
 

 תתחתן עם ברסלבר
תהיה עם טול אטום 

 בחתונה
 תעבור טסט ראשונה

תהיה עם סנדלי שורש 
 בחתונה

 ילדים 17יהיו לה  תהיה רופאה תהיה מדריכת טיולים תהיה יחפה בחתונה

 תהיה שחקנית תהיה מפורסמת תהיה עקרת בית
תתפור את בגדי 

 הכהונה

לא תכניס מחשב 
 הביתה

 סופיהתכתוב ספר פילו תעשה צבא
תגור איפה שהיא גרה 

 עכשיו

תנעל נעליים אדומות 
 בחתונה

תגדל ירקות אורגאניים 
 בגינה

 תהיה קוסמטיקאית תהיה גננת

 תגור באילת אביב -תגור בתל תגדל עטלפים תגור באי בודד

 תהיה מורה למתמטיקה תהיה מורה לספרות תצא לשליחות בחו"ל
תהיה רבנית פורים 

 בשמינית

ף קופסאות יהיה לה אוס
 שימורים

 תעשה את שביל ישראל תהיה מרגלת בלבנון תטפס על האוורסט

 תגדל זקן תהיה רבנית תלך עם פאה תהיה עובדת סוציאלית

 תתחתן ראשונה
שם של את התשכח 

 בעלה
 גדל פילת שםאת התחליף 

 תסתרק במזלג
תרכב על חמור כי זה 

 אקולוגי

תעשה מחקר על: 
השפעת העלים החומים 

 רדעעל צבע הצפ
 לא תעשה שירות לאומי

 תלמד במדרשה תעבוד בשב"כ
תדע את כל שירי אודי 

 דוידי בע"פ
תדע את כל שירי נעמי 

 שמר בע"פ

 תתחתן באמצע הרחוב תתחתן עם הומלס תקים אגודה נגד נמלים
תשכח לשים כיסוי ראש 

 יום אחרי החתונה

תהיה שרה חשובה 
 בממשלה

 ב על אופנועתרכ תאחר לחתונה שלה תתחתן עם רה"מ

 תלך עם עקבים ענקיים
ק עם סנדלי -תלך ר

 שורש
 תגדל חלזונות

כל הבית שלה יהיה 
 מלא חיות

 תהיה שדכנית תהיה מנקה תהיה חברת כנסת תלבש חליפות

תשכח להגיע לחתונה 
 שלה

 תקים מאחז תגור על גבעה תתחרד

 תקים גרעין תורני תנעל קרוקס בחתונה תלד במטוס תתחתן בשמינית

 תעשה קומונה
שיער ה תאתצבע 

 בסגול)לא בפורים(
 תגור בבית מלון תגור בגולן



החתונה שלה תהיה 
 בבית

יהיה לה  19עד גיל 
 ילד/ה

 16תתחתן בגיל  תלד שלישיה

 תהיה מורה לספורט תעבוד בהייטק יהיה לה נכד 30עד גיל  תהיה צמחונית

 תהיה מדענית אחיינים 50יהיו לה 
תתחתן עם הולנדי רק 

די שהיא תוכל לשמור כ
 שעה בין בשר לחלב

תגור בעיר העתיקה 
 בירושלים

תנהל מחקר על 
השפעת הג'ירפות על 

 בני האדם
 תתחתן עם ספרדי

תתחתן עם מישהו 
 שנים 10שגדול ממנה ב

תפגוש תחתן שלה 
 ברחוב...

 בעלה יהיה שמן וקרח
תמצא זן חדש של 

 אקליפטוס
 תתחתן עם שכן שלה תגדל קקטוס

ילדים שלה רק תקרא ל
 בשמות הזויים

תתן לילדים שלה לאכול 
 רק ירקות

 תעשה רשיון על אופנוע
תהיה בכלא בגלל משו 

 שהיא לא עשתה

 תלמד זקנות ריקודי עם תעשה שיא גינס תהיה זמרת רוק תציל מישהו מטביעה

בגיל שבעים תצבע 
 ת'שיער לאדום בוהק

 תעבוד באוטו זבל.. תלך לכוכב נולד
באמצע תרקוד הורה 
 הרחוב

תשחק בסרט שיזכה 
 בתור הרעה -באוסקר

תהייה החיילת 
 הראשונה בשייטת

תקרע ת'חצאית 
בפגישה הראשונה עם 

 בעלה

תקים מתקן חדש בלונה 
 פארק

 144תהיה פקידה ב תהיה קריינית חדשות תגור בבני ברק
תתקשר למכבי אש כי 

 נשרפה לה העוגה

תהיה ראש תחום בנות 
 בתנועה.

 בפסיכומטרי 800תקבל  תעבוד בהיי טק
ה תעודת ללא תהיה 

בגרות, כי היא לא 
 עשתה בגרות בספורט

תפגוש את בעלה 
 באקדמיה ללשון עברית

תתחתן עם חוזר 
 בתשובה

 תהיה רופאה תהיה ראש ממשלה

תעבוד בגן חיות, 
ותתחפש לאחד 

 D:הקופים..
 משאית תעשה רשיון על תעשה שירות בגרעין תתחתן עם הרמטכ"ל

תלך לדוג דגים באחד 
 הדייטים שלה

תלבש בחתונה שמלה 
 ורודה

תכריח את הילדים שלה 
לגמור את כל האוכל 

 בצלחת

תתחתן עם הבן של 
 הרב..

