
רעיון נהדר

ָ ּפָאה גדולה במינכן  ד"ר מארי קתרין קרקובסקי היא  רופאת שיניים. יש לה ִמְר
של מאתיים וחמישים מטרים רבועים. המרפאה מעוצבת כבקתה אלפינית. 
בחדר ההמתנה יש ספסלי עץ. יש במרפאה הזאת אח פתוח.  קרניים של צביים 

תלויים על הקירות.

ד"ר מארי קתרין קרקובסקי רצתה להגדיל את כמות המטופלים. בא לה רעיון 
נהדר. הרעיון הנהדר הזה בא לה כשהיא הייתה בפסטיבל הבירה במינכן.  
הפסטיבל הזה נמשך שישה עשר ימים. מה עושים בפסיבל הזה? שותים בירה. 
איזו בירה? בירה בווארית. וגם אוכלים מטעמים מהמטבח הבווארי. שרים 

ורוקדים שירים וריקודים בוואריים.

הנשים לובשות תלבושות בוואריות. מה זאת תלבושת בווארית? זאת שמלה 
בעלת מחשוף גדול. אז ד"ר  קרקובסקי חשבה שכדאי גם לה ללבוש שמלה 
בווארית כזאת כדי ללכת למרפאה. הדבר הכי חשוב במרפאת שיניים הוא 
להרגיע את המטופלים. הם צריכים לשכוח את קול המקדחה ואת הכאב. 
המטופל יביט במחשוף וישכח את הכאב. הוא ישכח גם את קול המקדחה ופשוט 
יירגע. זה יהיה טוב גם לרופאת השיניים או לשיננית. הן יוכלו להתרכז בעבודה 

שלהן.

ד"ר קרקובסקי הזמינה עשר תלבושות בוואריות בשבילה ובשביל כל הנשים 
שעובדות אצלה. כל תלבושת עולה חמש מאות יורו אבל זה היה ממש כדאי. 

כמות המטופלים עלתה בשליש. כולם, אגב, גברים. 

לאריסה, אחת הבנות העובדת במרפאה, מחזקת את הרעיון: אני מעדיפה לעבוד 
בתלבושת הבווארית. אני נהנית להיראות טוב בעבודה ופשוט יותר כיף עכשו.

כל הבנות שעובדות אצל מארי מחזקות את ההחלטה שלה.

 concevoir, aménager   ּצב ֹות ְ ְ ּצִבים  ְמַע ֶ ּצֶבת  ְמַע ֵ ּצב  ְמַע ֵ ּצב: פיעל  ְמַע ְלַע
ְ ּצב ּו ְ ּצָבה  ִעי ֵ ּצב  ִע ִ ּתי  ִעי ַ ּצְב ִעי

ְ ּצב ּו ְ ּצב ּו  ְיַע ְ ּתַע ֵ ּצב   ֵ ּצב  ְנַע ְ ּתַע ֵ ּצב  ְ ּצִבי  ְיַע ְ ּתַע ֵ ּצב   ְ ּתַע ֵ ּצב   ֲאַע

styliste   ּצֵבי תכשיטים ְ ֵ ּצב אופנה   ְמַע  ְמַע
décorateur d'intérieur  מעצב פנים   מעצבי פנים  

être conçu,  aménagé   ּצב ּו   ע.צ.ב    פועל ְ ְ ּצָבה  ֻע ַ ּצב   ֻע    ֻע
החדר עוצב על ידי אומנית נודעת.  הדירה עוצבה בסגנון אולטרה מודרני. 

הבניינים עוצבו על ידי האדריכל הספרדי הנודע גאודי.
banc ּפַלְסִטיק ְ ַסְפָסל  ז  ַסְפָסִלים    ַסְפְסֵלי 

chalet ּבָקת ֹות ְ ָ ּתה  נ   ִ ּבְק

 cerf  ְצִבי   ז   ְצָבִיים
suspendu      ּתל ּוי ֹות ְ ְ ּתל ּוִיים   ְ ּתל ּוָיה   ָ ּתל ּוי  



ָ ּתָנה    ז    ַחְדֵרי המתנה   salle d'attente    ֲחַדר ַהְמ

  décolleté   ַמְח ׂש ֹוף  ז  ַמְח ׂש ֹוִפים  ח.ש.פ

 tenue, costume    ּתְל ּב ֹו ׁש ֹות   ל.ב.ש ִ ֶ ׁשת   נ   ֹ ּב ִ ּתְל

calmer, rassurer   ּגיע ֹות ִ ִ ּגיִעים  ַמְר ִ ּגיָעה  ַמְר ִ ּגיַע   ַמְר ִ ּגיַע: ר.ג.ע   הפעיל   ַמְר ְלַהְר
ִ ּגיע ּו ִ ּגיָעה  הם/ן  ִהְר ִ ּגיַע   היא ִהְר ִ ּתי   הוא ִהְר ַ ּגְע ִהְר

