
1.חייבים לדעת!
どうか

.1
כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן

はい
hai

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

いいえ
iie

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

どうか・お願いします
douka/ 

onegaishimasu
.4

אם הסכימו איתנו, נרצה בוודאי להודות: אפשר סתם לומר תודה
ありがとう
arigatou

.5
ואפשר גם להדגיש ולומר רב תודות או תודה רבה

どうもありがとう



Doumo arigatou
.6

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

どういたしまして
Douitashimashite

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

はい、お願いします。
Hai, onegaishimasu

.8
או: לא, תודה

いいえ、結構です。
Iie, kekkoudesu

.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

すみません
Sumimasenn

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

סליחה...
許してください

Yurushite kudasai
.11

במקרה של צער אמיתי או סתם לצורך התנצלות: מצטער / מצטערת
ごめんなさい

Gomenn nasai
.12

וכשהכול בסדר, תוכלו לענות: זה בסדר
大丈夫です

Daijyoubu desu
.13

נעבור לכמה "משפטי פגישה". המילה הראשונה שתגידו ברגע הפגישה תהיה כנראה שלום
こんにちは

konnichiwa
.14

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

さようなら



Sayounara
.15

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

またね
Matane

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

בבוקר, אומרים לו או לה: בוקר טוב!
おはよう！
Ohayou!

.17
אצלנו בעברית, זה לא ממש נהוג, אבל כאן מברכים באופן מיוחד גם אחר הצהריים: אחר צהרים 

טובים
こんにちは！

Konnnichiwa!
.18

כשפוגשים מישהו בערב, אומרים לו או לה: ערב טוב
こんばんは！

Konnbannwa!
.19

ובלילה, כשהולכים לישון, ממש באותה שיטה, אומרים: לילה טוב
おやすみ！
Oyasumi!

.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
ようこそ・いらっしゃい
Youkoso / irassyai

.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?

最近どうですか？
Saikinn doudesuka?

.22
מה שלומך היום?

お元気ですか？
Ogenki desuka

 / 



本日はご機嫌いかがですか？
Honjitsuwa gokigen ikaga desuka?

.23
גם בעברית אפשר לשאול: "איך הולך"? ולהתכוון ל: מה עניינים?
今日の調子はどうですか？

Kyouno choushiwa doudesuka?
.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.

元気ですよ。ありがとう
Genki desuyo Arigatou

.25
אצלי הכל בסדר. ומה אצלך?

とても元気ですよ。あなたはどうですか？
Totemo genki desuyo Anatawa doudesuka?

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

בנימוס: נהניתי. היה נעים מאוד
楽しかったです

Tanoshikatta desu
.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.
喜んで

Yorokonnde
.28

וכך, ברוח הנימוסים הזרים, ניפרד כנהוג בברכות ובאיחולים: אני מאחל)ת( לך
～でありますように

…de arimasu youni
.29

אפשר גם "איחולים לבביים" או בקיצור, "איחולים", ואולי, כמו שאומרים בעברית: בהצלחה
幸運を祈ります

Kouunwo inorimasu
.30

אפשר, כמובן לברך קצת יותר בפרטים, למשל: בריאות ואושר
健康と幸せを祈ります

Kennkouto shiawasewo inorimasu
.31

ויש גם חג שמח
良い休暇を！



Yoi kyuukawo!
.32

ומאוד מקובל גם שנה טובה
明けましておめでとう

Akemashite omedetou
.33

וזו גם צורת פרידה: נסיעה טובה
いってらっしゃい

itterassyai
.34

הלו, ילד, בן כמה אתה?! יומולדת שמח
お誕生日おめでとう

Otanjoubi omedetou
.35

ולציון יום השנה, לרוב במשמעות: יום נישואים שמח
結婚記念日おめでとう

Kekkonn kinennbi omedetou
.36

תבלו בנעימים, שהות נעימה
おくつろぎください

Okutsurogi kudasai
.37

ושיהיה לכם יום נעים
良い一日を

Yoi ichinichiwo
.38

והברכה, התוספת שתמיד תופסת: כל טוב
がんばって
Gannbatte



12.מלון
ホテル

.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 

ホテルの部屋を予約する
Hoteruno heyawo yoyaku suru

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

もしもし、空き部屋はありますか？
Moshimoshi, akibeyawa arimasuka?

.357
והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע: מצטערים, הכול תפוס...
すみません、満室です。

Sumimasenn, mannshitsu desu
.358

אם הזמנתם תוכלו להגיד: הזמנתי מראש, כלומר יש לי הזמנה
私は予約があります。

Watashiwa yoyakuga arimasu
.359



ואם לא הזמנתם, תנסו את מזלכם ותגידו בנימוס ותקוו לטוב: אין לי הזמנה
私は予約がありません。

Watashiwa yoyakuga arimasenn
.360

ואולי כדאי לפרט: אני צריך )צריכה( חדר
私は部屋が必要です。

Watashiwa heyaga  hitsuyou desu
.361

ללילה אחד
一晩

hitobann
.362

לשני מבוגרים ולשני ילדים
大人二名と子供二人

Otona nimeito kodomo futari
.363

זה יכול להישמע משונה, אבל מניסיון, כדאי לפעמים לוודא: עם חדר רחצה ושרותים
トイレ・シャワー付き
Toire shawaa tsuki

364
עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית

シングル・ベッド
ダブル・ベッド

Shinnguru beddo
daburu beddo

.365
איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה?

一階
ikkai

.366
או אולי דווקא... בקומה העליונה

最上階
saijyoukai

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

jyoukai
階下

kaika
.368



או אולי... לרדת למטה במדרגות
下階

kaika
.369

אבל אני עם מזוודות, אולי יש מעלית?... מעלית
エレベーター
erebeetaa

.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?
場所はどちらですか？

 
Bashowa dochira desuka?

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

～からはどうやってそちらに行けますか？
<…> karawa douyatte sochirani ikemasuka?

.372
וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך: מה המחיר בבקשה?
料金はいくらですか？

Ryoukinnwa ikura desuka?
.373

זה לא תמיד מובן מאליו: האם המחיר כולל ארוחת בוקר?
料金に朝食は含まれますか？・朝食付きですか？

Ryoukinnni choushokuwa fukumaremasuka?
/ choushoku tsuki desuka?

.374
בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות: ארוחת בוקר

朝食
choushoku

.375
ארוחת צהרים

昼食
chuushoku

.376
ובערב, ארוחת ערב

夕食
yuushoku

.377



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

ありがとう。私はそちらに・・・4時までに到着します。
Arigatou watashiwa sochirani yojimadeni touchakushimasu

.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
観光案内所

Kannkou annnaisho
.379

את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך: סליחה, איפה יש כאן..?
すみません、～はどこにありますか？

Sumimasenn, <…> wa dokoni arimasuka?
.380

אולי נתפזר לקניות בשוק. כדאי לקבוע נקודת מפגש! נקודת מפגש
集合場所・集合地

Shuugou basho / shuugou chi
.381

יש לכם אולי... רצוי בחינם... מפת העיר?
街の地図

Machino chizu
.382

תוכלו לעזור לי למצוא בסביבה... סוכנות להשכרת רכב
レンタカー代理店

Rentakaa dairitenn
.383

בעצם, אולי אני מחפשת... תחנת מוניות או תחנת אוטובוס
タクシー乗り場・バス停

Takushii noriba / basu tei
.384

רכבת ל...
～への電車

<…> eno dennsha


