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 4יחידה מס' 

 דוגמה  פירוש אפשרי  מונח  

    א

 שנאה, עוינות. ֵאיָבה  1
במהלך ההיסטוריה בוצעו כלפי היהודים אין ספור  

 .ֵאיָבה פעולות

 השקפה מוסרית או חברתית. ִאיֵדאֹולֹוְגָיה  2
הנאצית, הגרמנים היו נעלים מכל  הִאיֵדאֹולֹוְגָיהעל פי 

 גזע אחר.

 ִאּיּוׁש 3

הפקדת אדם על ביצוע   (1)

 תפקיד. 

 הצבת אנשים בעמדה.  (2)

 את עמדת השמירה.ִאיישּו הלוחמים 

 של הקהל.  ִאיחז ֶאת עיניהם הקוסם רימה אותו, שיקר לו.  ִאיחז ֶאת ֵעיָניו  4

 את סוסו לקראת הרכיבה. ִאיֵכףהרוכב  הניח אוכף על גב סוס.  ִאיֵכף  5

 ִאיָמֶנְנִטי 6
 כוח, מניע שפועל מבפנים.  (1)

 פנימי, מהותי, כלול בתוך.  (2)

  תשובתך מעידה על כך שאינך מבינה את דבריי

 ואני מצר על כך.    ִאיָמֶנְנִטית 

7 
םֵאין ה   ְחתֹּ   ֵמִעיד נ 

ל  ִעסתֹו ע 

אדם אינו אמור להעיד על  

מעשיו כשם שהנחתום )אופה( 

 עיסתו.   אינו יעיד על טיב

השופט לא אישר לנאשם להעיד על אופיו שלו שכן לדברי 

ְחתֹּםהשופט  נ  ל ֵמִעיד ֵאין ה   .ִעסתֹו ע 

ֶשֶגת  8  ֵאין ָידֹו מ 
כסף, אין לו אפשרות  אין לו די 

 כלכלית.
ֶשֶגת  של הזוג הצעיר מלקנות דירה.  ֵאין ָידם מ 

 ִאיְנֶהֶרְנִטי 9
טבוע, מובנה, שהוטבעה בו  

 צורה או תכונה. 
 ש זכות אינהרנטית לחיים. לכל אדם י

 ִאיְנֵטֵלְקט  10
שכל, בינה, תבונה, מחשבה, 

 כושר שפיטה.
 . ִאיְנֵטֵלְקטהבמבחני אינטליגנציה יש להפעיל את 

ְקְצָיה ִאינְ  11  ֶטְרא 

יחסי גומלין, הדדיות בין שני  

גופים או יותר, הכח ששני 

 גופים מפעילים זה על זה.

ְקְצָיה מחיאות כפיים הן  בין כפות הידיים.  ִאיְנֶטְרא 

    ב

ְטָיה  12  ִבירֹוְקר 

"שלטון הפקידות", גישה 

קשוחה לפיה אין התחשבות 

 בצורכי האדם הפרטי. 

ְטָיה   סובלת מעודףלדעת רבים מדינת ישראל  ִבירֹוְקר 

 בכל הנוגע להיתרי בנייה.

https://milog.co.il/%D7%90%D7%9B%D7%A3/e_97229/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%90%D7%9B%D7%A3/e_97229/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D
https://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A1%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A1%D7%94&action=edit&redlink=1
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1043264&Q=%E0%E9%F0%E8%EC%F7%E8
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1043264&Q=%E0%E9%F0%E8%EC%F7%E8
https://milog.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/e_57682/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/e_57682/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/e_57682/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/e_57682/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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ד 13  ֵבית ב 
בית מלאכה לתעשיית שמן 

 מזיתים.

ד אבי עובד אני חוזר לביתי   מידי פעםבכפר ו בֵבית הב 

 עם ליטר שמן זית. 

 ֵבית ְנִתיבֹות 14

מקום ממנו יוצאים לדרך,   (1)

שדה תעופה, תחנת 

 רכבת.

