
יְזֶנס ל ֶאְנד ּבִﬞ יּפֶ ְפֶרְנְדז, ּפִﬞ

ְקֶשְנז ִאיְנְטרֹוַדﬞ
יֶסז  יְסֶטר [ִמﬞ ַאיד ַליק יּו טּו ִמיט ִמﬞ

/ ִמיס / ִמיז]
ַניס טּו ִמיט יּו

אֹו ַאר יּו ַהﬞ
ַפין ֶת'ְנק יּו ֶאְנד יּו

ִאיְנג אֹוז ִאיט גֹוﬞ וֹוץ ְניּו / ַהﬞ
יי ְבִריִת'יְנְגז אֹוֶקﬞ ֶאﬞ

ֶת'ְנק גֹוד
ְנד ְזּבֶ אֹוז... יּור ַוויף / ַהﬞ ַהﬞ

יְנְטֶרְסט ייִקיְנג ֶאן ִאﬞ ֶת'ְנְקס פֹור ֶטﬞ
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Friends, People and Business

Introductions
I’d like you to meet Mr. [Mrs. / 

Miss / Ms.]...
Nice to meet you

How are you?
 Fine, thank you. And you?
What’s new? / How’s it going?
 Everything’s okay
 Thank God!
How’s... your wife / husband?
Thanks for takingan interest

ים ַוֲעָסִקים ֲחֵבִרים, ֲאָנׁשִ

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

יר אֹוְתָך   ָנִעים ְמאֹוד (ְלַהּכִ
[אֹוָתְך])

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

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

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

 ּתֹוָדה ַעל ַהִהְתַעְנְיינּות



וֹוץ יּור ֶניים
ַמי ֶניים ִאיז

אֹו אֹוְלד ַאר יּו ַהﬞ
ַאים ֵטֶווְנִטי ִייְרז אֹוְלד

ייִטי יְנִטין ֶאﬞ ַאי וֹוז ּבֹוְרן ִאין ַנﬞ
ֶוור ַאר יּו ְפרֹום

יְזֶרייל ַאים ְפרֹום... ִאﬞ

יִביְנג וֹוט דּו יּו דּו פֹור ֶאיי ִלﬞ

'יְלְדֶרן דּו יּו ֶהב ִני ִצﬞ אֹו ֶמﬞ ַהﬞ

ֶטר ַאי ֶהב ֶאיי סֹון ֶאְנד ֶאיי דֹוﬞ

ְלף י יּוְרֶסﬞ ַאר יּו ִהיר ּבַ
ַאי ֶקיים ִווית'

ְנד ְסּבֶ ַמי ַוויף / ַהﬞ
ן 'יְלְדֶרַ ֶרְנץ / ִצﬞ ַמי ּפֶﬞ

יְנֶגל ִריד / ִסﬞ ַאים... ֶמﬞ
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חברה
What’s your name?
 My name is...
How old are you?
 I’m 20 years old
 I was born in 1980
Where are you from?
 I’m from... Israel

What do you do for a 
living?

How many children do 
you have?
 I have a son and a 

daughter
Are you here by yourself?
I came with...
- my wife / husband
- my parents / children
I’m... married / single

ֵמְך]? ְמָך [ׁשְ ָמה ׁשִ
ִמי...  ׁשְ

?[ ה [ַאּתְ ה ַאּתָ ּמָ ת] ּכַ ן [ּבַ ּבֶ
ת] 20 ן [ּבַ  ֲאִני ּבֶ

ַנת 1980 ׁשְ י ּבִ  נֹוַלְדּתִ
?[ ה [ַאּתְ ֵמֵאיפֹה ַאּתָ

ָרֵאל  ֲאִני ִמ... ִיׂשְ

] עֹוֵסק [עֹוֶסֶקת]? ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ ּבְ

ה ְיָלִדים ֵיׁש ְלָך [ָלְך]? ּמָ ּכַ

ן ּוַבת  ֵיׁש ִלי ּבֵ

אן? ] ְלַבד ּכָ ה [ַאּתְ ַאּתָ
אִתי ְלָכאן ִעם... ּבָ

ֲעִלי י / ּבַ ּתִ - ִאׁשְ
- הֹוַריי / ְיָלַדיי

וָקה] וק [ַרּוָ ֲאִני... ָנׂשּוי [ְנׂשּוָאה] / ַרּוָ



וידֹוד ְרְסד / ִוﬞ ִדיבֹוﬞ
י ִהיר אֹו לֹוְנג ִוויל יּו ּבִ ַהﬞ

ֶאיי ֶדיי / ֶאיי ִוויק / ֶאיי ַמְנת'
ַאי ֶקיים

יִזיט ייְשן / ֶאיי ִוﬞ פֹור ֶאיי ֶוייֶקﬞ
יְזֶנס טּו טּור / אֹון ּבִﬞ

יִיְנג ֶוור ַאר יּו ְסֶטﬞ

יְבִניְנג ִאיְנג ֶת'יס ִאﬞ וֹוט ַאר יּו דֹוﬞ

ְרְדז טּו ִריַגﬞ

ְסמֹול טֹוק
ִאיז ִת'יס יּור ֶפְרְסט ַטים ִהיר

אֹו וֹוז יּור ְפַליט ַהﬞ
ְלְבז ִהיר יְנג יּוְרֶסﬞ ַאר יּו ֶאְנג'ֹוﬞ
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- divorced / widowed
How long will you be here?

 a day / a week / a month
I came...
- for a vacation / a visit
- to tour / on business
Where are you staying?

