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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

 60שנות הכשרה – האם הילדים של היום מכירים את המילים שנכתבו בספרות הילדים של הימים ההם
]לפני  60שנים ויותר[:

בּוּסים ,בֵּ יבָ רְ ,מכו ָֹרהַ ,טלְ טֵ לָה ,אַבְ נֵטֵ ,זד ,פּו ֶֹט ֶטתְ ,מאַ לְּ ִמים,
ֻק ְרנָס ,מֵ ִטיחַ ֻ ,בּלְ ִ
ְמעַ ְמּ ִרים ,גּ ֶֹרן?
הנה הן כפי שנכתבו בימים ההם ביצירות ספרות לילדים
קדיה מולודובסקי ב"פִּ ְתחוּ אֶ ת הַ ַשּׁעַ ר – 'הַ יַּלְ ָדּה אַ ֶיּלֶת'" ]תש"ה:[1945-

בּוּסים צָ ִרי לִ ְקף,
• ...וְ גַם הָ אָבָ ,שׁחוֹר ִמפִּ יחַ  /,בְּ ֻק ְרנָסוֹ מֵ ִטיחַ  [...] /:וּבֻלְ ִ
קֻ ְרנָס  -פטיש כבד
מֵ ִטיחַ  -מַ כֶּה
בּוּסים  -תפּוחי-אדמה
ֻבּלְ ִ

לאה גולדברג ב"הַ בֵּ יבָ ר הָ עַ לִּ יז" ]תש"ז:[1947-

• בַּ חַ ְמ ִסין ,בַּ חַ ְמ ִסיןַ /רע וָ מַ ר לַפִּ נְגְּ וִ ין /,מַ ר ל ֹו מָ ר /בַּ בֵּ יבָ ר /,כִּ י בָּ אָ ֶרץ א ַקר/.
ְמכו ָֹרתוֹ – הַ צָּ פוֹן/,
בֵּ יבָ ר  -גן-חיות
ְמכו ָֹרה  -מולדת

חוּטים וְ עו ִֹשׂים בָּ הּ
• ִמ ְקּלִ פַּ ת-אֱ גוֹז גְּ ד ֹולָה הֵ ם ִה ְת ִקינוּ ַטלְ טֵ לָה ,נ ְַדנ ֵָדה עַ ל ְשׁנֵי ִ
לְ הָ ִטים.
טַ לְ טֵ לָה  -נדנדה
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לאה גולדברג ב"מָ ה עוֹשׂוֹת הָ אַ יָּלוֹת – 'בְּ אֶ ֶרץ ִסין'" ]:[1949

אָמ ָרה לָאָבִ ' - /:אם בְּ ָשׁלוֹם ָתּשׁוּב /,אֶ ְרקֹם לְ  אַבְ נֵט זָ הָ ב /וְ גַם
• וּפֶ ַרח-זִ יו ְ
אַרנָק זָ הוּב'.
ְ
אַבְ נֵט  -חגורה רחבה

• עָ נָה הָ אָח' :אֶ ת אֲ חו ִֹתי /א ְתּ ַקבֵּ ל ,הַ זֵּד!
ֵזד  -רשע

לוין קיפניס ב"פִּ יל פְּ לִ יל – 'הַ פַּ ְרגִּ ית וְ הָ אַנְקוֹר'; 'עֶ זְ ָרה בַּ צָּ ָרה'" ]:[1959

• וַ ק-וַ ק-וַ ק ,בְּ ַרח ִמפֹּה ,גּ ְַרגְּ ָרן! – פּו ֶֹט ֶטת בַּ ְרוָ זָ ה כְּ ֶשׁ ִהיא צ ֹולַעַ ת.
פּוֹטֶ טֶ ת  -מפטפטת ]פּו ְֹטטָ נוּת – פטפוט[

• אֵ ֶלּה קו ְֹצ ִרים /,אֵ ֶלּה ְמאַ לְּ ִמים /,אֵ ֶלּה ְמעַ ְמּ ִרים /וְ אֵ ֶלּה מ ֹובִ ילִ ים אֶ ל הַ ֹגּ ֶרן.
ְמאַ לְּ ִמים  -קישור קני התבואה שנקצרו לאֲ לֻמּוֹת
ְמעַ ְמּ ִרים  -איסוף השיבולים לצרורות/לזרים; ֹעמֶ ר הוא אגודה של שיבולים שנקצרו
גּ ֶֹרן  -מקום בו מכנסים את התבואה לאחר הקציר

