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א כשנת השפה העברית "נקבעה שנת הלימודים תשע, מר גדעון סער, ביזמת שר החינוך

במסגרת אירועים שונים הוחלט כי יש להרחיב את אוצר המילים של  .והשפה הערבית

סיפורי "אחד המיזמים הוא יצירת קובץ . תלמידי ישראל וכן את הידע שלהם על שפת אמם

אך אינם מוכרים או , שיכלול מילים וצירופים הרווחים בסביבתם של התלמידים" יםמיל

 .ועדה ונבחרו כותבי סיפוריםלשם כך מונתה . שהשימוש בהם אינו מדויק או תקין
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 ,מורות ומורים יקרים

 

 .צירופים וביטויים, לכבוד שנת העברית מוגש לכם לקט סיפורים של מילים

קישור לביטויים , גלגולי משמעות, מובאים הגדרה" סיפור מילה"בכל 

 .ציטוטים ממקורות שונים ודוגמות לאופן השימוש, אחרים

לנהל שיחה על המילה ,  ומלץ להציג בפני התלמידים סיפור מילה בכל יוםמ

 .ועל אפשרויות השימוש בה בהקשרים שונים( ירוףצה)

נות זו ההזדמ.  אפשר לבקש מן התלמידים לכתוב סיפור מילה משלהם

 .לעמוד גם על תיקוני לשון או תיקוני הגייה

 . רי המילה השוניםכדאי ליצור בכיתה סביבת למידה שבה יצטברו סיפו

 .חלק מן המילים האלה יופיע גם בחידון הארצי



  

ה דָּ  ַאגָּ

. ה ושבעת הגמדים או על כיפה אדומהיכל אחד מכיר את האגדות על שלגי. אגדה היא סיפור דמיוני

שהשמיעו  ,מדרשיםלמשלים ול, אגדה היא שם כללי לסיפורים. יש פירוש נוסף "אגדה"אבל למילה 

חכמים ה. יםאהובך ולעשות אותם פשוטים ו"הסביר את הדברים הכתובים בתנחכמי ישראל כדי ל

 ".מיםמושכים את לבו של אדם כ"ובתלמוד נאמר שדברי אגדה , בעלי אגדה שעסקו בכך נקראו

ספר וקראו לו , ח רבניצקי ריכזו את המדרשים האלה בספר"המשורר חיים נחמן ביאליק וידידו י

 .האגדה

שכן אגדות הן סיפורים שהגידו אותם מדור  ,"הגדה"לבטא ולכתוב את המילה  היא דרך נוספת "אגדה"

בעברית זוגות של  ישלכן . תה השפעה רבה של הארמית על העבריתיבתקופת התלמוד הי. לדור

 אספקה :למשל .אך לא זהה, והמשמעות שלהן דומה', והשנייה בא' מילים שאחת מהן מתחילה בה

כולנו . "להגיד"מן הפועל , או משמיעים היא משהו שאומרים "הגדה". הבחנוה הבחנאאו , והספקה

 .אגדה של פסחלומר גם  נהגואבל שנים רבות  ,הגדה של פסחמכירים את ה

ובחרו במילה , חיפשו היהודים מילה עברית לסיפורים הדמיוניים שסיפרו לילדים, שנה בערך 200לפני 

. ויש בהם הרבה דמיון, ים הקדומים נעים לשמועכי גם את הסיפורים האלה וגם את המדרש, "אגדה"

, לאן הוא עף": הוא כותב, וה יואל משה סלומוןועל מייסד פתח תק יורם טהרלבבבלדה היפה שכתב 

  ".אולי רק אגדה/  אולי היה זה רק חלום/  ,אין איש אשר ידע/  לאן פרח

אנשים מפורסמים . "דהאגממש "מיוחד שהוא על דבר או מאוד היום נהוג לומר על אדם חשוב 

וכשאנו רוצים לשבח דבר מה אנו אומרים שהוא , "אגדה מהלכת"או , "אגדה חיה"נקראים לפעמים 

  .ברוך אגדתי שנה נקרא 90אחד האנשים החשובים בחיי התרבות של תל אביב לפני  ."אגדי"

 



  

 תר  ג  א  

. איגרת אוויר קראונ, סיםבאמצעות מטולחוץ לארץ הנשלח  ,מכתבשל  קיים סוג. איגרת היא מכתב

. "איגרת"לא נקרא לסתם מכתב  אנחנו, בדרך כלל. דברהאיגרת ומכתב אינן בדיוק אותו , ובכל זאת

שבה , איגרת הפוריםבמגילת אסתר מסופר על . ך שלחו איגרות כשרצו להודיע דבר מה חשוב"בתנ

בתלמוד נהוג היה לשלוח . איגרות המלךבספר נחמיה מסופר על . סיפרו לעם את סיפור המן הרשע

הדיינים היו מחליטים החלטות ושולחים איגרות לכל מי שהיה צריך לבצע את . איגרות של בית הדין

, אהובתו מחכה לו. היא מספרת על אדם אהוב שנסע למסעות ,נעמי שמרבשיר שכתבה  .ההחלטות

אני , יפתי, חכי לי / אשוב כעוד שנה :כתב / מעיר נמל אשר בחוף צפון / שלח איגרת לבנה"והוא 

 http://www.youtube.com/watch?v=jt1A8cBDK5k: לצפייה בשיר ראו ".אבוא

מילה חשובה גם בתחום היא " איגרת". גם בארמית הקדומההקיימת  ,היא מילה עתיקה "איגרת"

על כך שארגון או מוסד כספי חייב כסף המעידה תעודה רשמית א הי איגרת חוב. הכלכלה והכספים

היא מכתב שנשלח על ידי ארגון כלשהו לאנשים רבים ומוסר להם  איגרת מידע. מוסד אחרללאדם או 

 . על פעולותיו

גרוןקרא לו וסעדיה גאון , שנה 1,100-לפני כ רב סעדיה גאוןבעברית נכתב על ידי  ןהראשו ןהמילו  ,א 

 .מילים בעברית אגרפר זה מפני שבס

 

http://www.youtube.com/watch?v=jt1A8cBDK5k


  

 םדָּ ָא

יחיו בעתיד על שחיו בעבר ושאו  ,כל האנשים שחיים, זה אתה ואני "אדם". "אדם"כל אחד יודע מהו 

 .הוא מי ששייך למין האנושי "אדם". "אדם"פני כדור הארץ נקראים 

רק . והוו חשחי בגן העדן עם אשת, פרטי, היה איש מסוים אדם, ך"לפי התנ? איך נולדה המילה הזו

אדם והוא נקרא , אדם: על שמו, לכל מי שנולד אחריו, קראו לכל הצאצאים שלו, לאחר שגורש

מהשפות בחלק כי מתברר  ,ך"שהיו קיימות בתקופת התנ למיניהןכשאנו בודקים את השפות . הראשון

 .כולהשם פרטי הפך סמל לאנושות  ,כלומר, כמו בעברית, כל האנושותשמו של אבי הוא  אדםהאלה 

ההשערה המקובלת היא , אכןו. "אדמה", למשל. מזכירה לנו מילים חשובות אחרות "אדם"המילה 

שבתרבויות קדומות האמינו שהאדם נוצר מתוך מאחר , "אדמה"נולדה מתוך המילה  "אדם"שהמילה 

במקרים רבים הוא של האדמה כי צבעה , "אדום"עצמה נולדה מתוך המילה  "אדמה"המילה . האדמה

תכן שזה גם המקור של המילה יי. "אדומה"וגם , "אדמה"גם פירושה  "מרהח  " ,בערבית, למשל. וםאד

 .אדום ושצבע, "דם"

הוא גם שם  "אדם"אבל  .לכל אחד מאתנו בנפרד, מתכוונים בדרך כלל לאיש אחד "אדם" כשאומרים

שלכל בני , כוונה היאה, "אדם לעמל יולד" נכתבאיוב בספר כש. לכל בני האדםמילה המתייחסת , כללי

כדי להתייחס  "האדם"לפעמים אנו משתמשים במילה . של סבל ועבודה קשה, משותףהאדם יש גורל 

ככל חליתי והייתי " :הוא אומר ,שמשון הגיבור מסביר מדוע איבד את כוחואשר כ. לכל האנשים

  ".האדם

. כל אחד מאתנו, אחד איש הואפירושו גם ש, "בן אדם" אנחנו משתמשים בביטוילעתים קרובות 

 "בן אדםוא ממש ה"על מישהו כשאומרים . אדם הראשוןהשכולנו הבנים של  ,מזכיר לנוהביטוי הזה 

 . ואפשר לסמוך עליו, ישר והגון שהאיש הזהמתכוונים לכך 

אדם " ,למשל. ופתגמים רבים שבהם אנו אומרים משהו על בני האדם ועל אופיים לשון יש מטבעות

: נכתב בראשיתבספר . ולהתחרות זה בזהזה לזה ושו שבני האדם נוהגים להתנכל פיר "לאדם זאב

 על אדם רחב וגבוה אנו .קבוצותבוגות וחיות בזאנשים לטוב יותר ל ,כלומר, "לא טוב היות האדם לבדו"

ומי שנוהג  ,"אדם פרא"על אדם מסוכן המתנהג בפראות אנו אומרים שהוא  ;"הר אדם"אומרים שהוא 

 . "אוהב אדם"הוא כלפי אנשים אחרים ובהבנה בנדיבות 



  

 עַ ֹוּנפַ אֹו

י "איתמר בן אב. 1933בשנת , יהודה ןבנו של אליעזר ב, י"איתמר בן אב המציאאת המילה אופנוע 

לאדם שרוכב על אופנוע  .באירופה" הפועל"חידש את המילה לכבוד מסע רוכבי האופנוע של אגודת 

 .ןעָּ ֹוּנפַ אֹוקוראים 

נע אופנוע הלנו ש ההמזכיר, "נוע"ו, כלומר גלגל, "ןאופ  ": משתי מילים תמורכביא מילה הה" אופנוע"

"םח  ל  ה  "או  "הרכב"לחיבור שתי מילים למילה אחת אנו קוראים . "ע  נֹומ  " וגם שיש לו, ממקום למקום
1
. 

שאחד  ,ספותיש מילים מורכבות נו. "אור"ו "רמז"היא הלחם המורכב מהמילים  "רזֹומ  ר  "המילה , משלל

המוקרן בו יש בסרט  כי ,נקרא כך" ע  נֹול  קֹו".  "ע  נֹוג  ר  ד   "ו" ע  נֹוט  ק  ", : למשל, "נוע"מהמרכיבים שלהן הוא 

הוא  "ע  נֹוג  ר  ד  "ו; נקרא כך מפני שהוא קטן ,הוא כלי בעל שני גלגליםש, "ע  נֹוט  ק   " ;גם קול וגם תנועה

  .למדרגות הנעות השם שניתן

עיגול יכול להתגלגל ": בשיר על העיגול כתבה דתיה בן דור. שיריםכל מיני תבו על האופנוע נכ

 גולדהירש אילןבשיר של ". או אוטובוס / או משאית / או אופנוע / אם הוא גלגל של קטנוע / ?בכבישים

כתב בשיר  אהוד מנור". נחרוש את הדרכים בעמק ובהר / ,בואי ונקנה אופנוע ואתו נדהר": נאמר

ומתפלח  / מי חולם על אופנוע / !ילדים טובים / ?ל בסדרוואצלו הכ / י איננו שוכח סוודרמ: "אחר

 "!ילדים רעים / ?לקולנוע

. אליעזר בן יהודה, י"איתמר בן אבשאותה חידש אביו של , "םי  מ  פ  אֹו"מילה ותיקה יותר מאופנוע היא 

אופניים יש לשהרי , (כהים) "משקפיים"ו א( ארוכות) "רגליים"כמו , היא מילה זוגית (מהירים)אופניים 

 ;שלושה גלגליםוהוא בעל  ,אופנייםהדומה ל, וא כלי תחבורהה "אופן-תלת". או שני אופנים, גלגלים זוג

 .פירושה בארמית שלוש "תלת"

 

                                                
1
 מהן אבד חלק קטןבתהליך זה המילים עשויות ל. למילה אחת( או יותר)זהו חיבור של שתי מילים . היא דרך ליצירת מילים בעברית "הלחם"  

 .אור+ רמז = רמזור כמו בדוגמה של , (או תנועה עיצור )



  

 חַ ר  אֹו

ח   לפעמים הוא מגיע , לפעמים הוא בא לזמן קצר. של אדם אחרביתו בהוא אדם המגיע לביקור  אֹור 

ח  "המילה . ה ימיםלכמ וכאורח , למה תהיה כגר בארץ: "שואלירמיהו הנביא . ך"קיימת כבר בתנ "אֹור 

אנשים הבאים גם . כמו אנשים שהגיעו לביקור ולא, כתושביםלחיות בארץ  מוטב ,כלומר" ?נטה ללון

ראו גם )" מי יתנני במדבר מלון אורחים: "ירמיהוזאת אומר את גם . "אורחים"לגור בבית מלון נקראים 

 (."אושפיזין"ערך 

ח  "המילה  הוא אדם  "חר  עובר אֹו". שפירושה דרך ,"חר  אֹו"היא המילה , נגזרה ממילה אחרת "אֹור 

ח  ו, ההולך בדרך כשאנו . מן מהזדלת ומבקש שיקבלו אותו לה מקיש על, הוא מי שהולך בדרך אֹור 

ח"מדברים על  בה אדם או קבוצת אנשים שנים לדרך אנו מתכוו( ברבים, אורחות חיים) "חיים אֹור 

אגב "בארמית אומרים . שגם פירושה דרך, "אאורח  "קרובה למילה הארמית  "חר  אֹו"המילה . חיים

 .תשומת לב בלי, בדרך כאילו מקרית כלומר, "דרך אגב"ומכאן נולד הביטוי העברי , "אורחא

ה ביהדות ובתרבויות רבות שהיא מצווה חשוב, "הכנסת אורחים"לכשאורח מגיע לבית הוא זוכה 

, מגישים לו סעודה, כאשר האורח יושב בבית. הבדואים ידועים בהכנסת האורחים שלהם. אחרות

אם בשער יש ": כתבה על כך שיר נעמי שמר .אותו מגישים לאורח מזון כלומר, "ארוחה"הנקראת 

/  פת במלח, יין אדום/  לבן פרח, טנא ירוק/  ?בבואו משם/  מה נציע לאורח / שנחת מעבר ים/  ח  ר  אֹו

 ".שב אתנו כאן/  זה מה שיש

אורח "אורח כזה נקרא  .מקבלים אותם בלי ברירהאנו יש אורחים ש. לא תמיד אנחנו אוהבים אורחים

ך משוטט חסר בית, נווד: משמעותו "אורח פורח"הביטוי  ."לא קרוא ל  השוהה במקום אחד זמן קצר , ה 

 .ולאחריו כאילו פורח ונעלם

פי  לעניסח  שלונסקיאברהם המשורר ביטוי ש, "לרגע רואה כל פגעאורח ": לומרג ל אורחים נהוע

בעוד מי שגר בבית כבר , כשורהמגיע מבחוץ מבחין בדברים שאינם האדם , כלומר. ביטוי דומה ביידיש

 .אליהם ולבואינו שם , לקיומםהתרגל 

 



  

 חרָּ ז  א  

ה: "ך"מקור המילה הוא בתנ. מיהוא אדם השייך למדינה באופן רש "חר  ז א  " ח  ּתֹור  ז ר  א  י ה ל  ת י ה  ַאח 

תֹוכ כ ם ג ר ב  ג ר ה  ונקרא  ,יך לעם או לממלכהישה אדםמבחינים בין  בפסוק זה (.49, ב"י, שמות) "ו ל 

 ,במדינה שבה אנו חיים היום ."ג ר"ונקרא , ארץ אחרת ומעם אחרמשהגיע אליה  אדםלבין , "חר  ז א  "

הוא : ויש לו זכויות רבות, "אזרחות"לאזרח יש . לבין תושב שאינו אזרחבין אזרח המדינה  יםמבחינאנו 

מדינות תושבים רבים בישראל וב. ויש לו תעודת זהות ודרכון של המדינה, יכול להצביע בבחירות

 .כדי להיות שייכים באמת למדינה אחרות מבקשים לקבל אזרחות

 רוב הפרשנים. והכוונה לעץ רענן, "רענןאזרח ": מוזרנראה שי מופיע במקום אחד ביטו תהיליםבספר 

למשל , אבל יש גם פרשנים ,ך למקום שבו הוא נמצאישיההעץ לאדם  השווומ הזהבביטוי כי סבורים 

לעץ את תושב המדינה משווים ובביטוי , עץ פירושה "אזרח"המילה סבורים שה, אברהם אבן עזרא

 .שנטוע באדמה

לוח השנה העברי מתחיל בתשרי ונגמר . מקבל בעברית עוד משמעות מעניינת "אזרחי"שם התואר 

לוח "נקרא גם , עולםב מדינות רבות אחרותבשאנו משתמשים בו כמו , לוח השנה הנוצרי. באלול

הגים לפי הנ  לא  :כאן פירושו "אזרחי". "השנה האזרחית"גם והשנה הנוצרית נקראת , "האזרחיהשנה 

 ."אזרחיים םנישואי"בדתי מתחתן לא מתחתן בטקס מי ש .היהודית דתשל ה

, אדם. "אזרח ותיק"הקלות מיוחדות נקרא לאדם מבוגר הזוכה לזכויות ו. יש כל מיני סוגים של אזרחים

עיר מסוימת ר שאכ. "ת"אזרח סוג בי"מגדיר עצמו  ,מקבלים אחריםאותן אינו מקבל זכויות שהסבור כי 

 להשתייךיש אנשים שאינם רוצים . "כבודאזרחות "היא מעניקה לו  ,רוצה לכבד איש ציבור או איש רוח

 . "העולם יאזרח" מכנים את עצמם אלהכ אנשים. וחשים בבית בטיילם בעולם, שהיא מדינהכל ל

אבל , יש אנשים שהמדינה מסכימה לתת להם אזרחות. "להתאזרח": נוצר גם פועל "אזרח"מן המילה 

 ,כשמנהג מסוים נעשה מקובל בחברה ."מתאזרחים"קוראים  ולהם אנו, הם עדיין אינם אזרחים

, כתב מאמרים על הלשון העברית העם־אחד והסופר הוגה הדעות. "התאזרח"אומרים שהוא 

אנחנו  ,כלומר, "בשפה התאזרחו" הוא כתב שהן. ןלמילים לועזיות שאנו משתמשים בה והתייחס

 . עברימקורן אינו ש אף על פימשתמשים בהן 

 



  

 תּודח  ַא

למפלגה או לארגון להסכים , למדינה, מבטאת את הרצון המשותף של אנשים השייכים לעם "תודח  ַא"

כאשר מנהיג רוצה ללכד סביבו את הציבור . מחלוקותמאו  עימותיםמעל רעיונות משותפים ולהימנע 

והביטוי , מדגיש את הצורך ברגש המשותף לבני האדם "אחדות הלבבות"הביטוי . הוא קורא לאחדות

, קיימת בשפות שונות "אחדות היא כוח"הקריאה  .מדגיש שיש הסכמה ביניהם "אחדות דעים"

 .שציבור מלוכד יותר הוא גם חזק יותר ,ופירושה

מה ופועלים ־כאשר אנשים רבים מסכימים על דבר ,לומרכ. "אחד"נוצרה מן המילה  "תודח  ַא"המילה 

ים יחד הופכים לאחד מופיע גם בצהמתק יחידיםון שאנשים הרעי. הם הופכים לגוף אחד ומלוכד, יחד

 .הפועלים במשותף יםרבהם יחידים  "יחד", אחד הוא "יחיד": בזוג מילים דומות

וגם  במדרשי אגדההיא מופיעה . במקורות קדומים בעבריתפעמים רבות מופיעה  "תודח  ַא"המילה 

פירושה באמת  "אחדות" שם. שלה שונהאלא שבמקורות האלה המשמעות  ,ימי הבינייםחכמי אצל 

 :אומר 13-מן המאה ה (ק"רד) רבי דוד קמחיהפרשן . והיא מתייחסת בעיקר לאלוהים, "להיות אחד"

 ". לא ירבה ולא ימעט ולא יחלק, האל אחד הוא בכל צד אחדות"

מילים האלה הפירושי אך , "תידוח  א  "ו "איחוד"כמו , שורשהמאותו , מזכירה לנו מילים דומה "אחדות"

היא התנהגות או  "תידוח  א  ". הוא הפיכה של כמה קבוצות או ארגונים לארגון אחד "חודיא". יםזה םאינ

 ."אחידלחם "או  "היד  ח  תלבושת א  "כמו , צורה זהה המשותפת לכולם

 



  

