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LECCIÓN 10 שיעור
 ¿Hay carta para mí?  ?בשבילי מכתב יש

נלמד: זה בשיעור
איחולים לאחל -

עתידיות פעולות על לדבר -
מכתב לכתוב -

DIÁLOGO שיחה

אותו לראול. קוראת והיא מכתב, כרגע קיבלה רקע: יולטה

 Hombre
 Mujer

 Raúl, ¡estoy feliz!
מאושרת! אני ראול,

 Sí, se nota. ¿Por qué?
למה? עליך, רואים כן,

 Acabo de recibir una carta de mi amiga Inés, de Argentina.
מארגנטינה. שלי, אינס, מכתב מהחברה קיבלתי כרגע

 ¿Y qué dice?
אומרת? היא ומה

 ¿Quieres que te la lea? Te la leo:
Querida Violeta: ¿Qué tal? Espero que estés bien después de la gripe.  
Yo estoy muy contenta. ¿A que no sabes por qué? ¡¡Voy a ir a visitarte!! 
Sí, por primera vez desde que te fuiste, voy a poder viajar a Israel a verte. 
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Mira, las fechas serían del 15 al 25 de junio. Ojalá te vengan bien y no estés 
tan ocupada para esa época. Espero que podamos pasear juntas por el país, 
ojalá pueda conocer a tus nuevos amigos, la ciudad donde vives, etc. 
Sabes que me manda la Universidad para un congreso de Lingüística, así 
que cuando el congreso termine, tendremos tiempo para estar juntas y 
charlar. Hace tanto que no nos vemos … 
Te pido que me escribas pronto y me digas qué pasa contigo para esas 
fechas. Me muero por conocer Jerusalén. Cuando vayamos ahí, ¿podremos 
visitar la ciudad antigua? 
Bueno, me despido. Dime qué quieres que te lleve de Argentina, quizás quieres 
que te compre algún libro en especial. Te pido que me lo digas con tiempo.  
     Un beso enorme, tu amiga Inés

קוראת לך: שאני אקריא לך אותו? אני  אתה רוצה
שמחה מאוד. אני השפעת. בסדר אחרי שאת אני מקווה שלומך? מה ויולטה היקרה.

לבוא אוכל אני שעזבת מאז בפעם הראשונה אותך! כן, לבקר באה אני למה? יודעת את
ושלא  לך הלוואי שזה יתאים מ-15 עד 25 ביוני. הם התאריכים תראי, לבקרך. לישראל
שאוכל הלוואי בארץ, שנוכל לטייל יחד מקווה בתקופה הזאת. אני עסוקה כל-כך תהיי

מגורייך וכו'. עיר את שלך, החדשים החברים  להכיר את
יהיה ייגמר הכנס שכאשר כך בלשנות, לכנס אותי שולחת שהאוניברסיטה יודעת את

התראינו! לא זמן הרבה כל-כך ולפטפט. יחד להיות זמן  לנו
אני הללו. בתאריכים איתך מה קורה לי בהקדם ותגידי לי שתכתבי ממך מבקשת אני

העתיקה? לבקר בעיר נוכל לשם, כשניסע את ירושלים. להכיר  מתה
רוצה אולי את מארגנטינה, לך שאביא רוצה את מה לי תגידי ממך. אני נפרדת טוב,
מראש. מספיק זמן זאת לי שתגידי מבקשת אני מיוחד. ספר איזה אקנה לך  שאני

נשיקה ענקית, חברתך אינס.  

 Me alegro mucho por ti, Violeta. Me encantaría conocer a tu amiga 
Inés. Por la carta, me cae muy bien.

