תחרות איות תשע"ט
ֶ .1אבְ יֹון – עני
 .2אֲ טָ ב -מהדק נייר ,או כביסה לחבל.
ִ .3א ְד ָרה  -עצמות הדג
 .4אֱ וִ ילִי  -טפשי
 .5אֲ מַ ְתלָה  -תירוץ
 .6אֲ סַ פְ סּוף  -קהל אנשים פשוטי עם.
 .7אֲ פִ יפִ ית  -וופל
 .8אֲ פ ְַרכֶסֶ ת – החלק העליון בשפופרת הטלפון.
 .9אֲ פ ְַרפַר  -אפור בהיר
 .10אֲ ָרעִ י  -שאינו קבוע ,זמני ,מקרי.
ַ .11א ְסקֻ פָה  -פתח בית ,סף מפתן
ִ .12א ְספְ ָלנִית  -פלסטר
ִ .13אוְ שָ ה -רשרוש
ִ .14אזְ דָ ֶרכֶת -עץ נשיר ממשפחת האזדרכתיים ,מקום גידולו הטבעי בדרום ומזרח אסיה.
ִ .15אזְ מַ ְרגָד -אבן יקרה
ִ .16אלְמָ לֵא  -אם לא
ִ .17אצְ טַ בָ ה  -מדף
קּוקה -שחמט
ִ .18א ְש ָ
 .19אֲ בּו ָקה  -לפיד ,משואה
ֶ .20א ְש ָת ַקד -שנה שעברה
ֶ .21א ְשבֹול  -תפרחת בצורת שיבולת
ֶ .22א ְתגָר -מטרה שיש להתאמץ על מנת להשיגה.
ֶ .23א ְתנ ְַח ָתא  -הפסקה קלה
ַ .24אבְ חָ נָה -דיאגנוזה ,מסקנה סופית המתייחסת למצב רפואי מסוים.
ַ .25א ְדוָה -גלים קטנים.
ַ .26אדֶ ֶרת – מעיל עליון מהודר שהיה אחד מסמלי הנביאים בתקופת המקרא.
ָמּוסיָה  -כאוס ,בלגן
ַ .27אנ ְְד ָרל ְ

ַ .28אנְפִ ילָאֹות  -נעלי בית
ַ .29א ְסמַ כְ ָתא – אישור ,הוכחה.
ַ .30א ְספ ְַקל ְַריָה  -ראי
ַ .31אפְ לּולִית -חשוך
ַ .32א ְרכֻבָ ה -ברך
ָ .33אבִ יא -אגיש ,אספק
ִ .34אּלמָ לֵא  -אילו לא ,אילולא
 .35אֻ ְמצָ ה -סטייק
ַ .36א ְרכִ י ֶפלָג  -קבוצת איים
ֶ .37א ְשכָר  -מתנה ,דורון
ַ .38א ְשמַ אי  -חוטא
 .39אֲ מֹודַ אי  -צוללן
ִ .40אנְפּוף  -דיבור כשהאף סתום
 .41בְ דָ יָה – שקר
 .42בְ ִרּיֹות  -בני אדם ,אנשים
 .43בִ ְדיֹונִי  -נוצר מהדמיון ,מומצא ,בדוי.
 .44בִ זָיֹון -פגיעה בכבוד ,בושה ,השפלה
 .45בֶ טֶ ן  -איבר בגוף ,החלק שנמצא בין החזה לבין האגן ובתוכו נמצאים איברים
פנימיים.
 .46בֶ לַע  -רשעות
 .47בַ זְ בְ זָנּות  -הוצאות כספים ומשאבים באופן לא אחראי.
 .48בַ לְשָ נּות  -חקר הלשון
 .49בַ עַ ת  -אימה ,פחד גדול ,חרדה ,פוביה.
בּואה – דמות משתקפת.
 .50בָ ָ
בּואה  -דמות המשתקפת במים או במראה
 .51בָ ָ
 .52בַ דַ אי  -שקרן ,רמאי ,נוכל
 .53בָ הֶ ֶרת  -נמש
 .54בֹוטֶ ה  -חריף ,עוקצני
 .55בָ זִ יְך  -ספל ,קערית

