
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ץ / רפאל ספורטה           ַהבֹּ

 

 ּגּוׁש! ּגּוׁש! -ִטיט ַבַמִים 

 לּוׁש! לּוׁש! -חּוׁשּו, לּוׁשּו 

ָלק! ִטיט חָ  ָלק! פְׁ   -ָלק ׁשְׁ

ָחק. ִמשְׁ ב הּוא לְׁ  טוֹּ

 

ֵלחַ  ץ, ׁשוֹּ ֵלׁש ַהבֹּ ַלׁשְׁ  ִמתְׁ

ֵרַח, ל ִטיט בוֹּ ת ׁשֶׁ נוֹּ ׁשוֹּ  לְׁ

ָעְך  ת ִנמְׁ ָבעוֹּ צְׁ   -ֵבין ָהאֶׁ

ה ַכַעְך? צֶׁ  ִמי רוֹּ

 

ֵצף ִלי, ַצפְׁ צּוִפים הּוא מְׁ  ִצפְׁ

ֵצף ִלי ַפרְׁ צּוִפים הּוא מְׁ  ַפרְׁ

ה  ָכזֶׁ ד ׁשֶׁ מֶׁ ר=חֹּ מֶׁ   -חֹּ

ה! שֶׁ  "קּוקּו" הּוא עוֹּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ארמון של חול מתוך

 מאת רפאל ספורטה

 שיר איזה הרשקוביץאת ה הריאי

 2012 המשפחההוצאת 

 

טּות / חיה שנהב     ׁשְׁ
 
 

 ,רצּורְׁ ר צִ צֵ רְׁ ר צִ צָ ָר צְׁ 

 ,רּופרְׁ ר פִ פֵ רְׁ ר פִ פָ רְׁ פַ 

דּוד ֵדד ִּגמְׁ  ַּגָמד ִּגמְׁ

ת. ִפיצוֹּ  ָקַפץ ָׁשֹלׁש קְׁ
 

טּות!  ׁשְׁ

 

ָקן קּוק ַצחְׁ ֵקק ִצחְׁ  ,ִצחְׁ

צּוף ֵצף ִצפְׁ ָצף ִצפְׁ  ,ַצפְׁ

קּו ֵקׁש ִקׁשְׁ ָקׁש ִקׁשְׁ  שַקׁשְׁ

ָבִעים. ֹלָׁשה צְׁ  ָצַבע ִבׁשְׁ
 

טּות!  ׁשְׁ

 

 ,רּובר ִד בֵ ַדבּור ִד 

ָרה ִצפּור ר ִצפְׁ  ,ִצפוֹּ

ֵדג ָדִגיג  ָדג ִדגְׁ

ֹלָׁשה ִח   ים.כִ ּויִחֵיְך ׁשְׁ
 

טּות!  ׁשְׁ

 

ֵבק בִ  בּוק ִבקְׁ בּוקַבקְׁ  ,קְׁ

קּוק ֵקק ִתנְׁ ק ִתנְׁ  ,ִתינוֹּ

פּוט ֵפט ִפטְׁ ָפט ִפטְׁ  ַפטְׁ

פּוט, פּוט, ִפטְׁ פּוט, ִפטְׁ  ִפטְׁ
 

טּות!  ׁשְׁ

 

 

 

 

 

 על ההר יושב ענקמתוך 

  חיה שנהבמאת 

 אורה איתןציירה 

   1982עם עובד 

 

 

 

 

ִרים / יהודה עמיחי ַדבְׁ ָבִרים מְׁ  דְׁ

 

ָבִרים  ָכל ִמיֵני דְׁ

ִרים. ַדבְׁ ִרים ּומְׁ ַדבְׁ  מְׁ

לּום לּובְׁ לּובְׁ לּובְׁ ֵמר בְׁ ר אוֹּ  ַהִצּנוֹּ

לּום. ֵמר כְׁ ה ֹלא אוֹּ ַבד זֶׁ  ּוִמלְׁ

ַגרְׁ  ָבט מְׁ ִציָאה ָבַאמְׁ ר ַהיְׁ  ֵּגרחוֹּ

ַאַחר ֵּגר וְׁ ַגרְׁ ֵחר.-ּומְׁ נוֹּ ֵחר וְׁ ַחרְׁ  ָכְך מְׁ

ָהרּוַח ָבֲאֻרָבה:  וְׁ

 הּו, הּו, הּו ָהה.

