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  2016 מרס –  37  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  כמה טוב שבאת הביתה: והפעם
  שפתנובצירופים רבים ב מספר פירושים והיא מככבת גם תיִ ּבַ למילה 

  :2אחדיםצירופים הנה 

  

כיום אנו ; בר בגוף האדםשל אישמו   עםַּבִית המילה צירופים רבים בנויים מצירוף

  . שבצירוףלהבעת המשמעותמשתמשים במילה אחת 

  

  משמעות  מקור  צירוף

  ָיִדית וגם ַׁשְרוּול  תלמודים ומדרשים  ָיד-ֵּבית

  ְּכָסָיה, ְּכָפָפה  חדשהעברית   

  ֶאְצָּבעֹון  תלמודים ומדרשים  ֶאְצַּבע-ֵּבית

  ַׁשְרוּול  ימי הביניים  ְזרוֹעַ -ֵּבית

  מֹונֹוְקל, ִמְׁשֶקֶפת  עברית חדשה  ַעִין-ֵּבית

  ִמְׁשָקַפִים  עברית חדשה  ֵעיַנִים-בריבוי ָּבֵּתי

  ֶּפַתח ְּבֻכֹּתֶנת ְלַהְכִניס ּבֹו ֶאת ָהֹראׁש ְוַהַּצָּואר  תלמודים ומדרשים  ַצָּואר-ֵּבית

  ַצָּוארֹון  עברית חדשה  

  ַגָּנה ַעל ָהֹראׁשּוי ַלהֲ ּסּכִ , ]ּכֹוַבע[קֹוַבע   מדרשיםותלמודים   ֹראש-ֵּבית

  ֻּפְזָמק, ֶּגֶרב  ימי הביניים  ֶרֶגל-ֵּבית

  ׁשוֹק-ֵּבית
מצוי בתלמודים 

במשמעות , ובמדרשים
  זאת עברית חדשה

ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ְּבַנֲעַלִים ְּגבֹוהֹות אֹו ְּבַמָּגַפִים 
  ַהְּמַכֶּסה ֶאת ַהּׁשֹוק

  

                                                 
   נעה עמרני,  מרכזתר עדית שר"ד 1
 .שושן-הצירופים ומשמעיהם מתוך מילון אבן 2
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  :צירופים אחדים מציינים מקומות

  מעותמש  מקור  צירוף

  ִסְפִרָּיה ְּגדֹוָלה  עברית חדשה  ְסָפִרים-אוַֹצר-ֵּבית

  ַאְכַסְנָיה, ָמלֹון  חדשהעברית   אוְֹרִחים-ֵּבית

  ִמְסָעָדה  עברית חדשה  ֹאֶכל-ֵּבית

  ֶּכֶלא  מקרא  ֲאסּוִרים-ֵּבית

  ַמֲאֵפָרה  עברית חדשה  ֵאֶפר-ֵּבית

  ִתיַׁשת ֵזיִתים ְוַלֲעִציַרת ַהֶּׁשֶמןַמְכֵּבׁש ִלכְ   תלמודים ומדרשים  ַּבד-ֵּבית

  ַאְרִכּיֹון  תלמודים ומדרשים  ְּגָנִזים-ֵּבית

  ַמְרֵזב  תלמודים ומדרשים  ִּדְלָּפה-ֵּבית

  ֵּבית ַוַעד  עברית חדשה  ִועּוד-ֵּבית

  מֹוֲעדֹון  תלמודים ומדרשים  

  ִמְסָּבָאה  מקרא  ַיִין-ֵּבית

  ִמְסָּבָאה  עברית חדשה  ְמִזיָגה-ֵּבית

  ִאְטִליז  עברית חדשה  ַמּקּוִלין-ֵּבית

  ִמְרָּפָאה  עברית חדשה  ַמְרֵּפא-ֵּבית

מאה אמות מרובעות [אדמה לזריעה -חלקת  תלמודים ומדרשים  עבַ רֹ -ֵּבית
  ]בערך

  ִמְטָּבח  עברית חדשה  ַּתְבִׁשיל-ֵּבית

  

  
  !?בית- הפך החתול לחתולהכיצד

  על כך מספר חנניה ריכמן
  )1969, הדור-צעירמתוך צרור הומור ל(

  

  ,ּדֹורֹות-ִלְפֵני ּדֹוֵרי, ָאז-ֵאי"
  .ָחתּול ָׁשַכן ַּבְּיָערֹות

  
  :ַא הּוא ָסַלד ִמן ַהְּבִדידּות

  ;ַנְפׁשֹו ָיְצָאה ֶאל ְיִדידּות
  

  ְוהּוא ִּבֵּקׁש ְלִהְתַקֵּׁשר
  ."ֵרעּות ִעם ַחי ַאֵחר-ִּבְבִרית

  

נפלה החלטה בלב רבו הגלגולים עד ש
  החתול

  :ממשיך וכותב המחברוכך 
  

  ְוֶהָחתּול ָמָצא ִּגיָׁשה"
  .ֶאל ְלָבָבה ֶׁשל ָהִאָּׁשה

  
   –ֵמָאז יֹוֵׁשב הּוא ְּבֵביָתּה 

  ."ּוִמְתרֹוֵעַע ַרק ִאָּתה
  

  
  


