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ספרי לימוד
פתגמי יסוד – להנאה וללימוד

עדנה לאודן ואורה מירוז

______________________

ניבים - פניני בינה לשוניים

הוצאת עד, תל אביב 2006
______________________

ניבים שרכישתם קשורה בקשיים
ניבים - פניני בינה לשוניים הוא ספר המיועד ללומדי עברית כשפה שנייה וכשפה נוספת, ואף 

לדוברי עברית ילידים, תלמידי תיכון ואחרים, המעוניינים להעשיר את לשונם בשפה אידיומטית.

ניבים, פתגמים, מכתמים ומטבעות לשון, המצטרפים בספר  השפה העברית כוללת בתוכה 

בשיח  בהם  השימוש  שכיחות  פי  על  ידנו  על  נבחרו  מהם  כ-120  ביטויים.  הכוללני  השם  תחת 

הנדרש  והמבני,  הלקסיקלי  הלשוני,  לידע  התאמתם  מידת  על-פי  וכן  והָדבור,  הכתוב  העכשווי, 

מלומדי עברית ברמות השונות.

ואינה  מאליה  מובנת  שמשמעותם  שקופים,  ופתגמים  ביטויים  ניבים,  כוללת  אינה  האסופה 

אלא סך כל המשמעויות של רכיביהם. בחרנו להתייחס לאלה המצריכים הסבר ועיבוד מיוחד, בשל 

קשיים מסוגים שונים הכרוכים ברכישתם:

קשיים לקסיקליים - כמו בביטויים 'אבד עליהם הכלח', 'בדחילו ורחימו'.

קשיים מורפולוגיים, דקדוקיים - 'אבן נגולה מעל לבו'.

מבנה תחבירי מסומן - 'נשיאים ורוח וגשם אין', 'סייג לחכמה שתיקה'.

פרגמנטריות טקסטואלית - 'יש דברים בגוֹ', 'אני ואפסי עוד'.

הכלאת אלמנטים תלושים - 'אחרי מות - קדושים אמור', ואחרים.

קורא בעל אוריינות תרבותית עשוי להירמז מתוך האסוציאציות ההקשריות המקוריות, המוכרות לו, 

או על בסיס דוגמאות שימוש שנתקל בהן בעבר, ולהקיש מהן על משמעות המבע האידיומטי. לומד 

השפה, לעומת זאת, מנותק מן המאגר הלשוני הרלוונטי, הגלום בזיכרון הקולקטיווי, ומתקשה על 

כן בפענוח המסר הצפון בו. יחידות הלימוד שפיתחנו תכליתן לסייע ללומד בהתמודדותו עם קשיי 

הסוגה שתוארו לעיל.

קריטריונים לגיבוש יחידות ההוראה
מצומצמת  קומפקטית,  לשונית  יחידה  מיני-טקסט:  בבחינת  הוא  באסופה  הערכים  מן  אחד  כל 

בהיקפה, וניתן על כן להקנותה כיחידת הוראה קצרה ומוגדרת בפרק זמן מוגבל. מיני-טקסטים 

ספונטנית,  אפילו  לפעמים  גמישה, מתוכננת,  והיענות  נוחה  מודולרית  הוראה  כאלה מאפשרים 

לצרכים ולהזדמנויות המתעוררים תוך כדי רצף הלימוד.
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התכונות שלהלן, המאפיינות את מגוון הביטויים, הנחו אותנו בגיבוש יחידות ההוראה:

הביטוי לעולם אינו חורג בהיקפו מגבולות המשפט הבודד. אפילו הפתגם, שהוא הארוך  	·
והשלם בתוך הסוגה הזאת, הוא בן משפט אחד בלבד )'שלח לחמך על פני המים, כי בְרבות 

הימים תמצאנו'(.

הביטוי מאופיין בצמצום מצד אחד ובעושר לשוני ותרבותי מרוכז ומגובש מן הצד האחר. 	·
הביטוי או הפתגם הוא יעיל וחסכוני. בניסוח קצר וקולע הוא מציג אמת כללית, גנרית,  	·
אל-זמנית וחוקיות מסוימת, שהיא פרי תצפית, ניסיון אישי וחוכמת דורות. הוא גם מוסיף 

דוגמה חיה וציורית לכלל או לאמת הכללית שניסח )'דבֵּר אל העצים והאבנים'(.

