
1. חייבים לדעת!
أمور عليك معرفتها

1.
כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן

نعم
Na’am

أيوا
Aiwa

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

ال
La

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

ً لطفا
Loutfan
لو سمحت

Law
Samaht

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

شكراً
Shoukran

5.
ואפשר גם להדגיש ולומר רב תודות או תודה רבה

شكراً جزيالً
Shoukran Jazeelan

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

הצנועה: על לא דבר
(m) أهالً بَك
(f) أهالً بِك

Ahlan Bika (m)
Ahlan Biki (f)

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



ً نعم، لطفا
Na’am, Loutfan

8.
או: לא, תודה

ال شكراً
La Shoukran

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

عذراً
Ozran
إسمح لي

إسمحي لي 
Ismah li
Ismahi li

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

סליחה...
عفواً

Afwan

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

أعتذر
A’atazir

12.
וכשהכול בסדר, תוכלו לענות: זה בסדר

ً حسنا
Hasanan

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

مرحبا
Marhaba
السالم عليكم

a-salamu alaykum
14.

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

مع السالمة
Ma’ Assalama

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



להתראות
إلى اللقاء

Ila al-Liqa’

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

בבוקר, אומרים לו או לה: בוקר טוב!
صباح الخير

Sabah el-kheir

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

טובים
مساء الخير

Masa’ el-Kheir
In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.

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

مساء الخير
Masa’ el-kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.
19.

ובלילה, כשהולכים לישון, ממש באותה שיטה, אומרים: לילה טוב
(m) تصبح على خير

Tosbih ala kheir
(f) تصبحين على خير

Tosbiheen ala kheir

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
(m) أهالً بَك
(f) أهالً بِك

Ahlan Bika (m)
Ahlan Biki (f)

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?
ما الجديد؟

ma al-jadid
شو االخبار؟

Shou l-akhbar?
22.

מה שלומך היום?
(m)كيف حالَك اليوم؟

Kayfa halak al-yawm? (m)
(f) كيف حالِك اليوم؟



Kayfa halek al-yawm? (m)
كيفك؟

Kifak? (m)
Kifek? (f)

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

(m)كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? (m)

(f) كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? (m)

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.
بخير شكراً

Bi khayr, shoukran

25.
אצלי הכל בסדר. ומה אצלך?

كل شيء على ما يرام. وأنَت؟
،Kollo shay’ ala ma youram. Wa ant?

(f) كل شيء على ما يرام. وأنِت؟
Kollo shay’ ala ma youram. Wa anti? (f)

أنا بخير وأنت؟
Ana bi-kher. Wa-anta?
Ana bi-kher. Wa-anti?

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

בנימוס: נהניתי. היה נעים מאוד
ً أمضيت وقتاً رائعا

Amdaytou waqtan ra’i’an
استمتعت

Istamta'tu
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.

بكل سرور
Bi kol sorour

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

أتمنى
Atamanna

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

ً حظاً موفقا



Hazzan Mouwaffaqan
التوفيق

a-tawfik
30.

אפשר, כמובן לברך קצת יותר בפרטים, למשל: בריאות ואושר
الصحة الجيدة والسعادة

As-Sihha al-jayyida wa sa’adah

31.
ויש גם חג שמח

أعياد سعيدة
A’yad Sa’ida
كل عام وانتم بخير

Kul aam wa-antum bi-kher
32.

ומאוד מקובל גם שנה טובה
رأس سنة سعيدة

Ras Sana Sa’ida

33.
וזו גם צורת פרידה: נסיעה טובה

رحلة سعيدة
Rihla Sa’ida

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

عيد ميالد سعيد
Eid Milad Sa’id

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

عيد زواج سعيد
Eid Zawaj Sa’id

36.
תבלו בנעימים, שהות נעימה

إقامة طيبة
Iqama Tayyiba

37.
ושיהיה לכם יום נעים

نهار سعيد
Nahar Sa’id

38.
והברכה, התוספת שתמיד תופסת: כל טוב

أطيب التمنيات
Atyab Attamanniyat



12.מלון
 الفنادق

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 

القيام بحجز في الفندق
Al-Qiyam bi hajz fi al-fondoq

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

مرحباً، هل لديكم غرفة شاغرة؟
Marhaba. Hal ladaykum ghorfa shaghira?

357.
והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע: מצטערים, הכול תפוס...
عذراً، كل الغرف مأخوذة

Ozran, kol al-ghoraf ma’khouza

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

لدي حجز
Ladayya hajz

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

ليس لدي حجز
Laysa ladayya hajz

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

أحتاج إلى غرفة
Ahtaj ila ghorfa

361.
ללילה אחד

لليلة واحدة
Li layla wahida



362.
לשני מבוגרים ולשני ילדים

لراشدين وطفلين
Li rashidayn wa tiflayn

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

مع حّمام
Ma’ hammam

364
עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית

مع سرير مفرد
Ma’ sareer moufrad

سرير مزدوج
Sareer mouzdawej

365.
איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה?

في الطابق األول
Fi ttabeq al-awwal

Floor is also:
دور

Dawr
366.

או אולי דווקא... בקומה העליונה
في الطابق العلوي

Fi ttabeq al-olwi
Floor is also:

دور
Dawr

367.
איך אני מגיעה לשם?... לעלות למעלה במדרגות? 
أعلى
A’la

368.
או אולי... לרדת למטה במדרגות

أسفل
Asfal

369.
אבל אני עם מזוודות, אולי יש מעלית?... מעלית

مصعد
Mis’ad

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?

ما هو موقعكم؟
Ma howa mawqi’okom?

371.
אם לא ברור, תמיד כדאי לשאול: איך אני מגיעה אליכם מ...?
...كيف أصل إلى هناك من

Kayfa asil ila hounak min…?

372.
וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך: מה המחיר בבקשה?

كم يكّلف؟
Kam youkallif?

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

هل يتضمن السعر الفطور؟
Hal yashmol assi’r al-fotour?

374.
בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות: ארוחת בוקר

فطور
Fotour

375.
ארוחת צהרים

غداء
Ghada’

376.
ובערב, ארוחת ערב

عشاء
Asha’

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

4
شكراً، سأكون هناك عند ... 4

Shokran, sa akoun hounak inda … 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
معلومات السائحين

Ma’aloumat Assa’iheen

379.



את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך: סליחה, איפה יש כאן..?
عذراً، أين يمكنني إيجاد...؟

Ozran, ayna yomkinouni ijad …?
إسمح لي وين ال...؟

Ismah li, Wen al…?
380.

אולי נתפזר לקניות בשוק. כדאי לקבוע נקודת מפגש! נקודת מפגש
نقطة التقاء

Noqtat iltiqa’

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

خريطة مدينة
Khareetat Madeena

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

وكالة تأجير سيارات
Wikalat ta’jeer sayyarat

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

موقف تاكسي
Mawqif taxi

موقف باص
Mawqif bas

384.
רכבת ל...

...قطار إلى
Qitar ila…