 מפיאדהתזכה באולי
תהיה כלת התנ"ך 

 העולמית
 תנהל בית משוגעים תהיה ארכיאולוגית

תתקע על האנקונדה 
 עם הראש למטה

יבשת חדשה ולא תגלה 
 מוכרת

 תהיה אסטרונאוטית
תארגן הפגנה על בעיית 

 גידול הסחה בשטחים

 תגדל תנין מחמד תהיה סוהרת בבית כלא
 -לא יהיה לה רשיון

בגלל שזה לא צנוע 
 לנהוג...

תהיה נהגת מונית, 
ותחפור לכל הנוסעים 

 שלה...

כי לא בא  -לא תתחתן
 לה.

תקים עמותה למען 
השימפנזות בדרום 

 פריקהא

תקבץ נדבות כדי שיהיה 
 לה סיפורים לספר..

 תעשה סנפלינג

 תעבוד אצל וליד חסן...
תבוא לדייט ראשון עם 
 חולצת טריקו של טיולים

 תהיה פסיכולוגית תהיה מנקה



תעשה את שביל ישראל 
 עם בעלה

תהיה שגרירת ישראל 
 באו"ם

תגדל את הילדים שלה 
רק בבית, ולא תשלח 

אותם לבי"ס )הום 
 ולינג(סק

תעביר הרצאות על 
 זוגיות

תקים גרעין תורני באיזו 
עיר נידחת בקצה 

 העולם

תגיע לרטורנו בעקבות 
התמכרות קשה לאייסי 

 טאוור

תלך לצבא, ותעזוב 
אחרי שבועיים כי 
 המיטה לא נוחה..

תהיה נהגת אוטובוס 
 של החל"פ

תעשה דוקטורט על 
האיזון הסוציופדנטי של 

הקוואלות בצפון 
 יהאוסטרל

תגור בחווה אקולוגית, 
 ותייצר הכל בעצמה

יהיה לה ילד גאון 
 15שיסיים תואר בגיל 

 אריאל תקים סניף 
באיזה חור נידח באמצע 

 2שומקום, ויהיו לה 
 וחצי חניכים

תלך עם כובע קש 
 )בתור כיסוי ראש(

תישן עם אצבע בפה, 
 85ותיגמל בגיל 

 תציע נישואין לבעלה

תתחיל עם מישו סתם 
ביל לראות איך ככה בש

הוא יגיב, ותגלה שהוא 
 אח של חברה שלה..

 תתחתן ראשונה
תייצר משחת שיניים 

 בטעם שוקו
לכל הילדים שלה יהיו 

 משקפיים
 תיופיאתתחתן עם 

 תעשה שנתיים שירות
תעשה שירות בבית 

ילד, ותתחתן עם אחד 
 הילדים משם

בעלה יבשל, כי לא יהיה 
 לה זמן

תלך להפגנות כדי 
 בחדשותלהופיע 

תקנה בגד לא צנוע ולא 
 תשתמש בו בחיים

בעלה ישיר לה שיר 
 בחתונה

 תעשה חור חמישי תסע לאומן

 תזכה בלוטו
תמציא תרופה, ותזכה 

 על זה בפרס נובל
 תעשה גלח תהיה ליצנית רפואית

 תהיה מחנכת תהיה יועצת
תמציא חצאית שנראית 
כמו סקיני ג'ינס, אבל 

 היא צנועה

ל תנהל חנות "הכ
 בשקל"

תקריא לילדים שלה 
אנציקלופדיה בתור 
 סיפור לפני השינה

 תכתב בספרי הסטוריה תשבור חלון בטרמפ
תתנדב להיות החמור 

 של המשיח

תגדל חיפושית ותקרא 
 לה זרובבל

 תטוס לתאילנד תלך לבי"ס עם פיז'מה תגור באמצע תל אביב

 דאפיסטיתנתהיה סטא
ילדי אומנה,  7יהיו לה 
 שהיא תלד 14בנוסף ל

 תקים חברת פלאפון
תעבור אולפנה שבועיים 

 לפני סוף השמינית

תעשה קוביות בשינים 
 רק כי זה יפה...

 תשחק ב'הבימה'
תהיה נהגת של אוטו 

 גלידה
 תהיה מגדת עתידות

בפסיכומטרי  200תקבל 
)למי שלא עוקב, זה 

 קצת!!!(
 תהיה קופאית

תהיה מנהלת של בית 
 מלון

 תעשה פסיכומטרי בגיל
54 

 144תהיה מוקדנית ב

תביא לחתונה שלה 
אוכל מהבית כי היא לא 

אוהבת אוכל של 
 אולמות

תתנדב ב'צער בעלי 
 חיים'

 תפיץ שהיא המשיח

תתקע בעמוד חשמל 
 ותפיל אותו

תתרום ת'שיער שלה, 
ואח"כ תצטער על זה כל 

 חייה..

תתרגם ספרים 
 אנגלית לעבריתמ

תזכה בפרס נובל 
 לשלום

בית בבית -תהיה אם
 ילד

 קים מפעל לשוקולדת
תהיה המזכ"לית 

 אריאלהראשונה של 

תעבוד במפעל לייצור 
פיז'מות עם ציורים של 

 קופים

 


