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 3יחידה מס' 

 דוגמה  פירוש אפשרי  מונח  

    א

1 
אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות  

ֲאִויר   בָּ

מילים וביטויים חסרי  

משמעות, ריקות מתוכן, שאין  

 להן אחיזה במציאות.

ֲאִוירדומה כי תוכנו של הספר שקול ל  אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות בָּ

 ולכן הפסקתי לקרוא אותו. 

 ֵאזֹוב 2
 טחב. (1)

 סמל לקטנות, שפלות.  (2)
 על קירות ביתי.  ֵאזֹוב לאחר שבוע גשום ראיתי

 וידועה רק לבודדים.  ֵאזֹוֵטִרית הקבלה היא תורה סודי, נסתר, שולי.  ֵאזֹוֵטִרי  3

ְזַלת יָּד  4 ְזַלת יָּדם  חוסר אונים, חולשה.  אָּ  לגנוב.של חסרי הבית גורמת להם אָּ

 ִאְזֵמל 5

 סכין מנתחים.  (1)

כלי לחיתוך, גילוף,   (2)

 מפסלת. 

 המנתח והפסל קנו אזמל דומה.

ְזַנִים ֲעֵרלֹות  6  חוסר הקשבה.  אָּ
ְזַנִים  כאשר בקש לשתף את חברו בדבר לא נפל על אָּ

 .ֲעֵרלֹות

חּו 7  אָּ
שטח המכוסה עשב למרעה, 

 כר דשא.
חּו הפרות נמצאו  לאחר חיפושים.  באָּ

ה  8 חּוז ֵאימָּ  פוחד מאוד.  אָּ
ההילדה הקטנה הייתה  חּוזת ֵאימָּ למראה צילו של  אָּ

 העץ בחדרה.

9 
ַחז ֶאת ַהּׁשֹור  אָּ

יו  ְבַקְרנָּ

התמודד עם בעיה או אתגר 

 באופן ישיר ובנחישות.

יו ראש הממשלה  ַחז ֶאת ַהּׁשֹור ְבַקְרנָּ ופתר את מצוקת אָּ

 הדיור הקשה בארץ.

 סוף, קץ.  ַאֲחִרית  10
הימים מתאר את קץ האנושות בדרכים  ַאֲחִרית חזון

 שונות.

 שמאלי.  ִאֵטר 11
מאשר על כדורסלן ִאֵטר קשה יותר לשמור על כדורסלן 

 ימני, לדברי מאמני.  

    ב

ה  12  ִבּיֹוְסֵפרָּ
האזורים על פני כדור הארץ 

 שיש בהם יצורים חיים. 

קיומו של המין האנושי תלוי בהמשך פעילותה התקין של  

ה  . הִבּיֹוְסֵפרָּ

 ִבּיּות 13
הפיכה של חיית בר לחיית  

 בית.
 מן הזאב לפני יותר ממאה אלף שנים. בּוִיּתּוכלבים 

https://milog.co.il/%D7%A0%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%AA/e_90492/%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%A0%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%AA/e_90492/%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%A0%D7%A4%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%AA/e_90492/%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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ִרים  14  ֵבין ַהְמצָּ

 בצרה, במצוקה. (1)

כינוי לימים שבין י"ז   (2)

 בתמוז ובין ט' באב.

ִרים העסק נמצא  ויתכן שייסגר. ֵבין ַהְמצָּ

ן  15  ֵבין הַּפטיש ַלַסדָּ

במצב ללא מוצא, בין שני 

כוחות או סמכויות, בצרה  

 שאינו יכול להיחלץ ממנה.

ןהרגשתי  כאשר חברי ביקש ממני לסייע    ֵבין הַּפטיש ַלַסדָּ

 לו לפטר את חֶברתי. 

ׁשֹות  16  ֵבין ַהְּׁשמָּ

פרק הזמן שבין סוף היום  

)שקיעת השמש( לבין תחילת 

 הלילה )צאת הכוכבים(. 

