
 למשוך כסף מהבנק
שלום, אדוני, בוקר טוב. אני תיירת מצרפת ואני רוצה למשוך בבקשה כסף -

 מהחשבון שלי, עם ויזה.

בוקר טוב, גברת. ברוכה הבאה לישראל. איזה יום יפה היום, מתאים מאוד -
לטיולים של תיירים. העונה הזאת מתאימה מאוד לטיולים, לא חם מדי, לא קר 

 מדי.

רוצה למשוך?כמה כסף את   

אני רוצה למשוך ַאְלַפִים שקל, בבקשה.-  

ׁש ממך את ַהַדְרּכֹון, גברת.- ֲאַבקֵּ  

בבקשה, הינה הדרכון שלי.-  

בסדר, הינה הכסף, יום טוב, גברת.-  

תודה רבה, יום טוב גם לך, אדוני.-  

retirer   מ.ש.כ פעל  (ְלהֹוִציא)ִלְמׁשְֹׁך  

ת מֹוְׁשִכים כֶׁ ְך מֹוׁשֶׁ מֹוְׁשכֹות הווה:מֹוׁשֵּ  

 עבר: ָמַׁשְכִתי

 ָמַׁשְכָת ָמַׁשְכְת 

 הוא ָמַׁשְך היא ָמְׁשָכה

 ָמַׁשְכנּו

ן ם ְמַׁשְכתֶׁ  ְמַׁשְכתֶׁ

 הם/הן ָמְׁשכּו

ְמׁשְֹׁך  עתיד: אֶׁ

 ִתְמׁשְֹׁך ִתְמְׁשִכי

 הוא ִיְמׁשְֹׁך היא ִתְמׁשְֹׁך

 ִנְמׁשְֹׁך 

 ִתְמְׁשכּו

 הם/הן ִיְמְׁשכּו

ְמִׁשיכֹותְמִׁשיָכה נ    

  עוד פרטים על משיכת כסף מהבנק

ק של הבנק:  ְלפֵּ ַהדֶׁ יש כמה ְדָרִכים למשוך כסף מהבנק. אפשר למשוך כסף מֵּ
ק של ְסִניף אחר של הבנק שלכם. ְלפֵּ  מהדלפק של ַהְסִניף של הבנק שלכם או ִמדֶׁ

ַהַבְנקֹוָמט. רצוי למשוך את הכסף מבנקומט של הבנק  אפשר למשוך כסף מֵּ
ְך ְּכָלל, צריך  רֶׁ שלכם. אפשר למשוך כסף מבנקומט של בנק אחר, אבל אז, ְבדֶׁ

 לשלם ַעְמָלה.

אפשר למשוך כסף עם צ'ק מהבנק שלכם או מבנק אחר. אם אתם מושכים כסף 
 מבנק שהוא לא הבנק שלכם, צריך, בדרך כלל, לשלם עמלה, גם במקרה הזה.



détail ְפָרט ז  ְפָרִטים 

guichet  ִקים ְלפֵּ ק  ז דֶׁ ְלפֵּ  דֶׁ

Agence ְסִניף ז ְסִניִפים 

ָנה אפשר  ִממֶׁ ַבְנקֹוָמט  ז  ַבְנקֹוָמִטים :  ַבְנק  + אֹוטֹוָמט, ְמכֹוָנה ַבְנָקִאית ַבִקיר ׁשֶׁ
distributeur automatiqueלמשוך כסף       

י ַאְׁשַראי, ַּכְרִטיס ַאְׁשַראי, ַּכְרִט (לשון פופולרית)ויזה  נ  ויזות  יסֵּ  

visa, carte bancaire 

en général ְך ְּכָלל רֶׁ  ְבדֶׁ

commission ַעְמָלה  נ ֲעָמלֹות 

chèque צ'ק  ז צ'קים  או שיק שיקים 

 עוד משפטים 

 אני רוצה בבקשה למשוך אלף שקל עם הויזה.

ת ֲאָלִפים שקל עם כרטיס האשראי.  אני רוצה בבקשה למשוך ְׁשֹלׁשֶׁ

מאה יורו לשקלים. (ְלָהִמיר)אני רוצה בבקשה ְלַהְחִליף   

אני רוצה בבקשה להחליף מאתיים יורו ִלְׁשָקִלים. שלוש מאות יורו. ארבע מאות 
ה מאות יורו. ְתַׁשע  יורו. חמש מאות יורו. שש מאות יורו. ְׁשַבע מאות יורו. ְׁשמֹונֶׁ

 מאות יורו.

בון.אני רוצה בבקשה לפתוח חשבון, לסגור חש  

 בשביל לפתוח חשבון, אתה צריך להביא לי תעודת זהות ודף חשבון חשמל.

בשביל לסגור חשבון, אתה צריך להביא לי את פנקס הצ'קים שלך ואת כרטיס 
 האשראי.

compte חשבון  ז חשבונות 

 חשבון בנק, חשבון חשמל, חשבון מים

   relevé de compte חשבון  דף  

attestation ת תעודה נ תעודו  

carte d’identité   תעודת זהות נ תעודות זהות 

carnet   ִפְנָקס ז ִפְנָקִסים 

י צ'קים  ִפְנַקס צ'קים  ז  ִפְנְקסֵּ

carnet de chèque 