 פרשת דרכים.  (2)

 .בֵבית הְנִתיבֹותכשחזר לארץ הוריו חיכו לו  

 ְבֶיֶתר ְשֵאת  15
במידה מוגברת, בעוצמה רבה 

 יותר. 
 .ְבֶיֶתר ְשֵאת הסערה התגברת

 ִבכּור 16
 הבשלת הפרי. (1)

 העדפה. (2)
 האחות הצעירה על הבכורה גרם לריב במשפחה. ִבכּור

    ג

ָחן הילד מתכופף.  ּגֹוֵחן  17  לשפת הנחל על מנת לאסוף חלוקי נחל. ּג 

 רק כאשר צמרן של הכבשים עבה מאוד.ֵּגז אבי מבצע  הורדת הצמר מכבשים. ֵּגז  18

ְיא  19  ּג 
עמק צר ועמוק, מעבר צר בין  

 הרים. 
ְיא טיילנו  בין שני ההרים. בּג 

    ד

 ּדֹון ִקיׁשֹוִטּיּות  20

דון קישוטיות הוא ביטוי  

והתלהבות המתאר אמונה 

מדברים דמיוניים וניסיון לבצע 

פעולות בלתי אפשריות למען  

 .אמונה זו

ולכן נלקח לאבחון  ּדֹון ִקיׁשֹוִטּית ליורם התנהגות

 פסיכיאטרי. 

 של דמעות. בּדֹוקעיניה כוסו  מעטה דקיק, דקות, עדינות. ּדֹוק  21

ְוָׁשה  22 ְוָׁשת עזבתי את מנוף המופעל ברגל.  ּד   הגז על מנת להאט.  ּד 

    ה

 ראשוני, קדמון, לא מעובד.  ִהּיּוִלי  23
ממנו  הִהּיּוִלי כיום, מדענים מנסים למצוא את החומר 

 נוצר העולם. 

ְינּו ָהך  24 ְינּו ָהך הנהגה וניהול אינם .אותו הדבר ה   ., וחשוב לטפח את שניהםה 
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 היּפֹוניְמָיה  25

ְללּות, המצאות בתוך  ִהכָּ

קבוצה, כניסה לתוך ישות 

  .גדולה

של פנתר המסוגל להגיע, עת מרדף   ִהיּפֹוִניםנמר הוא 

 קמ"ש.  60אחר טרפו, למהירות  

 .ִהיּפֹוֵתִטי גן העדן הוא מושג .דמיוני, לא מוכח, משוער ִהיּפֹוֵתִטי  26

 .דיבר הרבה ִהְכִביר בִמיִלים 27
במטרה לשכנע את   ְכִביר בִמיִליםהִ סוכן המכירות 

 הלקוח.

    ו

 .ְותּו ָלאהוא יודע רק את השפה העברית  לא עוד, לא יותר, בלבד.  ְותּו ָלא  28

    ז

 זֹוג 29

 דופן הפעמון.  (1)

פעמון שקושרים לצוואר   (2)

 בעלי חיים. 

 .זֹוגעל צווארן של כבשים נהוג לקשור 

    ח

 .בִחיָּפזֹוןבני ישראל יצאו ממצרים   מהירות רבה. ִחיָּפזֹון 30

ְכִליִלי  31 ְכִליִלייםהשמש צבע את העננים בגוונים   אדום.  ח   של שקיעה. ח 

 ֵחֶלב  32

בבעלי חיים  שומן הנמצא 

ומשמע בעיקר לתעשיית נרות 

 וסבון. 

 . מֵחֶלב נר זה מיוצר

ְלָבן  33 ְלָבן מוכר חלב. ח   מגיע העירה כל בוקר וכל ערב.  הח 

    ט

 טּוְרִביָנה 34

נוע אשר מופעל באמצעות מ

זרם של מים או באמצעות 

 אדים. 

שלישית במפעל   טּוְרִביָנה לפני ימים אחדים הוקמה

 ההידרו־חשמלי של חברת החשמל. 

