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 5יחידה מס' 

 דוגמה  פירוש אפשרי  מונח  

    א

 טובת הנאה, עניין , תועלת.  ִאיְנֵטֵרס 1
הביטחוני של   ִאיְנֵטֵרספרסום המידע המודיעיני נוגד את 

 המדינה.

 תהליך עליית מחירים.  ִאיְנְפַלְצָיה 2
הינה אחת הסכנות האורבות עת ניהול ִאיְנְפַלְצָיה 

 במדינת ישראל.מדיניות כלכלית שגויה 

 את טענתו עת חקירתו.   ִאיׁשׁש החוקר  ביסוס, אימות, אישור.  ִאיׁשּוׁש 3

 ִאּכּול 4
השחתה של מתכת בתהליך 

 כימי, קורוזיה. 
 ולכן לא ניתן לאכול איתה עוד. ְמאּוּכלת המזלג הייתה

5 
ַאל ִיְתַהֵלל ֹחֵגר  

 ִּכְמַפֵתחַ 

אל לאדם להתרברב 

שטרם ולהתפאר במעשים 

 ביצע אותם בהצלחה.

מבקר המדינה דרש מהמועמדים לראשות הממשלה לא 

ַאל ִיְתַהֵלל  –לומר דברים שאין ביכולתם לבצע והפציר  

 . ֹחֵגר ִּכְמַפֵתחַ 

 ֵאֵלַגְנִטי  6
הדור, לבוש ומסודר בטוב  

 טעם.
 . ֵאֵלַגְנִטילעורך דין זה תמיד מראה 

 ַאְלְטרּוִאיְזם  7

זולתנות, אהבת הזולת יתר 

על המידה, העדפת טובת  

 הזולת על טובתך האישית. 

 ולכן דואגים לי יתר על המידה.  ַאְלְטרּוִאיסִטיםחבריי 

 ַאִליָבא 8
לפי, על פי, לשיטת, לדעת, 

 לפי דבריו של.

ראובן לא  ַאִליָבא שמעון טוען כי ראה את ראובן אמש, אך

 כך הדבר.

 ָאִליִבי 9

ראיה שהנאשם מביא כדי 

להוכיח שלא נכח במקום 

 הפשע בשעת ביצועו. 

 מוצק ועל כן שוחרר.  ָאִליִביהחשוד סיפק למשטרה 

 ֵאִליָטה 10

עילית, המעמד העליון. קבוצה 

של אנשים בעלי כוח כלכלי  

השולטים בכלכלה, פוליטיקה 

 ובמידע. 

מזכים אותה  ֵאִליָטה מאפייניה הייחודיים של קבוצת

 ביחס מועדף על פני יתר החברה

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=992026&Q=%E0%EC%E8%F8%E5%E0%E9%E6%ED
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=992026&Q=%E0%EC%E8%F8%E5%E0%E9%E6%ED
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 ֵאִליִטיְסִטי 11

ִעִליָתִני, אמונה או גישה  

היא קבוצה  אליטההגורסת ש

מצומצמת של אנשים  

המחזיקה בייחוד מסוים מצד 

 כישוריה או מצד מוצאה.

"נשפך" ממך, גערה יערה בבן זוגה מיכאל  ֵאִליִטיְזם ה

 עת אמר לה כי לעולם לא יילמד במכללה.  

    ב

 בכי מר, בכי גדול, התייפחות. ְבִכי ַתְמרּוִרים  12
  לאחר הפסד קבוצת הכדורגל באליפות, בכו האוהדים

 . ְבִכי ַתְמרּוִרים

 בֹּכל ֲרַמ״ח ֳאָבָריו 13
בכל גופו ונפשו, כל כולו, בכל 

 מאודו. 
ל ֲרַמ״ח ֳאָבָריו עובד מסור צריך להתחייב לעבודתו  . ּבכֹּ

 .ִבְכִפיָפה ַאַחת סיימנו את עבודת ההגשה ביחד, בצוותא.  ִבְכִפיָפה ַאַחת 14

כֶּר 15  ולד של גמל. בֶּ
ר הנאקה מסוגלות להניק את  כֶּ במשך ימים רבים ללא הבֶּ

 שתייה.

