
Cours débutants
DE ORNA LIEBERMAN

Ani Moch'e, ani tal'mid.  .אני  משה.  אני תלמיד
Je suis Moché. Je suis élève.

Ani Sylvain, gam  ani tal'mid.  .אני  סילבן.  גם  אני תלמיד
Je suis Sylvain. Moi aussi je suis élève.

Ani Estelle, gam ani tal'mida.  .אני  אסטל.  גם אני תלמידה

Ani Josette, gam ani tal'mida.  .אני  ז'וזט.  גם אני תלמידה

Ani Edith, gam ani tal'mida.  .אני  אדית.  גם אני תלמידה

Ani Marie, gam ani tal'mida.  .אני  מרי.  גם אני תלמידה

Anakh'nou tal'midim.  .אנחנו תלמידים
Nous sommes élèves.

Moch'e veSylvain tal'midim.  .משה וסילבן תלמידים

Estelle, Josette veMarie  tal'midot.  .אסטל, ז'וזט ומרי תלמידות

tal'mid, tal'mida   tal'midim   tal'midot.  
étudiant  étudiante   étudiants   étudiantes

תלמיד  תלמידה  תלמידים תלמידות  

Hayeladim cheli garim beyisra'el.  .הילדים שלי גרים בישראל
Mes enfants habitent (en) Israel.

Hayeladim cheli garim be'tsar'fat.  .הילדים שלי גרים בצרפת
Mes enfants habitent la  (en) France.

be-  ב   en, dans, à, à l'intérieur de 

Hayeladim chel Sylvain  =Hayeladim chelo .
 הילדים של סילבן = הילדים שלו 
Les enfants de Sylvain = Ses enfants.

Hayeladim chel Edith  =Hayeladim chela .
 הילדים של אדית = הילדים שלה 
Les enfants d'Edith = Ses enfants.



Hayeladim chel'kha, Maurice,  po?   - Ken, Hayeladim cheli po..
 הילדים שלָך, מוריס, פה? כן, הילדים שלי פה. 
Tes enfants, Maurice, sont ici?  Oui, mes enfants sont ici.

Hayeladim chelakh, Edith,  po?   - Lo, Hayeladim cheli lo po..
 ,Tes enfants, Edith הילדים שלְך, אדית, פה? לא, הילדים שלי לא פה. 

sont ici?  Non, mes enfants ne sont pas ici.

cheli       שלי  à moi 
chel'kha  שלָך à toi, à vous (de politesse), masculin

chelakh  שלְך  à toi, à vous,  féminin

chelo   שלו à lui   
chela    שלה à elle   

Ani tal'mid. Ani lomed iv'rit  .אני תלמיד.  אני לומד עברית
Je suis étudiant. J'apprends l'hébreu.

Ani tal'mida. Ani lomedet iv'rit  .אני תלמידה.  אני  לומדת עברית
Je suis étudiante. J'apprends l'hébreu.

Anakh'nou talmidim.  Anakh'nou lom'dim ivrit.  
אנחנו תלמידים. אנחנו לומדים עברית.
Nous sommes étudiants. Nous apprenons l'hébreu.

Anakh'nou tal'midot.  Anakh'nou lom'dot ivrit.  
אנחנו תלמידות. אנחנו לומדות עברית.
Nous sommes étudiantes. Nous apprenons l'hébreu.

Moch'e gar bemarseille  .משה גר במרסיי
Moché habite Marseille.

Marie gara bemarseille  .מרי גרה במרסיי
Marie habite Marseille.

Moch'e veEstelle garim bemarseille  .משה ואסטל גרים  במרסיי
Moché et Estelle habitent Marseille.

Orna veJosette garot bemarseille  .אורנה וז'וזט גרות במרסיי
Orna et Josette  habitent Marseille.

Sylvain  rots'e lil'mod ivrit  .סילבן רוֶצה ללמוד עברית
Sylvain veut apprendre l'hébreu.



Edith rotsa lagour betel aviv      .אדית רוָצה לגור בתל אביב
Edith veut habiter  (à) Tel-Aviv.

