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מטלעס(לשוננו "במילוניםהנמצא"להשלמתמירקיןראובןשלבמאמרו

tי~~ביםדםהצמחיםשמותלהיקרותעדויותהובאו ,) 73-65 1עמב, ,]ח 11נתשנ

שלהעברייםשמותיהםתולדותאתנציגשלהלןבסקירה .tיו,נ~!ה tוtיו,נ~ית

הנזכרבמאמרושהוצגולאלובזמןקודמותעדויותנביאכךואגבאלו,צמחים

 .מירקיןשל

 ) Helichrysum sanguineum ( םי~~~יtדם

שלרשימתופיעלוזאת , 111923קודס 11 :השםתיעודאתצייומירקין

שקראתיוהצמח"זהו :מוסרהואשבה ,בתרפ"גשנדפסההראובניאפריס

זהבמשפט ." ...היהודיםאצלעכשיושהתקבלשם 1המכבים,דםבעברית
בחוברת ,-1917בלכן,קודםשניםשששפורסמהלהצעתוהראובנימתכוון

אתהראובניתיעד ) 110מס•(צמחשם 10 1בעמ 2 .ארץ-ישראל"צמחי"שמות
זהצמחשלהמדעיהשםמולוהציגוהמכבים,דם-שחידשהשם

He\ichrysum sanguineum לדבריובערביתהארץ-ישראלייםשמותיוומול), 
 bazaz a\' adra, damm ghazal :נסמור)דישלארץ-ישראלצמחירשימתפיעל

 .הצבי") D"דהבתולה","ץ(די=(

העברית.תחייתעםזהלצמחשניתןהראשוןהעבריהשםזההיהלאאולם

-1913בופורסםהלשוןועדידיעלשחודש 0 '?'יות, .P~למות-~להשםלוקדם

רשימה Iבארץהמצויים("הצמחיםאיתןישראללטבעוהמורההמחנךידיעל

בא~למותהשם .) 12 1עמ ,]ג 11נתרעגמחברתהעברית,הלשוןועדזכרונות ,"א

 ,העבריתהלשוןועד(זכרונות-1921ביחדיוונדפסושקובצורשימותבשתיגס

תקף ,-1914בשנכתבההראשונה,ברשימה .) 38-28 1עמ ,]א 11נתרפהמחברת

המכובד"הלשוןועדלנושהורה"הדרךאתקצףבשצףאהרנסוןאהרן

העברייםהשמותבין .לצמחים"ע"כ]-[עממייםהמוניים"שמותבבריאת

כתחליף, ,ממליץוהוא~למות,השםגסנמצאלהסמתנגדוהואשחודשו

שםמציעהואאיןאךהמקומיים,הערבייםמשמותיואחדאתלתרגם

הזכירוברשימתואהרנסוןדבריעלתגובהאיתןישראלכתב-1920ב .מתאים

יבשהנותרת(התפרחתהצמחתכונותאתהיטבכמצייו~למותהשםאתרק
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בצמחיבקיאיםבוודאישהיו ,המחבריםשני .הפריחה)לאחרגםוצבעונית

כתבשאיתןאףהמכבים,דםהשםאתהזכירולאעמם,בבניומעורביםהארץ

ב-כבראכןשאםנראה .בניהראושלהשםהצעתפרסוםלאחרתגובתואת

כדורכלפניעלכמעטהיהודיםאצלייהראובנישחידשהשםהתקבל 1923

 .למדיימהירהתפוצהזוהייתה ,כדבריו ,הארץיי
 •ומאויירבךי(פייצמחיםבייילקוטצוין ,המכביםדם ,הראובנישהציעהשם

 Helichrysumלמיןפרטיכשם ) 169יעמ ,ח]יינתרפאלשוננו ,אזרחי

sanguineum לסוגכלליכשםהבא ,ר)יי(מ~למונ:,ים ,~למותהשםבצד

Helichrysum בסיסטמטיקההנוהגותהמיוןליחידותהיא(הכוונה: genus 

למין;:וק.ד:וף~למות D '?'ה ) 164י(עמ~םצויןבנוסף .במין]) speciesו-נסוג]

Pa ronychia a rgentea , איגהצמחיםבמגדיר .לגמרישוכהלמשפחההשייך), 

שלהעברייםהשמותאתמחדשהמחבריםארגנוא)ייתרצ iופינברוןזהרי

השקפת .המדעיתהכומנקלטורהשיטתאתהמשקפתבדרךהצמחים

סוגכלכי ,הייתה ,הציבורבשימושגםמאזשביתהלהשקנתה ,המחברים

מיליםשתיבןבשםייקראבסוגהכלולמיןוכלנפרדעבריבשםייקרא

אתהמציירלוואישםבתוספתהסוגשלהידועמהשםהמורכב ,(בינארי)