 ָבָלָדה 16
אגדה שיר לירי המבוסס על 

 או על מסורת עם.

על שאול המלך. את   ָבָלדֹות שאול טשרניחובסקי כתב

 רובן אני זוכר עד עצם היום הזה.

    ג

 ִגיְלָדה  17
אגודה של אנשים בעלי 

 אינטרס משותף.
 הסוחרים דרשה הפחתת מיסוי על הסחר הימי.  ִגיְלָדת

 ספר. ַגָלב 18
,  ַגָלבחברי  הלאחר ששיערי ארך הלכתי לעופר, 

 להסתפר. 

 ְגלֹוַבִליַזציה 19
הפיכה לכלל עולמי בכל 

 תחומי החיים. 

בכלכלה  ְגלֹוַבִליַזציההסכמי סחר בין לאומיים מבצעים 

 העולמית.

    ד

ְרִמיִניְזם 20  ֵדטֶּ

אמונה בקיום סיבה חיצונית 

לכל המתרחש בטבע ולרצון  

 האדם. 

ְרִמיִניסטי  בעולם  אין שום אקראיות.ֵדטֶּ

ְקט 21  ִדיָאלֶּ

ניב מבטא, וריאציה של לשון  

סת לאזור מסוים או  המיוח

לאוכלוסייה מסוימת, להג, 

 פטפוט. 

ְקטהחוקרי המודיעין סברו כי  במדינות ערב   יקהִדיָאלֶּ

 השתנתה במרוצת מאות השנים האחרונות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1362882&Q=%E2%EC%E5%E1%EC%E9%E6%F6%E9%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1362882&Q=%E2%EC%E5%E1%EC%E9%E6%F6%E9%E4
https://milog.co.il/%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98/e_59914/%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%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98/e_59914/%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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 ִדיַדְקִטי 22
ששייך לתורת ההוראה, 

 לימודי, חינוכי. 

מצוינת להעביר את  תִדיַדְקִטיהמדריך הדגים דרך 

 הכמות הרבה של המידע בזמן קצוב ובאופן מעניין.  

    ה

 ַהְּכַצֲעָקָתה  23
האם הדברים באמת חמורים 

 ?כפי שמתקבל הרושם

אם הגיעו כל כך הרבה תלונות של אזרחים, יש לבדוק 

 . ַהְּכַצֲעָקָתה בדחיפות 

ת ָפָניו 24  השפיל.בייש , העליב , בזה,  ִהְלִבין אֶּ
ת ָפָניוהשוטר  של אדם חף מפשע עת עצר אותו  ִהְלִבין אֶּ

 על לא עוול בכפו. 

 ֲהִליָמה  25

 התאמה.  (1)

 הכאה, הרבצה, דפיקה.  (2)
אותך, רעייתי היקרה, אני מקווה   הֹולמתהשמלה 

 שתשכילי להתלבש כך מידי יום ביומו.   

 ַהְלָעָטה 26
פיטום, האבסה, האכלה  

 בכמות מרובה.
 את הפרות יתר על המידה, כך ללא ספק.  הְלִעיט החוואי

ְמָיה  27 ְמָית קול, נהימה. הֶּ  חיות המדבר נשמעת מידי לילה במדבר יהודה.  הֶּ

 מגיוס לצבא. ִהְשתמטיוני  התחמקות ממילוי חובה.  ִהְׁשַתְמטּות  28

    ז

 זה? זּוָטא מדוע הטרדתני בעניין  קטן, זעיר.  זּוָטא 29

    ח

ד  30 לֶּ  חֶּ
עולם, תבל, תקופת חיים של 

 בן אדם. 

ֹּאת ָכל ָהַעִמים  ְשֵבי"ִשְמעּו ז ד ַהֲאִזינּו ָכל יֹּ " )תהילים, ָחלֶּ

 מט', ב'(.

 ֲחלֹום ְבַאְסַפְמָיה 31
חלומות בלתי מציאותיים,  

 שלא ניתן לממשם. 

