
ְ ׂשֵדה התעופה ִ ּב

לפני שעולים על המטוס, צריך לעבור בידוק בטחוני. 

קודם כול צריך לעמוד בתור. כשמגיע התור שלך, איש הביטחון שואל אותך 
למה אתה נוסע לישראל. הוא גם שואל אותך איפה תגור כשתהיה בארץ. 

הוא גם שואל אותך איפה ארזת את המזוודות שלך. הוא גם שואל אותך אם 
ארזת את המזוודות לבד. 

הוא גם שואל אותך אם מישהו ביקש ממך להכניס איזו חבילה למזוודה.

אחרי שעברת את הבידוק הבטחוני, אתה צריך להראות לביקורת את הדרכון 
ְוַכְרִטיס הטיסה שלך. 

אחר כך אתה יכול לשלוח את המזוודות והתיקים שלך ְלֶבֶטן המטוס. אם 
המזוודות שוקלות יותר מהמותר, אתה צריך לשלם תוספת.

אם יש לך עוד זמן עד לטיסה, אתה יכול ללכת לדיוטי פרי. אם אין זמן, אתה 
צריך ללכת מייד לשער העלייה למטוס.

דיאלוגים בשדה התעופה

-שלום אדוני, למה אתה נוסע לישראל?

-שלום, אני נוסע לישראל כדי לראות את הילדים והנכדים שלי.

-כמה זמן אתה נשאר בארץ?

-אני נשאר בארץ שלושה שבועות.

-איפה תגור כשתהייה בישראל?

-שבוע אחד אגור אצלם, ושבוע שני אגור במלון. בשבוע השלישי אני נוסע לטייל 
ברחבי הארץ ְוַאְחִליף מלון כל לילה.

-איפה ארזת את המזוודות שלך?

-ארזתי אותם בבית.

-האם ארזת אותן לבד?

-כן, ארזתי אותן לבד.



ֹרז את המזוודות? -אף אחד לא עזר לך ֶלֱא
-לא, אף אחד לא עזר לי לארוז את המזוודות.

-מישהו ביקש ממך לקחת  בשבילו חבילה?

-לא, אף אחד לא ביקש ממני לקחת בשבילו חבילה.
ִ ּתי. המורה לעברית שלי, אורנה, בקשה ממני לקחת בשבילה חבילה  ַ ּכְר אה, כן, ִנְז

קטנה. בחבילה הזאת יש מ ּוָצִרים לשיער: שמפו, מסכה לשיער, צבע לשיער.

-בישראל אי אפשר לקנות מוצרים לשיער?

-בישראל אפשר לקנות הכול אבל לא את המוצרים של החברה הזאת. זאת 
חברה צרפתית שלא מוכרת בישראל. יש מותגים שאי אפשר לקנות בארץ. 

-בשביל מי המוצרים לשיער?

-המוצרים לשיער הם בשביל האחות של המורה לעברית.

-בבקשה, אני רוצה לראות את החבילה עם המוצרים לשיער.

-בבקשה, אני מייד פותח את המזוודה ומוציא את החבילה. הינה.

-בסדר. אני רואה שאלה באמת מוצרים לשיער. אתה מדבר עברית יפה מאוד. 
יש לך מורה טובה מאוד.

ְ ׂשַמח מאוד. נכון שהיא מורה טובה  ִ ּת -תודה רבה. אני אגיד לה מה שאמרת והיא 
אבל גם אני תלמיד טוב. אני לומד כל יום רבע שעה. אני בא לשיעור מוכן.

ֹ ּקֶרת  -יפה מאוד. כל היהודים צריכים לדעת עברית. עכשו אתה יכול להמשיך ְלִב
ַ ּדְר ּכ ֹוִנים.

- דרכון וכרטיס, בבקשה. תשים את המזוודות כאן. המזוודות שוקלות יותר 
ממה שמותר. אתה צריך לשלם על כל קילו. יש חמישה קילו יותר ממה שמותר.