 .56בֵ ֵאר  -הסביר ,פירש
 .57בֵ יבָ ר  -גן חיות
 .58בִ עּות  -פחד ,סיוט ,אימה ,יראה
 .59בִ עֵ ר  -פינה ,חיסל ,השמיד ,כילה
 .60בַ ְר ַקאי  -כוכב הבוקר ,אור השחר
 .61בַ ּלָאט  -בסתר ,בחשאי
 .62בְ עֶ ְטיֹו  -בגללו ,בגינו
 .63גְ לִילֹור -קליידוסקופ
 .64גְ בִ י ִנים -התלוליות עליהן צומחות הגבות (גבין ביחיד)
 .65גְ בָ בָ ה  -פסולת ,אשפה
 .66גְ זּוזְ ְט ָרה  -מרפסת
 .67גִ בְ תֹון  -ציפור שיר
 .68גִ זְ בָ ר  -אחראי כספים
 .69ג ְַחלִילִית – חיפושית לילית היוצרת הבזקי אור.
ַ .70גלְגִ נֹועַ  -קורקינט
ַ .71ג ְל ֶגלֶת -כלי רכב המורכב מגלגל ומסגרת משני צדדיו המקנה אחיזה לחבל.
ַ .72ג ְלגֶשֶ ת  -סקייטבורד
ַ .73גלְמּוד  -בודד
 .74ג ְַמלֹונִי  -מגושם
ַ .75ג ְנזְַך  -ארכיון
 .76ג ְַרגְ ָרן  -זללן
 .77גֻזְ מָ ה  -הגזמה
 .78ג ְֻמחָ ה  -שקע בקיר ,בור קטן.
 .79גַבַ חַ ת  -קרחת ליד המצח
 .80דַ ע ֲָתנות – הבעת עמדה באופן תקיף ועיקש.
ְ .81דהַ ְיינּו  -כלומר ,במילים אחרות
 .82דֶ ְלפֵק  -לוח המשמש להנחת חפצים.
 .83דַ לְפֹון  -עני
 .84דַ עְ ָתן  -בר דעת

 .85דָ עְ כָה  -הלכה וכבתה.
 .86דֹּכִ י  -גלים הנשברים לחוף
 .87דֹּמֶ ן  -זבל
 .88דּוכִ יפַת  -הציפור הלאומית שלנו וייחודה בציצית הנוצות הכתומה לראשה.
ְ .89דבֵ לָה  -גוש תאנים מיובשות
יֹותה  -כלי לדיו
ְ .90ד ָ
 .91הֲ גִ יגים  -מחשבות ,הרהורים
 .92הֲ לִימָ ה  -התאמה מלאה
 .93הֲ מֻ ּלָה  -רעש
 .94הֲ מֹונָאּות  -פופוליזם ,חנופה לדעת הקהל
 .95הֲ נִיעָ ה  -מוטיבציה
ִ .96הזְ דַ ְמנּות  -מצב שעשוי להביא תועלת
ִ .97הכְ ִאיב  -גרם סבל גופני או נפשי.
ִ .98הכְ ִמין  -החביא ,הסתיר
ִ .99ה ְסכִ ית  -הקשיב
.100

ִה ְס ַתעֲרּות – אופן תנועה קרבית שעיקרה תקיפה פנים מול פנים.

.101

ִהצְ טָ ַרפְ ֶתן -התלוויתן ,נוספתן

.102

ִה ְקנ ְַט ִתי -הכעסתי והעלבתי אדם בדברי לעג עוקצניים.

.103

ִה ְרהֵ ר -חשב על דברים ,עלו מחשבות במוחו.

.104

ִה ְש ַת ְמטּות -התחמקות

ִה ְש ַת ְקפּות -שם פעולה לפועל ,השתקף ,החזיר את קרני האור כך
.105
בבואה שלו.
.106

פּותה – ההשתתפות שלה.
ִה ְש ַת ְת ָ

.107

תֹוממּות -פליאה ,הפתעה.
ִה ְש ְ

.108

ִה ְש ָת ֵרעַ  -נשכב בפישוט איברים.

.109

ִה ְת ַאדָ ה – שינה את מצב הצבירה שלו ,מגז לאדים.

.110

ִה ְת ַאפֵק  -מנע מעצמו את מבוקשו ,התגבר על דחף.

.111

ִה ְתבֹונְנּות -הסתכלות עמוקה.

.112

ִה ְת ַגּלֵעַ – פרץ ,הגיח ,בקע.

שנוצרה

.113

ִה ְתג ְַמדּו – הפכו קטנים ,הצטמצמו

.114

ִה ְתהַ פְֵך  -התגלגל לצד השני.

.115

ִה ְתחַ ְדשּות  -הפך חדש

.116

ִה ְתחַ ְשבּות  -התייחסות ורגישות לצרכי אחרים.

.117

ִה ְתלַהֲ מּות  -להתרגז בקולניות.

.118

ִה ְתלֹוצְ צָ ה -התבדחה

.119

ִה ְתמַ ְהמֵ הַ  -התעכב ,השתהה.

.120

ִה ְתמַ זְ גּות – התחברות ,התלכדות.

.121

ִה ְתמַ ְסרּות  -הקדשה עצמית מלאה.

.122

ִה ְתמֹודֵ ד  -נאבק בקושי ,צרה .התחרה.

.123

ִה ְתנ ְַדבּות -פעולה למען אחר ללא תמורה.

.124

ִה ְתעַ ְניְנּות – סקרנות

.125

ִה ְתעַ שֵ ת  -נחלץ ממצב של בלבול ,של חוסר אונים.

.126

ִה ְת ַפּלֵל – קיווה מאוד ,פנה לאלוהים בתחינה ובקשה.

.127

ִה ְתפַעֵ ם  -התרגש ,התרשם עמוקות

.128

ִה ְתפָאֲ רּות -שיבוח עצמי ,שחצנות.