ַ ּתְלִמיד.  אני  סילבן.  ַ ּגם  אני תלמיד.  אני  אסטל.  גם  ֶ ׁשה.  אני  ֹמ ֲאִני  
ַ ּתְלִמיָדה.  אני  ז'וזט.  גם אני תלמידה.  אני  אדית.  גם אני  אני 

ַ ּתְלִמיִדים.  משה וסילבן  תלמידה.  אני  מרי.  גם אני תלמידה.  ֲאַנְחנ ּו 
ַ ּתְלִמיד ֹות.   תלמידים.  אסטל, ז'וזט ומרי 

ַ ּתְלִמיד ֹות   ַ ּתְלִמיִדים  ַ ּתְלִמיָדה   ַ ּתְלִמיד  

ְ ּבָצְרַפת.   ְ ׂשָרֵאל. הילדים שלי גרים  ְ ּבִי ִ ּלי ָ ּגִרים  ֶ ׁש ְ ּיָלִדים  ַה
ֶ ׁש ּל ֹו   הילדים של סילבן = הילדים 
ָ ּל ּה  ֶ ׁש הילדים של אדית = הילדים 

 הילדים שלָך, מוריס, פה? כן, הילדים שלי פה. 
 הילדים שלְך, אדית, פה? לא, הילדים שלי לא פה.

ָ ּל ּה ֶ ׁש ֶ ׁש ּל ֹו  ָ ּלְך  ֶ ׁש ְ ּלָך  ֶ ׁש ִ ּלי  ֶ ׁש

אני תלמיד.  אני לומד עברית.  אני תלמידה.  אני  לומדת עברית. אנחנו 
תלמידים. אנחנו לומדים עברית. אנחנו תלמידות. אנחנו לומדות 
ְ ּבַמְרֵסיי. מרי גרה במרסיי.  משה ואסטל גרים   עברית. משה גר 
במרסיי.  אורנה וז'וזט גרות במרסיי.  סילבן רוֶצה ללמוד עברית.  

אדית רוָצה לגור בתל אביב.

 Jacob ז'קוב       Gilles  ז'יל        Joseph  ז'וזף      Gigi  ז'יז'י      Josette  ז'וזט
 j ou g  =  la lettre zayin + un accent (gerech)

 jeans    djins      ג'ינס             pyjamai    pidjama  פיג'מה
 dj  =  la lettre gimel      + un accent (gerech)

 antithèse antiteza אנטיתיזה         thèse    teza  תיזה   théâtre teat'ron   תיאטרון  
 th  =  la lettre tav      

 t  =  la lettre tet      

     silvan lomed hayom ivrit .סילבן לומד היום עברית
c Sylvain étudie aujourd'hui  l'hébreu.

  סילבן למד עברית בשבוע שעבר.  
silvan lamad ivrit   bachavou'a che'avar.   
c Sylvain a étudié l'hébreu la semaine dernière.

  סילבן ילמד עברית גם בשבוע הבא.  



silvan yil'mad ivrit gam  bachavou'a haba.   
c Sylvain étudiera l'hébreu la semaine prochaine aussi.

     edit lomedet  ivrit akh'chav . אדית לומדת עברית עכשו
c w Edith étudie l'hébreu maintenant.

  אדית למדה עברית ביום שלישי שעבר.  
edit lam'da ivrit   beyom chlichi che'avar.   
c w Edith a étudié l'hébreu mardi dernier.

אדית תלמד עברית גם ביום שלישי הבא.
edit til'mad ivrit gam  beyom chlichi haba.   
c w Edith  étudiera l'hébreu aussi mardi prochain.

אנחנו לומדים עברית ביום שלישי.  
anakh'nou lom'dim ivrit beyom chlichi.
c Nous étudions  l'hébreu le mardi.

  למדנו עברית ביום שלישי שעבר.  
lamad'nou ivrit   beyom chlichi che'avar.   
c Nous avons étudié  l'hébreu  mardi dernier.n n p 

  נלמד עברית גם ביום שלישי הבא.  
nil'mad ivrit gam beyom chlichi haba.
c Nous étudierons  l'hébreu  mardi prochain aussi.n n p 

     ani lomed ivrit hayom .אני לומד עברית היום
i J"étudie  l'hébreu aujourd'hui .

  למדתי עברית אתמול.  
lamadeti ivrit    et'mol.
c J'ai étudié l'hébreu hier.

