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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפּעם :ט"ו בשבט הגיע  -חג לאילנות
האילן בשירות השפה ,מאז ...ועד עתה  -פֵּ רות ועצים בביטויים
שׁחַ ֲע ֵליהֶ ם מֶ ֶל) ...משל יותם ,שופטים ט ,ח(.
הָ לוֹ הָ לְ כוּ הָ עֵ צִ ים לִ ְמ ֹ

ִאילָן

– עץ נטוע; כינוי לאדם גדול שאפשר להסתמך עליו

אילן-סרק  -עץ שפריו אינו טוב למאכל אדם; נתלה באילן גדול  -משל לאדם המסתמך בדבריו על אדם
גדול ובן-סמך; אילני סרק קולם הולך  -משל לאדם ריק מדעת שהוא הומה וקופץ בראש; אין פרי בלא
אילן  -לכל דבר יש סיבה וגורם; אילן יוחסין  -רשימת אבותיו ואבות אבותיו של אדם המתוארת בצורת
אילן מסתעף.

עֵ ץ

– צמח רב-שנתי גבוה משריש עמוק באדמה ,בעל גזע קשה וענפים מרובים ,שאינו

מסתעף בבסיסו
וְ הָ יָה כְּ עֵ ץ שָׁ תוּל עַ ל-פַּ לְ גֵי מַ יִ ם אֲ שֶׁ ר פִּ ְרי ֹו יִ ֵתּן בְּ עִ תּ ֹו וְ עָ לֵהוּ א-יִ בּוֹל וְ כֹל אֲ שֶׁ רַ -יעֲשֶׂ ה י ְַצלִ יחַ
)תהילים א ,ג(.
עֵ ץ-הַ דַּ עַ ת  -מקור מדע וחכמה; עֵ ץ-חַ יִּ ים  -מקור של חיים; חָ ָרשׁ-עֵ ץ  -נגר אומן מומחה בבנייה בעץ; דַּ בֵּ ר
אֶ ל הָ עֵ צִ ים! )שאול ממלכים א ה ,יג(  -דבר על אוזן לא שומעת ,אין שומע לדבריך; מֵ רֹב עֵ צִ ים א י ֵָראֶ ה
הַ יַּ עַ ר )פתגם עממי(  -מרוב פרטים ופרטי פרטים קשה לתפוס ולהקיף את העניין בכללותו; הַ ַתּפּוּחַ אֵ ינוֹ נוֹפֵ ל
ָרחוֹק ִמן הָ עֵ ץ )מעשה טוביה ג ,ד(  -הבנים דומים להוריהם ,מעשה אבות סימן לבנים; עץ המשפחה  -כאילן
היוחסין.

ח ֶֹטר

– ענף עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשים; בהשאלה  -צאצא למשפחה מיוחסת
וְ יָצָ א חֹטֶ ר ִמגֶּזַ ע יִ שָׁ י )ישעיה יא ,א(.

שׁ ֶֹרשׁ

– חלק הצמח הנמצא בתוך האדמה
וְ נֵצֶ ר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו יִ פְ ֶרה )ישעיה יא ,א(.

שורש הדבר  -עיקר הדבר; היכה שורש  -שלח שורשיו באדמה; התערה .עקר מן השורש  -בִּ עֵ ר ,לא השאיר
שריד.
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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עָ נָף

– איבר מוארך הצומח מגבעול או מגזע; שם כולל לכל בד היוצא מגזע העץ ונושא על פי

רוב עלים ,פרחים ופֵ רות
בְּ הַ ר ְמר ֹום יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ְשׁתֳּ ֶלנוּ וְ ָנשָׂ א עָ ָנף וְ עָ שָׂ ה פֶ ִרי וְ הָ יָה לְ אֶ ֶרז אַ ִדּיר )יחזקאל יז ,כג(.
ענף המשפחה  -חלק מן המשפחה; שייך לאילן היוחסין.

בַּ ד

– ענף עבה של עץ
וַ ְתּ ִהי לְ גֶפֶ ן וַ ַתּעַ שׂ בַּ ִדּים פֹּארוֹת )יחזקאל יז ,ו(.

ֹארה
פּ ָ

– ענף ,בד

וַ ִתּ ְרבֶּ ינָה סַ ְרעַ פֹּתָ יו וַ ֶתּאֱ ַרכְ נָה פֹארֹתָ ו )שֶׁ ל הָ אֶ ֶרז( ִממַּ יִ ם ַרבִּ ים בְּ שַׁ לְּ ח ֹו )יחזקאל לא ,ה(.

ע ֳִפי

– ]מארמית[ ענף ,בד
וּבַ ֶדּ ֶקל בֵּ ין עֳפָ אָיו ִתּ ְשׁכָּן-לָהּ דּוּכִ יפַ ת זָ הָ ב )ביאליק ,בין נהר(.

ֶגּזַע

– גוף העץ מן השורש ועד הצמרת
שׁ ֵרשׁ בָּ אָ ֶרץ גִּ זְ עָ ם )ישעיה מ ,כד(.
אַף בַּ לֹ -

הגזע האנושי  -בני אדם להבדיל מבעלי החיים; גזע ישישם  -כינוי מליצי לאדם שמוצאו ממשפחה מיוחסת
ונכבדה.

עָ לֶה

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

או מן הענף
עלה תאנה  -כינוי לדבר המשמש כסות או הסוואה למשהו .עלה נידף  -כינוי למישהו חלש ורפה אונים.
ֲעלֵי-הגהה  -הדפס ארעי של החומר המסודר בדפוס בשביל המגיה שיוכל לסמן בו את השגיאות.

ְפּ ִרי

– איבר של צמח המתפתח מן השחלה אחרי ההפריה והמכיל את הזרעים

בהשאלה  -תוצאה של עבודה ,גמול ,שכר; ְפּ ִרי עֵ טוֹ  -יצירותיו ,דברים שכתב; ְפּ ִרי ְמג ִָדים  -פרי טוב וטעים;
ָכּעֵ ץ ֵכּן ִפּ ְריוֹ  -הבנים דומים להוריהם; נָפַ ל לְ יָדָ יו כִּ ְפ ִרי בָּ ֵשׁל  -הגיע אליו בקלות ללא כל מאמץ.
ביטויים עם פֵּ רות – הדובדבן שבקצפת; אכול כל יום תפוח ותן לרופא לנוח; הישראלי נקרא צבר; לא
נותנים אגוזים למי שאין לו שיניים; עיני שקד )יש לה זוג עיניים שני שקדים.(...
אָרץ וּנְ טַ עְ ֶתּם כָּל-עֵ ץ מַ אֲ כָל )ויקרא יט ,כג(.
וְ כִ י-תָ בֹאוּ אֶ ל-הָ ֶ