.129

ִה ְתפ ְָרדּות  -שם פעולה של הפועל ,התפרד -נפרד ,התפצל.

.130

ִה ְתפ ְָרקּות  -הפרדות לחלקיקים ,שחרור ממתח.

.131

ִה ְת ַרגְ שּות  -התרוממות רוח

.132

ִה ְת ַרחֵ ש – קרה

.133

ִה ְתעַ ֵתד  -התכונן

.134

ִה ְתעַ ְמרּות  -אכזריות

.135

ִה ְת ַרכְ כּו  -הפכו רכים ,פחות קשוחים ,הסירו את התנגדותם.

.136

ִה ְתרֹועֲעּות  -לבלות בחברת אחרים.

.137

ִה ְתרֹוצְ צּו  -עברו ממקום למקום במהירות רבה.

.138

הֵ ָאחֲ זּות – לתפוס או להיתפס במשהו בחוזקה.

.139

הֵ גֵן  -שמר

.140

הֶ אֱ ַכל ְֶתם -נתתם אוכל ,הזנתם

.141

הַ אֲ צָ לָה  -נתינה

.142

הַ ְדמָ יָה -סימולציה

.143

הַ דָ ָרה -איסור ומניעה

.144

הַ ְחדָ שָ ה -מודרניזם

.145

הַ ְחלָטָ ה -הדרך לפיה יש לפעול ,פעולה לאחר מחשבה; קביעה.

.146

הַ כְ צַ ע ֲָק ָתה -האמנם?

.147

הַ ְמצָ ָאה -רעיון חדש

.148

הַ ְנפָשָ ה  -אנימציה

.149

הַ עֲצָ מָ ה -האדרה ,גרימת תחושה של חוזקה.

.150

הַ פְ ָרטָ ה -העברת שליטה מגורמים ציבוריים לבעלות פרטית.

.151

הַ ְקצָ בָ ה  -שם פעולה של הקציב ,הקצה כמות מוגבלת.

.152

הַ ְשכֵם  -מוקדם בבוקר

הַ ְש ָר ָאה -מוזה ,משהו או משהו שבעצם היותו מעניק לך רעיונות חדשים,
.153
מחשבות והגיגים.
.154

הֹונ ָָאה  -מעשה רמאות

.155

הֹוצִ יא -העביר מהפנים לחוץ.

.156

הֹור ָאה -פקודה.
ָ

.157

הֹושַ עְ נָא  -תפילה

.158

זְ ֹללֶת -מזון מהיר ,ג'אנק פוד

.159

זִ בְ דָ ה – שמנת

.160

זַאֲ טּוט – תינוק ,ילד

.161

זִ ּלּוף – השפרצה ,התזה ,הזלפה.

.162

זִ ּנּוק – קפיצה מהירה ונמרצת ,עלייה חדה.

.163

זַהֲ רּורים -נקודות אור

.164

ז ְַמ ִריר – ג'ינגל ,מסר קצר וקליט המלווה במנגינה.

.165

ז ְַרזִ יף  -זרם דק ,טפטוף.

.166

ז ְַרנּוק – צינור ארוך המשמש להשקייה ,כיבוי שריפות ועוד.

.167

זּוטָ ר  -שאינו בכיר.

.168

זּוטֹות – פרוטות

.169

ז ְַרבּובִ ית – פיה של כלי

.170

ַזלְעָ פָה – רעדה ,חלחלה ,סערה

.171

זּול ָָתנּות – אלטרואיזם ,רצון או תכונה לעזור ולסייע לאדם אחר.

.172

חֲ בִ יצָ ה  -פודינג

.173

חֲ טֹוטֶ ֶרת -גיבנת

.174

חֲ לִיטָ ה  -הוספת מים חמים לתה או עשבים.

.175

חֲ ִמיטָ ה  -פנקייק

.176

חֲ פִ יץ  -גאדג'ט

.177

חֲ פ ְַרפ ֶֶרת -יונק ממשפחת החפרפרתיים בסדרת אוכלי החרקים.

.178

ִחזָיֹון  -נבואה

חֶ ל ְִקיק – חלק קטן ,מושג בפיזיקה עיונית המהווה אידאליזציה של גוף חומרי
.179
בעל מיקום ותנע מוגדרים.
.180

חַ ְרטֹום -החלק הקדמי של הספינה.

.181

חָ וָק  -קורה אופקית

.182

חֻ ְליָה -אחת העצמות הטבעתיות המרכיבות את עמוד השדרה.

.183

חֹובְ בָ נּות -ההיפך ממקצוענות.

.184

חּורשָ ף -ארטישוק
ְ

.185

חֵ ְלכַאי – עני ,אביון

.186

חַ כְ לִילִי – אדמדם ,שני

.187

חָ קּוק  -חרוט

.188

ְטרּו ְניָה  -תלונה

.189

ִטהֵ ר -סילק את הטומאה ,ניקה.