ׁשֹות ההולדתחבריי קבעו לצאת ליום   . ֵבין ַהְּׁשמָּ

 בתחילת דרכו , בצעירותו ְבִאבֹו 17
מפקד יחידתו כתב עליו במכתב תנחומים למשפחתו: 

 . באבו"גידלתם בן לתפארת והוא נקטף 

    ג

ִיים ַנֲעׂשּו ְּתיִָּׁשים  18  ְגדָּ
מי שהיה קטן הפך להיות  

 גדול. 

  לתפקידי מפתח בצה"ל חשתי כילאחר שתלמידיי מונו 

ִיים ַנֲעׂשּו ְּתיִָּׁשיםה  .ְגדָּ

 ְגִדיל 19
חוטים לקישוט בקצה בגד,  

 ציצית, מפה, לבוש, וילון וכו'.
 של השטיח נתלשו. הְגִדיליםכמה מן 

 כלפי ארון הקודש. גֹוֵהריםבזמן פולחן הכוהנים  מתכופף, משתטח.  גֹוֵהר  20

    ד

ִטי 21  ּדֹוְגמָּ

הנחה או אמונה שאין  (1)

 לערער עליה.

אדם צר אופקים ותקיף   (2)

 בדעתו.

ִטית הדרך  .מסוימיםקשה לאנשים  של חוקי הדת הּדֹוְגמָּ

ה 22  ּדֹוֵללָּ
פקעת חוטים מאריג שנפרם,  

 סליל, חוט.
ה נתתי את  לחתול.  הּדֹוֵללָּ

 זבל.  דוֶמן  23
 דוֶמןהבפרברי העיר נמצא מקום מוזנח ומזוהם וריח 

 מגיע בתדירות גבוהה.  

    ה

ה  24 חָּ  ֲהזָּ

 הזזה.  (1)

הרווח שבתחילת פסקה  (2)

 חדשה משולי הדף.

ה חָּ בחיבור חשוב מאוד ויש להקפיד בכל פסקה   ֲהזָּ

 ופסקה.

    

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1002758&Q=%E1%E9%EF%20%E4%F4%E8%E9%F9%20%EC%F1%E3%EF
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1002758&Q=%E1%E9%EF%20%E4%F4%E8%E9%F9%20%EC%F1%E3%EF
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1001930&Q=%E3%E5%EE%EF
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1001930&Q=%E3%E5%EE%EF
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ה  25 רָּ  ַהְחכָּ

השכרה, מסירה או העברת 

בעלות לתקופת זמן מוגבלת 

 תמורת תשלום.

ה  המדינה  שטחים לטובת בני המיעוטים. ַהְחִכירָּ

יָּה  26  ַהטָּ
הפניה ,הסטה של דבר שינוי, 

 לכיוון מסוים. 

את הווילון בביתי מכיוון שהשמש הייתה חזקה  הטיתי

 מידי. 

א  27 רָּ יָּה לֹו ְלזָּ  נמאס לו, קצה נפשו. הָּ
ֶכם  א"ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאפְּ רָּ ֶכם ְלזָּ יָּה לָּ ַיַען    ְוהָּ

ֶכם" )במדבר, יא', כ'(.  בְּ ִקרְּ הָוה ֲאֶׁשר בְּ ֶתם ֶאת יְּ ַאסְּ  ִכי מְּ

28 
ל  ׁשָּ יָּה ְלמָּ הָּ

 ְוִלְׁשִנינָּה
ל ְוִלְׁשִנינָּה מה שקרה לו נהפך היה ללעג ולבוז. ׁשָּ  בקרב תושבי העיר. ְלמָּ

    ו

 וָֹּרד 29
 סמל לאופטימיות. (1)

 אדום בהיר.  (2)

שליוו את נציג ישראל לאירוויזיון התפוגגו   הוָֹּרדות

 במהרה כשלא עברה את חצי הגמר. 