  אלמד עברית מחר.  
el'mad ivrit makhar  .   
c J'étudierai l'hébreu demain.

ani je אני    ata tu masculin  אתה      at tu féminin  את
hou il  הוא    hi  elle היא      

anakh'nou  nous אנחנו    atem vous masculin  אתם   aten  vous féminin  

אתן
hem ils הם    hen  elles הן      



יום ראשון   יום שני   יום שלישי  יום רביעי  יום חמישי יום שישי  יום 
  yom richon  yom cheni  yom chlichi  yom revi'i  yom khamiche yom chiciשבת

yom chabat 

ֶ ׁשָעַבר. איבן ילמד  ָ  ּׁשב ּוַע  ַ ּב איבן לומד היום ר ּוִסית. איבן למד רוסית 
ָ ּבא. ָ  ּׁשב ּוַע ַה ַ ּב רוסית 

ְ ּבי ֹום שני. הוא למד ספרדית ביום שני  ִ ּדית  חואן-קרלוס לומד ְסָפַר
שעבר. הוא ילמד ספרדית ביום שני הבא.

ְפריְדריך לומד גרמנית ביום שישי. הוא למד גרמנית ביום שישי שעבר. 
הוא ילמד גרמנית ביום שישי הבא.

צ'אנג לומד סינית עכשו. הוא למד סינית אתמול. הוא ילמד סינית 
מחר.

אוקו לומד יפנית  השנה. הוא למד יפנית בשנה שעברה. הוא ילמד 
יפנית בשנה הבאה.

ֹחֶד ׁש. הוא למד איטלקית בחודש שעבר.  סלבטורה לומד איטלקית ַה
הוא ילמד איטלקית בחודש הבא.

איבנה לומדת היום רוסית. איבנה למדה רוסית בשבוע שעבר. איבנה 
תלמד רוסית בשבוע הבא.

איסבלה לומדת ספרדית ביום שני. היא למדה ספרדית ביום שני 
שעבר. היא תלמד ספרדית ביום שני הבא.

ַהיידי לומדת גרמנית ביום שישי. היא למדה גרמנית ביום שישי שעבר. 
היא תלמד גרמנית ביום שישי הבא.

לי לומדת סינית עכשו.  היא למדה סינית אתמול. היא תלמד סינית 
מחר.  

יוקו לומדת יפנית השנה. היא למדה יפנית בשנה שעברה.  היא תלמד 
יפנית בשנה הבאה.

אליזבטה לומדת איטלקית החודש.  היא למדה איטלקית בחודש 
שעבר.  היא תלמד איטלקית בחודש הבא.



סטיג לומד שוודית היום. הוא למד שוודית אתמול. הוא ילמד שוודית 
מחר.

סטיג גר עכשו בסטוקהולם. לפני כמה שנים הוא גר בלונדון. הוא רוצה 
ללמוד צרפתית. הוא יגור בשנה הבאה בפריז.

ז'יל גר עכשו במרסיי. לפני עשר שנים הוא גר באקס אן פרובנס. הוא 
ֶ ּבָעִתיד בפריז. רוצה לגור בפריז. הוא יגור 

סילבן גר במרסיי. הילדים שלו גרים בישראל. הוא רוצה ללמוד עברית 
ֶ ּבָעִתיד הוא יגור בתל אביב. ולגור בישראל. 

סלבטורה גר ברומא. לפני כמה שנים הוא גר במילנו. הוא לומד עכשו 
שוודית. בשנה הבאה הוא יגור  בסטוקהולם.

משה גר במרסיי. הוא א ּוַלי יגור פעם בישראל. אסטל גרה במרסיי. 
היא תגור אולי פעם בישראל.

אינגריד גרה בשוודיה. בשנה שעברה היא גרה בלונדון. היא רוצה 
ללמוד עברית ולגור בתל-אביב. בשנה הבאה היא תגור בתל אביב.

אדית גרה במרסיי. הילדים שלה, רודי וז'ואנה גרים בישראל. היא 
תגור בעתיד בישראל.

 ז'וזיאן גרה עכשו במרסיי. לפני כמה שנים היא גרה באקס. בעתיד 
היא תגור אולי בישראל.

יוקו גרה בטוקיו. לפני כמה שנים היא גרה בפריז. היא לומדת אנגלית 
ֶ ּבָעִתיד היא תגור אולי באנגליה. ורוצה לגור בלונדון. 

לי גרה בפקינג.  לפני כמה שנים היא גרה באירופה.  היא רוצה לגור 
בניו יורק. בעתיד אולי היא תגור שם.