יורם רוצה לקנות לעצמו רכב יוקרה, במצבו הנוכחי הוא 

 .ֲחלֹומות ְבַאְסַפְמָיה חולם

ְלָּכִאי 32 ְלָּכִאיבהתחנה המרכזית בתל אביב מלאה  עלוב, מסכן. חֶּ  .םחֶּ

ק  33  החלק העיקרי.  ָהֲאִריֵחלֶּ
השיחה גלשה למקומות לא ענייניים ויושבי השולחן שחכו  

ק ָהֲאִרי את  שלה.  הֵחלֶּ

    ט

 ִטיב 34

 איכות. (1)

 אופי.  (2)

 מהות. (3)

 של יין נמדד בזמנו בתוך החבית. ִטיבֹו

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1011082&Q=%E3%E9%E3%F7%E8%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1011082&Q=%E3%E9%E3%F7%E8%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=983095&Q=%E7%EC%EB%E0%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=983095&Q=%E7%EC%EB%E0%E9


   4 
  עושר לשוני בעברית   – 5יחידה מס' 

 
 

 

 ִטין 35

עפר שקוע באפיקי נחלים  

ומשמש חומר ליצירת כלים, 

 בוץ.

 . בִטיןטיילנו בנחלי הצפון ורגלינו צופו  

    י

 ַיֲעָרן  36
שומר יערות, מי שמגדל עצי  

 יער. 

קם השכם בבוקר על מנת לבצע את עבודתו  הַיֲעָרן

 נאמנה. 

 שונית האלמוגים מרהיבה.ִיְפָעת  יופי רב, הדר.  ִיְפָעה 37

 ָיָצא ְבֵׁשן ָוַעִין  38
יצא בנזק כבד, יצא בהפסד 

 גדול. 
 .לצאת ְבֵׁשן ָוַעִין הימורו של משה בקזינו גרם לו

    כ

 ִּכֵיל 39
כוונן כלי מדידה, ביצע  

 התאמות. 
 את מכשיר הטלפון.  ִּכֵיל הטכנאי

 שיורד גשם אין באפשרותי לתלות כביסה.  ָּכל ֵאיַמת כל הזמן, בכל פעם. ָּכל ֵאיַמת 40

 יודע פעולות חשבון בסיסיות. ָּכל ַבר ֵבי ַרב כל אדם, כל אחד. ָּכל ַבר ֵבי ַרב  41

42 
ָּכל ַהפֹוֵסל ְבמּומֹו 

 פֹוֵסל

כל מי שפוסל אחרים, פוסל 

אותם כיוון שהוא מזהה בהם 

 .פגם שיש בו

שָּכל   זכור הפסק לבקר את מעשיי ואותי בכל הזדמנות.

 .ַהפֹוֵסל ְבמּומֹו פֹוֵסל

    ל

 זו הייתה הצלחה. ְלִדיִדי הביקורות לא היו נלהבות, אך מבחינתי. לדעתי,  ְלִדיִדי 43

 לחברו סוד.  לֹוֵאט הילד לוחש. לֹוֵאט 44

    מ

 כפירה באל, בדת ובתורה.  ִמינּות 45
ודורשת שיבואו   ִמינּותב הכנסייה מגנה אנשים החוטאים

 על עונשם.

https://milog.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/e_58577/%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%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/e_58577/%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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 ִמיתֹוס  46

מעשי האלים אגדה על  (1)

בימי קדם, תופעות טבע  

ומאורעות העוסקים  

בשאלות הקיום 

 המהותיות.

דבר אגדי שלא היה ולא  (2)

 נברא.

ולכן אין לייחס חשיבות  ִמיתֹוסהאמונה בחייזרים בגדר 

 למידע כוזב על נושא זה.

