
ְפֶטה ְנֶשן אּוְנד ֶגֶשﬞ יְנֶדה, ֶמﬞ ְפרֹוﬞ

ְרְשֶטֶלן פֹוﬞ
ַדְרף ִאיְך ִאﬞיֶנן ֶהְרן [ְפַרּו] ... 

רְשֶטֶלן פֹוﬞ
ֶנן צּו ֶלְרֶנן) ְנֶגֶנם (ִזי ֶקﬞ ֶזר ַאﬞ

ִוי ֶגט ֶאס ִאﬞיֶנן
ְנֶקה, גּוט. אּוְנד ִאﬞיֶנן ַﬞ ַדﬞ

יֶאס / ִוי ְשֶטְטס ְטס נֹוﬞ ַוס ִגיּבְ

ְרְדנּוְנג ֶלס ִאין אֹוﬞ ַאﬞ
ְנק! גֹוט ַזי ַדﬞ

ִוי ֶגט ֶאס... ִאﬞיֶרר ְפַרּו / ִאﬞיֶרם ַמן

Freunde, Menschen und 
Geschäfte

Vorstellen
Darf ich Ihnen Herrn 

[Frau] ... vorstellen?
Sehr angenehm (Sie 

kennen zu lernen).
Wie geht es Ihnen?
Danke, gut. Und Ihnen?
Was gibts Neues? Wie 

stehts?
Alles in Ordnung.
Gott sei Dank!
Wie geht es... Ihrer Frau / 

Ihrem Mann?

• גרמנית

43 42

• גרמנית

43 42

• גרמנית

43 42

ים ַוֲעָסִקים ֲחֵבִרים, ֲאָנׁשִ

רּות ֶהיּכֵ
יר ֶאת ָמר [ָמַרת]... ה ְלַהּכִ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

יר אֹוְתָך [אֹוָתְך])  ָנִעים ְמאֹוד (ְלַהּכִ

לֹוֵמְך]? ְ לֹוְמָך [ׁשּ ָמה ׁשְ
?[ ה [ַאּתְ  טֹוב, ּתֹוָדה. ְוַאּתָ

ע"? / "ָמה ָהִעְנָייִנים?" ָמְ ”ָמה ִנׁשְ

ֵסֶדר  ַהּכֹול ּבְ
ם! / ּתֹוָדה ָלֵאל! ֵ רּוְך ַהׁשּ  ּבָ
ֲעֵלְך? ָך / ּבַ ּתְ לֹום... ִאׁשְ ָמה ׁשְ



ְכְפַרֶגה ְנֶקה ִפיר ִדי ַנﬞ ַﬞ ַדﬞ
ִוי ַהﬞיֶסן ִזי

ִאיְך ַהﬞיֶסה ...
ִוי ַאְלט ִזיְנד ִזי

ְנִציג ין ְצַבﬞ ִאיְך ּבִ
ין (נֹוﬞיְנֶצְנהּוְנֶדְרט-ַאְכְטִציג)  ִאיְך ּבִ

ֶרן. ֶגּבֹוﬞ

ֶמן ִזי ֶהר קֹוﬞ וֹוﬞ
ֶמה ַאּוס... ִאﬞיְסַרֶאל יְך קֹוﬞ ִאִ

ְפִליְך רּוﬞ ַוס טּון ִזי ּבֶ
ן ִזי ּבֶ ִוי ִפיֶלה ִקﬞיְנֶדר ַהﬞ

ה ַאﬞיֶנן זֹון אּוְנד ַאﬞיֶנה  ּבֶ ִאיְך ַהﬞ
ְכֶטר טֹוﬞ

ִזיְנד ִזי ַאַלﬞין ִהיר
ין ִהיר ִמיט ... ִאיְך ּבִ
ַמﬞיֶנר ְפַרּו / ַמﬞיֶנם ַמן

ְלֶטְרן / ַמﬞיֶנן ִקﬞיְנֶדְרן ַמﬞיֶנן ֶאﬞ

Danke für die Nachfrage.
Wie heißen Sie?
Ich heiße ...
Wie alt sind Sie?
Ich bin zwanzig.
Ich bin 1980 

(neunzehnhundert-achtzig) 
geboren.

