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אֹוְמַחאְנג ֶאן ֶוְרקOmgang en Werkחברה ותעסוקה 

ֶקֶנסַמאִקיְנגKennismakingהיכרות 

הּו ֶהייט ֶיה?Hoe heet jeמה שמָך / שמְך? 
ִאיק ֶהייט...Ik heetשמי... 

הּו ַחאט ֶהט ֶארֶמיי?Hoe gaat het ermeeמה שלומָך / שלומְך? 
חּוט, דאְנקֶיה ֶאן ֶיה?Goed, Dank je en jijטוב, תודה. ואתה? 

חֹוט ֶזה ַדאְנק!God zij dankברוך השם! 
 Mag ik je voorstellen aanנא להכיר את מר / מרת...

Meneer / Mevrouw...
ֶמאְך ִאיק ֶיה ְוֹורֶסֶלאן ַאן ֶמִניר 

/ ֶמְוַראו
ַאנֶחנַאםAangenaamנעים מאוד 

ֶקִניס ֶטה ַמאֶקן.kennis te makenלהכירָך / להכירְך. 
ֶליי ֶיה ֶטה ִזין.Blij je te zienאני שמח לראותך.  ּבְ
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חברה
ֶאְכט ְוַואר!Echt Waarמה אתה אומר! 

הּו ַואס ֶיה ֶרייס?Hoe was je reisאיך עברה נסיעתך? 
ן ֶיה?Wie ben jeמי אתה?  ִוי ּבֶ

ֶאן ִוי ֶאס ַדאט?En wie is datומי זה / זו? 
ַדאט ֶאס ֶמִניר...Dat is Meneerזהו מר... 

ֶמִנירMeneerאדון 
ֶמְורַאּוMevrouwגברת 

יּוְפַראּוJuffrouwגברת (לא נשואה) 
ן ֶיה ַאל ִהיר?Hoe lang ben je al hierכמה זמן אתה נמצא כאן? הּו לַאְנג ּבֶ

דאְך / ֶוִאיק / ַמְנטDag / Week / Maand- יום / שבוע / חודש
ן ֶחקֹוֶמאן...Ik ben gekomenבאתי...  ִאיק ּבֶ

אֹוּפ ַואַקְנִסיOp vakantie- לחופשה 
ְוּור ַזאֶקןVoor zaken- לצורך עסקים 

הַאְנֶדִליְנגVoor behandeling- לטיפול בריאותי  ְוּור ּבֶ
הּו ַחאן ֶדה ַזאֶקן?Hoe gaan de zakenאיך העסקים? 

ַאאּוטְסֶטְקנט!Uitstekendמצוינים! 
ֶדה חוֶטן ַאן...De groeten aanדרישת שלום ל... 
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חברה
ֶלֶמןTaal problemenקשיי שפה  ַטאל ּפרֹוּבְ

ריק ֶיה?...Spreek jeהאם אתה מדבר...?  ְסּפֶ
ֶאְנֶגלסEngels- אנגלית
ַדאּוְטסDuits- גרמנית

ְפַראְנסFrans- צרפתית
אְנסSpaans- ספרדית ְסּפַ

יסArabisch- ערבית ַאְרַאּבִ
ִאיַטְליַאְנסItaliaans- איטלקית

ֶנֶדרַלאְנסNederlands- הולנדית
טּוְרקסTurks- תורכית

ְחִריְקסGrieks- יוונית
ְנסJapans- יפנית ַיאּפַ
ִשיֶנייסChinees- סינית

ַתִאיַלְנסThailands- תאילנדית
ִאיק ְסּפֶרייק ֶהּבֶראּוס Ik spreek Hebreeuwsאני מדבר עברית.

ְסּפֶרייקט ִהיר ִאיַמאְנד?...Spreekt hier iemandיש כאן מישהו שמדבר...?
ייְטֶיה  Ik begrijp een beetjeאני מבין מעט  ה ֶחְרייּפ ֶאן ּבֶ ִאיק ּבֶ
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חברה
ֶחְרייּפ ִנייְטס.Ik begrijp nietsאני כלל לא מבין  ִאיק ּבֶ

 Spreek alsjeblieft watדבר בבקשה לאט יותר 
langzamer

ְסּפֶרייק ַאְלֶשּבִליְפט ַואט 
ַלאְנגַזֶמר

ֶלן?Kan je dat spellenהתוכל לאיית זאת? ַקאן ֶיה ַדאט ְסּפֶ
ַקאן ֶיה ֶהט אֹוּפְסֶריֶואן Kan je het opschrijvenאנא כתוב זאת 

ַקאן ֶיה ִדיט וֹור ֶמיי ֶורַטאֶלן ?Kan je dit voor mij vertalenהתוכל לתרגם זאת עבורי?
ַקאן ֶיה ַדאט ֶהרַהאֶלן ?Kan je dat herhalenהתוכל לחזור על כך?

ַואט ֶזה ֶהיי?Wat zei hijמה הוא אמר? 
ְכֶריּפ ֶיה ֶמיי?Begrijp jij mijאתה מבין אותי?  ּבֶ

ןIk heb alles begrepenהבנתי הכול  ְכֶריּפֶ ִאיק ֶהּפ ַאֶלס ּבֶ
ֶרייק ִאיק ֶהט חּוט ַאאּוט?Spreek ik het goed uitהאם אני מבטא זאת נכון? סּפְ
ִאיק ֶהּפ ֶאן ְווִריְמנט ַאְקֶסְנט Ik heb een vreemd aksent nietהמבטא שלי בטח משונה

ִניט
ֶטיְקנט ַדאט וֹוְרד?Wat betekent dat woordמה פירוש המילה הזו? ַואט ּבֶ

הּו ֶזְך ִאיק?...Hoe zeg ikאיך אומרים...? 
ַלאט ֶמה ֶהט וּוְרד /  / Laat mij het woordאנא הראה לי בספר

ֶדִזין ִאין ֶהט ּבּוק ִזיןde zin in het boek zienאת המילה / המשפט
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חברה
ֶליְפֶטט ֶאן ַפאִמיִליLeeftijd en familieגיל ומשפחה 

יBabyתינוק  ייּבִ ּבֶ
יֹוְנֶגן / ֶמייֶשהJongen / Meisjeילד / ילדה 

ִטיֶנרTienerנער / נערה 
ְוִריְנט / ְוִריְנִדיןVriend / Vriendinחבר / חברה 

רּורBroerאח  ּבְ
זּוֶשהZusjeאחות 

ַואֶדרVaderאב 
מּוֶדרMoederאם 

הOpaסבא  אֹוּפַ
אֹוַמהOmaסבתא 

אֹווםOomדֹוד 
ַטְנֶטהTanteדֹודה 
ן...Ik benאני...  ִאיק ּבֶ

ֶחְטַראּוטGetrouwd- נשוי (נשואה) 
ְוֶרייֶחֶזלVrijgezel- רווק (רווקה) 

ֶחְסֶחייֶדןGescheiden- גרּוש (גרּושה) 


