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כתבו: רונית גדיש ותמר כץ  ◆  איירה: דינה שר־רהט

ַּפָּקד  וכמוה  המקצוע,  בעלי  במשקל  חודשה  ַנָּגד  המילה 
מן  מוכר  והנהגה  הובלה  במשמעות  נג"ד  השורש  במשטרה. 
המילה המקראית ָנִגיד – שפירושה שליט – וכן מן הארמית 

של התלמוד.
חמשת ַסְרֵני פלשתים )הנזכרים למשל בשמואל א פרק ו( תרמו 
ללשוננו את הדרגה ֶסֶרן. יש הסוברים שמילה זו – הנזכרת רק 
 tyrannos היוונית  למילה  קשורה   – הפלשתים  של  בֶהקשר 

)בצורתה העברית: ִטיָרן( שפירושה היסודי הוא מושל.
כגון  משפחה,  או  שבט  של  וראש  מנהיג  הוא  בתנ"ך  ַאּלּוף 
ייתכן  יוחסין בספר בראשית.  אלופי אדום הנמנים ברשימת 
 – אלף'  'שר  מעין  היא  המילה  של  המקורית  שמשמעותה 
ֶאֶלף  של  ראש  הוא  ַאּלּוף  ואולי  איש.  אלף  על  שממונה  מי 
"ִהֵּנה  גדעון  בדברי  כגון  משבט',  'חלק  'משפחה',  במשמעות 
ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאֹנִכי ַהָּצִעיר 
טו(  ו,  )שופטים  ָאִבי"  ְּבֵבית 
ִיְׂשָרֵאל"  ַאְלֵפי  "ָראֵׁשי  ובביטוי 
ועוד(. בתקופות  טז  א,  )במדבר 
מאוחרות יותר שימשה המילה 
לגדול  כבוד  תואר  ַאּלּוף 
גם  ובהמשך  בתורה 
ואצולה,  ְׂשָרָרה  תואר 
הידוע  בסיפורו  כגון 
'אלוף  ביאליק  של 
ׁשּום'.  ואלוף  ַּבְצלּות 
רווחת  ַאּלּוף  המילה 
במשמעות  גם  בימינו 
של champion – מנצח בענף של ספורט, וכן במשמעות של 

'אדם המצטיין בתחום מסוים'.
ועד  נוצרה רשימת שמות הדרגות. במסמכים של  לא באחת 
הלשון נמצאו הצעות אחרות, ובהן שר עשרה )טוראי ראשון(, 
שר עשרים )רב טוראי(, שר חמישים )סמל(, ַנָּגׂש )סמל(, ִמְׁשֶנה 

)סגן(.
לצד הדרגות הצבאיות נקבעו בראשית שנות המדינה שמות 
הכיבוי  ובשירותי  הסוהר  בתי  בשירות  במשטרה,  גם  דרגות 

וההצלה, וכולם עבריים מקוריים.

מילים בסולם הדרגות

עברי  לבוש  למתן  מאלפת  דוגמה  הם  בצבא  הְּדרגות  שמות 
מקורי למערכת שלמה של מונחים השאולה מן הלעז. הצורך 
קּום  לקראת  בייחוד  שהתעורר  הדרגות,  שמות  בקביעת 
המדינה, היה יכול לבוא על סיפוקו בשאילת השמות כצורתם 
מלשונות זרות. אך הנאמנות לעברית הולידה סולם של דרגות 

עבריות – מהן לקוחות מן המקורות ומהן מחודשות.
הִמדרג הצבאי מתחלק לשניים: ַּדרגות החוגרים )מטוראי עד 
רב־נגד( ודרגות הקצינים )מֶסֶגן־משנה ומעלה(. המילה חֹוֵגר 
לקוחה מן התנ"ך. במקורה היא מציינת את קשירת חגור החרב 
על המותניים, ומכאן גם את הלוחמים: "ְוָכל מֹוָאב ָׁשְמעּו ִּכי 
ָעלּו ַהְּמָלִכים ְלִהָּלֶחם ָּבם ַוִּיָּצֲעקּו ִמֹּכל חֵֹגר ֲחֹגָרה ָוַמְעָלה ַוַּיַעְמדּו 

ַעל ַהְּגבּול" )מלכים ב ג, כא(. 
 – מנהיג  הוא  ָקִצין  בתנ"ך.  מקורה  ָקִצין  המילה  גם 

אם במלחמה, כגון בדברי זקני גלעד ליפתח: "ְלָכה 
ַעּמֹון"  ִּבְבֵני  ְוִנָּלֲחָמה  ְלָקִצין  ָּלנּו  ְוָהִייָתה 

בהקשרים  ואם  ו(,  יא,  )שופטים 
ָעֵצל  ְנָמָלה  ֶאל  "ֵלְך  כגון  אחרים, 

ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם, ֲאֶׁשר ֵאין ָלּה 
ָקִצין ׁשֵֹטר ּומֵֹׁשל" )משלי 

ו, ו–ז(. יש הקושרים 
ָקִצין  המילה  את 
הערביות  למילים 

ָקַדא )ָׁשַפט( וַקאִדי 
)שופט(.  

הבסיסיות  הצבאיות  הדרגות 
הן טּוַראי, ַסָּמל, ַנָּגד, ֶסֶגן, ֶסֶרן 

וַאּלּוף, והדרגות האחרות נוצרות 
בהוספת מילים דוגמת ַרב־, ַּתת־, ִראׁשֹון, ִמְׁשֶנה.

החייל הפשוט נקרא טּוַראי משום שהוא עומד בטּור, אחד מן 
השורה. שם זה הושפע כנראה מן הדרגה המקבילה ברוסית. 

פי  )על  למניין'  מחוץ  'סגן  של  תיבות  ראשי  אינו אלא  ַסָּמל 
תיבות  ובראשי   non-commissioned officer האנגלית: 
NCO(. ֶסֶגן היא מסורת הגייה אחרת של המילה ְסָגן. בתנ"ך 
ְסָגִנים הם מושלים ושליטים, ובלשון חכמים ְסָגן או ֶסֶגן הוא 
מקור  ומאותו  באכדית,  המילה  מקור  הגדול.  לכוהן  המשֶנה 

התגלגלה ללשוננו גם המילה סֹוֵכן.


