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 חקלאות עברית

 תשובות והרחבות
 .('שיבולים אגודת') לעומר נרדפת מילה הוא ך"בתנ עמיר .1

  ל"חז בלשון .(יב ,ד מיכה) "גְֹּרָנה ָעִמירכֶ  ִקְבָצם ִכי" ,(יג ,ב עמוס) "ָעִמיר ָלּה ַהְמֵלָאה ָהֲעָגָלה" :למשל
 אמיר היא האילן צמרת .תלתן כגון אחרים גידולים של גם אלא ושעורה חיטה של רק לא הוא עמיר

 .משפחה ושמות פרטיים שמות משמשים אמיר וגם עמיר בימינו .(ף"באל)
  
 .אחו הוא ֲאָפר .2

  ואינן אפרב שרועות כל – [בר בהמות] מדבריות הן ואלו" :למשל ,ל"חז בספרות מקורה ֲאָפר המילה
  'אפר' החדשה בעברית .(ב"ע מה שבת בבלי) "הגשמים בימות ולא החמה בימות לא ביישוב נכנסות
  של זר" ,טהרלב יורם) "ַהְסָתו עֹוֶלה ָאדֹּם / ֵקץ ֵאין ָבֲאָפִרים" :למשל ,ספרותיים בטקסטים משמש

 ."(נרקיסים
  
 .פתוח שטח אינו במקורות ִניר .3

 ,חרוש שדה :פירושים כמה ניתנו למילה .(ג ,ד) "קֹוִצים ֶאל ִתְזְרעּו ְוַאל ִניר ָלֶכם ִנירּו" :נאמר בירמיהו
 .החריש פעולת ,שנחרש תלם ,לחרישה שנועד שדה

  שדה) ֶזַרע ,(חרוש שדה) ִניר ,(מעובד לא שדה) ּבּור :שדות סוגי שלושה בין מבחינים ל"חז בספרות
 .(זרוע

  
 .משובחת אדמה היא עידית .4

  :המילים צמד של המשמעות הורחבה החדשה בעברית .(גרועה אדמה) זיבּורית הוא מעידית ההפך
 .ערך חסר דבר – וזיבורית ,גבוה ערך בעל דבר מציינת עידית

 
   .(שדה)= ֲחַקל הארמית במילה מקורה חקלאות המילה .5

  ַהְכנסת .ַחְקָלאּות המופשט השם גם ומכאן ',שדה איש' הוא חקַלאי או חקַלי התלמוד של בארמית
 .ילין לדוד מיוחסת לעברית המילה

  
 .החקלאות מעולם אינה ֲעֵרָבה המילה .6

ֵדָרה .שוקת או גיגית וגם הבצק את בה ללוש גדולה קערה היא עֵרבה ל"חז בלשון  מגודר שטח היא גְּ
ֵדָמה ;אותו שעדרו שדה היא ֲעֵזָקה ;לצאן ֵדָפה ;כרם או תבואה ְשדה היא שְּ   שלקתה תבואה היא שְּ

 .(יובש מכת) בשידפון
  

לּוָגה .7  .צמח של שם אלא צמחים מחלת אינה ֲחַלגְּ
 .ְרֵגָלה הצמח עם מזוהות והן ,ל"חז בספרות נזכרות חלגלוגות

 .לגחלת או לפחם הדומה כהה פצע בפרי נוצר שבה צמחים מחלת הוא ַגֲחלֹון
ֶמֶקת  .לריקבונם וגורמת צעירים וצמחים נבטים התוקפת צמחים מחלת היא ַמקְּ

 שמשמעו ל"חז בלשון ִפֵקל הפועל בעקבות בא השם .להתקלף לו וגורמת העץ בגזע פוגעת ַפֶקֶלת
 .ִקֵלף של אותיות שיכול אלא ואינו ',התקלף'
  



 חקלאות עברית

 תשובות והרחבות
 .ָמִריש הוא חקלאי שאינו מושג .8

  הגיפור עונת – ָגִפיר :ל"חז בלשון ומקורן ,לחקלאות קשורות המילים שאר .עץ קורת משמעו ָמִריש
 .העידור פעולת – ָעִדיר ;יבשה אדמה או היובש עונת – ָגִריד ;(מזיקים נגד  בגפרית עצים איבוק)
  

 :לחקלאות הקשורות ָפִעיל במשקל נוספות מילים .9
  .קציר ,קטיף ,(הניכוש מלאכת) ָנִכיש ,מסיק ,חריש ,גדיד ,בציר ,אסיף :חקלאיות פעולות
  הזריעה עונת) ָלִקיש ,(בשדה הצמחים לבלוב תקופת) ָלִליב ,חציר ,גדיש ,אביב :נוספות מילים