.190

ִט ֹּּנפֶת  -לכלוך רב

.191

ִטפְ לּול -מניפולציה

.192

ִט ְרחָ ה  -מעמסה ,נטל

טַ פִ יל – פרזיט ,יצור (אורגניזם) שחי בתוך או על יצור אחר וממנו הוא משיג
.193
מזון או חומרים אחרים החיוניים לקיומו התקין ולהתרבותו.
.194

טָ רּוט  -עייף ומעורפל

טּוגַנים  -צ'יפס ,מאכל בינלאומי העשוי מתפוחי אדמה חתוכים המטוגנים
.195
בשמן עמוק.
.196

טּוזִ יג  -פיקניק

.197

יְדּועָ ן -סלבריטי ,אדם מפורסם.

.198

יְמָ ִמית -חנות הפתוחה בכל שעות היממה

.199

ְיפ ְֻר ְסמּו  -יוצאו לאור ,ייחשפו ,יובאו לידיעת הציבור.

.200

י ְִריעָ ה  -רצועה ארוכה

.201

ְשימֹון  -מדבר
י ִ

.202

יִּׂשּומֹון – אפליקציה ,יישום קטן

.203

ִש ַתעְ ְשעּו -יבלו בנעימים ,ייהנו ,ישחקו.
י ְ

.204

ַיע ֲִרית -פיסה של חלת דבש

.205

י ְַרגָזִ י  -ציפור שיר קטנה

.206

ַי ְרכ ַָתיִם -החלק האחורי" .ירכתי הספינה"

.207

יֹוקד  -לוהט
ֵ

.208

יִפְ עָ ה  -יופי ,נוי

.209

יָצּועַ  -מיטה

.210

כְ רּוכִ ית  -שטרודל ,סימן פיסוק המשמש בעיקר לכתובות דואר אלקטרוני.

.211

יתה  -שניצל ,בשר מצופה פירורי לחם המטוגן בשמן עמוק.
כְ ִת ָ

.212

כְ לַבְ לַב  -כלב קטן

.213

כִ עְ כּועַ  -השתעלות

.214

כְ ִמיהָ ה  -רצון עז

.215

כִ בְ יָכֹול  -לכאורה ,לא באמת.

.216

כִ סּופִ ים  -געגועים

.217

כִ פֵחַ  -אדם גבוה מאוד

.218

כַעַ ְך  -בייגל ,מאכל העשוי חיטה.

.219

כָבֹוד  -הכרה בערך הזולת.

.220

כ ַָרע – ירד על ברכיו ,השתחווה.

.221

כָרּוְך  -קשור או מגולגל סביב משהו.

.222

כְ ָרְך  -עיר גדולה ,מטרופולין

.223

כֻפְ ָתאֹות -כדורי בצק מבושלים בנוזלים

.224

כֹוחָ נִּיּות  -תוקפנות

.225

כ ְַרכֹּב – בליטה מסביב לקצה כלי או בניין.

.226

כְ סָ יָה  -כפפה

.227

כְ ְדבָ עִ י  -כמו שצריך ,כראוי ,כהלכה

.228

לְכִ ידּות – אחדות ,אחווה ,גיבוש.

.229

לְמַ כְ בִ יר  -הרבה ,בשפע ,המון.

.230

ְלמָ ְרגְ לֹות – ליד החלק התחתון.

.231

לְפִ יכְָך  -אם כן

.232

לִבְ לּוב  -פריחה

.233

לִגְ לּוג  -הבעת זלזול וחוסר הערכה.

.234

לַהַ ג – פטפוט

.235

ל ִֵקט  -אסף

.236

לֵאּות  -עייפות ,רפיון

.237

לּוחית – רטיבות ,לחות
ל ְַח ִ

.238

לָבִ יא  -אריה

.239

לֹועֲזִ ית – שפה זרה.

.240

ְמאּומָ ה  -כלום

.241

ְמב ָֹּרְך – ברכו אותו ,איחלו לו דברים טובים.

.242

בֹואה  -אולם כניסה
ְמ ָ

.243

ְמגֻבָ ב  -מוטל בערימה

.244

ְמדֻבְ לָל  -מדולדל

.245

ְמהֻ ְקצָ ע – חלק ומלוטש ,מדויק.

.246

ְמהּומָ ה – בלגן ,אי סדר

.247

ְמ ַז ֲעזֵעַ  -מטלטל ,קשה לעיכול

.248

ְמ ִחילָה  -סליחה

.249

ְמ ִחיקֹון  -טיפקס

.250

ְמטֻ פָחֹות -שמגדלים אותן באהבה ובמסירות.

.251

ְמיֻמָ נּות -יכולת ביצוע בתחום כלשהו.

.252

ְמכֻבָ דת -מכירים בערכה ,מוערכת.

.253

כֹורה  -מולדת
ְמ ָ

.254

ְממֻ ּלָח -פיקח ,ערמומי ,חריף.

.255

ְממֻ ְרמָ ר  -חש חוסר שביעות רצון ותסכול.