לי קוסמופוליטית.  גם בר קוסמופוליטית. היא גרה עכשו בלונדון. מי 
יודע איפה היא תגור בעתיד? בברלין? במינכן? בהוליווד? בניו-יורק?  

ונסה פרדי גרה גם בצרפת וגם בבוורלי הילס. בעתיד היא תגור אולי 
בקאן.

présent   ה ֹוֶוה:  אני, אתה, הוא ק ֹוֶנה



אני, את, היא ק ֹוָנה

אנחנו, אתם, הם  ק ֹוִנים

אנחנו, אתן, הן ק ֹונ ֹות

ְ ּיָלִדים. ָ ּתנ ֹות ַל מה אתה רוצה לקנות? אני רוצה לקנות ַמ
ְ ּבי ֹום ָהַאֲהָבה  משה קונה ֶלֶחם כל יום. אסטל קונה שוקולד כל שבוע. 

ְ ּפָרִחים. הם אוהבים לקנות פרחים ושוקולד. משה קונה לאסטל 
chaussures .ז'וזיאן וז'וזט קונות ַמָ ּגַפִיים. הן רוצות לקנות גם ַנֲעַלִיים

passé  ָעָבר:  (אני)  ָקִניִתי

(אתה) ָקִניָת
(את)  ָקִנית

הוא ָקָנה
היא ָקְנָתה

(אנחנו) ָקִנינ ּו
(אתם) קניֶתם

(אתן) קניתן
הם  ָקנ ּו

הן קנו

ִ ּתי. ְ ׁש ִ ׁשיִטים ְלִא ַ ּתְכ סימון, מה קניָת אתמול? אתמול קניתי 
J'ai acheté hier des bijoux à ma femme.

une montre à mon mari.ׁשע ֹון ְלַבֲעִלי ָ אדל, מה ָקִנית אתמול? קניתי 
הוא קנה תכשיט לאשתו. היא קנתה שעון ְלַבֲעָל ּה.

Nous avons acheté des fleurs aux amis.קנינו פרחים ַלֲחֵבִרים
מה קניתם לחברים? קנינו להם פרחים.

biscuits .ּביְסְקִוויִטים ִ מה קניתן לחברות? קנינו להן 
gateaux.הם קנו ביסקוויטים. הן קנו ע ּוג ֹות

futurָעִתיד:  (אני)  ֶאְקֶנה

ִ ּתְקֶנה (אתה) 
ִ ּתְקִני (את)  

הוא ִיְקֶנה
ִ ּתְקֶנה היא 

(אנחנו) ִנְקֶנה
ִ ּתְקנ ּו (אתם) 



ִ ּתְקנ ּו (אתן) 
הם  ִיְקנ ּו

הן ִיְקנ ּו

ִ ּתְקֶנה לי היום, בבקשה, לחם.  סילבן אומר  אדית אומרת לסילבן: 
לאדית: בסדר, ֶאְקֶנה לחם.

ִ ּתְקִני היום, בבקשה, ביסקוויטים ועוגות. אדית  סילבן אומר לאדית: 
אומרת: כן, בסדר, ֶאְקֶנה הכול.

ִ ּתְקנ ּו לי שוקולד ועוגות. הם  הנכד של משה ואסטל אומר להם: 
אומרים לו: בסדר, ִנְקֶנה לך הכול.

ל-
לי

à toi (m)     à toi (f) ְלָך    ָלְך
à lui     à elle לו      לה

לנו
à vous (m)      à vous (f)    לכם    לכן

à eux       à elles      להם     להן

ללמוד étudier   ל.מ.ד      

הווה: ל ֹוֵמד  ל ֹוֶמֶדת  ל ֹוְמִדים  ל ֹוְמד ֹות
ְ ּת   הוא ָלַמד  היא ָלְמָדה ָ ּת   ָלַמְד ִ ּתי  ָלַמְד עבר: ָלַמְד

ָלַמְדנ ּו למדתם  למדתן  הם למדו  ֵהן ָלְמד ּו
ִ ּתְלַמד ִ ּתְלְמִדי  הוא ִיְלַמד  היא  ִ ּתְלַמד   עתיד: ֶאְלַמד  

