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’ר י, ַג'(נ) ֶא ַאֶפﬞ ַאִמﬞ

ֶרַז(נ)ַטְסﬞיֹו(נ) ֶל ּפְ
ם (נ)ט מֹו(נ)ִסֶיﬞ / ַמַדﬞ ֶרַזﬞ ֶג' וּו ּפְ

י ַא(נ)ַש(נ)ֶטﬞ ֶד ֶפר וֹוְטר  ֶג' סּוִאﬞ
(נ)ס קֹוֶנַסﬞ

-וּו קֹוַמ(נ) ַטֶלﬞ
י ֶא וּו ֶמם (נ) ֶמְרִסﬞ ֶיﬞ ּבִ

-וּו ֶק ֶדֶבֶנﬞ
(נ) ֶיﬞ טּו ַו ּבִ

י ִדֶיﬞ ֶמְרִסﬞ
י ּוז / וֹוְטר ַמִרﬞ (נ) ַו וֹוְטר ֶאּפﬞ קֹוַמﬞ

י ֶד וֹוְטר ִאי(נ)ֶטֶרﬞ ֶמְרִסﬞ

Amis, gens et affaires

Les présentations
Je vous présente Monsieur / 

Madame...
Je suis enchanté de faire 

votre connaissance
Comment allez-vous?
Bien merci et vous-même?
Que devenez-vous?
Tout va bien
Dieu merci!
Comment va votre épouse / 

votre mari?
Merci de votre intérêt

ים ַוֲעָסִקים ֲחֵבִרים, ֲאָנׁשִ

רּות ֶהיּכֵ
יר ֶאת ָמר [ָמַרת]... ה ְלַהּכִ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

 יר אֹוְת  ָנִעים ְמאֹוד (ְלַהּכִ
[אֹוָתְך])

לֹוֵמְך]? ְ לֹוְמ [ׁשּ ָמה ׁשְ
?[ ה [ַאּתְ  טֹוב, ּתֹוָדה. ְוַאּתָ

ע”? / ”ָמה ָהִעְנָייִנים?” ָמְ ”ָמה ִנׁשְ
ֵסֶדר  ַהּכֹול ּבְ

ם! / ּתֹוָדה ָלֵאל! ֵ רּוְך ַהׁשּ  ּבָ
ֲעֵלְך?  / ּבַ ּתְ לֹום... ִאׁשְ ָמה ׁשְ

 ּתֹוָדה ַעל ַהִהְתַעְנְיינּות
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-וּו ֶלﬞ (נ) וּוַזּפֶ קֹוַמﬞ

ל ֶג' ַמּפֶﬞ
ֶקל ַאג' ַאֶב-וּו

(נ) ֶג' ִוי(נ)ַטﬞ
-וּו דּו ֶוֶנﬞ

ל (נ)... ִדיְסַרֶאﬞ ֶג' ִוֶיﬞ
ֶק ֶפט וּו ַד(נ) ַל ִוי

-וו (נ) ַאֶבﬞ (נ) ַד(נ)ַפﬞ ֶיﬞ קֹו(מ)ּבִ
ּ

ֶג' אּון ְפֶי ֶא ַא(נ) ַגְרﬞסֹון
י וּו ֶזט ֶסל ִאיִסﬞ

ק י ֶוﬞנּו ַאֶבﬞ ֶג' סּוִאﬞ
י ּוז / מֹון ַמִרﬞ מֹון ֶאּפﬞ
(נ) (נ) / ֶמַז(נ)ַפﬞ ַרﬞ ֶמ ּפַ

י ַמִרֶיﬞ ֶג' סּוִאﬞ
ִדיבֹוְרֶסﬞ / ֶוף [ֶוב]

Comment-vous appelez-
vous?

Je m’appelle...
Quel âge avez-vous?
J’ai vingt ans
D’où venez-vous?
Je viens... d’Israël
Que faites-vous dans la vie?

Combien d’enfants avez-
vous?

J’ai une fille et un garçon
Vous êtes seul ici?
Je suis venu avec...