.256

ְמסֹוס  -ריקבון

ְמעַ ְר ֹּבלֶת -תנועה סיבובית מהירה וחזקה של נוזל או גז השואבת כל דבר
.257
לתוכה.
.258

ְמעֹונֹועַ  -קרוואן

.259

ְמפ ֶֻתלֶת -עקומה ,לא ישרה

.260

ְמ ֻצּנָף  -מכונס

.261

ְמקֻ ּוָן – אונליין ,ברשת האינטרנט.

.262

ְמ ַת ְק ֵתק -משמיע קול בקצב קבוע.

.263

ְמתֻ ְסכָל  -כועס ועצוב

.264

ִמבְ זָק – פלאש ,התקן בדרך כלל אלקרוני המשמש ליצירת הבזק.

.265

ִמגְ ְדנַאי  -קונדיטור

ִמגְ לָשַ יִם -אביזר שטוח ומוארך שעשוי לרב ממתכת ומיועד להחלקה על מים,
.266
קרח ועוד.
.267

ִמגְ ַרעַ ת – חולשה ,ליקוי

.268

ִמ ְטעָ נִית  -טנדר

.269

ִמטַ ל ְְטלִין  -חפצים שאפשר להעביר ולטלטל ממקום למקום.

.270

ִמכְ מ ֶֹּרת  -רשת דייגים

.271

ִמכְ ֶפלֶת -שוליים תפורים ומקופלים של בד בתוך הבגד.

.272

ִמ ְמטָ ר  -גשם קצר בשטח מסוים.

.273

ִמנְעָ ד – טווח השונות והגיוון.

.274

ִמ ֶּנגֶד – לעומת ,בהשוואה ל...

.275

ִמ ְסרֹון –  ,SMSהודעת טקסט.

.276

תֹורין – סוד גדול ,תעלומה.
ִמ ְס ִ

.277

ִמפְ לֶצֶ ת  -יצור בדיוני שמקורו באגדות עם.

.278

ִמפְ עָ ם – זמן ,תנועה ,מהירות ,טמפו.

.279

ִמפְ ָתן  -סף

.280

ִמצְ חָ ק  -מונולוג של קומיקאי על במה ,סטנד אפ קומדי

.281

ִמצְ ֶנפֶת  -כובע בעל קצה ארוך ומחודד.

.282

ִמ ְקצֶ ה  -שלב בתוך מרוץ ,תחרות מסוימת.

.283

ִמ ְקצָ ב  -מונח מוסיקלי שמשמעו היחס בין שני הצלילים ויצירת הקצב.

.284

ִמ ְרצֶ דֶ ת  -מובייל

.285

ִמ ְר ָקם  -טקסטורה

.286

ִמ ְר ָקע  -מסך שעליו מקרינים.

ִמ ְרשֶ ֶתת – אינטרנט ,רשת מחשבים גלובלית המקשרת בין מחשבים בכל
.287
העולם.
.288

ִמ ְר ָתק -מקום עגינה של כלי שיט

.289

ִמ ְש ָאלָה -בקשה שדבר מה יקרה ,יתממש.

.290

ִמ ְשכָן -בית

.291

ִמ ְשעֹול  -דרך ,נתיב

.292

ִמ ְש ַת ְמ ִשים -צורכים

.293

ִמ ְת ָאר – פרופיל ,קווים חיצוניים.

.294

ִמ ְתלַכְ לְכִ ים -הופכים לא נקיים ,נדבקת בהם זוהמה.

.295

מֵ יזָם  -פרויקט

מֵ ְירכָאֹות  -סימני פיסוק המשמשים לסמן ציטוט ,קטע דיבור או פסוקית
.296
בתוך טקסט כללי.
.297

מֵ ַקר – ברזייה

.298

מֶ ְחטָ ף  -עשייה זריזה וממזרית המשנה את פני הדברים.

.299

מֶ ְחלָף  -צומת כבישים הבנוי מכמה מפלסים.

.300

מֶ ְרחָ צאות  -מבנה המשמש לרחצה ,בדרך כלל בתי מרחץ ציבוריים.

.301

מֶ ְר ָקחָ ה  -מהומה והתרגשות ,בלבול.

.302

מַ אֲ בָ ק -פעולה נחושה להשגת מטרה.

.303

מַ אֲ וֶה  -תשוקה

.304

מַ אֲ ֶכלֶת – סכין גדולה המשמשת לשחיטה.

.305

מַ בְ חֵ נָה -כלי מעבדה המשמש לאחסון דגימות של נוזלים.

.306

מַ ְדוֶה  -חולי

.307

מַ ְהבִ יל  -חם ומעלה אדים.

דּורה – גרסא של ספר שיצא לאור כולל הדפסות חוזרות של הספר.
מַ הֲ ָ
.308
(מהדורה ראשונה ,שנייה וכדומה).

.309

מַ ְחלָפֹות  -שיערות האסופים יחד.

.310

מַ ְחמָ ָאה -מילה טובה ,פרגון.

