ÌÈÏÈÓÎ ˙Â·È˙ŒÈ˘‡¯
Abréviations qui se comportent comme des noms.

masque à gaz
ONU
VIP
Gîte et couvert
OLP
Court Suprême
Bataillons de la jeunesse
Galey Tsahal (radio de l'armée)
passez le bonjour
PV - rapport
défense civile
le président
ci-dessus
chenillette blindée
de mémoire bénie
de mémoire sainte
H'abad, Loubavitch
l'étranger
nos maîtres de mémoire bénie
l'infanterie
députés(membres de la Knesset)
police des frontières
croix rouge israélienne
instructeur sportif (armée)
éditeur

ימיÎ , ·יולוגי,אב'' ‡טומי
אחדתÓ א'' ‡מת
אודÓ שוביÁ אח'' ‡נשי
ינהÏ ˘תייה ו,אש''ל ‡כילה
לתיÙ אש'' ‡רגו ל˘חרר
בג'' ·יתדי ‚בוה לˆדק
רÚגדנ''ע ‚„ודיו
גל'' ‚לי ˆה''ל
ד''ש „רישת ˘לו
שבוÁÂ דוח „י
‚נה ‡זרחית‰ הג''א
שב ¯אשÂÈ()ה(יו''ר )ה
עילÏ )ה(נ''ל )ה(זכר
שורייÓ ÏÁÊ ''זחל
ברכהÏ (כרונו)הÊ ז''ל
ברכהÏ כר ˆדיקÊ זצ''ל
 „עת, ·ינה,כמהÁ חב''ד
ארÏ ÂÁ חו''ל
חז''ל חכמינו זכרונ לברכה
חי''ר חיל רגלי
ח''כ)י( חבר)י(כנסת
שמר ה‚·לÓ מג''ב
ג „ויד ‡דוÓ מד''א
פורטÒ „ריÓ מד''ס
אורÏ ציאÂÓ מו''ל

secrétaire général
avion léger sans pilote
devise étrangère
état major
directeur général
T.V.A
ponts et chaussés
parti des travailleurs d'Israel
parti national religieux
commissaire général (police)
sous officier
M.J.C
transport de troupes blindé
biens immobiliers
jeunesse pionnière combattante
aéroport Ben Gourion
navire lance-roquettes
couteau, cuillère, fourchette
sergent (sous-officier)
centimètre cube
objet non-identifié
compte courant
agence de presse israélienne
bataillons de choc - Palmah'
Tsahal armée de défense d'Israël
médaille militaire
officier de sécurité
km/h

ליÏÎ כירÊÓ מזכ''ל
ייסË לאÏ הירÊ טוסÓ מזל''ט
וÁ בעËÓ מט''ח
ליÏÎ מטכ''ל מטה
ליÏÎ הלÓ מנכ''ל
סÓ ס ערÓ ''מע
מע'' מחלקת עבודות ציבוריות
שראלÈ ועלי ‡רÙ פלגתÓ מפא''י
אומיתÏ פלגת „תיתÓ מפד''ל
ליÏÎ קחÙÓ מפכ''ל
פקד ˘אינו ˜ציÓ מש''ק
פורטÒרכז ˙רבות וער וÓ מתנ''ס
˘וריינתÓ נגמ''ש ושאת ‚ייסות
א יידיÏ„ נדל'' כסי
וחÏ לציÁ נח''ל וער
נתב''ג מל ˙עפה ·‚רי
יÏÈË פינתÒ סטי''ל
זלגÓe Î ,כיÒ ''סכ
מנייÏ חÓ גÒ סמל
ע˜בÓ נטימטרÒ סמ''ק
זההÓ צ ·לתיÚ ''עב
˘בÂ וברÚ עו''ש
אוחדתÓ שראליתÈ ˙ונתÚ ''עתי
ÁÓ גתÏÙ פלמ''ח
ישראלÏ גנה‰ צה''ל ˆבא
˘בחÏ צל''ש ˆי
חוËקב''ט ˜צי ·י
טר ל˘עהÓקמ''ש ˜ילו

ראיË·¯ רב''ט
Rambam - Maïmonide
ימוÓ · שהÓ רמב'' ¯בי
chef d'état major
ליÏÎה הËÓרמטכ''ל ¯אש ה
sergent chef
מל ¯אשוÒ רס''ר ¯ב
service de sécurité de l'armée
לליÎ ש'''& ˘ירת ·יטחו
Qu'il vive de longues années מיÈ אורÏ ˘יחיה
שליט''א
Amen
ובי ‡מË
les six livres de la Mishna
דרי משנהÒƒ ש''ס ˘ישה
Shekem (service des cantines)
זנוניÓƒשק ˘ירת ˜נטינת ו
PNB
אומי ‚ולמיÏ תל''ג ˙וצר
La Bible - Tanah'
תביÎ , ביאי,תנ'' ˙ורה
caporal

ÌÈÏÈÓ ÌÈ‡˘ ˙Â·È˙ŒÈ˘‡¯
Abréviations qui ne se comportent pas comme des noms.

après-midi
après celà
Erets Israël
Si D... veut
colonel
cher monsieur
malgré
Etats-Unis
en général
Barouh' HaChem
tribunal religieux
hôpital
synagogue
tribunal civil
école
avec l'Aide de D...
à responsabilité limitée
Beersheva
écoles
verdict
aussi
chère madame
Divrey Hayamim (Bible)
caution
Docteur