Woher kommen Sie?
Ich komme aus... Israel.
Was tun Sie beruflich?
Wie viele Kinder haben Sie?
Ich habe einen Sohn und eine 

Tochter.
Sind Sie allein hier?
Ich bin hier mit ...
- meiner Frau. / meinem 

Mann.
- meinen Eltern. / meinen 

Kindern.
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חברה
 ּתֹוָדה ַעל ַהִהְתַעְנְיינּות

ֵמְך]? ְ ְמָך [ׁשּ ָמה ׁשִ
ִמי...  ׁשְ

?[ ה [ַאּתְ ה ַאּתָ ּמָ ת] ּכַ ן [ּבַ ּבֶ
ת] 20 ן [ּבַ  ֲאִני ּבֶ

ַנת 1980 ׁשְ י ּבִ  נֹוַלְדּתִ

?[ ה [ַאּתְ ֵמֵאיפֹה ַאּתָ
ָרֵאל  ֲאִני ִמ... ִיׂשְ

] עֹוֵסק [עֹוֶסֶקת]? ה [ַאּתְ ַמה ַאּתָ ּבְ
ה ְיָלִדים ֵיׁש ְלָך [ָלְך]? ּמָ ּכַ

ן ּוַבת  ֵיׁש ִלי ּבֵ

אן? ] ְלַבד ּכָ ה [ַאּתְ ַאּתָ
אִתי ְלָכאן ִעם... ּבָ

ֲעִלי י / ּבַ ּתִ - ִאׁשְ

- הֹוַריי / ְיָלַדיי



ין... ֶפְרַהﬞיַרֶטט ִאיְך ּבִ
ֶגִשﬞיֶדן / ֶפְרִבﬞיְטֶבט

ֶמן ְנֶגה ִזיְנד ִזי ֶגקֹוﬞ ִפיר ִוי ַלﬞ

ֶכה / ַאיֶנן  יר ַאﬞיֶנן ַטג / ַאﬞיֶנה וֹוﬞ ִפִ
ַנט מֹוﬞ

ין ִהיר ... ִאיְך ּבִ
זּוְך ְרַלּוּב / צּו ַאﬞיֶנן ּבֶ צּום אּוﬞ

ְפֶטן ְסְפלּוג / צּו ֶגֶשﬞ ִפיר ַאﬞיֶנן ַאּוﬞ

ֶנן ִזי ִהיר וֹו וֹוﬞ

ְנד פֹור ּבֶ יֶטה ַאﬞ ן ִזי הֹוﬞ ּבֶ ַוס ַהﬞ

ַמﬞיֶנה ְגִרﬞיֶסה ַאן ...

לטֹוק ְסמֹוﬞ
ְך ִהיר זּוﬞ ְרְסֶטר ּבֶ ִאיְסט ַדס ִאיר ֶאﬞ

Ich bin... verheiratet.
- geschieden. / verwitwet.
Für wie lange sind Sie 

gekommen?
Für einen Tag. / eine 

Woche. / einen Monat.
Ich bin hier...
zum Urlaub. / zu einem 

Besuch.
- für einen Ausflug. / zu 

Geschäften.
Wo wohnen Sie hier?

Was haben Sie heute 
Abend vor?

Meine Grüße an ...

“Smalltalk”
Ist das Ihr erster Besuch 

hier?
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ֲאִני... ָנׂשּוי [ְנׂשּוָאה]
ה] / ַאְלָמן [ַאְלָמָנה] רּוׁשָ רּוׁש [ּגְ - ּגָ

את]? אָת [ּבָ ה ְזַמן ּבָ ְלַכּמָ

בּוַע / חֹוֶדׁש  יֹום / ׁשָ

אִתי... ּבָ
ה / ְלִביּקּור - ְלחּוְפׁשָ

- ְלִטּיּול / ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים

] ִמְתַאְכֵסן  ה [ַאּתְ ֵאיפֹה ַאּתָ
אן? [ִמְתַאְכֶסֶנת] ּכָ

ה]  ה [עֹוׂשָ ] עֹוׂשֶ ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ
ָהֶעֶרב?

לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

יָחה ְקָצָרה) ”ְסמֹול-טֹוק" (ׂשִ
ְך]  ּלָ ָך [ׁשֶ ּלְ יּקּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהִאם ֶזה ַהּבִ

