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Четвё́ртая ча́сть ∗ פרק רביעי
פעלים – כי אנחנו פעילים  
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быт́ь
мо́чь
хотет́ь
идти́
жи́ть
е́сть
пи́ть
спа́ть
бра́ть
кла́сть

рабо́тать
де ́лать
дум́ать
чита́ть
покупа́ть
получа́ть
изуча́ть
спра́шивать
слу́шать
гуля́ть

говори́ть
кури́ть
звони́ть
учи́ть
по́мнить
ве́рить
смотре́ть
переводи́ть
сиде́ть
ви́деть

люби́ть
гото ́вить
спеши́ть
лете́ть
проси́ть

להיות
יכול

לרצות
ללכת

לגור/לחיות
לאכול

לשתות
לישון

לקחת
לשים

לעבוד
לעשות
לחשוב
לקרוא
לקנות
לקבל

ללמוד
לשאול

להקשיב
לטייל

לדבר
לעשן

להתקשר/לצלצל
ללמד/ללמוד

לזכור
להאמין

להסתכל
לתרגם
לשבת
לראות

לאהוב
להכין/לבשל

למהר
לטוס
לבקש

слы́шать
иска́ть
писа́ть
пла́кать
плати́ть

игра́ть
встреча́ть
посыла́ть
реша́ть
па́дать
отдыха́ть
начина́ть
зака́нчивать
забыва́ть
зна́ть

опа́здывать
утомля́ть
изменя́ть
повторя́ть
помога́ть
чу́вствовать
испо́льзовать
танцева́ть
про́бовать
уме́ть

е́хать
жда́ть
дава́ть
пе́ть
умере́ть
прийти́
принести ́
сказа́ть
показа́ть
заказа́ть

לשמוע
לחפש
לכתוב
לבכות
לשלם

לשחק/לנגן
לפגוש
לשלוח

להחליט/לפתור
ליפול

לנוח/לנפוש
להתחיל

לסיים
לשכוח
לדעת

לאחר
לעייף

לשנות
לחזור )על(

לעזור
להרגיש

להשתמש
לרקוד

לנסות/לטעום
לדעת לעשות

לנסוע
לחכות

לתת
לשיר
למות
לבוא

להביא
לומר/להגיד

להראות
להזמין
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  Глаго́лы ∗ פעלים

קיימות שתי קבוצות עיקריות של הטיות בזמן הווה

 2 ить בסיומת שמסתיימים  פעלים 
גזירת  בזמן   .еть-ב פעלים  וכמה 
הטיות הגוף מסירים משם הפועל את 
 .ить/еть שלוש האותיות האחרונות

עם 1  פעלים  של  ענקית  קבוצה 
גזירת  בזמן   .ять-ו  ать סיומת 
הטיות הגוף מסירים משם הפועל את 

 .ть שתי האותיות האחרונות בלבד

לדבר
אני מדבר

אתה מדבר
הוא מדבר

אנחנו מדברים
אתם מדברים

הם מדברים

говори́ть
я говорю́
ты говори́шь
о́н/а́/о́ говори́т
мы говори́м
вы говори́те
они́ говоря́т

לעבוד
אני עובד

אתה עובד
הוא עובד

אנחנו עובדים
אתם עובדים

הם עובדים

рабо́тать
я рабо́таю
ты рабо́таешь
о́н/а́/о́ рабо́тает
мы рабо́таем
вы рабо́таете
они́ рабо́тают

"אני  כלומר  סתמי.  נקבה,  זכר,   – המינים  לכל  מתאימות  ההטיות  כל  הערה: 
   .я работаю עובד" ו"אני עובדת" – שניהם ברוסית

1.הטה את הפעלים הבאים של הקבוצה ать/ять ותרגם:

1. де́лать לעשות
я де́лаю
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́

2. повторя́ть לחזור
я 
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́

3. гулят́ь לטייל 
я 
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́ 

1. по́мнить לזכור 
я по́мню
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́ 

