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ִרי ֶנה ֶא ַאַפﬞ ְרסֹוﬞ יִצ'י, ּפֶ ַאִמﬞ

ֶנה ֶרֶסְנַטִציֹוﬞ ּפְ
ֶרה [ַלה  ְנטֹו ִאיל ִסיִניֹוﬞ ֶרֶסﬞ ֶלה ּפְ

ַרה] ִסיִניֹוﬞ
ֶשְרַלה) טֹו (ִדי קֹונֹוﬞ נֹו ִליֶאﬞ סֹוﬞ

ה ֶמה ְסַטﬞ קֹוﬞ
ִאי ִציֶאה. ֶא ֶלﬞ ֶנה, ְגַרﬞ ּבֶﬞ

ֶסה נֹו ֶלה קֹוﬞ ֶמה ַוﬞ ה / קֹוﬞ ֶמה ְסַטﬞ קֹוﬞ

ֶנה טֹו ּבֶﬞ ַוה טּוﬞ
יֹו ִציֶאה ַא ִדﬞ ְגַרﬞ

ִל'יֶאה /  ַאה מֹוﬞ ה... סּוﬞ ֶמה ְסַטﬞ קֹוﬞ
יטֹו אֹו ַמִרﬞ סּוﬞ

Amici, persone e affari

Presentazione
Le presento il signore [la 

signora]...
Sono lieto (di conoscerla)

Come sta?
Bene, grazie. E lei?
"Come sta"? / "Come vanno 

le cose"?
va tutto bene
Grazie a Dio!
Come sta....sua moglie / suo 

marito?

ים ַוֲעָסִקים ֲחֵבִרים, ֲאָנׁשִ

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

יר אֹוְתָך   ָנִעים ְמאֹוד (ְלַהּכִ
[אֹוָתְך])

לֹוֵמְך]? לֹוְמָך [ׁשְ ָ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
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ְנטֹו ר ל'ִאְנֶטֶרַסֶמﬞ ִציֶאה ּפֶ ְגַרﬞ

ִאי ַמה ֶלﬞ ֶמה ִסי ִקיַאﬞ קֹוﬞ
מֹו ִמי ִקיַאﬞ

ִאי ִני ַאﬞ ֶלﬞ ְנִטי ַאﬞ קּוַאﬞ
ִני אֹוﬞ ֶוְנט'ַאﬞ

טה] ֶנל 1980 טֹו [ַנﬞ נֹו ַנﬞ סֹוﬞ
ִאי ה ֶלﬞ ִדי דֹוֶבﬞ

ֶלה ְנגֹו... ַדה ִאיְסַרֶאﬞ ִאיֹו ֶוﬞ
ִאי ה ֶלﬞ קּוּפַ ִדי ֶקה ִסי אֹוﬞ

ִאי יִל'י ַאﬞ ֶלﬞ ְנִטי ִפﬞ קּוַאﬞ
ִמיַנה ַנה ֶפﬞ ְסִקיֹו ֶא אּוﬞ אֹוﬞ אּון ַמﬞ

ַלה] לֹו [סֹוﬞ י ַדה סֹוﬞ ִאי ֶאﬞ קּוִאﬞ ֶלﬞ
י קֹון ַטה] קּוִאﬞ טֹו [ֶונּוﬞ סֹון ֶונּוﬞ

יטֹו יֹו ַמִרﬞ ִל'יֶאה / ִמﬞ יַאה מֹוﬞ ִמﬞ
יִל'י ִי ִפﬞ ִרי / ִאי ִמיֶאﬞ ִי ֶג'ִניטֹוﬞ ִאי ִמיֶאﬞ

ַטה] טֹו [ְסּפֹוַסﬞ נֹו ְסּפֹוַסﬞ יֹו... סֹוﬞ ִאﬞ

Grazie per l’interessamento
Come si chiama lei?
Mi chiamo...
Quanti anni ha lei?
Ho vent’anni
Sono nato [nata] nel 1980
Di dov’è lei?
Io vengo... da Israele
Di che si occupa lei?
Quanti figli ha lei?
Ho un maschio e una 

femmina
Lei è qui da solo [sola]?
Son venuto [venuta] qui 

con...
- mia moglie / mio marito
- i miei genitori / i miei 

figli
Io... sono sposato [sposata]

 ּתֹוָדה ַעל ַהִהְתַעְנְיינּות
ֵמְך]? ְ ְמָך [ׁשּ ָ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

ֲאִני... ָנׂשּוי [ְנׂשּוָאה]
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ַטה] /  טֹו [ִדיבֹוְרִציַאﬞ ִדיבֹוְרִציַאﬞ