 ור. שונה מהמק וִָּריַאְציָּהבה את השיר הלהקה ביצע גרסה, נוסח. וִָּריַאְציָּה  30

 חדרו לחדרי דרך התריס. ַזֲהרּורים כתם אור, קרן אור.  ַזֲהרּור  31

    ח

ִחים 32 ַזר ַעל ַהְּפתָּ ִחים  הוא הפסיד כספו והחל  קיבץ נדבות. חָּ ֵזר ַעל ַהְּפתָּ  בעיר.  ְלחָּ

 ַחט  33

 שן חותכת. (1)

שן בולטת כעין קרן בפי   (2)

 הפיל וחיות אחרות. 

 מכשיר לעשיית חריצים.  (3)

רוב הפילים נהרגים וניצודים בגלל רצונם של ציידים  

 .ִחיטיהםלעקור את 

 ִחיבּוץ 34

בחישת חלב או שמנת   (1)

 לעשיית גבינה.

חיבוט וניעור בחוזק   (2)

 וברציפות. 

 .ִחיבּוץ נסענו למחלבה כדי לראות את מלאכת 

 חיבוץ השטיח היה קשה מנשוא.

יו 35 נָּ ה ֶאת פָּ  רחמים.התחנן, הפציר, ביקש  ִחילָּ
המנהל בתקווה שזה יעזור לו   לְחלֹות את ְּפֵניהוא ניסה 

 בקידום הנושא.

    ט

ה 36  טּוְנְּדרָּ

נוף דל צמחייה ומכוסה בשלג 

ברוב ימות השנה, אופייני  

 לאזור הארקטי.

ה מאפיינת את נופיהם של אזורים צפוניים כמו   הטּוְנְּדרָּ

 סיביר וקנדה. 

https://milog.co.il/%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94/e_58179/%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%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%94/e_58179/%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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 טֹוּפֹוְגַרְפיָּה 37
ענף בגיאוגרפיה העוסק  

 בתיאור פני הקרקע. 

של  טֹוּפֹוְגַרְפיָּהעל ידי סונר אפשר לסרוק ולחקור את 

 האוקיינוסים. 

    י

 יֹוֵׁשב ֹאֶהל  38

אדם שלא מרבה לצאת 

מביתו, אדם שמקדיש את כל 

 בעיקר ללימוד תורה. זמנו 

 ואין לו חיי חברה.  יֹוֵׁשב ֹאֶהלאדם זה הינו 

ה 39 ה וֶנְגּדָּ ה הממשלה מורכבת  קואליציה ואופוזיציה.  ַיְחּדָּ ה וֶנְגּדָּ  .מַיְחּדָּ

ה 40  ְיִחיד ְסֻגולָּ

בעל תכונה נדירה שאין 

לאחרים, יחיד במינו, שמצטיין  

 בתכונותיו.

ה אחי הוא בתחום המחשוב ועל כן קיבל אין  ְיִחיד ְסֻגולָּ

 ספור הצעות עבודה. 

    כ

 כֹוֵרת  41
 גוזר, חוטב, חותך.  (1)

 עושה ברית, עושה הסכם. (2)
 ברית עם אלוהיו. ַכרת אברהם 

 כֹוֶתֶפת  42
רצועת בד על הכתף לקישוט 

 או להצמדת דרגות צבא.
 הזרוע. ולא על כֹוְתפות  דרגות קצונה נמצאות על

ר  43  כֹותָּ
כותרת, שם הכתוב בשער 

 הספר או בראש מסמך. 
ר היום  העיתון היה מפתיע במיוחד.  כֹותָּ

ֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש 44  כָּ
דבר שיש לקבלו ללא ערעור 

 או פקפוק. 

ֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש הקשב למרצה  , הוא הטוב בכל  כָּ

 האקדמיה.