ִ ּתְלְמד ּו  הם ִיְלְמד ּו  הן ִיְלְמד ּו ִנְלַמד  

   habiter   לגור   ג.ו.ר

הווה:  ָ ּגר   ָ ּגָרה ָ ּגִרים  ָ ּגר ֹות
ְ ּת   הוא ָ ּגר  היא ָ ּגָרה ָ ּת  ַ ּגְר ִ ּתי  ַ ּגְר עבר: ַ ּגְר

ֶ ּתן  הם ָ ּגר ּו הן ָ ּגר ּו ֶ ּתם  ַ ּגְר ַ ּגְרנ ּו  ַ ּגְר
ָ ּתג ּור ָ ּתג ּוִרי  הוא ָיג ּור  היא  ָ ּתג ּור   עתיד: ָאג ּור  

ָ ּתג ּור ּו  הם ָיג ּור ּו הן ָיג ּור ּו ָנג ּור 

האריס בר, ֶוֶנְצָיה
ְ ׁשֵני ֲחֵבִרים,  ְ ּבֶוֶנְצָיה.  ָ ׁשָנה  ְ ׁשמ ֹוִנים ְוַאַחת  ֹ ּכל ִהְתִחיל ִלְפֵני  ַה

ֵ ׁשם הארי ְוֶאָחד ִאיַטְלִקי ֶוֶנְצָיאִני בשם  ְ ּב ֶאָחד ָאֶמִריָקִאי 
ָ ּפְתח ּו ַיַחד בר בונציה. הבר ִנְמָצא ְלַיד  ז'וזפה צ'יפריאני,  



ְ ּבַיַחד  ֵ ׁשִני ַהֲחֵבִרים ָעְבד ּו  ְ ׁשמ ֹו "האריס בר".  ָ ּכר סן מרקו  ּו ִ ּכי
ָ ּמק ֹום. ה ּוא  ְ ׁשָנַתִיים. ַאֲחֵרי שנתיים הארי ָעַזב ֶאת ַה בבר 

ַ ּבבר. ֶ ׁש ּל ֹו  ָמַכר לז'וזפה ֶאת ַהֵחֶלק 

ֶ ׁשה בבר. היום זה לא רק בר, זה גם ִמְסָעָדה.  ז'וזפה ָעַבד ָק
ֶ ּמְלָצִרים  ָ ּמק ֹום הזה שני ֲחָדִרים. ַה ַ ּב זה ָמק ֹום ָנִעים מאוד. יש 
ִ ּכיִרים  ָ ּלק ֹוח ֹות ותיקים. המלצרים הותיקים ַמ ְוִתיִקים. גם ַה

את הלקוחות הותיקים. יש גם תיירים.

ְ ּבהאריס בר? אפשר לאכול שם קרפצ'יו.  ֹכל  ָ ׁשר ֶלֱא מה ֶאְפ
אפשר לאכול שם גם סנדוויצ'ים, טוסטים, בשר, דגים, 

עוגות ועוד.

מה אפשר לשתות בהאריס בר? אפשר לשתות שם 
קוקטיילים, יין, מיץ, קפוצ'ינו ועוד.

ָ ּבָקר ָנא ִעם ָמי ֹוֶנז. ֵאיְך נ ֹוַלד  ַ ׂשר  ְ ּב מה זה קרפצ'יו? זה 
הקרפצ'יו? זה ִסי ּפ ּור ְמַעְנֵיין מאוד. ְלז'וזפה הייתה ָלק ֹוָחה 

ֶ ׁשָאס ּור לי  ָוִתיָקה. יום ֶאָחד היא ָאְמָרה לו: ָהר ֹוֵפא ָאַמר ִלי 
ָ ּתר לי לאכול רק בשר נא. מה אני  ָ  ּׁשל.  ֻמ לאכול בשר ְמֻב

ְ ׁשמ ֹו  ַ ׁשב ְוִהְמִציא ַמֲאָכל.  ַ ׁשב ְוָח ְיכ ֹוָלה לאכול ֶאְצְלָך? ז'וזפה ָח
ְ ּתק ּוַפת ָהֶרֶנַסְנס.  "קרפצ'יו". קרפצ'יו ָהָיה ַצָ ּייר ֶוֶנְצָיאִני ִמ

ְ ּבִיח ּוד מרטיני או  ְ ּכַדאי לשתות קוקטיילים,  בהאריס בר 
בליני.  מה זה בליני? זה קוקטייל. ִממה הקוקטייל הזה? 