הביטוי או הפתגם מקבלים את משמעותם בדרך האנלוגיה: על הנמען - הקורא או השומע  	·
- ליצור אנלוגיה בין הייצוג הלשוני של הביטוי, אמפירי או מטפורי, לבין הסיטואציה המידית 

שבה הוא נאמר או נכתב.

ולכן הם אינם  מבחינה לשונית, ביטויים הם תוצרים לשוניים ספציפיים לשפה מסוימת,  	·
ניתנים לתרגום מילולי. יתר על כן, הם צירופים כבולים, קולוקציות הדוקות, כלומר מטבעות 

לשון, שאיבריהן צמודים זה לזה בסדר קבוע, שאי אפשר לשנותו: 'בעת ובעונה אחת', אך 

לא: בעונה ובעת אחת.

הוא  בביטויים  הגלום  המסר  לשונית,  מבחינה  מסוימת  לשפה  ספציפיים  היותם  למרות  	·
אישי.  חותם  בהם  הטביעו  לא  האנונימיים  יוצריהם  אוניוורסלי.  כלל-מקומי,  כלל-אנושי, 

הם מהווים נכס תרבותי, קיבוצי, עממי. רובם היו, לפחות בראשיתם, חלק מן המסורת 

האורלית.

איכותו המיוחדת של הביטוי, הניב או הפתגם נובעת גם מן הפער בין העטיפה החיצונית  	·
תחבולות  באמצעות  מתקיים  הוא  בו.  החפון  החיים  וניסיון  עומקו  עושרו,  לבין  ה'רזה' 

ציורית  וכמובן לשון  לשוניות כמו חריזה, מקצב, אליטרציה, מבנה תחבירי בלתי שגרתי 

לאיכויות  גם  לבו של הלומד  דרך הקניית הביטויים מופנית בספר תשומת  ופיגורטיווית. 

אלה.

מבנה הערכים
הקשורים  נלווים,  ביטויים  של  מועט  מספר  להוציא   - אלפביתי  בסדר  בספר  ערוכים  הניבים 

אסוציאטיווית לערך המילוני העיקרי.

היות שבשפה אידיומטית קלסית עסקינן, הביטויים מוצגים בלשון זכר, כבמקורות. לא נטינו 

לשנות מן הצורה המקובלת מטעמי שוויון המגדר, אך צורת הנקבה ביחיד וברבות מופיעה בתרגילים 

העוקבים.

הכוללת  קבועים: הסבר המשמעות  רכיבים  כולל מספר  והוא  בנפרד  טופל  מילוני  פריט  כל 

ופירוש פרטני-מילולי כשיש צורך בו, דוגמת שימוש עכשווית ומטלות יישום כתובות לצורך תרגול 

ועיבוד.

מכיוון שהסוגה הטבעית של הביטוי הוא השיח, מצאנו לנכון לספק גם טקסטים קצרים, קטעי 

ספרות ועיתונות, כדי לסייע בפענוחו, כשהוא משולב בשיח הטבעי.

אופיו הייחודי של הביטוי הכתיב את טיבם ומגוונם של המטלות והתרגילים, אגב התמקדות 

למשתמש  זומנו  כמו-כן  יותר.  דקות  משמעות  ובהבחנות  בתבניות  מילים,  באוצר  תפקודית 

אפשרויות יישום אישי ויצירתי בניבים הנרכשים.
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בצד כל ערך מופיע תרגומו לאנגלית ולרוסית. דוברי צרפתית ימצאו את תרגום הביטויים בנספח 

שבסוף הספר. מן הראוי לציין שבמקרים רבים נמצאו בשפות אלה ביטויים וניבים מקבילים, לאו 

דווקא באותו משלב. הביטויים בעברית שייכים בדרך כלל למשלב הקלסי הגבוה, בעוד שבאנגלית 

הם שייכים, בחלקם הגדול, לשפת הדיבור היומיומית ולפעמים גם לסלנג. תופעה דומה נמצאה 

גם בתרגום לרוסית, אם כי במידה פחותה. ביטויים שלא נמצאה להם מקבילה אידיומטית תורגמו 

בקרבה גדולה ככל האפשר למקור.

העברית  בשפה  לקליטתם  ותתרום  הלומדים  של  לשונם  את  תעשיר  שהאסופה  מקוות  אנחנו 

ובתרבותה.
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