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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפּעם :קצת ארגון בּארגון
מונחים המשמשים בארגונים
ידה ,לִ ְשׂכָּ ה ,מָ דוֹר ,מַ ְח ָל ָקהִ ,מ ְשׂ ָרד?
מה בין אֲ ַגףַ ,גּף ,יְ ִח ָ

אֲ ַגף

– בעברית החדשה מכנים בשם זה יחידה מנהלית שכפופים לה מחלקות

ומדורים .זהו שם כולל לכל תא בארגון ,למשל ,אגף החינוך היסודי במשרד החינוך
והתרבות .בריבוי נאמר אֲ ג ִַפּים .בסמיכות – אֲ ַגף -אֲ ַגפֵּ י .-המילה אֲ ַגף מינה בדקדוק זכר.
שורש המילה > -אגף )גפף(<; בארמית – אֲ גַפָּ א.

ַגּף

– בעברית החדשה מכנים בשם זה יחידה מנהלתית באגף הכוללת מחלקות

אחדות ,למשל ,באגף כוח אדם בהוראה קיים ַגּף דירוג והסמכה .בריבוי נאמר ַגּ ִפּים ]ולא
גפיים[ .בסמיכות – גַּףַ ,-גּפֵּ י .-המילה ַגּף מינה בדקדוק זכר ונקבה .שורש המילה > -גפף<;
בארמית – גַּפָּ א.
הן ה"אֲ גַף" הן ה"גַּף" מציינות גם משמעות של כנף ,איבר ,כלומר חלק .כך גם חלק במבנה.
ה"גַּף" מציין גם ידית של כלי לאחיזה – החלק בו אוחזים.

יְ ִחידָ ה

– בעברית החדשה מכנים בשם זה חלק מקבוצה גדולה יותר ,שם

כולל לכל תא בארגון ,למשל ,היחידה למחקר ולפיתוח .היחידה לאיכות ההוראה .בריבוי
ידה מינה בדקדוק נקבה .שורש
ידת ,-יְ ִחידוֹת .-המילה יְ ִח ָ
נאמר יְ ִחידוֹת .בסמיכות – יְ ִח ַ
המילה > -יחד< .המילה מופיעה גם בספרות ימי הביניים ]במשמעות של מיוחדת[.

לִ ְשׁכָּ ה

– בעברית החדשה מכנים בשם זה משרד ,חדר או מבנה שהוקצו

למטרה מסוימת ,יחידת סמך ,למשל ,הלשכה נמצאת בירושלים; לשכת הנשיאה .בריבוי
נאמר לְ ָשׁכוֹת .בסמיכות – לִ ְשׁכַּ ת ,-אבל לִ ְשׁכוֹת .-המילה לִ ְשׁכָּ ה מינה בדקדוק נקבה .שורש
המילה > -לשך<; ארמית – לִ ְשׁכְּ תָ א.
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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במקרא מוצאים שימוש במילה לִ ְשׁכָּ ה במשמעות חדר בבית המקדש שהיו שומרים בו כלים
ומצרכים ,הוא שימש גם את עובדי המקדש" .וַ יַּעַ שׂ ל ֹו לִ ְשׁכָּ ה גְ ד ֹולָה וְ ָשׁם הָ יוּ לְ פָ נִים נ ְֹתנִים
שׁ ְר ִרים
אֶ ת-הַ ִמּנְחָ ה הַ לְּ ב ֹו ָנה וְ הַ כֵּ לִ ים וּמַ עְ ַשׂר הַ ָדּ ָגן הַ ִתּרוֹשׁ וְ הַ יִּ ְצהָ ר ִמ ְצוַ ת הַ לְ וִ יִּ ם וְ הַ ְמ ֹ
וְ הַ שּׁ ֹו ֲע ִרים וּ ְתרוּמַ ת הַ ֹכּהֲ ִנים" )נחמיה י"ג ה(.

מָ דוֹר

 -בעברית החדשה במשמעות של חלק ממחלקה במשרד )ממשלתי או

ציבורי( ,למשל ,מדור ליחסי ציבור .בריבוי נאמר ְמדוֹ ִרים ]מוצאים גם ְמדוֹרוֹת ,אך צורה זו
אינה שגורה בימינו[ .בסמיכות – ְמדוֹרְ ,-מדוֹ ֵרי .-המילה מדור מינה בדקדוק זכר .שורש
המילה > -דור< מופיע כבר בספרות התלמודים והמדרשים.

מַ ְחל ָָקה

– חלק או סניף במוסד גדול ומקיף יותר ,למשל ,המחלקה להנחלת

הלשון במשרד החינוך והתרבות .בריבוי נאמר מַ ְח ָלקוֹת .בסמיכות – מַ ְח ֶל ֶקת ,-אבל
מַ ְחלְ קוֹת .-המילה מחלקה מינה בדקדוק נקבה .שורש המילה > -חלק< .העברית החדשה.

ִמ ְשׂ ָרד

– לשכה ,בית פקידות ,מקום במוסד מסחרי או ציבורי שעובדים בו

פקידים ,שם כולל לארגון ,למשל ,משרד החינוך .בריבוי נאמר ִמ ְשׁ ָר ִדים .בסמיכות –
ִמ ְשׂ ַרדִ ,-מ ְשׂ ְרדֵ י .-המילה משרד מינה בדקדוק זכר .שורש המילה > -שרד< .העברית
החדשה.

הא ְרגּוּן?
מהו ִ
משמעו – חברה ,אגודה שנתאחדה לשם מטרה מסוימת .בריבוי – ִא ְרגּוּנִ ים ,בסמיכות -
ִא ְרגּוּןִ ,-א ְרגּוּנֵי .-מינו הדקדוקי – זכר; שורשו מרובע >ארגן<.
ִא ְרגּוּן הנוער הלומד והעובדִ ,א ְרגּוּנֵי הנוער.

