
1.חייבים לדעת!
Things you need to know

.1
כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן

Yes
.2

אחרי “כן”, אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד “לא”... מי שישמע יבין שאצלנו “לא” הוא לא!
No

.3
עכשיו יש לנו בסיס ראשוני של “כן” ו”לא”, והגיע הזמן לבקש או לשאול משהו, ולומר בבקשה

Please
.4

אם הסכימו איתנו, נרצה בוודאי להודות: אפשר סתם לומר תודה
Thank you / Thanks

.5
ואפשר גם להדגיש ולומר רב תודות או תודה רבה

Thanks a lot
.6

בדרך כלל, תיענו בתשובה המקובלת, שבעברית היא מקבילה ל”בשמחה”, “בכיף” או לתשובה 
הצנועה: על לא דבר

You’re welcome



.7
והנה אנחנו כבר יודעים לשלב ולומר: כן, בבקשה

Yes, please
.8

או: לא, תודה
No, thank you

.9
“סליחה” היא מילה מעניינת. לפעמים היא מילת נימוס, כשנרצה להסב תשומת ליבו של מישהו, 
להעיר, לשאול או לבקש משהו, כמו למשל “סלח לי בבקשה, אתה דורך לי על הרגל!” – סליחה

Excuse me
.10

ויש גם “סליחה” כמילת מחילה - “הו, סליחה, לא התכוונתי!” - אם חלילה פגענו במישהו - נבקש 
סליחה...

I beg your pardon
 

.11
במקרה של צער אמיתי או סתם לצורך התנצלות: מצטער / מצטערת

Sorry
.12

וכשהכול בסדר, תוכלו לענות: זה בסדר
It’s okay

.13
נעבור לכמה “משפטי פגישה”. המילה הראשונה שתגידו ברגע הפגישה תהיה כנראה שלום

Hello
.14

ובפרידה?... בעברית תמיד אומרים “שלום”, גם כשבאים וגם כשהולכים, אבל בשפות רבות זה 
לא כך. ככה אומרים שלום כשנפרדים

Goodbye / Bye
.15

לפעמים באמת מתכוונים להתראות, לפעמים אומרים להתראות רק מתוך נימוס... בכל מקרה 
נאמר: להתראות

See you / Have a nice day!
.16

מעניין ָלמה, כמעט בכל השפות יש ברכה מיוחדת לפגישה הראשונה בבוקר. כשפוגשים מישהו 
בבוקר, אומרים לו או לה: בוקר טוב!

Good morning!
.17

אצלנו בעברית, זה לא ממש נהוג, אבל כאן מברכים באופן מיוחד גם אחר הצהריים: אחר צהרים 
טובים

Good afternoon!



.18
כשפוגשים מישהו בערב, אומרים לו או לה: ערב טוב

Good evening!
.19

ובלילה, כשהולכים לישון, ממש באותה שיטה, אומרים: לילה טוב
Good night!

.20
אחרי לילה של שינה טובה, אנחנו קמים ושמחים לקבל את פני היום החדש, או את פניו של 

אורח. ואולי מישהו פוגש אותנו במאור פנים ואומר: יופי שבאתם... ברוכים הבאים
Welcome!

.21
כשאנשים נפגשים, הם שואלים בדרך כלל “שאלות של נימוס”. לא תמיד הם רוצים לשמוע 

 תשובה מפורטת, אבל הם מביעים התעניינות: מה חדש? מה נשמע?

What’s new? / What’s happening? / How’s it going? 
.22

מה שלומך היום?
How are you today?

.23
גם בעברית אפשר לשאול: “איך הולך”? ולהתכוון ל: מה עניינים?
How are you doing today?

.24
אם מי ששאל הוא לא אמא או אבא או חבר קרוב – הוא מצפה לתשובה מנומסת ולא לרשימה 

של תלונות... אפשר להגיד פשוט: טוב, תודה.
Fine, thanks

.25
אצלי הכל בסדר. ומה אצלך?

Everything’s fine with me. What about you?
.26

ובאמת, אם אף אחד לא התלונן יותר מדי, והכול היה נעים, או לפחות ממש בסדר, אפשר לסכם 
בנימוס: נהניתי. היה נעים מאוד

I had a lovely time
.27

והמארח יענה: “העונג כולו שלי”. עכשיו תודו, כל מילות הנימוס האלה נמצאות גם בעברית, אבל 
כאן הן איכשהו נשמעות יותר טבעיות... העונג כולו שלי.

It’s my pleasure
.28

וכך, ברוח הנימוסים הזרים, ניפרד כנהוג בברכות ובאיחולים: אני מאחל)ת( לך
I wish you...

