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 מסביב למדורה
יש . אותה צורה הנדסית פשוטה המסמלת שלמות ומחזוריות –בעולמנו העגול נקשרות מילים רבות אל העיגול 

ויש פעלים ומושגים מופשטים הקשורים בתנועה מעגלית , מילים המציינות עצמים שהיו במקורם בצורת עיגול

 .שוטטות והשתלשלות, חזרה: ת הנגזרות ממנהובתנועו

במתמטיקה . ַמְעָּגלולמילה המקראית  ָעֹגלוהוא מצטרף לשם התואר המקראי , ל"מוכר לנו מספרות חז ִעּגּולה

 ל"עגבארמית התרחב השורש . השטח המוגבל על ידי קו זה – ִעּגּולובין , הקו המקיף – ַמְעָּגלמבחינים בין 

 .'עיֵגל פסי מתכת לגלילים' – לִעְרּג  בעברית החדשה הפועל  וממנו נוצר, ל"ערגל

 ַסֲהרוֹןו ָעִגילשני סוגי התכשיטים . ובהמשך היא יוחדה לציון הירח, מציינת ביסודה עיגול ַסַהרהמילה 

ית ַהֹסַהרוייתכן ש, נקראים על שום צורתם העגולה( ַשֲהרֹון: ך"בתנ) יש . ההיה במקור בניין עגול או חצר עגול ב 

רשמו של ה. ְסַחְרֹחֶרתכגון במילה , הקשור בתנועה סיבובית ר"סחלשורש  ר"סההקושרים בין השורש   סוֹח 

 .שכן דרכו להסתובב ולהציע את מרכולתו, שייך גם הוא לענייננו

משורש זה גזורה . שגם הוא עניינו עיגול ר"דומשורש  –ַדָּורבעל מקצוע אחר המסתובב ממקום למקום הוא ה

 .ערמה של עצים בוערים המסודרים בעיגול – ְמדּוָרהמילה ה

בספר . 'מעגל'היא ביסודה  חּוגוהמילה רבת המשמעים ', להסתובב במעגל'או ' ליצור עיגול'פירושו  ָלחּוג

במכשירי הטלפון . ָמחוֹגובהמשך הצטרף אליה ה, מכשיר לסרטוט מעגלים – ְמחּוָגהישעיהו אנו מוצאים את ה

גממנה נולד הפועל . חּוָגההמספרים מסודרים במעגל שנקרא הישנים היו  לאחר , המשמש אותנו גם כיום ִחי 

 . שחוגת הטלפון עברה מן העולם

משנה " )עג עוגה ועמד בתוכה: "על חוני המעגל שיצר צורת מעגל נאמר. ָעגהוא הפועל  ָחגאחיו של הפועל 

במעגל  עּוָגה עּוָגה עּוָגה: "ראים הילדים להסתובב במעגלובשיר הילדים הנודע של אהרן אשמן נק, (ח, תענית ג

 .בשל צורתו העגולה –כנראה  –ך נקרא כך "שמקורו בתנ עוגהגם המאכל ". נחוגה

כאשר אומרים על משהו . ְמחוְֹלִליםוהמסתובבים במחול הם , ָמחוֹלעוד מילה המציינת סיבוב במעגל היא 

 .שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב במחזוריותהכוונה  חוזר חלילהשהוא 

שפירושה  ְתקּוָפהלפועל זה קשורה המילה . 'ָסַבב סביב דבר' – ִהִקיףתנועה סיבובית אחרת מבטא הפועל 

. וכדומה' פרק זמן בהיסטוריה'ואף ' חלק מן השנה'ומכאן התגלגלו המשמעויות ', מחזור'ו' הקפה'היסודי 

 (.חלפו שנים)=' נקפו שנים'כגון בביטוי  ַקףנָ בלשון הספרותית משמש הפועל 

ב. דבר הגורר דבר –תנועת העיגול משמשת לציון קשר לוגי של גרימה  כגון בדברי האישה ' גרם'פירושו  ִסב 

ב ְלַבֲעבּור: "התקועית לדוד ִסָבה היא (. כ, שמואל ב יד" )ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת יֹוָאב ַעְבְדָך ָעָשה ַהָדָבר ְפֵני ֶאת ַסב 

  בבָ ומסּו סיבהובספרות הפילוסופיה של ימי הביניים מדובר רבות על הצמד ', הדבר הגורם'

 ובפסוק המקביל בדברי , ך פעם אחת בלבד במלכים"ִסָבה באה בתנ(. גורם ותוצאה)

 הן בעיקר תנאים העומדים ברקע של ' נסיבות'בימינו . ְנִסָבההימים באה במקומה 

 .וכדומהאירוע , פעולה

לו ִּגְלּג להפעלים   משמשים לא רק לתנועה מעגלית אלא גם לתיאור השתלשלות  ִהְתַּגְלּג 

 , בניו בין אדם ישנה אל לעולם: "וכך נאמר במדרש אגדה לבראשית. אירועים

 ".למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל ליוסף יעקב שעשה פסים כתונת שבשביל

 . ומשמעויות רבות מתגלגלות מהם, ל והסיבובמילים רבות סובבות סביב העיגו

 .אך כדי שלא תהיה לכם סחרחורת נעצור כאן
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