
דאחקות

דאחקות

בדיחות השתגע

קטעים איתכם.... אני משוגע אני....

התחרפן

השתגע

יצא מדעתו

בדיחות

הלצות

קטעים איתכם....

הלצות

אני משוגע אני....

התחרפן

יצא מדעתו



אחלה, סבבה

יפה מאוד

אחלה, סבבה

קטעים איתכם.... אני משוגע אני....

התחרפן

השתגע

יצא מדעתו

דאחקות

בדיחות

הלצות

הכל זורם...

לעילא ולעילא

הכל זורם...

 יפה מאוד

לעילא ולעילא



חפיף

סמוך עלי... סמוך עליי...

חפיף

עשה באופן שטחי

כלאחר יד

חפיף

עשה באופן שטחי

כלאחר יד

סמוך עלי...

עשה באופן שטחי

כלאחר יד

הכל זורם...

אחלה, סבבה

 יפה מאוד

לעילא ולעילא



כפרה, נשמה

חיים שלי בלב... חיים שלי בלב...

כפרה, נשמה

מתוק שלי

בבת עיני

כפרה, נשמה

מתוק שלי

בבת עיני

חיים שלי בלב...

מתוק שלי

בבת עיני

למה ככה...

קטל אותך

העליב אותו

הלבין פניו



בכייף

למה ככה... למה ככה...

קטל אותו

העליב אותו

הלבין פניו

קטל אותו

העליב אותו

הלבין פניו

הכי שווה פה...

בשמחה

בחפץ לב

הכי שווה פה...

בכייף

בשמחה

בחפץ לב



באמא שלך ?

די, נו... הכי שווה פה

בכייף

בשמחה

בחפץ לב

באמא שלך ?

באמת ?

האומנם ?

די, נו...

באמת ?

האומנם ?

די, נו...

באמא שלך ?

באמת ?

האומנם ?



בכייף

באמת ?

האומנם ?

הכי מוש.... הכי מוש....

בשמחה

ראוי לציון

גדול, ענק

האומנם ?

הכי מוש....

באמא שלך ?

מרשים ביותר

משחק שלישיות 

 להעשרת אוצר מילים



כאילו

כאילו כזה... כאילו כזה...

כאילו

כמו

כפי ש...

כאילו

כמו

כפי ש...

כאילו כזה...

כמו

כפי ש...

כללי המשחק
ממש כמו משחק רבעיות...

על כל שחקן לאסוף כמה שיותר קלפים
מאותה הקטגוריה,

מי שמצליח להשלים את המספר הרב
ביותר של הקטגוריות מנצח



דוגרי

שרופה עליך... שרופה עלייך...

חולה/מתה עלייך

אוהב מאוד

נפשו יוצאת ל...

חולה/מתה עלייך

אוהב מאוד

נפשו יוצאת ל...

דיבור ישיר

ישר ולעניין

ללא כחל וסרק

שרופה עלייך...

חולה/מתה עלייך

אוהב מאוד

נפשו יוצאת ל...



וואלה/אשכרה

דיבור ישיר דיבור ישיר

דוגרי

ישר ולעניין

ללא כחל וסרק

דוגרי

ישר ולעניין

ללא כחל וסרק

הכי אמיתי

ממש/בדיוק כך

אמת לאמיתה

הכי אמיתי

וואלה/אשכרה

ממש/בדיוק כך

אמת לאמיתה



אני בשוק/הלם

לא מאמינה הכי אמיתי

וואלה/ אשכרה

ממש/בדיוק כך

אמת לאמיתה

אני בשוק/הלם

אני מופתע מאוד

תדהמה אחזה בי

לא מאמינה

אני מופתע מאוד

תדהמה אחזה בי

לא מאמינה

אני בשוק/הלם

אני מופתע מאוד

תדהמה אחזה בי


