
 

 

 

 להשתעשע במטבע

 פתרונות -מילה משותפת 

 

ה, עֹנִי  לֶֶחם: לחם חוק, מטה לחם, לחם עוני  חֹק, ַמטֶּ

ִתיָּה  ֶאֶבן: אבן בוחן, אבן פינה, אבן שתייה  בַֹחן, ִפנָּה, שְׁ

ה, פְִׁשיטָּה ִריסָּ  ֶרגֶל: עולה רגל, דריסת רגל, פשיטת רגל  עֹולֶּה, דְׁ

ק, נִיב תֶּ ָפַתיִם: מס שפתיים, מתק שפתיים, ניב שפתיים  ַמס, מֶּ  שְׂ

ם, יָּם, נְׁהָּמָּה  שם לב, לב ים, נהמת לב לֵב:  שָּ

ה ךְׁ, גְֵׁזרָּ רֶּ  ֶאֶרץ: עם הארץ, דרך ארץ, ארץ גזרה  ַעם, דֶּ

ֵשנִי רְׁ  אֹוֵמר: הווה אומר, אומר נואש, אומר דרשני  ֱהוֵה, נֹוָאש, דָּ

לִָּמים  ּתֹוָדה: מכיר תודה, אסיר תודה, ַשלְֵׂמי תודה ַמִכיר, ָאִסיר, שְׁ

גֶּל ִמיד, רֶּ  חיפש בנרות, נר תמיד, נר לרגלונֵר:   ִחֵפש, תָּ

ֵפל ָאר, שָּ ךְׁ, שְׁ  רּוַח: אורך רוח, שאר רוח, שפל רוח  אֹרֶּ

ִפיצָּה לֶּךְׁ, קְׁ  ֶדֶרךְׂ: אם הדרך, דרך המלך, קפיצת הדרך  ֵאם, מֶּ

נָּה ִביר, ַהלְׁבָּ  ָפנִים: נְׂשּוא פנים, הסביר פנים, הלבנת פנים נָּשּוא, ִהסְׁ

ִפי, עֹולָּם לֶּם, שֶּ  : הלך בתלם, הלך שפי, הלך לעולמוָהלַךְׂ   תֶּ

מָּה  קֹול: בת קול, קול קורא, קול ברמה  ַבת, קֹוֵרא, רָּ

כָּר, ֵשם, חֹוֵצץ  יָָצא: יצא נשכר, יצא שמו, יצא חוצץ   נִשְׁ

ק, פְׁרּוטָּה ווה פרוטה  נֶּפֶּש, ֵעמֶּ ווה נפש, עמק שווה, שְׂ  ָשוֶה: שְׂ

 שוד ושבר, חלום ושברו ֶשֶבר: שבר כלי,  כְׁלִי, שֹוד, ֲחלֹום

פָּט ן, ִמשְׁ כֶּם, אֹזֶּ  ִהָטה: הטה שכם, הטה אוזן, הטה משפט  שֶּ

בֹון, ַחיָּה שְׁ  נֶֶפש: משיב נפש, חשבון נפש, נפש חיה  ֵמִשיב, חֶּ

ֵבַע, ַמֲענֶּה ה, ַמטְׁ  לָשֹון: לְׂשון יבשה, מטבע לשון, מענה לשון יַבָּשָּ

ה, ִבכְׁלָּל מָּ רְׁ  בוש, עד חרמה, עד בכלל ַעד: עד  בֹוש, חָּ

ִרים בָּ ה, דְׁ  ִדין: הוא הדין, שורת הדין, דין ודברים  הּוא, שּורָּ

 ַקל: קל דעת, קל רגליים, קל וחומר  ַדַעת, ַרגְׁלַיִם, חֹמֶּר

ר ש, ִמזְׁעָּ דָּ ִתים, ִמקְׁ  מעט: מתי מעט, מקדש מעט, מעט מזער מְׁ

לֹום, כָּבֹוד, ַשלְׁמֹונִים  רודף כבוד, רודף שלמונים רֹוֵדף: רודף שלום, שָּ

צֹון, רֹגֶּז ַבע ימים, שבע רצון, שבע רוגז   יִָּמים, רָּ  ָשֵבַע: שְׂ

וֹון, כֵלִים  נֹוֵשא: נושא פרי, נושא עוון, נושא כלים  פְִׁרי, עָּ