שלו ,בישראלהמצויהמיןמשםהמכביםדםהצירוףהוסבכךבעקבות .המין

 ,אדום 11פרח 11
נקבע~לי?ךתהשםואילו ,כולו Helichrysumהסוגשללשמו 3

Paהסוגשלכשמו ronychia . שלהבינאריתהצורהאחידותעללשמורבכדי

פי(עללוואישםהמכביםדםלצירוףהמגדירמחבריהוסיפוהצמחיםשמות

המקומילמיןוקראו ,)•כדםאדום•שפירושו sanguineumהמדעיהלוואישם

מצויהיהלאישראלשלהברצמחישביןפיעלאףוזאת ,האדוםדם-המכבים

 . Helichrysumבסוגנוסףמין

 ) Helianthus annuus ( ה!נ?'יti tיי?נית

עוד-השמשאחות-עבריבשםלראשונהזהצמחכונהידיעתנולמיטב

שערייבספרושלמהבןגרשוןר•אצלנזכרזהשםהעברית.לתחייתקודם

מכליותרהשמשפועלבושככראחדצמחויש" : )-13הבמאה(נכתב "השמים

השמשלפנותמבטוכי ,איישולשיגז"ובלעהשמשאחותונקראהצמחים

הארץעלהשמששיגבהעודוכל ,מזרחלצדוזקוףמביטבבקר ,לנגדוונכחה

השמששירדעודוכלזקוףכעמודוכצבזקוףשהואהיוםחציעדומגביההולך

וארשה ,ג ,השמים(שערייאחריוהואגםנוטהמערבלצדונוטההערבעד

ץ) 11(הרשבדוראןצמחבןשמעון •רזהבשםהשתמשכן .) 24יעמ ,ו 11תרל

בוניכרהשמששפועלויש" , c1sה-המאהבראשיתונכתב 11אבותמגן"בספרו

עדהשמשעםועולהבבקרמזרחלפאתשמבטוהשמשאחותהנק•הצמחכמו
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שלישי],נחלקיעקבחלקאבות,(מגןמערב"לצדמעטיורדואח"כהיוםחצי

כברהובאוהאלההמקורותוציטוטזהשם .ע"א)לופ",דתקמ"ה,ליוורנו

 11~ו.;נש o"~חרתערך ,במילונובו-יהודהאצל
• 

הביא ,) 38 1עמב, 11תרע(פתח-תקוה 11בארץ-ישראלירקותגדול 11בספרו

זהרות] :ברבים[גםוזtירהז:וי,נןבשמותהצמחאתכהן-ליפשיטץשמואל

החקלאותבספריזהצמחשלאזכורמצאנולאכהעד .~לץ(י.?ס~י :ובערבית

העשריםהמאהראשיתעדכיונראהלכן,קודםשהתפרסמועבריתהכתובים

כהן-ליפשיטץלהלן).(ראהממששדהכגידולבארץ-ישראלהצמחגודללא

ועדוחברמחנךמורה,ציבור,איש-ספיראליהושלהמובהקתלמידוהיה

בשלהילפתעשנפטר Iספירשלמפיוהיושהביאשהשמותייתכן .הלשון

 4 _חידושיואתלפרסםהספיקולאתרע"א

מוכרמנדלי(אצל 1917בשנתכמתועדז:וי,נניתהשםאתצייומירקין

שלסקירהגרזובסקי).י'(אצל-1930בכמתועדז:וי,ננ!ההשםואתספרים)

דומותנוספותוצורותז:וי,ננ!ההשםכימורההחקלאייםהעתוכתביהספרות

בכתב .הנוכחיתהמאהשלהשניהעשורבראשיתכבררבותפעמיםתועדו

הכתוביםלחקלאותהעתמכתביהראשוןשהיההחקלאי","(המשק)העת

"הצמחיםמטמון-כהן,(ד"ר(זהרה)חמו?הבשםהצמחהובאעברית,

חמניות ; ) 18מס•צמח , 61 1עמ ,ב] 11נתרעאהחקלאי , 11י 11באהמועילים

חי,נניה ; ) 69 1עמ 1ל 11(כנז:ומונ?ה ,)] 5מחבר[ללא 168 1עמשם, ;(ברבים
 212 1עמ ,(שםהפקועות;חמניתמחבר])[ללא 16 , 13 1עמ ,]ג 11נתרעב(החקלאי

ועוד. ;מחבר])[ללא 144 1עמ ,]ד 11נתרעג(החקלאיז:וי,ננ!ה ;מחבר])[ללא

הביאהדיבור,בלשוןכברושימשוחמ"מהשורשמןשנגזרולצורותבניגוד

אתלעי)להנזכרתארץ-ישראל"צמחי"שמות(בחוברתובתרע"זהראובני

 6 _השמשפרחבשםהצמח

לתצרוכתאולקישוטמשני,גינהגידולהצמחהיההץ.שךהשנותאמצעעד

 .לקקני")חומר"בתור :להלן]נראהזוסמןשהגדירכפיאו i(לפיצוחעצמית

מאוקראינהזרעיםיבואבעקבותשדהלגידולגןמצמחהפיכתונסיבותעל

במאמרוגורשטליוסףעמדוטוביה,בארבמושבהחדשיםמתיישביםבידי
החמניה 11במאמרוזוסמןרא• ) 151-149 1עמ ,]ב 11[תרפב(השדה 11החמניה 11

בשני .) 491-487 1עמ ,]ג 11[תרפגהשדהי, 11שד :(תרגם 11גדול-שדהבתור

השם Iמאידך .רבותפעמיםחמניות)(וברביםחמניתהשםבאהמאמרים

 .בהםנזכרלאחמנית
 ...העבריתבמילונותמתרוצצותוז:וי,נ~!הז:וי,נ~ית"הצורותכיצייומירקין

בערבוביה,הצורותבשתילשימושבמיוחדבולטתדוגמההזה".היוםעצםעד

היחידהעקיבהדברלחקלאות.ובאנציקלופדיה"חמנית"בערךמצאנו
העקיבות.חוסרהואזהבערךהשםצורותשתישלהרבותבהיקרויות
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