דֹוַבה] דֹובֹו [ֶוﬞ ֶוﬞ
ֶנה ְמּפֹו ִסי ְטַרִטיֶאﬞ ְנטֹו ֶטﬞ ר קּוַאﬞ ּפֶ

ַנה /  ַנה ֶסִטיַמﬞ ְרנֹו / אּוﬞ אּון ִג'יֹוﬞ
ֶסה אּון ֶמﬞ

ַטה] טֹו [ֶונּוﬞ סֹון ֶונּוﬞ
יִסיַטה ְנַצה / ִאין ִוﬞ ר ַוַקﬞ ּפֶ

ִרי ר ַאַפﬞ 'יַטה / ּפֶ ִאין ִגﬞ
ַטה]  טֹו [ַאלֹוִג'יַאﬞ ה ַאלֹוִג'יַאﬞ דֹוֶבﬞ

י ִאי קּוִאﬞ ֶלﬞ
ַרה ְסַטה ֶסﬞ ִאי קּוֶאﬞ ַסה ַפה ֶלﬞ קֹוﬞ

ִטי ַא ַסלּוﬞ

ֶנה ֶבה קֹוְנֶבְרַסִציֹוﬞ ֶרﬞ ּבְ
יַמה  ִרﬞ ַאה ּפְ קּוﬞאְסַטה ֶאﬞ ַלה סּוﬞ

י יִזַיטה קּוִאﬞ ִוﬞ
ִג'יֹו / ִאיל  טֹו ִאיל ִויַאﬞ ה ַאְנַדﬞ קֹוֶמﬞ

לֹו וֹוﬞ
י ֶנה קּוִאﬞ ֶטה ּבֶﬞ ִוי ְטרֹוַבﬞ

- divorziato [divorziata] / 
vedovo [vedova]

Per quanto tempo si 
trattiene?

un giorno / una settimana / 
un mese

Son venuto [venuta]...
- per vacanza / in visita
- in gita / per affari
Dov’è alloggiato [alloggiata] 

lei qui?
Cosa fa lei questa sera?
Saluti a...

Breve conversazione
Questa è la sua prima

 visita qui?
Com’è andato il viaggio / 

il volo?
Vi trovate bene qui?

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

יָחה ְקָצָרה) ”ְסמֹול-טֹוק" (ׂשִ
ָך ּ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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ֶטה ֶמה ַוה ַלה ַסלּוﬞ קֹוﬞ

יֹו ִציֶאה ַא ִדﬞ ְגַרﬞ
ִרי נֹו ִל'י ַאַפﬞ ֶמה ַוﬞ קֹוﬞ

ְנֶטה אֹוִטיַמֶמﬞ
ִליטֹו ֶמה ַאל סֹוﬞ קֹוﬞ

ה ֶלה נֹוִביַטﬞ יֶצ'ה ֶדﬞ ַסה ִדﬞ קֹוﬞ

יטֹו ֶקה ַאﬞ ֶסְנִטﬞ
יֶצ'ה ַסה ִדﬞ קֹוﬞ

ִג'יֹו סֹו אּונ'אֹורֹולֹוﬞ ר ַקﬞ ַאﬞ ּפֶ
ַמה ִאי פּוﬞ ֶלﬞ

ֶרה ַמה ַדה ַמְסִטיַקﬞ ַנה גֹוﬞ ֶלה אּוﬞ וּואֹוﬞ
ְנדֹו ַמה ְסטּוּפֶﬞ נֹוַרﬞ ֶקה ּפַ

ַטה ַלה ִג'יֹוְרַנﬞ ֶקה ּבֶﬞ
רֹו ִג'י, ֶוﬞ ְלדֹו אֹוﬞ דֹו / ַקﬞ ֶאﬞ ְפֶרﬞ

ְנְטרֹו ֶרה אּון ִאיְנקֹוﬞ ִפיַסﬞ
מֹו ְנדֹו ִצ'י ִאיְנקֹוְנְטֶרֶרﬞ ֶבה / קּוַאﬞ דֹוﬞ

Come va la salute?
Grazie a Dio!
Come vanno gli affari?
Ottimamente!
Come al solito
Cosa dice delle novità?

Ha sentito che...
Cosa dice!
Ha per caso un’orologio?
Lei fuma?
Vuole una gomma da masticare?
Che panorama stupendo!
Che bella giornata!
E’ freddo / caldo oggi, vero?

Fissare un incontro
Dove / quando ci incontreremo?

ִ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 ְלָך [ָלְך] ׁשָ

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

ֵאיֶזה נֹוף ַמְדִהים!
ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא!

ַקר / ַחם ַהּיֹום, ָנכֹון?

