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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

 60שנות הכשרה :הכתיבה הדידקטית של המשורר אברהם שלונסקי 2לפני  60שנים
ויותר לטובת הילדים של אז ולטובת הילדים של היום

וכך כתב אברהם שלונסקי את הסבריו למילים הללו ביצירותיו לילדים:
עלילות מיקי-מהו ] ,[1947אני וטלי או ספר מארץ הלמה ] ,[1957עוץ לי גוץ לי ] 1991מהדורה תשיעית[

מן העברית
ַדּבֶּ ֶרת " -אֵ י פָּ ְשׁטָ ה מַ ְחלָה מַ ְמאֶ ֶרת  /שֶׁ קּו ְֹר ִאים לָהּ הַ דַּ בֶּ ֶרת" )כותרת פרק ז מיקי מהו.(176 :
והילד למד :דַּ בֶּ ֶרת  -מַ ְחלָה מַ ְמאֶ ֶרת

לַהֲ ָד"ם

" -לַהֲ דָ "ם?! – ִמי יְ ַגלֶּה לִ י /:מַ ה זֶ ה? – זֶ ה ָראשֵׁ יֵ -תּבוֹת! /אֶ ת הַ שֵּׁ ם הַ זֶּ ה הַ פֶּ לִ י /נְפַ עְ נֵחַ אוֹת בְּ אוֹת/:

ֹאמרוּ כֻּלְּ ֶכם /:א הָ יוּ
לָמֶ ד – א; וְ הֵ א – הָ יוּ; אַ ָ /דּלֶת – ִהיא ְדּבָ ִרים; וּמֵ ם? /מֵ ע ֹולָם – .אֲ נִי בָּ טוּחַ  /כִּ י עַ כְ שָׁ ו תּ ְ
אַט ָראוֹת!" )מיקי מהו.(36 :
ְדבָ ִרים כָּאֵ לֶּה /עוֹד בְּ שׁוּם ֵתּ ְ
והילד למד :לַהֲ דָ "ם  -א הָ יוּ ְדּבָ ִרים מֵ ע ֹולָם

בוּרהַ /לעֲרוֹ אֶ ת הַ ֵכּ ָרה!) /הַ ִמּ ָלּה ִהיא ְקצָ ת
ֵכּ ָרה " -מוֹעֵ צָ ה ַרבָּ ה כִּ ַנּ ְסנוּ /וְ עֵ צָ ה ָכּזֹאת ִטכּ ְַסנוּ /:לְ ִשׂ ְמחַ ת הַ חֲ ָ
מוּזֶ ֶרת /,אַ  כֵּוָ ן ] ֵכּיָון[ שֶׁ אֵ ין אַחֶ ֶרתִ /,ה ְש ַתּמַּ ְשנוּ בַּ ִמּ ָלּה /שֶ פֵּ רוּש לָהִּ :הלּוּלָה(" )אני וטלי.(71 :
והילד למדֵ :כּ ָרה ִ -הלּוּלָה

ֶק ֶרת

אם הַ ֶקּ ֶרת .בהערת שוליים בתחתית העמוד כותב שלונסקי:
ְ " -משַׁ עְ מֵ ם הָ יָה נו ָֹראִ /.נ ְשׁ ַתּ ְתּ ָקה פִּ ְת ֹ

" ֶק ֶרת" – ָכּ או ְֹמ ִרים בְּ ִשיר; /בְּ ִדבּוּר פָּ שוּט ז ֹו – עִ יר" )אני וטלי.(10 :
והילד למדֶ :ק ֶרת  -עִ יר

 1ד"ר עדית שר
 2אברהם שלונסקי 18.5.1973 –6.3.1900
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מן הלעז
ַק ַט ְס ְטרוֹפָ ה

" -שררמון :וּבְ כֵן ,אֹמַ ר וְ א אֶ ְחנֹפָ ה /:מַ צַּ ב מַ לְ כִּ י הוּא – ַקטַ ְס ְטרוֹפָ ה! /המשרת מַ ְסבִּ יר

רוּרה ,א ֹו פּ ְֻרעָ נוּת" )עוץ לי גוץ לי.(22 :
לַיְ ל ִָדים /:הַ ' ָקּטַ ְס ְטרוֹפָ ה' ִהיא פָּ שׁוּט /,צָ ָרה ְצ ָ
רוּרה ,א ֹו פּ ְֻרעָ נוּת
והילד למדָ :קטַ ְס ְטרוֹפָ ה  -צָ ָרה ְצ ָ

בִּ יס!