    ל

בּוד  45 בּודחיבור בין שני חלקי מחיצה קרוי   מחובר, מאוחד.  לָּ  .    לָּ

ִביא 46  .לִביִאים נסענו לגן החיות כדי לראות  אריה. לָּ

    מ

ר  47  מושמע, ששרים אותו. מּוׁשָּ
האופרה המערבית היא יצירה מוזיקלית ודרמטית ובמה 

ר טקסט   . מּוׁשָּ

ראורן  מתיז נוזלים. ַמֶזה 48  מים על הצמחים בחצרו.  מּוׁשָּ

זֹור  49  מָּ
 תרופה, רפואה.  (1)

 מחלה, מכה, כאב. (2)
זֹור החולה ביקש מרופאו למצוא לו  לכאביו הרבים. מָּ
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 ֵמַזח 50
רציף לספינות, הנמשך מן  

 החוף אל תוך הים או הנהר.
 .הֵמַזחהספינה עגנה לצד 

ה  51 קָּ  ִמְזקָּ
מקום לזיקוק)טיהור נוזלים( 

 של משקאות אלכוהוליים.

הבערכנו סיור  קָּ ולמדנו על תהליך הזיקוק וההכנה  ִמְזקָּ

 של משקה הוויסקי.

 .ַמְחבֹוׁש ימי  10החייל נשפט ל מעצר, כליאה. ַמְחבֹוׁש  52

 בגבה.  ֵמחּוׁשים לאחר נפילתה חשה הגברת כאב. ֵמחּוׁש  53

 ַמחִטיא 54

גורם למישהו אחר   (1)

 לחטוא.

 מפספס את מטרתו. (2)

 את שער הניצחון.  החִטיאהכדורגלן 

ה 55  לפורץ שביקש סליחה. לְמחֹולבעל הבית החליט  סליחה. ְמִחילָּ

ה  56 פָּ פֹות הילדה החליטה לקלוע צמה. ַמְחלָּ  בשיערה. ַמְחלָּ

צֹות 57  הדור, בגדי פאר וחג. לבוש  ַמְחלָּ
צֹותלכבוד ערב חג הפסח, אמי ואני לבשנו  בלבן  ַמְחלָּ

 וקיבלנו מחמאות.

ל  58 ל ילדי הוא מחמד, אהוב, רחום, יקר.  ַמְחמָּ  נפשי.  ַמְחמָּ

 ְמַחֶּפה 59

 מגן על אחר מפני אשמה. (1)

מגן על חייל מסתער על   (2)

 ידי ירי על האויב. 

 מצפה, מכסה. (3)

ה חבריבזמן קרב, המחלקה של  על מחלקתי על   ְמַחּפָּ

 מנת שנוכל להסתער ללא פגע. 

ב  60  ַמְחצָּ
כל חומר טבעי הנחצב מן  

 האדמה )בלועזית: ִמיֵנָרל( 
ב  אבני הקוורץ הן  שכיח מאוד.  ַמְחצָּ

ְזַנִים  61 ְזַנִים קול הנפץ היה חזק מאוד, רעש רב ביותר.  ַמְחִריׁש אָּ  .ַמְחִריׁש אָּ

    נ

 נֹוֵהר 62
בני אדם(, זורח,  זורם)המון

 מאיר.
 אל הכיכר להשתתף בהפגנה.  נֹוֵהר ההמון

 נֹוֵטר 63
 שומר. (1)

 שומר שנאה בלבו. (2)
 לו על מעשיו, מחל לו. ִתיטֹוראל 

ֵרה.  נֹוֵסְך 64  בו שלווה ורוגע.  נֹוֵסכתהמוזיקה  יוצק, שופך, ַמשְּ

ה 65  נֹוְרמָּ
נוהג מקובל, מידה קבועה  

 ומוסכמת, סטנדרט. 
הכמות זיהום האוויר חורגת    . מהנֹוְרמָּ

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1001543&Q=%EE%E6%F7%F7%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1001543&Q=%EE%E6%F7%F7%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1064400&Q=%EE%E7%E8%E9%E0
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1064400&Q=%EE%E7%E8%E9%E0
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ע  66 ע הוא ניצל מצרה, יש לו ישועה.  נֹוׁשָּ  מצרתו המרה. נֹוׁשָּ

67 
ב ְבַאף  הָּ ֶנֶזם זָּ

 ֲחִזיר

התקשטות חסרת סיכוי, משל  

למי שמתהדר בחיצוניותו והוא 

 עצמו ריק מכל תוכן. 