 במרץ רב.  טּוִרָּיהיוסי עדר את אדמת חצרו  מעדר רחב, ֵאת. טּוִרָּיה  35

    י

ֶמץ 36  י ִין ֶבן חֹּ
כינוי לאדם טוב שהוא בן  

 למשפחה נבזית. 
ֶמץבמשפחת העבריינים רק הנכד הגדול הוא   . י ִין ֶבן חֹּ

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1148228&Q=%E4%E9%F4%E5%F0%E9%EE%E9%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1074273&Q=%E5%FA%E5%20%EC%E0
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1074273&Q=%E5%FA%E5%20%EC%E0
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 אגם גדול.  י ָמה  37
באיקל מכילה יותר מים מכל הימות הגדולות  י ָמת 

 שבצפון אמריקה ביחד. 

 ְיִניָקה  38

 מציצה , שאיבה. (1)

 מציצת חלב מן השד. (2)

 קבלת השפעה.  (3)

 מלחים ונוזלים מהקרקע.  ְיִניָקת הצמח ניזון על ידי

    כ

 בגלל תרופות המדכאות את התיאבון.  ָכחּוׁש  החולה הפך רזה, דל. ָכחּוׁש  39

ּיֹוֵצר  40 ֶמר ְבי ד ה  חֹּ  כ 

כינוי למי שניתן להשפיע עליו  

בקלות, נאמר לרוב על אדם 

 חלש וחסר אופי. 

ּיֹוֵצר  הוא עושה כל מה שהיא מבקשת ֶמר ְבי ד ה  חֹּ  כ 

 ִכיבּוד 41

 מתן כבוד, הוקרה.  (1)

מאכל ומשקה שמגישים   (2)

 לאורח.

 את חבריי שהתארחו בביתי.  ִכיבְדִתי

ת ְגדֹוִלים 42 ע   ִכֵּון לּד 
הביע רעיון שהביעו כבר  

 גדולים ממנו. 
ת ְגדֹוִלים דן ע   בשאלת האם האל קיים. ִכֵּון לּד 

    ל

ִביִריְנְת  43 ִביִריְנְת מאחת השיטות להיחלץ  מבוך, מבוי סתום.  ל   .היא להיצמד לקירות ל 

 יין זה עוצב בתקופת הרנסאנס. ָלִגין כד, בקבוק.  ָלִגין 44

    מ

ֲחֶׁשה 45 ההמדריך  שותק, מחריש, דומם.  מ   את חניכיו הרועשים.  הְחש 

 ְמֻחָשל 46

 מעוצב באש. (1)

מחוזק לאחר עמידה   (2)

 בניסיון קשה, מחוזק. 

 . בחום גבוה מאוד חּוְשלההפלדה 

ְחֶתֶרת 47  מ 

תנועה לא חוקית הלוחמת  (1)

 בשלטון.

חפירה מתחת לקרקע כדי   (2)

להיכנס או לצאת ממנו  

 בהסתר. 

ְחֶתֶרת  של המורדים פעלה בסתר.  המ 

ל  48 ל הפיגום של בניין זה רעוע, לא יציב.  ָמט ִלְנּפֹּ  ומסוכן.  ָמט ִלְנּפֹּ

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1031701&Q=%EB%E9%E1%E5%E3
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=983402&Q=%EC%E1%E9%F8%E9%F0%FA
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=983402&Q=%EC%E1%E9%F8%E9%F0%FA
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 מפחיד, מבהיל.  ֵמִטיל ֵאיָמה 49
על אחיו  הִטילה ֵאיָמה המסכה שקנה לחג הפורים 

 התינוק.

 בעלות השחר. ְמֻטָללהשדה היה  רטוב או מכוסה בטל. ְמֻטָלל  50

ְטֶּפה 51  מ 
מיכל ממולא בנוזל כימי לכיבוי  

 שריפות. 
 בכל מקום חייב להיות מטפה לביטחון. 

