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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 

 

 

Popsicle (milky) קיטרא  
Slang – put it on my list, I will pay for it 
later 

ילע םושרת  

Slang – he is getting on my nerves  ותיא םיבצע  
From Arabic - enough סאלח  ,קיפסמ  
Posicle (vegan) ביטרק  
Someone who is missbihaving  ןפצוח  
Stingy  ןצמק  
Slang – what is your problem? ךתוא לכוא המ  
you have bitten me! (only for a snake bite) יתוא תשכה  
Viper עפצ  
Poisonous יסרא  
Tingling םיצוצקע  
Not on purpose  הנווכב אל  
You scared me, bro, you sent a hand 
suddenly   

 די תחלש ,המשנ יתוא תלהבה
םואתפ  

Slang – in short רציק  
 
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 

אני צפע מצוי, נפוץ בעיקר בעמקים 
ובמישור החוף. אה, זה משהו שלא 
הרבה יודעים: בעונת הרבייה אני 
 נוהג

You have time ןמז ךל שי  

 

 



 

2 
 

 The Anxious Snake -הנחש החרדתי   

יהודה: טוב נחום, אני אראה לך למה אתה כאן. זה האתר של הפינת חי. לכל חיה שמתי 

 פה תמונה, אוקיי

 , סבבה?ארטיק, תרשום עליארמונד הקיפוד: יהודה, לקחתי 

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

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

 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

 נד: יהודה, תרשום עלי ארטיק, סבבה?ארמו

עם זה כבר! זה למבקרים! לא הבנת?  חלאסיהודה: מה, לא אני לא רושם עליך ארטיק! 

 צא מכאן, ואל תיכנס לכאן יותר!
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 קרטיבארמונד: אז 

אני לא, אני לא מבין מה זה אמור  !חוצפןיהודה: לא קרטיב ולא כלום. צא מכאן ארמונד. 

 להיות

מה אוכל , באמא שלי, ארבעים מעלות בחוץ, תן לקחת קרטיב, מצןקארמונד: איזה 

 אותך

 אהההההה

 ! הכשת אותי!הכשת אותיארמונד: 

 לא בכוונה!נחש: אחי! 

 ארמונד: למה?

 נחש: אני מצטער, הבהלת אותי, נשמה, אני מצטער. תירגע אבל

 ארמונד: מה תירגע, הכשת אותי!  איזה נחש אתה?

 צפענחש: 

 , איזה צפע?ארמונד: מה צפע
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אני צפע מצוי, נפוץ בעיקר בעמקים ובמישור החוף. אה, זה נחש: 

 ...משהו שלא הרבה יודעים: בעונת הרבייה אני נוהג

 או לא? ארסיארמונד: אתה 

 נחש: אני ארסי

 י, אלוהים ישמור! כמה זמן יש לי?ארמונד: אוי ואבוי! אוי ואבו

 יש לך זמןנחש: 

 ארמונד: יש לי זמן?

לך זמן, תירגע, יש לך זמן. יש לך איזה שש, שבע שעות בכיף. אתה מרגיש  נחש: יש

 בסדר?

 עקצוציםארמונד: אני מרגיש בסדר, כן. טיפה 

 נחש: יש לך עקצוצים?

 ארמונד: טיפה

נחש: טבעי לגמרי, זה שטויות העקצוצים. תירגע, יש לך זמן, יש לך איזה ארבע, חמש 

 שהו, תירגע, תיסע לווטרינר, יוציא לך את זהשעות לפחות. לך, תעשה סיבוב, שתה מ

 ארמונד: מה?
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 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

 אחי נחש: ביי

יהודה: היי אפי, מה קורה, שומע, אני בונה עכשיו את האתר של הפינת חי.. מה זה! מה 

 קרה כאן?

 הארנכ בל םוד .נחש: אני לא יודע יהודה, מצאתי אותו ככה

 בישקה אל ,םיקיטראה םע יד ,דנומרא ,םעפ ףלא ול יתרמא ,יובאו יוא ,יובאו יובא :הדוהי

 יל

 ריעצ ךכ לכ :שחנ

 תולקמה םע םתוא לכוא היה אוה :הדוהי

 ומצע לע הז תא איבה :שחנ

 ותוא סופת ,היינש יל רוזעת .תוחפל לצב ותוא םישנ אוב הללאי בוט .ןכ :הדוהי
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 ההההאאאא

 !יתוא תשכה :הדוהי

 !הנוווכב אל :שחנ

 ?המל !יתוא תשכה :הדוהי

 םואתפ די תחלש ,המשנ ,יתוא תלהבה :שחנ

 ?יל שי ןמז המכ .. אל התא ,ילמרונ אל התא הנאוב ,יתעבצה ,די יתחלש המ :הדוהי

 ןמז ךל שי :שחנ

 ?ןמז יל שי :הדוהי

 ?רדסב שיגרמ התא !עגרית !ןמז ךל שי :שחנ

  םיצוצקע הפיט .רדסב שיגרמ ינא ,ןכ ,רדסב שיגרמ ינא :הדוהי

 

 

 

 