אינס. חברתך את להכיר מאוד רוצה הייתי ויולטה. מאוד, בשבילך שמח  אני
טוב. רושם עליי עושה היא המכתב לפי

 No hay problema, pero quiero que sepas que está casada.
נשואה. שהיא שתדע רוצה אני אבל בעיה, אין
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 ¡Qué mal pensada eres!
חושבת! את רעים דברים אילו

 ¿Mal pensada? No, te conozco muy bien...
מאוד... אותך טוב מכירה אני רעים? לא, דברים

VOCABULARIO מילים אוצר

עליך Se notaרואים
קיבלתי  Acabo de recibirכרגע

 ?Quieres que te la lea¿לקרוא לך אותה?
(אותה) קוראת לך Te la leoאני

בסדר שאת/ה מקווה Espero que estés bienאני
לא יודעת A que no sabesאת

Ojaláהלוואי
לך שיתאימו Ojalá te vengan bienהלוואי

שנוכל מקווה Espero que podamosאני
להכיר שאוכל Ojalá pueda conocerהלוואי

ש... Así queכך
ייגמר Cuando el congreso termineכשהכנס

יחד Estar juntasלהיות
לפטפט Charlarלשוחח,

לי שתכתוב/שתכתבי ממך מבקש/ת Te pido que me escribasאני
את ירושלים מתה להכיר Me muero por conocer Jerusalénאני

לשם (נלך) Cuando vayamos ahíכשניסע
העתיקה La ciudad antiguaהעיר

נפרדת  Me despidoאני
לי Dime (v. decir)תגיד/י

לך? אביא שאני רוצה את/ה ?Qué quieres que te lleve¿מה
 Quizásאולי

את זה Te pido que me lo digasאני מבקשת שתגידי לי
בשבילך שמח/ה  Me alegro mucho por tiאני
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Me encantaría conocerהייתי רוצה מאוד להכיר
המכתב Por la cartaלפי

טוב רושם עליי .Me cae muy bienעושה
שתדע/י רוצה Quiero que sepas (saber)אני

רעות מחשבות Mal pensadaחושבת

COMPRENSIÓN DE TEXTO שאלות הבנה

a. Inés ya estuvo en Israel varias veces  נכון  נכון לא
b. Ella viene a Israel por razones de trabajo.  נכון  נכון לא
c. Le gustaría hacer turismo por Israel también.  נכון  נכון לא

COMENTARIO CULTURAL ותרבות מנהגים

(Las 12 uvas) הענבים 12

ההמונים עם היא להצטופף האזרחית השנה ראש את אופיינית לחגוג דרך בספרד,
בליעת 12  מסורת את ולקיים לחגוג כדי מדריד, Puerta del Sol שבמרכז בכיכר

בחצות. פעמון כל צלצול של אחד עם ענב - הענבים
של העודף מהיבול להיפטר כדי בעלי יקבים, על-ידי עברו בימים הומצא המנהג

הענבים.
צלילי ולשמוח לקול להשתולל לצחוק, לרקוד, באים חוגגים בברצלונה המוני גם

הטקס מתקיים פה גם ברצלונה. של בפרבר ,Poble Espanyol ב- רועשת מוזיקה
של זיקוקי דינור,  מופע מתקיים כן 12 הענבים בחצות. כמו זלילת של המסורתי

הבוקר. אור עד נמשכות והחגיגות
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GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN ותקשורת דקדוק

El subjuntivo

.MODO INDICATIVO ב- היו השונים, בזמנים כה, עד שלמדנו הפעלים כל
הוא לא קיים שונים. שגם לו זמנים ,MODO SUBJUNTIVO ה- את נלמד זה בפרק

לאט. לאט נלמד אותו ולכן בספרדית, שונים לו שימושים ויש בעברית,

ועוד. היסוס משאלה, בקשה, רצון, ספק, לבטא כדי SUBJUNTIVO ב- משתמשים

מופיע במשפטים  תמיד בפועל נוסף, כלומר הוא או תלוי SUBJUNTIVO קשור ה-
שונה. נושא פועל לכל כלל בדרך כאשר פעלים שני הכוללים

Juan quiere descansar el fin de semana.
Su jefe quiere que él trabaje.