 ֵמָטפֹוָרה 52
שימוש במאפיינים של דבר 

 אחד כדי לתאר דבר אחר. 
 לגמל הוא ספינת המדבר. ֵמָטפֹורי שם

 ָמָטר 53

 גשם. (1)

כינוי לדברים הנזרקים או   (2)

 נופלים בשפע. 

 כדורים נורה על הישוב. ָמָטר

ְטרֹוִנית 54  מ 
אשת המעמד הגבוה, אשת 

 אצולה.
ְטרֹוִנית  הגיעה לנשף לבושה בהידור. המ 

ת ְסדֹום 55  ִמט 

מגבלה שקשה להסתגל אליה,  

מצב שאינו מאפשר כל 

 פעולה.

ת ְסדֹום הקיץ האחרון היה  לכל עובדי האדמה. כִמט 

 ִמיגּור 56

יה, השמדה )של    . אויב(כלָּ

לה.  הבסה, הנחלת ַמפָּ

 הכחדה, העלמה, חיסול.

 הטרור.  ִמיגּור ממשלת ישראל בעד 

 ְמי ֵּגע   57
מעייף מאוד, גורם להרגשת 

 עומס וכובד. 
 . וְמי ֵּגע   המבחן של סוף השנה קשה

 ִמָּיִמים ָיִמיָמה  58
מתמיד, מאז ומעולם, בכל  

 שנה ושנה. 
 .ִמָּיִמים ָיִמיָמה אנו חוגגים חג זה

 פתגם, אמרה. ֵמיְמָרה  59
ַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך" )ויקרא,    הֵמיְמָרהמקורה של  "ְואָּ

 יט',יח'(. 

    נ

 ְנִחיל  60

 להקת דבורים.  (1)

מספר עצום של יצורים   (2)

 בתנועה.

 עדת בעלי חיים.  (3)

דגים שחה אל מול הצוללנים וחסם את שדה  ְנִחיל

 ראייתם. 

 .ִנָחרה בקיץ האדמה יבש מאוד. ִנָחר  61

 את העוף.  חרךהטבח  נשרף קצת ֶנֱחָרך  62



   6 
  עושר לשוני בעברית  –  4יחידה מס' 

 
 
 

 

ִים 63 ִים האסיר אזיקים, כבלי מתכת לאסירים.  ְנֻחְׁשת   ואינו יכול לברוח. בְנֻחְׁשת 

 ָנָטה ֶחֶסד  64

התייחס אליו בחיבה, היה  

סימפטי כלפיו, הפגין רחמים 

 וחמלה.

 לחסר הבית ודאג לו לארוחה.  ָנָטה ֶחֶסד האדון

    ס

 ְסֵטֵראֹוִטיּפ 65

דעה   בעברית : ֶהְטֵפס.

קדומה, הכללה על אדם 

מסוים בדרך כלל על פי  

שייכותו לקבוצה חברתית  

מסוימת, מראהו החיצוני  

 וכדומה. 

החברתי  הְסֵטֵראֹוִטיּפ בתחילת דרכה של מדינת ישראל

 השלילי על אנשי עדות המזרח מנע מהם רבות. 

 .סטרּוקטּוָרִלי ישנם גבישים בעלי מבנה ִמְבִני, שיש לו מבנה קבוע. סטרּוקטּוָרִלי  66

 ְסָיג 67
 גדר.  (1)

 הגבלה, מגבלה.  (2)
 לחברות ההייטק.  ְסָיגיםהחוק החדש שם 

 את קירות הבית. ִסיידהצבע  צביעה או מריחה בסיד.  ִסּיּוד  68

 ִסיִזיִפי  69
קשה ומפרך, ללא תועלת 

 וסיום. 
 .ִסיִזיִפית העבודה בשדה הייתה 

    ע

 ִעיר ִמְקָלט 70

עיר שרוצח בשגגה בורח   (1)

אליה, שם הוא מוגן מפני  

גאולת דם)בתקופת 

 המקרא(. 