 . ַמְכֵבָנה עצבתי את שיערי בעזרת סיכה לשיער. ַמְכֵבָנה 47

 ַמְכֵבׁש  47
מכשיר או מכונה להפעלת 

 לחץ ודחיסה.
 כדי ליישרו.  הַמְכֵבׁש לאחר סלילת הכביש נסע עליו 

 הדירו שינה מעיניו.   לְמכֹוָרתוהגעגועים   מולדת, מקום מוצא.  ְמכֹוָרה  49

 את האפיקומן לפני שילדי הבית ימצאוהו.  הְכִמיןהאב  מחביא, מטמין, מסתיר.  ַמְכִמין  50

 של מלך מצריים לא התגלה עד היום הזה. ִמְכָמנו אוצר, מטמון, סוד.  ִמְכָמן 51

 ֻמְלָאם 52

רכוש פרטי שנהפך לרכוש  

לאומי, מופקע לטובת  

 המדינה.

 לטובת המדינה. הּוְלאמּו בזמן המלחמה רכבים פרטיים

 ֵמלֹוְדָרָמה 53

הפונה אל מחזה דרמטי 

רגשות הצופים באמצעים  

רגשניים ומעורר רגשנות 

 מופרזת.

 בתיאטרון ויצאנו סחוטי דמעות. ֵמלֹוְדָרָמטי צפינו במחזה

 מתובלת.  ְמלּוִחית לארוחת הערב אכלתי סלט.  ְמלּוִחית 54

 ְמַלְחֵלחַ  55
מרטיב קצת, גורם לדבר 

 שיהיה לח.
 את גופו כדי לקררו. ְמַלְחֵלחַ  הכלב

 ֵמַלְנּכֹוְלָיה 56
דכאון קשה וממושך, עיצבון, 

 מרה שחורה.

 ֵמַלְנּכֹוְלָיהלאחר הפסדו באולימפיאדה, המתאבק שקע 

 עמוקה.

ל ַהַפַחת  57  ִמן ַהַפח אֶּ
מצרה אחת לצרה אחרת יותר 

 גדולה.

ל ַהַפַחתנפלנו  , המכונית שקנינו לא רק פגומה ִמן ַהַפח אֶּ

 אלא גם גנובה.

 ִמִני ָאז 58
מאז, מהזמן ההוא, מלפני זמן 

 רב.

החל את שיעורי   ִמִני ָאז מה הסיבה שאין לו רישיון? הרי

 הנהיגה ועדיין לא סיים. 

 לרסיסים בגלל רעידת האדמה. נּוְצָתההכוס  מנפץ, מרסק. ְמַנֵתץ 59

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1049026&Q=%EE%EC%F0%EB%E5%EC%E9%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1049026&Q=%EE%EC%F0%EB%E5%EC%E9%E4
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 קֹופאין.  ָנטּולהקפה  שאין בו דבר מה, ללא. ָנטּול  60

 ִנָטׁש  61
 פורץ, מתפשט.  (1)

 נעזב, ננטש.  (2)
 סקסונים.-בין הוויקינגים לאנגלו ִנָטש קרב קשה 

 ְניּוַאְנס 62

דקויות, רמזים עדינים, בין   (1)

 השורות.

גוון, הבדל קל בצבע או  (2)

 בצליל.

המכוונים לבחירה  יםְניּוַאְנסבדבריו היה נתן לשמוע המון 

 בו.

 ַנָיח  63
)מכשיר( קבוע במקומו, כגון  

 טלפון או כלי ירייה. 

הוא שאין באפשרותנו להזיז אותו  ַנָיח חסרון של מחשב

 ממקום למקום. 

 -ב ִניַחן 64

,הייתה לו   -התאפיין ב (1)

 תכונה.

 מוענק לו, יש לו.  (2)

 הוא ניחן ביכולת טיפוס מרשימה.

    ס

 .ְסָיח הסוסה המליטה סוס צעיר, ולד של סוס. ְסָיח 65

 ִסילּוף  66
מסירת עובדות שלא בנאמנות 

 למציאות, הוצאה מהקשר.
 את האמת כדי להגן על מרשה. ְמָסלפתעורכת הדין 

 ִסימּוַלְצָיה  67
הדמיה, חיקוי התנאים 

 האמתיים לשם תרגול.