.29



אפשר גם “איחולים לבביים” או בקיצור, “איחולים”, ואולי, כמו שאומרים בעברית: בהצלחה
Good luck

.30
אפשר, כמובן לברך קצת יותר בפרטים, למשל: בריאות ואושר

Good health and happiness
.31

ויש גם חג שמח
Happy holiday

.32
ומאוד מקובל גם שנה טובה

Happy New Year
.33

וזו גם צורת פרידה: נסיעה טובה
Bon voyage

.34
הלו, ילד, בן כמה אתה?! יומולדת שמח

Happy birthday
.35

ולציון יום השנה, לרוב במשמעות: יום נישואים שמח
Happy anniversary

.36
תבלו בנעימים, שהות נעימה

Enjoy your stay
.37

ושיהיה לכם יום נעים
Have a nice day

.38
והברכה, התוספת שתמיד תופסת: כל טוב

All the best



12.מלון
Hotels

.355
 עכשיו, אחרי שנחתנו והגענו בשלום, מילאנו טפסים והתחלנו להיות תיירים..., מה הם המצבים 

השכיחים שבהם ניתקל? נתחיל בבית מלון. חשוב להזמין מראש חדר במלון. אחרת אולי לא 
יהיה... כשאתם מזמינים חדר מראש - שומרים לכם מקום! להזמין חדר במלון 

Making Hotel Reservations
.356

אם לא הזמנתם חדר, השאלה הראשונה לפקיד הקבלה תהיה: שלום, יש לכם חדר פנוי?
Hello, do you have a vacancy?

.357
והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע: מצטערים, הכול תפוס...

Sorry, everything’s taken / There are no vacancies
.358

אם הזמנתם תוכלו להגיד: הזמנתי מראש, כלומר יש לי הזמנה
I have a reservation

.359
ואם לא הזמנתם, תנסו את מזלכם ותגידו בנימוס ותקוו לטוב: אין לי הזמנה

I don’t have a reservation
.360

ואולי כדאי לפרט: אני צריך )צריכה( חדר



I need a room...
.361

ללילה אחד
for one night

.362
לשני מבוגרים ולשני ילדים

for two adults and two children
.363

זה יכול להישמע משונה, אבל מניסיון, כדאי לפעמים לוודא: עם חדר רחצה ושרותים
with a bathroom

364
עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית

with a single bed / double bed
.365

איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה?
on the first floor

.366
או אולי דווקא... בקומה העליונה

on the top floor
.367

איך אני מגיעה לשם?... לעלות למעלה במדרגות? 
upstairs 

.368
או אולי... לרדת למטה במדרגות

downstairs
.369

אבל אני עם מזוודות, אולי יש מעלית?... מעלית
elevator / lift

.370
האזור של המלון חשוב למי שרוצה לטייל וגם משפיע על המחיר. מלון יכול להיות במרכז העיר, 
ליד תחנת רכבת או בפרברים. בכלל, תמיד טוב לדעת את הכתובת המדויקת של המלון, לא? 

איפה אתם ממוקמים?
Where are you located?

.371
אם לא ברור, תמיד כדאי לשאול: איך אני מגיעה אליכם מ...?

How do I get there from...?
.372

וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך: מה המחיר בבקשה?
 How much does it cost?

.373



זה לא תמיד מובן מאליו: האם המחיר כולל ארוחת בוקר?
Does the price include breakfast?

.374
בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות: ארוחת בוקר

breakfast
.375

ארוחת צהרים
lunch

.376
ובערב, ארוחת ערב

supper
.377

כמעט שכחנו את הפקיד על הקו... אז מה נסגור איתו?.. ניקח את החדר! תודה. אגיע עד 
השעה... 4

Thank you, I’ll be there by... 4
.378

בכל הארצות המיומנות באירוח תיירים, קיימות לשכות מידע לתיירים. גם ברוב המלונות תפגשו 
פינת מידע לתיירים, שם אפשר לשאול את כל השאלות שתיירים שואלים... מידע לתיירים

Tourist Information
.379

את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך: סליחה, איפה יש כאן..?
Excuse me, where can I find...

.380
אולי נתפזר לקניות בשוק. כדאי לקבוע נקודת מפגש! נקודת מפגש

the meeting point / the rendezvous point
.381

יש לכם אולי... רצוי בחינם... מפת העיר?
a map of the city

.382
תוכלו לעזור לי למצוא בסביבה... סוכנות להשכרת רכב

a car rental agency
.383

בעצם, אולי אני מחפשת... תחנת מוניות או תחנת אוטובוס
a taxi stand / bus stop

.384
רכבת ל...

a train to...


