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  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

 שנים 60 לפני 2 של המשורר אברהם שלונסקיהדידקטית הכתיבה:  שנות הכשרה60

    היוםהילדים שללטובת הילדים של אז ולטובת  ויותר

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

  מן העברית

  ). 176: מיקי מהו כותרת פרק ז( "ַּדֶּבֶרתֶׁשּקֹוְרִאים ָלּה הַ  / ֵאי ָּפְׁשָטה ַמְחָלה ַמְמֶאֶרת" - ַּדֶּבֶרת

  ַמְחָלה ַמְמֶאֶרת - ֶּבֶרתּדַ  :והילד למד

  

/ :אֹות ְּבאֹות ְנַפְעֵנחַ / ֶאת ַהֵּׁשם ַהֶּזה ַהֶּפִלי/ !בֹותֵּת - ֶזה ָראֵׁשי–? ַמה ֶזה/ : ִמי ְיַגֶּלה ִלי–! ?ם"ַלֲהדָ " - ם"ַלֲהדָ 

א ָהיּו :/ ֶכםַעְכָׁשו ֹּתאְמרּו ֻּכּלְ  יּכִ /  ֲאִני ָּבטּוחַ –. ֵמעֹוָלם/ ?םּומֵ ;  ִהיא ְּדָבִרים–ָּדֶלת / ַא;  ָהיּו–ְוֵהא ;  א–ָלֶמד 

  ).36: מיקי מהו ("!עֹוד ְּבׁשּום ֵּתַאְטָראֹות/ ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה

   ֵמעֹוָלם א ָהיּו ְּדָבִרים - ם"ַלֲהדָ  :והילד למד

  

ה ִהיא ְקָצת ּלָ ַהִּמ ( /!ֵּכָרהֲערֹו ֶאת הַ לַ / ְמַחת ַהֲחבּוָרהְלִׂש  /:ְוֵעָצה ָּכֹזאת ִטַּכְסנּו /ְסנּו ַרָּבה ִּכּנַ מֹוֵעָצה" - ֵּכָרה

  ).71: אני וטלי (")ּוָלהִהּל:  ֶשֵּפרּוש ָלּה/הּלָ ְשנּו ַּבִּמ ִהְשַּתּמַ / ,ֵאין ַאֶחֶרתׁשֶ  ]ֵּכָיון[ַא ֵּכָון / ,מּוֶזֶרת

  ּוָלהִהּל - ֵּכָרה :והילד למד

  

 :בהערת שוליים בתחתית העמוד כותב שלונסקי .ֶרתַהּקֶ ם ִנְׁשַּתְּתָקה ִּפְתאֹ / .ְמַׁשְעֵמם ָהָיה נֹוָרא" - ֶרתֶק 

  ).10: אני וטלי" ( ִעיר–ְּבִדּבּור ָּפשּוט זֹו / ; ָּכ אֹוְמִרים ְּבִשיר–" ֶקֶרת"

  ִעיר -ת ֶר קֶ  :והילד למד

  

                                                 
  ר עדית שר "ד 1
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  לעזמן ה

 המשרת ַמְסִּביר/ !ְסְטרוָֹפהַקטַ  –ַמַּצב ַמְלִּכי הּוא / :ֹאַמר ְוא ֶאְחֹנָפה, ּוְבֵכן :שררמון" - ַקַטְסְטרוָֹפה

  .)22: עוץ לי גוץ לי ("אֹו ֻּפְרָענּות, ָצָרה ְצרּוָרה/ ,ִהיא ָּפׁשּוט' ַטְסְטרוָֹפהּקָ 'הַ / :ַלְיָלִדים

  אֹו ֻּפְרָענּות, ָצָרה ְצרּוָרה - ַטְסְטרוָֹפהקָ  :והילד למד

  

/ !ִּביס - :ַהָּקָהל ֵהִריעַ / , ְלַהְכִעיס–ִּכי ֲאבֹוי לֹו / ...ָּכמֹוהָ ָצֳהָלה ֶשֵאין / ּוק ִלְׁשמֹועַ 'ָּכאן ֻהְכַרח ַהְּדז" - !ִּביס