 הוָּח  ַא

. ך"נפעם אחת בת רקהיא מופיעה . רבה בין אנשיםתחושה של ק  , תעור  , תפירושה חברו "אחווה"

ו ה ב  " ַאח  ת ה  ר א  פ  ה  ל ים ל  חֹב  ת ה  נ י א  ש  ל י ה  ק  ת מ  ע א  ג ד  לו א  א  ר  ה וב ין י ש   .(10, א"י ,זכריה) "ין י הוד 

וה ואהבה וטע ביניכם אחיהשוכן בבית הזה י: "בתלמוד הירושלמי נכתב על האחווה בדרך חיובית

שוויון , חירות"רונות של המהפכה הצרפתית הם שלושת העק .('ג ,'ג ,מסכת ברכות) "ושלום ורעות

 ".ואחווה

הקשר בין כי , מבטא את הרעיון "אח"לבין  "אחווה"הקשר בין . "אח"נגזרה מהמילה  "אחווה"המילה 

בנים  כלומר, "אחים" של המשמעותבעברית יש קשר חזק מאוד בין . בני אדם דומה לקשר בין אחים

 "צר לי עליך אחי יהונתן"קונן המלך דוד . "עיםר  "של או  "בריםח"של  המשמעותלבין , הוריםהלאותם 

אנו  ,כשאנו פונים לחבר. וביםקראלא חברים היו אחים  לאדוד ויהונתן ש אף, (26 ,'א, 'ב שמואל)

 . "אחי"לו לעתים קרובות  קוראים

א את מבט "אחוות לוחמים"הביטוי . אחווה מתרחשת בדרך כלל בין קבוצות שיש להן גורל משותף

 . היחסים המיוחדים שיש בין אנשים היוצאים יחד למלחמה ונקלעים למצבים קשים ומסוכנים



  

 תיכּוא  

נבנה ו ,כאשר שולחן עשוי מחומר טוב וחזק ,למשל. הטיב שלו, פירושה התכונות של דבר מה "תיכוא  "

ניין ועשוי בצורה לא אנו רואים סרט לא מע רכאש. "איכות גבוהה"נאמר שלארון יש  ,נגר מנוסהעל ידי 

 ."איכות נמוכה"נאמר שלסרט יש  ,טובה

 לומאיבאיזו דרך או  :שפירושה ,היא מילת שאלה "איך". "יְךא  "המילה  ןהמילה איכות נגזרה מ

על ל תמיהה או ע ביטוי המצביעבדרך כלל ב מופיעה אתהזהמילה ך "בתנ. מרכיבים נעשה דבר מה

כיצד  – כלומר, שואל דוד כשהוא מקונן על יהונתן (27 ,'א, ב שמואל) "?איך נפלו גיבורים: "תלונה

  ?קרה דבר נורא כל כך

יש מילים נוספות שנוצרו . "איכות"וחידשו את המילה  ,הפרשנים של ימי הביניים הרחיבו את המילה

ה"או  "המ  "מילות שאלה כמו . בדרך דומה . "תכ םו"ו "תהומ  "וכך נוצרו מילים כמו , הורחבו "כ ם 

הן , משהו כללי וכך הן מקבלות משמעות של, מיליםכל מיני ת לו–בעברית נהוג להוסיף את האותיות 

 .ר לרעיוןב  ד  הופכות מ  

 אתהזלעתים קרובות אנו מתכוונים במילה . "תיכוא  "בעברית החדשה השתנה משהו בשימוש במילה 

כך . שיש לו תכונות טובות, ם שהוא טובאנו מתכווני ,"איכותיש "כשאנו אומרים שלמשהו . למשהו טוב

 .כלומר טוב, "איכותי"נוצר גם שם התואר 

אחד הנושאים המטרידים מאוד את העולם . היום מרבים לדבר על איכות ולהדגיש כמה היא חשובה

. האדמהשל של המים ו, של הנוף, מצבם של הטבע ,כלומר, "איכות הסביבה"היום הוא נושא 

האם , אלא גם איך אנחנו חיים, חשוב לנו לא רק להתקיים ,כלומר, "ת חייםאיכו"מדברים הרבה על 

אלא מחשיבים , מסתפקים בכך שהורים נמצאים עם ילדיהם איןהיום  .החיים שלנו טובים ומעניינים

בין הורים למפגש בעל תוכן  ?האם יש תוכן למפגש, ים עם הילדיםשם עוהורימאוד את השאלה מה ה

 ."זמן איכות" אנו קוראים לילדיהם

 

 



  

 ןילָּ א  

. לא תמיד אנחנו מתכוונים לאילן "עץ"את המילה אבל כשאנו אומרים , (גזע וענפים) הוא עץ "ןיל  א  "

בחרו  ,כנראה ,לכן. למשל, רהיטים בוניםשממנו , יכול להיות גם החומר של הצמח הנקרא עץ "עץ"

 הגיעה אתהזהמילה . ענפיםכשדיברו על הצמח שיש לו גזע ו "אילן"בתלמוד להשתמש במילה 

 ."אלה"ו "אלון"כמו , שמות של כמה עציםקשורה ל "אילן"המילה . "אילנא"מן המילה , מארמית

הוא ידע כמה האילנות יפים וכמה . רבי שמעוןאחד המשפטים היפים המוכרים בתלמוד נאמר על ידי 

מה נאה אילן זה ' :אומרו ,המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו" :ולכן אמר, נעים להסתכל עליהם

, כלומר, ('ז ',ג ,מסכת אבות, משנה) "הכתוב כאילו מתחייב בנפשומעלה עליו  ',ומה נאה ניר זה

ואפילו קבעו  ,מאוד את האילנותיבו תקופה החשהבאותה  ,למרות שהאילן יפה אסור להפסיק ללמוד

 .ו בשבט"טב ויחול" ראש השנה לאילנות"שאחד מימי השנה יהיה 

משמשת יותר  "אילן"והמילה , גם לתיאור הצמח "עץ"החדשה חזרו להשתמש במילה  בעברית

בואו  / נסתלקה האילנות החמה מראש" :כתב שיר על השבת ביאליקחיים נחמן . בשירים ובסיפורים

, לאילן"מנגן וכתבה שהוא , אהבה את מנגינת החליל לאה גולדברג". ונצא לקראת שבת המלכה

רח הקטן / לאילן, לשיבולת"היורד  ,על הגשםשיר  היא שרה גם" ...לענן פ   "...ו ל 

 ,ה אילןונו ששמויש מושב ירושלים  בפרוזדור. םשממופיעה ב "אילן"שהמילה בארץ יש יישובים 

. אילנייה ששמושוב ותיק מאוד יי נמצא ליד מושב זה .שדה אילן ששמובגליל התחתון יש מושב ו

או , בערבית עץ פירושו ר'גַ שַ  .רה'שג, סביבההשהיה באותה בעקבות יישוב ערבי  השם הזה ניתן

 .אילן

כשמישהו מסתמך על מה שאמר אדם חשוב ומפורסם אנו . נוהגים גם להשוות את האילן לבני אדם

את הדורות במשפחתנו בעבר הרחוק רטטים סמכאשר אנחנו . "ה באילן גבוהנתל  "אומרים עליו שהוא 

  ."אילן יוחסין"לכן אנו קוראים לו ו ,גדול עם ענפיםנראה כמו עץ רטוט סה, והקרוב

 



  

 הבָּ זָּ כ  ַא

רבים מייחסים את המילה . הב  ז כ  ַאאנו חשים , מאוד לא התגשםו דבר שציפינו לשמרגישים  כאשר אנו

 .ואין ספק שהוא גרם לכך שהיא תהפוך למילה נפוצה ומוכרת, י"איתמר בן אבל

מה הקשר בין אכזבה לבין  ,השאלה היא .פירושו שקר "כזב". ב"כזבאה מן השורש  "הב  ז כ  ַא"המילה 

כאשר הוא אינו . שכאשר אנו חושבים שדבר מה יתרחש יש בכך מין הבטחה ,התשובה היא ?שקר

אכזבה גם קשורה למילה . שהבטיחו משהו ולא קיימו, שאמרו לנו דבר שקרנדמה לנו , מתרחש

בנחל מתגלית שיזרמו כאילו ההבטחה למים , מים הוא נחל שאין בו "נחל אכזב". "אכזב", ך"מהתנ

גם הביטוי . נחל חזק שאפשר לסמוך עליו, "נחל איתן"נחל שיש בו מים רבים הוא , לעומתו. כשקר

אך כשבן , משהו שמצפים שיתגשם, האהבה היא הבטחה גדולה: רעיוןהמביע אותו  "אהבה נכזבת"

  .האוהב מרגיש שרימו אותו –הזוג אינו משיב אהבה 

יהודה מאת  תחכמוניבספר . בתקופת ימי הבינייםלמיניהם מופיעה כבר בכתבים  "הב  ז כ  ַא"המילה 

 ".ושפעת גיל מריבות, יפעת אורי מעיבות, כולי אכזבות: "כתוב אלחריזי

אדם שהבטיח ולא קיים הוא  ,כך .ב"אכז, נוצר גם שורש חדש "אכזב"או  "הב  ז כ  ַא" יםמילמן ה

כתב שיר  חיים חפר. "התאכזבנו"שהו לא התגשם כמו שרצינו אנחנו אומרים וכאשר מש, "מאכזב"

 ". התאכזבתם, התאכזבת, התאכזבתי/  התאהבתם ,התאהבנו, התאהבתי: "על אהבה יפה

. כזב אינו שקר רגיל. "ב  ז 'צ  "או  "בז כ  "קרובה למילה הערבית , שקרכאמור  פירושהש ,"כזב"המילה 

לסיפור כזה קוראים  .אבל מוכנים לשמוע אותו שוב ושוב, דעים שאיננו אמתכזב הוא סיפור שכולם יו

 ."כזבים"מילה שפירושה בערבית הוא , "יזבאט'צ"גם 

 



  

 טחּול  ַא

-לפני כ. שדה אלקטרומגנטי באמצעותאופן העברת קולות או תמונות ממקום למקום  הוא" טחול  ַא"

הם השתמשו . ולא רק פנים אל פנים, ם מרחוקשנה גילו בני האדם שהם יכולים להתקשר ביניה 150

, להסתדר גם בלי חוטיםכי ניתן , עם הזמן התברר. ירו את הקולותעבלשם כך בחוטים או בכבלים שה

מראות אנו של קולות ושל , של מידע אתכזלהעברה . והקולות או המראות יכולים לעבור גם באוויר

  ."טחול  ַא"קוראים 

לחיבור שתי מילים למילה  ."חוט"ו, לא או אין :כלומר, "לַא": משתי מילים מורכבת "טחול  ַא" המילה

 . "(אור"ו "רמז"היא הלחם המורכב מהמילים  "רמזור", למשל) ''לחםה  "או  "רכבה  "אחת אנו קוראים 

המופיעה  "םאלקו"המילה . כמילת שלילה "לַא"מילה ך אנו מוצאים מילים שמתחילות ב"כבר בתנ

 ,(מוות-לא)שפירושה חיי נצח  ,"אלמוות"המילה ". תקומה אין לו"ירושה כנראה פ (31 ,'ל) בספר משלי

 "טחול  ַא"את המילה  ."אל מוות": אך שם היא מחולקת לשתי מילים, (18, ב) מופיעה בספר משלי

 . הוא שחידש אותה ,אליעזר בן יהודה ,אביוהיו מי שסברו כי  .י"איתמר בן אבחידש 

ויכוח אם להשתמש במילה בעבר היה . צר מאוד המשמש בעיקר להכנת בגדיםפתיל  הוא "טחו"

משתמשים בשתי  היום. "לב  כ  "המילה או שעדיפה , גם בנושא של העברת מידע או אנרגיהאת הז

חוטי חשמל יחד ם חבריכאשר מ. "חשמליכבל "וגם  "חשמלחוט "ולכן אומרים , באופן חלופיהמילים 

 .טהמילה חומן , "חיווט" זהלקוראים 

 "ןט  חול  ַא"אדם שמקצועו הוא לדבר באלחוט נקרא . "יט  חול  ַא": נוצר גם שם תואר "טחול  ַא"מן המילה 

, במכשירי הקשר כדי שהאויב לא ישמע דברלשלא החיילים בקשים תבעת מלחמה מ. "איט  חול  ַא"או 

לא רק  ,שקט מוחלטחב הפירוש שלו להור ,הביטוישנכנס לשימוש מאז . "טחול  ת ַאמ  מ  ד  "קוראים לכך ו

 . ברשת הקשר, כלומר לדבר באלחוט, "טח  ל  ַאל  ": נוצר גם פועל חדש ,כמו כן. בעת מלחמה



  

 רּוּתל  א  

ל  " ל והיא מוכרת בסך הכ. היא מילה חדשה "אלתור"המילה . תכנון מראש בליביצוע פעולה  הוא" רוּתא 

ר" ,אבל היא נולדה ממילה קדומה, כארבעים שנה ּת  רה ובמשנה ובתלמוד היא מופיעה בצ. "ַאל 

 –ואם לאו , כשר –מצאו לאלתר , המביא גט ואבד הימנו: "במסכת גיטין נאמר. כלומר מיד ,"רּת  ל  ל ַא"

-אל": היא צורה מקוצרת או מכווצת של שתי מילים בארמית "אלתר". ('ג ',ג ,מסכת גיטין) "פסול

אנו אומרים , בלי לחכות, ו רוצים לומר שאנו עושים דבר מידכשאנ, אכןו. "על המקום" כלומר, "אתר

 . "המקוםעל "שהוא נעשה 

כאשר דבר מה לא , כלומר ."לאלתר"הם יודעים : על הישראלים נוהגים לומר שיש להם כישרון מיוחד

 . "רוּתל  א  "למעשה הזה קוראים . הם מצליחים למצוא פתרון מיידי לבעיה, כניתומתרחש לפי הת

בהן אנו משתמשים שאחת המילים הלועזיות . אוהב לשחק במשחקי מילים יעקב פרוינדרדיו איש ה

עומס  בכביש מסויםכאשר יש . לעשות משהו אפשרות נוספת, "חלופה"שפירושה , "אלטרנטיבה"היא 

 ,בעקבות המילה אלטרנטיבה ,פרוינד קורא לזה. הנהגים מתבקשים למצוא דרך נוחה יותר, רב

 .יותר דרך פנויה "המקוםעל "מצא , כלומר, "נתיב-אלתר"

 

 



  

 אמָּ א  

, היא נכנסה לשפה העברית מן השפה הארמית. מאז שהוא תינוק "מאיא"כל אחד מכיר את המילה 

 שמעון בן לקישבתלמוד הבבלי מסביר החכם . וגם התינוקות שנולדו בתקופת התלמוד הכירו אותה

ך "בתנ. ('ב ,ח"כ ,מסכת סוכה) "מאימשנתו ואינו קורא אעור יכל שנ" :מיהו ילד שגדל וכבר אינו תינוק

ם במילה "בשפות רבות מופיעה האות מ. "םא  "ושם משתמשים במילה , אינה קיימת "מאיא"המילה 

. "ֻאם"ובערבית  ביידיש "עאמ  מ  ", ברוסית mati"", באנגלית "mother" :למשל ,מאיהמתייחסת לא

  ."מאיא"והצליל הזה יצר את המילה , מממממ: ם"האות מתינוק מכיל את ההסיבה לכך היא שמלמול 

הו , מאיא": שרים שייקה פייקובבשיר שכתב . מאים לאבכל השפות וגם בעברית שרים הרבה שירי

". השיר לך הוא עד ,מאיא / לואותך הן אהבתי מכ ,מאיא / פרדיולעולם לא נ / חבקיני חזק / מאיא

 /,את פינקת אותי / ,נקת אותייאת ה / ,מאיא, מאיא" :מאיאשר גם הוא שיר אהבה ל אריק איינשטיין

 ."מא יש רק אחתיא" :לומר נהוגולכן , מא היא הדמות החמה והאהובהיא". את / ,את הבאת אותי

ו מרגישים שרק היא חנאנכי , "לה'מאיא"או  "מאיא"כשאנו פוחדים מאוד אנחנו צועקים בדרך כלל 

 .יכולה להגן עלינו

שומרת המא יזוהי א. "מא היהודייהיהא"ת היא ות המענייניוהדמואחת . מהותיאיות של דמויש כל מיני 

די ותמיד מרגישה שהיא לא עושה  ,להם תמיד דואגת, לפעמים יותר מדי, מאוד על הילדים שלה

 . עבורםב

ם"ולמילה  "מאיא"למילה  הנשים , מהותילעם היהודי יש ארבע א. "מהותיא": אחת רביםת יש צור "א 

האדמה בתרבויות רבות מרגישים ש. לאה ורחל, רבקה, והן שרה, האבות אברהם יצחק ויעקב של

 לה רוטבליט'יענק. "מא אדמהיא"וכך נולד הביטוי , היא ההתחלה של הדברים והיא מביאה חום וחיים

תחבק אותי אליה בנשימה /  כמו בבן השב הביתה מן הדרך/  טובה וחכמה יהיא תביט אלי: "כתב

 ."מא אדמהיא/  חמה

 

 

 



  

 ןדָּ מ  א  

כאשר אנחנו רוצים לדעת כמה תעלה עבודה . גודלשל כמות או כל , הערכה של משקלהוא " ןד  ֻאמ  "

לקיים מדידה מדויקת  ,האחת :יש לנו שתי אפשרויות, או מה הגובה של בניין מסוים, מסוימת

להערכה כללית . ם מדוברהכמות שעליהאו את  ,להעריך באופן כללי את הסכום ,השנייה ;ומפורטת

: בדרך כלל בצורה של ביטוי, בספרות ימי הבינייםקיימת כבר  אתהזהמילה . "ןד  ֻאמ  "קוראים  אתכז

 .('ב ,ז"צ ,חולין) ן"הרמבאצל כגון , "אומדן הדעת"

. אדם אמיד הוא אדם שיש לו כסף ונכסים. "אמיד"ד היא "אמשורש מן האחת המילים המעניינות 

 ".אדם שמעריכים או משערים שהוא עשיר: "מילה הואכנראה פירוש ה

, היקף של דבר מהעל יש כמה ביטויים המתאימים למצב שבו אין לנו ידיעות מספיקות על כמות או 

השעה ": אנחנו אומרים. "בערך"הוא לכך הביטוי המקובל ביותר . השערות ואנחנו נדרשים לשער

ביטוי מעניין . מעט שלוש וחצי או קצת אחרי שלוש וחציתכן שזה כיי ,כלומר, "וחציעכשיו בערך שלוש 

שאינו מתבסס על  עיקרוןזהו  .(כלל האגודל) ""rule of thumb: ובאנגלית, "כלל אצבע"מאוד הוא 

מדידות אורך ביצעו הוא נטבע כנראה בימים שבהם . מדידה מדויקת אלא על ניסיון והשערות

  .ולא באמצעות סרגל מדויק באמצעות האגודל

 



  

 הנָּ מּוא  

אמונה באלוהים היא . הוא קיים ואמיתי שדבר מסויםהיא מילה המבטאת ביטחון מלא בכך  "הנ  מוא  "

ואפשר לסמוך  ,אמונה באדם היא ביטחון בכך שבני האדם טובים. ביטחון מלא בכך שאלוהים קיים

ביטחון של כלל לוהיא מתייחסת בדרך , עמיםפך כמה עשרות "מופיעה בתנ "הנ  מוא  "המילה . עליהם

י: "כתוב תהיליםבספר . אלוהיםהאדם ב ו ית  יָך ש  ט  פ  ש  י מ  ּת  ר  ח  מונ ה ב  ְך א  ר   ,לעומת זאת .(30 ,ט"קי) "ד 

ל עאף פעם אל תסמוך  ,כלומר .('ב ,ג"קל ,מסכת חולין) "אין אמונה בעובד כוכבים": בתלמוד כתוב

 .אדם שאינו מאמין באלוהים

לים חשובות מי. זהו אחד השורשים המעניינים ביותר בעברית. נ"אמנה הוא אמוהמילה השורש של 

מון, תמנוֹוא, אומנת, מאמן, אמינות, נאמנות :למשל ,נוצרו ממנו רבות , המילה אמן .מנםוואפילו א, א 

המילה העברית  .והיא מבטאת ביטחון ואמונה, גם היא מן השורש הזה, שבה מסיימים תפילות רבות

 המקור של חוקרים מסוימיםכי לפי , קשורה לשורש הזה "תמ  א  "גם המילה . בשפות רבותהזו מופיעה 

, תיישדבר מה הוא אמ הביטחוןשותפת תחושת לכל המילים האלה מ" תנ מ  א  "הוא  המילה אמת

