להשתעשע במטבע
מילה משותפת  -פתרונות
מטֶּה ,עֹנ ִי
ח ֹקַ ,

לֶחֶם :לחם חוק ,מטה לחם ,לחם עוני

פנָּה ,שְׁ תִ יָּה
ב ֹחַ ןִ ,

ֶאבֶן :אבן בוחן ,אבן פינה ,אבן שתייה

פשִיטָּה רֶ גֶל :עולה רגל ,דריסת רגל ,פשיטת רגל
עֹולֶּה ,דְׁ רִ י ָּסהְׁ ,
מַס ,מֶּתֶּ ק ,נ ִיב

שְׂ פָתַ י ִם :מס שפתיים ,מתק שפתיים ,ניב שפתיים

המָּה
שָּ ם ,יָּם ,נְׁ ָּ

לֵב :שם לב ,לב ים ,נהמת לב

עַ ם ,דֶּ רֶּ ךְְׁׁ ,גזֵרָּ ה

אֶרֶ ץ :עם הארץ ,דרך ארץ ,ארץ גזרה

הוֵה ,נֹוָאש ,דָּ רְׁ שֵ נ ִי
ֱ

אֹומֵר :הווה אומר ,אומר נואש ,אומר דרשני

מכִירָ ,אסִיר ,שְׁ לָּמִים
ַ

ּתֹודָ ה :מכיר תודה ,אסיר תודה ,שַ לְׂמֵי תודה

חִ פֵש ,תָּ מִיד ,רֶּ גֶּל

נֵר :חיפש בנרות ,נר תמיד ,נר לרגלו

א ֹרֶּ ךְׁ ,שְָׁאר ,שָּ פֵל

רּוחַ :אורך רוח ,שאר רוח ,שפל רוח

מלֶּךְׁ ,קְׁ פִיצָּה
אֵםֶּ ,

דֶ רֶ ךְׂ :אם הדרך ,דרך המלך ,קפיצת הדרך

הלְׁ ָּבנָּה ָפנִים :נְׂשּוא פנים ,הסביר פנים ,הלבנת פנים
סבִירַ ,
ה ְׁ
נָּשּואִ ,
תֶּ לֶּם ,שֶּ פִי ,עֹולָּם

ָהלַךְׂ :הלך בתלם ,הלך שפי ,הלך לעולמו

בַת ,קֹורֵ א ,רָּ מָּה

קֹול :בת קול ,קול קורא ,קול ברמה

נִשְׁ כָּר ,שֵ ם ,חֹוצֵץ

יָצָא :יצא נשכר ,יצא שמו ,יצא חוצץ

נֶּפֶּש ,עֵ מֶּק ,פְׁרּוטָּה

שָ וֶה :שְׂ ווה נפש ,עמק שווה ,שְׂ ווה פרוטה

כלִי ,שֹוד ,חֲ לֹום
ְׁ

שֶ בֶר :שבר כלי ,שוד ושבר ,חלום ושברו

שפָּט
מ ְׁ
שֶּ כֶּם ,אֹזֶּןִ ,

ִהטָה :הטה שכם ,הטה אוזן ,הטה משפט

חיָּה
שיב ,חֶּשְׁ בֹוןַ ,
מ ִ
ֵ

נֶפֶש :משיב נפש ,חשבון נפש ,נפש חיה

טבֵעַ  ,מַעֲ נ ֶּה
מ ְׁ
שהַ ,
יַ ָּב ָּ

לָשֹון :לְׂשון יבשה ,מטבע לשון ,מענה לשון

כלָּל
מהִ ,ב ְׁ
חרְׁ ָּ
בֹושָּ ,

עַד :עד בוש ,עד חרמה ,עד בכלל

הּוא ,שּורָּ ה ,דְׁ בָּרִ ים

דִ ין :הוא הדין ,שורת הדין ,דין ודברים

דַ עַ ת ,רַ ְׁגלַיִם ,חֹמֶּר

קַ ל :קל דעת ,קל רגליים ,קל וחומר

מ ְׁזעָּר
מְׁתִ ים ,מִקְׁ דָּ שִ ,

מעט :מתי מעט ,מקדש מעט ,מעט מזער

שָּ לֹום ,כָּבֹוד ,שַ לְׁמֹונ ִים רֹודֵ ף :רודף שלום ,רודף כבוד ,רודף שלמונים
יָּמִים ,רָּ צֹון ,רֹגֶּז

שָ ֵבעַ :שְׂ בַע ימים ,שבע רצון ,שבע רוגז

כלִים
פְׁרִ י ,עָּוֹוןֵ ,

נֹושֵ א :נושא פרי ,נושא עוון ,נושא כלים