ִממיץ ֲאַפְרְסִקים ְלָבִנים  ּוִמפרוסקו. מה זה פרוסקו? זה ִמין 
ַ ּכ ּמ ּוָבן. מי היה  שמפנייה. מי ִהְמִציא את הבליני? ז'וזפה, 

בליני? כמו קרפצ'יו, גם בליני היה צייר ונציאני מתקופת 
הרנסנס.

ֶ ׁשל  ז'וזפה, אריגו. אריגו  ֵ ּבן  מי ְמַנֵהל ַה ּי ֹום את האריס בר? ַה
ְ ּבָכל  ִ ּדיָנִמי  ּוְס ּפ ֹוְרִטיִבי. הוא נ ֹוֵסַע  ְ ׁשמ ֹוִנים ֲאָבל הוא  ְ ּכָבר בן 
ְ ּבִאיְסַטְנ ּב ּול, יש  ָ ּבִרים: יש לו בר  ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם ֵי ׁש לו  ָהע ֹוָלם. 
לו בר בלונדון, יש לו בר גם בלוס אנג'לס, יש לו גם בר בניו 



יורק ויש לו ֲאִפיל ּו בר באבו דאבי!
 

ֶ ּפְרָיה. יש לו גם ְמל ֹונ ֹות, ֲחנ ּוי ֹות, ִמְפֲעֵלי  לאריגו יש ִאיְמ
ָ ּכַתב כמה  ָ ּכב ֹוד לז'וזפה ולאריגו! אריגו גם  ָמז ֹון...  כל ַה

ְסָפִרים על האריס בר ועל ַמֲאָכִלים טובים.

commencer   ּבְנָיין ִהְפִעיל ִ ְלַהְתִחיל  ת.ח.ל   
הווה: ַמְתִחיל  ַמְתִחיָלה  ַמְתִחיִלים  ַמְתִחיל ֹות

ְ ּת  הוא ִהְתִחיל  היא ִהְתִחיָלה ָ ּת  ִהְתַחְל ִ ּתי  ִהְתַחְל עבר: ִהְתַחְל
ֶ ּתן  הם/הן ִהְתִחיל ּו ֶ ּתם ִהְתַחְל ִהְתַחְלנ ּו ִהְתַחְל

ַ ּתְתִחיל ַ ּתְתִחיִלי הוא ַיְתִחיל  היא  ַ ּתְתִחיל   עתיד: ַאְתִחיל 
ַ ּתְתֵחְלָנה)  ֵהם/ֵהן ַיְתִחיל ּו  (ֵהן  ַ ּתְתִחיל ּו (אתן  ַנְתִחיל אתם/אתן 

ַ ּתְתֵחְלָנה)

débutant  ַמְתִחיל
débutants  ַמְתִחיִלים

אדית וסילבן התחילו השנה ללמוד עברית. הם מתחילים. גם אסטל 
וז'וזאן התחילו ללמוד השנה. הן מתחילות.

בשנה הבא אתחיל לעבוד בבנק.

travailler  ּפַעל ָ ֹבד ע.ב.ד.  בנין  ַלֲע

הווה: ע ֹוֵבד  ע ֹוֶבֶדת ע ֹוְבִדים ע ֹוְבד ֹות
ְ ּת  הוא ָעַבד  היא ָעְבָדה   ָ ּת  ָעַבְד ִ ּתי ָעַבְד עבר: ָעַבְד

ֶ ּתן ָעְבד ּו ֶ ּתם ֲעַבְד ָעַבְדנ ּו ֲעַבְד
ֹבד ַ ּתֲע ֹבד  היא  ַ ּתַעְבִדי  הוא ַיֲע ֹבד   ַ ּתֲע ֹבד   עתיד: ֶאֱע

ֹבְדָנה) ַ ּתֲע ֹבְדָנה)  הם/הן ַיַעְבד ּו (הן  ַ ּתֲע ַ ּתַעְבד ּו (אתן  ֹבד אתם/ן   ַנֲע

שני החברים התחילו לעבוד בבר.
הוא יעבוד בשנה הבאה בבנק.