-אני לא יכול לקחת את התיק הזה איתי למטוס?

-לא, אסור. אסור לך לעלות עם התיק הזה למטוס. אתה צריך להשאיר אותו 
כאן ולשלם את התוספת.

-טוב, אם צריך, אז צריך. את יכולה להגיד לי בבקשה לאן אני צריך ללכת 
עכשו?

ַ ׁשַער מספר עשר.  עוד מעט יודיעו מתי צריך לעלות למטוס. -אתה צריך ללכת ְל

ִ ׁשים לעלות על המטוס  ְ ּק ַ ּב כל הנוסעים בטיסה מספר מאה וחמש לתל אביב ִמְת
בשער מספר עשר. 



ְ ׂשד ֹות תעופה  (שדה התעופה   שדות התעופה) ְ ּתע ּוָפה    ז      ְ ׂשֵדה   aérodrome 

 aéroport ְנַמל  תעופה   נ  ִנְמֵלי   תעופה        (נמל התעופה      נמלי התעופה)

ִ ּבי ּד ּוק   ז   בידוקים  fouille  

sécurité ביטחון    ז       
ִ ּבְטח ֹוִני   בטחונית   בטחוניים  בטחוניות  adjectif     

ְ ּבָעי ֹות בטחוניות ְ ּבָעָיה בטחונית,    נושאים בטחוניים,  בידוק בטחוני,    

ָ ּמט ֹוס  embarquer לעלות ַל
    embarquement עלייה למטוס

 carte d'embarquement כרטיס עלייה למטוס
 porte d'embarquement שער עלייה למטוס

ֹ ּקֶרת   נ ִ ּב  contrôle    

 passeport ַ ּדְר ּכ ֹון    ז   דרכונים

 contrôle des passeports ביקורת דרכונים

 billet d'avion כרטיס טיסה  ז  כרטיסי טיסה

    supplément ּת ֹוֶסֶפת   ז     ּת ֹוָספ ֹות

 produit מ ּוָצר   ז   מוצרים

 produit de marque מ ּוָתג   ז  מותגים

ֹרז   א.ר.ז      פעל     faire les valises, empaqueter ֶלֱא
ֹרז   הווה:  א ֹוֵרז     עבר: ָאַרז        עתיד: ֶיֱא

ֶ ּתן ָאְרז ּו      ֶ ּתם ֲאַרְז ְ ּת   הוא ארז  היא ָאְרָזה  ָאַרְזנ ּו  ֲאַרְז ָ ּת  ָאַרְז ִ ּתי  ָאַרְז עבר:  ָאַרְז
ֶ ּתֶאְרז ּו   ֶיֶאְרז ּו ֹרז   ֹרז  ֶנֱא ֶ ּתֱא ֹרז   ֶ ּתֶאְרִזי  ֶיֱא ֹרז   ֶ ּתֱא ֹרז    עתיד:  ֶאֱא

   demander (à) ְלַבֵ ּק ׁש  (מ-)     ב.ק.ש  פיעל
ִ ּביֵ ּק ׁש           ְיַבֵ ּק ׁש ְמַבֵ ּק ׁש            

ְ ּק ׁש ּו ִ ּבי ֶ ּתן  ְ ׁש ִ ּביַ ּק ֶ ּתם  ְ ׁש ִ ּביַ ּק ָ ׁשה  ְ ּק ִ ּב ִ ּביֵ ּק ׁש   היא  ְ ּת   הוא  ְ ׁש ִ ּביַ ּק ָ ּת   ְ ׁש ִ ּביַ ּק ִ ּתי  ְ ׁש ִ ּביַ ּק
ְ ּק ׁש ּו  ְ ּק ׁש ּו   ְיַב ְ ּתַב ְ ּתַבֵ ּק ׁש  ְנַבֵ ּק ׁש    ִ ׁשי   ְיַבֵ ּק ׁש   ְ ּק ְ ּתַב ְ ּתַבֵ ּק ׁש  ֲאַבֵ ּק ׁש   