רבות של מצבי לחימה כדי   ִסימּוַלְציותבצבא מבצעים 

 תי.הלוחמים כמה שיותר קרוב למצב אמ להביא את

 ִסיְמפֹוְזיֹון  68

כינוס מיוחד להשמעת דעות 

בנושא מסוים , בעיקר בנושאי 

 וחברה. מדע 

שמרצי החוג לפיזיקה קיימו הוחלט   הִסיְמפֹוְזיֹון בעקבות

 לשלוח חללית ישראלית לחקור את הירח. 

 ִסיְמפֹוְנָיה  69

יצירה מוזיקלית לתזמורת , 

בדרך כלל בעלת ארבעה  

 פרקים. 

 החמישית של בטהובן. לִסיְמפֹוְנָיה האזנתי

    ע

ל ַאַחת 70 גֶּ  בחיפזון. בקצרה,  ַעל רֶּ
ל ַאַחתהתלמיד הכין את שיעורי הבית  גֶּ לאורך כל  ַעל רֶּ

 השנה ולכן ציוניו היו נמוכים.

ה ִנָדף 71 ה ִנָדף  אדם זה הוא כמו חלש וחסר אונים. ָעלֶּ  , ואין לו האומץ למחות.ָעלֶּ

https://milog.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A1/e_29184/%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%99%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A1/e_29184/%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%97%D7%9F/e_114447/%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=1377198&Q=%F1%E9%EE%E5%EC%F6%E9%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1377198&Q=%F1%E9%EE%E5%EC%F6%E9%E4
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 שכב לישון. ָעָלה ַעל ְיצּועֹו 72
בשעה מוקדמת מכיוון שקץ עוד   ָעָלה ַעל ְיצּועֹו החוואי

 לפני עלות השחר.

 העץ נשרה בסתיו. ַעְלָות כל עלי הצמח. ַעְלָוה 73

    פ

 ִפיְקִטיִבי 74
בדוי, עשוי למראית עין,  

 מדומה, דמיוני, מזויף.  

על מנת לקבל אזרחות   ִפיְקִטיִביהזוג נישא באופן 

 במדינה.

 למעלית. ִפיר בבניין החדש חפרו  חפירה, מנהרה, מכרה.  ִפיר 75

 ִפיתֹום  76
אדם המדבר מהבטן בלי 

 להזיז את שפתיו.

  אמנים המשתמשים בבובה בעת שהם מדברים דיבור

 .ויוצרים אשליה שהבובה היא שמדברת ִפיתֹום

 ביותר.  לַפִּכים ְקַטִנים בעבודה זו יש לשים לב  פרטים קטנים, זוטות.  ַפִּכים ְקַטִנים 77

 ַפַלאח  78
 איכר, חקלאי. 

 חסר תרבות, גס רוח. 
 מהכפר. ַפַלאחיםבשדות עובדים כמה 

ִאי  79 ְלבֶּ  פֶּ
איש ההמון, אדם פשוט, נחות 

 מעמד.
ִאיחולקים על כך שיואב אדם אין  ְלבֶּ  פֶּ

 ִפְריֹון  80

כמות, הספק, תפוקה,   (1)

 תוצרת.

יכולת להביא  –פוריות   (2)

 צאצאים.

העבודה במדינה, השתפרה  בִפְריֹון משהחלה עלייה

 כלכלתה.  

    צ

 ִצידּוד  81
תמיכה בדעה או מחלוקת, 

 עמידה לצד מישהו. 
 בטיעונו של ראש הממשלה. ִציֵדד העם

 מדבר, שממה, ישימון.  ִצָיה  82
 –הארץ יש שפע של נהרות ונחלים, ובמזרחה במערב 

 . ִצָיה

    ק

 את קצהו של פרי זה כדי לאכול אותו.  לְקטֹום יש שקצהו חתוך.  ָקטּום 83

 ַקְטנּוִני 84

 דבר חסר חשיבות. (1)

אדם המייחס חשיבות   (2)

 לדברים פחותי ערך. 

