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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 שניה /שנה ראשונה 
 יום הכשרה /יום עיון 

 כחולה /חולצתנועה לבנה 
 מסע פסח /מסע סוכות 

 וניל /שוקו 
 ישוב /עיר 

 ומניה /ראלי 
 חלבי / בשרי

 לבן / שחור 
 ארטיק / טילון 
 חתול / כלב 
 בננה / תות 

 תמנון / פוקס 
 מטרה  / דרך
 עשיה / רצון 

 ספרד  / אשכנז
 ספורט / מוזיקה 

 שוקו / קפה 
 בית  / אולפנה-ישיבה
 מתוק  / חמוץ

 תיק / מזוודה 
 כפכפים  /  שורש

 קומדיה / פנטזיה 
 בלונדיני / ג'ינג'י 

 חום / קור 
 קצר / ארוך 

 אריאל / בני עקיבא 
 חבד / ברסלב 
 קופיז  / קופיקס

 צפון /  דרום
 ים תיכון  / כנרת
 מלון  / צימר

 צאקו / שורש 
 עיר / קניון 

 תל אביב / ירושלים 
 רכבת / אוטובוס 

 ליכוד /הציונות הדתית 
 להנות מהחיים / דיאטה 

 טבע / נס 

 שונה / דומה 
  בן זקונים / בכור 
 כסף / זהב 

 זורם / מאורגן 
 קר / חם 

 שרשרת / טבעת 
 ליב / ווצאפ 
 טחינה/  חומוס

 חמין/  צונט
 תנור/  מיקרו
 מפסיד/  מרמה

 עתיד/  עבר
  בזבזן/  קמצן

 קשה/  רך
 מגבת/  חלוק

  אקססורייז/  טופטן
 מחוגים/  דיגיטלי

 פפסי מקס/  קריסטל
  יום/  לילה
 שקט/  רעש

 יישוב/  עיר
 מיץ/  מים

 קיץ/  חורף
  ציפס/  ביסלי

 מים/  אש
 טבעי / מלאכותי 

 ארנבת/  קיפוד
 אלדו/  ריבר
 שגרה/  חגים

  הוברבורד/  אופנים
 שם קוד/  קטאן

  מסעדה/  פיקניק
 מתוק/  חמוץ

 מחשב/  אירובי
 שחנש/  צחוקים

 שמאל/  ימין -ידיים
 עגבניות/  שמנת
 הפועל/  מכבי

 אנונימי/  מפורסם

 חלבי/  מריר
 קצר/  ארוך

 חדש/  2יד 
 דרום/  צפון

  בית מלון/  שקש
 אסוף/  פזור

 חברים/  משפחה
 נסטלה/  שטראוס

 בלי אינטרנט/  אינטרנט איטי
 סלוטייפ/  צרצר
 ויפא/  מטוגן
 פונדו/  פויקה

 מרמלדה/  טורטית
 קרוב/  רחוק

 גשם/  רוח
 קפה/  תה

 חלבי/  בשרי
 עפרון/  עט

 אמבטיה/  מקלחת
 שבת/  יומחול

 אייס קפה/  ברד
 יופי/  אופי
 דרדס/  מניון

 תמרים/  שוקולד
 זכוכית/  חדפ
 מחר/  היום

 שורש/  בלנדסטון
 'קראנץ/  גרנולה
 מחובר/  מנותק

 רגוע/  עמוס
 משתנה/  קבוע

 םספרדי/  אשכנזים
  חינוך/  רפואה
 השחר/  נוטלה

 מזומן/  אשראי
  טרנטה/  יגואר
 מזלג/  כפית

 חום/  בלונדיני
 לועזי/  עברי
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 שמלה/  חצאית
 ריצה/  הליכה

