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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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והפּעם :מילים ב'תחפושת'
גם מילים אוהבות להתחפש בצורות שונות ובאופנים שונים
יש מילים שלובשות 'תחפושת' בהגייה ,יש  -במשמעות ויש  -בדקדוק

'תחפושת' בהגייה
המילים הללו לא 'נולדו' בעברית ,אך הן התאימו עצמן מבחינת ההגייה לחוקי ההגה של
השפה העברית  -הן התחפשו למילים בעברית:
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]גזורות מן המילה טֵ לֵפוֹן ) (Telephoneפא דגושה-פוצצת;  <- phפּ[

'תחפושת' במשמעות
המילים הללו מצויות במקורות במשמעות אחת ובימינו הן משמשות במשמעות אחרת

אֶ ְק ָדּח

וּשׁעָ ַריִ  לְ אַבְ נֵי אֶ ְקדָּ ח וְ כָל-גְּ בוּלֵ
 -במקרא = אבן טובה" ,וְ שַׂ ְמ ִתּי ַכּ ְדכֹד ִשׁ ְמשֹׁתַ יִ ְ 

לְ אַבְ נֵי-חֵ פֶ ץ" )ישעיהו נד ,יב(; בימינו  -כלי נשק

חַ ְשׁמַ ל

 במקרא ]אולי[ מתכת נוצצת ,או צבע מזהיר ומבריק" ,כְּ עֵ ין חַ ְשׁמַ ל כְּ מַ ְראֵ ה-אֵ שׁבֵּ יתָ -להּ סָ בִ יב" )יחזקאל א ,כז(; בימינו  -צורת אנרגיה

אַ בּוּב

 במקורות  -צינור ,בימינו  -כלי נשיפה מעץ; גלגל הגומי הפנימי שבתוך הצמיג -הנקרא גם פנימית
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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'תחפושת' בדקדוק
המילים הללו מינן הדקדוקי הוא מין נקבה ,לכן היינו מצפים לצורת הריבוי המשמשת
במין זה -וֹת; תחת זאת צורת הריבוי שלהן היא כריבוי ממין זכר ִ-ים

ְדּבוֹ ִרים

]דבורה[  -הדבורים עמלות ודבש מכינות; על הדבורה נאמר :דֻּ בְ שָׁ הּ מָ תוֹק

וְ ע ְֻקצָ הּ מַ ר )דברים רבה א(

ֲע ָד ִשׁים

שׁה[ ְ -נזִ יד-העדשים עשוי מעדשים אדומות ,ירוקות וצהובות; וביאליק
] ֲע ָד ָ

כותב :א אֶ ְמכֹּר בְּ כו ָֹר ִתי בִּ ְנזִ יד-ע ֲָד ִשׁים )על סף(

המילים הללו מינן הדקדוקי הוא מין זכר ,לכן היינו מצפים לצורת הריבוי המשמשת במין
זה ִ-ים; תחת זאת צורת הריבוי שלהן היא כריבוי ממין נקבה –וֹת

פֻּ זְ ְמ ָקאוֹת

] ֻפּזְ מָ ק-גרב[  -חָ לַץ ִה ְיר ְשׁל נְעָ לָיו וּפָ שַׁ ט אֶ ת פֻּזְ ְמ ָקאוֹתָ יו הַ לּ ִַחים )עגנון ,כפות

קצה(

פָּ מוֹטוֹת

]פמוט[  -הפמוטות העתיקים עשויים מכסף

פָּ עוֹטוֹת

]פָּ עוֹט )ילד קטן( וגם פָּ עו ָֹטה )ילדה קטנה([  -הַ פָּ עוֹטוֹת ִמ ָקּחָ ן ִ -מ ָקּח
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וּ ִמ ְמ ָכּ ָרן ִ -מ ְמ ָכּר בְּ ִמטַּ לְ ְטלִ ין )גיטין ה ,ז(

ילדים 'מחפשים' מילים
מילים מן האנגלית 'לבשו' עברית ]בפי הפָ ע ֹוט ֹות הצבריות וגם הצברים[

לְ ַשׁ ְמפֵּ ן

] [Shampooלחפוף ראש בשמפו; אימא אני רוצה לְ ַשׁ ְמפֵּ ן את הראש לבד

לְ הַ ְפלִ ישׁ

] [To flashלהוריד את המים בשירותים; אני לא מצליחה לְ הַ ְפלִ ישׁ את המים

בעצמי

שׁוּזִ ים

] [Shoesנעליים; אני לא רוצה את השׁוּזִ ים האלה

עוּטים ,פְּ עוּטָ ה – ְפּעוּטוֹת; להבדילו ִמפָּ עוֹט  -פָּ עוֹטוֹת
 2פָּ עוּט = קטן ,לא חשוב; פָּ עוּט – ְפּ ִ