 ומתעסק בתפל במקום בעיקר.  ַקְטנּוִני הוא

    

https://milog.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%99/e_100825/%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%A4%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%99/e_100825/%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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 ַקָטר 85
הקרון הראשון ברכבת המושך 

 את שאר הקרונות. 
 עצר ובעקבותיו כל שאר הקרונות. ַקָטרה

 ִקיטּוב 86
ניגוד קיצוני בין שני דברים, 

 הפרדה. פילוג, 
 בעקבות גל המחאות האחרון. מקּוטבתהחברה הפכה 

 ִקיְקיֹוני  87
שנעשה בפזיזות ואין לו קיום 

 לאורך זמן, ארעי. 
 .ִקיְקיֹונית תכניתם אלא תוכנית

 על משפחתו. ָקלֹון מעשיו הביאו בזיון, חרפה, השפלה. ָקלֹון 88

    ר

 חור נוסף בחגורה כדי שיהיה אפשר לסגרה. לְרצֹועָ צריך  מנקב, דוקר.  רֹוֵצעַ  89

 ֵרַחִיים 90

זוג אבנים המונחות אחת על 

השנייה, התחתונה קבועה 

והעליונה סובבת עליה , 

ומשמשות לטחון גרעינים  

 לקמח.

 ְוַטֲחִני ָקַמח" )ישעיהו, מז', ב'(. ֵרַחִים "ְקִחי

 יש עליו עול כבד.  ֵרַחִיים ַעל ַצָּוארֹו  91
ולכן אני  כֵרַחִיים ַעל ַצָּוארי כמוס זה הינושמירת סוד 

 מוכרח לספרו. 

ְקִסיִבי 92 ְפלֶּ  רֶּ

קשור לתגובה לא רצונית  (1)

 של הגוף)רפלקס(. 

מאפיין פועל שנעשה על  (2)

 עצמו. 

ְקִסיִבי התלבש הוא פועל ְפלֶּ , משום שמשמעותו הלביש רֶּ

 .את עצמו

    ש 

 ׁשֹוֵמר ַסף  93

 שוער. (1)

כינוי לאנשים שתפקידם   (2)

לשמור ולהורות על כללי 

התנהגות בתחומים 

מסוימים ובמוסדות שלטון  

 ולפקח על קיומם. 

קיבל את פנינו ופתח לנו את  ׁשֹוֵמר הַסף כשנכנסנו לבניין

 הדלת.

ה  94  ׁשֹועֶּ
נותן את דעתו, בעיקר לאדם 

 המבקש עזרה. 
 ה' אל ֶהֶבל ואל ִמנָחתו" )בראשית, ד', ד'(. ַוִיַשע" 

    

https://milog.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%A8/e_2587/%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%98%D7%A8/e_2587/%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=982299&Q=%F8%F4%EC%F7%F1%E9%E1%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=982299&Q=%F8%F4%EC%F7%F1%E9%E1%E9
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 ְׁשִזיָרה  95

יצירת חוט על ידי שילובם של  

סיבים זה בזה בתנועה  

 סיבובית.

 שילוב זה בזה. 

 זר מפרחים שביקשתי.  ַשְזָרה מוכרת הפרחים

 בגלל עבודתו המפרכת. ָׁשחּוחַ  גבו היה כפוף, בראש מורכן.  ָׁשחּוחַ  96

 מאוד ולכן הצמחייה בו דלה.  ָׁשחּון איזור זה חם ויבש, מחוסר גשמים.  ָׁשחּון  97

    ת

 יש לו תחילה. ִתְכָלה שיש לוכל מה  תכלית, סוף, קץ ,גבול.  ִתְכָלה 98

 ַתְכִלית  99

 מטרה ,יעד סופי.  (1)

מידה מרובה )תכלית  (2)

 חסר פגמים(.  –השלמות 

 סיום , קצה.  (3)

לחיים, המשמעות של כך היא,  ַתְכִלית "כי אם נאמר שיש

 "שלחיים יש מטרה מסוימת

 ַתְלאּוָבה 100
להט השמש, יובש, חום 

 מדברי.
 הייתה קשה מנשוא ולכן הפסקנו את הטיול. הַתְלאּוָבה

 

 

 

 

 