 טעים ומשמין/  בריא
 יקיצה טבעית/  שעון מעורר

 חרדי/  חילוני
 טרמפ/  וטובוסא

 שווארמה/  פיצה
 גטיספ/  קוסקוס

 שכל/  מזל
 כף רגל/  כף יד

  דניאלה/  דני -מעדן חלב
  קמפינג/  מלון
  חתול/  כלב
  חורף/  קיץ

 עוגה/  לידהג
  כינרת/  ים התיכון

 וכסןבלי ר/  וכסןעם רסוודר 
  קוקו/  צמה

 אות ארוכות /קצרותפ
 פאות מסודרות/ טבעי

  מאוורר/  מזגן
 צימר/  מלון
  כורסא/  ספה

  גשר/  פלטה
  אביב/  סתיו

  אייס קפה/  אייס וניל
  כפכף/  סנדל

  מיני מאוס/  מיקי מאוס
  כיסים/  ארנק
  פופיק/  טבור

  קו ישר/  מדורג
  תיק צד/  גב-תיק

  ירוקות/  עיניים כחולות
  פיכח/  שיכור

  חכם עם דאגות/  טיפש בלי דאגות
 הפלגה/  טיסה

  תיק/  מזוודה
  השכלה/  יופי

  עדשות/  משקפיים

  בוקסה/  אוזניות
  צ'אקו/  שורש
  וילון/  תריס
  נדנדה/  ערסל
  מטיקהתמ/  חשבון

  תלתלים/  שיער חלק
  טבע פתוח/  טבע סגור

  שמפניה/  יין
  סלקטד/  זזבא

  אנדרואיד/  אייפון
  פאן/  מחליק

  קולה/  אפ7
  ספרייט/  אפ7

  פויקע/  האש-על
  צריך/  רוצה

  מת על זה/  אוהב את זה
  אתון/  חמורה
  ברך/  מרפק

  אנגלית/  מטיקהתמ
 קהאנ/  גמל

  אורז/  יםתיתפ
 פסטה / פתיתים

  רנואר/  סטרוק
  נסטי/  פיוזטי

  מלצרות/  ייביסיטרב
  חוטי-אל/  חוטי

  איכות/  מחיר
  צמיד ליד/  צמיד לרגל
  צופים/  בני עקיבא

  טילון/  ארטיק
  ישיבת דימונה/  בלב"ש

 סניף / בית
  קוקו/  קליפס

  שביל בצד/  שביל באמצע
  מחסני השוק/  רמי לוי

  ילוטפ/  בילוטסעט 
  חודים/  שפיצים

  ליכלוכית/  סינדרלה
  קטנה/  מחברת גדולה

  אקמולי/  אקמול
  בחוץ/  חולצה בפנים

  צמיד גומי/  צמיד בד
  לק ברגל/  לק ביד
  מקסי/  3/4שמלת 

  נעליים שטוחות/  נעלי עקב
  מסקינגטייפ/  אזיקונים
  אומנות/  ביולוגיה

  אלקטרוניקה/  זיקהיפ
  המגיר/  ארונית

 אדקס/  נורופן
 לסבול את הכאב / אקמול

  פסיכולוגיה/  פילוסופיה
  שושנה/  ורד

  4תמי/  מי עדן
  קשיש/  זקן

  ארנב/  אוגר
  טרמפולינה/  מקפצה
  אג'ואים/  גוגואים

  ימבמבם/  שיערות סבתא
  אבויויו/  שקמח

  בריכה/  ים
  סבתוש/  סבתא

  למרות/  בגלל
  שכלה/  חוכמת חיים

  כיפכף/  פסק זמן
  שפוי/  משוגע

  יופי בשביל כסף/  כסף בשביל יופי
  חלוק/  מגבת

  לחם רגיל/  צנים
  פינוק/  כיף

  מטרופולין/  אגד
  שרוואל/  אלדין
  יסמין/  אלדין

  שחורות/  עיניים חומות
 ך / קומונרמדרי

 שקית / תיק
 בית / אולפנא-ישיבה

 פוריםשבוע חודש ארגון / 
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