ˆהריי‰ריÁ‡ אחה''צ
ÎרÁ‡ אח''כ
שראלÈא''י ‡ר
ש‰ רצהÈ ‡ אי''ה
שנהÓ Ï‡ אל''מ
א''נ ‡דו כבד
ÈÙ לÚ ‡ אעפ''י
·רית‰ ארה''ב ‡¯צות
ללÎ בד''כ ·„ר
ש‰ ב''ה ·רו
(„י‰)תÈ· בי)ה(''ד
וליÁ(‰)תÈ· בי)ה(''ח
סתÎ(‰)תÈ· בי)ה(''כנ
˘פטÓ(‰)בי)ה(מ''ש ·ית
פרÒ(‰)תÈ· בי)ה(''ס
ש‰ זרתÚ· בע''ה
גבלÓ רבÚ· בע''מ
ב''ש ·אר˘בע
פרÒ(‰)È˙· בתי)ה(''ס
(„י‰)רÊ‚ גז)ה(''ד
Î ‚ ג''כ
ג''נ ‚ברת כבדה
מיÈ‰ דבה''י „·רי
תחÙÓ דמ''פ „מי
¯ד''ר „וקטו

le soussigné
le moyen-orient
le Saint Bénis Soit Il
en conséquence
c'est à dire
masculin et féminin
l'armée de l'air
les demis-fêtes
très bien
la Judée et la Samarie
le Moyen-Age
chacun
assez bien
Alliance Israèlite Universelle
tellement
Kfar Saba
Livre Sterling
Le matin (système horaire A.M)
Avant J.C
Après J.C
négociation
Motsè Shabat
la guerre mondiale
milimètre
police militaire
mètre cube
mètre carré
bon du trésor

טהÓ תÁ‰ הח''מ
˙יכו‰ רחÊÓ‰ המזה''ת
א‰ ˜דוש ·ר‰ הקב''ה
צא ·זהÂÈÎÂ וכיו''ב
את ‡ומרתÊ ז''א
קבהÂ כרÊ זו''נ
(‡וויר‰) ילÁ ח)ה(''א
ועדÓ‰ לÂÁ חוה''מ
אודÓ ובË ט''מ
˘ומרוÂ הודהÈ יו''ש
·יניי‰ יÓÈ י)מ(ה''ב
ל ‡חדÎ כ''א
ובË עטÓÎ כ)מ(''ט
בריÁ שראלÈ לÎ כי''ח
ÎלÎ כ''כ
באÒ פרÎ כ''ס
רלינגË˘ רהÈÏ ליש''ט
ˆהריי‰ ניÙÏ לפה''צ
ירהÙÒ‰ ניÙÏ לפ)נ(ה''ס
וצרי‰ פירתÒÏ לסה''נ
תÓÂ אÓ מ''מ
ˆאי˘בתÂÓ מוצ''ש
ולÚ‰ מתÁÏÓ מלה''ע
טרÓיליÓ מ''מ
שטרה ˆבאיתÓ מ''צ
טר מע˜בÓ מ''ק
טר ¯בעÓ מ''ר
רÚ ירותÈ ני''ע

nota bene
centimètre
total
Lieutenant-colonel
Qu'il repose en paix
avocat (Maître)
en règlement de
à côté
d'un montant de
par coeur
d'après
à la mémoire de
verdict
Petah Tikva
doit être
kilogramme
Koupat H'olim
kilomètre
kilomètre carré
Keren Kayemeth LeIsrael
Lieutenant-général
Rishon LeTsion
Ramat Gan
premier ministre
Roch H'odesch
service de sécurité
cette année
loyer

נ''ב זכרתי ·סו
טרÓנטיÒ ס''מ
לÎ‰ Ò סה''כ
Ï‡ גÒ (ס''א)ל
שלו‰ ליוÚ ע''ה
(„י‰) רÂÚ עו)ה(''ד
שבוÁ לÚ ע''ח
דÈלÚ ע''י
ÒלÚ ע''ס
הÙלÚ· בע''פ
ÈÙלÚ עפ''י
˘לÚ ע''ש
(„י‰)קÒÙ פס)ה(''ד
תח˙קווהÙ פ''ת
היותÏ צ''ל ˆרי
ק''ג ˜ילו‚ר
וליÁ תÙe˜ ק)פ(''ח
טרÓק''מ ˜ילו
טר ¯בועÓקמ''ר ˜ילו
ישראלÏ קק''ל ˜ר ˜יימת
Ï‡רא''ל ¯ב
ˆיוÏ רא)ש(ל''צ ¯‡˘ו
‚ר''ג ¯מת
משלהÓ‰ רה''מ ¯אש
ודשÁ ר''ח ¯אש
ש''ב ˘ירות·יטחו
Êש''ז ˘נה
ר„ירהÎN כ''ד

année scolaire

ימודיÏ‰ (נ)ה(''ל ˘ת
צÚ˘ ש''ע
ועלÙ˘ ש''פ
ש''ת ˘˙ואר
ת''א ˙ל‡ביב
 ˙יבת„אר/ ת''ד ˙א
התÊ ת''ז ˙עדת

nom commun
verbe
adjectif
Tel-Aviv
boîte postale B.P
carte d'identité

ÌÈÏÈÓ È¯≈eˆÈ˜
madame
gramme
D...
Édition
La Histadroute
Etc
Etc
Société
Téléphone
votre honneur
litre
au revoir
à l'attention de
mètre
département
Milouïme (réserve de l'armée)

גב' גברת
 גר' גר/ 'ג
ה' הש
(הוצ' הוצאת )ספרי
הסת' הסתדרות
וכד' וכדומה
וכו' וכולי
חב' חברה
טל' טלפו
כב' כבוד
ל' ליטר
להת' להתראות
לכב' לכבוד
מ' מטר
מח' מחלקה
מיל' מילאי

numéro

מס' מספר
משפ' ִמשפחה
עמ' עמד
פרופ' פרופסור
ר' רבי
רח' רחוב
שכ' שכונה
ד' דרות

famille
page
professeur
Rabbi
rue
quartier
boulevard
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