אן? ּכָ



ִוי ַור ִדי ַפְרט / ֶדר ְפלּוג

ְלט ֶאס ִאﬞיֶנן ִהיר ֶגֶפﬞ
ְנְדַהיט ִוי ְשֶטְטס ִמיט ֶדר ֶגזּוﬞ

גֹוט ַזי ַדְנק!
ְפֶטן ִוי ְשֶטְטס ִמיט ֶדן ֶגֶשﬞ

ְסֶגַציְכֶנט! ַאּוﬞ
ִליְך ִוי ִאﬞיּבְ

ְכִריְכֶטן ֶגן ִזי צּו ֶדן ַנﬞ ַוס ַזﬞ

ן ִזי ֶגֶהיְרט, ַדס ... ּבֶ ַהﬞ
ֶגן! ַוס ִזי ִניְכט ַזﬞ

ן ִזי ַאﬞיֶנה אּור ּבֶ ַהﬞ
ֶכן ִזי ַרּוﬞ

גּוִמי ֶמﬞיְכֶטן ִזי ַאין ַקּוﬞ
ְסִסיְכט! ַוס ִפיר ַאﬞיֶנה ַאּוﬞ

ְרִליֶכר ַטג! ַאין ֶהﬞ

Wie war die Fahrt? / der 
Flug?

Gefällt es Ihnen hier?
Wie stehts mit der 

Gesundheit?
Gott sei Dank!
Wie stehts mit den 

Geschäften?
Ausgezeichnet!
Wie üblich.
Was sagen Sie zu den 

Nachrichten?
Haben Sie gehört, dass...
Was Sie nicht sagen!
Haben Sie eine Uhr?
Rauchen Sie?
Möchten Sie ein Kaugummi?
Was für eine Aussicht!
Ein herrlicher Tag!
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חברה
יָסה? ִסיָעה / ַהּטִ ֵאיְך ָהְייָתה ַהּנְ

אן? ם ֶנֱהִנים ּכָ ַהִאם ַאּתֶ
ִריאּות? ֵאיְך ַהּבְ

 ּתֹוָדה ָלֵאל!
ֵאיְך ָהֲעָסִקים?

ִנים!  ְמצּוּיָ
ָרִגיל  ּכָ

] אֹוֵמר [אֹוֶמֶרת] ַעל  ה [ַאּתְ ָמה ַאּתָ
ַהֲחָדׁשֹות?

... ] ׁשֶ ַמְעּתְ ַמְעּתָ [ׁשָ ׁשָ
] אֹוֵמר [אֹוֶמֶרת]! ה [ַאּתְ  ָמה ַאּתָ

עֹון? אּוַלי ֵיׁש ְלָך [ָלְך] ׁשָ
ֶנת]? ֶ ן [ְמַעׁשּ ֵ ] ְמַעׁשּ ה [ַאּתְ ַאּתָ

רֹוֶצה [רֹוָצה] ַמְסִטיק?
ֵאיֶזה נֹוף ַמְדִהים!

ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא!



יֶטה, ִניְכט ַור ִצﬞיְמִליְך ַקְלט / ַוְרם הֹוﬞ

ֶרֶדן ּבְ ִזיְך ֶפְרַאﬞ
ֶפן ִויר אּוְנס ַון / וֹו ְטֶרﬞ

ֶפן ִויר אּוְנס דֹוְך ִאין / ַאם ...  ְטֶרﬞ
אּום ... אּור

ַדְרף ִאיְך ִדיְך {ִזי} ... ַאﬞיְנַלֶדן

ן / צּו ַאﬞיֶנר  ֶטס ֶרְסטֹורֹוﬞ ִאין ַאין גּוﬞ
ִזיְכִטיגּוְנג ְטּבֶ ְשַטﬞ

ֶזה צּו ַאﬞיֶנם ַקֶפה ַנְך ַהּוﬞ

ְנד ְפַרי ּבֶ יְטה ַאﬞ יְסט דּו {ִזיְנד ִזי} הֹוﬞ ּבִ

ְנֶדֶרס פֹור זֹוﬞ ה ִניְכְטס ּבֶ ּבֶ ִאיְך ַהﬞ

ְפִטיְגט ֶשﬞ ין ּבֶ ר ִאיְך ּבִ ּבֶ ְנֶקה, ַאﬞ ַדﬞ

Ziemlich kalt / warm heute, 
nicht wahr?

Sich verabreden
Wann / Wo treffen wir uns?
Treffen wir uns doch in / 

am ... um ... Uhr.
Darf ich dich {Sie} ... 

einladen?
- in ein gutes 

Restaurant / zu einer 
Stadtbesichtigung

- nach Hause zu einem 
Kaffee

Bist du {Sind Sie} heute 
Abend frei?

Ich habe nichts Besonderes 
vor.

Danke, aber ich bin 
beschäftigt.
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ַקר / ַחם ַהּיֹום, ָאה?