(Juan אחד: נושא רק יש (פה השבוע. בסוף לנוח רוצה חואן
יעבוד) הבוס רוצה שחואן שני נושאים: יש (פה יעבוד. שהוא שלו רוצה הבוס

.SUBJUNTIVO ב- יופיע בספרדית בעתיד, מטים בעברית השני, אשר הפועל

במשפט. SUBJUNTIVO -ה את קרובות לעתים מקדימה המילה QUE (ש-) זכור! 

SUBJUNTIVO PRESENTE מאוד: הפעלים בהווה פשוטה הטיית

ABRIRCOMERHABLAR

abracomahable yo
abrascomashablestú
abracomahableUd./él/ella
abramoscomamoshablemosnosotros/as
abráiscomáishabléisvosotros/as
abrancomanhablenUds./ellos/allas

e; es ;e; emos; éis; en :להיות הופכות ב-AR הסיומות המסתיימים בפעלים  שים לב!
 a; as; a; amos; áis; an :להיות הופכות IR, ER הסיומות ב- המסתיימים בפעלים
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חריגים: פעלים

E > IEO > UE

SABERIRSERHABERQUERERPODER

SepaVayaSeaHayaQuieraPueda
SepasVayasSeasHayasQuierasPuedas
SepaVayaSeaHayaQuieraPueda
SepamosVayamosSeamosHayamosQueramosPodamos
SepáisVayáisSeáisHayáisQueráisPodáis
SepanVayan Sean Hayan Quieran Puedan 

בהווה הפועל של הראשון מהגוף נגזרת רבים חריגים פעלים של  ההטיה
.INDICATIVO ה- של

תמיד: סיומות אותן הן הסיומות

SUBJUNTIVO PRESENTE

haga, hagas, haga, hagamos,  
hagáis, hagan

Hacer (yo hago) hag-

ponga, pongas, ponga, pongamos, 
pongáis, pongan

Poner (yo pongo) pong-

traiga, traigas, traiga, traigamos, 
traigáis ,traigan

Traer (yo traigo) traig-

tenga, tengas, tenga, tengamos,  
tengáis, tengan

Tener (yo tengo) teng-

salga, salgas, salga, salgamos,  
salgáis, salgan

Salir (yo salgo) salg-
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גם  של רצון או פקודה שנקראים בפעלים הראשון שנלמד הוא השימוש   

verbos de influencia: השפעה": של "פעלים

Querer לרצות

QUE + SUBJUNTIVO

Desear לרצות
Exigir לדרוש
Pedir לבקש
Insistir להתעקש
Preferir להעדיף
Rogar להתחנן
Suplicar להתחנן
Mandar לצוות
Prohibir לאסור
Aconsejar לייעץ
Recomendar להמליץ

שונים,  נושאים ולפועל המשני יש הראשי אם לפועל לעיל, רק שציינו כמו  שים לב! 
:SUBJUNTIVO ב- יהיה המשני הפועל

Yo quiero que Usted salga temprano. .מוקדם תצא שאתה רוצה אני
María quiere que ellos esperen aquí. .פה יחכו שהם רוצה מריה

נושא אחד, המשפטים יהיו: יש רק אם
Yo quiero salir temprano. .מוקדם לצאת רוצה אני
María quiere esperar aquí. .פה רוצה לחכות מריה
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כמה דוגמאות: להלן

Él quiere que María venga a visitarnos mañana.
מחר. אותנו לבקר תבוא שמריה רוצה הוא

Ella no permite que los niños jueguen en el jardín.
ישחקו בגינה. שהילדים לא מרשה היא

Él prefiere que lo trasladen a otra oficina.
אחר. למשרד אותו שיעבירו מעדיף הוא

:SUBJUNTIVO -משתמשים תמיד ב שאחריה שימושית יש מילה מאוד  

Ojalá = הלוואי

הלילה? גשם ירד האם
שירד. הלוואי

הבחירות? אומרת על את מה
ינצח. שלי שהמועמד הלוואי

- ¿Lloverá esta noche?
-  Ojalá que llueva.

- ¿Qué dices de las elecciones?
- Ojalá que gane mi candidato.

