הַבַיטּוייַ -
the expression
ראש קטן
ֹ

Literally

מָ הַזֶהַאֹומֶ ר? ַ
ָאדָ ם שֶׁ מִּ תְ עַ נְי ֵן ַרק
בִּדְ ב ִָּרים שֶׁ בִּסְ בִּיבָתֹו

ראש
שֹובר את ה ֹ
מִּ תְ אַ מֵ ץ לִּמְ צ ֹא פִּתְ רֹון

ראש על הכתפיים
ֹ

ָאדָ ם פִּקֵ חַ

סיעּור מֹוחֹות

הַ עֲ לַָאת ַרעֲ יֹונֹות שֶׁ ל
הַ ְרבֵה אֲ נָשִּ ים י ַחַ ד

לב של אבן
ֹֹ

ָאדָ ם שֶׁ אֵ ינֹו ָרגִּיש

אחד בפֹה ואחד
לב
בֹ

ָאדָ ם שֶׁ אֹומֵ ר מַ שֶׁ הּו
אֶׁ חַ ד ו ְחֹושֵ ב מַ שֶׁ הּו ַאחֵ ר

לב הים
ֹ

אֶׁ מְ צַע הַ יָם

לב זהב
ֹ

לב
לשים ֹ

לבֹשבּור
ֹ

ָאדָ ם טֹוב ו ְָרגִּיש
לִּהְ יֹות מְ ֻרכָז ְבדָ בָר
שֶׁ אַ תָ ה עֹושֶׁ ה
עַ צְבּות שֶׁ בָָאה כְתֹוצָָאה
מִּ מַ שֶׁ הּו שֶׁ קָ ָרה

What does it
really mean

What does it
really mean
Someone who is
interested in things
right in front of him

ַ ?מָ הַזֶהַאֹומֶ ר
ָאדָ ם שֶׁ מִּ תְ עַ נְי ֵן ַרק
בִּדְ ב ִָּרים שֶׁ בִּסְ בִּיבָתֹו

Literally
Small head

ַ -הַבַיטּויי
the expression
ראש קטן
ֹ
ראש
ֹ שֹובר את ה

Works hard to
find a solution

מִּ תְ אַ מֵ ץ לִּמְ צ ֹא פִּתְ רֹון

Break the head

A wise person

ַָאדָ ם פִּקֵ ח

Head on the
shoulders

ראש על הכתפיים
ֹ

Working together to
find a solution or
ideas

הַ עֲ לַָאת ַרעֲ יֹונֹות שֶׁ ל
הַ ְרבֵה אֲ נָשִּ ים י ַחַ ד

brain storm

סיעּור מֹוחֹות

Someone who
isn’t sensitive
Someone who says
one thing but really
means another

Middle of the sea

ָאדָ ם שֶׁ אֵ ינֹו ָרגִּיש

Heart of rock

One in the
ָאדָ ם שֶׁ אֹומֵ ר מַ שֶׁ הּו
mouth one in the
אֶׁ חַ ד ו ְחֹושֵ ב מַ שֶׁ הּו ַאחֵ ר
hart
אֶׁ מְ צַע הַ יָם

Heart of the sea

A good and
sensitive person

ָאדָ ם טֹוב ו ְָרגִּיש

Heart of gold

Pay attention

לִּהְ יֹות מְ ֻרכָז ְבדָ בָר
שֶׁ אַ תָ ה עֹושֶׁ ה

Put your hart

Someone who is
sad as a result of
something that
happened

עַ צְבּות שֶׁ בָָאה כְתֹוצָָאה
מִּ מַ שֶׁ הּו שֶׁ קָ ָרה

Broken heart

לב של אבן
ֹֹ

אחד בפֹה ואחד
לב
ֹב
לב הים
ֹ
לב זהב
ֹ

לב
ֹ לשים

לבֹשבּור
ֹ

What does it
really mean

ַ ?מָ הַזֶהַאֹומֶ ר

Literally

Someone who is
interested in things
right in front of him

Small head

Works hard to
find a solution

Break the head

A wise person

Head on the
shoulders

Working together to
find a solution or
ideas

brain storm

Someone who
isn’t sensitive

Heart of rock

Someone who says
one thing but really
means another

One in the
mouth one in
the hart

Middle of the sea

Heart of the sea

A good and
sensitive person

Heart of gold

Pay attention

Put your hart

Someone who is
sad as a result of
something that
happened

Broken heart

ַ -הַבַיטּויי
the expression

ֹ

