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ְנֶטה ִאי ֶנﬞגֹוִסיֹוס יגֹוס, ֶחﬞ ַאִמﬞ

ן ֶרֶסְנַטִסיֹוﬞ ּפְ
ר [ַא ַלה  ְנטֹו ַאל ֶסִניֹוﬞ ֶרֶסﬞ ֶלה ּפְ

ַרה] ֶסִניטֹוﬞ
ְרֶלה) ﬞמּוצ'ֹו ﬞגּוְסטֹו (ֶאן קֹונֹוֶסﬞ

ד ה אּוְסֶטﬞ ﬞקֹומֹו ֶאְסַטﬞ
ד ִסיַאס ִאי אּוְסֶטﬞ ן, ְגַרﬞ יֶאﬞ ּבִ

ﬞקֹומֹו ֶלה ַוה / ֶקה ַטל
ן יֶאﬞ ﬞטֹודֹו ּבִ

ס ִסיַאס ַא ִדיֹוﬞ ְגַרﬞ
ֹוַסה / סּו  ה... סּו ֶאְסּפﬞ ﬞקֹומֹו ֶאְסַטﬞ

ֹוסֹו ֶאְסּפﬞ
ְרֶמה ֶרגּוְנַטﬞ ִסיַאס ּפֹור ּפְ ְגַרﬞ

Amigos, gente y negocios

Presentación
Le presento al señor [a la 

señora]...
Mucho gusto (en conocerle)

¿Cómo está usted?
Bien, gracias ¿y usted?
¿Cómo le va? / ¿Qué tal?
Todo bien
¡Gracias a Dios!
¿Cómo está... su esposa / su 

esposo?
Gracias por preguntarme

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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ֶרה ﬞקֹומֹו ֶאס סּו ﬞנֹוְמּבְ
מֹו ֶמה ַיﬞ

ֶנס ִניֹוס ִטיֶאﬞ ְנטֹוס ַאﬞ קּוַאﬞ
ִניֹוס ִאיְנֶטה ַאﬞ ְנגֹו ֶוﬞ ֶטﬞ

'ְנַטה ְנטֹוס אֹוֶצﬞ י ֶאן ִמיל נֹוֶבִסיֶאﬞ ַנִסﬞ
ד ֶדה ﬞדֹוְנֶדה ֶאס אּוְסֶטﬞ

סֹוי ֶדה... ִיְשַרֶאל

ד ה אּוְסֶטﬞ ֶדה ֶקה ֶסה אֹוﬞקּוּפַ

ֶנה יחֹוס ִטיֶאﬞ ְנטֹוס ִאﬞ קּוַאﬞ
יַחה יחֹו ִאי ﬞאּוַנה ִאﬞ ְנגֹו אּון ִאﬞ ֶטﬞ

י ד ﬞסֹולֹו [ﬞסֹוַלה] ַאִקﬞ ה אּוְסֶטﬞ ֶאְסַטﬞ
ידֹו קֹון ֶא ֶוִנﬞ

ֹוסֹו ֹוַסה / ִמי ֶאְסּפﬞ ִמי ֶאְסּפﬞ
יחֹוס ְדֶרס / ִמיס ִאﬞ ִמיס ּפַﬞ

רֹו  ַדה] / סֹוְלֶטﬞ דֹו [ַקַסﬞ סֹוי ַקַסﬞ
ַרה] [סֹוְלֶטﬞ

¿Cómo es su nombre?
Me llamo...
¿Cuántos años tienes?
Tengo veinte años
Nací en 1980
¿De dónde es usted?
Soy de... Israel

¿De qué se ocupa usted?

¿Cuántos hijos tiene?
Tengo un hijo y una hija
¿Está usted solo [sola] aquí?
He venido con...
- mi esposa / mi esposo
- mis padres / mis hijos
Soy casado [casada] / 

soltero [soltera]

ֵמְך]? ְמ [ׁ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  ה [ַאּתְ ַמה ַאּתָ ּבְ
[עֹוֶסֶקת]?

