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  2014 נובמבר – 29  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  ךך על הפּוהפּו: והפעם

  

    דבר והיפוכו במשמעותםעל מילים ועל שורשים המציינים

   כיםהפּו או ָהְפִּכִּייםמכונים  אלהמילים ושורשים 

  :משמעות הפוכה

עגנון אלו (זֹור ּוְתָעָלה ָלנּו ְוִיְׁשַלח ָלּה ִמָּׁשַמִים מָ '  אּוַלי ֵיָעֵתר ה-תרופה , רפואה :חיובית הוראהב
  ).ג"ירמיה ל י(ְרֻפאֹות ְּתָעָלה ֵאין ָל , ָּדן ִּדיֵנ ְלָמזֹור- ֵאין- תחבושת,  במשמעות רטייה;)ד"כ

  רמזו
על פי  .)ג"הושע ה י(ְמֹזרֹו -ָחְליֹו ִויהּוָדה ֶאת-ת ַוַּיְרא ֶאְפַרִים אֶ - מחלה, חולי :שלילית הוראהב

  .כלומר מכתו, מזור בפסוק זה משמעו מכה:  בעריכת קאסוטופירוש הרטום

  
  

ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ... ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבחַ - להלל ,לשבח: ]קלס ב[ ביתיוח הוראהב
  ).הגדה של פסח; פסחים י ה(ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו ָעׂשָ ְלִמי ׁשֶ 

  לקלס
 ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו -  לעג חרפה, ללעוגלקלל: ]אקלס [ שלילית הוראהב
  ).ו"ד ט"תהילים מ(

    

  ).גב "בראשית מ(יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים -ּו ֲאֵחי ַוֵּיְרד-קנה תבואה : בהוראה אחת

ם הֶ ר ּבָ ׁשֶ אֲ -לּכָ -תף אֶ סֵ ח יוֹ ַּת פְ ּיִ ץ וַ ֶר ָאי הָ נֵ ּפְ -לל ּכָ ה עַ יָ ב הָ עָ ָר הָ וְ  - תבואה מכר:  שנייההוראהב  לשבור
 פירוש הרטום בעריכת על פי ).ו"א נ"בראשית מ(ם יִ ָר צְ ץ ִמ ֶר אֶ ב ּבְ עָ ָר ק הָ זַ חֱ ּיֶ ם וַ יִ ַר צְ ִמ ר לְ ּבֹ ְש ּיִ וַ 

  . של מזון לשבור מראה על מכירה או קנייה:קאסוטו

    

  .  שבת ִאּבקנו את השטיחים לקראת ה-לסלק אבק , לנער, להוציא:  אחתהוראהב
  לאבק

  ).שביעית ב ב(ַעד ֹראׁש ַהָּׁשָנה ) ֶאת ָהִאיָלנֹות(ְמַעְּׁשִנין ,  ְמַאְּבִקין- לפזר אבקה:  שנייההוראהב

    

ֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו נַ ׂש ׂ ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור -התחברות , תמיכה, עזרה: ]ב עזב[ בהוראה חיובית
 הימנע: רוש הרטום בעריכת קאסוטועל פי פי). ג ה"שמות כ(ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו  ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לוֹ 

  לעזוב  .מלהניח את שונאך במבוכה, מלעזוב

ִאּמֹו -ָאִביו ְוֶאת-ִאיׁש ֶאת-ֵּכן ַיֲעָזב- ַעל-הסתלקות , התרחקות, נטישה: ]א עזב[ בהוראה שלילית
  ).משלי ד ב(ַּתֲעֹזבּו -ּתֹוָרִתי ַאל) ד"בראשית כ כ(
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 2:שינוי משמעות בשינוי הבניין

  .כר קרקע או רכוש או זכות לדבר לתקופת זמן במחיר כלשהוש   - רכַ חָ  •

   .מסר את זכות השימוש בנכס כלשהו לתקופת זמן תמורת תשלום   - ירּכִ ְח הֶ  •

לא;  להחזיר את תמורתו או את השווה לו בערכוכדי ,ודומיהםסחורה , לקח מאחר כסף    - הָלוָ  •
   . תו גופואו  

  .יחזיר לו את תמורתו או את השווה בערכו שכדי , מהרבסחורה או ד, נתן לאחר כסף   - הוָ לְ ִה  •

   . על מנת להשתמש בו ולהחזירו לאחר זמן,ביקש וקיבל חפץ מחברו   - לַאָׁש  •

  .  על מנת שישתמש בו ויחזירו לו לאחר זמן מבלי לשלם בעדו שכר,נתן לאחר חפץ   - ילִא ְׁש ִה  •

   .ופת זמן בתשלום קצובהזמין אדם לעבודה או קיבל זכות שימוש בדבר לתק   - רכַ ָׂש  •

  . מסר את זכות השימוש בדבר בתשלום קבוע לתקופת זמן  - ירּכִ ְׂש ִה  •
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