אדם נאמן הוא אדם . "נאמנות"או  "אמת"כמו כשאנו מדברים על מילים  ברורזה . שאפשר לסמוך עליו

המילה ". הדרך הנכונה והטובה ביותר לעשות דבר מה"היא  תמנוֹוא. ים בו וסומכים עליושאנחנו בוטח

 ".זהאפשר לסמוך על , זה באמת כך"ה שפירו "מנםוא"

 כל היא אמונה שאין בה  "אמונה שלמה" :עם מילים אחרות "אמונה"קיימים צירופים רבים של המילה 

שאינה  היא אמונה "אמונה עיוורת". קפק בכל דברהוא אדם שמפ "קטן אמונה"אדם . ספק או פקפוק

היא  "טפלה/אמונה תפלה". שדבר מה איננו בטוח ונכוןבכך ואינה מוכנה להכיר  ,למציאותמתייחסת 

אם ישימו שום בנעליים הם ינצחו כי  ,אמונה של שחקני כדורגלה, למשל, בסיס כלאמונה שאין לה 

 . במשחק

 



  

 תּושנֹוא  

נינו של  הוא שנֹוא  . "שנֹוא  " המילה הזו הוא להמקור ש. כלל בני האדם הוא "תשונֹוא  "פירוש המילה 

בספר . במקרא הוא כינוי לאדם בכלל שנֹוא  ואולם . זהו שם של אדם מסוים כלומר, אדם הראשוןה

מו: "תהילים כתוב ד  ק  פ  ם כ י ת  ן ָאד  מו וב  ז כ ר  נֹוש כ י ת  ה א  . "אדם"ר מאוד את המילה כיזזה מ. (8', ח) "מ 

בן "אנחנו משתמשים גם בביטוי  ,"אדםבן ",מו הביטויכ. הוא גם שם פרטי וגם כינוי לכל האנשים םדָּ ָא

 ."אנוש

נֹוש"המילה  בשפות אחרות הקרובות לעברית אפשר לראות שהמילה . "איש"למילה  הקרוב" א 

וגם , "אנשים"אנו רואים זאת גם במילה  ."ס  נ  א  ": כמו בערבית, 'מכילה את האות נ "איש"להמקבילה 

, הוא בן אדם "נש-בר"ו, הוא אדם "נש"בארמית . "שהיא"שהיא צורת הרבים של , "נשים"במילה 

 ."בן אדם"ה שפירוש, "ברנש"ומכאן המילה 

בימי . וכך מילה רגילה הופכת למושג או לרעיון ,שונות למילים תּו–בעברית נהוג להוסיף את האותיות 

הפירוש שלה היה אז שונה . "אנושות"ונוצרה המילה , תו–את האותיות  "אנוש"ם הוסיפו למילה הביניי

את המשמעות המילה מאוחר יותר קיבלה . טבע האדםהתכוונו ל "אנושות"כשאמרו . מהפירוש היום

אני  –אני מתפללת " :כתבה שירנורית בת שחר המשוררת  .של כלל בני האדם, שאנו מכירים היום

 ".לאדם הפשוט, שתהיה תקווה לעולם / שהאל יעשה שלום על כל בני האנושות / למתפל

הוא לקח . מנדלה מוכר ספריםוכינויו היה  ,פעל סופר חשוב שהשפיע מאוד על העברית 19-במאה ה

הוא לא רק מה ששייך  "אנושי" :פירוש חדש ןונתן לה "אנושיות"ואת המילה  "אנושי"את שם התואר 

התנהגות אכזרית היא בעינינו  ,מאז. אדםהמאפיינות את ה התכונות הטובותלא מה א, לכל האנשים

 . "אנושיתלא "התנהגות 

 "שנֹום א  ל  צ  " ,למשל .רחב יותר חלק מביטוי יארק כשה "אנוש"היום אנחנו נוהגים להשתמש במילה 

בכל ארגון  ;לחברוהם יחסים שבין אדם  "י אנושיחס  " ;פירושו הדברים המוסריים והטובים שיש באדם

 . העובדים בארגוןאנשים לכל מה שקשור המטפלת ב, "שנֹוא  י ב  א  ש  מ  " מחלקת יש

 



  

 יףס  ָא

החקלאים אוספים פרי . א פעולה בתחום החקלאותוה "יףס  ָא". "חג האסיף"לחג הסוכות קוראים גם 

חג , בע לו חג מיוחדולכן נק, האסיף התקיים בעבר בעיקר בראשית הסתיו. או ירק כאשר הוא מבשיל

ת ": כפי שכתוב בספר שמות, הסוכות קופ  יף ּת  ָאס  ג ה  ים ו ח  ח  צ יר ח  י ק  כור  ה ל ָך ב  ש  ע  ֻבעֹת ּת  ג ש  ו ח 

נ ה ש  והוא , שנה 3,200מלפני , האסיף מופיע גם בלוח השנה העתיק ביותר שהתגלה. (22 ,ד"ל) "ה 

 . האסיףחודש  ,כלומר, ירח אספהוא בלוח גזר אחד החודשים  של שמו .לוח גזר

בשפה העברית יש . התבואה ירצ  ק  שבו חוגגים את  ,חג השבועותהפסוק בספר שמות מזכיר גם את 

וביניהן , ילט  משקל ק  : משקלהבאותו  ןוכול, מילים שונות המתייחסות לאיסוף התוצרת החקלאית

כאשר אנו קוטפים או . ירצ  בָּ  לזהכאשר אוספים את הענבים בכרם אנו קוראים . "קציר"ו "אסיף"

אנו קוראים  התמרים מעץ התמרכאשר אנו קוטפים את . יקס  מָּ  זהלמלקטים את הזיתים אנו קוראים 

כאשר מטפלים בשיחי הגפנים אנו . ישד  גָּ  זהל קוראיםכאשר אוספים את התבואה לערמות . ידד  גָּ  זהל

ג יע  " :בעקבות הפסוק בשיר השירים, ירמ  זָּ קוראים לכך  יר ה  ז מ  ת ה  בלוח גזר מצוי חודש  .(12 ',ב) "ע 

 .טיף תפוחיםלמשל ק  , "יףט  ק  "היום היא  מאודמילה נפוצה . "חודש הזמיר", ירחו זמרהנקרא 

 כלומר, "הפ  ס  א  "המילה נולדה מכאן  .לכך שאנו מקבצים דברים רבים יחדף קשור "השורש אס

הוא המון  "ףסופ  ס  א  "ו, הוא ילד בודד שמאמצים למשפחה "יפ  סוא  ". התקבצות של אנשים רבים יחד

והוא ניתן גם כשם לילדים רבים , ףסָּ ָאך נקראות "שלוש דמויות בתנ. אנשים רבים המתקבצים יחד

 .לבישרא

. בבתי הספר ובגנים כבר שנים רבותהמושרים בפי הילדים  ,לכבוד חג הסוכות נכתבו שירים רבים

 / ישמחו פי שבעתיים / רק רון, לקוצרים רק רון" :נכתב כאל קשתןמימאת " זמר איכרים"בשיר 

כן  / חג אסיף, חג אסיף": "חג אסיף"כתבה את השיר הידוע  שרה לוי תנאי". האוספים אסיף אחרון

 ".נחוג בשיר, חג אסיף / ועתה עם בוא הסתיו /ובכרם תם בציר / ,בשדה חלף קציר / .ירבה וכן יוסיף



  

 קפ  א  

, אנחנו יודעים מן הניסיון שהקו הוא דמיוני. או הים ,דמיוני שבו נפגשים השמיים והאדמה אופק הוא קו

 .במציאות אין קו כזה ,ובעצם, כי ככל שאנו מתקרבים אליו הוא הולך ומתרחק

השפעה רבה בקרב יהודי ספרד תה יהי תקופההבאותה . נוצרה בעברית בימי הביניים "אופק"המילה 

היו מילים שעברו לעברית כמעט , כיוון שהעברית והערבית קרובות מאודמ. של הערבית על העברית

ק"כך הפכה המילה הערבית . בלי שינוי  . "אופק"למילה העברית  "ֻאפ 

עלי אופק  ,הערב יורד: "הוא כותב ,שנהרג במלחמה אהובעל לוחם  חיים חפרבשיר עצוב שכתב 

 ".ח ושמו דודו"על איש הפלמ / נספרואנו סביב למדורה  / ,רוחות בצמרת הרטיטו /,בוער

כאשר אנו . "יק  פ  אֹו": שם תואר "אופק"נוצר מן המילה , כיוון שקו האופק הדמיוני פרוש לרוחבמ

ואת קווי האורך , "אופקיים"אנו מגדירים את קווי הרוחב שלו כקווים , מתארים שטח או מרחב כלשהו

, "אנכי"וכך נולד שם התואר , ד מלמעלה למטההוא מכשיר של בנאים היור "אנך" ."אנכיים"כקווים 

 .מלמעלה למטה

קשר בין דברים , באמצעות דימוינוספים קיבלה פירושים  "אופק"גם המילה , כמו מילים רבות בעברית

אלא כלל הדברים , איננו רק קו דמיוני לרוחב "אופק" ,בעברית החדשה. הדמיון ביניהם בסיסעל 

אדם שמכיר מעט תחומים הוא ואילו , "יםרחב יםאופק"יש משכיל מאוד לאדם . שאנחנו מכירים ויודעים

רואה הרבה יותר מהאיש חסר  ,כמהומרחב הדעת והחבוחן את ה ,אדם משכיל ,כלומר ".צר אופק"

 .ולכן האופק שלו רחב יותר, ההשכלה

. "אופק"לבין המילה ן אבל אין קשר בינ ,"אפיק"או , "להתאפק" הן ק"אפשורש מן המילים חשובות 

 .ותהומונימימילים קוראים  ,אין ביניהן קשרו, במשמעותןשונות  מאותו השורש אך הןנגזרות מילים הל

 



  

 יןיז  פ  ש  א  

הנוהג הזה מתייחס למסורת הנהוגה ביהדות . בסוכות קיים נוהג של הזמנת אורחים מיוחדים לסוכה

מזמינים לסוכה את הדמויות  אנחנו, פיה-שעל, וספר הזוהר הקבלהכנראה בהשפעת , מאות שנים

אושפיזין הם נקראים גם  .אהרן ודוד, משה, יוסף, יעקב, יצחק, אברהם: של עם ישראל הבולטות

 / באו לחגוג / לסוכה שלי" :דודו ברקכתב " הסוכה שלי"בשיר . "אורחים עליונים"כלומר , עילאיים

 ".אושפיזין, אושפיזין / באים לסוכה כבר / ויפים כדין / הדורים כדת / .ולולב ואתרוג / ערבה והדס

אדם המארח אנשים בבית  ,כלומר, "בעל אכסניה"ופירושה , כבר בתלמוד קיימת "אושפיז"המילה 

מן המילה היוונית הזו . "אכסניה"פירושו  "הוספיטיון"שבה , מקורה ביוונית אתהזהמילה . מלון קטן

מקום שבו מארחים , "בית חולים"ה ירוששפ "hospital"נוצרה במשך הדורות גם המילה האנגלית 

 .חולים לטיפול

להביא אדם  ,כלומר, "לאשפז", שורש חדש ופועל חדש, אושפיזין, בעברית החדשה יצרו מהמילה הזו

אדם חולה הנלקח לבית . להיכנס לבית חולים לקבלת טיפול, "להתאשפז" וגם, לטיפול בבית חולים

. השפה העבריתבין לית וגאן דמיון מעניין בין השפה האנאנחנו מוצאים כ. "אשפוז"להחולים מובא 

 . שם מטפלים בחולים, לבין בית החולים, המקום שבו מארחים, האכסניהבין בשתי השפות יש קשר 

 

 



  

 רתָּ א  

בספר עזרא נכתב בארמית על . "מקום"פירושה ו ך"מילה ארמית המופיעה פעמיים בתנ היא "רת  א  "

מילים לא . מילה עבריתנחשבת  "אתר"היום ". אשר זובחים זבחים( מקום)אתר "שהוא , בית המקדש

, רסהג  , קופסה, אבא ,מאיא :וביניהן, מעטות שמקורן בארמית נחשבות חלק בלתי נפרד מן העברית

בכל מקום  ,כלומר, "בכל אתר ואתר"הביטוי  ."המקום" כלומר, "אר  ת  א  "בארמית אומרים גם . עידן ועוד

 ."זוהר"הלקוח מספר , בעולם

כשרוצים  למשל ,מקומותסוגים שונים של כשמדברים על  "אתר"בעברית של ימינו משתמשים במילה 

אתר "לו המיועד כשמתחילים לבנות בניין חדש קוראים לשטח . "אתר צילום"לצלם סרט מחפשים 

 אתריםל יוצאים לטייל בארץ מגיעיםשוכ, "ארכיאולוגיאתר " מקוםלכשחופרים עתיקות קוראים . "בנייה

כאשר רוצים להנציח את זכרו . כיכר אתריםיש כיכר הנקראת  ליד חוף הים של תל אביב. מעניינים

 ."אתר זיכרון"של אדם בונים לכבודו 

ת היא מילה חשובה בעולם  "אתר" ת  ש  ר  לא , הוא מקום וירטואלי "אתר אינטרנט". (אינטרנט)המ 

רבים מקימים לעצמם אתרים וארגונים אנשים . תמונות ומידע, שבו אפשר למצוא סיפורים, ממשי

אני אוהב " :שרה על כך בשיר טיפקסלהקת . עבודתםעל דברים על עצמם וכל מיני ומפרסמים שם 

אני  / ואז כל העולם יודע / ובו תמונה של שנינו יחד / באינטרנט אני אתר פותח: ""אותך ממש מוגזם

 ". ואת זה רציני

 ,פירושו חיפוש אחר אדם המתאים לתפקיד מסוים "איתור". "רּת  א  ל  ": עלנולד גם פו "אתר"מן המילה 

 . וכדומה, בניין או מפעל להקמתמקום המתאים  או אחר

 



  

 גרֹות  א  

הוא זכה . בטעמופחות אך צבעו ירקרק יותר והוא חמוץ  ,הוא דומה ללימון. פרי הדרהוא ג רֹות  א  

טֹום "בספר ויקרא כתוב . עת המיניםכי בתלמוד קבעו שהוא שייך לארב ,למעמד מיוחד ם ב  כ  ם ל  ּת  ח  ק  ול 

ל ב י נ ח  ר  בֹת ו ע  ץ ע  נ ף ע  ים ו ע  ר  מ  ר כ פֹת ּת  ד  ץ ה  י ע  ר  אשֹון פ  ר  הזה הפרי כי ובמשנה נקבע , (40 ,ג"כ) "ה 

 .הוא האתרוג

פרי "שפירושה , "גנ  רותו"היא נוצרה מהמילה הפרסית העתיקה . מעניינת מאוד "אתרוג"המילה 

נולדה באנגלית ובשפות אחרות המילה  "תורונג"מן המילה . והיא מתייחסת כנראה ללימון, "הדר

"orange" , גם מן . גם הצבע הכתוםנקרא כך באנגלית ובעקבות הפרי , "תפוח זהב"שפירושה

 אונקלוסום בתרג. כמו של אתרוג, צהוב-שיש לו צבע ירקרק ,כלומר, גר  ּתָּ  ,שם של צבעהאתרוג נולד 

 ."אתרוגין"מילה הארמית ל, "עץ הדרפרי "תרגמו את הביטוי , של התורה לארמית

והוא , ('ל ,ויקרא רבה) יש בו גם טעם וגם ריח, שהוא כמו תלמיד חכם במדרשעל האתרוג נאמר 

סיפורים רבים מספרים . לכן נהוג לשמור עליו היטב. נחשב המין היקר והמיוחד ביותר בארבעת המינים

חג , יום טוב לנו"": אורחים לחג" כותב בשיר לוין קיפניס. על הזהירות הרבה שבה טיפלו באתרוגים

 "!ברוך הבא –אתרוג זהוב  / :לסוכתנו בא אורח / נגילה נא, ילדים / שמח

. השמירה הקפדנית על האתרוג גרמה לכך שהוא הפך לדימוי של משהו שצריך לשמור מכל משמר

שיש , הוא סופר מיוחד במינו י עגנון"שחשב כמו רבים אחרים שהסופר  ליקחיים נחמן ביאהמשורר 

 ". אתרוג מהודר ומובחר" קרא לוולכן , לשמור עליו ולטפח אותו

 



  

 יּוּטב  

נוכל לומר שאנחנו רוצים . להביע או להציג בפני אחרים, לכל אחד מאתנו יש דברים שהוא רוצה לומר

 .ביטויאו לתת לעצמנו , את עצמנו אּט  לבַ 

ע אֹו : "בספר ויקרא כתוב. היה רק בדיבור "ביטוי"בעבר  ר  ה  י ם ל  ת  פ  ש  א ב  ח  ב  ב ע ל  ש  ש כ י ת  אֹו נ פ 

יב יט  ה  דברים  ,כלומר, "ביטוי שפתיים" הניב מופיע בתלמודו( 'ה 'ב ,מסכת הוריות)במשנה  .(4 ',ה) "ל 

, במוזיקה, בציור, ים לומר בדרכים רבותלדברים שאנו רוצ "לתת ביטוי"היום אפשר . שאדם אומר

כושר "אנו אומרים שיש לו  ,על אדם שיודע לדבר יפה ולנסח את דבריו בבהירות. בהתנהגות שלנו ועוד

 . "ביטוי

הוא חיבור של כמה מילים שמופיעות יחד  "ביטוי". חדשה יותר, יש משמעות נוספת "ביטוי"למילה 

זה יכול להיות צירוף מילים שיש לו  ;"טובים השניים מן האחד"כמו  ,זה יכול להיות פתגם קצר. בשפה

 .טיפל בבעיה קשה באופן מהיר ומוצלח, כלומר, "אחז את השור בקרניו"כמו  ,משמעות מיוחדת

 ."מטבע לשון"או , "ניב"לביטוי כזה אנחנו קוראים גם . הביטוי הזה מקורו במלחמות השוורים בספרד

איננו . 'אלא דווקא י', אבל האות האחרונה שלה איננה א, א"רש בטהמילה ביטוי היא אמנם מן השו

אדם , נשוי, למשל. 'הופכת לי' שבהן הא' יש עוד מילים בשורש שנגמר בא. אלא ביטוי, אומרים ביטוא

 .א"מן השורש מצ, או מצוי, א"מהשורש נש, שהתחתן



  

 הרָּ כֹוב  

לבן הבכור יש מעמד מיוחד . ורהאו הבת הבכ, הילד הראשון שנולד למשפחה הוא הבן הבכור

ובעבר הוא נחשב היורש של רכוש המשפחה או של התפקיד החשוב , ולפעמים גם זכויות מיוחדות

 עקב ועשוי המפורסם ביותר העוסק בבכורה הוא סיפורי רהסיפו ."בכורה"מעמד זה נקרא  .במשפחה

ורק , הוא זכה בבכורה ,לפני יעקבכיוון שעשיו יצא לאור העולם מאך , הם היו תאומים. (ה"בראשית כ)

 ".מכר את הבכורה בנזיד עדשים"לכן אנחנו אומרים שעשיו  .תחבולה של יעקב גרמה לו לוותר עליה

 להגיע" השורש הוא פירוש .השפות השמיות, בשפות רבות הקרובות לעבריתמופיע  ר"בכ שורשה

הוא שהרי הבוקר , שורשהאותו באה מ "בוקר"יש גם השערה שהמילה . "להגיע מוקדם"או , "ראשון

 ,למשל ".להגיע ראשון"הם ועניינן  ,הזהשורש מילים הנגזרות מן היש עוד . החלק המוקדם של היום

: כלומר, (4 ,ח"כ) "בטרם קיץבכורה "נזכרת  ישעיהוובספר , ּכּורֹותבַ לפירות הראשונים אנו קוראים 

הוא החג שבו מביאים  חג הביכורים. 'יץק'לפני קטיף התאנים הנקרא , שרק עכשיו הבשילהתאנה 

כשאדם מפרסם ספר ראשון אנו קוראים  .את הפירות הראשונים וחוגגים את העונה החדשה של הפרי

 "בכורה נאום". היא הטיסה הראשונה של טייס או של מטוס חדש "טיסת בכורה" ."ספר ביכורים"לו 

 . החדשתפקיד כהונתו בהוא הנאום הראשון של אדם חשוב ב

. הבכור אינוהבכר שנולד  גם כאשר, שורשהנגזר מאותו , הצאצא של הגמל, הרָּ כ  ב  או ה רכ  ב  הגם 

לפני , שמים אותו ראשון כלומר, אותו יםר  כ  ב  מ  אנחנו , כאשר אנו מעדיפים מישהו על פני מישהו אחר

, "בכיריםקידים פ"לכן אפשר לקרוא בעיתונים על . "ירכ  ב  "האדם החשוב ביותר בארגון הוא  .כולם