What are you doing this 
evening?

Regards to...

Small Talk
Is this your first time here?

How was your flight?
Are you enjoying yourselves 

here?

ה] / ַאְלָמן [ַאְלָמָנה] רּוׁשָ רּוׁש [ּגְ - ּגָ
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] ָהֶעֶרב? ה [עֹוׂשָ ] עֹוׂשֶ ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ

לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

ין) יַחת חּוּלִ ”ְסמֹול-טֹוק” (ׂשִ
ְך]  ּלָ ָך [ׁשֶ ּלְ יּקּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהִאם ֶזה ַהּבִ

אן? ּכָ
יָסה? ִסיָעה / ַהּטִ ֵאיְך ָהְייָתה ַהּנְ

אן? ם ֶנֱהִנים ּכָ ַהִאם ַאּתֶ



יִליְנג אֹו ַאר יּו ִפﬞ ַהﬞ
ְדֶנס ַפין, ֶת'ְנק גּוﬞ

יְזֶנס אֹוז ּבִﬞ ַהﬞ
ְגֶרייט

ְז'יּוֶאל ֶאז יּוﬞ
וֹוט דּו יּו ִת'יְנק אֹוב ַת'ה נּוז

ַאי ֶהְרד ֶת'ט
יּו דֹוְנט ֶסיי
דּו יּו ְסמֹוק

וּוד יּו ַליק ַסם ַגם
וֹוט ֶאיי ְויּו

ִטיפּול ֶדיי יּוﬞ וֹוט ֶאיי ּבְ
יְזְנט ִאיט יי, ִאﬞ ִאיץ קֹוְלד / הֹוט טּוֶדﬞ

יִטיְנג ייְנִג'יְנג ֶאיי ִמﬞ ַאֶרﬞ
ֶוון / ֶוור שּוד ִווי ִמיט
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חברה
How are you feeling?
 Fine, thank goodness
How’s business?
 Great!
 As usual
What do you think of the 

news?
I heard that...
 You don’t say!
Do you smoke?
Would you like some gum?
What a view!
What a beautiful day!
It’s cold / hot today, isn’t it?

Arranging a Meeting
When / Where should we 

meet?

ִריאּות? ֵאיְך ַהּבְ
 ּתֹוָדה ָלֵאל!

ֵאיְך ָהֲעָסִקים?
ִנים!  ְמצּוּיָ

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

ַהֲחָדׁשֹות?
... י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ

] אֹוֵמר [אֹוֶמֶרת]! ה [ַאּתְ  ָמה ַאּתָ
ֶנת]? ֶ ן [ְמַעׁשּ ֵ ] ְמַעׁשּ ה [ַאּתְ ַאּתָ

רֹוֶצה [רֹוָצה] ַמְסִטיק?
ֵאיֶזה נֹוף ַמְדִהים!

ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא!
ַקר / ַחם ַהּיֹום, ָאה?

ה ִגיׁשָ ְקִביַעת ּפְ
ֵגׁש? ֵאיפֹה / ָמַתי ִניּפָ



ק ִווי ֶקן ִמיט ֶאט... אֹוְקלֹוﬞ
יט יּו טּו ַאיד ַליק טּו ִאיְנַבﬞ

ְסֶטַרְנט / ֶאיי טּור אֹוב  ֶאיי גּוד ֶרﬞ
יִטי ַת'ה ִסﬞ

ִפי אֹור הֹום / טּו ֶהב קֹוﬞ טּו ַאﬞ

יְבִניְנג ַאר יּו ְפִרי ִת'יס ִאﬞ

ֶלְנז ִני ּפְ ַאי דֹוְנט ֶהב ֶאﬞ
יִזי ט ַאים ּבִﬞ ֶת'ְנְקס, ּבַ
יְנֶטֶרְסֶטד ַאים נֹוט ִאﬞ
ַאיל ֶווייט פֹור יּו ֶאט

