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  2013 מרס – 20  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
   'תחפושת'מילים ב: עםוהּפ

    בצורות שונות ובאופנים שוניםגם מילים אוהבות להתחפש

  בדקדוק -יש במשמעות ו -יש ,  בהגייה'תחפושת'יש מילים שלובשות 

  

   בהגייה'תחפושת'

אך הן התאימו עצמן מבחינת ההגייה לחוקי ההגה של , בעברית' נולדו'לא המילים הללו 

  :התחפשו למילים בעבריתהן  -השפה העברית 

   ]Television[  היָ יזְ וִ לֵ טֵ  

   ]  Democracy[  היָ ְט ַר ְק מוֹ ּדֵ  

  ]History[  היָ ְר טוֹ יְס ִה  

   ] ּפ>- ph; תפוצצ-דגושהא פ )Telephone(  ֵטֵלפוֹןגזורות מן המילה[ ְמַטְלֵּפן, ִטְלּפּון 

  

    במשמעות'תחפושת'

   ובימינו הן משמשות במשמעות אחרת מצויות במקורות במשמעות אחתהמילים הללו 

ְּגבּוֵל - ְוָכלֶאְקָּדחְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹכד ִׁשְמֹׁשַתִי ּוְׁשָעַרִי ְלַאְבֵני " ,אבן טובה=  במקרא - חּדָ ְק אֶ 

   כלי נשק -בימינו  ;)יב, ישעיהו נד ("ֵחֶפץ-ְלַאְבֵני
 ׁשאֵ -האֵ ְר מַ  ּכְ למַ ְׁש חַ ין עֵ ּכְ " ,היר ומבריקצבע מזאו , מתכת נוצצת] אולי[ במקרא - למַ ְׁש חַ 

   צורת אנרגיה - בימינו ;)כז, יחזקאל א ("יבבִ  סָ ּהלָ -יתּבֵ 

 - גלגל הגומי הפנימי שבתוך הצמיג; כלי נשיפה מעץ - בימינו ,צינור -במקורות  -  בּוּבאַ 

   פנימיתגם הנקרא 

                                                 
   אוסנת שריג,ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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   בדקדוק'תחפושת'

לכן היינו מצפים לצורת הריבוי המשמשת , דוקי הוא מין נקבהמינן הדקהמילים הללו 

   ִים- זאת צורת הריבוי שלהן היא כריבוי ממין זכר תחת ;ֹות-במין זה 

 ֻּדְבָׁשּה ָמתֹוק : נאמר הדבורהעל ;ות ודבש מכינותעמלהדבורים  - ]דבורה[ יםִר בוֹ ְּד 

  ) דברים רבה א(ְוֻעְקָצּה ַמר 

וביאליק ; ותצהובו ותירוק, ותאדומעדשים מ  עשויהעדשים-ידזִ נְ  - ]הָׁש דָ עֲ [ יםִׁש דָ עֲ 

   )על סף(ֲעָדִׁשים -א ֶאְמֹּכר ְּבכֹוָרִתי ִּבְנִזיד: כותב

  

לכן היינו מצפים לצורת הריבוי המשמשת במין , מינן הדקדוקי הוא מין זכרהמילים הללו 

  ֹות– נקבה זאת צורת הריבוי שלהן היא כריבוי ממין תחת ; ִים-זה 

כפות , עגנון(יו ַהַּלִחים ֻּפְזְמָקאוֹתָ ָחַלץ ִהיְרְׁשל ְנָעָליו ּוָפַׁשט ֶאת  - ]גרב-קמָ זְ ּפֻ [ תאוֹ ָק ְמ זְ ּפֻ 

   )קצה

   מכסףים עשוייםהפמוטות העתיק - ]פמוט [ָּפמוֹטוֹת

ח ָּק  ִמ -ן חָ ָּק  ִמ ָּפעוֹטוֹתהַ  - 2])ילדה קטנה( וגם ָּפעוָֹטה )ילד קטן( ָּפעוֹט[ ָּפעוֹטוֹת

   )ז, גיטין ה(ין לִ ְט לְ ּטַ ִמ ר ּבְ ּכָ ְמ  ִמ -ן ָר ּכָ ְמ ִמ ּו
  

    מילים'מחפשים'ילדים 

   ]צבריםצבריות וגם ההת טוֹ עוֹ הפָ בפי [ עברית' לבשו' מילים מן האנגלית

   את הראש לבדןּפֵ ְמ ַׁש לְ אימא אני רוצה ; שמפוב לחפוף ראש    [Shampoo] ןּפֵ ְמ ַׁש לְ 

 את המים יׁשלִ פְ הַ לְ  האני לא מצליח; רותיםלהוריד את המים בשי [To flash]  ְלַהְפִליׁש

 בעצמי

  האלהיםזִ ּוׁשאני לא רוצה את ה; נעליים  [Shoes] ׁשּוִזים

                                                 
  ָּפעוֹטוֹת - ָּפעוֹט להבדילו ִמ ;ְּפעּוטוֹת –ְּפעּוָטה , ְּפעּוִטים –ָּפעּוט ; לא חשוב, קטן = ָּפעּוט 2