 . דרגה גבוהה מאוד בעלי הם קצינים "בכיריםקצינים ". אנשים חשובים בממשלה כלומר

 



  

 תר  ק  ב  

או שההורים שלנו לא עוזרים לנו , לפעמים נראה לנו שהשיעור היה משעמם. לא תמיד אנחנו מרוצים

הורים יש לם למורה וג. במקרים האלה אנו אומרים שיש לנו ביקורת על המורה או על ההורים. די

 .כשורהשאינם  אחריםועל דברים  ,בעיתון יש הרבה ביקורת על הממשלה. ביקורת עלינו כתלמידים

כדי שלא נוכל להשתמש , "ביקורת"הע מן הכרטיס את רהסדרן קו ,כאשר אנחנו הולכים לקולנוע

 .בכרטיס שוב

על פי . על הזה שתי משמעויותלפו. "לבקר"פועל וקשורה ל, ר"בקהיא מן השורש  "ביקורת"המילה 

 ,השנייהמשמעות על פי ה. ן קצרמלז בדרך כלל, חבר או שכןאנחנו באים לביקור אצל  ,אחתמשמעות 

 הצורותשתי . אם הוא מתנהג בסדרבודקים וקובעים , "על מישהו ביקורת מעבירים/מותחים"אנחנו 

שהיא כנראה המשמעות , קירהשל בדיקה וח, השנייהמשמעות אולם נפוצה יותר ה, ך"נמצאות בתנ

 ,כלומר, נכנס לביתו לזמן מה, ל בסדרואצל מישהו אם הכ אדם שבא לבדוק. המקורית של הפועל

 .וזה הקשר בין שתי המשמעויות, מבקר אצלו

בעקבות ש אף על פי, ביקורת שליליתאנחנו מתכוונים בדרך כלל ל "ביקורת"מדברים על אנחנו כש

צי ח  "אומרים ששולחים אליו  ,כאשר מבקרים מישהו בחריפות. ל בסדרשהכו להסיק ניתן גםביקורת 

, "ביקורת בונה"שהביקורת תעזור לאדם לשפר את התנהגותו אנו מעדיפים  רוציםכשאנו  ."ביקורת

 .לו הרגשה שהוא לא בסדר תיתןולא רק  ,לו להשתפר שתעזורביקורת 

 , "מבקר קולנוע" ,"אטרוןימבקר ת"יש . "רק  ב  מ  "אדם שתפקידו לכתוב או לומר דברי ביקורת נקרא 

ל בסדר ושתפקידו לבדוק שהכ ,"מבקר"בכל ארגון גדול יש . "מבקר מסעדות"וגם " מבקר ספרות"

בודק שמשרדי הממשלה ומוסדות ה, "מבקר המדינה", במדינה יש תפקיד חשוב מאוד. בארגון

. שבודק אם כל הנוסעים קנו כרטיסים, רקגם באוטובוס או ברכבת יש מב. המדינה פועלים כמו שצריך

ל עוברים בדוכנים שבהם בודקים "כשנוסעים לחו, למשל. "הר  ק  ב  "מילה חדשה שדומה לביקורת היא 

 ."בקרת דרכונים"והם נקראים , דרכונים

הביטוי הזה קיים בגרמנית והוא . "מתחת לכל ביקורת"כשמשהו מאוד לא בסדר אנחנו אומרים שהוא 

ואחר , תנו לתלמידים בגרמניהיבתעודות שנ. מעט ראל ותורגם לעברית מסיבה מפתיעהיש לארץהגיע 

הציון הנמוך ביותר היה . אינם דומים לציונים שאנו מכירים היוםחלק מהם היו ציונים ש, כך בישראל

 .אינו מופיעשבתעודות כבר  אף, כך נכנס הביטוי הזה לשפה העברית. "ביקורתלכל מתחת "

  



  

 הרָּ ֹוׂשב  

קוראים לכך , כאשר מספרים לנו על משהו טוב מאוד שהתרחש עכשיו או שעומד להתרחש בעתיד

רוב המקרים שבהם מדובר על בשורה או על מי ב. אנחנו אוהבים מאוד לקבל בשורות. "בשורה"

כשדוד המלך שמע . ך"וזה כך גם בתנ, מדובר בבשורה טובה, מביא בשורה כלומר, שמבשר משהו

ה י בֹוא"הוא אמר , למסור לו הודעה שאחימעץ מתקרב ה טֹוב  ל ב שֹור  יש טֹוב ז ה ו א   ,ח"י ',שמואל ב) "א 

אנו שרים  פיכמןיעקב בשיר ילדים של . הוא יום שבו מודיעים על דברים משמחים "יום בשורה" .(27

 ".כל ציפור אומרה שירה / וביער ובחורש / :כי הגן נמלא אורה / בשורה טובה הבאתי"

אחרי . בספר איוב הודיעו לאיוב שוב ושוב הודעות קשות ועצובות ,למשל. תמיד הבשורות הן טובות לא

, בעקבות הביטוי בגרמנית. "בשורת איוב"נולד בגרמנית הביטוי , ך לשפה הגרמנית"שתרגמו את התנ

 "ורהבש"בנצרות . "איובבשורת "אנחנו קוראים לה כשאנחנו מדברים על הודעה קשה מאוד על משהו 

יש כמה ספרים  ,שהוא הספר הקדוש לנוצרים ,בספר הברית החדשה. היא מילה חשובה מאוד

ך מוזכר אדם המביא לעם ידיעה "גם בתנ. וכדומה "הבשורה על פי יוחנן" למשל, "בשורות"הנקראים 

ים "בספר ישעיהו נכתב . "המבשר"והוא נקרא , על דברים גדולים שיתרחשו ר  ה  ל ה  ה מ אוו ע  ג ל י מ  ר 

ר טֹוב ב ש  לֹום מ  יע  ש  מ  ש  ר מ  ב ש  האיש אשר יביא : "כתב על האיש הזה שיר יורם טהרלב. (7 ,ב"נ) "מ 

ומי  / ,ומבטו רחוק באופק מתבונן הוא / ;אל תוך העיר הנצורה / חמוץ בגדים יבוא / ,את הבשורה

שוב גדול בשם יהוקם ליד ירושלים י ועל כן, מבשרת ציוןירושלים נקראת אצל ישעיהו  "?בבואו יכירנו

 . הזה



  

 ןאֹוגָּ 

אנו מתכוונים לומר שהוא מוכשר מאוד ויודע דברים רבים , "גאון"כשאנו אומרים על מישהו שהוא 

והסיפור שלה ארוך , פירושים נוספים "גאון"אבל למילה . או קולנוע, מתמטיקה למשל, בתחום מסוים

 .ומעניין

 "תאוג  ", "הו  א  ג  "כמו  ,מיליםקיימות כל מיני הזה  שורשמן ה. ה"גא/י"אגהשורש  ןהמילה גאון היא מ

היא  "גאווה"ו, המים גבוהים "גאות"כאשר יש . הוא שהן קשורות בגובה למילים האלהמשותף ה. ועוד

ך פירושו המקום "בתנ "גאון". "(גבה לבו"כמו בביטוי ) תחושה של אדם שהוא גבוה יותר מאחרים

 ויורד אל העמקיםוהוא זורם , נהר הירדן שבו מתחילהוא המקום הגבוה  "הירדןגאון " למשל. הגבוה

י ה : "בספר ישעיהו כתוב. גם הרגשה של גובה וחשיבות ופירוש "גאון"ך "בתנ. והבקעה הוא י ה  טֹום ה  ב 

ח ה מ  ת י ש  ' צ  ל יט  פ  ת ל  ר  א  פ  ת  ג אֹון ול  ץ ל  ָאר  י ה  ר  כ בֹוד ופ  צ ב י ול  לל  א  לפעמים תחושת הגובה . (2 ',ד) "ר 

נגד עם שחשב שהוא חזק וחשוב יותר  ,ויקראולכן כתוב בספר , מוגזמת ומרגיזה אתהזוהחשיבות 

ה: "מכולם ם כ מ ֻחש  צ כ  ת ַאר  ז ל ו א  ר  ם כ ב  יכ  מ  ת ש  י א  ּת  ם ו נ ת  ת ג אֹון ֻעז כ  י א  ּת  ר  ב   . (19 ,ו"כ) "ו ש 

 "גאון יעקב"ך מוזכרים "בתנ. החשובים והגבוהים ביותר כלומר, אמר שהם גאוניםגם על בני אדם נ

. "גאונים"לפני יותר מאלף שנה נהגו לקרוא למנהיגים הרוחניים של העם שישב בבבל . "גאון ישראל"ו

שכתב את הנוסח , רבי עמרם גאוןאת ו רבי סעדיה גאוןבין הגאונים המפורסמים חשוב להזכיר את 

 .ההגדה של פסח הראשון של

, גבוה מעל האחרים, מובתחו ,גם מפני שהוא? "גאון" אמדוע אנו אומרים על אדם מוכשר מאוד שהו

שפירושה , genius ,למילה גאון באנגלית ובשפות אחרות יש מילה דומה .אבל יש לכך עוד הסבר

בצלילן ת מפני שהן דומו ,יש לא מעט מילים בעברית שקיבלו משמעות חדשה. אדם מוכשר מאוד

. "גאוני"אנו אומרים שזה היה  ,כאשר מישהו אומר דבר מה חכם .משמעותהלמילה לועזית באותה 

ואנחנו , מישהו עושה מעשה טיפשי. באירוניה, בעקיצה "גאון"לפעמים אנחנו משתמשים במילה 

  "!גאוןאיזה ": אומרים

המפורסמות בשם זה היא אחת המשפחות . בעיקר במשפחות ספרדיות, הוא שם משפחה נפוץ גאון

 . ורם גאוןהיואחיו הזמר , בני גאוןהמשפחה שממנה יצאו איש העסקים 

 

 



  

 הרָּ בּוג  

אינו מגלה פחד ומוכן , היא תכונה המתגלית כאשר אדם פועל באומץ רב במצבים מסוכנים "גבורה"

מעשי  ועש םכותבים שה, בישראלמסוימים כים כאשר מספרים על מל, ך"בתנ. להקריב את עצמו

 .גבורה

 ,משמעותה" רב  ג  "המילה  למשל. ר"גב, שורשה ואותממזכירה לנו מילים אחרות  "גבורה"המילה 

נקרא , בדרך כלל לוחם בקרב, אדם אמיץ וחזק. שמייחסים לאדם ממין זכר תכונה של גבורה וכוח

ועל כן הוא , (ז"ט-ג"שופטים י) ך הוא שמשון"הגיבור המפורסם ביותר המוכר מסיפורי התנ. "גיבור"

ים"הוא שר  ,כאשר דוד בכה על חברו הטוב יהונתן .שמשון הגיבור נקרא לו ג בֹור  יְך נ פ   ',שמואל ב) "?א 

 .(27 ',א

לכן אלוהים נקרא . וביהדות בפרט ,הגבורה היא אחת התכונות החשובות יותר בעיני בני האדם בכלל

כשמישהו אומר . שהיא מזוהה עם אלוהים ,חשובה כל כך זאתההתכונה , כלומר, הגבורה :בתלמוד

 . כאילו שמע את זה מאלוהים, "הגבורהמפי "משהו חשוב וחכם אנו אומרים שהוא מדבר 

או  ולכל גיל היא מעניקה תכונה, הגיל שלואת חיי האדם לפי  (א"הכ) במסכת אבותהמשנה מתארת 

זה  כלומר, בן ארבעים לבינה ;יןזה גיל הנישוא כלומר, לחופהמיועד בן שמונה עשרה  למשל. תפקיד

ה הזאת באה אמרה. "לגבורה בן שמונים": המשנה אומרת 80ובנוגע לגיל . גיל של תבונה וחוכמה

נ ה: "תהיליםבעקבות פסוק בספר  מֹונ ים ש  ג בורֹת ש  ם ב  נ ה ו א  ים ש  ע  ב  ם ש  ה  ינו ב  נֹות  י ש  אם , כלומר, "י מ 

הגיע "שהוא , לכן אומרים על מי שהגיע לגיל שמונים. לגיל שמונים נגיע, שנות חיינו גברו מאוד

 . "לגבורות

כמו , בסרט או בספר, הוא דמות מרכזית במחזה "גיבור". בימינו משמעות חדשה קיבל "גיבור"

המילה נקבעה אולי  ,אולם, שהוא לוחם בקרב או אמיץ במיוחד אין פירוש הדבר. "hero", באנגלית

היום נוהגים לכתוב . השירים והסיפורים נכתבו בעיקר על גיבורים בשדה הקרבמפני שבעבר  אתהז

 ."גיבור-אנטי" מכוניםוהם , על אנשים פשוטים או חלשיםומחזות ספרים 

 מפניבדרך כלל , הוא אדם חשוב ובעל מעמד "גביר". ר נחשבות חיוביות"לא תמיד המילים בשורש גב

 . וקצת מפחיד, חזק וגדול הוא אדם "גברתן". שיש לו כסף ורכוש רב

 / בעלילות גבורה / ולא פיארתי שמך / ,לא שרתי לך ארצי": "אל ארצי"שיר בכתבה רחל המשוררת 

 ".על פני שדות /י רק שביל כבשו רגלי / ,חופי ירדן שוקטים / רק עץ ידי נטעו / .בשלל קרבות

 

 



  

 עזַ ג  

. ענפים מסתעפיםמתוך הגזע . ים באדמההוא החלק של העץ היוצא מתוך השורשים הנמצא "עז  ג  "

מזכיר לנו והוא  ,ע"גז הוא של המילה השורש. תוך גזע העץ יש טבעות המלמדות על גילו של העץב

 .או לכרות, לגדועהוא מה שאפשר  "גזע". ע"את השורש גד

תכונות , היא מתייחסת לקבוצה של אנשים שיש להם משהו משותף. נוספה משמעות" גזע"למילה 

אנחנו רואים את קבוצת . היא דימוי אתהזהמשמעות . צבע משותף או היסטוריה משותפת, תפותמשו

הקשר הזה . וממנו יוצאות קבוצות מיוחדות יותר ,כאילו היא עץ הצומח מהאדמה אתהזבני האדם 

ש  ": כתוב ישעיהובספר . ך"כבר בתננוצר בעברית  ר  ש  י ו נ צ ר מ  ג ז ע י ש  ר מ  הו י צ א חֹט  ר  . (1 ,א"י) "יו י פ 

שיש לו גזע , לעץ ,בית האב של ישי שממנו יצא המלך דוד, ישעיהו מדמה את המשפחה הגדולה

 . ושורשים

גאון  / גזע יוקם לנו / בדם וביזע: "ושם הוא כתב, ר"את ההמנון של תנועת בית חיבר בוטינסקי'זאב ז

הגרמנים בתקופה . ת שליליות מאודלמטרו "גזע"המילה שימשה  20-האבל במאה ". ונדיב ואכזר

הוא הקבוצה העליונה של בני , "ריהגזע הָא"שהם קראו לו , הנאצי האמינו שהגזע שלהםהשלטון 

טוהר "חוקקו חוקים של ו ,"הגזעתורת "לכן הם ניסחו את . כל האנושותהאדם שצריכה לשלוט על 

אנו מכנים  אתכזהשקפה . ריהאלבני גזעים אחרים אסור להתערבב עם הגזע , פיהם-שעל, "הגזע

יש עד היום גילויים של גזענות  למיניהןבחברות . "זעןג  "ואדם המחזיק בה הוא , "זעניתג  השקפה "

במגילת העצמאות של . החוקים המקובלים בעולם ובישראל מתנגדים לגזענות. כלפי קבוצות בחברה

י ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל תקיים שוויון זכויות חברת... מדינת ישראל: "מדינת ישראל נכתב

 .גם בהכרזה על זכויות האדם של האומות המאוחדות נכללניסוח כזה  ".גזע ומין ,דת

 



  

 תלּוגָּ 

יצא לגלות כמה וכמה היהודי העם . היא אחת החשובות בהיסטוריה של העם היהודי" גלות"המילה 

 לא מתוך בחירה ,עם יוצא לארץ שאינה שלוהיא האירוע שבו ה "גלות". ארצותכל מיני זר בופו, פעמים

 . "גלות" יםנקרא זרהעצם החיים בארץ גם  .אלא מתוך כורח

 .או על שם הארץ שממנה הם גלו, אליה הוגלו היהודיםשנקראה בדרך כלל על שם הארץ  "גלות"

ידי על  לבבל בני יהודה שהוגלוהגלות של  ,כלומר, גלות יהודהמדבר על ( 5 ,ד"כ)ירמיהו הנביא 

 -ב גלות ספרד .גלות בבל נקראת בדרך כלל אתהזהגלות  .נבוכדנצר במאה השישית לפני הספירה

 .היא שם שניתן לגירוש של היהודים מספרד 1492

היא שעבוד ישראל על ידי הרומאים לאחר חורבן  גלות אדום. קראו לגלויות בשמות סמליים במקורות

גירוש עשרת השבטים על ידי סנחריב במאה השמינית היא  גלות אשור. ('ז ,במדבר רבה) בית שני

  .האסלאםשם שניתן בספר הזוהר לגולי ישראל בארצות  היא גלות ישמעאל. לפני הספירה

ה", וממנה באה המילה הקרובה לה במשמעות ,ה"גל/י"גלא והמילה גלות השורשה של  גולה . "גול 

הזה מילים שורש מן האנחנו מכירים . תהיא בדרך כלל הארץ שאליה מגיעים האנשים שיוצאים לגלו

מי שיוצא לגלות הוא מי שחושפים אותו מן ? לבין הגלות ןמה הקשר ביניה. תגלית ועוד, גילוי :כמו

. נמצאת גם בשפות השמיות אחרותאת הזהמילה . מן המסתור שלו, המקום שבו הוא נמצא

לאדם . "גלותא" היאלגולה ולגלות המקבילה בארמית המילה  .פירושו נלקח לגלות "תגלגל"באתיופית 

 .ראש הגולה כלומר, אתָּ לּוגָּ  ישר  שעמד בראש יישוב יהודי בארץ גולה כלשהי קראו 

בשיר . "אלפיים שנות גלות"אחד הביטויים שהיו נפוצים מאוד בארץ ישראל בתקופה החדשה הוא 

את  / .אלייך חזרתי / אחרי אלפיים שנות גלות: "הוא כותב שמואל פישר של" ארצנו הקטנטונת"

כאשר אנו מדברים על דבר מה ארוך ומשעמם אנו ". רשתיךילנצח א, ארצנו הקטנטונת / היחידה שלי

 ."ארוך כאורך הגלות" שהואאומרים 

 



  

 ילל  גָּ 

, בהנדסההשיעור האחרון  עלאו  :אנחנו חושבים על שני דברים שונים "ילל  ג  "כשמזכירים את המילה 

כל  פשוט אינואבל הוא , נראה שיש? האם יש קשר בין המילים האלה. צפון הארץלאו על טיול שעשינו 

 .כך

 ך פירוש"בתנ. בגודלם שלו שוויםהעגולים ששני הבסיסים  הנדסי גוףהוא  "ילל  ג  " ,המרחב בהנדסה

ים ב  " :מתואר הגבר האהוב השירים שירמגילת וב, "עמוד" המילה הוא א  ֻמל  ב מ  יו ג ל יל י ז ה  ישי ד  ש  ר   "ּת 

 "ילל  ג  ". הוא גם ציר של דלתך "בתנ "ילל  ג  ". לעמודים של זהב דומותהידיים שלו  ,כלומר, (14 ',ה)

שורש הזה אנו מכירים מן ה. שיש לו תנועה של סיבובעגול או ומתאר משהו , ל"גלקשור כאן לשורש 

נקראת כך כי אנו  "מגילה" ;שלוהמעוגלת בים נקרא כך בזכות התנועה  "לג  " :למשל ,מילים רבות

שאנחנו בולעים נקראת כך בגלל הצורה  "גלולה" ;כשאנו פותחים או סוגרים אותהמגוללים אותה 

 .העגולה שלה

 בספר מלכים. במשמעות של אזור בארץגם  "ילל  ג  "מילה אנחנו מוצאים את ה למיניהןבשפות שמיות 

יר  ": כתוב 'א ח  ֹלמֹה ל  ְך ש  ל  ם  ן ה  ג ל ילָאז י ּת  ץ ה  ר  א  יר ב  ים ע  ר  ש  ך "בתנ? מהי ארץ הגליל. (25 ',ה) "ם ע 

מנסים להסביר את המילה  למיניהםהפרשנים . שבו גרים הגויים האזור, "גליל הגויים"מדובר על 

 כלומר, "גוללת אליה את כל הגויים"יתה ישה, י מסביר שגליל הגויים היא כל ארץ ישראל"רש. אתהז