 מקום מחסה ומפלט.  (2)

ִרים, ֲאֶשר ִתְתנּו " ִמְקָלט -ֵאת ֵשש --ַלְלִוִיםְוֵאת ֶהעָּ  ,ָעֵרי ה 

ֹרֵצחַ  ה הָּ מָּ נֻס שָּ  )במדבר, לה', ו'(.  "ֲאֶשר ִתְתנּו לָּ

 וכן לא ראויים לשתייה. ָעכּוריםמי השתייה היו  לא צלול, קודר.  ָעכּור 71

ל ֲחָמתֹו  72 ּפֹו ְוע  ל א   נגד רצונו, למרות התנגדותו.  ע 
ל ֲחָמתם מדינת ישראל קמה  ּפם ְוע  ל א  של הרבה ע 

 מדינות שכנות.

ָלה  73 ל ְנק   בקלות, ללא בעיות. ע 
ָלהעברתי את מסלול המכשולים הזה  ל ְנק  בזכות   ע 

 אימוניי הקשים. 
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ְטרֹון 74  ּפ 

 תומך, מגן, אפוטרופוס.  .1

 אדון.  .2

 בעל בית או עסק. .3

ְטרֹוןללא  נאלץ מוצרט להתמודד עם הסיכונים של   ּפ 

 .קריירה עצמאית

ְטִרּיֹוט 75  נאמן ומסור למולדתו. ּפ 
ְטִרּיֹוט  סבי היה ולכן התנדב לצבא ונשאר בו יותר ּפ 

 משצריך.

 ָּפֶטְרָנִליְזם  76

קשר שבמסגרתו מתייחסים 

למבוגרים כאל ילדים ונשללת 

 זכותם לשלוט בחייהם.

השקפה המניחה שהנהלת  

הארגון צריכה להיות בעלת 

גישה הומנית ואבהית כלפי 

מעורבת ברווחתם,  העובדים ו

 .כדרך אב המספק צרכי ילדיו

היא חקיקה המיועדת להגן על   ָּפֶטְרָנִליְסִטיתחקיקה 

האזרח מפני עצמו. במקרים בהם האזרח עלול לנהוג 

באופן שיסכן אותו חקיקה זו מגבילה את יכולתו להחליט 

ולפעול באופן עצמאי. דוגמת החובה לחגור חגורות  

 בטיחות. 

 גדול לארץ.  ִּפיד חטאיהם של בני ישראל הביאו אסון, צרה.  ִּפיד 77

ְנְתרֹוּפ 78  ִפיל 

 אוהב אדם. .1

תורם מכספו לנזקקים,   .2

 נדיב, רחב לב.

ְנְתרֹוּפ  הברון דה רוטשילד היה שפעל רבות למען   ִפיל 

 היהודים. 

 ִּפיָמה 79
בשר תפוח מתחת לסנטר  

 הנראה כסנטר נוסף.
 מתחת לצווארו.  ִּפיָמתֹו לאחר שרזה, נעלמה 

    צ

 ִצְחצּוח  ֲחָרבֹות 80

חריף, התנצחות,  ויכוח  .1

 פולמוס נרגש.

 הכנות לקרב. .2

 על נושא הבחירות. ִצְחצּוח  ֲחָרבֹות ישנו כל יוםב

 ִצי 81
שיירה של ֹאניות, כלל כלי 

 השייט של המדינה.
 הגדול ביותר בעולם.  הִציהצי האמריקני הוא 

    ק

 מוחלטת.הסכמה כללית ו קֹוְנֶצְנזּוס  82
מוחלט לגבי הורדת מחירי  ְנֶצְנזּוס קֹובישיבת המועצה 

 הארנונה למשרתי מילואים. 

 קּוף  83
חור בראש המחט להשחלת 

 חוט. 

ולכן אמי  בקּוף אבי לא מצליח להשחיל את חוט התפירה

 עזרה לו.

