
  )צ"חל(מ " בעשבע-בארבש קיי "לחינוך ע האקדמית המכללה
  08-6413020: פקס  08-6402777: 'טל  84536שבע -באר 4301ד "ת 33  יהודה הלוי' רח

 511262669צ "חל 
  

 

 

 
  2014 מברדצ – 30  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  יש מילים שמשמיעות משמעויות בשני קולות: והפעם

  משמעות-דושבכוחן ליצור פוליסמיות מילים אלה הן 

   לימי החנוכה-אחד " אור"שמונה מילים ו

  :מילים פוליסמיות

ָהיּו ְמַרְּקִדים ...  ַהֲחִסיִדים2:צרור קיסמים הבוערים באש גדולה ומאירה :  ראשונהבהוראה
  .)סוכה ה ד( ֶׁשל אֹור ׁשִּביֵדיֶהן ֲאבּוקוֹתִלְפֵניֶהם ּבַ 

  ָקהֲאבּו
 ֶׁשל ֵאׁש ֲאבּוקוֹתעֹוד ִיֵּתן : מוט שבראשו פתילה הבוערת בשלהבת גדולה,  לפיד:בהוראה שנייה

  .)ביאליק לאחד העם(ְּבָיֵדינּו 

  
  

הנר :  או חלב או שעווה או שומן אחר ובתוכו פתילהפרפין עשויגליל ָמֳאָרך : בהוראה ראשונה
  .נדלק ומשמש למאור

ל ׁשֶ  (ֵנֹרֶתיהָ -תה אֶ לָ עֱ הֶ וְ  : בו שמן ופתילה למאורשנתנו ובייחוד כלי למאורכלי : בהוראה שנייה
  ).ז"ה ל"שמות כ (יהָ נֶ ּפָ ר בֶ עֵ -ליר עַ ִא הֵ וְ ) הָר נוֹ ְּמ הַ 

  ֵנר

: שבת-האש שמברכים על כוס הבדלה במוצאי-כינוי מקוצר לברכת מאורי :בהוראה שלישית
  ).ח ה ברכות(ה לָ ּדָ בְ הַ ן וְ זוֹ מָ ים ּוִמ ׂשָ בְ  ּוֵנר

  
  
הראייה -ים ומעוררת את חוש גלים אלקטרומגנטיבצורתהאנרגיה הקורנת  :הוראה ראשונהב

  ).בראשית א ד( ּוֵבין ַהֹחֶׁש אוֹרַוַּיְבֵּדל ֱאִהים ֵּבין הָ :  העצמים השוניםשל כל חי לראות את

ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים [...] ֶאת ַהֶּׁשֶמש[...]  ְּגֹדִליםאוִֹריםְלֹעֵׂשה : מאור, מקור האור: שנייה הוראהב
    ).ט-ו ז"תהילים קל(

  אור

   .)ד"ו י"תהילים נ( ַהַחִּיים אוֹר: מהנה, הירמז, סמל וכנוי לכל דבר חיובי: בהוראה שלישית

  
  

  .) כד"קתהילים ( ִויִהי ָלְיָלה ֹחֶׁש-ָּתֶׁשת: עלטה, אפלה, אופל, אורהיעדר  :ראשונהבהוראה 

צפניה ( ַוֲאֵפָלה ֹחֶשיֹום , יֹום ֹׁשָאה ּוְמׁשֹוָאה: ליגון לפורענות ועוד, סמל לצרה: שנייהבהוראה 
  ֹחֶׁש  ).ו"א ט

  . בימי הבינייםחושךתקופות של : שנאת קדמה, ריאקציה, בערות: בהוראה שלישית

    

בבא  (ֵּנסַהּמֹוֵכר ֶאת ַהְּסִפיָנה ָמַכר ֶאת ַהֹּתֶרן ְוֶאת הַ :  דגל המתנוסס על תורן:בהוראה ראשונה
  ).  בתרא ה א

ַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת וַ :  מוט גבוה כלונס לתלות עליו דבר מה לאות סימן:בהוראה שנייה
  ֵנס  ).א ט"במדבר כ (ֵּנסהַ -ַוְיִׂשֵמהּו ַעל