" -כָּאן הֻ כְ ַרח הַ ְדּז'וּק לִ ְשׁמוֹעַ  /צָ הֳ לָה שֶ אֵ ין כָּמוֹהָ  /...כִּ י אֲ בוֹי ל ֹו – לְ הַ כְ עִ יס /,הַ ָקּהָ ל הֵ ִריעַ  - :בִּ יס!/

וּמנֶּגְ בָּ ה עַ ד חָ ָרן /בְּ עִ בְ ִרית או ְֹמ ִרים /:הַ ְד ָרן! /כְּ לוֹמֶ ר :פַּ עַ ם וְ עוֹד פַּ עַ ם!/
ירה הָ אַ וֶּ זֶ ת /:הַ ִמּלָּה הַ זֹּאת לוֹעֶ זֶ תִ /,
)וְ ִה ְסבִּ ָ
כִּ י חָ מוּד הוּא וְ טוֹב-טַ עַ ם!(" )מיקי מהו.(139 :
והילד למד :בִּ יס  -הַ ְד ָרן ,פַּ עַ ם וְ עוֹד פַּ עַ ם
ווֹ ֶג' ָרס " -וַ י! /בִּ גְ לַל הַ ִשּׁכְ חָ ה /נ ְִת ַר ְקּחָ ה הַ מֶּ ְר ָקחָ ה! /כִּ י בִּ ןֶ -רגַע ,כִּ י בִּ ןֶ -רגַע /נ ְִתמוֹטֵ ט סַ פְ סָ ל וְ – פֶּ גַע!ְ /ט ַרח!
ָק ַרס וְ נֶהֱ ַרס – /וְ ִה ְת ִחיל הַ וּוֹ ֶג' ָרס) /.כָּאן ִה ְסבִּ יר הָ עַ כְ בְּ רוֹש /:ווֹ ֶג' ָרס – זֶ ה בִּ לְ בּוּלְ רֹאש!"( )מיקי מהו.(153 :
והילד למד :ווֹ ֶג' ָרס ]בּוּ ֶג' ָרס בערבית[  -בִּ לְ בּוּלְ רֹאש

אָמ ָרה לִ י – שַ ְטיָא /כְּ בָ ר ִנ ְדפַּ ס בַּ כְּ ַר ְסטוֹמַ ְטיָה) /...כְּ ַר ְסטוֹמַ ְטיָה זֶ ה ,פָּ שוּט /,גַם-
כְּ ַר ְסטוֹמַ ְטיָה '" -הֵ ן הַ ִשיר ְ -
כֵּן סֵ פֶ ר שֶ ל לִ מּוּד() "'...אני וטלי.(21 :
והילד למד :כְּ ַר ְסטוֹמַ ְטיָה  -סֵ פֶ ר שֶ ל לִ מּוּד

ִפּילוֹסוֹף " -חֲ מוּטַ לִּ י אָז יוֹשֶׁ בֶ ת /וְ קוֹשֶׁ בֶ ת /וְ חוֹשֶׁ בֶ ת /וְ ע ֹונָה לִ י לְ בַ סּוֹף /מַ ֲענֶה שֶ ל ִפּילוֹסוֹףִ ) //.פּילוֹסוֹף זֶ ה ִאישׁ
ידה שֶׁ בָּ ע ֹולָם( )אני וטלי.(43 :
פִּ ֵקּחַ  /וּכְ מ ֹו טַ לִּ י וְ אַבְ ָרם /הוּא יו ֵֹדעַ לְ פַ עְ נֵחַ  /כָּל ִח ָ
והילד למדִ :פילוֹסוֹף ] ִפּילוֹסוֹף[ ִ -אישׁ פִּ ֵקּחַ

מחידושיו-המצאותיו של המשורר
חֲ כָ מוֹר " -וּבִ שֵּׂ ר זֹאת ) ָכִּ נ ְדמֶ ה לִ י( /בַּ עַ ל הַ ָקּ ְדקֹד הַ פֶּ לִ י /- ,חֲ כָמוֹר! זֶ ה ְשׁמ ֹו ,לֵאמוֹר /:גַּם חָ ָכם /וְ גם חֲ מוֹר!"
)מיקי מהו.(124 :
והילד למד :חֲ כָמוֹר  -גַּם חָ ָכם וְ גם חֲ מוֹר

שׂכְ וִ ינוֹשׁ " -אַ  שֶׂ כְ וִ י עִ ם ְשׂפַ ת אֱ נוֹשׁ  /-זֶ ה אָסוֹן /,זֶ ה ֶשׂכְ וִ ינוֹשׁ! )מיקי מהו.(185 :
ֶ
והילד למדֶ :שׂכְ וִ ינוֹשׁ  -שֶׂ כְ וִ י עִ ם ְשׂפַ ת אֱ נוֹשׁ ]שפת השכוי-התרנגול עם שפת האדם[