- mon épouse / mon mari
- mes parents / mes enfants
Je suis... marié [mariée]
- divorcé [divorcée] / veuf 

[veuve]

ֵמְך]? ְמ [ׁשְ ָמה ׁשִ

ִמי...  ׁשְ
?[ ה [ַאּתְ ה ַאּתָ ּמָ ת] ּכַ ן [ּבַ ּבֶ

ִרים ת] ֶעׂשְ ן [ּבַ  ֲאִני ּבֶ
?[ ה [ַאּתְ ֵמֵאיפֹה ַאּתָ

ָרֵאל  ֲאִני ִמ... ִיׂשְ
] עֹוֵסק  ה [ַאּתְ ַמה ַאּתָ ּבְ

[עֹוֶסֶקת]?
ה ְיָלִדים ֵיׁש ְל [ָלְך]? ּמָ ּכַ

ן ּוַבת  ֵיׁש ִלי ּבֵ
אן? ] ְלַבד ּכָ ה [ַאּתְ ַאּתָ

ֲעִלי י / ּבַ ּתִ אִתי ְלָכאן ִעם...- ִאׁשְ ּבָ

- הֹוַריי / ְיָלַדיי
ֲאִני... ָנׂשּוי [ְנׂשּוָאה]

ה] / ַאְלָמן  רּוׁשָ רּוׁש [ּגְ - ּגָ
[ַאְלָמָנה]
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חברה
י (נ) ֶד ַט(נ) ֶאט וּו ִאיִסﬞ ֶיﬞ ּפּור קֹו(מ)ּבִ

ן / ַא(נ) מּוַאﬞ ַא(נ) ג'ּור / אּון ֶסֶמﬞ

י ֶוﬞנּו ֶג' סּוִאﬞ
יט (נ)ס / ַא(נ) ִויִזﬞ ַא(נ) ַוַקﬞ

ר ַאֶנְקְסקּוְרְסﬞיֹו(נ) / ּפּור ַאֶפﬞ
'-וּו אּו לֹוֶגﬞ

ר ֶק ֶפְט וּו ֶס סּוַאﬞ

ֶסﬞ ֶמ ַסלּוַטְסﬞיֹו(נ) ַא ּפַ

(נ)ט קֹו(נ)ֶבְרַסְסﬞיֹו(נ) קּוַרﬞ
י יט ִאיִסﬞ ר ִויִזﬞ ֶרִמֶיﬞ ֶס וֹוְטר ּפְ

ג' /  ֶסﬞ וֹוְטר וּוַאַיﬞ (נ) ֶס ּפַ קֹוַמﬞ
וֹוְטר וֹול

י -וּו ִאיִסﬞ ֶלֶזﬞ וּו ּפְ

Pour combien de temps êtes-
vous ici?

- un jour / une semaine / un 
mois

Je suis venu...
- en vacance / en visite
- en excursion / pour affaires
Où logez-vous?

Que faites-vous ce soir?

Passez mes salutations à...

Conversation courante
C’est votre première visite ici?

Comment s’est passé votre 
voyage / votre vol?

Vous plaisez-vous ici?

את]? אָת [ּבָ ה ְזַמן ּבָ ְלַכּמָ

בּוַע / חֹוֶדׁש  יֹום / ׁשָ

אִתי... ּבָ
ה / ְלִביּקּור - ְלחּוְפׁשָ

- ְלִטּיּול / ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים
] ִמְתַאְכֵסן  ה [ַאּתְ ֵאיפֹה ַאּתָ

אן? [ִמְתַאְכֶסֶנת] ּכָ
ה]  ה [עֹוׂשָ ] עֹוׂשֶ ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ

ָהֶעֶרב?
לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

יָחה ְקָצָרה) ”ְסמֹול-טֹוק” (ׂשִ
  ּלְ יּקּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהִאם ֶזה ַהּבִ

אן? ְך] ּכָ ּלָ [ׁשֶ
יָסה? ִסיָעה / ַהּטִ ֵאיְך ָהְייָתה ַהּנְ

אן? ם ֶנֱהִנים ּכָ ַהִאם ַאּתֶ
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(נ) ַו ַל ַס(נ)ֶטﬞ קוַמﬞ
י ִדֶיﬞ ֶמְרִסﬞ

ר (נ) וֹו(נ) ֶל ַזֶפﬞ קֹוַמﬞ
(נ) ֶיﬞ ְטֶר ּבִ

יﬞטּוד קֹום ַדּבִ
ל ר נּוֶבﬞ -וּו ֶד ֶדְרִנֶיﬞ (נ)ֶסﬞ ֶק ּפַ

-וּו ַא(נ)ַט(נ)ﬞדּו ֶק ַאֶבﬞ
ֶק(נ) ִדיְט וּו

-וּו ֶלר ַאֶבﬞ
וּו פּוֶמﬞ

י(נ) גֹום -וּו ַא(נ) ֶשִבﬞ וּוֶלﬞ

ג' ְיַזﬞ ֶקל ּבֹו ֶפּ
ל ג'ּוְרֶנﬞ ֶקל ּבֶ

י ִאיל ֶפ ְפרּוַאﬞ / שֹו אֹוג'ּוְרדּוִאﬞ

Comment va la santé?
Dieu merci!
Comment vont les affaires?
Très bien!
Comme d’habitude
Que pensez-vous des 

dernières nouvelles?
Avez-vous entendu que...
Qu'en dites-vous!
Avez-vous l’heure?
Vous fumez?
Voulez-vous un chewing-

gum?
Quel beau paysage!
Quelle belle journée!
Il fait froid / chaud 

aujourd’hui?

