
איך לחיות עד מאה ועשרים?

בהרי קווקז חיים אנשים שעבר ּו  ּכבר מזמן את גיל המאה, והם 
 ּבריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים 
בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר ּוסי 
ד''ר סיצ'ינאבה  ּפירסם לא מזמן חוברת קטנה, ש ּבה הוא מס ּפר 
על חיי הזקנים. בחוברת כת ּובים 15  ּכללים, המס ּבירים איך 

צריך האדם לחיות  ּכדי להאריך ימים.

1.   התחל לעבוד בגיל צעיר. עבוד תמיד בח ּוץ ולא בחדר סג ּור.
2.   השתדל לא להשמין ולא לאכול מאכלים שמנים.

3.   אכול הרבה מרקים, אגוזים וירקות שונים.
4.   דגים הם מזון טוב ובריא, אך הפירות טובים יותר.

5.   אכול מזון עשיר בויטאמינים, ואל תאכל מזון מק ּופסאות.
6.   אל תאכל מזון חם מדי או קר מדי. אוכל חם מדי מזיק 

     לבריא ּות, וקר מדי מזיק יותר.
7.   שתה יין, אבל אל תשת ּכר.

8.   אם אתה מעשן, עשן מעט. מעט ניק ֹוִטין לא מזיק לבריא ּות
9.   השתדל לג ּור בהרים. האוויר שם צח, ואין ב ֹו עשן של 

     בתי-חרושת.
10. אל תתחתן לפני גיל 20.

11. היה נאמן לאשתך ואל תבגוד בה. ואם מתה אשתך, קח לך  
     אשה אחרת.

12. השתדל לישון לפחות 8 שעות ביממה.
13. טוב לישון בח ּוץ. אבל אם אתה ישן בבית, חלון החדר צריך 

     להיות  ּפת ּוח.     
14. אל תתרגז ואל תתעצ ּבן.

15. אל תשתדל להתעשר, כי העושר הורס את החיים.

מתוך ''חוברת למתקדמים א' - אקדמון''
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ְ ׂשִרים? ֵאיְך ִלְחי ֹות ַעד ֵמָאה ְוֶע

ֵ ּמָאה, ְוֵהם  ִ ּגיל ַה ְ ּזַמן ֶאת  ְ ּכָבר ִמ ֶ ׁשָעְבר ּו  ִ ׁשים  ִ ּיים ֲאָנ ְ ּבָהֵרי ַקְוָקז ַח
ִ ּבְזֵקִנים  ִ ּבים ִמְתַעְנְיִנים  ֹבד. ר ֹוְפִאים ַר ִ ׁשיִכים ֲעַדִין ַלֲע ְ ּבִריִאים  ּוַמְמ
ָ ּלֶהם. ָהר ֹוֵפא ָהר ּוִסי ד''ר  ֶ ׁש ִ ּיים  ֹאַרח ַהַח ֶ ּלה ְוח ֹוְקִרים ֶאת  ֵא
ֵ ּפר ַעל  ָ ּב ּה ה ּוא ְמַס ֶ ׁש ְ ּזַמן ח ֹוֶבֶרת ְקַטָ ּנה,  ִ ּפְרֵסם לֹא ִמ סיצ'ינאבה 
ִ ּביִרים ֵאיְך ָצִריְך  ַ ּמְס ְ ּכָלִלים, ַה ְ ּכת ּוִבים 15  ַ ּבח ֹוֶבֶרת  ְ ּזֵקִנים.  ַחֵ ּיי ַה

ְ ּכֵדי ְלַהֲאִריְך ָיִמים. ָהָאָדם ִלְחי ֹות 

ְ ּבֶחֶדר ָסג ּור. ַ ּבח ּוץ ְולֹא  ָ ּתִמיד  ֹבד  ְ ּבִגיל ָצִעיר. ֲע ֹבד  1.   ַהְתֵחל ַלֲע
ְ ׁשֵמִנים. ֹכל ַמֲאָכִלים  ְ ׁשִמין ְולֹא ֶלֱא ַ ּתֵ ּדל לֹא ְלַה ְ ׁש 2.   ִה

ֵ ּבה ְמָרִקים, ֱאג ֹוִזים ִויָרק ֹות  ׁש ֹוִנים. ֹכל ַהְר 3.   ֱא
ֵ ּפר ֹות ט ֹוִבים י ֹוֵתר. 4.   ָ ּדִגים ֵהם ָמז ֹון ט ֹוב  ּוָבִריא, ַאְך ַה