  מזרעים – מעצמה הצומחת תבואה) ספיח ,(ספיח של ספיח) ָסִחיש ,(זמורה ,ענף) ָנִטיש ,(המאוחרת
 .(פתוחים תלמים) ָפִתיחַ  ,עמיר ,(שנפלו

  
 ַּבִכיר הוא ָאִפיל של ההפך .10

  כלומר ,(לב ,ט שמות) "ֵהָנה ֲאִפיֹלת ִכי ֻנכּו ֹלא ְוַהֻכֶסֶמת ְוַהִחָטה" ככתוב ,להבשיל ְמַאֵחר פירושו ָאִפיל
 .להבשיל מאחרות הן כי הברד מן נפגעו לא והכוסמת החיטה

 .ל"חז בספרות ומצויה למלקוש קרובה המילה ;ָאִפיל של נרדף הוא ַלִקיש
  

 .בר לשבור בביטוי תבואה הוא בר .11
ּבֹּר ֲעָשָרה יֹוֵסף ֲאֵחי ַוֵיְרדּו" :בראשית בספר כמסופר ,תבואה לקנות פירושו 'בר לשבור'   ָּבר ִלשְּ

  = בר) בטבע ,בחוץ הגדל צמח הוא בר צמח .וטהור נקי שלבו מי הוא לבב בר .(ג-ב ,מב) "ִמִמְצָרִים
 .(בארמית חוץ
 .(בארמית בן = בר) סמכות בעל הוא סמכא בר

  
 .בוסתן היא המקרא מן שאינה המילה .12

  :ַגָנה וגם ִגָנה :ך"בתנ מופיעות המילים שאר .התלמוד של הארמית מן מוכרת והיא ,בפרסית מקורה בוסתן
  ַוָיֶחל" :ֶכֶרם ;(ישעיהו) "ַתְצִמיחַ  ֵזרּוֶעיהָ  ּוְכַגָנה ִצְמָחּה תֹוִציא ָכָאֶרץ ִכי" ,(השירים שיר) "ָיַרְדִתי ֱאגֹוז ִגַנת ֶאל"

ָשה ;(יחזקאל) "ַמָטָעה ֵמֲעֻרגֹות אֹוָתּה ְלַהְשקֹות" :ַמָטע ;"ָכֶרם ַוִיַטע ָהֲאָדָמה ִאיש נֹּחַ    קישואים שדה) ִמקְּ
ֵדס ;(ישעיהו) "ְנצּוָרה ְכִעיר ְבִמְקָשה ִכְמלּוָנה ְבָכֶרם ְכֻסָכה ִציֹון ַבת ְונֹוְתָרה" :(דלועים ושאר   ִלי ָעִשיִתי" :ַפרְּ
 .(רות) "ַבִשֳבִלים ַוֲאַלֳקָטה ַהָשֶדה ָנא ֵאְלָכה" :ָשֶדה ;(קהלת) "ֶפִרי ָכל ֵעץ ָבֶהם ְוָנַטְעִתי ּוַפְרֵדִסים ַגנֹות

  
 .(בינתיים) קיימת אינה ַאֶסֶפת המילה .13

ֵמִשית :ובמילונים העברית בספרות מופיעות המילים שאר   חרמש' במשמעות שושן-אבן במילון מובאת ֶחרְּ
ֵצָרה ;'קטן   וכדומה קש לגיבוב מכני או ידני חקלאי כלי הוא ַמגֹוב ;ענבים לבציר מזמרה מעין היא ַמבְּ

רֹוִפית ;לערמה  .הסכין מחוברת שאליה הכנף ,במחרשה ֵחלק ובימינו ,ֵאת או מגרפה היא ל"חז בלשון ַמגְּ
  

ִחיָכה .14  .חקלאית פעולה אינה לְּ
 .(ד ,כב במדבר) "ַהָשֶדה ֶיֶרק ֵאת ַהשֹור ִכְלחְֹּך" ככתוב ,האדמה מן עשב אכילת היא לחיכה
  תיחוחב .ומסלעים מאבנים אדמה שטח ניקוי הוא סיקול :לחקלאות קשורות האחרות המילים

  לאדמה מנוחה מתן ,בור לאדמת האדמה הפיכת היא הֹוָבָרה .אותה ומאווררים האדמה את מפוררים
 .פורייה להיות שתחזור כדי

 