לא יועיל השיפוץ המפואר של הכניסה לבניין עם כל  

העיטורים , כשהבניין עצמו רעוע , סדוק ומתקלף , זה  

ב ְבַאף ֲחִזירכמו  הָּ  .ֶנֶזם זָּ

 מבויש, בזוי.  ִנְקֶלה 68
ה"  בֹוד מֹוָאב ְוִנְקלָּ ֹכל למרות ֶהָהמֹון ָהָרב" )ישעיהו,   כְּ בְּ

 טז', יד'(.

    ס

ר  69  סּודָּ
פיסת בד או סריג לכיסוי  

 הצוואר, הראש או הכתפיים.
ר הילד לבש  צמר.  סּודָּ

 מכעיס, מלגלג, מקניט, לועג. סֹוֵנט 70
חנה  סְנַטה"אפילו העכבר שלי יותר יפה מהכלב שלך" 

 בשמשון.

 וזוהמה. בְסִחי ביתם מלא לכלוך, אשפה. ְסִחי 71

 . ְסטֹוִאית בטיפול השיניים גילה שלווה אדיש, שליו, מאופק.  ְסטֹוִאי  72

ה 73  ְסִטיְגמָּ

כתם בשמם הטוב  –אות קלון 

של אדם או קבוצה מסוימת, 

 דעה קדומה. 

העם השנים הודבקה לעדות המזרח  שיש להם  הְסִטיְגמָּ

 אוכל טוב.

    ע

ַרח 74 א ּפָּ  עֹוְרבָּ

אין לדברים שום   –העורב עף 

יסוד במציאות, לא היה ולא 

 נברא.

ַרחהוא מספר סיפורים על עצמו ומתברר שהם  א ּפָּ  .עֹוְרבָּ

 שבוע ימים.אל אביה שלא ראתה עֹוֵרגת  היא משתוקק, מתגעגע. עֹוֵרג 75

ט 76 ט העיט  התנפל  עָּ  על טרפו.  עָּ

 ללכת על רגליו אחרי האתון.  הַעִירמשנולד החל  ולד של חמור.  ַעִיר 77

    פ

 ּפֹוֵרף  78
רוכס, מחבר בכפתור או  

 בסיכה.
ףיצחק   את מעילו בטרם יצא אל הכפור.  ַפרָּ

ה המחלה מתרחב, מתפתח לצדדים.  ּפֹוֶׂשה  79  בארץ.  פְשטָּ

 ּפֹוֵׁשט עֹור  80
גובה מחיר מופקע תמורת  

 סחורתו, נצלן. 
 לקוחותיו.  ּפֹוֵשט ֵאת ֹעורֹותבעל החנות הזאת הינו 
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 פתי, תמים, בצורה תמימה. ּפֹוֶתה  81
בהם,  ּפֹוֶתה הערצתם של הפוליטיקאים אינו בביטחון 

 אלא במעשיהם בפועל.

 .יָּקּוׁש ַּפח טמנתי לעכבר  מלכודת. ַּפח יָּקּוׁש  82

 ֶּפֶטר  83
 כינוי לתינוק הבכור.  (1)

 תחילה, פתיחה.  (2)

רחם ֶּפֶטר מצוות "פדיון הבן" חלה רק על בן זכר שהיה 

 , כלומר הולד הראשון.לאמו

    צ

 לצבי בין השיחים.  צֹוֶדההאריה  אורב, מתנכל, מתנקש.  צֹוֶדה  84

 צֹוֵרף  85

 מתיך, מזקק מתכת. (1)

מומחה לעבודות כסף   (2)

 וזהב.

