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גיליון מספר  – 34מאי 2015
טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפעם :מילים נרדפות
כל שפה מתברכת במילים נרדפות וכך גם העברית .מילים נרדפות הן מילים הקרובות )אך
אינן זהות( במשמעות .מילים נרדפות הן תלויות תקופה ,רוצה לומר אין להסיק שמילים
נרדפות בימינו היו נרדפות גם במקרא ולהפך.
מילים נרדפות נבדלות זו מזו באחד משלושה עניינים .1 :הבדל בעצם עצמו ]רפרנט[ למשל
אנייה  -ספינה ]עניין הגודל[ .2 ,הבדל בעומס הריגושי למשל חסכן  -קמצן ]הקונוטציות
המלוות את המילים[ .3 ,הבדל במשלב למשל שמש  -חמה  -חרס ]לשון דיבור ,לשון
ספרות[.
מילים נרדפות מעשירות את השפה ומאפשרות לדובר לבטא את רעיונותיו ,כוונותיו,
מאווייו ביתר דיוק .יש מקרים שבהם מילים ]שאין המילון רואה בהן נרדפות[ מתפקדות
כנרדפות בטקסט מסוים; כאלה ניתן למצוא גם בספרות לילדים.
דוגמות לקבוצה מספר  :1הבדל בעצם ]רפרנט[
2

אריה  -שחל ]שחל בטקסט הוא אריה זקן .במילון :שחל הוא אריה ולכן על פיו יהיה שייך

לקבוצה [...] .[3אַ  בַּ ִקּ ְר ָקס ִמזְּ מַ ן כְּ בָ ר גָּר זְ אֵ ב עִ ם כֶּ בֶ שׂ /וּבַ ִקּ ְר ָקס ִמכְּ בָ ר נָמֵ ר עִ ם גְּ ִדי
ָקן) /... ,אלתרמן ,ספר
אַריֵה ז ֵ
יִ ְרבָּ ץ // ...פֹּה זֶ בְּ ָרה ,סוּס ,וְ ָשׁם  -בֵּ ין שׁוֹר וָ ַשׁחַ ל ְ /-
התיבה המזמרת ,מסעי הקרקסים.(141 :
כרה  -הילולה כרה בטקסט היא הילולה ]במילון :סעודה ,ארוחה ועל פיו תהיה שייכת

בוּרהַ /לעֲרוֹ אֶ ת
לקבוצה  .[3מוֹעֵ צָ ה ַרבָּ ה כִּ נּ ְַסנוּ /וְ עֵ צָ ה כָּ זֹאת ִטכַּ ְסנוּ /:לְ ִשׂ ְמחַ ת הַ חֲ ָ
הַ כֵּ ָרה!) /הַ ִמּלָּה ִהיא ְקצָ ת מוּזֶ ֶרת /,אַ  כֵּ וָ ן ]כֵּ יָון[ ֶשׁאֵ ין אַחֶ ֶרתִ /,ה ְש ַתּמַּ ְשנוּ בַּ ִמּלָּה/
ֶשפֵּ רוּש לָהִּ :הלּוּלָה( )שלונסקי ,אני וטלי.(71 :

נערה  -עלמה עלמה היא נערה שהגיעה לפרקה; וַ ָתּ ָקם ִרבְ ָקה וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ וַ ִתּ ְרכַּ בְ נָה
עַ ל-הַ גְּ מַ לִּ ים )בראשית כד ,סא(; ִהנֵּה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה )ישעיה ז ,יד(.
 1ד"ר עדית שר מרכזת ,שיר בן-דוד
 2על פי הכתוב בסנהדרין צהִ " :שׁ ָשּׁה ֵשׁמוֹת יֵשׁ לָאֲ ִרי ,אֵ לּוּ הֵ ן :אֲ ִרי ,כְּ פִ יר ,לָבִ יא ,לַיִ שַׁ ,שׁחַ לַ ,שׁחַ ץ; ואלה שייכים לקבוצות
הראשונה והשלישית.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע בע"מ )חל"צ(
רח' יהודה הלוי  33ת"ד  4301באר-שבע  84536טל' 08-6402777 :פקס08-6413020 :
חל"צ 511262669

דוגמה לקבוצה מספר  :2הבדל בעומס הריגושי
פנים  -פרצוף מלטף את פנייך משקיף לחלון /ואת מחייכת מתוך החלום /אוהב
שאת ככה לא משתנה /החיוך שלך הוא פרצופה של המדינה) //...יאיר ניצני ,להקת
תיסלם(.

דוגמות לקבוצה מספר  :3הבדל במשלב
זמן  -עת ַלכֹּל זְ מָ ן וְ עֵ ת לְ כָ ל-חֵ פֶ ץ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִ ם /:עֵ ת ָלל ֶֶדת וְ עֵ ת לָמוּת ... /עֵ ת לִ פְ רוֹץ
וְ עֵ ת לִ בְ נוֹת /עֵ ת לִ בְ כּוֹת וְ עֵ ת לִ ְשׂחוֹק) ... /קהלת ג ,א-ד(.
קרת  -עיר ְמ ַשׁעְ מֵ ם הָ יָה נו ָֹרא /.נ ְִשׁ ַתּ ְתּ ָקה פִּ ְתאֹם הַ ֶקּ ֶרתֶ " .ק ֶרת" – כָּ  או ְֹמ ִרים
בְּ ִשיר; /בְּ ִדבּוּר פָּ שוּט ז ֹו – עִ יר )שלונסקי ,אני וטלי.(10 :

תרנגול  -גבר – שכוי ]בלעז שנטקלר[ ַ -תּ ְרנְ גוֹל נ ְִק ָרא גַּם ֶגּבֶ ר! /גַּם ֶשׂכְ וִ י וְ עַ ם אַחֵ ר/
שׁנְ ֶט ְקלֵר! )שלונסקי ,מיקי מהו.(192 :
ְמכַ נֵּהוַּ :

חנניה ריכמן משתעשע במילים נרדפות:
אולי תוכל לומר לי ֵרעַ
מה בין כשפים לבין קסמים?
כלום יש הבדל? איני יודע
הם היינו הך שמות דומים.
אם כך אשתי רבת החמד
כלל לא שינתה את פרצופה,
היא בעבר הייתה מקסמת
ובהווה מכשפה.
צא ולמד!
עד כמה ראוי ורצוי לבחור במילה הנכונה! המסר והכוונה  -תלויים גם בה.