2. смотре́ть להסתכל 
я 
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́ 

3.ве́рить להאמין
я 
ты 
о́н/а́/о́ 
мы 
вы 
они́ 

2. הטה את הפעלים הבאים של הקבוצה ить/еть ותרגם:

זמן הווה

Упражне́ния            תרגילים   
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1. אתם חושבים 
2. הוא מבין 

3. אנחנו נחים 
4. הם זוכרים 

5. אני מקשיבה 
6. אתה מאמין 

7. היא יודעת 
8. אנחנו מתחילים 

9. אתם אוהבים 
10. הוא מצלצל 

11. אתן מדברות 
12. אני מאחר 

13. הם משנים 
14. את עוזרת 

15. היא ממהרת 
16. אתה מעשן 

17. אנחנו עושים 
18. הם שוכחים 
19. הוא מבקש 

20.אתם שולחים 

4. תרגם לרוסית:

5. תרגם לרוסית את המשפטים הבאים:

1. אני יודע איך אומרים את זה 
ברוסית.

2.  יש לנו זמן, אנחנו לא מאחרים.
3.  מוצא חן בעיני לקרוא את הספר.

4.  אתה חושב מה לעשות הלאה?
5.  מה הוא לומד? רוסית?

6.  הם עושים תרגילים באולם.
7. היא כבר מתחילה שיעור.

8.  איפה את מטיילת?
9.  אסור לדבר בכיתה.

10.  כבר אפשר לשאול?
11. הם גם מקבלים מתנה?
12.  מאיפה יש לו אופניים? 

13.  מתי ואיפה את נחה?
14.  אני קונה עוד מתנה!

15.  אפשר לא לעשן?

3. בחר בתשובה הנכונה:

1. чит́ать
2. ду́мать
3. покупа́ть
4. звони́ть
5. говори́ть
6. зна́ть
7. переводит́ь
8. ви́деть

а. לדבר
б. לראות
в. לקרוא
г. לקנות

д. לתרגם
е. לחשוב
ё. לדעת

ж. להתקשר

в 1
__ 2
__ 3
__ 4
__ 5
__ 6
__ 7
__ 8

שים לב שהפועל есть מופיע בשני המובנים: 1. במובן של "יש"; 
2. ובמובן של "לאכול". איך יודעים למה הכוונה? לפי ההקשר. 

כמו כן, קיים פועל נוסף במשמעות של לאכול – ку́шать. הפועל הזה מעורר 
רגשות סוערים בקרב דוברי רוסית מסוימים, הוא נחשב לפועל מיושן. עם זאת, 
הוא עדיין בשימוש רחב מאוד ולא יכולתי להתעלם ממנו לגמרי. ההטיות שלו 

я кушаю, ты кушаешь :הן ההטיות הרגילות של הקבוצה הראשונה

פרק רביעי – פעלים



36  

мо́чь יכול
я могу ́
ты мо́жешь
о́н мо́жет
мы мо́жем
вы мо́жете
они́ мо́гут

хотет́ь לרצות
я хочу́
ты хо́чешь
о́н хо́чет
мы хоти́м
вы хоти́те
они́ хотя́т

идти́ ללכת
я иду́
ты идё́шь
о́н идё́т
мы идё́м
вы идё́те
они́ иду́т

жи́ть לגור
я живу́
ты живё́шь
о́н живё́т
мы живё́м
вы живё́те
они́ живу́т

е́сть לאכול
я е́м
ты е́шь
о́н е́ст
мы еди́м
вы еди́те
они́ едя́т

пи́ть לשתות 
я пью́
ты пьё́шь
о́н пьё́т
мы пьё́м
вы пьё́те
они́ пью́т

спа́ть לישון 
я сплю́
ты спи́шь
о́н спи́т
мы спи́м
вы спи́те
они́ спя́т

е́хать לנסוע
я е́ду
ты е́дешь
о́н е́дет
мы е́дем
вы е́дете
они́ е́дут

кла́сть לשים
я кладу́
ты кладё́шь
о́н кладё́т
мы кладё ́м
вы кладёт́е
они́ кладу́т