.311

מַ ְחצֶ לֶת – שטיח עשוי עלים ,קש וכדומה.

.312

מַ ְח ֹּרזֶת -תכשיט שעונדים סביב הצוואר ,רצף פריטים מאותו סוג.

.313

ֹלקת  -אי הסכמה
מַ חֲ ֶ

.314

מַ חֲ ָנאּות  -בניית אוהלים ולינה בשטח.

.315

מַ כְ לֵב -שדכן

.316

מַ כְ ֵתש -בור ענק באדמה הנוצר בתהליך גאולוגי טבעי או נפילת מטאור.

.317

מַ ל ְֶקטֶ ת -פינצטה

.318

מַ ְס ִטיק -גומי לעיסה

.319

מַ ְסכֵת  -סטטוסקופ

מַ ְס ָקנָה -מידע חדש המתגבש כתוצאה משילוב כמה טענות או מידע קודם
.320
היקש ,היסק.
.321

מַ ֲע ָגנָה  -מרינה ,מקום עגינה לכלי שיט.

.322

מַ עֲמָ ת  -תחרות ויכוחים

.323

מַ צְ לֶה  -מנגל ,מתקן לצליית בשר.

.324

מֹורה  -בור ,שוחה ,מכשול
מַ הֲ ָ

.325

מַ צֶ ֶקת -כף גדולה ליצוק בה את האוכל לקערה.

.326

מַ ְר ָגנִית  -סוג של צמח בעל פרחים.

.327

מַ ְרגֹועַ  -חוסר מתח ודאגות ,שלווה.

.328

מַ ְרזֵב – צינור שדרכו יורדים מי גשמים מהגג.

.329

מַ ְר ִטיט  -מרגש

.330

מַ ְרכִ יב – רכיב ,חלק מתרכובת.

.331

מַ ְר ֹּכלֶת -סחורה ,מקח ,טובין.

.332

מַ ְרתֹוק  -התקן להקשה על הדלת.

.333

מַ רקֹועַ  -ביסקוויט

.334

מַ ּׂשָ ִאית  -כלי רכב כבד המשמש לתובלת סחורות וציוד.

.335

יתנּות  -ונדליזם
מַ ְש ִח ָ

.336

מָ דֹון – ריב

.337

מֵ ֵאן  -סירב

.338

מָ הּוהַ – דהוי ,שחוק ,בלוי ,מרופט

.339

מָ טֹוש -מקלון לניקוי אזניים

.340

מָ עֹות -כינוי למטבע קטנה בימי התלמוד

.341

לּוחית  -סלט
ְמ ִ

.342

משֹוחֵ חַ ות -מנהלות שיח ,מדברות.

.343

נְאֹורּות -פתיחות תרבותית ,סובלנות.

.344

נְהָ ָרה  -בוהק ,זוהר ,אור

.345

ְעּורים  -עלומים
נ ִ

.346

נִבְ צַ ר  -לא התאפשר

.347

נ ְִדבָ ְך – רעיון או עניין עליו נבנים דברים.

.348

נִפְ לָאֹות – נהדר ,מדהים ,נשגב.

.349

ִשגָב  -נעלה ,עילאי
נ ְ

.350

נַוְ טָ ן GPS -

.351

ַנ ֶזלֶת  -הפרשה רירית או דלקתית מהאף.

.352

נ ְַחשֹול – גל גדול

.353

נַבּוט  -מקל ,אלה

.354

נ ִָקיק  -סדק ,בקיע ,חרך

.355

נֹוכְ לּות  -רמאות

.356

ְסחַ ְרח ֶֹּרת  -תחושה של תנועה עצמית או סביבתית ללא שינוי ממשי בסביבה.

.357

ִס ְמטָ אֹות -רחובות צדדיים וצרים

.358

ְסיָג -מגבלה ,מחסום ,מעצור.

.359

ְסעָ ָרה -סופה

סגֶת  -ערבוב ,בתמיסה או בתערובת ,של שני יסודות או יותר ,אשר לפחות
סַ גְ ֹּ
.360
אחד מהם הוא מתכת ,וגם תוצאת הערבוב היא בעלת תכונות מתכתיות.
.361

סַ גְ פָן – אדם החי חיי נזירות ,מסתפק במועט ,נמנע ממותרות.

.362

סַ ְמכּות  -יכולתו של בעל לתפקיד לפעול ולתת הוראות.

סַ ְמלִיל  -לוגו ,אלמנט גרפי ,איור או עיבוד טקסט הנועד במטרה לייצג ולסמל
.363
גורם מסוים.

.364

סַ ְרעֶ פֶת  -שריר רחב המפריד בין החזה לחלל הבטן.

.365

סֻ ְרגָה  -סוודר

.366

סֹובְ לָנּות -קבלת האחר ,קבלת דעות שונות.

.367

סּומָ א -עיוור

.368

עֲטָ ָרה -כתר ,נזר ,תכשיט

.369

ֲע ָנוָה -צניעות

.370

עֲפִ יפֹון -חפץ העף באוויר עם כיוון הרוח.