 . אוספת אותם אליה

. ('ב ',ט ,מסכת שביעית) התחתוןוהגליל העליון הגליל : מחלקים את האזור הצפוני לשנייםבמשנה 

וכך מחלקים את צפון , "המערביהגליל "גם את  םאליה מוסיפיו, עד היום מקובלת זאתההחלוקה 

 ."אצבע הגליל"אים גם מזרחי של הגליל העליון קור-הצפונילאזור . הארץ לשלושה גלילים או אזורים

שבמפות של מדינת ישראל נראה האזור הזה כמו אצבע שיוצאת מהשטח הרחב  ,הסיבה לכך היא

 .כל הגליליותר המכיל את 

כתב שיר  נתן אלתרמןהמשורר . ונכתבו עליו שירים רבים, הגליל הוא חלק אהוב מאוד בארץ ישראל

רוח , רוח, רוח / ,לילה ליל ,ליל גליל / ,ח בא קל קלילרו / ,ליל גליל, ליל גליל" :שחוברה לו גם מנגינה

בוא אתי אל  / ,קח תרמיל, קח מקל: "הוא מתחיל במילים. כתב שיר על טיול בגליל אהוד מנור ."ליל

שנהרג בהגנה על תל חי בשנת , יוסף טרומפלדור ".סביב, נהלך סביב / בוא אתי ביום אביב /,הגליל

 . "ליהגלייוסף "לכינוי זכה , 1917

קיבוץ . עוזיה גליל, והוא נקרא על שם הממציא שלו, הוא גם שם של רובה שפותח בישראל "ילל  ג  "

הוא נקרא כך כי בעבר הרחוק שכן באזור כפר  .ליל אלא בשרוןאינו נמצא בג, לעומת זאת, גליל ים

 .ליל'ועד מלחמת העצמאות שכן שם כפר ערבי בשם אג, גליל ים, שומרוני בשם הזה

  



  

 רבָּ דָּ 

, היא חשובה לא רק מפני שאנו מרבים להשתמש בה. היא אחת המילים החשובות בעברית "ב רד  "

המשמעות הראשונה של  . שהקשר ביניהן מעניין מאוד, אלא בעיקר מפני שיש לה שתי משמעויות

משה של  על הלוחות. "דיבור"והמילה  ,"לדבר"מכאן גם הפועל . אומריםאנחנו היא משהו ש "ב רד  "

הכללים החשובים של המוסר  תעשר: כלומר, עשרת הדברים, ובניסוח אחר, "עשרת הדיברות"נכתבו 

. "ב רד  " כנראה המשמעות הקדומה יותר של המילה היא "משהו שנאמר"של משמעות ה. היהודי

בא  חגית אדוניה בן, למשל. פירושה משהו שאומרים "ב רד  " המילה ך יש פסוקים רבים שבהם"בתנ

ב ר": וכך כתוב. כדי לשכנע אותה שהוא יהיה מלך ישראל בת שבעל א ר ד  י ְך ו ּתֹאמ  ל  ב ר ל י א  ר ד   "ו טֹאמ 

 .(14', ב ',מלכים א)

 היא "ב רד  ". משהו בעולם ,"עניין"או  "ץפ  ח  "היא  "ב רד  "המשמעות השנייה והחשובה לא פחות של 

ד : "בספר בראשית נכתב ,למשל .לם שלנוית שנועדה לתאר מה יש בעוכללו מילה נפוצה ב  ע  ר ה  פ  ו י ס 

ה ש  ר ע  ש  ים א  ר  ב  ד  ת כ ל ה  ק א  י צ ח   . (66 ,ד"כ) "ל 

. דברי הימיםשני ספרי ו, דבריםספר : םשממופיעה ב "ב רד  "כמה ספרים שהמילה  נכלליםך "בתנ

, "מרעה"שפירושה  ,ר"אך כאן הכוונה למשמעות אחרת של השורש דב, במדברקיים גם ספר 

שנסגר בשנת  ,בישראל של עיתון יומי חשובהוא שמו ר בָּ דָּ  .והמדבר הוא המקום שבו רועים את הצאן

1996 . 

חלק מהם מתייחסים למשמעות . בהם מופיעה "רב  ד  "שהמילה ביטויים רבים מאוד  קיימיםבעברית 

וכשמישהו , "דברי טעם"שני יש  מצד. "דברי שטות"או  "דברי הבל"יש . האמירה, הראשונה של דבר

ת : "נאמר בספר קהלת ."דברי אלוהים חיים" אומרים שאלה ,אומר דברים נכונים נ ח  ים ב  כ מ  י ח  ר  ב  ד 

יל ים כ ס  ל ב  ת מֹוש  ק  ז ע  ים מ  ע  מ    .(17', ט) "נ ש 

דברי "קראים חפצים יקרים נ. "רב  ד  " המילההשנייה של  תמשמעומתייחס לביטויים ה החלק האחר של

כאשר  ."משוגע לדבר"על אדם שעוסק בנושא אחד בהתלהבות ובמסירות אנחנו אומרים שהוא . "ערך

לא היו דברים " :בעקבות התלמוד אנחנו אומרים, יתאנו טוענים שידיעה מסוימת אינה נכונה או שקר

מקרה לא שקרה כשאנו רוצים להרגיע את האנשים סביבנו אחרי . ם"להד: או בראשי תיבות, "מעולם

כשמישהו אומר לנו בנימוס . מה שקרה איננו עניין חשוב ,כלומר ,"אין דבר"אומרים אנחנו  ,נעים

שר  אריק לביא ."האד  ה נ  ד  "תרגום של הביטוי בלדינו  וזה ."על לא דבר"ם עוניאנחנו , "בבקשה"

 / ולחשוב שהייתי יכול / לנוע, יש לנוע / לא שבוע, לא שנה / שום דבר לא ידוע": באחד השירים שלו

 ."לולחזור על הכ

 



  

 רֹוד

עם השנים יש . גילהוהם בערך בני אותו , תקופהההוא קבוצה של בני אדם שנולדו באותה  "רֹוד"

ועוברים חוויות דומות לאורך , הם הולכים יחד לבית הספר ולצבא, דברים משותפים עוד ועודביניהם 

גם אם כל , נו מדברים על משהו שמשותף לאנשים האלהאנח "דור"כשאנחנו מדברים על . החיים

 .דור שונים אלה מאלההובני האדם באותו  ,אחד מהם הוא אדם עצמאי

, ורותדאנחנו מדברים על מעגל ה. בסיבוב, שפירושו הליכה במעגל, ר"דוהיא מן השורש  "רֹוד"המילה 

ץ : "כך אמר על קהלת .כל דור בא אחרי הדור שלפניו ,על כך שלאורך הזמן ָאר  א ו ה  דֹור הֹל ְך ו דֹור ב 

ת ד  ם עֹמ  שהיא  ,"מדורה": למשל. מעגללמילים הקשורות נגזרות עוד הזה שורש מן ה. (4 ',א) "ל עֹול 

 ,כנראה, ותקשור "מדור"או  "דירה"גם המילים  ;אשמבנה של עצים בצורת מעגל שמדליקים בו 

: קשורות לצורת המעגל" דואר"ו" דוור"גם המילים ; יםשהבתים בעבר היו עגול אולי מפני, לשורש הזה

 .הדוור הולך במסלולים מעגליים כדי לחלק את דברי הדואר

במשנה מונים דורות . כבר בתקופת התלמוד עמדו על כך שלכל דור יש אופי מיוחד ותפקיד מיוחד

דור " ;הגדולהדור שהושמד במבול  הוא "דור המבול". שכל אחד מהם סבל מבעיה מסוימת ,שונים

אבל  הוא הדור שיצא ממצרים "דור המדבר" ;הוא הדור שהתפלג במגדל בבל והתפזר בעולם "הג  ל  הפ  

כשאנו מדברים על קבוצות של אנשים שעבדו קשה למען מטרה אבל , גם היום. לא הגיע לארץ ישראל

 ."המדברדור "אנו קוראים להם  ,את התגשמותהלא הספיקו לראות 

דור "דור החלוצים נקרא . החדשה ובמדינת ישראל מדברים על דורות שוניםגם בארץ ישראל 

והדור שנולד עם קום המדינה נקרא , "ח"דור תש"השחרור נקרא  במלחמתהדור שנלחם  ;"המייסדים

לכך שהדורות החדשים  והתכוונו, "ינס'דור הג"ועל  "דור האספרסו"אחר כך דיברו על . "דור המדינה"

 . נותוליהאוהבים לבלות 

לפעמים אנחנו מזלזלים בדורות . ועל אלה שבאים אחריו, כל דור נוהג להסתכל על הדורות שבאו לפניו

מבוגרים  אנשים. "דור הנפילים"להם ולפעמים מתפעלים מההישגים שלהם ואפילו קוראים  ,הקודמים

אבל יש גם . שהדורות החדשים פחות טובים מהם כי הם סבורים, "הולך ופוחת הדור"נוהגים לומר ש

 זהומה שחשוב שבני דורות שונים ידברו , בכל דור יש דברים טובים ורעים ,פיה-שעלמחשבה  צורת

מהדור יותר חשב שהדורות הבאים יהיו טובים  אהוד מנור ."דור לדור יביע אומר" בביטויכמו , זהעם 

אל  / ,דור, דור ... / .מתואני שומע את נשי / ,הדור הבא ישן בחדר הסמוך": כתב על זה שיר יפהו, שלו

ששם בנו , חנן יובלאת השיר הזה שר  ".אל תמכור את עולמך / דור דור / .כמוני, תשבור את חלומך

 .דורבכורו 

 

 



  

 ןּוּיד  

להגיע למסקנות  במטרהבדרך כלל , בנושא כלשהובין כמה אנשים הוא שיחה מסודרת  "ןיוד  "

לבית אבל כאשר שני צדדים באים , "ןיוד  "ר לא נקרא חצבלשיחה סתמית בבית או  ,לכן. ותפותמש

וגם , גם בממשלה ובכנסת מתקיימים דיונים. זה דיוןהרי  ,של השופט בקשים את החלטתוהמשפט ומ

 .בחברות ובארגונים

וגם השורש הזה מראה לנו שדיון  ,נ"ודהשורש שלה הוא . מופיעה כבר בימי הביניים "ןיוד  "המילה 

, היא מדינה. "מדינה"שורש היא האותו ממילה חשובה אחרת . בדינים ובחוקים, טקשור בבתי משפ

מדינה שאין לה מערכת של חוק ומשפט אינה יכולה להיקרא . מוסד גדול שיש לו חוקים ודינים, למעשה

 ."מדינה"

 דבראין פירוש ה. "לשולחן הדיונים"אנו אומרים לפעמים שהוא הובא  ,כאשר אנחנו מביאים נושא לדיון

. נוצר הביטוי הזה – שרוב הדיונים מתקיימים סביב שולחן אולם מאחר, שמדובר בשולחן ממש

מושג . "חבר דיון": ובעברית, "פאנל" בלעזאנשים הדנים בפני קהל בנושא מסוים אנו קוראים קבוצת ל

גם  ,דיון בנימוס ובהקשבהלאנשים לנהל כללים שמאפשרים שפירושו , "תרבות דיון"חשוב אחר הוא 

 . ם מסכימים זה עם זהנכשאי



  

 תמּוד  

או דמות היא רק מה , בן אדם או חיה, האם דמות היא דבר אמיתי. מעט מבלבלת "תמוד  "המילה 

לבית  "דמויות"כשאנחנו אומרים שמתקרבות כמה ? מה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים, שנדמה לנו

כי  ,מסופר בני ברמן שרש הליצןבשיר , למשל. אנשים אמיתיים אלהכי , לומראנחנו מתכוונים , שלנו

הדמות של הליצן כאשר  ,כלומר". זאת דמות הליצן הננס / מכרכרת דמותשם  / בין חבל לחבל"

מתאר  הוא ,הנביא יחזקאל באחד החזיונות של, לעומת זאת. היא איש אמיתימתברר ש ,מתקרבת

טֹות ו  ", רוח סערה ב ע ח  מות ַאר  ּתֹוכ ה ד  מ הומ  ה  ם ל  מות ָאד  ן ד  יה  א  ר  החיות  ,כלומר ,(5 ',אל אקיחז) "ז ה מ 

לא  ,אם כן ,היא "תמוד  ". "צורה"פירושה כאן  "תמוד  "המילה  .שאינן בני אדם אף, נראות כמו בני אדם

 אנחנו, הצגה או סרט, סיפור, גם לגיבור ביצירה דמיונית. אלא הצורה שלו, בדיוק הדבר שאנחנו רואים

 ."תמוד  "קוראים 

איננו אשר כ ,למשל. בשורש הזהרבות אנחנו משתמשים  .ה"דמ/י"דמהיא מן השורש " תמוד  "המילה 

אנחנו  ,רוצים לחשוב איך משהו נראה כשאנחנו. "נדמה לנו"שזה בטוחים במשהו אנחנו אומרים 

. דומיםחנו אומרים שהם אנ ,כשבן אדם או חפץ מזכירים לנו אדם או חפץ אחר ."דמיון"את המפעילים 

את מה  כלומר, שלו "התדמית"את לשפר הוא מנסה  ,כאשר אדם שרוצה שיבחרו בו לתפקיד חשוב

האחר ומתארים דבר אחד בעזרת תכונות  ,כאשר אנו משווים בין דברים דומים .שאנשים חושבים עליו

 .בדימוייםובשירה נוהגים להשתמש  בספרות. "דימוי" לזהאנו קוראים , של הדבר האחר

האופי של , כלומר, "בצלמו ובדמותו"ך שאלוהים ברא את האדם "ביהדות נהוג לומר בעקבות התנ

 ,מתנהג בצורה מוסרית כאשר אדם. התנהגותו של אלוהיםלהאדם וההתנהגות שלהם דומים לאופיו ו

. האדםעל האופי והתכונות המוסריות של בני  ,כלומר, "שומר על צלם אנוש"אנחנו אומרים שהוא 

לכן  ,כפי שהם נראים בעינינו מציגה את הדברים "צלם"גם המילה . הן מילים קרובות "תמוד  "ו "צלם"

 פעולהלו ,"מצלמה"נתנו לו את השם  ,מראה דברים המופיעים במציאותהכשרצו למצוא שם למכשיר 

 ."צילום" שאנו מבצעים באמצעותה אנו קוראים

  



  

 העָּ ד  

הד  " כשמישהו אומר שיש לו או , פירוש הדבר שהוא החליט אם הדבר הזה טוב או רע, על משהו "ע 

 ."לדעתי" אנו נוהגים לומר ,שבו אנחנו משמיעים דעה ,לת משפטיבתח. כדאי לעשות אותואם 

. למצוא מאמרים שבהם הכותבים מפרסמים מה הם חושבים על מה שקורה במדינהבעיתונים אפשר 

אנחנו אומרים  ,ביניהם כשאנשים אינם מסכימים. "דעות"או , "מאמרי דעה"למאמרים האלה קוראים 

עות דה ,כלומר, "תמימי דעים"כאשר הם מסכימים אנחנו אומרים שהם  ."חילוקי דעות"שיש ביניהם 

  .הסכמה, ר שלם ותמיםיוצרות דב, להפך אלא ,שלהן אינן חלוקות

הד  "ך מופיעה המילה "בתנ דבר מה שאנחנו יודעים  ,"ידיעה" פירושה. אבל המשמעות שלה שונה, "ע 

כ ל : "כותב ישעיהוהנביא . ולא ההשקפה הפרטית שלנו על הדברים, בביטחון יתו ב  ח  עו ו ֹלא י ש  ֹלא י ר 

י ש  ד  ר ק  ת ה, ה  ה א  ע  ץ ד  ָאר  ל ָאה ה  ים' כ י מ  כ ן  ט ם מ  י ם ל  הד  "יש מילה קרובה מאוד ל. (9 ,א"י) "כ ם    "ע 

 .במשמעות מאודדומות  "דעת"ו "דעה" המילים, ך"בתנ. השכלה, פירושה ידיעה "דעת" ."תדע"והיא 

עליו , המקבל את ההחלטה האחרונהמשפט או בארגון יש אדם בבית . של דעות שונים יש סוגים

, מי שיש לו כסף, כלומר, "בעל המאה הוא בעל הדעה"נהוג לומר ש. "תע  כר  דעה מ  "שיש לו  נאמר

בעולם . "דעה קדומה"יש לנו , כאשר אנחנו שופטים דבר מה בלי לבדוק אותו. א הקובעתהדעה שלו הי

ואנו קוראים למחשבות האלה , של היום חשוב מאוד לדעת מה חושבים האנשים על מה שמתרחש

 . ל מיני דרכיםבכ ןאותואפילו מנסים למדוד , "דעת הקהל"

בכל דבר שידריך אותנו  "דעי  "לו זקוקים אנחנ. מילים חשובות רבות בעברית יש ע"שורש ידמן ה

, דעויכשאנו רוצים לפרסם דבר מה שאנו מבקשים שכולם י. "ידעמ  "ומבקשים לקבל , שאנחנו עושים

 גוףא וה "מודיעין". "ןת  ע  ד  "הוא  נושאאדם שיש לו דעה בכל  ."מודעה"או  "הודעה"אנחנו מפרסמים 

 ."מדע"בקשים לדעת על העולם באמצעות אנחנו חוקרים ומ. מידע מספקאו מידע  ףאוסש

 



  

 לד  ב  ה  

אנחנו יכולים לשאול מה ההבדל בין ספר . שיש להם משהו משותף, הוא שוני בין שני דברים "לד  ב  ה  "

אבל יהיה טיפשי לשאול . שספר נועד לקריאה ומחברת נועדה לכתיבה, למשל, ולענות, לבין מחברת

ולווייתן , היא כלי נגינה חצוצרה. שום דבר משותף םהרי אין ביניה, לווייתןלבין מה ההבדל בין חצוצרה 

 . הוא יונק החי בים

( ג"רלב) לוי בן גרשם' רהפרשן . שימשה כבר את החכמים של תקופת ימי הביניים "לד  ב  ה  "המילה 

שאול עם היות מלך נפל הוא ? איזה הבדל יש בין דוד לשאול: "כתב, 27 'א ',בפרשנותו לשמואל ב

שלמה המלך ושלמי במחזמר  הסנדלרבשיר ". ודוד ניצח במתי מעט עם רב, מו ביד פלשתיםוע

אבל  / ושמי שלי דומה לשמו / אני שלמי והוא שלמה: "שר שיר שלמי, נתן אלתרמןשכתב  הסנדלר

  ".בכל זאת יש הבדל רשמי / בין שמו שלו לשמי

דומה למשמעות של הות כללית משמע אתהזלמילה ". הבדלה"מילה הקדמה  "לד  ב  ה  "למילה 

המעבר . חג ליום חולמיום או  יום השבתממשמשת גם לציין את המעבר ביהדות אבל היא , "לד  ב  ה  "

ואז שרים את , "נר הבדלה"נקרא  בשעת המעברהנר שמדליקים  .לבין החול קודשהזה מבדיל בין ה

 ". חטאותינו הוא ימחול, ודש לחולקהמבדיל בין : "הברכה

. במשקל הזה יש עוד מילים המצביעות על שוני בין דברים שונים .לט  ק  ה  היא במשקל  "לד  ב  ה  "המילה 

אותו באמצעות  ציגשאפשר להאבל הוא הבדל , הוא מין הבדל, ש"שורש פרמן ה ,"הפרש", למשל

את  אחרונהבאישרה העברית האקדמיה ללשון . 6הוא  12-ל 18ההפרש בין , למשל. במספרים

צורה שונה במקצת של , כלומר, "ואריאציה"הלועזית עבור המילה במילה עברית  היזו ."ןו  ג  ה  "המילה 

אבל חשוב לנו להדגיש , או בין שתי תופעות, לפעמים אנחנו עורכים השוואה בין שני דברים. מה־דבר

 ".להבדיל"המילה במקרה הזה אנחנו מוסיפים את . שהם בכל זאת שונים

כי היום  ,"הבדל של יום ולילה"ביניהם אנו אומרים שיש , ני רב מאודכאשר יש בין שני דברים שו

אז אנחנו . אבל השוני חשוב מאוד, לפעמים יש שוני קטן בין שני דברים. והלילה שונים מאוד זה מזה

 "!יחי ההבדל הקטן": אומרים

 



  

 הרָּ דָּ ג  הַ 

תי מתאים להשתמש ומ, אנחנו רוצים להסביר מה המשמעות שלה, כאשר אנחנו מדברים על מילה

מדוע נקרא . לכל מילה או ביטויהגדרה במילונים אפשר למצוא  ."הר  ד  ג  ה  "להסבר הזה קוראים . בה

