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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפעם :יש מילים שמשמיעות משמעויות בשני קולות
אלה הן מילים פוליסמיות שבכוחן ליצור דו-משמעות
שמונה מילים ו"אור" אחד  -לימי החנוכה

מילים פוליסמיות:

אֲ בוּ ָקה

בהוראה ראשונה :צרור קיסמים הבוערים באש גדולה ומאירה 2:הַ חֲ ִס ִידים ...הָ יוּ ְמ ַר ְקּ ִדים
ידיהֶ ן )סוכה ה ד(.
לִ פְ נֵיהֶ ם בַּ אֲ בוּקוֹת שֶׁ ל אוֹר שׁבִּ ֵ
בהוראה שנייה :לפיד ,מוט שבראשו פתילה הבוערת בשלהבת גדולה :עוֹד יִ ֵתּן אֲ בוּקוֹת שֶׁ ל אֵ שׁ
בְּ י ֵָדינוּ )ביאליק לאחד העם(.
בהוראה ראשונה :גליל מָ אֳ ָרך עשוי פרפין או חלב או שעווה או שומן אחר ובתוכו פתילה :הנר
נדלק ומשמש למאור.

נֵר

בהוראה שנייה :כלי למאור ובייחוד כלי שנתנו בו שמן ופתילה למאור :וְ הֶ ֱע ָלה אֶ תֵ -נרֹתֶ יהָ )שֶׁ ל
הַ ְמּנ ֹו ָרה( וְ הֵ ִאיר עַ ל-עֵ בֶ ר פָּ ֶניהָ )שמות כ"ה ל"ז(.
בהוראה שלישית :כינוי מקוצר לברכת מאורי-האש שמברכים על כוס הבדלה במוצאי-שבת:
נֵר וּבְ שָׂ ִמים וּמָ ז ֹון וְ הַ בְ ָדּ ָלה )ברכות ח ה(.
בהוראה ראשונה :האנרגיה הקורנת בצורת גלים אלקטרומגנטיים ומעוררת את חוש-הראייה
הים בֵּ ין הָ אוֹר וּבֵ ין הַ חֹשֶׁ ) בראשית א ד(.
של כל חי לראות את העצמים השונים :וַ יַּבְ ֵדּל אֱ ִ

אור

בהוראה שנייה :מקור האור ,מאור :לְ עֹשֵׂ ה או ִֹרים גְּ דֹלִ ים] [...אֶ ת הַ שֶּׁ מֶ ש] [...אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְ כ ֹו ָכבִ ים
)תהילים קל"ו ז-ט(.
בהוראה שלישית :סמל וכנוי לכל דבר חיובי ,מזהיר ,מהנה :אוֹר הַ חַ יִּ ים )תהילים נ"ו י"ד(.
יהי לָיְ לָה )תהילים ק"ד כ(.
ֹשׁ וִ ִ
בהוראה ראשונה :היעדר אור ,אופל ,אפלה ,עלטהָ :תּשֶׁ ת-ח ֶ

ֹשׁ
ח ֶ

ֹש וַ אֲ פֵ לָה )צפניה
וּמשׁוֹאָה ,יוֹם ח ֶ
בהוראה שנייה :סמל לצרה ,ליגון לפורענות ועוד :יוֹם שֹׁאָה ְ
א ט"ו(.
בהוראה שלישית :בערות ,ריאקציה ,שנאת קדמה :תקופות של חושך בימי הביניים.
בהוראה ראשונה :דגל המתנוסס על תורן :הַ מּ ֹו ֵכר אֶ ת הַ ְסּפִ ינָה מָ ַכר אֶ ת הַ תּ ֶֹרן וְ אֶ ת הַ נֵּס )בבא
בתרא ה א(.

נֵס

בהוראה שנייה :מוט גבוה כלונס לתלות עליו דבר מה לאות סימן :וַ יַּעַ שׂ מֹשֶׁ ה נְחַ שׁ ְנחֹשֶׁ ת
וַ יְ ִשׂמֵ הוּ עַ ל-הַ נֵּס )במדבר כ"א ט(.
בהוראה שלישית] :נס  2הרחבה לנס  :[1מעשה פלא ,דבר שלמעלה מהטבע :בָּ רוּ שֶׁ עָ שָׂ ה נִ ִסּים
לַאֲ בוֹתֵ ינוּ )ברכות ט א(.

