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 מילים תחת סכך אחד
 

זהו מבנה המסוכך על אדם או על בעלי ? מהי סוכה. חג הסוכות נקרא על שם הסוכה שבה יושבים במהלך החג

 לּוָנהִּכְמ  ְבָכֶרם ְּכֻסָּכה ִצּיֹון ַבת ְונֹוְתָרה: "במקרא אנו מוצאים למשל את סוכת שומר הכרם. חיים מפני השמש

" ַּבֵּצל ַּתְחֶּתיהָ  ַוֵּיֶׁשב ֻסָּכה ָׁשם לֹו ַוַּיַעׂש ָלִעיר ִמֶּקֶדם ַוֵּיֶׁשב: "את סוכתו של הנביא יונה, )ח ,א ישעיהו( "ְבִמְקָׁשה

 בראשית" (ֻסּכֹות ָּמקֹוםהַ  ֵׁשם ָקָרא ֵּכן ַעל ֻסּכֹת ָעָׂשה ּוְלִמְקֵנהּו ָּבִית לֹו ַוִּיֶבן ֻסּכָֹתה  ָנַסע ְוַיֲעקֹב: "וכן, )ה ,ד יונה(

 ).יז ,לג

ואילו במילה , במילים אלו השורש בא במלואו. ְסָכָכהו ְסָכְך כמו המילים , ך"גזורה מן השורש סכ ֻסָּכההמילה 

ך אנו "בתנ. שורש זה מציין ביסודו כיסוי והסתרה. פים התלכדו לאות אחת שיש בה דגש"שתי הכ ֻסָּכה

בתיאור ארון הקודש . ף אחת בדגש"ויש שבאה כ, יש שהשורש בא בו במלואו. ָסַכְך : מוצאים פועל בבניין קל

ואילו במלכים א ; )כ, כה" (ַהַּכּפֶֹרת ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ּפְֹרֵׂשי ַהְּכֻרִבים ָהיּווְ : "בספר שמות נאמר

הוא ָסַכְך בידיו ': עברית שלנו יש שימוש דומה בפועל בבניין קלב). ז ,ח..." (ָהָארֹון ַעל ַהְּכֻרִבים ַוָּיסֹּכּו: "נאמר

 .'היא סֹוְכָכה בכנפיה על גוזליה הרכים': או בבניין פיעל', על ראשו

 .ְַסך, מּוָסְך , ְָמָסך: ך משויכים שמות עצם נוספים"אל השורש סכ

המילה . סתיר את הבמה בתאטרוןובימינו בעיקר הווילון הכבד המ, הוא וילון שתפקידו להסתיר ולחצוץ ָמָסְך 

לא ראוי  –מכיוון שתפקיד המסך להסתיר ולחצוץ . 'מסך עשן', 'מסך הברזל': משמשת גם בביטויים ציוריים

ובמחשב , מרקעלהשתמש במילה זו לַּבד שעליו מקרינים סרט או לחלק המקביל בטלוויזיה אלא במילה 

 .ָצגנשתמש במילה 

ומפרשים , )מיסך: לפי הכתיב; יח, מלכים ב טז" (ַהַּׁשָּבת מּוַסְך : "פעם אחת בלבד ך"מילה זו באה בתנ – מּוָסְך 

מי היה הראשון שקשר . שזהו אוהל או מבנה מקורה ששימש את משמרות הכהונה המתחלפים במקדש בשבת

 כאשר חיפשו חלופה עברית למילה, )1938(ח "אבל ידוע שבשנת תרצ. למכוניות איננו יודעים' מוסך'את 

, )כמקום חניה' לגרז(ִּדיר ְמכֹוִנּיֹות , ַּתֲחִנית: לא נזכרה ההצעה הזאת אלא הצעות אחרות ובהן', הלועזית גרז

בא "בראשית שנות הארבעים , לפי עדותו של יצחק אבינרי). כבית מלאכה למכוניות' לגרז(ֵּבית ִּתּקֹון ְמכֹוִנּיֹות 

 ).66' עמ, כבושי העברית בדורנו" (ובנים כאחדהמוסך ודחק את כל ההצעות הללו בשמשו לשני המ

לוח המותקן במכונית מעל שמשת הנהג ומגן (ַסְך ֶׁשֶמׁש : והיא משמשת בצירופים, ַסְך מילה מוכרת פחות היא 

ַסְך בפתח ). פיסות עור משני צדי עיניו של הסוס המונעות ממנו להביט לצדדים( ַסֵּכי ֵעיַנִים; )מפני סנוּור השמש

 .'סכום'וקשור למילה ' סך הכול'המוכר מן הצירוף , בקמץ' ָסְך 'שונה מ

 .ַסִּכים, מּוַסִּכים, ָמַסִּכים: ף הכפולה של השורש"בצורת הרבים של השמות הללו בא דגש המלמד על הכ
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