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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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והפּעם :התחלה ,תחילה ודומיהן

כל ההתחלות
בעברית מוצאים מילים ,צירופים וביטוים רבים לציין 'התחלות' .למשל ,מילים :בראשית,
ראשית ,ראשון ,בראשונה ,ראש ,פתיחה ,בפתח ,התחלה ,תחילה ,הקדמה ועוד.
צירופים וביטוים :פתיחת השנה ,ראש השנה ,ראש חודש ,צעדים ראשונים ,בראש
ובראשונה ,דף חדש ,פריצת דרך ,ראש וראשון ,דברי פתיחה ,שעות פתיחה ועוד.
גם אלה וגם אלה יפים לשימוש במקומם המתאים.

'התחלות' סובב מקרא
אָרץ" )בראשית א א(
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ָשּ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
" ְבּ ֵר ִ
אשׁית בפסוק מציינת התחלה ,בראשונה; לא נוכל להמירה באלה למרות
המילה ְבּ ֵר ִ
אשׁית ָבּ ָרא' במקורות.
הקרבה במשמעות ,משום ידיעתנו את הצירוף השגורְ ' :בּ ֵר ִ
כך גם בדוגמות שלפנינו למרות הקרבה במשמעות בין המילים הללו כל ניסיון
להמירן זו בזו יביא לשינוי ]ולו קל[ במשמעות הביטוי .הוא שנאמר -
מילה מילה ומקומה.
" ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ָל ֶכם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָה" )שמות יב ,ב(
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים ֵמרֹאשׁ וְ ַעד סוֹף" )קהלת ג ,יא(
"ַ ...ה ַמּע ֶ
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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'התחלות' סובב טקסטים לילדים
נוֹשׁית – ]ראש השנה בדיר  /לאה גולדברג[
אשׁיתַ /בּ ָשּׂ ָפה ָה ֱא ִ
ֵהן ָהרֹאשׁ הוּא גַּם ֵר ִ
ֲשׂה נִ ְפ ָתּח /לֹא ִבּגְ ִדי ָל ָבן ָו ַצח ]גלגוליו של מעיל  /קדיה מולודובסקי[
ָכּאן ַה ַמּע ֶ
ִפּ ְתחוּ ֶאת ַה ַשּׁ ַערִ ,פּ ְתחוּהוּ ָר ָחב ]פתחו את השער  /קדיה מולודובסקי[
ָק ָהל נִ ְכ ָבּדְ ,בּ ֶר ַגע ֶזהַ /מ ְת ִחיל ִספּוּר ַה ַמּ ֲחזֶה ]עוץ לי גוץ לי  /אברהם שלונסקי[
ָכּך ֵמ ָה ֵחל וְ ַעד ַכּ ֵלּה – ]עוץ לי גוץ לי  /אברהם שלונסקי[
ְבּרֹאשׁ ִמ ְכ ָתּ ִבי ְמ ֻצ ָיּר ַתּ ְרנְ גֹל –ִ /סי ָמן ִכּי ִה ְשׁ ַכּ ְמ ִתּי ִל ְפ ֵני ַהכֹּל – ]מכתב לאבא /פניה ברגשטין[

'התחלות' סובב פתגמים
פתח בכד וסיים בחבית
סוף מעשה במחשבה תחילה
כל ההתחלות קשות
הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים

התחלה – תחילה
יש המבחינים בין השתיים:
התחלה – ראשית פתיחה
תחילה – בראשונה ,קודם כול ]וגם ראשית ,פתיחה[ ,אך התחלה איננה בהוראת:
בראשונה ,קודם כול.

שנה פורה לכולנו – ללומדים ,לעובדים ולמלמדים
שתהיינה לנו רק התחלות טובות!

