
 תל אביברחוב ב משפט של מורות משהו פיצפון

 משהו חמוץ מאכל שם של יישוב

יותר גדול משולחן יותר 
 קטן מכדור הארץ

 משהו רך משהו שקשור ליומולדת

 משהו מפחיד של סבתותמשהו  מחלהשם של 

 כלי נגינה טכנולוגיה צומח

 משהו שקשור לחתונה
משהו שקשור 

 להיסטוריה
 מידה

 משהו חמוד וןמשהו שיש בקני
 משהו שקשור

 מתמטיקהל

משהו שאפשר להכניס 
 לתא מטען של אוטו

 ארץ משהו שיש בגינה

 משהו שקשור למכללה שיר מישהו מהתנ"ך

 משהו שקשור לתינוק משהו שתולים על הקיר
לשירות משהו שקשור 
 לאומי 



 צבע משהו כבד
משהו שאפשר לקנות 

 בסופר פארם 

 פרסשם של  ציוד משרדי מקצוע

 טכנולוגיה משהו שנגמר בנ' סרט

 משהו שנמצא במטבח משהו דוקר משהו של קישוט

 מקום של דייטים דומם
יותר גדול מכסא יותר 

 קטן מבית

 דמות מסרט מצויר משהו שקשור לאש
משהו שכואב לך כשהוא 

 נופל לך על הראש

 מוסד לימודים של דוסים
משהו שקשור לתנועת 

 נוער
 משהו שקשור לטיול

משהו בגודל של קופסת 
 גפרורים

 משהו מתוק משהו שקשור לירושלים

 משהו צהוב מצווה אישיות

 חי משחק שם של רב



 

 

 משהו שביר תכונה כלי תחבורה

 משהו שנוסע משהו שקשור לביינישים משהו של דוסים

 משהו שקשור לבית ספר משהו שקשור לצבא
משהו שקשור לבית 

 חולים

משהו שלא היית רוצה 
 פגוש בסמטה חשוכהל

 קוסמטיקה משהו שקשור לאוטובוס

 משהו אורגני משהו שעושה רעש חזק משהו בצבע כתום

 משהו שיש בו כפתורים משהו שיש בו פסים משהו שאי אפשר לצייר

 משהו בגוף מילה שבאה מלועזית
 

 משהו שמתגלגל

 משהו נוזלי שם של פרח משהו מסריח

 מורות משפט של משהו מרובע משהו סמיך



 ו שקונים במכולתהמש טעם של גלידה פס' מתהילים

 זמר ראשי תיבות משהו שקשור לחסידות

 משפט של פרסומת כלי חשמלי משהו שקשור לשבת

 מאכל מסורתי
גדול ממפוחית  קטן 

 מפסנתר
 משהו שיש בגן חיות

 מסעדהשם של  שם של בן משהו שקשור לחופש

 חבר כנסת להקה משהו שיש במקרר

 פתגם
משהו שמתחרז עם 

 שמיים
 משהו מהיר

 משהו שיש בשמים משהו שלובשים
קטן מעכבר גדול 

 מנמלה

 למסיבות שקשור משהו
 משו שקונים במאפייה

 
 משו שיש בבית כנסת

 משהו שיש בארנק משהו שאפשר לסגור מפחיד משהו



 יותר, גדי מעין צפון יותר
 מנתניה דרום

 שתיה
נמוך מעמוד חשמל 

 ריהגבוה ממט

 חיבה כינוי מלכלך משהו משהו שקשור לחורף

 ספר קודש אינטרנטמשו שקשור ל עלון של שבת

 משו שקשור לאפייה
 עושה היית שלא משו

 בחיים
 שחקן כדורגל/כדורסל

 סוג של פרח שם של סופרת עיר בעולם

 מאכל חלבי משו שקונים ביירקניה. השבוע שהיה משהו

 טרקציה לחופשא פרשת שבוע רכיב במאכל קנוי

 קול שמשמיע משהו דליק חומר
 שקשור משהו

  לאוניברסיטה

 בארץ נחל של שם לפח שזורקים משהו לים שקשור משהו

 תשמחו שלא חיה
 שלכם בבית לראות

 רטוב משהו ביער שיש משו



 לקיץ שקשור משהו ך"מהתנ שהוימ
 אתמול שהיה משהו

 בערב

 הזה בחדר שיש משהו
 עם שמתחרז משהו

 גלידה
 סלט של סוג

 משיר שורה לאולפנה שקשור משהו בשוק שיש משהו

 מצחיק משהו בארץ עיר באגדות רק שיש משהו

 אקטואליה שבטשם של  מרוקאים של משהו

 לחגים שקשור משו  מהטבע משו לפוליטיקה שקשור משו

 במקפיא שיש משהו בריא לא משהו פנימייה של משהו

 סגול משהו חי זמר

 הקיר על שתולים משהו במכונית שיש משהו ישוב של שם

 

 

 