ה ְיָלִדים ֵיׁש ְל [ָ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

וק  ֲאִני... ָנׂשּוי [ְנׂשּוָאה] / ַרּוָ
וָקה] [ַרּוָ
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חברה
ַדה] /  דֹו [ִדיבֹוְרִסיַאﬞ ִדיבֹוְרִסיַאﬞ

ַדה] דֹו [ִויאּוﬞ ִויאּוﬞ
ידֹו ְמּפֹו ַא ֶוִנﬞ ְנטֹו ִטיֶאﬞ ּפֹור קּוַאﬞ

ַנה /  יַאה / ﬞאּוַנה ֶסַמﬞ ּפֹור אּון ִדﬞ
אּון ֶמס

ידֹו ֶא ֶוִנﬞ
יַטה ֶנס / ֶדה ִויִסﬞ ֶדה ַוַקִסיֹוﬞ

אֹו / ּפֹור ֶנﬞגֹוִסיֹוס ֶסﬞ ֶדה ּפַ
י ַחה ַאִקﬞ ﬞדֹוְנֶדה ֶסה ַאלֹוﬞ

ְסַטה ﬞנֹוֶצ'ה ר ֶאﬞ ֶקה ַוה ַא ַאֶסﬞ

ַסﬞלּודֹוס ַא

ִטיַקה ַלﬞ 'ְרַלה, ּפְ ַצﬞ
י יַטה ַאִקﬞ ַרה ִויִסﬞ ִריֶמﬞ ֶאס סּו ּפְ

ֶחה / ֶאל  ידֹו ֶאל ִויַאﬞ ﬞקֹומֹו ַא ִסﬞ
לֹו וּוֶאﬞ

divorciado [divorciada] / 
viudo [viuda]

¿Por cuánto tiempo ha 
venido?

por un día / una semana / 
un mes

He venido...
- de vacaciones / de visita
- de paseo / por negocios
¿Dónde se aloja aquí?

¿Qué va a hacer esta noche?

Saludos a...

Charla, plática
¿Es su primera visita aquí?

¿Cómo ha sido el viaje / el 
vuelo?

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]  ה [עֹוׂשָ ] עֹוׂשֶ ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ

ָהֶעֶרב?
לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

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

אן? ְך] ּכָ ּלָ [ׁשֶ
יָסה? ִסיָעה / ַהּטִ ֵאיְך ָהְייָתה ַהּנְ
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ן יֶאﬞ ְנדֹו ּבִ ַסﬞ ן ּפַ לֹו ֶאְסַטﬞ
ה ֶדה ַסﬞלּוד ﬞקֹומֹו ֶאְסַטﬞ

יֹוס ִסיַאס ַא ִדﬞ ְגַרﬞ
ﬞקֹומֹו ַון לֹוס ֶנﬞגֹוִסיֹוס

ְנֶטה ֶאְקֶסֶלﬞ
ֶרה ְמּפְ ﬞקֹומֹו ִסיֶאﬞ

יִסיַאס יֶסה ֶדה ַלס נֹוִטﬞ ֶקה ֶמה ִדﬞ

ידֹו ֶקה ַא אֹוִאﬞ
יֶסה ֶקה ֶמה ִדﬞ

ד ֶרﬞלֹוכ ה אּוְסֶטﬞ ֶטְנְדַרﬞ
ד ﬞפּוַמה אּוְסֶטﬞ

'יְקֶלה ֶרה אּון ִצﬞ ִקיֶאﬞ
ֶחה ִאיַסﬞ סֹו ּפַ ֶקה ַמַרְוִייֹוﬞ

ֶקה ֶאְרﬞמֹוסֹו ִדﬞיַאה
ֶסה ְפִרﬞיאֹו / ַקﬞלֹור אֹוי, ֶאה ַאﬞ

¿Lo están pasando bien?
¿Cómo está de salud?
¡Gracias a Dios!
¿Cómo van los negocios?
¡Excelente!
Como siempre
¿Qué me dice de las noticias?

¿Ha oído que...
¡Qué me dice!

¿Tendrá usted reloj?
¿Usted fuma?
¿Quiere un chicle?
¡Qué maravilloso paisaje!
¡Qué hermoso día!
Hace frío / calor hoy, ¿eh?

אן? ם ֶנֱהִנים ּכָ ַהִאם ַאּתֶ
ִריאּות? ֵאיְך ַהּבְ
 ּתֹוָדה ָלֵאל!

ֵאיְך ָהֲעָסִקים?
ִנים!  ְמצּוּיָ

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

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

] אֹוֵמר  ה [ַאּתְ  ָמה ַאּתָ
[אֹוֶמֶרת]!