 הכין שרשרת ייחודית מזהב לאשתו. הצֹוֵרף

    ק

ס  86 ס גבעול, קלח, קנה. קֹולָּ  הסוף משמיעים רעש קל כאשר נושבת רוח. יקֹולָּ

 קּוְמִזיץ  87
מפגש חברתי מסביב 

 למדורה.
 . לקּוְמִזיץעליי להביא תפוחי אדמה 

 קֹוְנֶווְנְציָּה  88
תקנית, דרך ביצוע  התנהגות

 מקובלת על הכול.

ומופיעה רבות   ספרותית קֹוְנֶווְנְציָּההחריזה הינה 

 בספרות ילדים. 

 קֹונֹוַטְציָּה  89
תחושה נלווית למשמעות 

 המילה, תחושת לוואי.
 של אהבה ושל מלחמה.  קֹונֹוַטְציָּהלצבע האדום יש 

 ִמיְזם קֹוְנפֹוְר  90

אמונה ודרך פעולה על פי  

המקובל על הרוב ולפי  

החברה ומוסכמותיה, "שחייה 

 עם הזרם".

נוהג בדרך זו על מנת  קֹוְנפֹוְרִמיְסטיש הטוענים שאדם 

 להרגיש שייכות לחברה בה הוא נמצא.

 קֹוְנְפִליְקט 91
סכסוך, ריב, מחלוקת, סתירה, 

 התנגשות. 

הפנימי שלו מנע ממנו להחליט על המשך  קֹוְנְפִליְקט

 דרכו. 

    ר

 . וֵרֶהה הילדה ביישנית הססן, פחדן.  ֵרֶהה  92

הּוט  93  רָּ
הנעשה בלא הפסקות 

 ועצירות, שוטף , שגור. 
 . רהּוטה קריאתה של התלמידה הייתה

 רוֵבץ לִפתחֹו  94
נמצא קרוב אליו, באחריותו, 

 באשמתו. 
 של המנהל. רוֵבצת לִפתחוהאחריות על ביצוע המעשה 

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1022675&Q=%F7%E5%EC%F1
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1022675&Q=%F7%E5%EC%F1
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%94/e_60842/%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%95%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%94/e_60842/%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%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D/e_57967/%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%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D/e_57967/%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%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D/e_57967/%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%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D/e_57967/%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://www.milononline.net/do_search.php?vid=1010643&Q=%F7%E5%F0%F4%EC%E9%F7%E8
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1010643&Q=%F7%E5%F0%F4%EC%E9%F7%E8
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1008636&Q=%F8%E5%E1%F5%20%EC%F4%FA%E7%E5
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    ש 

 עד שהגיע החקלאי. ְׂשֵדה בּורשדה זה היה בעבר  שדה לא מעובד. ְׂשֵדה בּור  95

דּוף  96  ׁשָּ

 ריק, חסר תוכן.  (1)

 יבש, מצומק.  (2)

 כחוש.רזה,  (3)

דּוף ליאור חזר  מטיולו במזרח. ׁשָּ

ה  97  ענבים נגלו לי ליד ביתי, איזה כיף!"  ׁשֵדמֹות"  שדה תבואה, מטע. ְׁשֵדמָּ

ִמים  98 ִמים הוא רק נראה אדם תמים.  ֶׂשה ּתָּ  אך הוא נחש צפע.  ֶׂשה ּתָּ

    ת

ן 99  ַּתְגרָּ

 מוכר, סוחר במסחר זעיר.  (1)

מי שמרבה להתווכח על  (2)

 המחיר.

ִנים הרבה  בשוק שרוצים שיקנו רק מהם.  ַּתְגרָּ

ה  100  ְּתהּודָּ

 תגובה. (1)

התהוות הדים בתוך כלי   (2)

 נגינה או באולם.

ה  דבריו זכו  רבה בקרב בעלי הדעה. לְּתהּודָּ

 ּתֹוֲאנָּה  101

סיבה לכאורה, הזדמנות  

מתאימה למעשה מתוכנן 

 מראש. 

ה בית המשפט סרב לזכות את הנאשם,  שידוע לו בּתֹוֲאנָּ

 יותר משאומר.

 

 

 


