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  2013 אפריל – 21  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
   על מילה אחת קצרה:עםהּפ

  שמשמעים רבים לה

  

  "ִּכי" מעלליה של םואלה ה

  

 היא איננה יכולה - כשתפקידה הוא ציון סיבה. נפוצהו ידועה מילת סיבההיא  יּכִ 

   ! המשפטלהופיע בראש

  :דוגמות

  ]בראשית ב ג[ ."..וֹ ּתאכְ לַ ְמ -לּכָ ת ִמ בַ  ׁשָ  בוֹ יּכִ  תוֹ  אֹ ׁשֵּד ַק יְ י וַ יעִ בִ ְּׁש ום הַ יֹ -תים אֶ ִה  אֱ ֶר בָ יְ וַ " •

ְלַעְּטָרן , ְּבָראֵׁשי אֹוִתּיֹות/ ֶׁשּזָכה א ָזָכה ַלֲעֹמד ְּכָחָתן/ ְּבִחיִריק ָקָטן/ ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה" •

  ]מעשה בחיריק קטן, אלתרמן[ ."ַרק ְּבַתְחִּתיָתן/ ,ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן,  ָׂשמּוהּו ָתִמידיּכִ  /,ּוְלַקְׁשָטן

 ֲאִני ִּכי/ ;ְוֵאין ָּכמֹוִני ְּבָכל ָהעֹוָלם/ ,ְוגּוִפי ִמְתַמֵּתַח ַוֲאִני ְגדֹוָלה/ ,ְוִהֵּנה ִמָּיד ִהְנִני עֹוָלה" •

 ." ֲהֵרי ֲאִני ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאדִּכי/ ,ִלים ְּבִיְרָאה ְוָכבֹודְוַהֹּכל ִמְסַּתּכְ .// ְגֹבָהה ּוְגדֹוָלה ִמֻּכָּלם

  ]כובע קסמים, גולדברג[

-מרים ילן[ ." ֵיׁש ַהְרֵּבה ְמֹאד ְיָלִדים ְקַטִּניםיּכִ , ַהְרֵּבה ְמֹאד ַסִּלים ְקַטִּנים ֵיׁש לוֹ " •

  ]ִּפהּוק-ִמהּוק ַּבַעל-חֹול ּוִמיק-טֹול ַּבַעל-טֹול, שטקליס

  

  תנאי,  ניגוד,ֶׁש -תחליף ל, ציון זמן: העיקריות שבהן, נוספות משמעויות" ִּכי"ל

  :דוגמות

   ]כאשר, ...במשמעות כש []ה"ב כ"שמות י[ "...ץָר ָאהָ -ל אֶ אּובֹ תָ -יּכִ ְוָהָיה ": זמןלציון  •

  .החופשה תחל בחודש יולי ִּכי , נקבע:ֶׁש  -תחליף ל •

 ריםדב[ ."ִיְחֶיה ָהָאָדם' ה-א ִּפימֹוצָ -ָּכל- ַעלִּכי, ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם-ַעלא " :לניגוד •

  ]במשמעות אלא[ ]ח ג

  ]במשמעות אם[ ]א ב"שמות כ[ ..."ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד,  ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרייּכִ " :לתנאי •

                                                 
   אוסנת שריג,ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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   ציבורלמשוררים יש זכות והיתר שאין ל

  

   בניגוד לכלליםגם לעשות שימוש במילים  למשוררים יש זכות

  :ותדוגמ

   ֵאי מֹוְצִאים, ַא ִאְמרּו

   ?ַהֶּפֶלא-ֶאת ֲעֵצי

   ַרִּבים ָהֵעִצים ִּכי

   ,ַהּדֹוִמים ָלֵאֶּלה

  

    ְגדֹוָלה ַהֹחְרָשהִּכי

   ְוֵעֶציָה ָיִפים

   ,ְּכאֹוָתם ַהְּשָשה

  ]רניםשלושה או, לאה גולדברג[ ...ַּכֲעֵצי ַהְּכָשִפים

  

   כאן במשמעות של סיבהתמשמש ] ַרִּבים ָהֵעִציםִּכי[  את המשפטתהפותח" יּכִ "ה

  

   מותר -למשורר ,  אסור-לציבור : הוא שנאמר

  

  


