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  2016 יוני-מאי –  38 מספר גיליון

  1הלשון במכללה העברית באכסניית משולחנו של צוות -לכתיבה  שימושיים יםטיּפ

  
  

  מילים קצרות המשמיעות קול גדול: והפעם
אי, וַ לְ הַ , הָׁש ָּק בַ ּבְ , ּוה, נימָ ִד ה, ָק בָ הָ  ,ׁשיֵ ְּבָרווֹ, , דידָ ח, הֵ ָאהֶ  ,ילַ לְ ַא ,אּוף ה,יָ , אוֹ ַוי- אוֹי ,ֲאבוֹיאוֹי וַ  ,יאוֹ  ,ֲאבוֹי

   םיִ מַ ָׁש  ּוּמׁשֹ , ןמֵ ָא

מסוגים  ותאחת מתוך הקבוצות של חלקי הדיבר. הן מסייעות לדובר להביע רגשה מילות קריאה הן קבוצ

  ועוד. שונים כגון: שמחה, צער, תדהמה, משאלה, זירוז, תשובה חיובית

  ת קריאה' מעיד על תפקידה.ו'מילקבוצה זו של  השמ

  .]'לזרוק' -  jacere- 'בין' ו -  Interהמורכב מן המילים:   Interjacere :בלטינית  הוא השם מקור[

בקשר דקדוקי כלשהו לחלקי  מילות הקריאה אינן ניתנות להטיה במרבית המקרים וגם אינן קשורות

  :הנה חלק מהן. בתחילת המשפט או בסופו י רובפעל שילובן של מילות הקריאה בטקסט הוא  המשפט.

  צער

/ ִהיא ֲאבוֹיָים,/ ַא -יֹום ָּדֶלת/ ַהֶּזְּבָרה ָקָמה,/ ָּפְׁשָטה ֶאת ַהִּפיָג'ָמה,/ ָלְבָׁשה ְּבִׂשְמָחה/ ֶּבֶגד ְּבֹבֶקר •

   2ָים!/ ִמֲהָרה/ ְוָלְבָׁשה/ ִּפיָג'ָמה.// (ע.הלל).-ִקְּבָלה ַמֲחַלת

ַעְנְינֹות ּוַמֲחָׁשבֹות ְּגאֹוִנּיֹות/ ַמָּמׁש ִמְתּפֹוֵצץ ָלעּוף!/ ָהֹראׁש ֵאֶצל ִׂשְמָחה ָמֵלא ַרְעיֹונֹות,/ ָּתְכִנּיֹות ְמ    •

  (ע.הלל). !//אּוףָהַרְגַלִים , אוֹיֲאָבל 

ָּכ ּדֹוֶמה ְלסּוס! -ִלי! ִמי ֶזה ָׁשָּמה/ ִמְתַהֵּל לֹו ְּבִּפיַג'ָמה.../ ֵאיֶזה ֹחֶסר ֶׁשל ִנּמּוס!/ ְוָכל ַויִלי!  אוֹי •

  .קי מהו)(שלונסקי עלילות מי

•   ] ַּכֲאֶׁשר ְּפָקָחן,/ ֶנֱאַלץ ְּבַעְצמֹו ְלַנֵחׁש/ ֶאת אוֹי ַוֲאבוֹי...] ָעַצם ַהּׁשּוָעל ֵעיָניו ְוָסַפר ַעד ֵׁשׁש./ ַא ,

  ַהִחיָדה,/ ְלָאן ֶנֶעְלָמה ַהֲחִסיָדה.../ (ע.הלל).

/ ֶּפַתע ָׁשָּמה: ֵּגץ ִנְדָלק!/ -ֶמֶרץ ַרב/ ַהָּׁשַמְיָמה ִׂשְמָחה ְלָחָייו נֹוֵפַח,/ קֹול ֲחצֹוַצְרּתֹו ּפֹוֵצַח/ ּופֹוֵרץ ּבְ    •

  .ְׂשֵרָפה!// (ע.הלל) ַוי- אוֹי

 .(תהילים קכ ה) ָאֳהֵלי ֵקָדר-ָׁשַכְנִּתי ִעם ַגְרִּתי ֶמֶׁש-ִלי ִּכי-אוָֹיה •

 .ָלנו! ֵאיֶזה ָּפח!/ ֵאי ִהַּגְענּו ִליֵדי ָּכ... (שלונסקי עלילות מיקי מהו)-אוָֹיה   •

