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דיה לפרה בשעתה
בסבלנות  ,כל דבר בעתו  .שילוב של " דיה לצרה בשעתה " ו " -פרה
פרה " " .עזוב אותי עכשיו משכר הדירה של חודש הבא  .דיה לפרה
בשעתה  " ".אין לי כוח עכשיו לצאת עם תמר  .דיה לפרה בשעתה ".
יהודידותי
ידידותי ליהודים  " .בטיול בחו " ל פגשתי מטיילים מאירן שלהפתעתי
היו מאוד יהודידותיים  " - ".אתה חושב שנהגי המוניות פה
יהוד ידותיים ? "
בנק הפועלים
פינת רחוב בה מתקבצים פועלים זרים בשעות הבוקר ומחכים
להיאסף לעבודה  " - .אתה מכיר איזה שיפוצניק טוב ? אני צריך
לצבוע את הבית  " - ".עזוב אותך משיפוצניק  ,סע לבנק ה פועלים
בפינת הרצל ובלפור ותאסוף לך שני סינים ברבע מחיר ".
סננת
מחלה פיקטיבית המתבטאת בכך שהחולה בה מסנן שיחות טלפון
ללא תקנה  .הסננת תקפה גם להתכתבויות מקוונות ו  -SMS-ים .
" ליאורה חולה בסננ ת חמורה  .היא אפילו לא חוזרת מממתינות ".
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גוזמה  ,סיפור או אנקדוטה שקרית או בדויה  .הלחם של " עלק "
ו " אנקדוטה " " .גבי ניפח לי את השכל עם עלקדוטה על איך הוא
התחיל עם מרינה מקסימיליאן בלומין באיזה בר  ,אז שאלתי אותו
מה קרה כשהוא התעורר ".
עב -אתר
אתר אינטרנט מאוד גדול ועמוס  ,שלרוב לוקח המון זמן להיטען .
צירוף המילים " עב " ו " -אתר " עם קריצה לסרט " אווטאר " ולדורבנ ה
" אבאתר " " - .יו  ,כמה זמן לוקח ל  -ynetלעלות  " - ".עב -אתר רציני .
הם צריכים ללמוד מגוגל  " - ".האתר נראה נורא " .

שפוי במחלוקת
אדם שניתן לערער על שפיותו  .משחק מילים על " שנוי במחלוקת ".
 " למה חתכת עם יוסי ? "  " -הוא שפוי במחלוקת ".שובר שוויון
שוביניסט  .נקרא כך משום שהוא פועל לשבור את השוויון בין
המינים  " - .תראי את צחי  ,נראה טוב  ,מסודר ובכל זאת לבד - ".
" מה ? את לא יודעת ? הוא שובר שוויון  ,אף אחת לא מסתדרת איתו
יותר משבוע ".
תור לגויים
התור לבדיקת הדרכונים בשדה התעופה שמיועד לאזרחים זרים .
בדרך כלל הוא ארוך יותר והוא מקנה לעומדים בו רגשי נחיתות
קשים  .משחק מילים על " אור לגויים " " - .חיים  ,הכלה האוקראינית
שהזמנתי באינטרנט מגיעה היום סוף סוף  .אני נוסע לאסוף אותה
בנתב " ג  " - ".תגי ד משה  ,יש לה אזרחות ישראלית ? "  " -לא  " - "...אז
אתה לא צריך למהר  .היא תעמוד שעות בתור לגויים ".
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מטפחת לספיגת דמעות  " .וויי וויי  ,תראה איך זרובבלה בוכה .
בחייאת יש עליך איזה מטייפחת לתת לה "?
פרצּוב
סמיילי עצוב  .המונח משמש גם בתור השם לאמוטיקון " "(:וגם
לרגשות שהוא מביע  -עצב  ,אכזבה ודיכאון  " - .למה הפרצוב ?
כרטיסים לבלט רוסי זה לא מה שרצית ליומולדת ? " .
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מאפיין חיצוני של אדם או של חפץ  .ההיפך מתכונה  " .מצטערים
אבל אין לך את התחוצות הדרושות לדוגמן הלבשה תחתונה  " ".הם
נפרדו כי הוא לא ידע להעריך אף תחוצה אצלה ".
מצבכיין
אדם שטוען כי הוא לא מבין את החומר הנלמד במקצועות כלשהם
במוסד לימודים אך מקבל בהם ציונים גבוהים ביותר  .אין קורלציה
בין טענותיו של המצבכיין ובין ציוניו  ,או לחילופין  ,קורלציה
הפוכה  .הלחם של " מ צטיין " ו " -מתבכיין " " .נמאס לי מתומר
המצבכיין הזה  ,כל השבוע הוא בכה לי שהוא לא מוכן למבחן ולא
מבין כלום והוא קיבל בו "! 011