ה ִגיׁשָ ְקִביַעת ּפְ
ֵגׁש? ֵאיפֹה / ָמַתי ִניּפָ
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ֶלה  ְרִצ'י ַא... ַאﬞ מֹו ִאיְנקֹוְנְטַרﬞ ּפֹוִסיַאﬞ

ֶרה אֹוﬞ
ֶרה סֹו ִאיְנִביַטﬞ ַלה ּפֹוﬞ

ְנֶטה / ַא אּון  ן ִריְסטֹוַרﬞ ַא אּון ּבּואֹוﬞ
ה 'ירֹו ִאין ִצ'יַטﬞ ִגﬞ

ה ֶרה אּון ַקֶפﬞ ְסְטַרה / ַא ּבֶﬞ ַסה נֹוﬞ ַא ַקﬞ

ַרה ַרה] ְסַטֶסﬞ יּבֶ רֹו [ִלﬞ יּבֶ ֶאﬞ ִלﬞ
ִרי ְרִטיקֹוַלﬞ ִמי ּפַ רֹוְגַרﬞ נֹון אֹוﬞ ּפְ

טֹו  נֹו אֹוקּוּפַﬞ ִציֶאה, ַמ סֹוﬞ ְגַרﬞ
ַטה] [אֹוקּוּפַﬞ

ַטה] טֹו [ִאיְנֶטֶרַסﬞ נֹו ִאיְנֶטֶרַסﬞ נֹון סֹוﬞ

ַלה ַאֶטְנֶדרֹוﬞ ַא
ֶנה ְנטֹו ִמיֹו ַוה ּבֶﬞ ר קֹוﬞ ֶנה. ּפֶ ּבֶﬞ

פֹונֹו ֶמרֹו ִדי ֶטֶלﬞ אֹו נּוﬞ ה ִאיל סּוﬞ קּוַאֶלﬞ

ַרה ֶלה... 7 ִדי ֶסﬞ ִקיַאֶמרֹוﬞ ַאﬞ

Possiamo incontrarci a... 
alle ore...

La posso invitare...?
- a un buon ristorante / a un 

giro in città
- a casa nostra / a bere un 

caffè
E’ libero [libera] stasera?
Non ho programmi 

particolari
Grazie, ma sono occupato 

[occupata]
Non sono interessato 

[interessata]
La attenderò a...
Bene. Per conto mio va 

bene
Qual’è il suo numero di 

telefono?
Chiamerò alle... 7 di sera

ָ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
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ינֹו לֹו ֶסִנ'יֶארֹוﬞ ֶנל ַטקּוִאﬞ

ְרֶמלֹו ר ִריקֹוְרַדﬞ ִמי ּפֶ ִמי ִקיַאﬞ

ְנְטרֹו ִאיְנקֹוﬞ
ַטה] ְנֶבנּוﬞ טֹו [ּבֶ ְנֶבנּוﬞ ּבֶ

ְרַלה ַטה] ִדי ֶוֶדﬞ טֹו [ִליֶאﬞ ִליֶאﬞ
ְנַטה] ִדי  ְנטֹו [קֹוְנֶטﬞ נֹו קֹוְנֶטﬞ סֹוﬞ

ְרַלה ֶוֶדﬞ
מֹו ְנֶטה ִצ'י ִאיְנקֹוְנְטִריַאﬞ ִפיַנְלֶמﬞ

בֹו ֶקה ֶצ'ה ִדי נּואֹוﬞ
ֶנה ה ּבֶﬞ ִאי ְסַטﬞ ֶלﬞ

יִסימֹו ִנﬞ ה ּבֶ ִאי ְסַטﬞ ֶלﬞ
מֹוִדי גֹו, ִסי ַאקֹוﬞ ֶרﬞ ּפְ

ֶרה סה ַדה ּבֶﬞ קּוַאְלקֹוﬞ

ְנַצה ְרֶטﬞ ּפַ
ְרִצ'י ַאִריֶבֶדﬞ

'בֹוֶלה  יַאֶצﬞ ְנֶטה ּפִ טֹו ֶוַרֶמﬞ ֶאﬞ ְסַטﬞ
ְרַלה ִאיְנקֹוְנְטַרﬞ

Lo segnerò nel taccuino
Mi chiami per ricordarmelo!

Incontro
Benvenuto [benvenuta]!
Lieto [lieta] di vederla!
Sono contento [contenta] di 

vederla!
Finalmente ci incontriamo!
Che c’è di nuovo?
Lei sta bene!
Lei sta benissimo!
Prego, si accomodi
Qualcosa da bere?

Partenza
Arrivederci!
E’ stato veramente piacevole 

incontrarla!

