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ְצֶיהsocietate şi ocupa�ieחברה ותעסוקה  סֹוְצ'ֶיַטֶטה ִשי אֹוקּוּפַ

ַאה ַפֶצ'ה קּונֹוְשִטיְנֲצה��a face cunoştinהיכרות 

 cum te cheamă? /cum văמה שמך? 
cheamă?

קּום ֶטה ִקַיֲמה? / קּום ֲוה 
ִקַיֲמה?

ֲמה ִקַיֲמהmă cheamăשמי... 
'ה מַאי ?ce mai faci? /ce mai faceţiמה שלומך? ֶצ'ה מַאְי ַפִצ'? / ְצֶֶ

? ַפֶצ'ִצִ
 mulţumesc, bine. și tuטוב, תודה. ואתה? 

(dumneavoastră)?
יֶנה. ִשי טּו  מּולצּוֶמְסק, ּבִ

(דּוְמֶנַאוֹוַאְסְטֲרה)?
ְסַלֲוה דֹוְמנּולּוְיslavă Domnuluiברוך השם! 

 fă (faceţi) cunoștinţă cuנא להכיר את מר/מרת... 
domnul / doamna

ֲפה (ַפֶצ'ִצ) קּונֹוְשִטיְנֲצה קּו 
דֹוְמנּול / דֹוַאְמַנה

יֶנה ֶדה קּונֹוְשִטיְנֲצהîmi pare bine de cunoștinţăנעים מאוד להכירָך / להכירְך ֶרה ּבִ ְימ ּפַ
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חברה
ֶרה ּביֶנה ֲסה ֶטה (ֲוה) ֲודîmi pare bine să te (vă) vădאני שמח לראותך.  ְימ ּפַ

ֶצ'ה ְסּפּוְי? / ֶצ'ה ְסּפּוֶנִצ??ce spui? /ce spuneţiמה אתה אומר! 
קּום ַאה פֹוְסט ֲקֲלטֹוִרַיה??cum a fost călătoriaאיך עברה נסיעתך? 

ְשִט (סּוְנֶטִצ)??cine ești (sunteţi)מי אתה? ִצ'יֶנה ְיֶ
 / și cine e dumnealuiומי זה / זו?

dumneaei?
ה דּוְמֶנַאלּוְי? /  ִשי ִצ'יֶנה ְיֶ

דּוְמֶנַאֶיְי ?
ְי ֶיה דֹוְמנּול  ...dumnealui e domnulזהו מר...  דּוְמֶנַאלּוִ

דּוְמֶנַאֶיְי ֶיה דֹוַאְמַנה ...... dumneaei e doamnaזאת היא גברת ...
דֹוְמנּולdomnulאדון 

דֹוַאְמַנהdoamnaגברת 
דֹוְמִניֻשַאַרהdomnișoaraהעלמה 

ֶדה קְיט טיְמּפ ֶיְשִט (סּוְנֶטִצ) ?de cât timp ești (sunteţi) aiciכמה זמן אתה נמצא כאן? 
ַאִיִצ'?

 de o zi / de o săptămână / de- יום / שבוע / חודש 
o lună

ֲטמְיֲנה  ֶדה אֹו ִזי /ֶדה אֹו ֲסּפְ
/ֶדה אֹו לּוֲנה

ַאם ֶוִניט......am venitבאתי... 
- ְין ַוַקְנֲצה / - ְין קֹוְנֶצ'ִדְיּוîn vacanţă / - în concediu -- לחופשה 

ְנְטרּו ַאַפֶצ'ִרpentru afaceri -- לצורך עסקים  - ּפֶ
- ֲסִמ ְיְנְגִריֶז'ְסק ֲסֲנַטֶטַאהsă-mi îngrijesc sănătatea -- לטיפול בריאותי 
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חברה
 cum merg afacerileאיך העסקים?

(treburile)?
קּום ֶמְרג ַאַפֶצ'ִריֶלה 

(ְטֶרּבּוִריֶלה)?
ֶלְנִדיד / ִמינּוַנטsplendid / minunatמצוינים  ְסּפְ

ַסלּוֲטִר (לּוְי...)salutări (lui ...)דרישת שלום (ל...) 

 probleme (dificult��i) deקשיי שפה 
limb�

ֶלֶמה (ִדיִפיקּוְלֲטִצ) ֶדה  רֹוּבְ ּפְ
ה ִליְמּבֲ

יִצ...??...vorbești / vorbiţiהאם אתה מדבר...?  ְשִטִ / וֹוְרּבִ וֹוְרּבֶ
- ֶאְנְגֶלֶזְשֶטהenglezește -- אנגלית 
- ֶג'ְרַמַנה /ֶנְמֶצְשֶטה germana /nemţește -- גרמנית 
- ְפַרְנצּוֶזְשֶטה franţuzește -- צרפתית
ניֹוַלה spaniola -- ספרדית - ְסּפַ