לבין  אתהזבין המילה  "גדר"מפני שבאמצעות ההסבר אנחנו כאילו מניחים ? "הגדרה"ההסבר הזה 

כדי שנוכל  ,"רותהגד"אנחנו מקבלים ממחבר התשבץ , כאשר אנחנו פותרים תשבץ. מילים אחרות

 . למצוא את המילים החסרות

ובכך הם , חוקרים של צמחים מתארים את התכונות המיוחדות לכל צמח. לא רק מילים אפשר להגדיר

 שנקראההגדרות האלה כתובות בספר . קובעים במה הוא שונה מצמחים אחריםו, מגדירים אותו

. מה אנחנו רוצים להשיג, מה חשוב לנו: םאנחנו נוהגים להגדיר דברים רבים בחיי ."מגדיר צמחים"

הם מבקשים , ם או קבוצה של אנשים רוצים לשלוט בגורל שלהם ולקבל מדינה משלהםכאשר ע  

  ."זכות להגדרה עצמית"שתהיה להם 

דבר שאפשר לראות היא  "גדר". "הגדרה"היא מילה קדומה יותר מ ,ך"המופיעה בתנ, "רד  ג  "המילה 

מילה מעניינת מאוד שגם . מחשבותלמילים ול מתייחסת" הגדרה" ;ולהרוס אותו לבנות, לגעת בו, אותו

אנחנו מדברים על  ,"מגדר"כשאנחנו מדברים על  ."רד  ג  מ  "היא  "גדר"המקור שלה הוא המילה 

 . גבריםאלה של הנשים לעומת ה לשהמיוחדים  המאפיינים

 



  

 המָּ שָּ ג  הַ 

כאשר אנחנו הופכים את החלומות האלה . חלומות ומחשבות, לכולנו יש רעיונות ?"המ  ש  ג  ה  " אתזמה 

 "םש  ג  "ל הקשור האינהיא הרי . מעט נראית מוזרזאת ההמילה . אותםמגשימים אנחנו , למציאות

 ."הגשמה"לבין המילה  אתבמשמעות הז "גשם"ובאמת אין קשר בין , שיורד בחורף

דומה קיימת  מילה. "אמ  ש  ג  "היא ית המילה בארמ. משהו ממשי, כלומר, "גוף"ם פירושו בעברית ש  ג  

פירושו , "גשמי". "מגושם"שהוא אומרים  וכבדעל אדם שיש לו גוף גדול . גוף הפירוש "םס  'ג  ": בערבית

 . משהו שקיים במציאות, ממשי

המשמעות של הפיכת רעיונות וחלומות , במשמעות אחרת "הגשמה"היום אנחנו משתמשים במילה 

 / יש צורך במיליון חולמים / כדי להגשים חלום אחד ישן" :מקום בלבכתב בשיר  מנוראהוד . למציאות

חינכו  םש. בתנועות הנוערחשובה מאוד הייתה ועודנה  "הגשמה"המילה ". שלא עוצמים את עיניהם

( אם מוצאם מחוץ לארץ)או לעלות לארץ , ללכת ולחיות בקיבוץ ולעבוד בחקלאות בני הנועראת 

 העובד והלומדסמה של תנועת הנוער יהס   ."הגשמה"פעולות אלה נקראו . ים חדשיםולהקים יישוב

על כך שכל אדם צריך להשתמש , כלומר, "הגשמה עצמית"היום נהוג לדבר על  !"םעלה והגש  "ה יתהי

 . למציאות חלומותיו ושאיפותיואת להפוך כדי כישרונות שלו יכולות שלו ובב

 



  

 תנּומ  דַ ז  ה  

או להשיג הישג , מעוניינים לעשותושאנחנו  לעשות מעשהת אפשרות וצרהיא מצב שבו נ "תנומ  ד  ז ה  "

 מועדהעתה הוא , כלומר ,"נפתח חלון הזדמנויות"כך שנהוג גם לדבר על  ,לכן. שאנו מעוניינים בו

המילה . כאילו שהחלון הזה היה סגור קודם, מתאים לבצע דברים שקודם היה קשה לבצעה

 .הזדמנות קשורה לזמן מתאים לבצע משהו כי, נ"השורש זמהיא מן  "תנומ  ד  ז ה  "

 ספרב ,למשל) בימי הביניים ר יוסף אבן פקודה"בחיי ב' רמופיעה בכתבים של  "תנומ  ד  ז ה  "המילה 

וגם הוא קשור למשהו , מצוי כבר בתלמוד "להזדמן"אבל הפועל , ('ג ,טחוןישער הב ',ד חובת הלבבות

רבי עקיבא . רבי עקיבאמספר סיפור על  רבן גמליאל. כביכול בצורה מקרית, םשמגיע בזמן המתאי

, דף של ספינה נזדמן לי: "סיפר רבי עקיבא, כששאל אותו רבן גמליאל איך ניצל. אבל ניצל, טבע בים

 . ('א ,א"קכ ,מסכת יבמות) "וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי

הזדמנות "ן וקוראים לה, ויות מצוינות שצריך לנצל אותם מידיש הזדמנ. יש סוגים שונים של הזדמנויות

לפעמים אנחנו . בשפה האנגליתשני הוא מקורו של הביטוי ה. "הזדמנות פז"או , "בלתי חוזרת

. "שנייההזדמנות "ואז יכולה לבוא , מנצלים אותה כשהיא מגיעהאיננו , כלומר, מחמיצים הזדמנות

חשובה מאוד גם כשמדברים על הפערים בין  "תנומ  ד  ז ה  "לה המי. כדאי מאוד לא להחמיץ גם אותה

, לכל אדם, כלומר, "שוויון הזדמנויות"בחברה  שיהיהכך  לעיש אנשים שנאבקים . עניים לעשירים

 .וכישרונותיאת חלומותיו ואת  תהיה אפשרות בזמנים שונים להגשים, שהיגבר או א, עשיר או עני

וכמה צריך  ,תלוי בזמן כל מה שאנו עושיםמזכירות לנו כמה ה, נ"שורש זממן יש מילים לא מעטות 

שרוצים שנשתתף , לנו באיזה זמן יתקיים אירוע מסוים מודיעים "הזמנה"מקבלים כשאנו . להתחשב בו

הקורא מתכוון לכך שהגיע הזמן  ,"הנני מוכן ומזומן לספר ביציאת מצרים"כשאומרים בסדר פסח . בו

שהכסף נמצא אצלנו בזמן  ,הדבר פירוש ,"במזומן"משלמים כאשר אנחנו . שלו לקרוא את הסיפור

 .עכשיו כלומר, המתאים



  

 לל  הַ 

, אנחנו מהללים אותו, מה בצורה מודגשת־דבר מאוד כשאנו רוצים לשבח. בח נרגשבר ש  הוא ד   "לל  ה  "

לים יש שישה בספר תהי. גם פירוש מיוחד "הלל"יש למילה ביהדות  ."דברי הלל"או אומרים עליו 

המזמורים האלה  .משבחים ומהללים את אלוהיםהמזמורים נכללים בהם ש( ח"ג עד קי"קי)פרקים 

בכמה מהמזמורים האלה . בראש חודש ובחגיםנוהגים להשמיע את התפילות האלה . "הלל" נקראים

, ו"רק קלפ, יש גם פרק מיוחד בספר תהילים ."הלל המצרי" הם נקראים גם כןול, נזכרת יציאת מצרים

 ."הללחצי "וזה נקרא , לפעמים לא קוראים את כל המזמורים. "הגדולהלל "שנקרא 

כאשר משבחים . "יפה להלל"שהוא על אדם יפה מאוד אומרים . מופיעה בביטויים רבים "הלל"המילה 

 .זה יכול להיאמר בלי קשר למזמורי תהילים. "גומרים עליו את ההלל"שנאמר  ,מישהו מאוד

, תהילים, הו השורש של שם ספר המזמוריםז, ראשית. ל"רבות נגזרות משורש הלבות מילים חשו

תהילה  ,יוםכ ;לאלוהים מזמור שבח ,במקור ,היא "תהילה". "תהילה"כיר לנו את המילה זוהוא מ

היא מורכבת משתי . "הללויה"לעתים קרובות המילה  המופיעבתהילים . כבוד ופרסום רב פירושה

  .הללו את אלוהים: כלומר, "יה"-ו" הללו": מילים

בעקבות , "פרי הילולים"על פרי מוצלח מאוד אומרים שהוא . ל"ורש הלמן השמילים מעניינות עוד יש 

גם . "יין הילולים"נקרא  צעיריין . "פרי הילולים"שנקראו , חגיגות שבהן אכלו את הפירות הראשונים

תה חג של שבח יכי בעבר היא הי, רש זהשונגזרה מ, חגיגה עליזה שפירושה, "הילולה"המילה 

ועד היום יש בישראל אנשים , הילל הזקןאחד החכמים החשובים בתקופת המשנה היה . לאלוהים

 .ללהַ או  היללרטי או שם המשפחה שלהם הוא ששמם הפ

 



  

 ןנֹומ  ה  

ו משמיעים ואות, לכל מדינה יש המנון. בעיקר, מל מדינותס  טא או מ  ב  מ  ה, הוא שיר רשמי "ןנֹומ  ה  "

קבוצות , תנועות, כמו בתי ספר ,אלא גם למוסדות, לא רק למדינות יש המנונים. רשמיות באירועים

 .כדורגל ועוד

ה למשה שהניח את "ראה כבוד שחלק הקב" :אמר רבי יהודה. מופיעה במדרש "ןנֹומ  ה  "המילה 

כאן  "ןנֹומ  ה  ". (ה"מ ,ת רבהשמו) "והיו מלאכי השרת באין לומר המנון לפניו, העליונים ובא אצל משה

עוד , הבו לבניםכתב את השיר  אלכסנדר פןהמשורר . הוא שיר תהילה שהמלאכים שרים למשה

יש  / במקום אתמול / המנון בניין ארצנו / ,כולנו נשיר" :הוא כתבבשיר זה . לפני שקמה מדינת ישראל

 ".עתיד עמנו לנו שכר / בהרף בנייננו / ,ובעד כל קיר / לנו מחר

. לאלים ולגיבורים שהושרהיה שיר תהילה  "Hymnos"אצל היוונים . מקורה יווני "ןנֹומ  ה  "המילה 

, והוא כנראה קשור לשמה של אלת החתונות במיתולוגיה היוונית, ההמנון היה שיר חתונות ,במקור

ן"  . "הימ 

, רבות של מילים יווניות בעברית מאות. איננה המילה היחידה בעברית שמקורה בשפה היוונית "ןנֹומ  ה  "

 נכנסו בדרך כלל. אנחנו מתייחסים אליהן כאל מילים עבריות לכל דבר, "ןנֹומ  ה  "אבל כמו המילה 

בין . כאשר היוונים שלטו בכל האזור, המילים האלה לשפה העברית בתקופת המשנה והתלמוד

 ורבות "דורון", "פרצוף", "בסיס" :המילים המילים החשובות שנכנסו לעברית מיוונית אפשר להזכיר את

 .אחרות

 



  

 תבּוש  יַ ת  ה  

 אבל ההיסטוריה. שבה אדם מושיב את עצמו על כיסא או על ספה ,היא פעולה פשוטה "תבוש  י  ת  ה  "

פעולת יתה יה "תבוש  י  ת  ה  " ,כבר בימי הביניים. חיים מרתקים אתהזהיהודית והישראלית זימנה למילה 

אחת . מילוי המצווה התלמודית של יישוב ארץ ישראל ,ולמעשה, לבארץ ישרא יישוביםהקמת 

ההתיישבות הפכה לתנועה רחבת  .יישוב הארץ הייתההתנועה הציונית המטרות העיקריות של 

ונקראה , בעיקר קיבוצים ומושבים, ששינתה את פני הארץ באמצעות מאות יישובים כפריים ,ממדים

נקרא , שם קמו המושבים והקיבוצים הראשונים, עמק יזרעאלאזור עמק הירדן ו ."תנועת ההתיישבות"

 ."תנופת התיישבות"זה מדברים על צד בוכאשר קמים יישובים רבים זה , "ההתיישבות שר  ע  "

פירושו היה גם  "לשבת" ,ך"אבל כבר בתנ, יומית ופשוטה-םהיא פעולה יו, כמו התיישבות, "ישיבה"

ת י ינ ם " נכתב עמוסבספר . להתגורר במקום כלשהו תו א  ים ו ש  מ  עו כ ר  בו ו נ ט  םֹות ו י ש  ים נ ש  ר  נו ע  וב 

ם יה  ר  ת פ  שו ג מֹות ו ָאכ לו א   ."תושב" נקראשהו במקום כלגר שאדם  ,ך"תנהמאז ימי . (14 ',ט) "ו ע 

צד והיישובים הכפריים של, "מושבות"נקראו היישובים החקלאיים שקמו בעת העלייה הראשונה 

הן חשובות לא פחות , בהיסטוריה היהודית. ב"כולם מהשורש יש, "מושבים"הקיבוצים נקראו 

  .שנקראו כך כי ישבו ולמדו בהם ,המוסדות ללימוד תורה, "ישיבות"ה

מחשבה היה  פירושה .משמעות שונההייתה  "תבוש  י  ת  ה  "תה למילה יבעברית של ימי הביניים הי

מזיז דעתו כאילו יושבת והוא אינו , כלומר, "דעתו מיושבת"המופיע בתלמוד  על פי הביטוי, ושיקול דעת

בפרשנות  כתב (ג"רלב)לוי בן גרשום ' רהפרשן . משנה את דעותיו בכל רגעאינו , כלומר, אותה

 ".כדי שלא תשיגהו על זה החרטה ,ובהתיישבותכמה ובח ענייניוראוי לאדם שיעשה : "20 ',ליהושע ד



  

 תהּוז  

, ראשית. והקשר ביניהן אינו מובן מאליו, יש לה כמה משמעויות .יא מילה חדשהה "תהוז  "מילה ה

תאומים הדומים . מספרים או כל דבר אחר, יצורים, היא יחס של דמיון מוחלט בין שני דברים "תהוז  "

בין שני חלקים של  "תהוז  "תמטיקה יש מצבים של ובמ, "תאומים זהים"זה לזה לגמרי הם מאוד 

  .שוואהמ

כששואלים אדם מי  .בעיני עצמו או בעיני הסביבה שלו, מגדיר את עצמו היא גם הגדרה שאדם "תהוז  "

שהוא משורר או פועל , שהישהוא גבר או א, צרפתיאו  ישראלישהוא  ,למשל, הוא יכול לענות, הוא

 .חלק מן הזהות של אדם יאמהתשובות האלה ה תכל אח. בניין

לקחו  אז. הוא אהב את המילים שחודשו בימי הביניים. אליעזר בן יהודהאת המילה זהות חידש 

לקח את  בן יהודה ."תיכוא  "או  "תהומ  "כמו ויצרו ממנה מילים  ,"איך"או  "מה"מילה פשוטה כמו 

 ,כלומר ,תו–והוסיף לה את האותיות , שמצביעה על אנשים או על חפצים, "הז  "המילה הפשוטה 

במילון הגדול שלו הוא מגדיר את . "זה הדבר": אנחנו אומרים ,של משהו "תהוז  "כאשר אנו קובעים 

גמור  שוויוןשהוא שווה לדבר השני , זהו בעצמו, סגולת דבר שיאמרו עליו: "כך "תהוז  "המילה 

שנוצרה , "תהוז  "שפירושה  "ֻהו וט ה"הערבית כשחידש את המילה הוא הושפע גם מהמילה ". ומוחלט

 .שפירושה הוא, "ֻהו  "מן המילה 

שבה כתוב מי האיש ומה הפרטים החשובים שיש לדעת  "תעודת זהות,"היום יש לכל אזרח ישראלי 

, אדם או חפץ או מקום "מזהים"כאשר אנחנו . ה"זה/י"זה, גם נוצר שורש חדש אתהזמן המילה . עליו

אנחנו אומרים שאנחנו  ,עם מישהו "הזדהות"כאשר אנחנו מביעים . פירוש הדבר שאנו קובעים מיהו

 .אנחנו זהים לו בהרגשה שלנו, מרגישים כמוהו

 



  

 תכּוז  

בדרך כלל הזכות ? מי קובע מה מגיע לנו. משהו שאנחנו ראויים לקבל, היא משהו שמגיע לנו "תכוז "

. "זכות בחירה"הנקראת , בבחירותלכל אזרח במדינה יש זכות להצביע  ,למשל ,נקבעת בחוק המדינה

, כאשר אדם עושה מעשים טובים. וג אחר של זכותסאבל יש גם . יש זכות ללמוד בבית הספרלכל ילד 

? הוא מקבל תמורת הזכות הזו מה. "זכות מוסרית"או שיש לו , "רבות זכויות"אנחנו אומרים שיש לו 

 .ולפעמים זה חשוב יותר מכל דבר אחר, הוא מקבל הערכה וכבוד

אומר , במסכת אבות, במשנה. א קשורה בדרך כלל לעניין מוסריהי. מופיעה בתלמוד "תכוז "המילה 

מחשבות  על כל אדםתחשוב , כלומר, ('ו ',א) "האדם לכף זכותוי דן את כל וה": בן פרחיה יהודה

וקובעים שהוא עשה מעשים , "לכף חובה"גם בתלמוד אנחנו דנים אדם דווקא  ,ובכל זאת. טובות

יןהתלמוד מתאר לנו . רעים מעשים  האחרבצד . זו הזכות, בצד אחד מעשים טובים – ייםמאזנ מע 

  .לפנינולפי המאזניים נדע איזה אדם עומד . זו החובה, רעים

אנחנו , או כבוד רכוש, כסף, ועל אדם שמקבל משהו ,ה"זכ/י"השורש זכמן  נגזרת  "תכוז "המילה 

אדם נקי  פירושה, ה"זכ/י"מן השורש זכגם היא , "זכאי"המילה . שקיבל הבמ "זכה"אומרים שהוא 

והוא , יש קשר ברור בין השורש הזה לשורש דומה מאוד. שכף הזכות נוטה לטובתו ,כלומר, מאשמה

  .נקי, כלומר, "זך"שורש הזה אנחנו מכירים את המילה מן ה. כ"זכהשורש 

בלי קשר , אדם הן זכויות המגיעות לכל "זכויות האזרח"או  "זכויות האדם". יש כל מיני סוגים של זכויות

הם עשירים או כי , "זכויות יתר"יש אנשים שיש להם . טוב או רעאדם ואם הוא  ,למה שעשה בחיים

כי , "זכויות הילד"היום מדברים הרבה על . מעורר כעס או תסכול אצל האחריםוהדבר , מכובדים יותר

לפעמים אנחנו . שלילדים יש זכויות מיוחדות שצריך לשמור עליהן היה מקובל לחשובבעבר לא 

אלא על דברים שעשו ההורים  ,מכבדים אדם או מעניקים לו דברים מיוחדים לא על דברים שעשה

 . "זכות אבות"לכך אנו קוראים . והסבים שלו

של בני האדם והילדים של הילדים  ,חשב שהעולם קיים בזכות הילדים שאול טשרניחובסקיהמשורר 

בקינים בין  / בזכותם של אפרוחים / ?זכותו של מי קייםב –העולם : "וכתב את השיר הבא, הטבע

בכל מקום  / בבתים ובסוכות / בזכותם של תינוקות / .בזכותם קיים / בגנות על כל עץ רם / החוחים

 ".בזכותם קיים / אשר הם שם

 



  

 ירע  זָּ 

יר" מזכירה את המילה הערבית  "זעיר"המילה . הוא שם תואר שנאמר על משהו קטן מאוד "ז ע 

י" אינה מופיעה  אתהמילה הז. גם בצורה וגם במשמעות "צעיר"למילה גם ודומה מאוד  ,"ר'ז ע 

ירז ", אלא בצורה דומה מאוד, אתהזבמקורות בצורה  : מעט מוזרויש פסוק מעניין  ישעיהובספר  ."ע 

םכ  " יר ש  ם ז ע  יר ש  ו ז ע  ק  ו ל  ו ק  ק  ו ל  צ ו ק  צ ו צ ו ל  שאלוהים הסביר , לכךעיהו מתכוון יש. (10 ,ח"כ) "י צ ו ל 

ובכל , כמו שמלמדים בבית הספר, לאט ובמנות קטנות, את דבריו וציווה את מצוותיו בצורה מסודרת

 . זאת בני ישראל לא רצו לשמוע את הדברים

, ובכל ביצה: "כתב בשיר הזה חיים נחמן ביאליק. קן לציפוראחד משירי הילדים האהובים ביותר הוא 

