף /-  אֹוֶמֶרת ַטִלי -

: ָלָמה ְׁשמֹו הּוא/ ,ּוִמָיד ָּברּור ָהָיה ִלי
/ -, אֹוֵמר הּוא ָלנּו-, ֶּפה ִלי ָּכאן.// ֶּפִליָקן

ִמׁשּום ָּכ /  ְואּוַלי–... ֶּפה ִעם ַׂשק ִלי
.// ַהַׂשְקַנאי: ֵׁשם ֵׁשִני לוֹ / ָקֹרא ָקָראנּו

  ).52' עמ, אני וטלי, שלונסקי(

 )הגיזרון- העממיתהאטימולוגיה(את המקור , מעשהל, לונסקי מסבירש
הוא מפרק את המילה ; באמצעות העברית' פליקן'של המילה הלועזית 
 ֶּפה ִלי ָּכאן, ָּכאן- ֶּפִלי  מן המקורשונהה הבכתיב בשני אופנים שונים

פתח את  משכיל לובכך , הוא פונה להגיונו של הילד.ללא שינוי בהגייה
  . המאזין-הקוראשל  וינ חיוך בפלהעלות ו של הילדהחשיבה הבלשנית

ַמר ַעְכָּבר ') עכבר (- ָּבר-ַא-ָּבר
, ְּגִׁשי ָנא, ְּגֶבֶרת ִמיָקה../ ?ָהַעְכָּברֹוִׁשי

/ ָמה הּוא ָׁשם ַמְצִריד, ִׁשְמִעי/ ,ּגֹוִׁשי
 ַאְמָּבר ָּבר ַא ָּבר'.// 'ִּבְׂשָפתֹו ָהַעְכָּבִרית

, ַמה ְּׁשלֹוֵמ: ְּכלֹוָמר( /'!ַאְמֶּבֶרת
  ).92' עמ, מיקי מהו) (?ַהְּגֶבֶרת

כי אצל רבים מדוברי העברית אין עוד הבחנה , עובדהל ודעשלונסקי מ
שינוי כתיבו של ,  פירוק המילה להברות.ן"ף וַעיִ "הגיית העיצורים ָאלֶ ב

יוצרים כפל )  אצל זרחיָעצלעומת (ך הסוגר את ההברה > - העיצור כ 
 כפל במשמעות מוצאים גם בשימוש הכפול בהברה האחרונה ;משמעות

  .  אלה משרתים אותו ביצירת השעשוע.)בר(של המילה 

  



 
  

 

   מילדיםותדוגמ

 של המבע )שגויה( תוצאה של הבנה שונה  זוהי בדרך כלל;גם בקרב ילדים מוצאים פירוק מילים בשינוי עיצורים

 .דרך הפירוק מלמדת על הגיונו של הילד. תוך הישענות על מילים מאוצר המילים של הילד

: ֵאִלי) הליקופטר (-  קוְֹּפֶטר-ֵאִלי
ַוֲאִני : ָרִני! קוְֹּפֶטר-ֵאִליָרִאיִתי , ְיָלִדים

, 1987, רות ושניר! (קֹוְּפֵטר-ָרִאיִתי ָרִני
  ). 3-2ל גי, 28' עמ

  )הליקופטר( במילה מן הלעז )א"ף ה"אל(הזהות בהגיית העיצורים 
מביאה את הילד לפרק אותה לשני חלקים שהראשון שבהם מתפרש 

את התבנית ויוצר חידוש באותו ' מפתח'חברו ; אצל הילדים כשם פרטי
  .  האופן

 ָנכֹון -) שלום עליכם (- ֶלֶחם-ַעל) ָׁשלוֹם(
ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים , ְּכֶׁשאֹוטֹו ַהֶּלֶחם ָּבא

' עמ, 1987, רות ושניר(? ֶלֶחם-ָׁשלוֹם ַעל
   ).4-3גיל , 34

' עליכם'מילות יחס נטויות הן רכישה מאוחרת בקרב ילדים ועל כן 
על 'מפורשת על ידי הילד הצעיר כ) ַעֶלֶכם*-הנשמעת במקרים רבים כ(

שתי המילים הללו , )'ֶלֶחם'(שם עצם ) + 'ַעל'(מילת יחס פרודה  ,'לחם
  .והוא מעגן אותן בסיטואציה מתאימה, ילדמוכרות ל

ְיָלִדים ַּתִּגידּו : ַּגֶּנֶנת) כמוך (- ְּכמוֹ ַאְּת 
ֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים : ֶאֶרז! ָדה-נָ - מוֹ -ִלי

 רות(ֵיׁש ָלנּו ֶּפה ָקָטן , ְּכמוֹ ַאְּת ְלַהִּגיד 
  ).3-2גיל , 18' עמ, 1987, ושניר

  

רות (ֵּתֵׁשב ְלַיד ִלי ! ַאָּבא) לידי (-ְלַיד ִלי 
  ).3-2גיל , 29' עמ, 1987, ושניר

  

  .העברית אינה מאפשרת שימוש בכינוי גוף ובמילת יחס ללא שילוב ביניהם, כידוע

   3ולסיום שנת הלימודים מכתם קצר מאת חנניה ריכמן

  ְרָאָיה ִנַּצַחת 

  "?ֵּכיַצד ָעַמְדָּת ַּבִּמְבָחן"

  !ְמֻצָּין! ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח" -

  עֹוֶלה ֲאִני ְּבתֹוָרִתי

  !"ַאף ַעל מֹוִרי ּומֹוָרִתי

  "?ִיְצָחק, ַמה ְמַפְטֵּפט ַאָּתה" -

 :ֲהֵרי ְל ִסָּמן ֻמְבָהק" -

  –ֲאִני ָעִליִתי ַלִּׁשִּׁשית 

  !"ְוֵהם נֹוְתרֹו ַּבֲחִמיִׁשית
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