ַרח. ַרח טְׁ ן: טְׁ ַהַחלוֹּ  וְׁ

ַתח. ר אוֹּ פְׁ גֹּ  סְׁ

ָגִדים נֱֶׁאָנח. ן ַהבְׁ  ַוֲארוֹּ

ָקֵרר ַהמְׁ  וְׁ

ֵטר ַטרְׁ ֵקר ּומְׁ ַקרְׁ  מְׁ

ַגֵהק ָעִמים הּוא מְׁ ִלפְׁ  וְׁ

ֵתק. ׁשוֹּ  וְׁ

ת לֶׁ ַהדֶׁ  וְׁ

צַ  ת.מְׁ לֶׁ הֶׁ ָמּה ִנבְׁ ַעצְׁ ת ּובְׁ לֶׁ צֶׁ  לְׁ

 

ֵמר ַהָיֵרַח?  ּוָמה אוֹּ

ֵכַח. לּום, הּוא ׁשוֹּ  ֹלא כְׁ

ָכִבים: ַהכוֹּ  וְׁ

 בּום, ָבם, ִבים.

 ׁשאֵ ל הָ ם עַ קּומְׁ קֻ ם הַ ָד קְׁ ר מֻ קֶׁ בֹּ בַ ּו

 ׁשּגֵ ַר תְׁ ִמ ּו ׁשחֵ ך רוֹּ כָ -רחַ ַאוְׁ  ׁשחֵ לוֹּ 

 הכָ רֻ ה אֲ יקָ ִר ׁשְׁ  - ְךכָ -רחַ ַאוְׁ 

 ה,קָ סְׁ פְׁ א נִ ֹּלׁשֶׁ 

 ם!ם! קּוא: קּוֵר קוֹּ וְׁ 

 ם.קּומְׁ א קֻ ָר קְׁ א נִ ן הּוכֵ לָ 

 

 

  הזנב השמן של הנומהמתוך 

 יהודה עמיחימאת 

 צייר יונתן גרשטיין

  1978שוקן 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

ִׁשים...      קְׁ ַקׁשְׁ  ִמתְׁ

, המצויים בתהליך המתמשך של התפתחות השפה, הם קהל היעד הטבעי של תינוקות ופעוטות

עשירה נוצרת בין היתר הצליליות השירים, שהמכנה המשותף שלהם הוא מטען צלילי עשיר; 

עצם שהן מייצגות או את השצליליהן מחקים את צליל ) אונומטופאיותוהברות  יליםמבאמצעות 

במילים  שגרתיתוך שימוש לא ו ישים )חידושי לשון(תחדבאמצעות (, קול הפעולה שהן מתארות

        . תקניות

שכתב בעיקר לילדים, פרסם מאות שירים וסיפורים מחורזים משורר  ,(1983–1913) רפאל ספורטה

ץ" השיר לשהקשר הסיפורי השרבים מהם נחשבים קלאסיקה של ספרות הילדים העברית.   - "בֹּ

ההומור ; בוץ, טיט, מים, משחק, אצבעות: ספורותילים במז נרמ -חצר בים או החוף ק בחָ שְׁ ִמ 

ָלק וכמו  הברותו, ׁשלֵ ׁשְׁ לַ תְׁ ִמ פעלים כמו , ׁשלּו-ו ׁשּוכמו ּגקצרות מילים נוצר באמצעות בשיר  -ׁשְׁ

ָלק         הקשר הסיפורי שבשיר. לקושרים אותן צליליהן ך אין להן משמעות מילונית אש ,פְׁ

: מה פרסם גם שני ספרי שירים לילדים שכתב כמעט רק למבוגרים ,(2000–1924) יהודה עמיחי

 שתי השורות הראשונות בשיראחרי  (.1978) השמן של הנומה הזנב( ו1968)שקרה לרוני בניו יורק 

ִרים" - ַדבְׁ ִרים ּומְׁ ַדבְׁ ָבִרים / מְׁ ופעלים שמשמעותם קשורה אובייקטים דוממים  יםמופיע - "ָכל ִמיֵני דְׁ

ֵחר, נֱֶׁאָנח, להפקת קול: נוֹּ ֵחר וְׁ ַחרְׁ ֵּגר, מְׁ ַגרְׁ ֵמר, מְׁ ֵטר אוֹּ ַטרְׁ ֵקר ּומְׁ ַקרְׁ ַגֵהק, מְׁ ֵתק, מְׁ  מְׁ ׁשוֹּ תוְׁ לֶׁ צֶׁ ֵחׁש, ַצלְׁ , לוֹּ

ֵחׁש.   השיר.   יגיבורוההומור הם והעושר הצלילי עלילה של ממש אין כאן,  רוֹּ

 -שון לילדים סופרת ומשוררת הכותבת לילדים ולמבוגרים. ספרה הרא היא (1936נ' ) חיה שנהב

דומים זה לזה במבנה  האיגיוני )נונסנסי( ארבעת בתי השיר  .1970 -ראה אור ב - "מיץ פטל"

ההומור הוא התרחשויות אבסורדיות במילים שחלקן חסרות משמעות. סדרות של מתארים ו

ת נִֶׁטיוֹּ   דה.      הצליליּות היא משמעותן היחיו שאין בהן היגיון תוצאה ישירה של חזרה על תבניות פוֹּ

 לויןנירה 

 

 

 


