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גיליון מספר  – 21אפריל 2013
טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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הפּעם :על מילה אחת קצרה
שמשמעים רבים לה
ואלה הם מעלליה של "כִּ י"
כִּ י היא מילת סיבה ידועה ונפוצה .כשתפקידה הוא ציון סיבה  -היא איננה יכולה
להופיע בראש המשפט!
דוגמות:
•

את ֹו כִּ י ב ֹו ָשׁבַ ת ִמכָּ לְ -מ ַלאכְ תּ ֹו] "...בראשית ב ג[
"וַ יְ בָ ֶר אֱ ִ הים אֶ תֹ -יום הַ ְשּׁבִ יעִ י וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֹ

אשׁי או ִֹתיּוֹת ,לְ עַ ְטּ ָרן
• "מַ ע ֲֶשׂה ֶשׁהָ יָה /בְּ ִח ִיריק ָקטָ ןֶ /שׁזּכָ ה א זָ כָ ה ַל ֲעמֹד כְּ חָ תָ ן /בְּ ָר ֵ
ֲשׂה ָשׂטָ ןַ /,רק בְּ תַ ְח ִתּיתָ ן] ".אלתרמן ,מעשה בחיריק קטן[
וּלְ ַק ְשׁטָ ן /,כִּ י ָשׂמוּהוּ תָ ִמיד ,מַ ע ֵ

• "וְ ִהנֵּה ִמיָּד ִה ְננִי ע ֹולָה /,וְ גוּפִ י ִמ ְתמַ ֵתּחַ וַ אֲ נִי גְ ד ֹולָה /,וְ אֵ ין כָּ מ ֹונִי בְּ כָ ל הָ ע ֹולָם; /כִּ י אֲ נִי
גְ בֹהָ ה וּגְ ד ֹולָה ִמ ֻכּלָּם //.וְ הַ כֹּל ִמ ְס ַתּכְּ לִ ים בְּ יִ ְראָה וְ כָ בוֹד /,כִּ י הֲ ֵרי אֲ נִי גְ ד ֹולָה עַ ד ְמאֹד".
]גולדברג ,כובע קסמים[
• "הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד סַ לִּ ים ְקטַ נִּים יֵשׁ ל ֹו ,כִּ י יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד יְ ל ִָדים ְקטַ נִּים] ".מרים ילן-
וּמיקִ -מהוּק בַּ עַ ל-פִּ הוּק[
שטקליס ,טוֹל-טוֹל בַּ עַ ל-חוֹל ִ

ל"כִּ י" משמעויות נוספות ,העיקריות שבהן :ציון זמן ,תחליף לֶ -שׁ ,ניגוד ,תנאי
דוגמות:
• לציון זמן" :וְ הָ יָה כִּ י-תָ ֹבאוּ אֶ ל-הָ אָ ָרץ] "...שמות י"ב כ"ה[ ]במשמעות כש ,...כאשר[
• תחליף לֶ -שׁ :נקבע ,כִּ י החופשה תחל בחודש יולי.
אָדם] ".דברים
אָדם ,כִּ י עַ ל-כָּ ל-מוֹצָ א פִּ י-ה' יִ ְחיֶה הָ ָ
• לניגוד" :א עַ ל-הַ לֶּחֶ ם לְ בַ דּ ֹו יִ ְחיֶה הָ ָ

ח ג[ ]במשמעות אלא[
• לתנאי" :כִּ י ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִריֵ ,שׁשׁ ָשׁנִים ַי ֲעבֹד] "...שמות כ"א ב[ ]במשמעות אם[
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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למשוררים יש זכות והיתר שאין לציבור
למשוררים יש זכות לעשות שימוש במילים גם בניגוד לכללים
דוגמות:
אַ ִ א ְמרוּ ,אֵ י מו ְֹצ ִאים
אֶ ת עֲצֵ י-הַ פֶּ לֶא?
כִּ י ַרבִּ ים הָ עֵ ִצים
הַ דּו ִֹמים לָאֵ לֶּה,

כִּ י גְ ד ֹולָה הַ ח ְֹר ָשה
וְ עֵ צֶ יהָ יָפִ ים
שה,
כְּ אוֹתָ ם הַ ְשּ ָ
כַּ עֲצֵ י הַ כְּ ָשפִ ים] ...לאה גולדברג ,שלושה אורנים[

ה"כִּ י" הפותחת את המשפט ]כִּ י ַרבִּ ים הָ עֵ ִצים[ משמשת כאן במשמעות של סיבה
הוא שנאמר :לציבור  -אסור ,למשורר  -מותר

