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  2012 נובמבר – 17  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  תחילה ודומיהן, התחלה: עםוהּפ

   

   ותהתחלכל ה  

,  בראשית:מילים ,למשל. 'התחלות'צירופים וביטוים רבים לציין , בעברית מוצאים מילים

  .הקדמה ועוד,  תחילה,התחלה, בפתח, תיחה פ, ראש,בראשונה,  ראשון,ראשית

בראש , צעדים ראשונים, ראש חודש, ראש השנה, פתיחת השנה:  וביטויםצירופים

  .שעות פתיחה ועוד, דברי פתיחה, ראש וראשון, פריצת דרך, דף חדש, ובראשונה

  .ם אלה יפים לשימוש במקומם המתאיםגם אלה וג

  

   סובב מקרא'התחלות'  

  )בראשית א א" (א ֱאלִֹהים ֶאת ַהָּשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ָּברָ יתאִׁש רֵ ְּב "

לא נוכל להמירה באלה למרות ; בראשונה, בפסוק מציינת התחלה יתאִׁש רֵ ְּב המילה 

 .ות במקור' ָּבָראיתאִׁש רֵ ְּב ':  השגורתנו את הצירוףידיעמשום , הקרבה במשמעות

 כל ניסיון הללו כך גם בדוגמות שלפנינו למרות הקרבה במשמעות בין המילים

   - הוא שנאמר .במשמעות הביטוי] ולו קל[להמירן זו בזו יביא לשינוי 

  .מילה מילה ומקומה

  )ב, שמות יב" ( הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהִראׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁשַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם "

  )יא, ת גקהל" ( ְוַעד סֹוףֵמרֹאׁשַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים "...

  

                                                 
   אוסנת שריג,ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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   סובב טקסטים לילדים'התחלות'  

  ]לאה גולדברג / ראש השנה בדיר [–ַּבָּׂשָפה ָהֱאנֹוִׁשית / ֵראִׁשית הּוא ַּגם רֹאׁשֵהן הָ 

  ]קדיה מולודובסקי/ גלגוליו של מעיל [ח צַ ן וָ בָ י לָ ִד גְ א ִּב לֹ/ חָּת ְפ נִ ה ֲעֶׂש ַּמ אן הַ ּכָ 

  ]קדיה מולודובסקי/ פתחו את השער [ב חָ  רָ הּוחּוְת ִּפ  ,רעַ ַּׁש ת הַ  ֶא חּוְת ִּפ 

  ]אברהם שלונסקי/ עוץ לי גוץ לי [ר ַהַּמֲחֶזה  ּוּפ ִס ַמְתִחיל/ הע זֶ גַ רֶ ְּב , דּבָ ְכ ל נִ הָ ָק 

  ]אברהם שלונסקי/ עוץ לי גוץ לי  [– ְוַעד ַּכֵּלה ָהֵחלָּכך ֵמ 

  ]פניה ברגשטין/ מכתב לאבא [– לּכֹי הַ נֵ ְפ  ִל יִּת ְמ ּכַ ְׁש י ִה ן ִּכ ָמ יִס / –ל גֹנְ ְר ר ַּת ּיָ צֻ י ְמ ִב ָּת ְכ  ִמ ְּברֹאׁש

  

   סובב פתגמים'התחלות'  

  בכד וסיים בחביתפתח 

   תחילהסוף מעשה במחשבה

  קשות  ההתחלות כל

   לשועליםראשהוי זנב לאריות ואל תהי 

  

   תחילה–התחלה   

  :יש המבחינים בין השתיים

   ראשית פתיחה– התחלה

:  איננה בהוראתהתחלהאך , ] פתיחה,וגם ראשית[קודם כול ,  בראשונה– תחילה

    .קודם כול, בראשונה

   

  לעובדים ולמלמדים,  ללומדים–שנה פורה לכולנו 

 ! טובותהתחלותשתהיינה לנו רק 