ה ִגיׁשָ ְקִביַעת ּפְ
ֵגׁש? ָמַתי / ֵאיפֹה ִניּפָ

ָעה... ׁשָ ... ּבְ ֵגׁש ּבְ נּוַכל ְלִהיּפָ

ר ְלַהְזִמין אֹוְתָך [אֹוָתְך]...? ֶאְפׁשָ

ִעיר - ְלִמְסָעָדה טֹוָבה / ְלִסּיּור ּבָ

ְיָתה / ְלכֹוס ָקֶפה - ֵאֵלינּו ַהּבַ

נּוָיה] ָהֶעֶרב? נּוי [ּפְ ] ּפָ ה [ַאּתְ ַאּתָ

ְכִנּיֹות ְמיּוָחדֹות  ֵאין ִלי ּתָ

 ּתֹוָדה, ֲאָבל ֲאִני ָעסּוק [ֲעסּוָקה]



ַדס ֶמﬞיְכֶטה ִאיְך ִניְכט
י... ַאּוף ִדיְך {ַאּוף ִזי} ְרֶטה ּבַ ִאיְך ַוﬞ

ְסט ִמיר ֶזר גּוט. ַדס ּפַ
ְננּוֶמר ִוי ִאיְסט ַדﬞיֶנה {ִאﬞיֶרה} ֶטֶלפֹוﬞ

ְנד  ּבֶ יֶטה ַאﬞ ֶפה ִדיְך {ִזי} הֹוﬞ ִאיְך רּוﬞ
ן אּור ַאן אּום ... ִזﬞיּבֶ

ַדס נֹוִטﬞיֶרה ִאיְך ִמיר ְגַליְך
ﬞיֶטה ַאן, ַדִמﬞיט  ֶפן ִזי ִמיְך ּבִ רּוף / רּוﬞ

ֶסה ִאיְך ֶאס ִניְכט ֶפְרֶגﬞ

ֶפן ַדס ְטֶרﬞ
ֶמן! ִויְלקֹוﬞ

ֶהן! ֶשﬞין, ִדיְך {ִזי} צּו ֶזﬞ
ֶהן יֶאה ִמיְך, ִדיְך {ִזי} צּו ֶזﬞ ִאיְך ְפרֹוﬞ

ְנְדִליְך ַהט ֶאס ִמיט ֶדם ְטﬞרֶֶפן  ֶאﬞ
ט! ּפְ ֶגְקַלﬞ

Das möchte ich nicht.
Ich warte bei ... auf dich {auf 

Sie}.
Das passt mir sehr gut
Wie ist deine {Ihre} 

Telefonnummer?
Ich rufe dich {Sie} heute 

Abend um ... sieben Uhr an.
Das notiere ich mir gleich.
Ruf / Rufen Sie mich bitte an, 

damit ich es nicht vergesse.

Das Treffen
Willkommen!
Schön, dich {Sie} zu sehen!
Ich freue mich, dich {Sie} zu 

sehen.
Endlich hat es mit dem Treffen 

geklappt!
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חברה
 ֲאִני לֹא ְמעּוְנָיין [ְמעּוְנֶייֶנת]

... ה ְלָך [ָלְך] ּבְ ֲאַחּכֶ

ֵסֶדר  יֹוִפי. ִמִצִדי ֶזה ּבְ
ְך]? ּלָ ָך [ׁשֶ ּלְ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ ָמה ִמְסּפַ

ֶעֶרב. ָעה... 7 ּבָ ׁשָ ר ּבְ ֵ ֶאְתַקׁשּ

ּיֹוָמן ֶאְרׁשֹום זֹאת ּבַ
יר ִלי! ַצְלְצִלי] ְלַהְזּכִ ַצְלֵצל [ּתְ ּתְ

ה ִגיׁשָ ּפְ
א! רּוְך ַהּבָ ּבָ

טֹוב ִלְראֹות אֹוְתָך [אֹוָתְך]!
ֵמַח ִלְראֹות אֹוְתָך! ֲאִני ׂשָ

ים! ׁשִ סֹוף-סֹוף ִנְפּגָ



יֶאס ְטס נֹוﬞ ַוס ִגיּבְ
ֶהן} גּוט ַאּוס! דּו ִזיְסט {ִזי ֶזﬞ

ְנֶדְנד ַאּוס! ֶלﬞ ֶהן} ּבְ דּו ִזיְסט {ִזי ֶזﬞ

ﬞיֶטה ֶהַרﬞין ֶמן ִזי} ּבִ קֹום {קֹוﬞ

ְטַבס צּו  ֶמﬞיְכֶטְסט דּו {ֶמﬞיְכֶטן ִזי} ֶאﬞ
ְטִרﬞיְנֶקן

ִשיד ּבְ ֶדר ַאﬞ
ַאּוף ִוﬞיֶדְרֶזֶהן!

