
  )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 
  

  

 

 

  2012 יוני – 16  מספרגיליון

  1 משולחנו של הצוות לעריכת הלשון במכללה- לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  קיץ קיץ תרדוף: עםוהּפ

  קיץ  

אבל בצד משמעות זו יש  "ימות החמה"החמה הקרויה גם  המילה קיץ מציינת את העונה

  . "תאנים בשלות " והיאלקיץ עוד משמעות

ְנִני ֹיֵׁשב ַּבִּמְצֶּפה ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו ַוֲאִני ִה " :פסוקהלדוגמה 

 מן תו נוספוגמותדשתי  ;)י מ ,ירמיהו ("... ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ְוֶׁשֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכֵליֶכםַקִיץַיִין וְ 

 , פרק ג, בבא בתראמסכת ("יצוקנס את נס את תבואתו מסק את זיתיו כִ כִ " :התלמוד

 לפי שקוצצין אותן קיץ ]קוראים לו[ זמן לקיטת פירות תאנים וקרי ליה קיץוכן , )משנה א

  ). דף סא עמוד ב,מסכת נדרים( ביד

 חשיבות כה רבה ובימי קדם הייתה לתאנים, זמן הקיץזמן הבשלת התאנים הוא ? כיצדה

ליקט תאנים ויבשן :  משמעוצוקי את נסכִ  . נודע בעיקר כזמן הבשלתןזמן הקיץעד אשר 

  .והכניסן לביתו

  באווירת הקיץ   

; החדשיםם ּיָ י הַ דֵ גְ בִ ב,  הקרויה על שמםחוֹלוֹן ובעיר חוֹלוֹתב,  נוספיםֵקיִצים בטוב להיזכר

  . המצננים את הגוף בימי הַחְמִסין והַקִיץיםנִ וֹ ּגלְ ִׁש  ובמיני הןוֹ ּגלְ ִׁש ב

 הּפָ ְד צִ ר לצרפתים לסעוד במסעדות היוקרה את הולהשאי, יםפִ דָ צְ  ובףדֶ צֶ טוב לשחק ב

  .תפוֹ דָ צְ וה

  במין נקבה וגם במין גם,כלומר[עשויה להיות גם יוקדת וגם יוקד  ] ְׁשָמׁשוֹת:בריבויו[ ֶׁשֶמש

   .צורת הזכר משמשת יותר בספרות ;])י יב, יהושע (םוֹ ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּד, זכר

אם :  שמשמעו"?ַּקִיץה ִיְהֶיה ְּבסֹוף הַ ָאז מַ  –ִאם ַעְכָׁשו ֶזה ָּכ ": ח רווח הביטוי"בימי הפלמ

אמוץ ונתיבה -דן בן ,מילון עולמי לעברית מדוברת( בוודאי ילך הוא וירע –עתה המצב רע 

  ).יהודה-בן

                                                 
  אוסנת שריג, חדד-כנרת ראובני,  תהילה כהן,מור ביטון, אדוה אליה,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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   "אני וטלי בארץ הלמה: "אברהם שלונסקי בספרו

'? למה'ובו שאלות רבות ) חמוטל( לנכדתו טלי 1957ספר לילדים אותו כתב בשנת [

  ]ותשובות

  ?ַחְמִסיןא ָר ְק ה נִ ה זֶ מָ לָ : שואל

  : ומשיב

  חּלַ ת הַ א אֶ ס הּומֵ י חוֹ ּכִ 

  ,לזַ לְ זַ ב וְ גֶ ל ֶר ּכָ ִמ 

  חַ ֵר וֹ יץ ּפל צִ  ּכָ ׁשּבֵ יַ ְמ 

  .ל טַ נּוּמֶ ס ִמ מֵ חוֹ וְ 

  -,יןִס ּוּמי נִ לִ ס ּבְ ומֵ חֹ וְ 

  !יןִס ְמ חַ ם ּׁשֵ ה הַ זֶ ִמ ּו

  :תוהוא מספק תשובה נוספ,  טליהתשובה איננה מספקת את נכדתו

  ,יןִּס א ִמ ּבָ ם ֶׁש  חֹ הּוזֶ 

  !יןִס -םחֹ : רמַ יך לוֹ ִר צָ וְ 

  :והוא מספק תשובה נוספת, גם תשובה זו איננה מספקת את נכדתו

  ,יןִס ְמ חַ א ָר ְק  נִ יןִס ְמ חַ הַ 

  !יןִס ְמ חַ : לוֹ ם ֶׁש ֵׁש י הַ ּכִ 

אולי מן הסברה שרוח זו . )50 ( חמישים– הוא מן הערבית ַחְמִסיןמקורו של השם : מילוןוב

  ושבת כחמישים יום בשנה נ

  !]?עוד נותרו לנוימים כמה [

  

  

  חופשת קיץ נעימה וקרירה

  הצלחה בבחינות-ולמלמדים ללומדים 