дава́ть לתת 
я даю́
ты даё́шь
о́н даё́т
мы даё́м
вы даё́те
они́ даю́т

бра́ть לקחת 
я беру́
ты берё́шь
он берё́т
мы берё́м
вы берё́те
они́ беру́т

жда́ть לחכות
я жду́
ты ждё́шь
о́н ждё́т
мы ждё́м
вы ждё́те
они́ жду́т

6. למד את ההטיות של הפעלים הבאים בעל פה )הטיות מיוחדות(:

7. תרגם את המשפטים הבאים לעברית:

1. Я всё́ могу́, но́ я не хочу́. 
2. Что́ ты е́шь и пьё́шь? 
3. Мы идё́м отдыха́ть и спа́ть.
4. О́н хо́чет смотре́ть телеви́зор. 
5. Где́ вы живё́те?
6. Я хочу́ говори́ть. 
7. Они́ кладу́т де́ньги в ба́нк. 
8. О́н покупа́ет пода́рок.
9. Вы́ мо́жете уже́ идти́.  

10. Я даю́ приме́р ещё́ ра́з
11. Она́ е́ст то́лько хле́б. 
12. Де́ти уже́ спя́т. 
13. Мы хоти́м пра́здника. 
14. Когда́ ты идё́шь о́тпуск? 
15. Я е́ду отдыха́ть. 
16. Мы живё́м в Тель-Ави́ве.
17. Сосе́д живё́т хорошо́, да́же 
отли́чно.

כלל 4!
 не-לשלילת פועל משתמשים תמיד ב .не-ו нет :קיימות שתי צורות של שלילה

Нет, я не хочу :או במשפט מלא .я не хочу :לפני הפועל. לדוגמה
במשפט הזה нет שולל את כל המשפט, ואילו не שולל את המילה שאחריו. 

42

פרק רביעי – פעלים



37

פעלים – זמן עבר 

ההטיות של זמן עבר נגזרות לפי המינים – זכר, נקבה, סתמי ורבים

я, ты, о́н
я, ты, она́
оно́
мы, вы, они́

люби́ть לאהוב
люби́л

люби́ла
люби́ло
люби́ли

זכר
נקבה
סתמי
רבים

אז מה עשית בכדי להטות את הפועל בזמן עבר? הורדת את שתי האותיות 
האחרונות ть משם הפועל, ובזכר הוספת л. אם זה מה שהיה – נתרגל! 

1. הוא הכין 
2. אנחנו טיילנו

3. הם טסו
4. אני )זכר( למדתי

5. אתם שאלתם
6. היא קנתה

7. אתה האמנת
8. הם לא שמעו
9. )סתמי( נפל

10. אנחנו כתבנו

11. הוא בכה
12. אני )נקבה( ישנתי

13. אתם לקחתם
14. הם צלצלו

15. הוא לא זכר
16. היא תרגמה

17. )סתמי( רצה
18. הם חיפשו
19. את שתית

20. אתם גרתם 

8. תרגם לרוסית:

9. למד בעל פה את הטיית הפועל הבא:

להיות
הייתי, היית, היה

הייתי, היית, הייתה
היה )סתמי( 

היינו, הייתם, היו 

бы́ть
бы́л
была́
бы́ло
бы́ли

10. תרגם לעברית:

1. Я то́же была́ в Москве́.
2. У меня ́ то́же была́ сва́дьба.
3. Мы бы́ли в пое́здке.
4. У на́с бы́л о́тпуск.
5. Они́ му́ж и жена́.

6. У ни́х была́ сва́дьба.
7. Они́ бы́ли в гости́нице.
8. У ни́х бы́л пла́н.
9. Мы бы́ли в бассе́йне.
10. У неё́ бы́ло вре́мя.