ֹ ּתאַכל ָמז ֹון ִמֻ ּקְפָסא ֹות. ְ ּבִויָטִמיִנים, ְוַאל  ִ ׁשיר  ֹכל ָמז ֹון ָע 5.   ֱא
ִ ּזיק  ֹ ּתאַכל ָמז ֹון ַחם ִמַ ּדי א ֹו ַקר ִמַ ּדי. א ֹוֵכל ַחם ִמַ ּדי ַמ 6.   ַאל 

ִ ּזיק י ֹוֵתר. ְ ּבִריא ּות, ְוַקר ִמַ ּדי ַמ      ַל
ֵ ּכר. ַ ּת ְ ׁש ִ ּת ְ ׁשֵתה ַיִין, ֲאָבל ַאל     .7

ְ ּבִריא ּות ִ ּזיק ַל ֵ ׁשן ְמַעט. ְמַעט ִניק ֹוִטין לֹא ַמ ֵ  ּׁשן, ָע ָ ּתה ְמַע 8.   ִאם ַא
ֶ ׁשל  ַ ׁשן  ָ ׁשם ַצח, ְוֵאין  ּב ֹו ֲע ֶ ּבָהִרים. ָהֲאִויר  ַ ּתֵ ּדל ָלג ּור  ְ ׁש 9.   ִה

ֶ ׁשת. ֹר ֵ ּתי-ֲח ָ ּב      
ִ ּגיל 20. ֵ ּתן ִלְפֵני  ִ ּתְתַח 10. ַאל 

ְ ּתָך, ַקח ְלָך   ְ ׁש ָ ּב ּה. ְוִאם ֵמָתה ִא ֹ ּגד  ִ ּתְב ְ ּתָך ְוַאל  ְ ׁש 11. ֱהֵיה ֶנֱאָמן ְלִא
ָ  ּׁשה ַאֶחֶרת.      ִא

ִ ּביָמָמה. ָ ׁשע ֹות  ֹ ׁשן ְלָפח ֹות 8  ַ ּתֵ ּדל ִלי ְ ׁש 12. ִה
ַ ּבִית, ַח ּל ֹון ַהֶחֶדר ָצִריְך  ַ ּב ֵ ׁשן  ָ ּתה ָי ַ ּבח ּוץ. ֲאָבל ִאם ַא ֹ ׁשן  13. ט ֹוב ִלי

ָ ּפת ּוַח.           ִלְהי ֹות 
ֵ ּבן. ִ ּתְתַעְצ ִ ּתְתַרֵ ּגז ְוַאל  14. ַאל 

ִ ּיים. ֶ ׁשר ה ֹוֵרס ֶאת ַהַח ֹע ִ ּכי ָה ֵ  ּׁשר,  ַ ּתֵ ּדל ְלִהְתַע ְ ׁש ִ ּת 15. ַאל 

ְ ּדִמים א' - אקדמון'' ִ ּמְתַק ִמ ּת ֹוְך ''ח ֹוֶבֶרת ַל
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Vocabulaire