איפה הוא עובד עכשו? עכשו הוא לא עובד, הוא רק לומד.

ouvrir  לפתוח  פ.ת.ח  בנין פעל

הווה:  ּפ ֹוֵתַח   ּפ ֹוַתַחת   ּפ ֹוְתִחים   ּפ ֹוְתח ֹות
ָ ּפְתָחה ָ ּפַתח היא  ְ ּת  הוא  ָ ּפַתְח ָ ּת   ָ ּפַתְח ִ ּתי   ָ ּפַתְח עבר: 

ָ ּפְתח ּו ֶ ּתן  הם/הן  ְ ּפַתְח ֶ ּתם   ְ ּפַתְח ָ ּפַתְחנ ּו  
ַ ּתח ִ ּתְפ ַ ּתח היא  ְ ּתִחי  הוא ִיְפ ִ ּתְפ ַ ּתח   ִ ּתְפ ַ ּתח  עתיד: ֶאְפ



ַ ּתְחָנה) ִ ּתְפ ְ ּתח ּו  (הן  ַ ּתְחָנה)  הם/הן ִיְפ ִ ּתְפ ְ ּתח ּו  (אתן  ִ ּתְפ ַ ּתח אתם/אתן  ִנְפ

שני החברים פתחו ביחד מסעדה.
פתחנו יפה את שנת הלימודים.

המורה פתחה כיתה חדשה למתחילים ביום שלישי.
מתי תפתחו את החנות? נפתח את החנות בחודש הבא.
הם יפתחו חנות חדשה, גדולה ויפה בחודש אוקטובר.

gérer, diriger  ְלַנֵהל   נ.ה.ל   פיעל
ְמַנֵהל  ְמַנֶהֶלת  ְמַנֶהֶלת  ְמַנֲהִלים  ְמַנֲהל ֹות

ֶ ּתם-ן ִניֲהל ּו ְ ּת  ִניֵהל  ִניֲהָלה  ִניַהְלנ ּו  ִניַהְל ָ ּת  ִניַהְל ִ ּתי  ִניַהְל ִניַהְל
ְ ּתַנֵהְלָנה) ְיַנֲהל ּו (תנהלנה) ְ ּתַנֲהל ּו  ( ְ ּתַנֵהל  ְנַנֵהל  ְ ּתַנֲהִלי  ְיַנֵהל   ְ ּתַנֵהל   ֲאַנֵהל  

boireׁש ּת ֹות    ש.ת.י    פעל ְ ִל

הווה:  ׁש ֹוֶתה   ׁש ֹוָתה   ׁש ֹוִתים   ׁש ֹות ֹות
ָ ׁשְתָתה   ָ ׁשָתה   היא  ָ ׁשִתית  הוא  ָ ׁשִתיָת   ָ ׁשִתיִתי   עבר: 

ָ ׁשת ּו ְ ׁשִתיֶתן הם/הן  ְ ׁשִתיֶתם  ָ ׁשִתינ ּו 
ֶ ּתה   ְ ׁש ִ ּת ֶ ּתה  היא  ְ ׁש ִ ּתי  הוא ִי ְ ׁש ִ ּת ֶ ּתה   ְ ׁש ִ ּת ֶ ּתה   ְ ׁש עתיד: ֶא

ֶ ּתיָנה) ְ ׁש ִ ּת ְ ׁש ּת ּו  (הן  ֶ ּתיָנה) הם/הן ִי ְ ׁש ִ ּת ְ ׁש ּת ּו (אתן  ִ ּת ֶ ּתה   ְ ׁש ִנ

מה תשתה? אשתה קפה,בבקשה, בלי סוכר ועם קצת חלב.

מה הוא ישתה? אני חושב שהוא ישתה תה. הוא תמיד שותה תה, עם 
סוכר  ּוְבִלי חלב.

אנחנו שותים תמיד מים מינרלים אבל היום נשתה יין כי היום חג.

vouloir ִלְרצ ֹות   ר.צ.י   פעל

הווה: ר ֹוֶצה  ר ֹוָצה  ר ֹוִצים  ר ֹוצ ֹות
עבר: ָרִציִתי  ָרִציָת  ָרִצית   הוא ָרָצה   היא ָרְצָתה  

ָרִצינ ּו  ְרִציֶתם  ְרִציֶתן הם/הן ָרצ ּו
ִ ּתְרֶצה   ִ ּתְרִצי הוא ִיְרֶצה  היא  ִ ּתְרֶצה   עתיד: ֶאְרֶצה  

ִ ּתְרֶציָנה) ִ ּתְרֶציָנה)  הם/הן  ִיְרצ ּו   (הן  ִ ּתְרצ ּו (אתן  ִנְרֶצה  

מה תרצה לשתות? ארצה וויסקי, בבקשה. 