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

ה ִגיׁשָ ּפְ
א! רּוְך ַהּבָ ּבָ

טֹוב ִלְראֹות אֹוְתָך [אֹוָתְך]!
ֵמַח ִלְראֹות 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]!
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חברה
ִטי מֹו ִא קֹוְנַטﬞ ַמְנֶטִניַאﬞ

ִטי ַא ַסלּוﬞ
מֹו  ְנדֹו ִצ'י ִאיְנקֹוְנְטֶרֶרﬞ קּוַאﬞ

ְנֶטה נּואֹוַבֶמﬞ
בֹו...  מֹו ִדי נּואֹוﬞ ִצ'י ִאיְנקֹוְנְטֶרֶרﬞ
נֹו ִסימֹו ַאﬞ רֹוﬞ ְסטֹו / ִאיל ּפְ ֶרﬞ ּפְ
ֶרה ְנִטיִקי ִדי ֶטֶלפֹוַנﬞ נֹון ִסי ִדיֶמﬞ

ֶלה ַטה ֶאֶצ'ֶציֹוַנﬞ ַנה ֶסַרﬞ ַטה אּוﬞ ֶאﬞ ְסַטﬞ

ַאה  ְלטֹו ַלה סּוﬞ יטֹו מֹוﬞ אֹו ְגַרִדﬞ
'ַאה ִנﬞ קֹוְמּפַ

יְנגּוַאה ה ִדי ִלﬞ ִדיִפיקֹוְלַטﬞ
ְרַלה ִאי ּפַﬞ ֶלﬞ

'ֶסה ֶסה / ְפַרְנֶצﬞ ִאיְנְגֶלﬞ
ְסקֹו לֹו / ֶטֶדﬞ ִניֹוﬞ ְסּפַ
ַרּבֹו נֹו / ַאﬞ ִאיַטִליַאﬞ

נֹו יֶצ'ה ִאין ִאיַטִליַאﬞ ֶמה ִסי ִדﬞ קֹוﬞ

Manteniamo i contatti!
Saluti a...
Quando ci incontreremo 

nuovamente?
Ci incontreremo di nuovo... 

presto / il prossimo anno
Non si dimentichi di 

telefonare!
E’ stata una serata 

eccezionale!
Ho gradito molto la sua 

compagnia

Difficoltà di lingua
Lei parla...?

- inglese / francese
- spagnolo / tedesco
- italiano / arabo
Come si dice in italiano...?

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] ֶ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

ִאיַטְלִקית...? ֵאיְך אֹוְמִרים ּבְ
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חברה
ְסטֹו ַמה קּוֶאﬞ ֶמה ִסי ִקיַאﬞ קֹוﬞ

ִאיקֹו ַרﬞ ְרלֹו... ֶאּבְ יֹו ּפַﬞ ִאﬞ
ְרַלה נֹו ֶקה ּפַﬞ י קּוַאְלקּוﬞ ֶצ'ה קּוִאﬞ

קֹו יְסקֹו ּפֹוﬞ ַקּפִﬞ
ְנֶטה יּוﬞ ֶלְנַטֶמﬞ ְרִלי ּפִ ֶרה ּפַﬞ ר ַפבֹוﬞ ּפֶ

ְרֶמלֹו ה ְטַרדּוﬞ ּבֶ ּפֹוְטֶרﬞ

ְרלֹו ֶטﬞ ה ִריּפֶ ּבֶ ּפֹוְטֶרﬞ
טֹו ַסה ַאﬞ ֶדﬞ ֶקה קֹוﬞ

ִגי  יֶאﬞ יַקה / ִלי [ֶלה] ְסּפִ ִל'י [ֶלה] ִדﬞ
ֶקה

יֶשה ִאי ִמי ַקּפִﬞ ֶלﬞ
טֹו סֹו טּוﬞ ֶרﬞ אֹוﬞ קֹוְמּפְ
ַלה יטֹו נּוﬞ נֹון אֹוﬞ ַקּפִﬞ

ְסטֹו דֹו ִג'יּוﬞ ימֹו ִאין מֹוﬞ ִרﬞ ל'ֶאְסּפְ

ֶרה ר ַפבֹוﬞ יַבה ּפֶ לֹו ְסְקִרﬞ
ְרלֹו יַטﬞ ּפּואֹוﬞ קֹוְמּפִ

Come si chiama questo?
Io parlo... ebraico
C’è qui qualcuno che parla...?
Capisco poco
Per favore parli più 

lentamente
Potrebbe tradurmelo?

Potrebbe ripeterlo?
Che cosa ha detto?
Gli [le] dica / gli [le] 

spieghi che...
Lei mi capisce?
Ho compreso tutto
Non ho capito nulla
L’esprimo in modo giusto?

Lo scriva per favore
Può compitarlo?

ֵ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? ּבַ

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

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

] ֵמִבין [ְמִביָנה] אֹוִתי? ה [ַאּתְ ַאּתָ
י ַהּכֹול ֵהַבְנּתִ

לּום י ּכְ לֹא ֵהַבְנּתִ
את] זֹאת  א [ְמַבּטֵ ַהִאם ֲאִני ְמַבּטֵ

ָנכֹון?
ְתִבי] זֹאת תֹוב [ּכִ א ּכְ ָאּנָ

ית זֹאת? ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ְלַאּיֵ