ַ ּבֵ ּק ׁש (ל-)  ב.ק.ש  התפעל        être prié  (de )  ְלִהְת
ַ ּבֵ ּק ׁש ַ ּבֵ ּק ׁש  ִיְת ַ ּבֵ ּק ׁש   ִהְת ִמְת

ֶ ּתם/ן   ְ ׁש ַ ּבַ ּק ְ ׁשנ ּו ִהְת ַ ּבַ ּק ָ ׁשה  ִהְת ְ ּק ַ ּב ַ ּבֵ ּק ׁש  ִהְת ְ ּת  ִהְת ְ ׁש ַ ּבַ ּק ָ ּת  ִהְת ְ ׁש ַ ּבַ ּק ִ ּתי   ִהְת ְ ׁש ַ ּבַ ּק ִהְת
ְ ּק ׁש ּו ַ ּב ִהְת

ְ ּק ׁש ּו ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ִיְת ַ ּב ִ ּתְת ַ ּבֵ ּק ׁש   ַ ּבֵ ּק ׁש ִנְת ִ ּתְת ַ ּבֵ ּק ׁש   ִ ׁשי  ִיְת ְ ּק ַ ּב ִ ּתְת ַ ּבֵ ּק ׁש   ִ ּתְת ַ ּבֵ ּק ׁש  ֶאְת



     faire entrer, mettre dans ְלַהְכִניס  כ.נ.ס   הפעיל
ַמְכִניס,  ִהְכִניס,  ַיְכִניס

מכניס  מכניסה  מכניסים  מכניסות
ֶ ּתם/ן  ִהְכִניס ּו ְ ּת  הוא ִהְכִניס   היא ִהְכִניָסה  ִהְכַנְסנ ּו ִהְכַנְס ָ ּת  ִהְכַנְס ִ ּתי  ִהְכַנְס ִהְכַנְס

ַ ּתְכִניס ּו  ַיְכִניס ּו ַ ּתְכִניס  ַנְכִניס   ַ ּתְכִניִסי  ַיְכִניס   ַ ּתְכִניס   ַאְכִניס  

ֹבר   ע.ב.ר   פעל      passer,   subir ַלֲע
ֹבר ע ֹוֵבר          ָעַבר         ַיֲע

ֶ ּתם/ן  ָעְבר ּו ְ ּת  ָעַבר  ָעְבָרה  ָעַבְרנ ּו  ֲעַבְר ָ ּת  ָעַבְר ִ ּתי   ָעַבְר ָעַבְר
ַ ּתַעְבר ּו ַיַעְבר ּו  ֹבר   ֹבר  ַנֲע ַ ּתֲע ֹבר   ַ ּתַעְבִרי  ַיֲע ֹבר   ַ ּתֲע ֹבר   ֶאֱע

    monter ַלֲעל ֹות   ע.ל.י
ע ֹוֶלה       ָעָלה        ַיֲעֶלה

עולה  עוָלה  עולים עולות
ָעִליִתי ָעִליָת  ָעִלית  ָעָלה  ָעְלָתה  ָעִלינ ּו ֲעִליֶתם/ן ָעל ּו
ַ ּתֲעל ּו ַיֲעל ּו ַ ּתֲעֶלה  ַנֲעֶלה   ַ ּתֲעִלי  ַיֲעֶלה   ַ ּתֲעֶלה   ֶאֱעֶלה  

 voir ִלְרא ֹות  ר.א.י
ר ֹוֶאה        ָרָאה        ִיְרֶאה

רואה רואה  רואים  רואות
ָרִאיִתי  ָרִאיָת  ָרִאית  ָרָאה  ָרֲאָתה  ָרִאינ ּו  ְרִאיֶתם/ן  ָרא ּו