 מקהלהאת השיר  ,שנים רבות לאחר מכן, כתבה לאה נאור". ישן לו אפרוח זעיר, הס פן תעיר

הוא לא  / אם אין מילים ואין תווים / ,פשוש אחד זעיר / פתאום הפסיק את השירה": ובו נאמר, עליזה

 ".מוכן לשיר

. "ערוריז"ועליו אנחנו אומרים שהוא , יש משהו קטן עוד יותר, הוא הכי קטן שיש "זעיר"ואם חשבת ש

המילה הארוכה יותר , כלומר, פעמייםר "שהיא חלק מן השורש זע' אות רהחזרנו על  אתהזמילה ב

יש מילים רבות בעברית שבהם אנחנו מאריכים את המילה כדי להצביע על . מצביעה על דבר קטן יותר

גם כך . "אדום"אדום פחות מ הוא" אדמדם"ו, הוא קטן יותר מקטן "קטנטן" ,למשל. משהו קטן יותר

 ."זעיר"קטן יותר מ –זערורי 

 

 



  

 הרָּ ב  ח  

 החברה". אנחנו נמצאים עם אנשים נוספים סביבנו, ברהחנחנו בא כאשר? "הר  ב  ח  " אתמה ז

גוף היא גם " הר  ב  ח  ". איננו מכירים אתהזואת רוב האנשים בחברה , רחבה יותרהיא  "הישראלית

 ?מה המשותף לכל אלה. מייצרת רהיטיםה ויש חברה "ביטוח תחבר"יש . שעושה עסקים כלכלי

רבות מן השורש הזה נגזרו מילים  .ר"חב, שורש המילהלפנות אל כדי להבין את המשותף אפשר 

, כלומר, "להתחבר"והיא מזכירה את הפועל , השורש הזהן היא מ "רב  ח  "המילה . בעבריתמאוד 

כותב הר ולכן לסופ  , ומשפטים לרעיונותאנחנו מחברים מילים , "חיבור"כשאנחנו כותבים . להתכנס יחד

. דפים שאנחנו מחברים אותם יחד היא קבוצה של" מחברת"או  "חוברת". "חברמ  "ספר אנחנו קוראים 

 . אותנו איך מילים מתחברות יחד למשפטים יםמלמד "תחבירה"כללי 

ה ע  " :בספר איוב כתוב. ך"מופיעה פעם אחת בתנ" הר  ב  ח  "המילה  ר  ב  ח  ח ל  ם ו ָאר  ת ע  כ  ל  ל י ָאו ן ו ל  ם פֹע 

ע ש  י ר  מזמינים מישהו כשאנו  "לארח לחברה"עד היום אנחנו משתמשים בביטוי . (8 ,ד"ל) "ַאנ ש 

מקובלת עד ה ,מוד התפתחה שיטה מיוחדת ללימודבתקופת התל. או שוהים יחד עם מישהו, לביתנו

נקראת  אתהזהשיטה . מה שכתוב בגמרא כל שני תלמידים לומדים יחד ומתווכחים על. היום בישיבות

 ."הר  ב  ח  "ירושה בארמית ופ, "חברותא"

בקיבוצים של . "החברה הגבוהה"לאנשים עשירים ומפורסמים נהוג לקרוא . תיש סוגים שונים של חברֹו

על מישהו שמתיידד עם אנשים . "חברת ילדים"והם נקראו , שיחקו וישנו יחד, פעם כל הילדים למדו

 ."בחברה טובה"ים שהוא נמצא טובים אומר

שהגיעו מן ביידיש יש מילים רבות . אבל ביידיש, זו אותה מילה ."הבר  ח  "מילה מאוד דומה לחברה היא 

בארץ ישראל החליטו שמדברים . בצורה האשכנזית, בצורה קצת אחרת ןאותמבטאים ו, עבריתה

נקרא ה ק מיוחד של השפהבחל ,שאנו משתמשים בהןאבל יש מילים ביידיש , עברית ולא יידיש

 :מאיר אריאלכותב  אגדת דשאבשיר . לחבורה עליזה ומלוכדת יםתכוונמ "הבר  ח  " כשאומרים. "סלנג"

יש אומץ  / -זה יפה ש  , בנים בנות ביחד / אני דברים כאלה מחבב / ה על הדשאבר  יש ערמה של ח  "

איש "שפירושו ביידיש , "ןמ  הבר  ח  "שהוא על אדם מקובל ומלא מרץ אומרים ". לפעמים להתערבב

מזל ". יקח אותנו לתימןיהוא , הנהג שלנו חברהמן: "בטיולים של בתי הספר שרו לנהג שיר. "חברה

 ...שהוא לא שמע בעצת השיר ולא הגיע עד תימן

 

 



  

 שד  ח  

 "חודש"בכל  .החודשים האלה הם חודשי שנת ירח. עשר חודשים־יםבלוח השנה העברי יש שנ  

לכן . והירח חוזר להתמלא ,חדשכשהסיבוב נגמר מתחיל סיבוב . יבוב סביב כדור הארץמשלים הירח ס

 ."חר  י  "גם בעברית  "חודש"נקרא 

ב שמות החודשים של הלוח העברי מושפעים משמות של חודשים שנוצרו ב ר  בעיקר , עמים בסביבהק 

ת אחרות יש שמות בערבית ובשפו. לוח השנה האשורי והבבלישמות בוהם דומים מאוד ל, אכדיתב

 . העבריים חודשיםשמות המאוד ל דומים

נקרא בבבלית  חשווןחודש . "התחלה" שפירושו, יתדבאכ תשריתודומה לשם החודש  תשריחודש 

חודש . חשוון ובקיצור, מרחשווןנולד השם סיכול האותיות שלו ומ, רח השמיניהי   ,כלומר ,נּומ  שַ  ח  ר  וַ 

 נקרא שבטחודש . תּוב  ט  נקרא באכדית  טבתחודש . קיסליוּואו  קיסלימּונקרא באכדית  כסלו

או , "שי  ד  חודש ה"ופירושו , אדארּובאכדית נקרא אדר חודש . "גשם הרסני" שפירושו, טּובָּ שַ  באכדית

. רּוָאָאנקרא באכדית  איירחודש . ניסאנּונקרא באכדית ניסן חודש . "להחודש האפ  " ,לפי פירוש אחר

שמו נקרא על  תמוזחודש . ופירושו בשפה הזו זמן או תאריך קבוע, סימאנּוא באכדית נקרסיוון חודש 

זמן "שפירושו , לּולּוא  באכדית  נקרא אלול חודשו ,ּובאַ נקרא באכדית  אב חודש .של אל בבלי ואשורי

 ."צירהק  

יסן הוא נ ,ך"לפי התנ. מתי מתחילה השנה, מהו החודש הראשוןבשאלה ביהדות התחולל ויכוח גדול 

במשנה ובתלמוד העדיפו לראות בחודש . וזה מה שאנו נוהגים לומר בהגדה של פסח, החודש הראשון

, החכמים שיהיו ארבעה ראשי שנהקבעו , מאחר שכך .וכך נקבע לדורות, תשרי את החודש הראשון

לפיו בין הארבעה וראש השנה החשוב הוא , כמו במסורת הבבלית, אבל תשרי, וניסן יהיה אחד מהם

 .נקבעים סדרי החיים

פרי שחום /  בתשרי נתן הדקל"המתחיל במילים , כתבה שיר אהוב מאוד על חודשי השנהנעמי שמר 

גם /  ומת חומם, מת אב ומת אלול"הוא פותח במילים . כתב שיר על סוף הקיץ נתן יונתן". נחמד

 שמואל ,מי הבינייםמיהעברי של המשורר המילים האלה לקוחות מפיוט  ".נעלם תשרי ומת עמם

כתב בספר הפיוטים הנפלא  אלחריזייהודה . גם על חודשים אחרים נכתבו שירים רבים. הנגיד

 . חודשי השנה מחברת ששמהיצירה גדולה  תחכמוני



  

 ןזֹוחָּ 

משלי בספר . על הדרך שבה העולם יהיה טוב יותר, מחשבה על העתיד, תמונה נבואיתהוא  "ןזֹוח  "

זֹו"כתוב  ין ח  א  םב  ע ע  ר  אם לא יהיו בה אנשי רוח , אם לא תהיה נבואה בישראל ,כלומר, (18 ,ט"כ) "ן י פ 

 .ישראל תיפגע, ומוסר

חוזה האדם  ,בעברית. פירושו להסתכל ולהתבונן "לחזות". ה"חז/י"מן השורש חזבאה  "ןזֹוח  "המילה 

דם שמסתכל על הכוכבים אל. שאדם רגיל אינו יכול לראותדברים , את העתיד לדברים רואה בדרך כל

שנה את  120כתב לפני  בנימין זאב הרצל. "חוזה בכוכבים"ומנבא לפיהם את העתיד אנחנו קוראים 

הוא קרא ליהודים להקים . ליהודיםובו תיאר את המדינה שתקום בעתיד  ,מדינת היהודיםהספר 

 ."המדינהחוזה " להרצלעל כן אנו קוראים . בית לאומיזו  במדינה

הוא הנבואה  "חזון אחרית הימים". חזונותישראל אנחנו מציינים כמה וכמה  נביאיברים על כשאנו מד

הוא הנבואה של  "חזון העצמות היבשות". על הימים שבהם ישכון שלום בכל העולם ישעיהושל הנביא 

הנבואה של הרצל וחבריו על הקמת מדינת ישראל נקראת . על המתים שיקומו לתחייה יחזקאלהנביא 

  ."זון הציוניהח"

ומי שכתב , "הז  ח  מ  "אטרון אנו רואים יכשאנו הולכים לת. ה"חז/י"שורש חזנגזרו מן השמילים עוד יש 

נדירים או מראות וצלילים  תהכולל, שאנחנו רואים ושומעים, או התרחשות יצירה. "אימחז  "אותו הוא 

. "תחזו"נקראת , בתים ועוד, אנשים, הצורה שבה דברים נראים. "חיזיון" תנקרא ,מעוררי התפעלות

אנחנו מקשיבים , שכאשר אנחנו רוצים לדעת מה יהיה מזג האוויר כדי לדעת אילו בגדים ללבו

מנבא , כמו החוזה, גם החזאי. "איחז  "ה מציגשאותה , ברדיו או בטלוויזיה "מזג האוויר תחזית"ל

 . את מזג האווירהוא מנבא , משהו

 



  

 קדַ י  חַ 

הוא . ל הוא גם חשוב מאודאב, שאפשר לראות אותו רק במיקרוסקופ, ור קטן מאודהוא יצ "קד  י  ח  "

אבל יש להם , חידקים יכולים לגרום לנו להיות חולים. גם בגוף של כל אחד מאתנו, כל מקוםבנמצא 

 .גם תפקידים חשובים וטובים

 בן אליעזראותה לומייחסים , 20-המאה ה בתחילתמופיעה בעיתונים בעברית כבר  "קד  י  ח  "המילה 

 . יהודה

לחיבור שתי . ודק קטן ,א דבר חיהו "קד  י  ח  " כלומר, "דק"ו, "חי": מורכבת משתי מילים "קד  י  ח  "המילה 

הלחם המורכב  היא "רמזור"המילה : למשל" )לחםה  "או  "רכבה  "מילים למילה אחת אנו קוראים 

 . ("אור"ו  "רמז"מהמילים 

או , מאוד מטריד אותושכאשר למישהו יש רעיון . במשמעות נוספת "קד  י  ח  "היום משתמשים במילה 

אם הוא משחק כל היום , למשל. "ידקינכנס בו ח"שאנחנו אומרים , משהו שהוא אוהב מאוד לעשות

המשמעות . "חיידק משחק המחשב"שנכנס בו אנחנו אומרים  ,וכל הלילה במשחק מחשב מסוים

, גורם לנו להתנהגות מסוימת, מעשים שלנולמחשבות ונכנס לשדק יהחיש, מתוך הרעיוןנולדה  אתהז

שרה בשיר  משינהלהקת . ומחולל בו מחלהנכנס לתוך ה ,ידק החייהח כמו, חריגה ולא שגרתית

 ."מתרוצץ בתוך מוחי/  מין חיידק כה אנוכי/  ועצוב כל כך בפנים/  למילים כוחאין לי " :אניגודין

 



  

 לּיָּ חַ 

ט ל" ט ל"המילה . ותפקידו להילחם ולשמור על ביטחון המדינה ,בצבא משרתההוא אדם  "ח  היא מילה  "ח 

 את המילהומצא בה , הכיר את השפה הערביתבן יהודה . אליעזר בן יהודהחידש אותה . חדשה

בן יהודה הבין . "סוס"פירושו בערבית  "יל'ח"כי , אדם שרוכב על סוס, "פרש" הפירושש, "י אל'ח  "

ט ל"וכך נולדה המילה , שרוכב על סוסלוחם  יאל הוא'שח ולא רק לרוכבים , שהיא שם לכל הלוחמים, "ח 

י ל", ך"הוא קישר בינה לבין המילה מהתנ .על סוסים  ."ח 

לוחם . בעלי כוח, הם אנשים חזקים "אנשי חיל"ו, הוא כוח "לי  ח  ". כמה פירושים "לי  ח  "ך יש למילה "בתנ

איזה : "בשיר על שעון בתכ לוין קיפניס ."בן חיל"ק אומרים שהוא על אדם חז. "גיבור חיל"אמיץ נקרא 

. הוא גם צבאך "בתנ "לי  ח  " ."דופק הוא כך, דופק / ביום וגם בליל / !אשר איננו נח / ?שעון בן חיל

נקרא כל תחום כזה . שלכל אחד מהם מומחיות מיוחדת, שונים מיםתחו נכלליםבצבא הישראלי 

. מומחה במלחמה על הקרקע "יםגל  חיל הר  "ו, מטוסיםאמצעות לחימה בחה במומ "חיל האוויר". "חיל"

שה השומרת על יעל א, למשל. או תכונות טובות הראויות לציון עושר ,גם רכושפירושו ך "בתנ "לי  ח  "

 (.10 ,א"ל) "אשת חיל"שהיא  משליהבית ומטפלת בו אומרים בספר 

בדרך כלל . "החייל מספר אחת" מכונ ה, באמפקד הצ, ל"רמטכה .כל מי שמשרת בצבא הוא חייל

ובראשי " )חייל פשוט" חייל שאיננו מפקד נקרא גם. למפקדים ולקצינים, מחלקים את הצבא לחיילים

שתפקידם להגן , יותרב פשוטיםההם הכלים אלה  ;יש חיילים השחמטגם במשחק . "(ש"חפ: "תיבות

חייל בובת שהוא , ילד  חייל הב   על יפה כתב אגדה אנדרסןהנס כריסטיאן . המלכהעל המלך ועל 

 .בדיל העשוי ,הפשוט

 עוד, דניאל סמבורסקיו אהרן אשמןעל ידי  שנכתב עוז ואייל בשיר. על החיילים נכתבו שירים רבים

כתבה  נעמי שמר". כה לחי בחור חייל / עוז עוז עוז ואייל": נאמר, במדינת ישראל צבא שהוקםלפני 

 / .איזה בוקר נהדר / ותגידו איזה / שימו לב למזג": שהוא חייל בצבא ,שרה נערה לחבר שלהששיר 

 ".והחיל שלי חזר / ויש ענן וקשת / רוח מלחשת

 

 



  

 המָּ כ  חָּ 

ה" כ מ   אינו "חכם"אדם . חוקיההמאפשרת להם להבין את המציאות ואת  ,היא תכונה של בני האדם "ח 

ות המחשבה מה פירוש הדברים שהוא אלא מנסה לדעת באמצע, או שומע רואהמסתפק במה שהוא 

יו "כי הוא  ,כתוב בספר דברים יהושע בן נוןעל . רואה ושומע ת י ד  ה א  ְך מֹש  מ  ה כ י ס  כ מ  ל א רוח  ח  מ 

ל יו  .(9, ד"ל) "ע 

ולכן נקראת השפה , "חכמים"המנהיגים הרוחניים של היהודים בתקופת המשנה והתלמוד נקראו 

, "לברכה זיכרונםחכמינו "להם  קוראים ,כשמזכירים אותם. "ן חכמיםלשו"העברית באותה תקופה 

, רבניםלפני שמם של  "חכם"בקהילות יהודיות רבות נהגו להוסיף את התואר . ל"חזראשי תיבות וב

שהוא היה החכם מכל  ,נהוג לומר שלמה המלךעל . חכם שלמהאו , חכם אברהםולכן הם נקראו 

ך הראשון בחידוני "חתן התנ. בעיקר ספרדיות, רבותחות משפחה במשפ שםהוא גם  חכם. אדם

 .עמוס חכםך נקרא "התנ

. "חייםחוכמת "מי שצובר ניסיון ומכיר את המציאות אומרים שיש לו על . וגים של חוכמהסיש כל מיני 

הניסיון והתבונה . מצוין יודע להסתדראבל למרות זאת הוא , לפעמים הוא לא למד בבית הספר

והניסיון והתבונה שצובר אדם לאורך החיים נקרא , "כמת הדורותוח"השנים נקראים ברים עם טשמצ

 .למדו הרבה בחיים כי הם, מצעיריםולכן חושבים שאנשים זקנים חכמים יותר , "כמת זקניםוח"

כמת וח"במי שמכיר את סודות היהדות והקבלה הוא מומחה . שלא כל אחד מכיר, כמה מיוחדתויש ח

. "ן"יודעי ח"ולכן קוראים לאנשים האלה , "ן"ח"הם  "חוכמת הנסתר"בות של ראשי התי. "הנסתר

 . אלה אינם ראשי תיבות אבל שם, (11 ',ט) "חן יודעים"מופיע הביטוי  קהלת בספר

אומרים משהו אבל מתכוונים  ,כלומר, אירוניתבצורה  "חוכמה"לפעמים אנחנו משתמשים במילה 

, מישהו מנסה להראות שהוא חכם ולדבר בצורה מסובכת שרכא, למשל. הפוך ואפילו, למשהו אחר

כשמישהו מתחצף . "לוגחכמֹו"ואם הוא מתנהג כך תמיד אומרים שהוא , "מתחכם"אומרים שהוא  אנו

כמה וח"וכשהוא מתגאה במשהו שעשה אומרים לו , "כמותואל תעשה ח"או מפריע אומרים לו 

ביידיש . ילים והביטויים האלה מושפעים מיידישהמ. כל אחד יכול לעשות את זה, כלומר, !"גדולה

חכם "או שהוא  "חוכם"כשאומרים על מישהו שהוא . "םכ  חו": מבטאים את המילה חכם בצורה שונה

 . מתכוונים שהוא לא חכם גדול כל כך ,"בלילה



  

 ץלּוחָּ 

שים אלה שמעולפני  ,עושים אותםלפני שאחרים , לראשונהעושה מעשים ה, הוא אדם מוביל "ץלוח  "

היו האנשים שהגיעו ראשונים  "חלוצים" ,בהיסטוריה של ארץ ישראל. ומקובל לדבר רגיל הופכים

מי שמקים . אפשר להיות חלוצים בכל תחום. ובנו שם יישובים חדשים ,ולנגבלגליל  ,לעמק, ליהודה

. תוארם נוצר גם ש "חלוץ" מהמילה .נחשב גם הוא חלוץ ,חדש דבראו ממציא  ,מפעל בתחום חדש

 ."תיוצ  חלו"פורצת דרך נקראת הופעולה או השקפה , "מעשה חלוצי"נקרא מעשה שפורץ דרך חדשה 

, קשור בכוח ובמלחמה צ"השורש חל. "חייל"והפירוש הרגיל שלה הוא , ך"בתנ המופיע "ץלוח  "המילה 

שם כי הוא  ,כך נקרא "חלוץ"ש תכןיי. "נחלץ למשימה"שהוא  ,ולכן אנו אומרים על אדם שמוכן להילחם

החיילים ך "בסיפורי התנבכמה מקרים . לקראת הקרב, סביב גופו, את כלי הנשק שלו סביב חלציו

לוץ הֹל ְך " מסופר, בסיפור על הפלת חומות יריחו ,יהושעובספר , החלוצים הלכו לפני כל הצבא ח  ו ה 

ם נ יה  פ  השתמשו במילה , לא רק במלחמה ,הולכים לפני כולםהם לאנשים שו ש  פכשחי ,לכן. (7', ו) "ל 

 . "חלוץיל ח  "יחידות צבא ההולכות לפני כולן במלחמה נקראות . "חלוץ"

דומה לשער של חומה הכדורגל משחק בהשער . למלחמהמעט הוא משחק שדומה  הכדורגלמשחק 

ע לשחקנים שצריכים לתקוף את השער ולהבקי. ובולמים את האויב נים עליוימג  הויש שחקנים , במבצר

