
1.חייבים לדעת!
Это важно знать!

.1
כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן

да 
da

.2
אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין שאצלנו "לא" הוא לא!

нет
net

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

пожалуйста
pazha*lusta

.4
אם הסכימו איתנו, נרצה בוודאי להודות: אפשר סתם לומר תודה

спасибо
spasi*ba

.5
ואפשר גם להדגיש ולומר רב תודות או תודה רבה

большое



спасибо! 
bal’sho*ye
spasiba!

.6
בדרך כלל, תיענו בתשובה המקובלת, שבעברית היא מקבילה ל"בשמחה", "בכיף" או לתשובה 

הצנועה: על לא דבר
не за что 

ne* za shto
.7

והנה אנחנו כבר יודעים לשלב ולומר: כן, בבקשה
да, пожалуйста 
da, pazha*lusta

.8
או: לא, תודה

нет, спасибо 
net, spasi*ba

.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

извините 
izvini*te

.10
ויש גם "סליחה" כמילת מחילה - "הו, סליחה, לא התכוונתי!" - אם חלילה פגענו במישהו - נבקש 

סליחה...
прошу прощения prashu* prasche*niya

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

простите
prasti*te

.12
וכשהכול בסדר, תוכלו לענות: זה בסדר

нормально
narma*l’na

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

привет
prive*t

.14
ובפרידה?... בעברית תמיד אומרים "שלום", גם כשבאים וגם כשהולכים, אבל בשפות רבות זה 

לא כך. ככה אומרים שלום כשנפרדים



до свиданья
da svida*n’ya

.15
לפעמים באמת מתכוונים להתראות, לפעמים אומרים להתראות רק מתוך נימוס... בכל מקרה 

נאמר: להתראות
пока!
paka*!

.16
מעניין ָלמה, כמעט בכל השפות יש ברכה מיוחדת לפגישה הראשונה בבוקר. כשפוגשים מישהו 

בבוקר, אומרים לו או לה: בוקר טוב!
доброе утро!

do*braye u*tra!
.17

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

добрый день!
do*bryj den’!

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

добрый вечер!
do*bryj ve*chir!

.19
ובלילה, כשהולכים לישון, ממש באותה שיטה, אומרים: לילה טוב

спокойной ночи!
spako*jnaj no*chi!

.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
добро пожаловать!
dabro* pazha*lavat’!

.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?

как дела? 
kak dila*?

что нового?
shto no*vava?

.22
מה שלומך היום?



как самочувствие?
kak samach’u*stviye?

.23
גם בעברית אפשר לשאול: "איך הולך"? ולהתכוון ל: מה עניינים?

как дела?
kak dila*?

.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.
спасибо, хорошо
spasi*ba, harasho*

.25
אצלי הכל בסדר. ומה אצלך?

у меня всё хорошо 
u min’a* fs’o* harasho*

а у вас?
a u vas?

.26
ובאמת, אם אף אחד לא התלונן יותר מדי, והכול היה נעים, או לפחות ממש בסדר, אפשר לסכם 

בנימוס: נהניתי. היה נעים מאוד
было очень приятно
by*lo o*chin’ priya*tna

.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.
с удовольствием!
s udavo*l’stviyem!

.28
וכך, ברוח הנימוסים הזרים, ניפרד כנהוג בברכות ובאיחולים: אני מאחל)ת( לך

я вам желаю…
ya vam zhila*yu

.29
אפשר גם "איחולים לבביים" או בקיצור, "איחולים", ואולי, כמו שאומרים בעברית: בהצלחה

успеха
uspe*ha

.30
אפשר, כמובן לברך קצת יותר בפרטים, למשל: בריאות ואושר
здоровья и счастья
zdaro*vja i scha*s’t’ja

.31



ויש גם חג שמח
счастливого праздника
sch’isli*vava pra*znika

.32
ומאוד מקובל גם שנה טובה

счастливого Нового года
sch’isli*vava no*vava go*da

.33
וזו גם צורת פרידה: נסיעה טובה

счастливого пути
sch’isli*vava puti

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

с днем рождения!
z dnyo*m razhde*niya!