CUANDO ... וכאשר אם     כש.../

לדוגמה: באופן קבוע, בהווה המתרחשת פעולה מדברים על כאשר (1

Me quito los zapatos cuando llego a casa.
מגיע). שאני פעם (בכל הביתה מגיע כשאני נעליים (מוריד) חולץ אני

המבנה יהיה:
Presente de indicativo + (cuando + presente de indicativo)

לדוגמה: שהתרחשה בעבר, פעולה מדברים על כאשר (2

Me quité los zapatos cuando llegué a casa.
הביתה. הנעליים כשהגעתי (הורדתי) את חלצתי

המבנה יהיה:
Pasado de indicativo + (cuando + pasado de indicativo)
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כמו: פעולה בעתיד, על כאשר מדברים אבל, (3

Me quitaré los zapatos cuando llegue a casa.
הביתה. כשאגיע הנעליים את (אוריד) אחלוץ אני

יהיה: המבנה אז
Futuro + (cuando + presente de Subjuntivo)

Me quitaré los zapatos cuando llegue a casa. :להגיד אפשר לב!  שימו

Cuando llegue a casa, me quitaré los zapatos. או:
הבדל בין שני המשפטים. אין

דוגמאות: כמה עוד

Le daré el regalo cuando la vea. אותה. את המתנה כשאראה לה אתן אני
Iré a visitarte cuando tenga tiempo. זמן. כשיהיה לי אבקר אותך אני

אחרי בעתיד כשמדובר בכל זאת אבל אחד, נושא רק האלה יש שבמשפטים רואים אנו
.SUBJUNTIVO ב- משתמשים ,CUANDO המילה

נוסף: מבנה יש (4

(cuando + presente de Subjuntivo) + Imperativo
לדוגמה:

Cuando llegues a casa, llámame.
אליי. טלפן הביתה, כשתגיע

שהמשמעות רק ,EN CUANTO לבנות עם אפשר שראינו, המשפטים את אותם  

ש...." "ברגע להיות הופכת

לדוגמה:
En cuando termino de trabajar, vuelvo a casa.

הביתה. חוזר אני העבודה, את גומר שאני ברגע
En cuando la vi, me enamoré de ella.

בה. שראיתי אותה, התאהבתי ברגע
En cuando me llame, le contaré todo.

הכול. לו אספר אליי, יצלצל שהוא ברגע
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ב- משתמשים אחרים, משהו לאנשים לאחל רוצים כשאנחנו 

QUE + SUBJUNTIVO

… te/os/les deseo que של קיצור זה המקרים ברוב

- Nos vamos de paseo al Norte este fin de semana.
- ¡Que lo pasen bien!

הזה. השבוע בסוף בצפון לטיול יוצאים אנחנו
תבלו!

- Me siento horrible
- ¡Que te mejores!

נורא. מרגישה אני
תשתפר/י!) (מילולית: בריאה! תהיי

                          Algunos deseos en español: בספרדית: איחולים כמה

¡Que te mejores! תשתפר/י!) (מילולית: בריא/ה! תהיי

¡Que tengas buen viaje! נסיעה טובה!

¡Que tengas suerte! בהצלחה!

¡Que lo pases bien! תבלה! תיהנה! 

¡Que te diviertas! חיים! תעשה/י

¡Que te sea leve! קל! לך שיהיה

¡Que sean muy felices! מאושרים! שתהיו

¡Que sueñes con los angelitos! פז! חלומות

¡Que aproveche! בתיאבון!

¡Que cumplas muchos más! ועשרים! מאה עד

¡Que te vaya bien! בהצלחה!
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Fórmulas en la correspondencia מכתב כתיבת

הנמען: של לקרבה בהתאם שונה ניסוח נמצא מכתב, כשכותבים

פתיחה משפט סיוםמשפט

לחברים משפחתי, נוסח
מוכרים ולאנשים

Querido Juan:
Querido/a amigo/a:

Muchos besos
Un fuerte abrazo

לאנשים לבבי, נוסח
מוכרים ולא מוכרים

Apreciado/a amigo/a:
Estimado/a colega:

Un cordial saludo
Un abrazo
Saludos a ...

