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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפעם :כמה טוב שבאת הביתה
למילה בַּ יִ ת מספר פירושים והיא מככבת גם בצירופים רבים בשפתנו
הנה צירופים אחדים:2
צירופים רבים בנויים מצירוף המילה בַּ יִ ת עם שמו של איבר בגוף האדם; כיום אנו
משתמשים במילה אחת להבעת המשמעות שבצירוף.
צירוף

מקור

משמעות

בֵּ ית-יָד

תלמודים ומדרשים

י ִָדית וגם ַשׁ ְרווּל

עברית חדשה

כְּ פָ פָ ה ,כְּ סָ יָה

בֵּ ית-אֶ צְ בַּ ע

תלמודים ומדרשים

אֶ ְצבָּ עוֹן

בֵּ ית-זְ רוֹעַ

ימי הביניים

ַשׁ ְרווּל

בֵּ ית-עַ יִ ן

עברית חדשה

ִמ ְשׁ ֶקפֶ ת ,מוֹנו ְֹקל

בריבוי בָּ ֵתּי-עֵ ינַיִ ם עברית חדשה
בֵּ ית-צַ וָּאר

ִמ ְשׁ ָקפַ יִ ם

תלמודים ומדרשים

פֶּ תַ ח בְּ ֻכ ֹתּנֶת לְ הַ כְ נִיס בּ ֹו אֶ ת הָ רֹאשׁ וְ הַ צַּ וָּ אר

עברית חדשה

צַ וָּ ארוֹן

בֵּ ית-רֹאש

תלמודים ומדרשים

קוֹבַ ע ]כּוֹבַ ע[ ,כִּ סּוּי לַהֲ ַגנָּה עַ ל הָ רֹאשׁ

בֵּ יתֶ -רגֶל

ימי הביניים
מצוי בתלמודים
ובמדרשים ,במשמעות
זאת עברית חדשה

גּ ֶֶרב ,פֻּזְ מָ ק

בֵּ ית-שׁוֹק

 1ד"ר עדית שר מרכזת ,נעה עמרני
 2הצירופים ומשמעיהם מתוך מילון אבן-שושן.

הַ חֵ לֶק הָ עֶ לְ יוֹן בְּ ַנ ֲעלַיִ ם גְּ בוֹהוֹת א ֹו בְּ מַ גָּפַ יִ ם
הַ ְמּכַ סֶּ ה אֶ ת הַ שּׁוֹק
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צירופים אחדים מציינים מקומות:
צירוף

משמעות

מקור

בֵּ ית-אוֹצַ רְ -ספָ ִרים עברית חדשה

ִספְ ִריָּה גְּ ד ֹולָה

בֵּ ית-או ְֹר ִחים

עברית חדשה

מָ לוֹן ,אַכְ סַ ְניָה

בֵּ ית-אֹכֶ ל

עברית חדשה

ִמ ְסעָ ָדה

סוּרים
בֵּ ית-אֲ ִ

מקרא

כֶּ לֶא

בֵּ ית-אֵ פֶ ר

עברית חדשה

מַ אֲ פֵ ָרה

בֵּ ית-בַּ ד

תלמודים ומדרשים

ירת הַ ֶשּׁמֶ ן
יתים וְ ַלע ֲִצ ַ
ישׁת זֵ ִ
מַ כְ בֵּ שׁ לִ כְ ִת ַ

בֵּ ית-גְּ נָזִ ים

תלמודים ומדרשים

אַרכִ יּוֹן
ְ

בֵּ יתִ -דּלְ פָּ ה

תלמודים ומדרשים

מַ ְרזֵ ב

בֵּ ית-וִ עוּד

עברית חדשה

בֵּ ית וַ עַ ד

תלמודים ומדרשים

מ ֹועֲדוֹן

בֵּ ית-יַיִ ן

מקרא

ִמ ְסבָּ אָה

בֵּ יתְ -מזִ יגָה

עברית חדשה

ִמ ְסבָּ אָה

בֵּ ית-מַ קּוּלִ ין

עברית חדשה

ִא ְטלִ יז

בֵּ ית-מַ ְרפֵּ א

עברית חדשה

בֵּ יתֹ -רבַ ע

תלמודים ומדרשים

ִמ ְרפָּ אָה
חלקת-אדמה לזריעה ]מאה אמות מרובעות
בערך[

בֵּ יתַ -תּבְ ִשׁיל

עברית חדשה

ִמ ְטבָּ ח

הכיצד הפך החתול לחתול-בית?!
על כך מספר חנניה ריכמן
)מתוך צרור הומור לצעיר-הדור(1969 ,
"אֵ י-אָז ,לִ פְ נֵי דּו ֵֹרי-דּוֹרוֹת,
חָ תוּל ָשׁכַ ן בַּ יְּ עָ רוֹת.
אַ  הוּא סָ לַד ִמן הַ בְּ ִדידוּת:
נַפְ שׁ ֹו י ְָצאָה אֶ ל יְ ִדידוּת;
וְ הוּא בִּ ֵקּשׁ לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר
בִּ בְ ִריתֵ -רעוּת עִ ם חַ י אַחֵ ר".

רבו הגלגולים עד שנפלה החלטה בלב
החתול
וכך ממשיך וכותב המחבר:
ישׁה
"וְ הֶ חָ תוּל מָ צָ א גִּ ָ
אֶ ל לְ בָ בָ ה ֶשׁל הָ ִא ָשּׁה.
מֵ אָז יו ֵֹשׁב הוּא בְּ בֵ יתָ הּ –
וּמ ְתרוֹעֵ עַ ַרק ִא ָתּה".
ִ