.35
ולציון יום השנה, לרוב במשמעות: יום נישואים שמח

с годовщиной!
z gadavschi*naj!

.36
תבלו בנעימים, שהות נעימה

счастливого дня
sch’isli*vava dn’a*

.37
ושיהיה לכם יום נעים

приятного дня
priya*tnava dn’a*

.38
והברכה, התוספת שתמיד תופסת: כל טוב

всего хорошего
fsivo* haro*shiva



12.מלון
Гостиница

.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 

заказ номера в гостинице
zaka*z no*mira v gasti*nitse

.356
אם לא הזמנתם חדר, השאלה הראשונה לפקיד הקבלה תהיה: שלום, יש לכם חדר פנוי?

у вас есть свободные номера?
u vas jes’t’ svabo*dnyje namira*?

.357
והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע: מצטערים, הכול תפוס...
сожалеем, мест нет
sazhyle*im, mest net

.358
אם הזמנתם תוכלו להגיד: הזמנתי מראש, כלומר יש לי הזמנה

номер для меня заказан
no*mir dl’a minya* zaka*zan

.359



ואם לא הזמנתם, תנסו את מזלכם ותגידו בנימוס ותקוו לטוב: אין לי הזמנה
нет, номер не заказан
net,  no*mir ni zaka*zan

.360
ואולי כדאי לפרט: אני צריך )צריכה( חדר

мне нужен номер
mne nu*zhen no*mir

.361
ללילה אחד

на одну ночь
na adnu* noch’

.362
לשני מבוגרים ולשני ילדים

для двух взрослых и двух детей
dl’a dvuh vzro*slyh i dvuh dite*j

.363
זה יכול להישמע משונה, אבל מניסיון, כדאי לפעמים לוודא: עם חדר רחצה ושרותים

с ванной
s va*nnaj

364
עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית

с односпальной кроватью
s adnaspa*l’naj krava*t’yu
с двуспальной кроватью
z dvuspa*l’naj krava*t’yu

.365
איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה?

на первом этаже
na pe*rvam itazhe*

.366
או אולי דווקא... בקומה העליונה

на последнем этаже
na pasle*dnim itazhe*

.367
איך אני מגיעה לשם?... לעלות למעלה במדרגות? 

подняться по лестнице
padn’a*tsa pa le*snitse

.368
או אולי... לרדת למטה במדרגות

спуститься по лестнице



spusti*tsa pa le*snitse
.369

אבל אני עם מזוודות, אולי יש מעלית?... מעלית
лифт

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?
где вы расположены?
gde vy raspolo*zhiny?

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

как я могу добраться до вас от…
kak ya mogu* dabra*tsa da vas  ot

.372
וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך: מה המחיר בבקשה?
сколько это стоит?
sko*lka e*ta sto*it?

.373
זה לא תמיד מובן מאליו: האם המחיר כולל ארוחת בוקר?

в эту цену входит завтрак
v e*tu tse*nu fho*dit za*ftrak

.374
בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות: ארוחת בוקר

завтрак
za*ftrak

.375
ארוחת צהרים

обед
abe*t

.376
ובערב, ארוחת ערב

ужин
u*zhin

.377
כמעט שכחנו את הפקיד על הקו... אז מה נסגור איתו?.. ניקח את החדר! תודה. אגיע עד 

השעה... 4
спасибо, я приеду 
к четырем часам



spasi*ba, ya prije*du 
k chityr’o*m chisa*m

.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
информация для туристов
infarma*tsiya dl’a turi*staf

.379
את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך: סליחה, איפה יש כאן..?
простите, где находится?
prasti*ti gde naho*ditsa?

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

место встречи
me*sta fstre*chi

.381
יש לכם אולי... רצוי בחינם... מפת העיר?

карта города
karta go*rada

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

агентство по прокату автомобилей
age*ntstva pa parka*tu aftamabi*lej?

.383
בעצם, אולי אני מחפשת... תחנת מוניות או תחנת אוטובוס

стоянка такси
staya*nka taksi*

остановка автобуса
astano*fka afto*busa

.384
רכבת ל...

поезд до…
po*ist do