ִ ּגיע ּו ירגיעו  ַ ּתְר ִ ּגיַע  ִ ּגיַע ַנְר ַ ּתְר ִ ּגיַע  ִ ּגיִעי ַיְר ַ ּתְר ִ ּגיַע  ַ ּתְר ִ ּגיַע  ַאְר

אם הוא יהיה הסטרי, ארגיע אותו. אם היא תהיה הסטרית, החברים שלה 
ירגיעו אותה. אם מישהו הסטרי, צריך להרגיע אותו. יהיה צריך להרגיע אותה 

כשהיא תראה מה קרה.    

calmé .ָרג ּוַע ְרג ּוָעה ְרג ּוִעים ְרג ּוע ֹות     עכשו, אחרי שהרגיעו אותו, הוא רגוע

se calmer   ְלֵהָרַגע: ִנְרַ ּגע ִנְרַ ּגַעת ִנְרָ ּגִעים ִנְרָ ּגע ֹות   ר.ג.ע  נפעל
ְ ּגע ּו ְ ּגָעה ִנְר ִ ּתי  ִנְרַ ּגע ִנְר ַ ּגְע ִנְר

ֵ ּתיָרְגע ּו ֵייָרְגע ּו.   ֵ ּתיָרַגע ֵנָרַגע  ֵ ּתיָרְגִעי ֵייָרַגע  ֵ ּתיָרַגע  ֵאָרַגע 

oublier ּכַח:  ׁש ֹוֵכַח   ׁש ֹוַכַחת   ׁש ֹוְכִחים   ׁש ֹוְכח ֹות  ש.כ.ח   פעל ֹ ְ ׁש ִל
ָ ׁשְכח ּו ָ ׁשְכָחה   ָ ׁשַכח   ִ ּתי    ָ ׁשַכְח

ְ ּכח ּו ְ ׁש ְ ּכח ּו ִי ְ ׁש ִ ּת ַ ּכח  ְ ׁש ַ ּכח ִנ ְ ׁש ִ ּת ַ ּכח  ְ ׁש ְ ּכִחי ִי ְ ׁש ִ ּת ַ ּכח  ְ ׁש ִ ּת ַ ּכח  ְ ׁש ֶא

 roulette   ַמְקֵ ּדָחה  נ  ַמְקֵ ּדח ֹות
pistolet ֶאְקָ ּדח =מאותו שורש: ק.ד.ח  

percer, forer  ּדַח: ק ֹוֵדַח  ק ֹוַדַחת  ק ֹוְדִחים  ק ֹוְדח ֹות   ק.ד.ח  פעל ֹ ִלְק
ִ ּתי   ָקַדח   ָקְדָחה   ָקְדח ּו ָקַדְח

ְ ּדח ּו ְ ּדח ּו ִיְק ִ ּתְק ִ ּתְקַ ּדח  ִנְקַ ּדח  ְ ּדִחי   ִיְקַ ּדח   ִ ּתְק ִ ּתְקַ ּדח   ֶאְקַ ּדח  

hygiéniste dentaire   ׁשיָ ּנִנית  נ  שינניות ִ

ְ ּכז ֹות ְ ּכִזים  ִמְתַר ֶ ּכֶזת  ִמְתַר ֵ ּכז  ִמְתַר ֵ ּכז ב...  ר.כ.ז  התפעל  ִמְתַר ְלִהְתַר
ְ ּכז ּו ְ ּכָזה  ִהְתַר ֵ ּכז  ִהְתַר ִ ּתי  ִהְתַר ַ ּכְז ִהְתַר

ְ ּכז ּו ְ ּכז ּו  ִיְתַר ִ ּתְתַר ֵ ּכז   ֵ ּכז    ִנְתַר ִ ּתְתַר ֵ ּכז   ְ ּכִזי  ִיְתַר ִ ּתְתַר ֵ ּכז   ִ ּתְתַר ֵ ּכז    ֶאְתַר
se concentrer sur .הוא מתרכז בקריאה.  היא מתרכזת בטיפול

encourager, renforcer  ּזק ֹות    ח.ז.ק פיעל ְ ְ ּזִקים  ְמַח ְלַחֵ ּזק:  ְמַחֵ ּזק  ְמַחֶ ּזֶקת  ְמַח
ְ ּזָקה  ִחְזק ּו ִ ּתי  ִחיֵ ּזק  ִח ִחיַ ּזְק
ְ ּזק ּו ְ ּתַחֵ ּזק  ְיַח ֲאַחֵ ּזק  ְיַחֵ ּזק  