.371

עֲצַ ל ְַתיִם – עשיית פעולה באיטיות רבה ,לאט לאט מתוך עצלנות.

.372

עֲרבּות  -אחריות

.373

עִ ִדית -אדמה טובה

.374

עִ נְבָ ר  -אבן חן.

.375

עֶ ְדנָה  -רכות

.376

עֶ ְרגָה  -כמיהה ,כיסופים

.377

עַ ְלוָה  -עלים של עץ או שיח

.378

עַ פְ עָ ַפיִים  -החלק העליון של העיניים.

.379

עַ צְ לָנּות -חוסר רצון לפעול.

.380

עַ צְ מָ אּות -אי תלות

.381

עַ ְר ִטיל ִָאי – מופשט ,אבסטרקטי

.382

עָ טּוי -עטוף

.383

עָ מָ ל -עבודה קשה

.384

עֹוקדָ ן  -קלסר
ְ

.385

עּוגִ ּיות -מאפה או ממתק קטן

.386

עּוגֹונִית  -קאפקייק

.387

פִ צְ פּוצִ ים -ניפוץ ,פיצוח ,שבירה.

.388

פִ ְרגּון  -מילה טובה ,מחמאה

.389

ִיאה -תדהמה בהקשר חיובי ,פלא ,השתוממות
פְ ל ָ

.390

פְ רּוטָ ה – מטבע בעל ערך קטן.

.391

פְ ִתיתֹון  -קונפטי

.392

פְ ֵתכָה  -פלטה ,לוח צבעים

.393

פִ חּות – הפחתת ערך.

.394

פִ ְטפּוט  -דיבור רב וצפוף על דברים סתמיים.

.395

פִ יתֹום  -אדם המדבר מבטנו.

.396

פִ כְ פּוְך  -זרימה

.397

פִ ְנכָה  -קערה

.398

פִ סֵ חַ  -שוטה

.399

פִ ְקפֵק -הטיל ספק

.400

פַדַ חַ ת  -מצח

.401

ַפיְסָ נּות  -השכנת שלום

.402

פ ְַמפֶמֶ ת  -פומפה

.403

פ ְַרגֹוד  -מחיצה המסתירה את מה שמאחוריה.

.404

פ ְַרפַרים -חרקים מעופפים חינניים ,לעיתים צבעוניים בעלי ארבע כנפיים.

.405

ָפ ֹּרכֶת -בד קטיפה רקום המכסה את ארון הקודש בבית הכנסת.

.406

פֻזְ ְמ ָקאֹות  -גרביים

.407

צְ מּודֹונִים  -טייטס

.408

צְ נִימֹונִים -קרוטונים

.409

צְ ָרצַ ר  -חרק נפוץ המשמיע קול צרצור.

.410

צִ חָ יֹון  -יובש ,זחיחות

.411

צִ ּיָה  -מדבר

.412

צַ הֲ לּולִים -קולות שמחה

צַ ְמצַ ם -מושג באופטיקה של צילום ,המבטא את היחס בין אורך המוקד של
.413
עדשה לבין קוטר החור דרכו עובר האור בעדשה.
.414

צַ נ ְָרן  -שנורקל

.415

צֹּהַ ר  -חלון קטן

.416

ְק ִטיפָה  -סוג בד

.417

ְקטַ נְטַ ן  -קטן מאוד

.418

נֹוקנֶת  -איבר דמוי חוט שנכרך סביב צמחים או מוטות אחרים.
ְק ֶ

.419

ְקצִ יף  -שייק

.420

ִקב ֶֹּרת  -השריר העבה בזרוע העליונה.

.421

ִק ְמעָ ה  -קצת ,מעט

.422

ִקפֹוד -יונק קוצני קטן הפעיל בעיקר בשעות הלילה.

.423

ַקבַ ְרנִיט – קפטן ,מפקד אנייה ,מנהיג מוביל.

.424

ַקדַ ְח ָתנִי  -נעשה במהירות ובדחיפות.

.425

ַק ְט ָלנִי -הורג

.426

ַקל ְְקלָן -ספויילר

.427

רּורית  -שקע קטן
ַק ֲע ִ

.428

ַק ְרדֹּם -גרזן

.429

ַק ְר ֶקפֶת -החלק העליון של הגולגולת.

.430

ָקטּום  -שקוצץ בחלקו העליון.

.431

ָקמַ לו -נבלו

.432

קֻ נְדָ ס  -מעשה שטות

.433

קֻ ְרטֹוב -מעט

.434

קּונְכִ ּיָה -מבנה המשמש משכן לרכיכות.

.435

קּורנָס  -פטיש כבד
ְ

.436

ְרבִ יבִ ים  -גשם

.437

ְרכִ ינֹועַ  -סגוויי

.438

ְר ִתיעָ ה  -פחד ,הסתייגות

.439

אשית  -התחלה
ֵר ִ

.440

ֵרעּות  -חברות עמוקה

.441

ַר ְקבּובִ ית  -חומר אורגני המגדיל את פוריות האדמה.

