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  2015 מאי – 34  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  נרדפות מילים: והפעם
אך ( קרובותהן מילים ה מילים נרדפות. כל שפה מתברכת במילים נרדפות וכך גם העברית

מילים אין להסיק שומר רוצה ל,  מילים נרדפות הן תלויות תקופה. במשמעות)אינן זהות

   . היו נרדפות גם במקרא ולהפך בימינונרדפות

למשל ] רפרנט[הבדל בעצם עצמו . 1: מילים נרדפות נבדלות זו מזו באחד משלושה עניינים

הקונוטציות  [קמצן - חסכןהבדל בעומס הריגושי למשל . 2 ,]עניין הגודל[ ספינה -אנייה 

לשון , לשון דיבור [ חרס-  חמה- למשל שמשהבדל במשלב . 3 ,]יםהמלוות את המיל

  ].ספרות

, כוונותיו,  מילים נרדפות מעשירות את השפה ומאפשרות לדובר לבטא את רעיונותיו

מתפקדות ] נרדפותהמילון רואה בהן שאין [יש מקרים שבהם מילים . מאווייו ביתר דיוק

  . כאלה ניתן למצוא גם בספרות לילדים; כנרדפות בטקסט מסוים

  

  ]רפרנט[ הבדל בעצם :1מספר קבוצה דוגמות ל

 יהיה שייך על פיולכן אריה ושחל הוא : במילון. הוא אריה זקןבטקסט שחל [ 2 שחל-אריה 

ּוַבִּקְרָקס ִמְּכָבר ָנֵמר ִעם ְּגִדי / ַא ַּבִּקְרָקס ִמְּזַמן ְּכָבר ָּגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש[...] ].3לקבוצה 

ספר , אלתרמן (.../, ָזֵקן ַאְרֵיה/ - ַׁשַחל ֵּבין ׁשֹור וָ -ְוָׁשם , סּוס, ָרהֹּפה ֶזּבְ ... // ִיְרָּבץ

   ).141 :מסעי הקרקסים, התיבה המזמרת

 כתהיה שיית על פיו וארוחה, סעודה: במילון[ כרה בטקסט היא הילולה  הילולה-כרה 

ַלֲערֹו ֶאת /  ְלִׂשְמַחת ַהֲחבּוָרה/:ְוֵעָצה ָּכֹזאת ִטַּכְסנּו/ מֹוֵעָצה ַרָּבה ִּכַּנְסנּו ].3לקבוצה 

/ ִהְשַּתַּמְשנּו ַּבִּמָּלה/ ,ֶׁשֵאין ַאֶחֶרת] ֵּכָיון[ַא ֵּכָון / ,ַהִּמָּלה ִהיא ְקָצת מּוֶזֶרת( !/ֵּכָרההַ 

  ).71: אני וטלי ,שלונסקי( )ִהּלּוָלה: ֶשֵּפרּוש ָלּה

 ַוִּתְרַּכְבָנה ַנֲעֹרֶתיהָ ַוָּתָקם ִרְבָקה וְ ;  עלמה היא נערה שהגיעה לפרקה עלמה-נערה 

   .)יד, ישעיה ז( ָהָרה ַעְלָמהִהֵּנה הָ ; )סא, בראשית כד(ַהְּגַמִּלים -ַעל

                                                 
  דוד -שיר בן,  מרכזתר עדית שר"ד 1
 ותואלה שייכים לקבוצ; ַׁשַחץ ,ַׁשַחל, ַלִיׁש, ָלִביא, ְּכִפיר, ֲאִרי: ֵאּלּו ֵהן, ִׁשָּׁשה ֵׁשמֹות ֵיׁש ָלֲאִרי: "על פי הכתוב בסנהדרין צה 2

 . והשלישיתהראשונה
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   הבדל בעומס הריגושי:2מספר קבוצה  להדוגמ

ב אוה/ ואת מחייכת מתוך החלום/ מלטף את פנייך משקיף לחלון  פרצוף-פנים 

להקת , יאיר ניצני( //... של המדינהפרצופההחיוך שלך הוא / שאת ככה לא משתנה

  ).תיסלם

  

   הבדל במשלב:3מספר קבוצה דוגמות ל

ֵעת ִלְפרֹוץ / ... ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות:/ ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים- ְלָכלֵעת וְ ְזָמןַלֹּכל  עת -זמן 

  . )ד-א, קהלת ג( / ... ִלְׂשחֹוקֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת/ ְוֵעת ִלְבנֹות

 ָּכ אֹוְמִרים –" ֶקֶרת ".ַהֶּקֶרתִנְׁשַּתְּתָקה ִּפְתֹאם ./  ְמַׁשְעֵמם ָהָיה נֹוָרא עיר-קרת 

   .)10: אני וטלי, שלונסקי( ִעיר –ְּבִדּבּור ָּפשּוט זֹו / ;ְּבִשיר

/  ְוַעם ַאֵחרֶׂשְכִויַּגם !/ ֶברּגֶ  ִנְקָרא ַּגם ַּתְרְנגוֹל - ]בלעז שנטקלר [ שכוי– גבר -תרנגול 

   ).192: מיקי מהו, שלונסקי(! ַׁשְנֶטְקֵלר: ְמַכֵּנהּו

  

  

  : במילים נרדפותמשתעשעחנניה ריכמן 
  

  עַ אולי תוכל לומר לי ֵר 

  ?מה בין כשפים לבין קסמים

  איני יודע? כלום יש הבדל

  .הם היינו הך שמות דומים

  אם כך אשתי רבת החמד

  ,רצופהכלל לא שינתה את פ

  היא בעבר הייתה מקסמת

  .ובהווה מכשפה

  

  !צא ולמד

  . תלויים גם בה-המסר והכוונה ! עד כמה ראוי ורצוי לבחור במילה הנכונה

  

 