ִריאּות? ֵאיְך ַהּבְ
 ּתֹוָדה ָלֵאל!

ֵאיְך ָהֲעָסִקים?
ִנים!  ְמצּוּיָ

ָרִגיל  ּכָ
] אֹוֵמר [אֹוֶמֶרת] ַעל  ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ

ַהֲחָדׁשֹות?
... ] ׁשֶ ַמְעּתְ ַמְעּתָ [ׁשָ ׁשָ

] אֹוֵמר [אֹוֶמֶרת]! ה [ַאּתְ  ָמה ַאּתָ
עֹון? אּוַלי ֵיׁש ְל [ָלְך] ׁשָ

ֶנת]? ֶ ן [ְמַעׁשּ ֵ ] ְמַעׁשּ ה [ַאּתְ ַאּתָ
רֹוֶצה [רֹוָצה] ַמְסִטיק?

ֵאיֶזה נֹוף ַמְדִהים!
ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא!

ַקר / ַחם ַהּיֹום, ָאה?
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חברה
ַר(נ)ְדְר ַר(נ)ֶד-ﬞוּו ּפְ

אּו ֶא ַק(נ) ִפיְקﬞסֹו(נ) נּו נֹוְטר 
-וּו ַר(נ)ֶדﬞ

נּו ּפּוﬞרֹו(נ) נּו ַר(נ)קֹו(נ)ְטֶרﬞ ַא... 
ַא... ֶאר

יג' וּו ִזי(נ)ִביֶטﬞ ּפּוִאﬞ
(נ) / ַא אּון  ַד(נ) ַא(נ) ּבֹון ֶרְסטֹוַרﬞ

יט ֶד ַל ִויל ִויִזﬞ
(נ)ְדר ַא(נ) ַקֶפﬞ ַרﬞ ֶש נּו / ּפְ

ר ר ֶס סּוַאﬞ ֶאט וּו ִליּבְ
ֶרﬞבּו (נ) ֶד ּפְ ֶג' ֶנ ִרֶיﬞ

ר י ּפַ ִליּבְ י, ֶמ ֶג' ֶנ סּוִאﬞ ֶמְרִסﬞ

ט ּפַ ֶג' ֶנ ֶל סּוֶאﬞ
ֶג' וּו ַזַט(נ)ְדֶרﬞ ַא

(נ) , ַס ֶמ קֹו(נ)ִבֶיﬞ ְרֶפﬞ ֶס ּפַ
דֹוֶנﬞ מּוַאﬞ וֹוְטר נּוֶמﬞרֹו ֶד ֶטֶלﬞפֹון

Prendre rendez-vous
Où et quand fixons-nous 

notre rendez-vous?
Nous pourrons nous 

rencontrer à... à... heures
Puis-je vous inviter...?
- dans un bon restaurant / à 

une visite de la ville?
- chez nous / prendre un 

café
Êtes-vous libre ce soir?
Je n’ai rien de prévu
Merci, mais je ne suis pas 

libre
Je ne le souhaite pas
Je vous attendrai à...
C’est parfait, ça me convient
Donnez-moi votre numéro 

de téléphone

ה ִגיׁשָ ְקִביַעת ּפְ
ֵגׁש? ֵאיפֹה ּוָמַתי ִניּפָ

ָעה... ׁשָ ... ּבְ ֵגׁש ּבְ נּוַכל ְלִהיּפָ

ר ְלַהְזִמין אֹוְת [אֹוָתְך]...? ֶאְפׁשָ
ִעיר - ְלִמְסָעָדה טֹוָבה / ְלִסּיּור ּבָ

ְיָתה / ְלכֹוס ָקֶפה - ֵאֵלינּו ַהּבַ

נּוָיה] ָהֶעֶרב? נּוי [ּפְ ] ּפָ ה [ַאּתְ ַאּתָ
ְכִנּיֹות ְמיּוָחדֹות  ֵאין ִלי ּתָ

 ּתֹוָדה, ֲאָבל ֲאִני ָעסּוק [ֲעסּוָקה]