מרוחק, רשמי, נוסח
לאנשים לא מוכרים

Muy señor mío:
Distinguido/a señor/a:

Atentamente (le saluda)
Esperando su pronta 
respuesta

/ תרגיל 1 10   שיעור

.Presente de Subjuntivo הפועל ב- הטה את

a. Te pido que (terminar, tú)             esto para mañana.
למחר. את זה שתגמור מבקש ממך אני

b. Espero que (llegar, ellos)             a tiempo.
בזמן. יגיעו שהם מקווה אני

c. Ojalá que el trabajo te (gustar)            .
בעיניך. חן תמצא שהעבודה הלוואי

d. Quieren que (ir, nosotros)             a su casa.
לביתם. שנלך רוצים הם

e. Juana prefiere que (quedarse, nosotros)             en su casa.
בביתה. שנישאר מעדיפה חואנה

f. Mis padres insisten en que (cenar, tú)             con nosotros. 
ארוחת ערב איתנו. שתאכל ההורים שלי מתעקשים
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g. Te ruego que (entender, tú)             lo que te digo.
אומר לך. (ש)אני מה שתבין ממך אני מבקשת

h. El profesor me aconseja que (dejar, yo)             el curso.
הקורס. את שאעזוב לי ממליץ המורה

i. Ellos me piden que les (explicar, yo)             el tema otra vez.
שוב. הנושא את להם אסביר ש(אני) ממני מבקשים הם

j. Ojalá (comprender, tú)             esto alguna vez.
פעם. זה את שתבין הלוואי

/ תרגיל 2 10   שיעור

.Presente de Subjuntivo -או ב Futuro הפועל ב- הטה את

a. Cuando (terminar, yo)             el libro, te lo (dar, yo)             .
אותו. לך אתן (אני) הספר, את כשאגמור

b. (Ir, nosotros)             al cine cuando (tener, yo)             tiempo.
זמן. לי כשיהיה לקולנוע נלך

c. Te (dar, nosotros)             el dinero cuando (recibir, nosotros)              
el cheque.

הצ'ק. את הכסף כשנקבל את לך ניתן

d. Cuando José (ser)             mayor, (ser)             una persona importante.
חשוב. אדם יהיה הוא גדול יהיה כשחוסה

e. En cuanto (ver, yo)             a Paula, le (decir, yo)             la noticia.
הבשורה. את לה אגיד אני פאולה, את אראה שאני ברגע

f. Cuando (hablar, tú)             con el jefe, (estar, tú)             más tranquilo.
רגוע. יותר תהיה הבוס עם כשתדבר

g. (Poder, tú)             salir cuando (terminar, tú)             los deberes.
את השיעורים. לצאת כשתגמור תוכל
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h. (Tener, vosotros)             que trabajar duro cuando (llegar, vosotros)  
            a España.

לספרד. כשתגיעו קשה לעבוד עליכם יהיה

i. En cuando (saber, yo)             el resultado, te (llamar, yo)             .
אליך. אתקשר אני התוצאה את אדע שאני ברגע

j. (Ordenar, yo)            mi casa cuando mi marido me (ayudar, él)           .
יעזור לי. הבית כשבעלי את אני אסדר

/ תרגיל 3 10   שיעור

המתאים. הזמן את בחר

a. Vi a mi abuela cuando (entrar, yo)             a casa.
הביתה. כשנכנסתי סבתי את ראיתי

b. Cuando (ser, yo)             niña jugaba a las damas.
דמקה. משחקת הייתי ילדה כשהייתי

c. Cuando (comprar, nosotros)             un auto llegaremos rápido  
a todas partes.

