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  2013 ינואר – 19  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
   חג לאילנות-  הגיע בשבטו"ט: עםוהּפ

   ֵּפרות ועצים בביטויים- ועד עתה... מאז ,שפהבשירות הן אילה

  .)ח, שופטים ט, ותםמשל י( ...לֶ ם מֶ יהֶ לֵ  עֲ חַ ׁשֹ ְמ ים לִ צִ עֵ  הָ כּולְ  הָ לוֹ הָ 

   כינוי לאדם גדול שאפשר להסתמך עליו; עץ נטוע – ִאיָלן

 משל לאדם המסתמך בדבריו על אדם - נתלה באילן גדול ; עץ שפריו אינו טוב למאכל אדם- סרק-אילן

אין פרי בלא  ; משל לאדם ריק מדעת שהוא הומה וקופץ בראש- אילני סרק קולם הולך ;סמך-גדול ובן

של אדם המתוארת בצורת  רשימת אבותיו ואבות אבותיו - אילן יוחסין ;לכל דבר יש סיבה וגורם - אילן

   .אילן מסתעף

 שאינו , וענפים מרוביםבעל גזע קשה, משריש עמוק באדמהשנתי גבוה -צמח רב – ֵעץ

   מסתעף בבסיסו

 ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ -ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶׁשר-ּתֹו ְוָעֵלהּו אֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבעִ  ַמִיםַּפְלֵגי -ָׁשתּול ַעל ְּכֵעץ ְוָהָיה

  .)ג ,א תהילים(

ַּדֵּבר ;  נגר אומן מומחה בבנייה בעץ- ֵעץ-ׁשָחָר ;  מקור של חיים- ַחִּיים-ֵעץ;  מקור מדע וחכמה- ַהַּדַעת-ֵעץ

ֵמֹרב ֵעִצים א ֵיָרֶאה  ;אין שומע לדבריך,  אוזן לא שומעת דבר על- ) יג,שאול ממלכים א ה( !ֶאל ָהֵעִצים

ַהַּתּפּוַח ֵאינוֹ נוֵֹפל  ; מרוב פרטים ופרטי פרטים קשה לתפוס ולהקיף את העניין בכללותו- )פתגם עממי( ַהַּיַער

 כאילן - עץ המשפחה ;מעשה אבות סימן לבנים,  הבנים דומים להוריהם- ) ד, גמעשה טוביה( ָרחוֹק ִמן ָהֵעץ

    .היוחסין

    צאצא למשפחה מיוחסת-בהשאלה ;  עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשיםענף – ֹחֶטר

  .) א,ישעיה יא (ִמֶּגַזע ִיָׁשי ֹחֶטר ְוָיָצא

  חלק הצמח הנמצא בתוך האדמה  – ֹׁשֶרׁש

  .) א,ישעיה יא (ִיְפֶרה ִמָּׁשָרָׁשיו ְוֵנֶצר

לא השאיר , רעֵ  ּבִ - קר מן השורשע .התערה;  שלח שורשיו באדמה- היכה שורש;  עיקר הדבר- שורש הדבר

    .שריד

                                                 
   אוסנת שריג,ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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ושא על פי שם כולל לכל בד היוצא מגזע העץ ונ; איבר מוארך הצומח מגבעול או מגזע – ָעָנף

   רותפרחים ופֵ , רוב עלים

   .) כג,יחזקאל יז(  ְוָהָיה ְלֶאֶרז ַאִּדיריִר ה פֶ ׂשָ עָ וְ ף נָ  עָ אׂשָ נָ  וְ נּולֶ ּתֳ ְׁש ל אֶ אֵ ָר ְׂש ם יִ רוֹ ְּבַהר ְמ 

  . שייך לאילן היוחסין; חלק מן המשפחה- ענף המשפחה

  ענף עבה של עץ  – ַּבד

  .) ו,יחזקאל יז (ֹּפארֹות ַּבִּדים ַוְּתִהי ְלֶגֶפן ַוַּתַעׂש

   בד,  ענף– ֹּפאָרה

  .) ה,קאל לאיחז ( ִמַּמִים ַרִּבים ְּבַׁשְּלחוֹ )ֶׁשל ָהֶאֶרז(  ֹפאֹרָתוַוִּתְרֶּביָנה ַסְרַעֹּפָתיו ַוֶּתֱאַרְכָנה

  בד , ענף] מארמית[ – ֳעִפי

  .)בין נהר, ביאליק (ָלּה ּדּוִכיַפת ָזָהב-ִּתְׁשָּכן ֳעָפָאיו ּוַבֶּדֶקל ֵּבין

    הצמרתגוף העץ מן השורש ועד – ֶּגַזע

  .) כד,ישעיה מ (םעָ זְ  ּגִ ץֶר ָא ּבָ ׁשֵר ׁשֹ -לף ּבַ ַא

 כינוי מליצי לאדם שמוצאו ממשפחה מיוחסת - גזע ישישם;  מבעלי החייםל בני אדם להבדי- הגזע האנושי

  .ונכבדה

מן הקנה ,  בעל צבע ירוק העולה מן הגבעול בדרך כלל- של צמח  החלק השטוח והדק– ָעֶלה

  או מן הענף 

 . כינוי למישהו חלש ורפה אונים- עלה נידף . כינוי לדבר המשמש כסות או הסוואה למשהו- עלה תאנה

  .ל החומר המסודר בדפוס בשביל המגיה שיוכל לסמן בו את השגיאות הדפס ארעי ש- הגהה-ֲעֵלי

   לה אחרי ההפריה והמכיל את הזרעיםאיבר של צמח המתפתח מן השח – ְּפִרי

 ; פרי טוב וטעים- ְּפִרי ְמָגִדים; דברים שכתב,  יצירותיו- ְּפִרי ֵעטוֹ ; שכר, גמול,  תוצאה של עבודה-בהשאלה 

  . הגיע אליו בקלות ללא כל מאמץ- ָנַפל ְלָיָדיו ִּכְפִרי ָּבֵׁשל ;הבנים דומים להוריהם - ָּכֵעץ ֵּכן ִּפְריוֹ 

 לא ;צבר הישראלי נקרא ; ותן לרופא לנוחתפוחאכול כל יום ;  שבקצפתדובדבןה – רותביטויים עם ּפֵ 

  .)...יש לה זוג עיניים שני שקדים( שקד עיני ; למי שאין לו שינייםאגוזיםנותנים 

  .)גכ, טויקרא י( ֵעץ ַמֲאָכל-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתֹבאּו ֶאל-ְוִכי


