
 

. המתרים הניבתחת  אותםמצא במאגר שאחריו את פירושי הניבים וכתוב . ניבים וביטויים המכיללפניך קטע  .א

 

: מאגר פירושי הניבים

/ לא חידש דבר/ מרחק גדול מאוד/ חדר לעומק הבעיה/ להסתמך על אדם ידוע  

הוריד / השתדל למצוא/ בלי רצון ומתוך הכרח/ התעצל/ במהירות/ ברצינות

/  בזלזול ובדרך אגב/ שונים ולא רגילים/ נושא בחילוקי דעות/ מבושה ראשו

. שיבחו אותו מאוד/ הקשיבו בתשומת לב/ למלא חובה/ דבר נהדר ומצוין

: חפש במילון .ב

     " טמן ידו בצלחת: "בניב צלחתמה פירוש המילה  .1

     " עשה אוזנו כאפרכסת: "בניב אפרכסתמהי ה .2

 
 .שבו תשלב את הניב, הבא משפט להדגמת הניב. זר בִניבֹוןהיע, התאם בין הניב לפירושו .ג

הפירוש      הניב

ֶידע שרכש אדם בילדותו פה מפיק מרגליות   . 1

אותיות גדולות מאוד גירסא דינקותא   . 2

מיעוט הנבלע ברוב ברחל ִבתך הקטנה   . 3

בתנאים מפורשים היטב בטל בשישים    . 4

יד חכם כינוי לתלמבלשון סגי נהור   . 5

 בהוראה מהופכתאותיות של קידוש לבנה  . 6

אלא , טמן ידו בצלחתהוא לא . בכובד ראש –המצווה על המצדה -יוסי ניגש לכתוב הרצאה לטקס בר

ולא , נכנס בעובי הקורהאלא , הוא לא עסק בענייני צורה בלבד. חיפש ועיין בספרים שונים ובמאמרים

. בין הלוחמים באותה תקופה סלע מחלוקתהתחמק אף מנושא שהיווה 

שיוכל לצטטם ולהתייחס , יוצאי דופן, מקורות מיוחדים חיפש בנרותהוא : יוסי אף הגדיל לעשות

, ואכן. כי חשב שכך יהיו דבריו אמינים ומרשימים יותר, להיתלות באילן גדולאליהם הוא העדיף 

וכאשר . כדי שלא יחמיצו אף מילה עשו אוזנם כאפרכסתמאזיניו . כפתור ופרחהרצאתו של יוסי הייתה 

יוסי יצא בתחושת סיפוק . גמרו עליו את ההללכל שומעיו : סיים לשאת את דבריו קיבל את גמולו

. וגאווה

כמי שקפאו בניגוד ליוסי ניגש דני לכתוב . כרחוק מזרח ממערבהרצאתו של דני הייתה רחוקה משל יוסי 

לצאת , וערך את דבריו בקיצור, הוא קרא אך מעט. תעל רגל אחעשה ו כלאחר יד –כל מה שעשה . הֵשד

גם דני קיבל את . טוחן קמח טחוןגם מן הדברים המעטים שהשמיע ההתרשמות הייתה שהוא . ידי חובה

 .כבש פניו בקרקעכשסיים את דבריו הוא , המגיע לו