 1ד"ר עדית שר מרכזת ,שיר בן-דוד
 2ההוראות ממילון אבן-שושן
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בוּרה
גְּ ָ

בוּרתוֹ )ירמיה ט כ"ב(.
בהוראה ראשונה :כוח ,עוז ,תוקף ,חוזק :וְ אַל-יִ ְתהַ לֵּל הַ גִּ בּוֹר בִּ גְ ָ
בוּרתוֹ וְ ָכל-אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה
בהוראה שנייה :עלילות גדולות ,מעשה נועז :וְ ֶיתֶ ר ָכּלִ -דּבְ ֵרי אָסָ א וְ ָכל-גְּ ָ
)מלכים א ט"ו כ"ג(.
בהוראה שלישית :שם הספירה השישית בעשר הספירות שבקבלה )כתר ,חכמה ,בינה ,חסד,
תפארת ,גבורה ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות(.
בוּרה נֶחֱ לַק לְ ִשׁבְ עִ ים
בוּרה :תואר-כבוד לאלוהים :כָּל ִדּבּוּר וְ ִדבּוּר שֶׂ יָּצָ א )בְּ הַ ר ִסינַי( ִמפִּ י הַ גְּ ָ
הַ גְּ ָ
לְ שׁוֹנוֹת )שבת פ"ח(.

עֹז

בהוראה ראשונה :כוח ,גבורה ,אומץִ :תּ ְד ְרכִ י נַפְ ִשׁי עֹז )שופטים ה כ"א(.
הים לָנוּ מַ חֲ סֶ ה וָ עֹז )תהילים מ"ו ב(.
בהוראה שנייה :מחסה ,מבצר ,מגן :אֱ ִ
אַר ֵתּ יְ רוּשָ לַיִ ם עִ יר הַ קּ ֶֹדשׁ
בהוראה שלישית :פאר ,הוד ,הדר :לִ בְ ִשׁי ֻעזִֵּ ,ציּוֹן לִ בְ ִשׁי בִּ גְ ֵדי ִתפְ ְ
)ישעיה נ"ב א(.
בהוראה ראשונה :סלע גדול ,צוק :כִּ י-מֵ רֹאשׁ צ ִֻרים אֶ ְראֶ נּוּ )במדבר כ"ג ט(.

צוּר

בהוראה שנייה :מצודה ,מבצר ,בייחוד כינוי לאלוהים המשמש מחסה-עוז לצדיק :הַ צּוּר
ָתּ ִמים פָּ עֳל ֹו )דברים ל"ב ד(.
צור-מחצבתו :המקור ,הגזע ,העם והמולדת שמהם יצא אדם ]על פי )ישעיה נ"א א( הַ בִּ יטוּ אֶ ל-
צוּר חֻ צַּ בְ ֶתּם[.
בהוראה ראשונה :גרגר ,פרור ,חלק קטן :וַ יְ ִהי כַחוֹל זַ ְרעֶ  וְ צֶ אֱ צָ אֵ י מֵ עֶ י כִּ ְמעוֹתָ יו )ישעיה מ"ח
י"ט(.

מָ עָ ה

בהוראה שנייה :גרעין של פרותָ :
אָדם נוֹטֵ ל מָ עָ ה אַחַ ת ִמפִּ ְטמָ ה שֶׁ ל ִקשּׁוֹת וְ נו ְֹטעָ ה] [...מָ עָ ה
אַחַ ת ִמפִּ ְטמָ ה שֶׁ ל אֲ בַ ִטּיחַ ] [...שֶׁ ל ַתּפּוּחַ וְ נו ְֹתנָן בְּ תוֹ גֻּמָּ א אַחַ ת )ירושלמי כלאים כ"ז א(.
בהוראה שלישית :שם של מטבע קטן ,נקרא גם "גּ ֵָרה" ,ערכו שישית הדינר או חלק העשרים
אָדם מָ עָ ה לַחֶ נְוָ נִי וְ ַלנּ ְַחתּוֹם )עירובין ז י"א(.
וארבעה בסלע :נוֹתֵ ן ָ
מָ עוֹתֶ -שׁל-חֲ נֻכָּה :כינוי למתנות הכסף שמקבלים הילדים מהוריהם ומקרוביהם בימי החנוכה.

ונגמור בשיר מזמור...
)חנניה ריכמן ,פתגמים ומכתמים(

אֵ ין הָ אָדָ ם חַ יָּ ב לִ כְ תּוֹב
עַ ל מַ ה ֶשּׁהוּא חו ֵֹשׁב;
אַ  הוּא ָתּ ִמיד חַ יָּ ב ל ְַחשׁוֹב
עַ ל מַ ה ֶשּׁהוּא כּוֹתֵ ב.