הוא בטח ירצה שמפנייה. 



מה אתם רוצים לעשות הערב? נרצה אולי ללכת לקולנוע. הם ירצו 
לראות סרט בטלוויזיה או ללכת לשתות משהו בבית קפה?

בנימין זאב הרצל אמר: אם תרצו, אין זו אגדה.

voir ִלְרא ֹות   ר.א.י   פעל

הווה: ר ֹוֶאה  ר ֹוָאה  ר ֹוִאים  ר ֹוא ֹות
עבר: ָרִאיִתי  ָרִאיָת  ָרִאית  הוא ָרָאה  היא ָרֲאָתה  

ָרִאינ ּו  ְרִאיֶתם ְרִאיֶתן הם/הן  ָרא ּו
ִ ּתְרֶאה   ִ ּתְרִאי  הוא ִיְרֶאה  היא  ִ ּתְרֶאה   עתיד: ֶאְרֶאה  

ִ ּתְרֶאיָנה)  הם/הן ִיְרא ּו  (הן תראינה) ִ ּתְרא ּו  (אתן  ִנְרֶאה  

ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים. פעם אחת ראיתי אותו בקולנוע. 
פעם אחת ראיתי אותו בטלוויזיה. עוד כמה פעמים ראיתי אותו אצל 

חברים. 

הוא רואה את ההורים שלו כל שבוע. 

מתי תראה את ההורים שלך? אראה אותם בעוד שבוע. 

הילדים שלו גרים רחוק והוא רואה אותם רק כל חצי שנה.

répondre ּׁשה ּו  ֶ ֶ ׁשה ּו ַעל ַמ ַלֲענ ֹות  ע.נ.י  פעל    ַלֲענ ֹות ְלִמי

הווה: ע ֹוֶנה ע ֹוָנה ע ֹוִנים ע ֹונ ֹות
עבר: ָעִניִתי ָעִניָת  ָעִנית  הוא ָעָנה  היא ָעְנָתה 

ָעִנינ ּו ֲעִניֶתם ֲעִניֶתן הם/הן ָענ ּו
ַ ּתֲעֶנה  ַ ּתֲעִני  הוא ַיֲעֶנה  היא  ַ ּתֲעֶנה   עתיד: ֶאֱעֶנה  

ַ ּתֲעֶניָנה) הם/הן ַיֲענ ּו  (הן תענינה) ַ ּתֲענ ּו (אתן  ַנֲעָנה  

התלמיד עונה למורה על השאלות. הוא עונה לו. 
הילדים עונים להורים על השאלות שלהם. הם עונים להם. 

אתה עונה לי או לא? תענה לי! תעני לי! תענו לי!

faire ַלֲע ׂש ֹות ע.ש.י  פעל

ִ ׂשים ע ֹו ׂש ֹות ָ ׂשה ע ֹו ֶ ׂשה ע ֹו הווה: ע ֹו
ְ ׂשָתה    ָ ׂשה היא ָע ִ ׂשית הוא ָע ִ ׂשיָת ָע ִ ׂשיִתי ָע עבר: ָע

ִ ׂשיֶתן הם/הן ָע ׂש ּו ִ ׂשיֶתם  ֲע ִ ׂשינ ּו ֲע ָע



ֶ ׂשה  ַ ּתֲע ֶ ׂשה  היא  ִ ׂשי   הוא ַיֲע ַ ּתֲע ֶ ׂשה  ַ ּתֲע ֶ ׂשה   עתיד: ֶאֱע
ֶ ׂשיָנה) הם/הן ַיֲע ׂש ּו  (הן תעשינה) ַ ּתֲע ַ ּתֲע ׂש ּו  (אתן  ֶ ׂשה   ַנֲע

בכל יום שישי היא עושה עוגות. מתי עשית את העוגה? לפני שבועיים. 
מתי תעשי עוגה? בעוד שבועיים. 

מה את עושה הערב? אני עוד לא יודעת.

הוא לא עושה כלום בשביל המשפחה שלו. 
הם עושים הרבה בשביל המדינה.

השנה לא עשיתי כלום. אעשה הרבה דברים בשנה הבאה. 

הם יעשו הרבה דברים בקיץ. הם לא יעשו כלום בחופשה.

 