 ִנִּסיםָּברּו ֶׁשָעָׂשה : דבר שלמעלה מהטבע, מעשה פלא: ]1 הרחבה לנס 2נס [: בהוראה שלישית
  ).  ברכות ט א(ַלֲאבֹוֵתינּו 

                                                 
  דוד -שיר בן,  מרכזתדית שרר ע"ד 1
  שושן-ההוראות ממילון אבן 2
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  ).ב"ירמיה ט כ (ְגבּוָרתוֹ ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ּבִ -ְוַאל: חוזק, תוקף, עוז, כוח: בהוראה ראשונה

ה ׂשָ ר עָ ׁשֶ אֲ -לכָ וְ ְּגבּוָרתוֹ -לכָ א וְ סָ י ָאֵר בְ ִּד -לר ּכָ תֶ יֶ וְ : מעשה נועז, עלילות גדולות: בהוראה שנייה
  .)ג"ו כ"מלכים א ט(

, חסד, בינה, חכמה, כתר(שם הספירה השישית בעשר הספירות שבקבלה : בהוראה שלישית
  ).מלכות, יסוד, הוד, נצח, גבורה, פארתת

  ְּגבּוָרה

 ֶנֱחַלק ְלִׁשְבִעים ַהְּגבּוָרהִמִּפי ) ְּבַהר ִסיַני(ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׂשָּיָצא : כבוד לאלוהים-תואר: ַהְּגבּוָרה
  ). ח"שבת פ(ְלׁשֹונֹות 

    

  ).א"ה כשופטים  (ֹעזִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי : אומץ, גבורה, כוח: בהוראה ראשונה

  ).ו ב"תהילים מ (ֹעזֱאִהים ָלנּו ַמֲחֶסה וָ : מגן, מבצר, מחסה: בהוראה שנייה
  ֹעז

 ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּת ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִצּיֹון, ֻעֵּזִלְבִׁשי : הדר, הוד, פאר: בהוראה שלישית
  ).ב א"ישעיה נ(

    

  ).ג ט"במדבר כ( ֶאְרֶאּנּו ֻצִריםֵמֹראׁש -ִּכי: צוק, סלע גדול: בהוראה ראשונה

 ּצּורהַ : עוז לצדיק-בייחוד כינוי לאלוהים המשמש מחסה,  מבצר,מצודה: בהוראה שנייה
  ).ב ד"דברים ל(ָּתִמים ָּפֳעלֹו 

  צּור
-ַהִּביטּו ֶאל) א א"ישעיה נ(על פי [העם והמולדת שמהם יצא אדם , הגזע,  המקור:מחצבתו-צור

   ]. ְבֶּתםצּור ֻחּצַ 

  

ח "ישעיה מ (ָתיוְמעוֹ  ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעי ּכִ ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶע: לק קטןח, פרור, גרגר: בהוראה ראשונה
  ).ט"י

 ָמָעה [...] ַאַחת ִמִּפְטָמה ֶׁשל ִקּׁשֹות ְונֹוְטָעהָמָעהָאָדם נֹוֵטל :  של פרותגרעין: בהוראה שנייה
  ).ז א"ירושלמי כלאים כ(ֶׁשל ַּתּפּוַח ְונֹוְתָנן ְּבתֹו ֻּגָּמא ַאַחת [...] ַבִּטיחַ ַאַחת ִמִּפְטָמה ֶׁשל אֲ 

ערכו שישית הדינר או חלק העשרים , "ֵּגָרה"נקרא גם , מטבע קטןשל שם : בהוראה שלישית
  ).א"עירובין ז י( ַלֶחְנָוִני ְוַלַּנְחּתֹום ָמָעהנֹוֵתן ָאָדם : וארבעה בסלע

  ָמָעה

  .למתנות הכסף שמקבלים הילדים מהוריהם ומקרוביהם בימי החנוכהכינוי  :ֲחנָֻּכה-לֶׁש -ָמעוֹת

  

  ...ונגמור בשיר מזמור

  )פתגמים ומכתמים, חנניה ריכמן(

  

  ֵאין ָהָאָדם ַחָּיב ִלְכּתוֹב

  ;ַעל ַמה ֶּׁשהּוא חוֵֹׁשב

  ַא הּוא ָּתִמיד ַחָּיב ַלְחׁשוֹב

  .ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ּכוֵֹתב

  


