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  2015 פברואר-ינואר – 31  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

 ןוֹ ׁשן ולָ הוֹ : והפעם

  

  כסף

      כסף עובר

  לסוחר

ַהֹּכל - ַיֲעֶנה ֶאתֶּכֶסףהַ  2;שם כולל למטבעות או לשטרות המדינה העוברים לסוחר] בימינו[

   . אין לך דבר שלא תוכל להשיגו בכסף-) ט"יקהלת י (

יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים -ַוִּיְמְּכרּו ֶאת; כסף בעלת ערך מסוים-כינוי ליחידת] בימי קדם[

  ).         ח"ז כ"בראשית ל (ָּכֶסף

  ).ז"ג ט"ת כבראשי (ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחרַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל  ;שיש לו מהלכים טובים, כסף טוב

    

    ).ב"אבות ב י( חברך חביב עליך כשלך ממוןיהי ; רכוש, כסף, הון  ממון

    

  כסף בצע

  בצע רודף

  ).א"ח כ"שמות י (ָבַצעְנֵאי ַאְנֵׁשי ֱאֶמת שֹ ֹ; ובייחוד הון שבא שלא ביושר,  הון רווח-בצע 

  ).ט"שופטים ה י(ֶּבַצע ֶּכֶסף א ָלָקחּו ;  רווח תגמול-בצע כסף 

כפתרון ; סחר חליפין פעולה זו היא ,רו נהגו להחליף סחורה אחת באחרתבימים עב

 מהן בצעואותן התיכו ו,  באו לעזר המתכות-לבעיית האומדן וחוסר הגיוון בסחורות 

 יש הגורסים כי ממילה זו נולדו ].בריבוי בצעים [בצע לכל אחת מהן קראו. חתיכות

  .בצע רודף, כסף בצע הביטויים

    

  וניםשלמ
ישעיה א  (ַׁשְלֹמִניםֻּכּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד ְוֹרֵדף ; בצע,  תשלום שוחד-ריבוי צורת המשמש רק ב

  )ג"כ

    

  הון

  הון עתק

  ). א"משלי ו ל( ֵּביתֹו ִיֵּתן הוֹן-ָּכל-ֶאת). ב ג"תהילים קי(ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו -הוֹן; נכסים, רכוש

  ).ח"משלי ח י( ּוְצָדָקה הוֹן ָעֵתקִּתי ְוָכבֹוד ִא -ֹעֶׁשר; הון רב ביותר

    

                                                 
  דוד -שיר בן,  מרכזתר עדית שר"ד 1
  שושן-ההוראות ממילון אבן 2
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  תועפות

  הון תועפות

  ).ב"ג כ"במדבר כ( ְרֵאם לֹו תוֲֹעֹפתּכְ , ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרים; התנשאות, רום, עוז

 לכן. כספו כל את שיוכל לאחסן בהן גדולות קרניים צריך היה  רבכסף לו שהיה מי

  .תועפות הון - הביטוי ,גורסים, מכאן .'תועפות 'שנקראות ראם של בקרניים השתמש

 ָל  ּתו ָׁעפוֹתֶכֶסףוְ ְוָהָיה ַׁשַּדי ְּבָצֶרי ; עושר כביר, הון רב] במליצה [– תועפות )הון(כסף 

  ).ה"ב כ"איוב כ(

הון עצום אוצרות כסף הסוחר הרוויח ] ה"ב כ"איוב כ' ֶּכֶסף ּתֹוָעפֹות'על פי  [הון תועפות

  .פותהון תועבעסקה 

    

  חיסכון קרן

  פנסיה קרן

  הצבי קרן

יש הגורסים . חיים בעל של קרן בתוך בצעים אלה נתנו אותן- על חתיכותלשמור מנת על

  . ועודגבוהה להשכלה קרן, פנסיה קרן, חיסכון קרן שפעולה זו הולידה את הביטויים

זהו  .דו קרוב השקיע כספו או רכושו בעסק שאינו בטוח והפס- הניח מעותיו על קרן הצבי

מה לתעודה על -הכותב דבר, ץ וקשה להשיגורוֹ מֵ -שום הצבי שהוא קל-דיבור משלי על

 הניח מעותיו על קרן :יפה אמר חנן... איבד את מעותיו: חנן אומר; קרניו מאבד את הכתב

   .)ג ב"כתובות י(הצבי 

   .ייםשכתבו ק' הכותב על קרן השור'מה שאין כן 

  

  

    

 ,תאוֹ וָ לְ הַ לְ  דסָ מוֹ  - קנְ ּבַ הַ 

  - תעוֹ מָ  לְ  הוֶ לְ יַ  רׁשֶ אֲ 

   ,קּוּפְק ּפִ  אלְ  ענַ כְ ׁשֻ יְ  םִא 

   .קקּוזָ  ינְ אֵ  ...תעוֹ מָ לְ  יּכִ 

  ]חנניה ריכמן[

  