vivent, vivre ִ ּיים, ִלְחי ֹות ַח

personne, gens ִ ׁשים ִאי ׁש, ֲאָנ

passer ֹבר ָעְבר ּו, ַלֲע

déjà ְ ּכָבר

depuis longtemps ְ ּזַמן ִמ

âge ִ ּגיל

en bonne santé ְ ּבִריִאים ָ ּבִריא, 

continuer ִ ׁשיְך ִ ׁשיִכים, ְלַהְמ ַמְמ

encore ֲעַדִין

médecin ר ֹוֵפא, ר ֹוְפִאים

nombreux ִ ּבים ַר

s'interresser à ִמְתַעְנְיִנים, ְלִהְתַעְנֵין

personne âgé ָזֵקן, ְזֵקִנים

enquêter ֹקר ח ֹוְקִרים, ַלְח

mode de vie ִ ּיים ֹאַרח ַהַח

publier ִ ּפְרֵסם, ְלָפְרָסם

depuis longtemps ְ ּזַמן ִמ

brochure ח ֹוֶבֶרת

règle ְ ּכָלִלים ְ ּכָלל, 

expliquer ִ ּביר ִ ּביִרים, ְלַהְס ַמְס

homme ָאָדם

prolonger ְלַהֲאִריְך

jour(s) י ֹום, ָיִמים

commencer ַהְתֵחל, ְלַהְתִחיל

jeune ָצִעיר

essayer ַ ּתֵ ּדל ְ ׁש ַ ּתֵ ּדל, ְלִה ְ ׁש ִה

grossir ְ ׁשִמין ְלַה

plat(s) ַמֲאָכל, ַמֲאָכִלים

soupe ָמָרק, ְמָרִקים

noix ֱאג ֹוז, ֱאג ֹוִזים
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différent(s)  ׁש ֹוֶנה,  ׁש ֹוִנים

légume(s) ֶיֶרק, ְיָרק ֹות

poisson(s) ָ ּדג, ָ ּדִגים

nourriture ָמז ֹון

fruit(s) ֵ ּפר ֹות ְ ּפִרי, 

riche ִ ׁשיר ָע

boîtes de conserves ֻקְפָסא ֹות

trop ִמַ ּדי

nuire ִ ּזיק ִ ּזיק, ְלַה ַמ

vin ַיִין

s'enivrer ֵ ּכר ַ ּת ְ ׁש ֵ ּכר, ְלִה ַ ּת ְ ׁש ִ ּת

fumer ֵ  ּׁשן ֵ  ּׁשן, ְלַע ְמַע

montagne(s) ַהר, ֵהִרים

pur ַצח

fumée ָ ׁשן ָע

usines ֶ ׁשת ֹר ֵ ּתי-ֲח ָ ּב

se marier ֵ ּתן ֵ ּתן, ְלִהְתַח ִ ּתְתַח

fidèle ֶנֱאָמן

tromper ֹ ּגד ב... ֹ ּגד, ִלְב ִ ּתְב

dormir ֹ ׁשן ֵ ׁשן, ִלי ָי

ouvert ָ ּפת ּוַח

se fâcher ִ ּתְתַרֵ ּגז, ְלִהְתַרֵ ּגז

s'énerver ֵ ּבן ֵ ּבן, ְלִהְתַעְצ ִ ּתְתַעְצ

s'enrichir ֵ  ּׁשר ְלִהְתַע

richesse ֶ ׁשר ֹע

détruire ֹרס ה ֹוֵרס, ַלֲה
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שאלות

1. כמה שעות צריך לישון כדי לחיות עד 120?

2. מה מזיק לבריא ּות ?

3. כמה כללים יש בחוברת של ד''ר סיצ'ינאבה ?

4. מי מתעניין בזקנים עליהם מדברים בקטע ?

5. איפה צריך לג ּור על-פי ד''ר סיצ'ינאבה ? 

6. מה הרופא אומר על העושר ?

7. האם את(ה) תמיד מסכימ(ה) איתו ? 

8. איפה יש פחות עשן של בתי-חרושת ? 

9. מה צריך לאכול הרבה על-פי הרופא הרוסי ?

10. מה אתה צריך לִהשתדל לעשות ? 
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la conjugaison des verbes au futur
נטיית הפעלים בעתיד - התפעל

Les verbes sur le modèle de  התפעל  התםםם

    Nous abordons l'étude du futur עתיד des verbes au Hitpael  התפעל .
Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe ִהת־ et, comme la forme פיעל, 
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.

Exemple : ל.ב.ש :     au passé : ּבש ֵ ֵ ּבש : au présent ,ִהְתַל ֵ ּבש : au futur ,ִמְתַל  ,ִיְתַל
               infinitif : ּבש ֵ . ְלִהְתַל

La forme  התפעל a souvent une valeur pronominale ou réciproque :

Exemple :  s'habiller : להתלבש , s'écrire (l'un l'autre) :  לִהת ּכתב

ֵ ּבש         ֶאְתםםם אני -        ֶאְתַל

ֵ ּבש         ִ ְתםםם אתה -      ִ ְתַל

ְ ּבִשי        ִ ְתםםםי את -        ִ ְתַל

ֵ ּבש           ִיְתםםם הוא -       ִיְתַל

ֵ ּבש         ִ ְתםםם היא -       ִ ְתַל

ֵ ּבש          ִנְתםםם אנחנו -    ִנְתַל

 ְתםםם ִ         ּבש ְ אתם -     ִ ְתַל

 ְתםםם ִ         ּבש ְ אתן -      ִ ְתַל

 ִיְתםםם          ּבש ְ הם/הן     ִיְתַל

Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer להתנגד , s'efforcer להתאמץ, se 
rassembler  להתאסף, se réaliser להתגשם, se faufiler להתגנב, se retourner להתהפך, 
s'installer להתיישב, se renforcer להתחזק, progresser להתקדם, bronzer להשתזף etc...
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la conjugaison des verbes au passé
 נטיית הפעלים בעבר - התפעל 

Les verbes sur le modèle de התפעל  התםםם

Nous abordons l'étude du passé עבר des verbes au Hitpael  התפעל .

Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe ִהת־ et, comme la forme פיעל, 
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.

Exemple : ל.ב.ש :     au passé : ּבש ֵ ֵ ּבש : au présent ,ִהְתַל ֵ ּבש : au futur ,ִמְתַל  ,ִיְתַל
               infinitif : ּבש ֵ . ְלִהְתַל

La forme  התפעל a souvent une valeur pronominale ou réciproque :

Exemple :  s'habiller : להתלבש , s'écrire (l'un l'autre) :  לִהת ּכתב

ִ ּתי ִ ּתי       ִהְתםםם ְ ׁש ַ ּב אני -        ִהְתַל

ָ ּת ָ ּת        ִהְתםםם ְ ׁש ַ ּב אתה -      ִהְתַל

ְ ּת ְ ּת        ִהְתםםם ְ ׁש ַ ּב את -        ִהְתַל

ֵ ּב ׁש          ִהְתםםם הוא -       ִהְתַל

ָ ׁשה        ִהְתםםםה ְ ּב היא -       ִהְתַל

ְ ׁשנ ּו        ִהְתםםםנ ּו ַ ּב אנחנו -    ִהְתַל

ֶ ּתם      ִהְתםםםֶתם ְ ׁש ַ ּב אתם -     ִהְתַל

ֶ ּתן        ִהְתםםםֶתן   ְ ׁש ַ ּב אתן -      ִהְתַל

ְ ּב ׁש ּו          ִהְתםםם ּו הם/הן     ִהְתַל

Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer להתנגד , s'efforcer להתאמץ, se 
rassembler  להתאסף, se réaliser להתגשם, se faufiler להתגנב, se retourner להתהפך, 
s'installer להתיישב, se renforcer להתחזק, progresser להתקדם, bronzer להשתזף etc...
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Exercices sur le  התפעל

1. Ecrire au pluriel :

אתה ִמתרחץ בבריכה._______________________________________________

הוא ִמתקדם מהר__________________________________________________

היא ִמתרגשת מהסרט._________________________________________________

את ִמתלבשת בבוקר________________________________________________

אני מתכתב איתו. ________________________________________________

2. Ecrire au féminin :

אנחנו ִמתכתבים____________________________________________________

אתה ִמתלבש יפה.__________________________________________________

הם ִמתקדמים בעברית. ________________________________________________

הוא ִמתרגש מהסי ּפ ּור._________________________________________________

הוא ִמתרחץ בים._____________________________________________________

3. Utiliser l'infinitif

 אני ִמתקדם במתמטיקה.  אני צריך______________________________________

אתם מתרגשים. אתם לא צריכים______________________________________

הן ִמתרחצות בבוקר. הן אוהבות____________________________________

את ִמתלבשת מהר. את יכולה_________________________________________

הוא ִמתכתב איתה. הוא צריך_________________________________________
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4. Ecrire au passé :

אתה מתרחץ בערב_____________________________________________

את מתרגשת מהספר_______________________________________________

אתם מתלבשים בבוקר____________________________________________

אנחנו מתקדמות לאט_________________________________________________

אני ִמתכתב כל שבוע.__________________________________________________

5. Ecrire au futur :

ִהתרחצנו בלילה____________________________________________________

אתן מתקדמות יפה__________________________________________________

התרגשְת מהסרט___________________________________________________

אתם מתלבשים בבוקר____________________________________________

התכתבתן איתו.___________________________________________________

6. Accorder le verbe :

תתרחצי מהר. אתה_______________________________________________

התקדמנו לאט. הם___________________________________________________

אני מתרגשת מהר. הוא_______________________________________________

הן לא אוהבות להתלבש. היא לא_____________________________________

אני לא ִמתכתב. אתן לא_______________________________________________
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