.442

ָרקּוב  -משהו מקולקל ,שפג תוקפו.

.443

רֹּבֶ ד  -שכבה

.444

רֹוכֵל -מוכר ,סוחר קטן

ֲרּורּיָה -סקנדל ,אירוע בו איש ,קבוצה או גוף הואשמו בפומבי בהתנהגות
שַ ע ִ
.445
לא הולמת.
.446

ְש ִאיל ְָתה (שאילתא) -שאלה פומבית המופנית לרשות או לגוף ציבורי.

.447

ְשלּולִית – מקווה של מים עומדים ,לרוב זמני ,בדרך־כלל של מי הגשמים.

.448

ְש ַרפְ ַרף  -כיסא קטן

.449

ִשלְהֵ י  -סוף ,קץ

.450

ִשלְטּוט  -זפזופ

.451

ִש ְרבּוב -להכניס או להוציא דרך חריץ.

.452

ִש ְרבּוט -ציור או כתיבה ללא תשומת לב רבה ,קשקוש.

.453

שַ לְהֶ בֶ ת -להבה

.454

שַ לְחּופָה  -צב

.455

שַ ֶּלכֶת – תופעת טבע של נשירת עלי העצים והשיחים ,מזוהה עם הסתיו.

.456

שַ ְרלָטָ ן  -רמאי

.457

שָ אֹון -רעש

.458

שָ חּוחַ  -כפוף

.459

שָ כְַך  -נרגע

.460

שָ עַ ט – התקדם במהירות ובעוצמה.

.461

שַ ְרעַ פִ ים -מחשבות ,רעיונות ,הגיגים.

.462

שָ רּועַ  -שוכב

.463

ְתבּונָה – חכמה ,יכולת גבוהה של חשיבה.

.464

ְתגּובָ ה -פעולה שבאה בעקבות גירוי ,התייחסות לנאמר או לנעשה.

.465

ְת ִחּנָה – בקשת עזרה נואשת.

.466

ְתכָכִ ים  -תככנות ,סכסכנות

.467

ְת ִמימּות – נאיביות ,נטייה להאמין.

.468

ְתנּובָ ה – יבול ,תוצרת.

.469

ְתנּודָ ה  -תזוזה

.470

ְתעּוזָה – אומץ לב ,לעיתים בא לידי ביטוי בחוצפה.

.471

ְתפּוגָה -סיום תוקף

.472

ְתצַ לְצֵ ְלנָה -הן יצלצלו

.473

ִתגְ לַחַ ת  -הסרת שיער ,גילוח.

.474

ִתזְ כ ֶֹּרת  -הודעה שמזכירה משהו שלא רוצים לשכוח.

.475

ִתכְ לָה  -תסתיים

.476

ִת ְמסָ ח  -זן של תנין

.477

ִת ְסתֹובֵ בְ נָה -הן יסתובבו.

.478

ִתפְ ֶא ֶרת -מפואר ,הוד ,הדר ,פאר

.479

ִתפְ ַרחַ ת  -פריחה

.480

ַת ְק ִריש  -משחה סמיכה ,ג'ל.

ִת ְרכֹּבֶ ת – חומר הבנוי משני אטומים או יותר ,הקשורים ביניהם בקשר כימי
.481
כלשהו וביחס קבוע של כמויותיהם.
.482

ִת ְשד ֶֹּרת -העברת מסרים.

.483

ֶתשֶ ר -טיפ ,מתנה

ַתאֲ גִ יד – ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת,
.484
בדרך כלל לשם הפקת רווח.
.485

ַתבְ הֵ לָה -תחושת פחד פתאומית מפני סכנה (פאניקה)

.486

ַתבְ לִיט -פסל שאינו חופשי בחלל אלא צמוד למשטח.

.487

רּואה  -קיום תנאי הניקיון השומרים על בריאות הציבור.
ַתבְ ָ

בּורה -התנועה של אנשים וסחורה ממקום אחד למקום אחר .בעברית,
ַת ְח ָ
.488
המונח תחבורה נגזר מהשורש ח.ב.ר ,כשהמשמעות היא לחבר ,לקשר בין שני דברים.
.489

ַת ְחפִ יף  -שמפו

.490

ַת ְח ִריט – ציור או כתובת החקוקים על משטח קשה.

.491

ַתכְ לִית  -מטרה

.492

ַתלְאּובָ ה – יובש ,בצורת

.493

ַת ְמ ִהיל  -עירוב

.494

ַת ְמלִיא  -פאי

.495

ַתעֲלּומָ ה -מסתורין

.496

ַתצְ ֵרף  -פאזל

.497

ַת ְק ִריב -קלוז אפ

.498

ַת ְרבִ יְך -תבשיל ירקות

.499

ַת ְר ִמילַאי – אדם הנוסע לטיול ארוך ועצמאי.

.500

תּוש ָּיה – יכולת פתרון בעיות ויציאה ממצבים מורכבים.
ִ

