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 מכונית מן המוכן

ואיך התגלגלו מהן המכוניות , איך הפכו המכונות מימי שלמה המלך למכונות התעשייה הרועשות של העת החדשה

 ?המתגלגלות בכבישים

נחושת בסיס לכיורים בבית עשויות ( ן"מן השורש כו) ְמכֹונֹותשימשו עשר , ששימש בסיס לכיור באוהל מועד ַכןכמו ה

ׂשו  " :המקדש שבנה שלמה ה י ע  רָׂ יֹּרֹות ֲעׂשָׂ ת כִּ יֹור ...ְנחֹּשֶׁ ד כִּ חָׂ ל אֶׁ ת ַהְמכֹוָנה ע  ַאח  ר הָׂ ׂשֶׁ מבנה (. לח, מלכים א ז" )ַהְמכֹנֹות ְלעֶׁ

ים , מתואר בפירוט רב –כלומר הבסיסים  –המכונות  מִּ  (.לגליםג)ובין השאר נאמר שהמכונות ניצבו על אֹופ 

. מתקן מעשה ידי אדם שנועד לתכלית מסוימת –( mechane) ֵמָכֶנה: ביוונית העתיקה שימשה מילה שצלילה דומה

ביוונית שימשה המילה בעיקר לציון . במשמעות מכשיר או חלק של מכשיר – מּוְכִניל בצורה "המילה אף חדרה ללשון חז

זו גרסתו (. 'ֵאל מתוך מכונה'=  deus ex machina) ֵאקס ַמכינהֵדאּוס משמעות זו מוכרת מן הביטוי . מתקן להרמה

הופעה פתאומית של האל מעל לבימה באמצעות מתקן הרמה המתירה : הלטינית של ביטוי מן התאטרון היווני הקדום

, דיתבספר máquina-באנגלית ו machineכגון , נתגלגלה לכל לשונות אירופה ֵמָכֶנההמילה היוונית . עלילה שהסתבכה

י. ומשמעה התרחב והתעדכן על פי ההתפתחות הטכנולוגית נִּ יְזם, ממנה נגזרו גם המילים ֵמכָׂ נִּ ה וֵמכָׂ יקָׂ נִּ  . ֵמכָׂ

' מכונה'המילה : העברית מכונההיוונית ו ֵמָכֶנה –בעיתונות ובספרות העברית החדשה נקשרו שתי המילים העתיקות 

כך למשל מתוארת יעילותה של מכונת . רני בלשונות אירופהקיבלה את המשמעות של המילה היוונית בגלגולה המוד

ים הׂשמים את ]מאליה תמלא מלאכת ארבעה זעצער  אשר( מאשינע)מכונה : "1581דפוס בעיתון המגיד משנת  רִּ דָׂ ס 

שמשמעותו החלפה של  מיכּוןואף נגזר מהן שם הפעולה , כיום יש לנו מכונות עד בלי די". יום יום [אותיות העופרת

 .בודת ידיים במכונותע

שמילה עברית עתיקה מקבלת משמעות חדשה , לתופעה זו. זכתה אפוא לחיים חדשים בלשוננו מכונההמילה המקראית 

, ך פסל מתבנית יצוקה"בתנ – ַמֵסָכה: יש דוגמאות נוספות, על פי מילה לועזית בעלת צליל דומה וקשר משמעות כלשהו

ך גאווה ורוממות ובהמשך "בתנ – ָגאֹון; maskוכיום כיסוי לפנים על פי 

 .geniusוכיום אדם מחונן ומוכשר במיוחד על פי , ראש ישיבה

 

בראשית המאה העשרים החלו לכנות את  ?ואיך נוצרה המכונית

-כך מצאנו בידיעה מ(. מכונית כשם תואר" )עגלה מכונית"בצירוף העברי  –אותו כלי המונע בכוח עצמו  –האוטומוביל 

בנסיעתה זו . תסע בקרוב למדינת יפן, אמו של מלך איטליה, המלכה מרגריתה: "יהודה-בעריכת בן" הצבי"עיתון ב 1101

 .מכוניתעד מהרה התקצר הצירוף והיה ל". לעבר בה לארך הארץ ולרחבה עגלה מכוניתתקח אתה 

ית: ית-ומת התחדשו במשך הזמן כמה וכמה שמות של כלי תחבורה בסי מכוניתעל פי צורתה של המילה  ית, מֹונִּ אִּ שָׂ , מ 

ית יולִּ ית, טִּ לִּ ית, ְמכָׂ לִּ ית, ֲחלָׂ אִּ בָׂ ית : וגם חידושים מוכרים פחות, כ  נִּ ְטעָׂ ית , (טנדר)מִּ ֵןעִּ ג, ('שאטל')הֶׁ לֶׁ ית שֶׁ מִּ ית ,ְמפ  ְשלֹוחִּ  מִּ

ית, (מסחרי' ואן') אִּ ְותָׂ ית , (carpool) צ  יורִּ  (.רכב לתיור)תִּ

והוא עצמו ייחס את התפשטותה של המילה לשיר הילדים , י"רית מייחסים לאיתמר בן אבאת חידושה של המכונית העב

 (:1132)ג "נ ביאליק שפורסם לראשונה במרחשוון תרצ"של ח" המכונית"

ק ר, קֹול ֵמֵעמֶׁ ר/ , קֹול ֵמהָׂ ְכפָׂ יר ְוקֹול מִּ ר. / קֹול ֵמעִּ ּׁשֹופָׂ יע  כ  יר! / קֹול יָׂרִּ ֲאוִּ ר / , קֹול נֹוֵלח  הָׂ ירמ  ְזהִּ . / ... צֹוֵרח  ומ 

ה  ְמעופָׂ יא בִּ ית הִּ ְםכֹונִּ ת/ ה  פֶׁ רֹודֶׁ ְרדופָׂ , הָׂ ה/ ה הָׂ ןופָׂ יהָׂ כ  לֶׁ  ...ג ְלגִּ
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