מקום. לכל מהר נגיע אוטו כשנקנה

d. Cuando (tener, yo)             sed bebo soda. 
שותה סודה. אני כשאני צמא

e. Se pondrá muy triste cuando (saber, ella)             la verdad.
האמת. תהיה עצובה מאוד כשתדע את היא

f. En cuanto (ver, ellos)             una juguetería, querían entrar.
להיכנס. רצו הם צעצועים חנות רואים היו שהם ברגע

g. Cuando (encender, yo)             la computadora siempre hace  
un ruido raro.

רעש מוזר. עושה תמיד הוא המחשב את כשאני מדליקה
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h. Voy a descansar cuando (llegar, nosotros)             al hotel.
למלון. כשנגיע אנוח אני

i. Cuando (salir, él)             de la oficina se encontró con su ex novia.
לשעבר. את חברתו מהמשרד פגש כשיצא

j. Cuando (cantar, ella)             tangos, se ponía melancólica.
מלנכולית. שרה טנגו, היא הייתה נעשית הייתה כשהיא

/ תרגיל 4 10   שיעור

הבאים: למצבים במשאלה ענה

a. Mañana tengo una entrevista de trabajo muy importante.

b. Mamá, tengo sueño, me voy a la cama.

c. Tengo un hambre…. Estas empanadas parecen riquísimas.

d. El martes nos vamos de viaje a Bolivia.

e. Carla, me siento mal, creo que tengo gripe. Hoy no voy a la oficina.

f. Hasta luego, papá, me voy a la fiesta de Santiago.

g. ¿Sabes? Hoy es mi cumpleaños.

h. Mi hermano se acaba de casar con Irene.

i. Mamá, chau, me voy de excursión al lago. Vuelvo a la noche.

j. Mañana me mudo de casa, ¡cuánto trabajo que tengo!
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RESPUESTAS תשובות

הבנה: לשאלות תשובות

a)  נכון  נכון לא
b)  נכון  נכון לא
c)  נכון  נכון לא

1 לתרגיל / פתרון 10   שיעור
a. Te pido que termines esto para mañana.
b. Espero que lleguen a tiempo.
c. Ojalá que el trabajo te guste.
d. Quieren que vayamos a su casa.
e. Juana prefiere que nos quedemos en su casa.
f. Mis padres insisten en que cenes con nosotros. 
g. Te ruego que entiendas lo que te digo.
h. El profesor me aconseja que deje el curso.
i. Ellos me piden que les explique el tema otra vez.
j. Ojalá comprendas esto alguna vez.

2 לתרגיל / פתרון 10   שיעור
a. Cuando termine el libro, te lo daré.
b. Iremos al cine cuando tenga tiempo.
c. Te daremos el dinero cuando recibamos el cheque.
d. Cuando José sea mayor, será una persona importante.
e. En cuanto vea a Paula, le diré la noticia.
f. Cuando hables con el jefe, estarás más tranquilo.
g. Podrás salir cuando termines los deberes.
h. Tendréis que trabajar duro cuando lleguéis a España.
i. En cuando sepa el resultado, te llamaré.
j. Ordenaré mi casa cuando mi marido me ayude.
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3 לתרגיל / פתרון 10   שיעור
a. Vi a mi abuela cuando entré a casa.
b. Cuando era niña jugaba a las damas.
c. Cuando compremos un auto llegaremos rápido a todas partes.
d. Cuando tengo sed bebo soda. 
e. Se pondrá muy triste cuando sepa la verdad.
f. En cuanto veían una juguetería, querían entrar.
g. Cuando enciendo la computadora siempre hace un ruido raro.
h. Voy a descansar cuando lleguemos al hotel.
i. Cuando salió de la oficina se encontró con su ex novia.
j. Cuando cantaba tangos, se ponía melancólica.

4 לתרגיל / פתרון 10   שיעור
a. ¡Que tengas suerte!
b. ¡Que sueñes con los angelitos!
c. ¡Que aproveche!
d. ¡Que tengas, tengáis buen viaje!
e. ¡Que te mejores!
f. ¡Que te diviertas! 
g. ¡Felicidades y que cumplas muchos más!
h. ¡Que sean muy felices!
i. ¡Que lo pases bien!
j. ¡Que te sea leve!


