The Anxious Snake הנחש החרדתי
Text +video

1. Read the dialog with the vocabulary list
2. Watch the video one time without looking at the text
3. Watch the video a second time, while pausing and checking the text when needed

ארטיק
תרשום עלי

Popsicle (milky)
Slang – put it on my list, I will pay for it
later
Slang – he is getting on my nerves
From Arabic - enough ,מספיק
Posicle (vegan)
Someone who is missbihaving
Stingy
Slang – what is your problem?
you have bitten me! (only for a snake bite)
Viper
Poisonous
Tingling
Not on purpose
You scared me, bro, you sent a hand
suddenly
Slang – in short
I am a common viper, common mainly in
the valleys and the coastal plain. Oh, that's
something that not many people know:
during the breeding season I usually

עצבים איתו
חלאס
קרטיב
חוצפן
קמצן
מה אוכל אותך
הכשת אותי
צפע
ארסי
עקצוצים
לא בכוונה
 שלחת יד,הבהלת אותי נשמה
פתאום
קיצר
 נפוץ בעיקר בעמקים,אני צפע מצוי
 זה משהו שלא, אה.ובמישור החוף
 בעונת הרבייה אני:הרבה יודעים
נוהג
יש לך זמן

You have time
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הנחש החרדתי The Anxious Snake -
יהודה :טוב נחום ,אני אראה לך למה אתה כאן .זה האתר של הפינת חי .לכל חיה שמתי
פה תמונה ,אוקיי

ארמונד הקיפוד :יהודה ,לקחתי ארטיק ,תרשום

עלי ,סבבה?

יהודה :לא! אתה לא לוקח ארטיק ,ארמונד! ארמונד! פעם אחרונה ,שמעת? יואו איזה

עצבים

איתו .קיצר  ,לכל חיה שמתי פה תמונה .הבעיה שלי עם התמונות שלך,

תראה
נחום :כן ,אני מבין מה אתה אומר
יהודה :בוא נעשה אחת יפה?
נחום :אוקיי
יהודה :מעולה ,בוא סתכל עלי ,חיוך גדול ,כן ,יופי .טוב זה יצא קצת מפחיד
נחום :אוי ואבוי
ארמונד :יהודה ,תרשום עלי ארטיק ,סבבה?

יהודה :מה ,לא אני לא רושם עליך ארטיק! חלאס
צא מכאן ,ואל תיכנס לכאן יותר!
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עם זה כבר! זה למבקרים! לא הבנת?

ארמונד :אז קרטיב
יהודה :לא קרטיב ולא כלום .צא מכאן ארמונד .חוצפן ! אני לא ,אני לא מבין מה זה אמור
להיות

ארמונד :איזה קמצן ,באמא שלי ,ארבעים מעלות בחוץ ,תן לקחת קרטיב ,מה אוכל
אותך
אהההההה

ארמונד :הכשת

אותי ! הכשת אותי!

נחש :אחי! לא בכוונה!
ארמונד :למה?
נחש :אני מצטער ,הבהלת אותי ,נשמה ,אני מצטער .תירגע אבל
ארמונד :מה תירגע ,הכשת אותי! איזה נחש אתה?

נחש :צפע
ארמונד :מה צפע ,איזה צפע?
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נחש:

אני צפע מצוי ,נפוץ בעיקר בעמקים ובמישור החוף .אה ,זה

משהו שלא הרבה יודעים :בעונת הרבייה אני

נוהג...

ארמונד :אתה ארסי או לא?
נחש :אני ארסי
ארמונד :אוי ואבוי! אוי ואבוי ,אלוהים ישמור! כמה זמן יש לי?

נחש :יש לך זמן
ארמונד :יש לי זמן?
נחש :יש לך זמן ,תירגע ,יש לך זמן .יש לך איזה שש ,שבע שעות בכיף .אתה מרגיש
בסדר?

ארמונד :אני מרגיש בסדר ,כן .טיפה עקצוצים
נחש :יש לך עקצוצים?
ארמונד :טיפה
נחש :טבעי לגמרי ,זה שטויות העקצוצים .תירגע ,יש לך זמן ,יש לך איזה ארבע ,חמש
שעות לפחות .לך ,תעשה סיבוב ,שתה משהו ,תירגע ,תיסע לווטרינר ,יוציא לך את זה
ארמונד :מה?

4

נחש :אתה לא שומע אותי?
ארמונד :באוזן שמאל אני לא שומע
נחש :טבעי לגמרי ,תירגע ,יש לך זמן ,יש לך איזה שעתיים ,שלוש מינימום
ארמונד :מה זה ,איפה אתה?
נחש :אתה לא רואה אותי?
ארמונד :אני לא רואה כלום
נחש :ביי אחי
יהודה :היי אפי ,מה קורה ,שומע ,אני בונה עכשיו את האתר של הפינת חי ..מה זה! מה
קרה כאן?
נחש :אני לא יודע יהודה ,מצאתי אותו ככה .דום לב כנראה
יהודה :אבוי ואבוי ,אוי ואבוי ,אמרתי לו אלף פעם ,ארמונד ,די עם הארטיקים ,לא הקשיב
לי
נחש :כל כך צעיר
יהודה :הוא היה אוכל אותם עם המקלות
נחש :הביא את זה על עצמו
יהודה :כן .טוב יאללה בוא נשים אותו בצל לפחות .תעזור לי שנייה ,תפוס אותו
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אאאאהההה
יהודה :הכשת אותי!

נחש :לא בכווונה!
יהודה :הכשת אותי ! למה?

נחש :הבהלת אותי ,נשמה ,שלחת יד פתאום
יהודה :מה שלחתי יד ,הצבעתי ,בואנה אתה לא נורמלי ,אתה לא  ..כמה זמן יש לי?
נחש :יש לך זמן
יהודה :יש לי זמן?
נחש :יש לך זמן ! תירגע ! אתה מרגיש בסדר?

יהודה :אני מרגיש בסדר ,כן ,אני מרגיש בסדר .טיפה עקצוצים
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