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  2014 רפברוא – 26  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

 שנכתבו בספרות הילדים של הימים ההם  האם הילדים של היום מכירים את המילים– שנות הכשרה 60

   :] שנים ויותר60לפני [

  

 ,ִמיםְמַאּלְ , ּפוֶֹטֶטת ,דזֵ  ,ַאְבֵנט ,ַטְלֵטָלה, ְמכוָֹרה, ֵּביָבר ,ְלּבּוִסים ּבֻ ,ֵמִטיחַ  ,ֻקְרָנס

  ?ֹּגֶרן, ִריםְמַעְּמ 

  

 הנה הן כפי שנכתבו בימים ההם ביצירות ספרות לילדים

   ]:1945-ה"תש" ['ַהַּיְלָּדה ַאֶּיֶלת '–ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער "קדיה מולודובסקי ב

  , ִלְקף ָצִריֻבְלּבּוִסיםּו:/ [...] ֵמִטיחַ  ָנסוֹ ְּבֻקְר / ,ָׁשחֹור ִמִּפיחַ , ְוַגם ָהָאב... •

    פטיש כבד-ֻקְרָנס 

   ַמֶּכה- ֵמִטיחַ 

  אדמה-וחי תּפ- ְלּבּוִסיםּבֻ 

  ]:1947-ז"תש" [יזַהֵּביָבר ָהַעּלִ "לאה גולדברג ב

 /.רץ א ַק ֶר  ִּכי ָּבָא/,ֵּביָבר ּבַ /ר ַמר לֹו מָ /, ַרע ָוַמר ַלִּפְנְּגִוין/ַּבַחְמִסין, ַּבַחְמִסין •

 /, ַהָּצפֹון– ְמכוָֹרתוֹ 
  חיות-גן - ֵּביָבר

    מולדת-ה ְמכוָֹר 

ַנְדֵנָדה ַעל ְׁשֵני חּוִטים ְועֹוִׂשים ָּבּה , ַטְלֵטָלה גֹוז ְּגדֹוָלה ֵהם ִהְתִקינּואֱ -ִמְּקִלַּפת •

 .ְלָהִטים
   נדנדה- ַטְלֵטָלה
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  ]: 1949" ['ְּבֶאֶרץ ִסין '–ָמה עֹוׂשֹות ָהַאָּילֹות "לאה גולדברג ב

ְוַגם /  ָזָהבַאְבֵנטֶאְרֹקם ְל / ,ִאם ְּבָׁשלֹום ָּתׁשּוב '-:/ ִזיו ָאְמָרה ָלָאב-ּוֶפַרח •

  .'ַאְרָנק ָזהּוב

   חגורה רחבה- ַאְבֵנט

  !ֵּזדהַ , א ְּתַקֵּבל/ ֶאת ֲאחֹוִתי': חָעָנה ָהָא •

   רשע-ד זֵ 

 : ]1959 ["'ָרהֶעְזָרה ַּבּצָ  ';'ית ְוָהַאְנקֹורּגִ ַהַּפְר  '– יללִ יל ּפְ ּפִ "לוין קיפניס ב

 . ַּבְרָוָזה ְּכֶׁשִהיא צֹוַלַעתּפוֶֹטֶטת –! ַּגְרְּגָרן, ְּבַרח ִמֹּפה, ַוק-ַוק-ַוק •
  ] פטפוט–ּפֹוְטָטנּות [ מפטפטת - ּפוֶֹטֶטת

  .ןֶר ּגֹ  הַ לים אֶ ילִ בִ ה מוֹ ּלֶ אֵ וְ / ִריםְמַעְּמ  הֵאּלֶ  /,ִמיםְמַאּלְ  ה ֵאּלֶ /,ה קֹוְצִריםֵאּלֶ  •

  תבואה שנקצרו לֲאֻלּמֹות הר קניושי ק- ִמיםְמַאּלְ 

 ר הוא אגודה של שיבולים שנקצרומֶ עֹ  ;זריםל/ השיבולים לצרורותוףסי א- ִריםְמַעְּמ 

   מקום בו מכנסים את התבואה לאחר הקציר-ֹּגֶרן 

  