ִ ּתְרא ּו ִיְרא ּו ִ ּתְרֶאה  ִנְרֶאה   ִ ּתְרִאי  ִיְרֶאה   ִ ּתְרֶאה   ֶאְרֶאה  

  faire voir, montrer ְלַהְרא ֹות   ר.א.י   הפעיל
ַמְרֶאה         ֶהְרָאה        ַיְרֶאה

ַמְרֶאה  ַמְרָאה  ַמְרִאים  ַמְרא ֹות
ֶהְרֵאיִתי  ֶהְרֵאיָת   ֶהְרֵאית   ֶהְרָאה   ֶהְרֲאָתה   ֶהְרֵאינ ּו   ֶהְרֵאיֶתם/ן  ֶהְרא ּו

ַ ּתְרא ּו  ַיְרא ּו ַ ּתְרֶאה  ַנְרֶאה   ַ ּתְרִאי  ַיְרֶאה   ַ ּתְרֶאה    ַאְרֶאה  

ֹקל    ש.ק.ל  פעל ְ ׁש     peser ִל
ֹקל ְ ׁש ָ ׁשַקל  ִי  ׁש ֹוֵקל  

ָ ׁשְקל ּו ֶ ּתם/ן   ְ ׁשַקְל ָ ׁשַקְלנ ּו   ָ ׁשְקָלה    ָ ׁשַקל   ְ ּת   ָ ׁשַקְל ָ ּת   ָ ׁשַקְל ִ ּתי   ָ ׁשַקְל
ְ ׁשְקל ּו ְ ׁשְקל ּו  ִי ִ ּת ֹקל   ְ ׁש ֹקל  ִנ ְ ׁש ִ ּת ֹקל   ְ ׁש ְ ׁשְקִלי  ִי ִ ּת ֹקל   ְ ׁש ִ ּת ֹקל   ְ ׁש ֶא

ָ  ּׁשֵאר   ש.א.ר  נפעל    rester ְלִהי
ָ  ּׁשֵאר ְ ׁשַאר  ִי ְ ׁשָאר  ִנ ִנ

ְ ׁשָאר ֹות ְ ׁשָאִרים  ִנ ְ ׁשֶאֶרת  ִנ ְ ׁשָאר  ִנ ִנ
ְ ׁשֲאר ּו ֶ ּתם/ן  ִנ ְ ׁשַאְר ְ ׁשַאְרנ ּו  ִנ ְ ׁשֲאָרה  ִנ ְ ׁשַאר  ִנ ְ ּת  ִנ ְ ׁשַאְר ָ ּת  ִנ ְ ׁשַאְר ִ ּתי ִנ ְ ׁשַאְר ִנ

ָ  ּׁשֲאר ּו   ָ  ּׁשֲאר ּו ִי ִ ּת ָ  ּׁשֵאר  ָ  ּׁשֵאר ִנ ִ ּת ָ  ּׁשֵאר    ָ  ּׁשֲאִרי  ִי ִ ּת ָ  ּׁשֵאר   ִ ּת ָ  ּׁשֵאר   ֶא

ְ ׁשִאיר  ש.א.ר   הפעיל   laisser ְלַה
ְ ׁשִאיר ְ ׁשִאיר  ַי ְ ׁשִאיר   ִה ַמ

משאיר משאירה  משאירים משאירות
ְ ׁשִאיר ּו ֶ ּתם/ן  ִה ְ ׁשַאְר ְ ׁשַאְרנ ּו  ִה ְ ׁשִאיָרה  ִה ְ ׁשִאיר  ִה ְ ּת  ִה ְ ׁשַאְר ָ ּת  ִה ְ ׁשַאְר ִ ּתי  ִה ְ ׁשַאְר ִה

ְ ׁשִאיר ּו ְ ׁשִאיר ּו  ַי ַ ּת ְ ׁשִאיר  ְ ׁשִאיר ַנ ַ ּת ְ ׁשִאיר   ְ ׁשִאיִרי ַי ַ ּת ְ ׁשִאיר  ַ ּת ְ ׁשִאיר   ַא