ן ּבֶ ֶנן ֶגֶלְרְנט צּו ַהﬞ ֶשין, ִדיְך {ִזי} ֶקﬞ

ﬞיְנדּוְנג! ן ִאין ֶפְרּבִ ַלﬞיּבֶ ִויר ּבְ
ְגִרﬞיֶסה ַאן ...

ֶהן ִויר אּוְנס ִוﬞיֶדר ַון ַזﬞ

ְכְסֶטן  ְלד / ִאים ֶנﬞ ֶהן אּוְנס ... ּבַ ִויר ֶזﬞ
ַיר ִוﬞיֶדר

Was gibts Neues?
Du siehst {Sie sehen} gut 

aus!
Du siehst {Sie sehen} 

blendend aus!
Komm {Kommen Sie} bitte 

herein.
Möchtest du {Möchten Sie} 

etwas zu trinken?

Der Abschied
Auf Wiedersehen!
Schön, dich {Sie} kennen 

gelernt zu haben.
Wir bleiben in Verbindung!
Grüsse an ...
Wann sehen wir uns 

wieder?
Wir sehen uns ... bald / im 

nächsten Jahr wieder.
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ֵמה ָחָדׁש?
ה ִנְרֶאה טֹוב! ַאּתָ

ַאּתְ ִנְרֵאית ֶנֱהָדר!

ה ׁשָ ַבּקָ ִניָמה, ּבְ ְנִסי] ּפְ ֵנס [ִהיּכָ ִהיּכָ

ּתֹות? הּו ִלׁשְ ֶ ַמׁשּ

ֵרָדה ּפְ
ְלִהְתָראֹות!

ָהָיה ָנִעים ְמאֹוד ִלְפּגֹוׁש אֹוְתָך 
[אֹוָתְך]!

ר! מֹור ַעל ֶקׁשֶ ִנׁשְ
לֹום ְל... ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

ָמַתי ִנְתָרֶאה ׁשּוב?

ָנה  ָ ׁשּ ָקרֹוב / ּבַ  ִנְתָרֶאה ׁשּוב... ּבְ
ָאה ַהּבָ



ְנצּורּוֶפן! ֶסן ִזי} ִניְכט ַאﬞ ֶפְרִגﬞיס {ֶפְרֶגﬞ

ְנד! ּבֶ ֶלר ַאﬞ ַדס ַור ַאין טֹוﬞ
ה ִמיְך ִאין ַדﬞיֶנר {ִאﬞיֶרר}  ּבֶ ִאיְך ַהﬞ

ל ֶגִפיְלט ְלַשְפט ֶזר וֹוﬞ ֶגֶזﬞ

ְנִדיגּוְנְגס-ְשִביִריְגַקיֶטן ֶפְרְשֶטﬞ

ֶכן ִזי ... ֶרﬞ ְשּפְ

ְנְגִליש / ְפַרְנֶצﬞיֹוִזיש ֶאﬞ
ִניש / דֹויְטש ְשּפַﬞ

יש ּבִ ִניש / ַאַרﬞ ִאיַטְלֶיﬞ
ִוי ַהיְסט ... ַאּוף דֹויְטש

ִוי ַהﬞיְסט ַדס
ִאיש ֶרﬞ ֶכה ... ֶהּבְ ֶרﬞ ִאיְך ְשּפְ

ַמְנד ... ִריְכט ִהיר ֶיﬞ ְשּפְ
ﬞיְסֶכן ֶהה ַאין ּבִ ִאיְך ֶפְרְשֶטﬞ

Vergiss {Vergessen Sie} 
nicht anzurufen.

Das war ein toller Abend!
Ich habe mich in deiner 

{Ihrer} Gesellschaft 
sehr wohl gefühlt.

Verständigungs-
schwierigkeiten

Sprechen Sie ...?