 .בדיוק כמו החיילים החלוצים במלחמות, "חלוצים"אותו קוראים 

. שירים לכבודםושרו , למשימות קשות שיצאומאוד את החלוצים  העריכובהיסטוריה של ארץ ישראל 

הבו חומר  / !נבנה את תל אביב / אנחנו החלוצים / ?מי יבנה יבנה בית בתל אביב": כתב לוין קיפניס

 ".ביבונבנה את תל א /ולבנים

  

 



  

 ללָּ חָּ 

ו חושבים על חנאנ, ד אחדמצ. דבריםכל מיני אנחנו חושבים על  ,"לל  ח  "כשאנחנו מזכירים את המילה 

: השם הזה מזכיר ביטוי מן המדרש. "החלל"נקרא ו, כדור הארץשמקיף את הגדול הדבר על , םקוהי  

מדרש ) "ת הארץ אני מלאהלוא את השמים וא ,שנאמר, ה מלא חללו של עולם"מנין שכבודו של הקב"

 / רכובים על פרעושים / אחריו הפרשים": נאמר במדינת הגמדיםבשיר . (ב"מזמור ס, תהילים

ו בשיש וריק חדר גדול " חלל"כאן מזכירה לנו המילה ". בשריקות ובקול שיר / ממלאים חלל אוויר

מקום על . ן בו דבראי, ריק הוא שהמקום הזה הואהמשותף לחלל העולם ולחלל החדר הוא  ".חלל"

 ."לחלו" אומרים שהואשאין בו דבר אנו 

הוא חייל שנפל  "חלל". לשימוש הראשון נראה כאילו אינו שייך כלל "חלל"השימוש השני במילה 

השם . "חללים" אותם מכ ניםואנחנו , במלחמותחיילים  עשרות אלפיפלו נבמדינת ישראל . במלחמה

ל : "מקונן דוד על חברו יהונתן דוד בקינת. ך"הזה ניתן להם בעקבות התנ ל  יָך ח  מֹות  ל ב  ל ע  א  ר  צ ב י י ש  ה 

ים לו ג בֹור  יְך נ פ  במלחמות הקדומות ? "חלל"רא נק מי שנופל בקרבמדוע (. 19', א ',שמואל ב)" א 

 הואולכן  ,ומרוח חיים חייל שנדקר ומת נחשב כאילו גופו התרוקן מאוויר. ת ובחרבותהשתמשו בחניתו

 .נקרא חלל

פתח ריק  שפירושה, "חלון"המילה  למשל. יקמילים הקשורות במשהו ר  עוד ל נוצרו "מן השורש חל

 אפשרולכן  ,שפירושה מנהרה באדמה שהתרוקנה מן העפר, "מחילה"או המילה  ;בקיר של הבית

עובר דרכו והאוויר , יקהוא ר   כלומר, מתארת כלי נגינה שיש בתוכו חלל "חליל"מילה ה ;ללכת בתוכה

 .וכך נוצר הצליל

 



  

 יןס  מ  חַ 

 בארץ ישראל ,הסתיוהאביב ו, המעבר לעונותאופייני  "יןס  מ  ח  "ה. ויבש מאוד הוא מזג אוויר חם "יןס  מ  ח  "

 ."בר  ש  "היא המילה העברית לחמסין  .בארצות שסביב להו

רה בארץ צנו אתהזפעם חשבו שהמילה . "חמישים"והפירוש שלה הוא , היא מילה ערבית "יןס  מ  ח  "

אבל התברר שהדבר . חמישים ימים של חמסין בשנהלכאורה כי בעברית יש , יםאהבדו בקרב ישראל

ומשם הגיעה , םי  היא מילה שנוצרה במצר   "יןס  מ  ח  " .הזאתוהבדואים אינם משתמשים במילה , אינו נכון

, יםט  פ  השבועות של הקֹוחג לבין בין חג הפסחא  הימיםל חמישים היא מתייחסת לתקופה ש. לישראל

 . שבהם מזג האוויר הוא חם ויבשימים , הנוצרים המצריים

 ,"יישבר"ומתפללים שהחמסין , אנחנו מקשיבים יום יום לתחזית מזג האוויר ,מאוד כבדכשהחמסין 

ֹ ": כתבה על זה שיר נעמי שמר. ותהיה רוח קרירה ונעימה ,שייפסק ,כלומר  / תה גבעת עפריה היהי

 / וכל בחור וטוב אמר / היכה בהם שרב אכזר / חבר חלוצים / ויום אחד עלו עליה / קוציםעם שמש ו

 ". איך שוברים חמסין / הגידו לנו

וגם  ייהרק  שַ בשם נקראת בערבית רוח מזרחית חמה . מתארות מזג אוויר חם ויבששמילים עוד יש 

השם הזה מזכיר את הביטוי . "המזרחית"פירוש השם הוא ". שרקייה, שרקי שרקי: "עליה נכתב שיר

  .מזרחהוא  "םד  ק  "פירוש המילה  .ויבשה רוח חמה, "יםד  רוח ק  "ך "מן התנ

 



  

 ץפ  ח  

ץח  "אנחנו קוראים  רבים דבריםל אבל לא כל דבר , ברים שאינם חי או צומחהם דאלה . יםצ  פ  או ח   "פ 

 .איננה חפץ בשדהתם אבן גם ס. או צנצנת הם חפצים שולחןאבל , איננו חפץ הר. דומם הוא חפץ

 .הוא משהו שמשתמשים בו ץחפ

ץח  "  המשמעות הקדומה של. קרה לנוישדבר שאנו חושבים עליו ומעוניינים , רצוןמושא  גם פירושו "פ 

ץח  " המילה . בוצים חפ  אנחנו , או בעברית יפה, היא דבר שאנחנו רוצים אותו או מתכוונים אליו "פ 

רֹו" :מרדכיאומרים על  אסתרבמגילת  ץ ב יק  פ  ְך ח  ל  ם  ר ה  ש  יש א  א  ה ל  ש  שהמלך  כלומר ,(9', ו" )כ כ ה י ע 

 .רוצה לכבד אותו

עשוי למלא דבר ש ,"דבר שאנו רוצים בו"חפץ הוא . קשר בין החפץ שהוא רצון והחפץ שהוא דבריש 

כ י ": הוירמיבפסוק מספר מאוד לראות בצורה ברורה  אפשראת הקשר הזה . את הרצונות שלנו

ץ בֹו פ  ין ח  ת מֹוָאב כ כ ל י א  י א  ּת  ר  ב  אנחנו אומרים עליו  ,כשמשהו נשכח או נזרק, גם היום. (38 ,ח"מ) "ש 

 (. ץפ  ח  )אינו רוצה  אחדאף ש( ץפ  ח  )כלי , "אין חפץ בושכלי "שהוא 

 ."יי נֹוצ  פ  ח  "ם ה ,ואגרטליםכמו תמונות  ,דברים שנועדו לקשט את הבית. סוגיםכל מיני יש חפצים מ

י בבריכה כתוב שאסור להשאיר חפצ לפעמים. "ְךר  חפצי ע  "הם יקרים ששומרים עליהם מאוד  דברים

 . ערך בלי השגחה

. "ץ ללכת לבית הספרפ  אני לא ח  "או , "ץ לאכולפ  אני ח  " :זה לזהלא נאמר יומית -םיובדרך כלל בשיחה 

כשמבקשים . "רוצה" במשמעות "ץפ  ח  "המילה  לים אתהכולכדאי להכיר כמה ביטויים יפים  ,ובכל זאת

עושה , מי שעושה משהו עם כל הלב. ברצון רב ,כלומר "!בחפץ לב" :ממישהו לעשות משהו הוא עונה

לאחד . "פץ חייםח  " אומרים שהוא ,וליהנותאדם שאוהב לחיות על . "צהבלב שלם ובנפש חפ  "זאת 

על שם ספר חשוב שכתב בשם , "חפץ חייםה"ראו ק 20-הבחברה החרדית במאה ים הגדולים רבנה

ליד המושבה  קיבוץ חרדייש  שמועל  .הרב ישראל מאיר הכהן מראדיןשמו המלא היה  ".חפץ חיים"

 .חפץ חיים ששמו ,גדרה

יץ"האקדמיה ללשון עברית חידשה את המילה  פ  כלי משחק שנועד לשימוש  הוא מכשיר או "חפיץ". "ח 

 .(תבאנגליט 'גדג") ולשעשוע

 

 

 



  

 תצֹוח  

רק כשאנחנו מדברים על בה אבל אנחנו משתמשים , "חצי"או  "אמצע"פירושה  "תצֹוח  "המילה 

בשעה , וחצות הלילה, בצהרים 12בשעה , "חצות היום": שתי פעמיםמגיע זמן חצות ביממה . היממה

ש  : "בספר תהילים כתוב. בלילה 12 ל מ  הֹודֹות ל ְך ע  י ל ה ָאקום ל  צֹות ל  ָךח  ק  י צ ד  ט  בדרך . (62 ,ט"קי) "פ 

סתם  אומריםכאשר  ".חצות הלילה"או , "היוםחצות ": כחלק מביטוי "חצות"כלל נאמר את המילה 

שהוא חצות , ת השחר עד חצותתפיל": למשל, אבל במשנה נכתב. לחצות הלילה מתכוונים" חצות"

 (.'א ',מסכת ברכות ד) "היום

כשאנו חוצים את הרחוב אנחנו כאילו מחלקים אותו בצורה . ה"חצ/י"היא מן השורש חצ "חצות"המילה 

אנחנו מחלקים , כשאנחנו חוצים עוגה. שלנוההליכה כל צד של נתיב אחד מ, דמיונית לשני חצאים

" חיץ", "מחיצה" הן ה"חצ/י"חצעוד מילים מן השורש . אם כי לא תמיד הם שווים, אותה לשני חצאים

מזכירים מאוד  "חצי"ה והמילה "חצ/י"השורש חצ .וקה של שטח לשני חצאיםוכולן קשורות לחל, "חוץ"ו

גם החץ נועד לפגוע במשהו וכאילו . וכנראה יש ביניהם קשר, צ"ואת השורש חצ "חץ"את המילה 

  .לחלק אותו לשניים

 / כי לפני כיבוי אורות / .עוד לא כיבו את הירח / ,כבר אחרי חצות: "על חצות כתב שיר עמוס אטינגר

אחרי שעת חצות מתחילים לספור מחדש את ". נותנים עוד רגע קט לאוהבים / ,אורות של כוכבים

השעות הקטנות של " :לכן קוראים לשעות שאחרי חצות. שעה שתיים וכך הלאה, שעה אחת :השעות

 ."הלילה

 



  

 תרּוח  

רו" . "חרות"ו "שחופ", אבל לא תמיד אפשר להחליף בין שתי המילים האלה, חופשפירושה  "תח 

אנחנו לא אומרים , "החופש הגדול" למשל, חופשה מהלימודים/מהלימודים כשאנו יוצאים לחופש

רו". שאולי אנחנו מרגישים ככה אף על פי, "לחרות הגדולה"שאנחנו יוצאים  היא מצב שבו אנחנו  "תח 

איך , המשנה בעקבות, ספרים בסדר פסחלכן אנחנו מ  . שאיש אינו משעבד אותנו, באמת חופשיים

 .זמן חרותנווגם , חג החרותופסח נקרא , "תת לחרומעבדו"יצאנו 

רו"המילה  מן  נגזרותבחופש  קשורותהמילים  ,שמיות רבות ובשפות, ר"השורש חרהיא מן  "תח 

רו"בערבית . השורש הזה : עברית היא בארמיתמילה בהמילה הדומה ביותר ל. "הט  ר  חֻ " היא "תח 

רו"ה המיל. "חירותא" : שורש זהממילה אחרת  בואבל אנחנו מוצאים , ך"אינה מופיעה בתנ "תח 

האציל . "אצילים"פירוש המילה הוא ". נקבים" כלומר, שאנחנו מכירים "חורים"ה אינם אלה. "חורים"

ן " :קהלתלכן נאמר בספר . לעומת העבד שהיה משועבד, היה איש חופשי כ ְך ב  ל  ם  ץ ש  ר  יְך א  ר  ש  א 

יםח  ,בסופה' באות נ ,חרתא אתהזבארמית נכתבת המילה . "חופשי"וגם  "אציל" :כלומר, (17', י" )ֹור 

 ".עתה בני חורין, עבדים היינו": ושרים את השיר הידוע בפסח, "ריןבן חֹו"ולכן אנו קוראים לאדם חופשי 

רו"מילה אחת המילים הקרובות ל . שתחרר מהעבדותרוצה לה, מי שנלחם לחרות. "שחרור"היא  "תח 

 משמעות שלמוסיפה לשורש  ן"יהש. ר"חרשורש ל ן"יהוספת האות ש על ידינוצר  ר"השורש שחר

אנו  ,כשאנו משעבדים מישהו. להיות חופשי ו גורמים לוחנאנ ,כשאנו משחררים מישהו. גרימת פעולה

וממנו , ב"שכת)את הזשנוצרו בדרך  ן"ייש שורשים רבים המתחילים באות ש. להיות עבד גורמים לו

 .(למשל, "שכתוב"

וקראו לפעול בצורה נחרצת  ,לפני קום המדינה קמו כמה תנועות מחתרת שהתנגדו לדרך המרכזית

של  ראשי תיבות, י"לח האחת התנועות האלה נקרא. נגד הבריטים והערביםחריפות יותר ובשיטות 

, ת האלה בראשות מנחם בגיןאחרי קום המדינה קמה תנועה שדגלה ברעיונו. "ישראלחרות לוחמי "

 ."תנועת החרות"וקראה לעצמה 

הוא נקרא כך על שם הארגון שעזר להביא את האנשים שיסדו . בית חרותליד נתניה יש מושב הנקרא 

" חרות יהודה"והוא נקרא על שם הארגון , בעמק חפר יש מושב בשם חרות. אותו מארצות הברית

 חרות לפידואחד מהם הוא , "חרות"ם בישראל נקראו לדיי .שנה 80שחבריו הקימו את המושב לפני 

 .שפעל להציל אנשים שנקלעו לצרה בישראל ובעולם, ל"ז

 

 



  

 ףח ר  

ה : "נכתב תהיליםבספר . ך"בתנ ןעונות השנה מופיעות כול. מארבע עונות השנה תחורף הוא אח ּת  א 

ּת   ה י צ ר  ּת  ף א  י ץ ו חֹר  ץ ק  ּת  כ ל ג בולֹות ָאר  צ ב  אנחנו חושבים  ,כשאנחנו מדברים על חורף(. 17 ,ד"ע" )םה 

פ  'ח  " ,בערבית. "עונת איסוף הפרי"היא  "חורף"אבל המשמעות של המילה , על קור וגשם פירושו  "ר 

 .פירושה דווקא סתיו "ריף'ח"והמילה , לאסוף את הפרי מהשדה

הוא העונה של השקיית , תלפי השפה האכדי, סתיו. גם שמות יתר עונות השנה קשורים לחקלאות

הוא החודש שבו יוצאים  אביב. הקיים גם בשפה זו, "שתה"ושמה קשור כנראה לפועל , הגשמים

ב"בעקבות המילה , הניצנים והצמחים הראשונים , פירושו קטיף התאנים קיץ. שפירושה צמח צעיר, "א 

 .עונת קטיף התאנים הואכלומר 

לעומת  ,"שעון חורף"היום שנקבע לתקופה הזו אנו קוראים ולכן לסדר שעות , בחורף הימים מתקצרים

ולכן אנחנו , אנחנו אוהבים פחות לצאת החוצה ומעדיפים לנמנם מתחת לשמיכות בחורף. "שעון הקיץ"

 . ישן כמעט כל החורף בלי הפסקההכמו הדוב , "שנת חורף"מדברים על 

ועל אדם , ופת הילדות והנעוריםהאביב נחשב בדרך כלל תק. לעונות השנהמשווים את חיי האדם 

למרות זאת אומר . הסתיו והחורף דומים לתקופת הזקנה. "באביב ימיו"צעיר אנחנו אומרים שהוא 

י: "איוב פ  ר  י ח  י ב ימ  י ית  ר ה  ש   .היה צעירבה והוא מתכוון דווקא לתקופה ש, (4 ,ט"כ" )כ א 



  

 םעַ טַ 

ם" ע   גם. מאכלים שאנחנו אוכליםין ההרגיש ולהבחין בהיכולת ל, הוא אחד מחמשת החושים שלנו "ט 

חוש . טעם חמוץ וטעם מר, טעם מתוק, יש טעם מלוח: "טעם"האלה קוראים  ולהבחנות לתחושות

אבל דווקא החוש  .חוש הראייה או השמיעה חשובים יותר, נחשב לחוש החשוב ביותר אינוהטעם 

כשאנחנו רוצים לציין את העדפתו . ריתהעבבשפה  התרחב מאוד ,הקשור באכילה ,חשוב הזה פחותה

טעם "על ו "מנותוטעם בא" על ,"בבגדים מוטע"אנחנו מדברים על , של מישהו בתחומים כאלה ואחרים

או , "םג  פ  טעם ל  "או בהתנהגות שלו יש , "חסר טעם"הוא כראוי אדם שאינו יודע להתנהג . "באנשים

ת ": כתוב משליכבר בספר . "עובר את גבולות הטעם הטוב"הוא  ר  ה ו ס  ה י פ  ש  ז יר א  ב ב ַאף ח  נ ז ם ז ה 

ם ע   . להתלבשאיך ו שאינה יודעת איך להופיעאשה כלומר , (22, א"י) "ט 

 יש משמעות "טעם"אבל למילה . את הקשר בין טעם באוכל לבין טעם בלבוש או בהתנהגות קל להבין

אנחנו , "?הטעם ללמוד אנגליתמה " למשל, כשאנו שואלים. למשהוהוא הסיבה  "טעם". נוספת

 ,דבר מהרוצים לעשות  כאשר איננו? איך זה יעזור לנו ?מה המטרה? מה הסיבה לכך: מתכוונים

: בשאלה בשפה הארמית, את השימוש הזה אנחנו מוצאים כבר בתלמוד. "םאין טע"אנחנו אומרים 

יבה של משהו דומה המשמעות והס, ככל הנראה ?הנימוק למה שאתה אומר מהו, "?מאי טעמא"

 .בעיני חכמי התלמוד לטעם שיש לאוכל

הסימנים . ך עם הזמן"הוא גם השם שניתן לסימנים מיוחדים שנוספו לספרי התנ "טעם"ביהדות 

אחד . מי המקראהם נקראים טע  . ך"מראים לנו איך לקרוא את ספר התנ, יחד עם סימני הניקוד, האלה

 בכל מילה יש הברה שאותה. את המילה שאנו קוראים איך מטעימיםהתפקידים שלהם הוא לציין 

בעברית . והכללים לכך נקראים הטעמה, מן ההברות האחרות בצורה חזקה יותר משמיעיםאנחנו 

יש גם . ההדגשה היא בהברה האחרונה של המילה כלומר, מלרע תהחדשה רוב המילים הן בהטעמ

 .מילהבהברה הלפני אחרונה של ה כלומר, מלעיל תמילים בהטעמ

כאשר אנו אוהבים את מה . מן המאכל "טועם" אדם שמתחיל לאכול דבר מה ובודק את הטעם שלו

כשאנחנו . "טעמיםמ  "מים נקראים גם יומאכלים טע, "טעים"אנחנו אומרים שהוא , שאנחנו אוכלים

כי , "טעם גן עדן"למאכל טעים במיוחד יש  ;"טעם של עוד"אנחנו אומרים שיש לו  ,נהנים מאוד ממשהו

מציין דבר טעים  "ןטעם המ  "גם הביטוי  ;ים במיוחדלפי המסורת בגן העדן מצפים לצדיקים מאכלים טוב

ב ש": כתוב שמותבספר  .מיוחדב ד  ת ב  יח  מֹו כ צ פ  ע  ב ן ו ט  ע ג ד ל  ן ו הוא כ ז ר  מֹו מ  ת ש  ל א  א  ר  או ב ית י ש  ר   "ו ט ק 

 –זרתך ג": טעם המןכתב את השיר , ישראלחמישי של מדינת הנשיא ה, יצחק נבון. (31 ,ז"ט)

, המן, טעם המן / .מן –טעמן , בינות –ניבן  / ,שפתותיך ארגמן / ,ריחה נרד ובמור סוגה / ,תבנית נוגה

 ."אם יסופר לא יאומן / ,המן

הפתגם  לכן אומר. וטוב שכך, לא כולנו אוהבים אותם דברים. מאוד טעם באוכל או בכל דבר הוא אישי

את . והמקור שלו בלטינית ,הפתגם הזה קיים בשפות רבות. "יח אין להתווכחעל טעם ור  "הידוע 

 .אברהם שלונסקיקבע המשורר  ,המחורז, הניסוח העברי