פרק רביעי – פעלים
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мо́чь יכול 
мо́г
могла́
могло́
могли́

идти́ ללכת 
шё́л
шла́
шло́
шли́

е́сть לאכול
е́л
е́ла
е́ло
е́ли

кла́сть לשים 
кла́л
кла́ла
кла́ло
кла́ли

прийти́  לבוא
пришё́л
пришла ́
пришло ́
пришли ́

умере́ть למות
у́мер
умерла́
у́мерло
у́мерли

принести להביא ́
принё́с
принесла ́
принесло ́
принесли́

11. קיימים רק 7 פעלים יוצאים מן הכלל בזמן עבר מהרשימה של 70 הפעלים 
בתחילת הפרק. למד אותם בעל פה:

12. תרגם לרוסית בלי להסתכל על הטבלה, מבטיח?

1. מה הבאָת?
2. לאן הלכתם?

3. מי אכל את זה?
4. לא יכולתי לדבר.

5. גם אנחנו שמנו כך.

6. מי בא?
7. היה יכול להיות גרוע.

8. הם באו כבר.
9. היא הביאה מתנה.

10. מי מת?

13. בחר תשובה נכונה אחת בלבד :

1. мы бы́ли 
א. הייתם
ב. יכולנו

ג. היינו
ד. יכולים

2. о́н принё́с
א. הוא היה

ב. הוא הביא
ג.  הוא בא
ד. הוא הלך

3. они́ шли́ 
א. הם הלכו

ב. אתם הלכתם
ג. הם באו

ד. הם הולכים

4. вы кла ́ли
א. אתם שמים
ב. אנחנו שמנו

ג. הם שמו
ד. אתם שמתם

5. она́ умерла́
א. היא מתה

ב. הוא מת
ג. את מתה
ד. אתה מת

6. ты е́ла
א. אתה אוכל

ב. הוא אכל
ג. את אוכלת
ד. את אכלת

ג

43
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פעלים – זמן עתיד 

קיימות שתי צורות של עתיד – עתיד מורכב ועתיד פשוט. הפתעה! האמת שיש 
גם שתי צורות של עבר, אבל הווה יש רק אחד. העניין של שתי צורות עתיד ועבר 
שישה-עשר,  בפרק  זה  את  נלמד  הפועל,  של  אספקטים  שנקרא  לנושא  קשור 

שיהיה לך ְלמה לצפות בהמשך. יש עוד הרבה הפתעות אחרות בדרך!☺ 
את  נכיר  כול  קודם  הפועל.  שם   +  быть מהפועל  נגזר  מורכב  עתיד  ובכן, 

ההטיות של הפועל быть בזמן עתיד:

бы́ть 
я бу́ду 
ты бу́дешь
о́н/а́/о́ бу́дет
мы бу́дем
вы бу́дете
они́ бу́дут

להיות
אני אהיה

אתה תהיה, את תהיי 
הוא יהיה, היא תהיה

אנחנו נהיה
אתם תהיו

הם יהיו

עכשיו אם נוסיף להטיות של "להיות" שם פועל כלשהו, נקבל את הפועל בזמן 
עתיד מורכב:

я бу́ду
אני אהיה + де́лать

לעשות = я бу́ду де́лать 
אעשה

14. תרגם לעברית:
1. Я бу́ду в университет́е за́втра.  
2. Я бу́ду рабо́тать в университет́е.
3. У меня ́ бу́дет рабо́та в университет́е.
4. Мы буд́ем ду́мать, что́ де́лать.
5. У на́с бу́дет вре́мя ду́мать, что́ де́лать.
6. О́н бу́дет реша́ть всё́.
7. Они́ бу́дут изменят́ь пла́н всё́ вре́мя.
8. У ни́х бу́дет вре́мя?
9. Ты бу́дешь танцеват́ь?
10. У тебя ́ бу́дет о́тпуск?
11. Наве́рное, у них бу́дет ребё́нок.
12. Где́ вы бу́дете жда́ть?
13. У ва́с бу́дет ещё́ вре́мя?
14. Мы буд́ем е́сть.
15. У ва́с бу́дет шокола́д в гости́нице?