- englisch / französisch
- spanisch / deutsch
- italienisch / arabisch
Wie heißt ... auf deutsch?
Wie heißt das?
Ich spreche ... hebräisch.
Spricht hier jemand...?
Ich verstehe ein bisschen.
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חברה
ר! ֵ ִחי] ְלִהְתַקׁשּ ּכְ ׁשְ ח [ּתִ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ

ַע! ּגֵ ָהָיה ֶעֶרב ְמׁשַ
ֶחְבָרֵתְך] ֶחְבָרְתָך [ּבְ ְמאֹוד ֶנֱהֵניִתי ּבְ

ָפה ֵיי ׂשָ ְקׁשָ

ר  ] ְמַדּבֵ ה [ַאּתְ ַהִאם ַאּתָ
ֶרת]...? [ְמַדּבֶ

ִלית / ָצְרָפִתית - ַאְנּגְ
ְרָמִנית ית / ּגֶ - ְסָפַרּדִ
- ִאיַטְלִקית / ֲעָרִבית

ְרָמִנית...? ּגֶ ֵאיְך אֹוְמִרים ּבְ
ֵאיְך קֹוְרִאים ָלֶזה?

ֶרת]... ִעְבִרית ר [ְמַדּבֶ ֲאִני ְמַדּבֵ
ר...? ַדּבֵ ּמְ הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ ֵיׁש ּכָ

ֲאִני ֵמִבין [ְמִביָנה] ְמַעט



ﬞיֶטה ﬞאְֶטַבס  ֶרֶכן ִזי} ּבִ ְִריְך {ְשּפְ ְשּפﬞ
ְנְגַזֶמר! ַלﬞ

ַקְנְסט דּו {ֶקﬞיֶנן ִזי} ִמיר ַדס 
ְרﬞזֶֶצן ִאיּבֶ

ֶלן ַקְנְסט דּו {ֶקﬞיֶנן ִזי} ַדס ִויֶדְרהֹוﬞ

ְגט ַוס ַהט ֶאר [ִזי] ֶגַזﬞ
ֶרן ִזי} ִאים {ִאיר} /  ֶרה {ֶאְרְקֶלﬞ ֶאְרְקֶלﬞ

ֶגן ִזי} ִאים {ִאיר} ַדס ... ַזג {ַזﬞ

ֶהן ִזי ִמיְך ֶפְרְשֶטﬞ
ְנֶדן ֶלס ֶפְרְשַטﬞ ה ַאﬞ ּבֶ ִאיְך ַהﬞ

ְנֶדן ה ִניְכְטס ֶפְרְשַטﬞ ּבֶ ִאיְך ַהﬞ

ֶכה ִאיְך ַדס ִרﬞיְכִטיג ַאּוס ֶרﬞ ְשּפְ

ﬞיֶטה ַאּוף ן ִזי} ַדס ּבִ ְשַריּב {ְשַרﬞיּבֶ

ﬞיֶרן ַקְנְסט דּו {ֶקﬞיֶנן ִזי} ַדס ּבּוְכְשַטּבִ

Sprich {Sprechen Sie} 
bitte etwas langsamer!

Kannst du {Können Sie} 
mir das übersetzen?

Kannst du {Können Sie} 
das wiederholen?

Was hat er [sie] gesagt?
Erkläre {Erklären Sie} 

ihm {ihr} / Sag {Sagen 
Sie} ihm {ihr} dass ...

Verstehen Sie mich?
Ich habe alles verstanden.
Ich habe nichts 

verstanden.
Spreche ich das richtig 

aus?
Schreib {Schreiben Sie} 

das bitte auf.
Kannst du {Können Sie} 

das buchstabieren?
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ה יֹוֵתר ְלַאט ׁשָ ַבּקָ ִרי] ּבְ ּבְ ר [ּדַ ּבֵ ּדַ

ם זֹאת  ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ְלַתְרּגֵ
ֲעבּוִרי? ּבַ

ְך? ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ַלְחזֹור ַעל ּכָ

ָמה הּוא [ִהיא] ָאַמר [ָאְמָרה]?
יִרי]  ְסּבִ יר [ּתַ ְסּבִ יִדי] / ּתַ ּגִ יד [ּתַ ּגִ ּתַ

... לֹו [ָלּה] ׁשֶ

] ֵמִבין [ְמִביָנה] אֹוִתי? ה [ַאּתְ ַאּתָ
י ַהּכֹול ֵהַבְנּתִ

לּום י ּכְ לֹא ֵהַבְנּתִ

את] זֹאת  א [ְמַבּטֵ ַהִאם ֲאִני ְמַבּטֵ
ָנכֹון?

ְתִבי] זֹאת תֹוב [ּכִ א ּכְ ָאּנָ

ית זֹאת? ֲהתּוַכל [ֲהתּוְכִלי] ְלַאּיֵ