 ֲאִני לֹא ְמעּוְנָיין [ְמעּוְנֶייֶנת]
... ה ְל [ָלְך] ּבְ ֲאַחּכֶ

ֵסֶדר י ֶזה ּבְ ּדִ  יֹוִפי. ִמּצִ
ְך)? ּלָ  (ׁשֶ ּלְ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ ָמה ִמְסּפַ
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ר ר דּו סּוַאﬞ ֶלֶרﬞ ַא ֶסֶטﬞ ֶג' וּו ַזּפֶ

ֶג' נֹוט ֶסַלﬞ ַד(נ) מֹוַנֶג(נ)ד

ֶלﬞ ֶטֶלפֹוֶנﬞ מּוַאﬞ ּפּור ֶמ ֶל ַרּפֶ

ַר(נ)ﬞקֹו(נ)ְטְר
ֶי(נ)ֶוﬞנּו ּבִ

ר יר ֶד וּו וּוַאﬞ ֶלִזﬞ ֶקל ּפְ
ר י ֶזֶרﬞ ֶד וּו וּוַאﬞ ֶג' סּוִאﬞ

י(נ) אֹון ֶס ַר(נ)ﬞקֹו(נ)ְטר ַא(נ)ִפﬞ
קּוַאﬞ ֶד ֶנף

ֶלן פֹוְרם ט ַא(נ) ּפְ וּוֶזﬞ
יק וּו ֶזט ַמִניִפﬞ

ֶלﬞ , ִסיל וּו ּפְ ֶוֶיﬞ ַא(נ)ְטֶרﬞ

ר -וּו ּבּוַאﬞ ֶק וּוֶלﬞ

Je vous appellerai à sept 
heures du soir

Je note cela dans mon 
agenda

Téléphonez-moi pour me le 
rappeler!

Rencontre
Bienvenue!
Quel plaisir de vous voir!
Je suis heureux de vous voir!
Enfin on se rencontre!
Quoi de neuf?
Vous êtes en pleine forme!
Vous êtes magnifique!
Veuillez entrer, s’il vous plaît

Que voulez-vous boire?

ֶעֶרב ָעה... 7 ּבָ ׁשָ ר ּבְ ֵ ֶאְתַקׁשּ

ּיֹוָמן ֶאְרׁשֹום זֹאת ּבַ

יר ִלי! ַצְלְצִלי] ְלַהְזּכִ ַצְלֵצל [ּתְ ּתְ

ה ִגיׁשָ ּפְ
א! רּוְך ַהּבָ ּבָ

טֹוב ִלְראֹות אֹוְת [אֹוָתְך]!
!ֵמַח ִלְראֹות אֹוְת ֲאִני ׂשָ

ים! ׁשִ סֹוף-סֹוף ִנְפּגָ
ָמה ָחָדׁש?

ה ִנְרֶאה טֹוב! ַאּתָ
ַאּתְ ִנְרֵאית ֶנֱהָדר!

ה ׁשָ ַבּקָ ִניָמה, ּבְ ְנִסי] ּפְ ֵנס [ִהיּכָ ִהיּכָ

ּתֹות? הּו ִלׁשְ ֶ ַמׁשּ
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חברה
ר ֶל ֶדּפַﬞ

ר אֹו ֶרבּוַאﬞ
ֶג' ֶאֶטﬞ ְטֶר ֶזֶרﬞ ֶד וּו ַר(נ)קֹו(נ)ְטֶרﬞ

ְקט ַגְרﬞדֹו(נ) ֶל קֹו(נ)ַטﬞ
ְטַר(נ)ְסֶמֶטﬞ מֹו(נ) ּבֹו(נ)ﬞג'ּור ַא

ַק(נ) נּו ֶרֶבﬞרֹו(נ) נּו

ן רֹוֶשﬞ ֶי(נ)ﬞטֹו / ַלֶנﬞ ּפְ נּו נּו ֶרֶבﬞרֹו(נ)... ּבִ

ֶלﬞ ִלֶיﬞ ּפַ ֶד ֶמ ַרּפֶ נּוּבְ

ל ּבְ ֶסﬞ אּון סּוַאֶרﬞ פֹוְרִמיַדﬞ נּו ַזﬞבֹו(נ) ּפַ

יר ַא(נ) וֹוְטר  ֶלִזﬞ ֶג' אּו ּבֹוﬞקּו ֶד ּפְ
י ִנﬞ קֹו(מ)ּפַ

Le départ
Au revoir!
J’ai été très heureux de vous 

rencontrer
Gardons le contact!
Transmettez mon bonjour 

à...
Quand nous reverrons-

nous?
Nous nous reverrons... 

bientôt / l’année prochaine
N’oubliez pas de me 

rappeler!
Nous avons passé une soirée 

formidable!
J’ai eu beaucoup de plaisir

 en votre compagnie

ֵרָדה ּפְ
ְלִהְתָראֹות!

