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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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 60שנות הכשרה:
פתגמים מוסיפים תבלינים לחיינו ולקוראינו  -הילדים

מקצת מן הפתגמים
המסתתרים ביצירות ספרות לילדים
פתגם הוא סוג של צירוף כבול .משמעותו יכולה להיות מילולית או
אידיומטית.
 משמעות מילולית  -צירוף המשמעויות של כל מרכיביו.
לדוגמה  -אין חכם כבעל ניסיון.
משמעו :הניסיון מוסיף חכמה לאדם.

2

 משמעות אידיומטית  -המשמעות של צירוף המילים שבו שונה ממשמעות
המילים הבודדות שמרכיבות אותו.
לדוגמה  -הווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים.
משמעו :טוב להיות אחרון בין חכמים מראשון בין טפשים.

פתגם מביע אמת כללית ,חכמת חיים ,רוצה לומר ,יש לו מוסר השכל.
דוגמות של פתגמים עם משמעות מילולית:
אֵ ין א ִדּין וְ א ַדּיָּ ן ]שלונסקי ,עלילות מיקי מהו – [189:לית דין ולית דיין ]ויקרא רבה ,כ"ח[.

משמעו :אין חוק ואין שופט ,ההפקרות שולטת.

יַיִ ן נִ כְ נָס בְּ כָ ל ַשׁעַ ר ו ֶָדלֶת /יַיִ ן נִ כְ נָס! נָס הַ ַנּנָּס!/

]שלונסקי ,עוץ לי גוץ לי - [124:נכנס יין יצא

סוד ]סנהדרין ,לח ,ע"א[.

משמעו :שתיית יין עלולה להביא לגילוי סוד.
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דוגמות של פתגמים עם משמעות אידיומטית:
ִאם אֵ ין ֶקמַ ח  -אֵ ין מַ לְ כוּת ]שלונסקי ,עוץ לי גוץ ליִ ;[89:אם אֵ ין ֶשׁ ֶקט אֵ ין
עוץ לי גוץ ליִ ;[17:אם אֵ ין ֵשׂכֶ ל ,יֵשׁ

שׁב ]שלונסקי,
מַ ְח ָ

מַ זָּל ]שלונסקי ,עלילות מיקי מהוִ – [110:אם אֵ ין ֶקמַ ח אֵ ין תּ ֹו ָרה,

אם אין תורה אין קמח ]אבות ג י"ז[.

משמעו :קיום דברים רוחניים מצריך קיומם של דברים חומריים.

יִ כְ פּוּ עָ לָיו הַ ר כְּ גִ יגִ ית

]אלתרמן ,ספר התיבה המזמרת – [166:כפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית

]שבת פח ע"א[.

משמעו :להכריח מישהו.

כֶּ בֶ שׂ ָתּם וּזְ אֵ ב-הַ ֶטּ ֶרף /מַ ְמ ִתּי ִקים ֵרעוּת בְּ לִ י-הֶ ֶרף; /גּוּר-אַ ְר ֵיה לוֹחֵ שׁ ַלגְּ ִדי/:
ידי!' //וְ חָ תוּל ,עַ כְ בָּ ר ָוכֶ ֶלבְ /מ ַשׁלְּ בִ ים זְ ָנבוֹת בְּ ֶשׁ ֶלב;/
'אֲ הַ בְ ִתּי ,יְ ִד ִ

]שלונסקי ,עלילות

מיקי מהו – [24:וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נוהג בם ]ישעיה ,י"א,
ו[.

אַ  בַּ ִקּ ְר ָקס ִמזְ מַ ן כְּ בָ ר גָּר זְ אֵ ב עִ ם כֶּ בֶ שׂ /וּבַ ִקּ ְר ָקס ִמכְּ בָ ר נָמֵ ר עִ ם גְּ ִדי

יִ ְרבָּ ץ/...

]אלתרמן ,ספר התיבה המזמרת – [141:וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער
קטון נוהג בם ]ישעיה ,י"א ,ו[.

משמעו :תיאור מצב אוטופי שבו סדרי החברה יתהפכו; חזקים וחלשים יחיו יחדיו בטוב.

וְ זֶהוּ ֶשׁאו ְֹמ ִרים הַ בְּ ִריּוֹת' :בִּ ְרצוֹת /הַ ִשּׁיר וְ הַ ְמּשׁו ֵֹרר ,הַ מַּ ְטאֲ טֵ א גַּם הוּא דּוֹהֵ ר'.
]שלונסקי ,עוץ לי גוץ לי – [103:ברצות הבורא המטאטא יורה ]אמרה עממית יידיש ,אלקלעי ,דברי חכמים[.

משמעו :בכוחו של האל לעשות הכול.

בִּ ְמקוֹם ֶשׁעו ְֹמ ִדים בַּ ֲעלֵי ְמשׁוּבָ ה ָשׁם ַרק ְמשׁו ֵֹרר וְ ִתינוֹק ַי ֲעמֹדוּ

]שלונסקי ,אני וטלי בארץ

הלמה – [27:מקום שבעלי-תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין ]ברכות ,לד ,ע"ב[.

משמעו :חוזרים בתשובה נמצאים במיקום רוחני גבוה יותר מזה של הצדיקים הגמורים;
חשיבותה של עשיית תשובה.