ה תָ כְ א זָ  ּהלָ מָ ל עֲ כָ ָלּה!/ ּבְ -ַאְלַליֵלָאה] ְוָלָׁשה ַּבּיֹום, ְוָלָׁשה ַּבַּלְיָלה,/ 'ִמי ִיֵּתן ְוַיֲחִמיץ ַהָּבֵצק!' -[ַחָּנה  •

  .ה (מולודובסקי מעשה בגיגית)חָ ְר ִּט א הַ וְ ּׁשָ ה,/ לַ כָ ָר בְ לִ 
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(שלונסקי אני   ַאְלַלי ְוַאְלָלי! / ְוִהְתִחיָלה ַהַּדֶּבֶרת!/ ָמה ַאִּגיד ָלֶכם, ֵרָעי?/-ֶזה אֹוֵמר ְוֹזאת אֹוֶמֶרת,   •

  .וטלי בארץ הלמה)

  שמחה

ינּו  •  .(שלונסקי אני וטלי בארץ הלמה) ְּבָרווֹ! ְּבָרווֹ! ְוֵהיָדד!ּוִמָּיד:/  –ָּכ ָעָשִ

  ., ָרֲאָתה ֵעיֵננּו! (תהילים לה כא)ֶהָאח ,ֶהָאח רּוְמ ָא םיהֶ י ּפִ לַ עָ  יבּוִח ְר ּיַ וַ  •

 ., ִחיׁש ֶאְתַּפֵּׁשט ֶאת ְּבָגַדי ַהָּבִלים ְוֶאְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר (ביאליק יונה החייט)ֶהָאח •

 .א יד)(ירמיה נ ֵהיָדד! ְוָענּו ָעַלִיִמֵּלאִתי ָאָדם ַּכֶּיֶלק -ִנְׁשַּבע ה' ְצָבאֹות ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ִאם •

  ., ְקִטיָנא, ַהְללּוהּו! (ביאליק, קטינא)ֵהיָדד •

  !ֵיׁש –ָמָחר יֹוְצִאים ְלִטּיּול  •

  משאלה

 .)ז(ישעיה סה ט ָאֵמןְוַהִנְׁשָּבע ָּבָאֶרץ ִיָּׁשַבע ֵּבאֵהי  ָאֵמןֲאֶׁשר ַהִּמְתָּבֵר ָבָאֶרץ ִיְתָּבֵר ֵּבאֵהי  •

 .(שלונסקי אני וטלי בארץ הלמה) ָאֵמןו ָאֵמןן!/ ְוַיַחד ָנִריַע:/ ַעְכָׁשו, ַרּבֹוַתי,/ ַּפְללּו: ִמי ִיֵּת  •

  .ְיֵהא ֶחְלִקי ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת! (בראשית רבה לט) [הלוואי] ַהְלַואי •

  .ֶׁשְּיֵהא ַהְּפִרי ָיֶפה ִמן ָהֵעץ! (עגנון כלה רנה) [הלוואי] ַהְלַואי •

  תשובה חיובית

   .ּיֹום ְוֵאיִני ְמַבֵּקׁש ְּכלּום (ברכות ט)ִמֶּכם, הֹוִציאּוִני הַ  ְּבַבָּקָׁשה •

  זירוז

  .(שמות א י) ִיְרֶּבה-ֶּפן ִנְתַחְּכָמה לוֹ  ָהָבה •

 ָהָבהִׂשְמָחה הּוא ַרק ִׂשְמָחה ְוִצּפֹור ִהיא ִצּפֹור/ (ֲאִמיָרה ְמֻׁשָּנה, ַא  -ּפֹוֵתַח ּדֹוִדי ֵלאֹמר:/  -  ּנו - •

  ) (ע. הלל).-ְוִנְׁשַמע 

  ְצִאים ַלֶּדֶר!, יוֹ ִדיָמהָק  •

  התדהמ

   .(ירמיה ב יב) ה'-ֹזאת ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמֹאד ְנֻאם-ַעל ֹׁשּמּו ָׁשַמִים •

  .איני מאמין לדברים !באמת •