 ָהָיה ָנִעים ְמאֹוד ִלְפּגֹוׁש אֹוְת
[אֹוָתְך]!

ר! מֹור ַעל ֶקׁשֶ ִנׁשְ
לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

ָמַתי ִנְתָרֶאה ׁשּוב?

ָנה  ָ ׁשּ ָקרֹוב / ּבַ  ִנְתָרֶאה ׁשּוב... ּבְ
ָאה ַהּבָ

ר! ֵ ִחי] ְלִהְתַקׁשּ ּכְ ׁשְ ח [ּתִ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ

ַע! ּגֵ ָהָיה ֶעֶרב ְמׁשַ

ֶחְבָרֵתְך] ֶחְבָרְת [ּבְ ְמאֹוד ֶנֱהֵניִתי ּבְ



• צרפתית
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(נ)ג ֶל ִדיִפיקּוְלֶטﬞ ֶד ַל ַלﬞ
-וּו ְרֶלﬞ ּפַ

ַא(נ)ְגֶלﬞ / ְפַר(נ)ֶסﬞ
(נ) ִנﬞיֹול / ַאֶלַמﬞ ֶאְסּפַ

ּב (נ) / ַאַרﬞ ִאיַטִלֶיﬞ
(נ) ִדיﬞטֹו(נ) ַא(נ) ַא(נ)ְגֶלﬞ קֹוַמﬞ

ל (נ) ַס ַסּפֶﬞ קֹוַמﬞ
ֶרﬞ ְרל... ֶאּבְ ֶג' ּפַ

ְרל (נ) ִקי ּפַﬞ ִאי-ַי-ִטיל ֶקְלֶקﬞ
(נ) ַא(נ) ּפֶ ַרﬞ ֶג' קֹו(מ)ּפְ

(נ) לּו ַל(נ)ְטַמﬞ ְרֶלﬞ ּפְ -וּו ּפַ ּפּוִרֶיﬞ

יר ֶסַלﬞ -וּו ֶמ ְטַרדּוִאﬞ ּפּוִרֶיﬞ

ֶטﬞ -וּו ֶרֶפּ ּפּוִרֶיﬞ
יל [ֶקל] ַא ִדי ֶקְסִקﬞ

י ֶק ִליֶקﬞ לּוִאﬞ י / ֶאְקְסּפְ ִדיט לּוִאﬞ

Les difficultés de la langue
Parlez-vous...?

- anglais / français
- espagnol / allemand
- italien / arabe
Comment dit-on en anglais...?
Comment ça s’appelle?
Je parle... hébreu
Y a-t-il quelqu’un qui parle...?
Je comprends un peu
Pourriez-vous parler plus 

lentement
Pourriez-vous me traduire 

cela
Pourriez-vous répéter?
Qu’est-ce qu’il [elle]a dit?
Dites-lui / Expliquez-lui que...

ָפה ֵיי ׂשָ ְקׁשָ
ר  ] ְמַדּבֵ ה [ַאּתְ ַהִאם ַאּתָ

ֶרת]...? [ְמַדּבֶ
ִלית / ָצְרָפִתית - ַאְנּגְ
ְרָמִנית ית / ּגֶ - ְסָפַרּדִ
- ִאיַטְלִקית / ֲעָרִבית

ִלית...? ַאְנּגְ ֵאיְך אֹוְמִרים ּבְ
ֵאיְך קֹוְרִאים ָלֶזה?

ֶרת]... ִעְבִרית ר [ְמַדּבֶ ֲאִני ְמַדּבֵ
ר...? ַדּבֵ ּמְ הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ ֵיׁש ּכָ

ֲאִני ֵמִבין [ְמִביָנה] ְמַעט
ה יֹוֵתר ְלַאט ׁשָ ַבּקָ ִרי] ּבְ ּבְ ר [ּדַ ּבֵ ּדַ

ם זֹאת  ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ְלַתְרּגֵ
ֲעבּוִרי?

ְך? ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ַלְחזֹור ַעל ּכָ
ָמה הּוא [ִהיא] ָאַמר [ָאְמָרה]?

יר  ְסּבִ יִדי] / ּתַ ּגִ יד [ּתַ ּגִ ּתַ
... יִרי] לֹו [ָלּה] ׁשֶ ְסּבִ [ּתַ