פרק רביעי – פעלים
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прийти́ לבוא 
я приду אבוא ́
ты придё́шь
о́н придёт́
мы придё ́м
вы придёт́е
они́ приду́т

принести להביא ́
я принесу́
ты принесё ́шь
о́н принесёт́
мы принесё ́м
вы принесёт́е
они́ принесу ́т

сказа́ть לומר 
я скажу ́ 
ты ска́жешь
о́н ска́жет
мы ска́жем
вы ска́жете
они́ ска́жут

показа́ть להראות 
я покажу ́
ты пока ́жешь
о́н пока ́жет
мы пока ́жем
вы пока ́жете
они́ пока́жут

заказа́ть להזמין
я закажу ́
ты зака́жешь
о́н зака́жет
мы зака ́жем
вы зака́жете
они́ зака́жут

умере́ть למות
я умру́
ты умрё́шь
о́н умрё́т
мы умрё́м
вы умрё́те
они́ умру́т

15. קיימים פעלים שאין להם צורת עתיד מורכב ואין להם גם זמן הווה בכלל. 
למד אותם בעל פה:

16. השלם את המשפטים הבאים מרשימת הפעלים שבתרגיל הקודם:

1. У меня ́ е́сть фотогра́фия, я хочу ́ показа́ть.
2. Ты ____ компью́тер то́же?
3. Я не зна́ю, но́ о́н ____, что де́лать да́льше.
4. Наве́рное, они́ то́же ____ в па́рк.
5. Ты хо́чешь е́сть? Мы мо́жем ____ в интернет́е. 

17. התאם את הצד השמאלי לצד הימני:

1. мы принесё́м
2. они́ пока́жут
3. о́н ска́жет
4. она́ зака́жет
5. вы придё́те
6. я принесу́
7. мы ска ́жем
8. ты зака ́жешь
9. они́ приду́т
10. я покажу́
11. она́ придёт́
12. они́ принесу ́т

а. יראו
б. נגיד

в. נביא
г. היא תבוא

д. יגיד
е. יבואו

ё. אתה תזמין
ж. תבואו
з. אראה
и. אביא

й. היא תזמין
к. יביאו

в   1
___   2
___   3
___   4
___   5
___   6
___   7
___   8
___   9
___ 10
___ 11
___ 12
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1. להיות
2. אני יכול

3. אתה רוצה
4. את הולכת

5. הוא גר
6. היא אוכלת

7. אנחנו שותים
8. אתם ישנים
9. הם לוקחים

10. אני ׂשם
11. עבדתי
12. עשיָת

13. חשבְת
14. קרא

15. קנתה
16. קיבלנו

17. למדתם
18. שאלו

19. הקשבתי
20. לטייל
21. אדבר

22. אתה תעשן
23. תצלצלי

24. ילמד
25. היא תזכור

26. נאמין
27. תסתכלו

28. יתרגמו
29. אשב

30. לראות
31. אני אוהב

32. אתה מכין
33. את ממהרת

34. הוא טס
35. היא מבקשת

36. אנחנו שומעים
37. אתם מחפשים

38. הם כותבים
39. אני בוכה

40. לשלם
41. שיחקתי

42. פגשָת
43. שלחְת
44. החליט

45. נפלה
46. נחנו

47. התחלתם
48. סיימו

49. שכחתי
50. לדעת
51. אאחר

52. אתה תעייף
53. תישני
54. יחזור

55. היא תעזור
56. נרגיש

57. תשתמשו
58. ירקדו
59. אנסה

60. לדעת לעשות
61. אני נוסעת

62. אתה מחכה
63. את נותנת

64. הוא שר
65. היא מתה

66. נבוא
67. תביאו

68. יגידו
69. אראה

70. את תזמיני

1. תרגם לרוסית. אם יש לך התלבטויות, בדוק בתשובות או בטבלאות ההטייה 
של הפעלים בעמוד 224.

Ми́ни-те́ст            מבחן קצר  