ה araba -- ערבית  - ַאַרּבַ
- ִאיַטִלַאַנה italiana -- איטלקית 

- אֹוַלְנֶדַזה olandeza -- הולנדית
- טּוְרֶצ'ְשֶטה turcește -- תורכית

- ְגֶרֶצ'ְשֶטה grecește -- יוונית
- ַז'ּפֹוֶנַזה japoneza -- יפנית 
- ִקיֶנַזה chineza -- סינית
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חברה
ַרְיַקהvorbesc ebraica (eu)אני מדבר עברית.  ְסק ֶאּבְ ) וֹוְרּבֶ (ֶיּוְ

ֶיה ִצ'ֶנַוה ַאִיִצ' ַקֶרה ?... e cineva aici care vorbeșteיש כאן מישהו שמדבר...? 
ְשֶטה...? וֹוְרּבֶ

ְיְנֶצֶלג ּפּוִציןînţeleg puţinאני מבין מעט. 
נּו ְיְנֶצֶלג ֶדלֹוקnu înţeleg delocאני כלל לא מבין. 

 ,vorbește (vorbiţi), te (vă) rogדבר, בבקשה, לאט יותר.
mai încet (rar)

ִצ) ֶטה (ֲוה)  ְשֶטה, (וֹוְרּבִ וֹוְרּבֶ
רֹוג, מַאי ְיְנֶצ'ט (ַרר)

ִסי ַאְסַטה ??poţi (puteţi) silabisi astaהתוכל לאיית זאת? ּפֹוִצְי (ּפּוֶטִצ) ִסַלּבִ
 scrie-mi (scrieţi-mi) asta, teאנא כתוב זאת.

(vă) rog
ְסְקִרֶיִמ (ְסְקִרֶיִציִמ) ַאְסַטה, 

ֶטה (ֲוה) רֹוג
 poţi (puteţi ) să-mi traduciהתוכל לתרגם זאת עבורי? 

(traduceţi)?
ּפֹוִצְי (ּפּוֶטִצ) ֲסְמ ְטַרדּוִצ 

?( (ְטַרדּוֶצ'ִצִִ
ַטִצ)??vrei (vreţi) să repeţi (repetaţi)התוכל לחזור על כך? ִצ (ֶרּפֶ ) ֲסה ֶרּפֶ ְוֶרי (ְוֶרִצִ

ֶצ'ה ַאה ְסּפּוס??ce a spusמה הוא אמר? 
ִצ??pricepi? / pricepeţiאתה מבין אותי?  ִריֶצ'ּפֶ ִריֶצ'ִפ? / ּפְ ּפְ

ַאם ְיְנֶצֶלס טֹוטּולam înţeles totulהבנתי הכול. 
ֶנה (קֹוֶרְקְט)??am pronunţat bine (corect)האם אני מבטא זאת נכון?  רֹונּוְנַצט ּבִ ַאם ּפְ
 pronunţia mea sună ciudatהמבטא שלי בטח משונה. 

desigur
רֹונּוְנִצֶיה ִמַאה סּוֲנהִצ'ּוַדט  ּפְ

ֶדִסיגּור
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חברה
קּום ֶסה ְסּפּוֶנה...??...cum se spuneאיך אומרים...? 

אנא הראה לי, בספר, את 
המילה /המשפט. 

arată-mi (arătaţi-mi) te (vă) 
rog, în carte, cuvântul 
/propoziţia

ַאַרֲטִמ (ַאֲרַטִציִמִ) ֶטה (ֲוה) 
רֹוג, ְין ַקְרֶטה, קּווְינטּול 

רֹוּפֹוִזיִצַיה /ּפְ

וְיְרְסַטה ִשי ַפִמיִלַיהvârsta şi familiaגיל ומשפחה 

רּוְנקpruncתינוק  ּפְ
יל; ֲבַיט, ַפֲטהcopil; băiat, fatăילד / ילדה  קֹוּפִ
טְיֲנר, טְיֲנֲרהtânăr, tânărăנער / נערה

ִרֶיֶטֲנהprieten / prietenăחבר / חברה  ִרֶיֶטן, ּפְ ּפְ
ְפַרֶטהfrateאח 

סֹוֲרהsorăאחות 
ַטֲטהtatăאב 
ַמֲמהmamăאם 

ּבּוִניקbunicסבא 
ּבּוִניֲקהbunicăסבתא 

אּוְנִקunchiדוד 
ֲמטּוֲשהmătușăדודה 