/ !ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם: ְּכלֹוֶמר/ !ַהְדָרן/ :אֹוְמִרים ִעְבִריתּבְ / ּוִמֶּנְגָּבה ַעד ָחָרן/ ,ַהִּמָּלה ַהֹּזאת לֹוֶעֶזת/ :ְוִהְסִּביָרה ָהַאֶּוֶזת(

  ).139: מיקי מהו ("!)ַטַעם-ִּכי ָחמּוד הּוא ְוטֹוב

  ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, ַהְדָרן - ִּביס :והילד למד

   

! ְטַרח/ !ֶּפַגע –ִנְתמֹוֵטט ַסְפָסל ְו / ֶרַגע-ִּכי ִּבן, ֶרַגע-ִּכי ִּבן/ !ִנְתַרְּקָחה ַהֶּמְרָקָחה/ ִּבְגַלל ַהִּׁשְכָחה/ !ַוי" - ָרס'ווֹגֶ 

  ).153: מיקי מהו) ("! ֶזה ִּבְלּבּוְלֹראש– סָר 'ווֹגֶ  /:ָּכאן ִהְסִּביר ָהַעְכְּברֹוש(/ .סָר 'ּווֹגֶ ְוִהְתִחיל הַ / –ָקַרס ְוֶנֱהַרס 

   ִּבְלּבּוְלֹראש - ]ָרס בערבית'ּבּוגֶ [ סָר 'ווֹגֶ  :והילד למד

  

-ַגם/ ,ָּפשּוט,  ֶזהְטָיהְסטוֹמַ ְּכַר (/ ...ְסטוַֹמְטָיהְּכַר ְּכָבר ִנְדַּפס ּבַ /  ַשְטָיא– ָאְמָרה ִלי -ֵהן ַהִשיר '" - ְּכַרְסטוַֹמְטָיה

   ). 21: אני וטלי ("'...)ּודֵּכן ֵסֶפר ֶשל ִלּמ

  ּודֵסֶפר ֶשל ִלּמ - ְסטוַֹמְטָיהְּכַר  :והילד למד

  

ה ִאיׁש  זֶ ִּפילוֹסוֹף(// .ִּפילוֹסוֹףַמֲעֶנה ֶשל / ֹוףְועֹוָנה ִלי ְלַבּס/ ְוחֹוֶׁשֶבת/ ְוקֹוֶׁשֶבת/ י ָאז יֹוֶׁשֶבתֲחמּוַטּלִ " - ִּפילוֹסוֹף

  ).43: אני וטלי) (ָּכל ִחיָדה ֶׁשָּבעֹוָלם/ הּוא יֹוֵדַע ְלַפְעֵנחַ / י ְוַאְבָרםּוְכמֹו ַטּלִ / חַ ִּפֵּק 

  חַ ִאיׁש ִּפֵּק  - ]ילוֹסוֹףּפִ  [ילוֹסוֹףפִ  :והילד למד

  

   המצאותיו של המשורר-מחידושיו

 "!ְוגם ֲחמֹור /ַּגם ָחָכם/ :ֵלאמֹור, ֶזה ְׁשמוֹ ! ֲחָכמוֹר/ -, ְדֹקד ַהֶּפִליַּבַעל ַהָּק  /)ָּכ ִנְדֶמה ִלי(ר ֹזאת ּוִבּׂשֵ " - ֲחָכמוֹר

  ).124: מיקי מהו(

  ְוגם ֲחמֹור  ַּגם ָחָכם- ֲחָכמוֹר :והילד למד

  

  ).185: מיקי מהו! (ֶׂשְכִוינוֹׁש ֶזה /,ֶזה ָאסֹון/ -ַא ֶׂשְכִוי ִעם ְׂשַפת ֱאנֹוׁש  "- ֶׂשְכִוינוֹׁש

  ]התרנגול עם שפת האדם-שפת השכוי [ֶׂשְכִוי ִעם ְׂשַפת ֱאנֹוׁש - ְכִוינוֹׁשֶׂש  :והילד למד