י ִמי יי ּבַ ְגֶרייט ִאיץ אֹוֶקﬞ
ר ְמּבֶ וֹוץ יּור פֹון ַנﬞ

יְבִניְנג ֶבן ִת'יס ִאﬞ ַאיל קֹול יּו ֶאט... ֶסﬞ

ֶלְנֶדר ַאיל ַמְרק ַמי ֶקﬞ
יְנד ִמי ִליז קֹול טּו ִריַמﬞ ּפְ
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We can meet at... o’clock...
I’d like to invite you to...
- a good restaurant / a 

tour of the city
- to our home / to have 

coffee
Are you free this 

evening?
 I don’t have any plans
 Thanks, but I’m busy
 I’m not interested
I’ll wait for you at...
 Great, it’s okay by me
What’s your phone 

number?
I’ll call you at... seven this 

evening
I’ll mark my calendar
Please call to remind me

ָעה... ׁשָ ... ּבְ ֵגׁש ּבְ נּוַכל ְלִהיּפָ
ר ְלַהְזִמין אֹוְתָך [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 ְלָך [ָלְך] ּבְ ֲאַחּכֶ

ֵסֶדר י ֶזה ּבְ ּדִ  יֹוִפי. ִמּצִ
ְך]? ּלָ ָך [ׁשֶ ּלְ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ ָמה ִמְסּפַ

ֶעֶרב. ָעה... 7 ּבָ ׁשָ ר ּבְ ֵ ֶאְתַקׁשּ

ּיֹוָמן ֶאְרׁשֹום זֹאת ּבַ
יר ִלי! ַצְלְצִלי] ְלַהְזּכִ ַצְלֵצל [ּתְ ּתְ



ִמיִטיְנג
וְלקֹום ֶוﬞ

גּוד טּו ִסי יּו
ִליְזד טּו ִמיט יּו ַאים ּפְ

יַנִלי ִוויב ֶהד ֶאיי ֶצ'ְנס טּו ִמיט ַפﬞ

וּוץ נּו
יּו לּוק ֶוול

יּו לּוק ְגֶרייט
ִליז ַקם ִאין ּפְ

וּוד יּו ַליק ֶאיי ְדִריְנק

ול ֶפְרֶוﬞ
י ִסי יּו / ּבַ

ַניס טּו ִמיט יּו
ֶלץ ִקיּפ ִאין ַטץ'

ְרְדז טּו ִריַגﬞ
ן ֶוון ִוויל ַאי ִסי יּו ַאֶגﬞ
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חברה
Meeting
Welcome!
Good to see you!
I’m pleased to meet you
Finally we’ve had a chance 

to meet
What’s new?
You look well!
You look great!
Please come in
Would you like a drink?

Farewell
See you / bye
Nice to meet you!
Let’s keep in touch
Regards to...
When will I see you again?

ה ִגיׁשָ ּפְ
א! רּוְך ַהּבָ ּבָ

טֹוב ִלְראֹות אֹוְתָך [אֹוָתְך]!
ֵמַח ִלְפּגֹוׁש אֹוְתָך! ֲ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

ֵרָדה ּפְ
ְלִהְתָראֹות!

ָהָיה ָנִעים ְמאֹוד ִלְפּגֹוׁש אֹוְתָך [אֹוָתְך]!
ר! מֹור ַעל ֶקׁשֶ ִנׁשְ

לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ
ָמַתי ִנְתָרֶאה ׁשּוב?



ִסי יּו... סּון / ֶנְקְסט ִייר

ט טּו קֹול דֹוְנט פֹוְרֶגﬞ
יְבִניְנג ִאיט וֹוז ֶאיי ְגֶרייט ִאﬞ
יִאיְנג ִווית' יּו יד ּבִﬞ ַאי ֶאְנג'ֹוﬞ

ְלִטיז ְנְגֶווג' ִדיִפיַקﬞ ֶלﬞ
יק דּו יּו ְסּפִ

יְנְגִליש / ְפֶרְנץ' ִאﬞ
'ְרֶמן ִניש / ֶגﬞ ְסּפֶﬞ

יק ַרּבִ ְלֶין / ֶאﬞ ִאיֶטﬞ
יְנְגִליש אֹו דּו יּו ֶסיי... ִאין ִאﬞ ַהﬞ

וֹוט ִאיז ִת'יס
רּו יּבְ יק... ִהﬞ ַאי ְסּפִ

יק ִניוֹון ִהיר ְסּפִ ַדז ֶאﬞ
יט ְנד ֶאיי ּבִ ַאי ַאְנֶדְרְסֶטﬞ
ִלי יק מֹור ְסלֹוﬞ ִליז ְסּפִ ּפְ
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See you... soon / next year

Don’t forget to call!
It was a great evening!
I enjoyed being with you

Language Difficulties
Do you speak...?

- English / French
- Spanish / German
- Italian / Arabic
How do you say... in English?
What is this?
I speak... Hebrew
Does anyone here speak...?
I understand a bit
Please speak more slowly

ָ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] ֶחְבָרְתָך [ּבְ ְמאֹוד ֶנֱהֵניִתי ּבְ

ָ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
ה? ֵאיְך קֹוְרִאים ָלּזֶ

ֶ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