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
יַטה ר ﬞאּוַנה ִסﬞ קֹוְנֶסְרַטﬞ

מֹוס ְנדֹו נֹוס ֶאְנקֹוְנְטַרﬞ ﬞדֹוְנֶדה / קּוַאﬞ

ְרנֹוס ֶאן...  יַאמֹוס ֶאְנקֹוְנְטַרﬞ ּפֹוְדִרﬞ
ַא ַלס

ְרלֹו  יֶטה ִאיְנִויַטﬞ ְרִמﬞ ֶמה ּפֶ
ְרַלה] [ִאיְנִויַטﬞ

אֹו  ֶסﬞ ְנֶטה / ַא אּון ּפַ ַא אּון ֶרְסַטאּוַרﬞ
ד ּפֹור ַלה ִסיאּוַדﬞ

ר אּון  ַסה / ַא טֹוַמﬞ ְסְטַרה ַקﬞ ַא נּוֶאﬞ
ה ַקֶפﬞ

ְסַטה ﬞנֹוֶצ'ה ֶרה ֶאﬞ יּבְ ה ִלﬞ ֶאְסַטﬞ
ֶלס ִסיַאﬞ ֶנס ֶאְסּפֶ ַלﬞ ְנגֹו ּפְ נֹו ֶטﬞ

דֹו  רֹו ֶאְסﬞטֹוי אֹוקּוּפַﬞ ִסיַאס, ּפֶﬞ ְגַרﬞ
ַדה] [אֹוקּוּפַﬞ

ַסה נֹו ֶמה ִאיְנֶטֶרﬞ
רֹו ֶאן ֶלה ֶאְסּפֶﬞ

ן יֶאﬞ ה ּבִ ְרדֹו ּפֹור ִמי ֶאְסַטﬞ ֶדה ַאקּוֶאﬞ

Concertar una cita
¿Dónde / cuándo nos 

encontramos?
Podríamos encontrarnos 

en... a las...
¿Me permite invitarlo 

[invitarla]...?
- a un restaurante / a un 

paseo por la ciudad
- a nuestra casa / a tomar 

un café
¿Está libre esta noche?
No tengo planes especiales
Gracias, pero estoy 

ocupado [ocupada]
No me interesa
Le espero en...
De acuerdo. Por mí está 

bien.

ה ִגיׁשָ ְקִביַעת ּפְ
ֵגׁש? ֵאיפֹה / ָמַתי ִניּפָ

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

ר ְלַהְזִמין אֹוְת [אֹוָתְך]...? ֶאְפׁשָ

ִעיר - ְלִמְסָעָדה / ְ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
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ן יֶאﬞ ה ּבִ 'ֶוֶרה). ּפֹור ִמי ֶאְסַטﬞ ֶלה (ֶצﬞ ַוﬞ

פֹונֹו ﬞקֹומֹו ֶאס סּו ﬞנּוֶמרֹו ֶדה ֶטֶלﬞ

ְרֶדה ֶטה ֶדה ַלה ַטﬞ ה ַא ַלס... ִסיֶאﬞ ַיַמֶרﬞ
ְנַדה ה ֶאן ִמי ַאֶחﬞ לֹו ַאּפּוְנַטֶרﬞ

ְרֶמלֹו ַרה ֶרקֹוְרַדﬞ ֶמֶמה ּפַﬞ ַיﬞ

ְנטרֹו אּון ֶאְנקּוֶאﬞ
יַדה] יֶאְנֶוִנﬞ ידֹו [ּבִ יֶאְנֶוִנﬞ ּבִ
ְרַלה] ְרלֹו [ֶוﬞ נֹו ֶוﬞ ֶקה ּבּוֶאﬞ

ְרַלה] ְרלֹו [ֶוﬞ ְגרֹו ֶדה ֶוﬞ ֶמה ַאֶלﬞ
מֹוס ּפֹור ִפין נֹוס ֶאְנקֹוְנְטַרﬞ

בֹו י ֶדה נּוֶאﬞ ֶקה ַאﬞ
ן יֶאﬞ ֶסה לֹו ֶוה ﬞמּוִאי ּבִ

ְנַדה ֶסה ַלה ֶוה ֶאְסטּוּפֶﬞ
ד, ּפֹור ַפﬞבֹור ֶסה אּוְסֶטﬞ ּפַﬞ

ר ּבֶﬞ ַרה ּבֶ ְלגֹו ּפַﬞ ַאﬞ

Vale (CAm: Chévere). Por mí 
está bien.

¿Cómo es su número de 
teléfono?

Llamaré a las... 7 de la tarde
Lo apuntaré en mi agenda
¡Llámeme para 

recordármelo!

Un encuentro
¡Bienvenido [Bienvenida]!
¡Qué bueno verlo [verla]!
¡Me alegro de verlo [verla]!
¡Por fin nos encontramos!
¿Qué hay de nuevo?
¡Se lo ve muy bien!
¡Se la ve estupenda!
Pase usted, por favor
¿Algo para beber?

ֵסֶדר י ֶזה ּבְ ּדִ  יֹוִפי. ִמּצִ

ְך)? ּלָ  (ׁ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

ה ִגיׁשָ ּפְ
ָאה!] רּוָכה ַהּבָ א! [ּבְ 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