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1020754&Q=%F4%E8%F8%F0%EC%E9%E6%ED
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1020754&Q=%F4%E8%F8%F0%EC%E9%E6%ED
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A1/e_18298/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A1/e_18298/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A1/e_18298/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A1/e_18298/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 קובע מידה וכמות לדבר.  קֹוֵצב 84
ההשנה  הממשלה תקציב חינוך גדול יותר מבכל  ָקְצב 

 שנה שקדמה לה.

 שיערי נצבעה בזהב בזמן שקיעת השמש.  ְקוָֻצת אגודת שיער, תלתל. ְקוָֻצה  85

  קֹוצֹו ֶׁשל יֹוד  86
עיסוק בפרטי פרטים, דבר  

 קטן מאוד וחסר חשיבות.  
 . קֹוצֹו ֶׁשל יֹודאמור את העיקר ואל תתעכב על 

 קּור  87

דקיק שהעכביש  חוט  .1

מפריש כדי ליצור רשת 

 ללכידת חרקים. 

 משל לדבר רופף וחלש.  .2

 העכביש הינה מלאכת אומנות ממש. קּוריטווית 

    ר

ְטָקה 88  רֹוג 

כלי נשק קר הבנוי מגומייה  

מתוחה על שני ִצדיו של מוט 

 מפוצל. 

ְטָקההילדים שלחו זה על זה אבנים בעזרת   . הרֹוג 

 רֹוֵטן 89

מתלונן, מתמרמר בעיקר 

בלחישה, הוגה מילים באופן  

 לא ברור מתוך תרעומת ורוגז.

 על האוכל שאמו הכינה.  לְרטֹוןהילד לא הפסיק 

 רֹוֵכס  90
סוגר בקרס או בכפתורים או  

 ברוכסן, מחבר, מצרף. 
ָכסהאדון   את מכנסיו. ר 

    ש 

 ליונים. ׁשֹוָבך בנהבחצר ביתו  תיבה או מבנה למגורי יונים. ׁשֹוָבך  91

ְפְׁשָך ְשווה 92  תדמיין לך, תאר לך.  בנ 
ְפְׁשָך  איזה נזק יכל להיגרם אם היו מוציאים  ְשווה בנ 

 לפועל את תכניתם הזדונית.

 על מנת לזרוע את השדה.  שּוחֹותהאיכרים חפרו  בור, חפירה, מלכודת חפירה. ׁשּוָחה  93

 " )אסתר, ז', י'(.ָשָככה "ַוחַמת ַהֶמלך   נחלש, נרגע, מתמעט. ׁשֹוֵכך  94

 ׁשּוָמה  95
בליטה כהה ובולטת על פני 

 העור.

שעל   הׁשּוָמה אפשר לזהות את גבריאלה בקלות לפי

 לחייה.  

 ׁשומה ֲעָליו  96
חייב, חובה מוטלת מוכרח, 

 עליו. 
 המורה להחדיר בתלמידים סקרנות. מה ֲעלׁשו

    

https://milog.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95/e_98677/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95/e_98677/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95/e_98677/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95/e_98677/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 תֹוְבָעִני 97
דיבור או מבע שיש בו משום 

 תביעה או דרישה.
 ואינו מתחשב בצורכי האחרים.  תֹוְבָעִני ירון

 ְתו ואי  98

 מסלול, דרך. .1

חלק מסומן של שטח  .2

 שייסלל עליו כביש.

 הדרך.ְתו ואי  לפני היציאה לטיול בדקנו את

ְחִּפיף 99 ְחִּפיף שטפתי את שיערי  שמפו. ת   בעל ניחוח הדרים.  ת 

ְנּדֹוָרה 100 ת ּפ   ֵתיב 

משל לסוד תמים לכאורה  

שגילויו עשוי לחשוף פשעים 

או פרשיות מביכות, מקור  

 צרות ופורענויות. 

ְנּדֹוָרה הדלפת הפרטים החשאיים עלולה לפתוח  ת ּפ   ֵתיב 

 .רצינית

 


