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  2012 מברדצ – 18  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  ארגוןקצת ארגון ּב: עםוהּפ

  מונחים המשמשים בארגונים

  ?דָר ְׂש ִמ , הָק לָ ְח מַ , רדוֹ מָ , הּכָ ְׂש לִ , הידָ ִח יְ , ףּגַ , ףגַ אֲ מה בין 

ה יחידה מנהלית שכפופים לה מחלקות  בעברית החדשה מכנים בשם ז– ףגַ אֲ 

 החינוך היסודי במשרד החינוך אגף,  למשל,זהו שם כולל לכל תא בארגון. ומדורים

 . מינה בדקדוק זכרףגַ אֲ המילה . -יּפֵ גַ אֲ  -ףגַ אֲ  –בסמיכות  . ֲאַגִּפיםבריבוי נאמר .והתרבות

   . ֲאַגָּפא– בארמית>; )גפף (אגף <-שורש המילה 

החדשה מכנים בשם זה יחידה מנהלתית באגף הכוללת מחלקות בעברית  – ףּגַ 

ולא  [יםּפִ ּגַ בריבוי נאמר .  דירוג והסמכהףּגַ באגף כוח אדם בהוראה קיים , למשל, אחדות

>; גפף <- שורש המילה . זכר ונקבהבדקדוק מינה ףּגַ המילה . -יּפֵ ּגַ , -ַּגף –בסמיכות . ]גפיים

  .  ַּגָּפא–בארמית 

.  במבנה חלקכך גם. כלומר חלק, איבר, מציינות גם משמעות של כנף "ַּגף"הן  ה"ֲאַגף"הן ה

   .   אוחזים החלק בו– ידית של כלי לאחיזה גםמציין " ַּגף"ה

שם , חלק מקבוצה גדולה יותרבעברית החדשה מכנים בשם זה  – הידָ ִח יְ 

בריבוי . ראה לאיכות ההויחידהה.  למחקר ולפיתוחיחידהה, למשל, כולל לכל תא בארגון

 שורש . נקבהבדקדוק מינה הידָ ִח יְ  המילה .-תידוֹ ִח יְ , -תידַ ִח יְ  – בסמיכות .תידוֹ ִח יְ נאמר 

  ].במשמעות של מיוחדת[ המילה מופיעה גם בספרות ימי הביניים .>יחד <-המילה 

חדר או מבנה שהוקצו , משרדבעברית החדשה מכנים בשם זה  – הּכָ ְׁש לִ 

בריבוי .  הנשיאהלשכת ; נמצאת בירושליםלשכה ה,למשל, ךיחידת סמ, למטרה מסוימת

 שורש . נקבהבדקדוק מינה הּכָ ְׁש לִ המילה . -תכוֹ ְׁש לִ   אבל,-תּכַ ְׁש לִ  –בסמיכות . תכוֹ ָׁש לְ נאמר 

   . ִלְׁשְּכָתא–ארמית >; לשך <-המילה 

                                                 
  ריג אוסנת ש,ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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ים  במשמעות חדר בבית המקדש שהיו שומרים בו כלהּכָ ְׁש לִ במקרא מוצאים שימוש במילה 

דֹוָלה ְוָׁשם ָהיּו ְלָפִנים ֹנְתִנים  גְ ִלְׁשָּכהַוַּיַעׂש לֹו . " את עובדי המקדש גם שימשהוא, ומצרכים

ים ִר ְר ן ַהִּתרֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ִמְצַות ַהְלִוִּים ְוַהְמׁשֹ ה ְוַהֵּכִלים ּוַמְעַׂשר ַהָּדגָ ַהִּמְנָחה ַהְּלבֹונָ -ֶאת

      ).ג ה"ינחמיה  ("יםנִ הֲ ּכֹ ת הַ מַ רּוְת ים ּוִר עֲ וֹ ּׁשהַ וְ 

ממשלתי או (חלק ממחלקה במשרד   במשמעות שלבעברית החדשה - רדוֹ מָ 

אך צורה זו ,  ְמדוֹרוֹתגםמוצאים [ יםִר דוֹ ְמ בריבוי נאמר .  ליחסי ציבורמדור, למשל, )ציבורי

ורש  ש. זכרבדקדוק מינה מדורהמילה  .-יֵר דוֹ ְמ , -רדוֹ ְמ  – בסמיכות .] בימינושגורהאינה 

   .מופיע כבר בספרות התלמודים והמדרשים> דור <-המילה 

 להנחלת מחלקהה, למשל,  חלק או סניף במוסד גדול ומקיף יותר– ַמְחָלָקה

אבל , -תֶק לֶ ְח מַ  –בסמיכות . תקוֹ לָ ְח מַ בריבוי נאמר . הלשון במשרד החינוך והתרבות

   .העברית החדשה. >חלק <- שורש המילה . מינה בדקדוק נקבהמחלקה המילה .-תקוֹ לְ ְח מַ 

מקום במוסד מסחרי או ציבורי שעובדים בו , בית פקידות,  לשכה– דָר ְׂש ִמ 

 –בסמיכות . יםִד ָר ְׁש ִמ בריבוי נאמר .  החינוךמשרד,  למשל,שם כולל לארגון ,פקידים

העברית  .>שרד <- שורש המילה . זכרבדקדוק מינה משרדהמילה . -ידֵ ְר ְׂש ִמ , -דַר ְׂש ִמ 

    .החדשה

  ?ְרּגּוןמהו הִא 

 -בסמיכות , ִאְרּגּוִנים –בריבוי . אגודה שנתאחדה לשם מטרה מסוימת,  חברה–משמעו 

  .>ארגן<שורשו מרובע ;  זכר–מינו הדקדוקי  .-ִאְרּגּוֵני, -ִאְרּגּון

  . הנוערִאְרּגּוֵני,  הנוער הלומד והעובדִאְרּגּון


