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דּוֹ ְקטוֹר ָאָדם זינו הוא ְפִּסיכוֹלוֹג ְקִלי ִני ְמפוְּרָסם .ד"ר זינו הוא ַגּם
ַצָיּיר מפורסם.
לד"ר זינו יש קליניקה יוֹ ְקָרִתית בתל-אביב .הוא גר בת"א .יש לו
גם קליניקה יוקרתית בפריז .הוא טס הרבה ִמ ִיּ ְשָׂרֵאל לפריז.
לד"ר זינו יש ְמטוּ ָפִּלים ) ַפְּצֶיי ְנִטים( גם בת"א וגם בפריז.
ד"ר זינו ְמַצֵיּיר ִציּוִּרים ַא ְבְּסְטַר ְקִט ִיּים .הציורים שלו מוּ ָצּ ִגים
ְבּמוֵּזאוֹ ִנים ַר ִבּים ְבַּרֲחֵבי ָהעוָֹלם :בת"א ,בפריז ,באמשטרדם,
בסטוקהולם ,בניו יורק...
ד"ר זינו גם נוֵֹתן ַהְרָצאוֹת .הוא גם מוְּזָמן ְלקוֹ ְנ ְגֶּרִסים רבים ברחבי
העולם .הוא ַמְרֶצה ַגּם על ְפִּסיכוֹלוֹ ְגָיה ְוַגם על ציור .אפשר גם
לשמוע את ההרצאות שלו ַבּ ַמְּח ֵשׁבְ ,בּיו טיוב . sur You Tube
ַעְכ ָשׁיו ד"ר זינו ַבּ ָמּטוֹס .הוא טס מפריז לת"אָ .צֳהַר ִים .tsohorayim
ַהַדֶּיּיֶלת עוֶֹבֶרת ִעם ֲעָגָלה ֵבּין ַהנּוְֹסִעים ְושׁוֶֹאֶלת:
ֲאדוֹ ִני ,אתה רוֶֹצה עוף או בקר? ְגֶּבֶרת ,את רוָֹצה עוף או בקר?ואתם ,תלמידים ,מה אתם רוצים ,עוף או בקר?משה ,אתה רוצה עוף או בקר?אני רוצה עוף ,בבקשה.אסטל ,את רוצה עוף או בקר?אני רוצה עוף ,בבקשה.ֹרב נוְֹסֵעי ַה ָמּטוֹס ַמֲעִדיִפים עוף .הדיילת עוֶֹבֶרת ִמנּוֵֹסַע ְלנוֵֹסַע.

ְכּ ֶשִׁהיא ַמ ִגּיָעה לד"ר זינו ,הוא אומר ֶשׁהוּא רוצה עוף .הדיילת
עוָֹנהֵ :אין עוף .ד"ר זינו אומרָ :ל ָמּה ָכּל ַהנּוְֹסִעים ְמַק ְבִּלים עוף ְוַרק
אני לא יכול ְלַק ֵבּל עוף? הדיילת עוָֹנה שהיא ִמְצַטֶעֶרת מאוד אבל
אין יותר עוףִ .נ ְגַמר .ד"ר זינו אוֵֹכל בקר.
ד"ר זינו גּוֵֹמר ֶלֱאֹכל את ארוחת הצהרים והולך ַל ֵשּׁרוִּתים .בדרך
לשירותים מה הוא רוֶֹאה? הוא רואה את הדיילת אוכלת עוף!!!
הדיילת אוכלת את העוף של ד"ר זינו!
לֹא ַתֲּאִמינוּ .ד"ר זינו ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ָפּט ְלֶחְבַרת ַה ְתּעוָּפה ֶאל ָעל .למה לא
ָנְתנוּ לי עוף ַלֲארוַּחת צהרים? ִשׁי ַלְּמ ִתּי ְבַּעד ַכְּרִטיסִ-טיָסה ְוַהטיסה
שלי לא ָה ְיָתה ְנִעיָמהָ .ה ִייִתי ָצִריְך ֶלֱאֹכל בקר ִבְּמקוֹם עוף.
ד"ר זינו ִהְפִסיד ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט .גם לא אכל עוף וגם לא ָזָכה במשפט...
ָבָּקר

bœuf

עוֹף

poulet

ְפִּסיכוֹלוֹג ְקִלי ִני
ְפִּסיכוֹלוֹ ִגית ְקִלי ִנית
ְפִּסיכוֹלוֹ ִגים ְקִלי ִנ ִיּים
ְפִּסיכוֹלוֹ ְגיוֹת ְקִלי ִניּוֹת

psychologue clinicien

ְפִּסיכוֹלוֹ ְגָיה

נ psychologie

ְמפוְּרָסם ְמפוְּרֶסֶמת ְמפוְּרָסִמים ְמפוְּרָסמוֹת
ַצָיּיִר ַצֶיּיֶרת ַצָיּיִרים ַצָיּירוֹת
ִציּוּר ז ִציּוִּרים

célèbre

peintre

peinture, tableau

יוֹ ְקָרִתי יו ְקָרִתית יו ְקָרִת ִיּים יוקָרִתיּוֹת
ְמטוּ ָפּל ְמטוּ ֶפֶּלת ְמטוּ ָפּלים ְמטוּ ָפּלות

prestigieux
patient

ַפְּצֶיי ְנט ַפְּצֶיי ְנִטית ַפְּצֶיי ְנִטים ַפְּצֶיי ְנִטיּוֹת

patient

ַא ְבְּסְטַר ְקִטי ַא ְבְּסְטַר ְקִטית ַא ְבְּסְטַר ְקִט ִיּים
מוּ ָצּג מוּ ֶצֶּגת מוּ ָצּ ִגים מוּ ָצּגוֹת

exposé

מוְּזָמן מוְּזֶמֶנת מוְּזָמ ִנים מוְּזָמנוֹת
ַהְרָצָאה נ ַהְרָצאוֹת

קוֹ ְנ ְגֶּרס ז קוֹ ְנ ְגֶּרִסים

conférencier

congrès

)"partout dans le monde ("dans les étendues du monde

ַמְח ֵשׁב ז ַמְח ְשִׁבים
ֲעָגָלה נ ֲעָגלוֹת

invité

conférence

ַמְרֶצה ַמְרָצה ַמְרִצים ַמְרצוֹת

ְבַּרֲחֵבי ָהעוָֹלם

א ְבְּסְטַר ְקִטיּוֹת abstrait
ַ

ordinateur

chariot

ְלַהֲעִדיףַ :מֲעִדיף ַמֲעִדיָפה ַמֲעִדיִפים ַמֲעִדיפוֹת ע.ד.פ
ֵשׁירוִּתים

ִהְפִעיל préférer

toilettes

נוֵֹסַע נוַֹסַעת נוְֹסִעים נוְֹסעוֹת
מּטוֹס les passagers de l'avion
נוְֹסֵעי ַה ָ
les passagers du bus
נוְֹסֵעי ָהאוֹטוֹבּוּס
les passagers du train
נוְֹסֵעי ָהַר ֶכֶּבת

voyageur, passager

רוֹב הנוסעים

la plupart des voyageurs

ַלֲעֹבר :עוֵֹבר עוֶֹבֶרת עוְֹבִרים עוְֹברוֹת ע.ב.ר ָפַּעל

passer

ְלַה ִגּיַעַ :מ ִגּיַע ַמ ִגּיָעה ַמ ִגּיִעים ַמ ִגּיעוֹת נ.ג.ע ִהְפִעיל

arriver

לוַֹמר :אוֵֹמר אוֶֹמֶרת אוְֹמִרים אוְֹמרוֹת א.מ.ר ָפַּעל

dire

ַלֲענוֹת :עוֶֹנה עוָֹנה עוֹ ִנים עוֹנוֹת ע.נ.י ָפַּעל

répondre

ְלַק ֵבּלְ :מַק ֵבּל ְמַק ֶבֶּלת ְמַק ְבִּלים ְמַק ְבּלוֹת ק.ב.ל
ָלֵתת :נוֵֹתן נוֶֹתֶנת נוְֹת ִנים נוְֹתנוֹת נ.ת.נ ָפַּעל

ָפַּעל recevoir

donner

ְלִהְצַטֵערִ :מְצַטֵער ִמְצַטֶעֶרת ִמְצַטֲעִרים ִמְצַטֲערוֹת צ.ע.ר ִהְת ַפֵּעל
regretter

מר :גּוֵֹמר גּוֶֹמֶרת גּוְֹמִרים גּוְֹמרוֹת ג.מ.ר.
ִל ְג ֹ

פעל finir

ִנ ְגַמרִ ,נ ְגְמָרהִ ,נ ְגְמרוּ
העוף ִנ ְגַמרָ .העוָּגה ִנ ְגְמָרהַ .ה ִסּיפּוִּרים ִנ ְגְמרוּ.
est fini

לֹא ַתֲּאִמין .לא ַתֲּאִמי ִני .לא ַתֲּאִמינוּ.
ְלַהֲאִמיןַ :מֲאִמין ַמֲאִמיָנה ַמֲאִמי ִנים ַמֲאִמינוֹת א.מ.נ ִהְפִעיל
ְל ַשׁ ֵלּםְ :מ ַשׁ ֵלּם ְמ ַשׁ ֶלֶּמת ְמ ַשׁ ְלִּמים ְמ ַשׁ ְלּמוֹת ש.ל.מ ִפּיֵעל

croire

payer

ְלַהְפִסידַ :מְפִסיד ַמְפִסיָדה ַמְפִסיִדים ַמְפִסידוֹת פ.ס.ד ִהְפִעיל
ִלְזכּוֹת :זוֶֹכה זוָֹכה זוִֹכים זוֹכוֹת ז.כ.י
ָנִעים ְנִעיָמה ְנִעיִמים ְנִעימוֹת
ִמ ְשׁ ָפּט ז ִמ ְשׁ ָפִּטים

ָפַּעל gagner

agréable

procès

ֶחְבַרתְ -תּעוָּפה נ ֶחְברוֹתְ -תּעוָּפה

compagnie d'aviation

perdre

