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צרפתית> עברית  – חנויות  
 

LES MAGASINS -  Hébreu>français   
  

  

boucherie אטליז  

magasin, boutique   חנות  

magasin de bricolage   שה זאת בעצמךע"חנות"  

magasin d’optique חנות אופטיקה  

habillement   חנות בגדים  

boucherie   חנות בשר  

poissonnerie   חנות דגים  

épicerie  fine  חנות דליקטס  

lingerie חנות הלבשה תחתונה  

magasin d’usine  חנות המפעל  

magasin franchisé חנות זיכיון  

animalerie ות מחמדחנות חי  

commerce de linge de 
maison 

  חנות טקסטיל לבית

magasin d’occasions חנות יד שניה  

magasin de prestige חנות יוקרה  

chapellerie  חנות כובעים  

grand magasin  בו - חנות כל  

magasin d’articles ménagers חנות כלי בית  

magasin d’outils מלאכה/ חנות כלי עבודה  

sex-shop   חנות לאביזרי מין  

bonneterie   חנות לבנים  

parfumerie  לתמרוקים / חנות לבשמים  

glacier   גלידרייה -חנות לגלידה  

quincaillerie    חנות לחומרי בניין  

boulangerie חנות לחם  

débit de tabac  חנות לטבק  

boutique franche/hors taxes ; 
duty free  

  לא מכס חנות ל

magasin d’électroménager חנות למוצרי חשמל  

chocolaterie חנות לממכר שוקולד  

magasin d’alcools חנות למשקאות חריפים  

armurerie   חנות לנשקים  

crémerie חנות מוצרי חלב  

magasin de souvenirs חנות מזכרות  

papeterie חנות מכשירה כתיבה  

charcuterie ני בשרחנות מעד  

magasin d’aubaines חנות מציאות  

lunetterie חנות משקפיים  



magasin de cadeaux חנות מתנות  

magasin de proximité חנות נוחות  

magasin de chaussures חנות נעליים  

mercerie חנות סדקית  

magasin de gros חנות סיטונאות  

magasin de sport חנות ספורט  

librairie נות ספריםח  

magasins de surplus חנות עודפים  

kiosque à journaux חנות עיתונים  

magasin d’antiquités חנות עתיקות  

pelleterie   חנות פרוות  

fruitier חנות פרות  

fleuriste חנות פרחים  

magasin de jouets חנות צעצועים  

magasin de prêt-à-porter  חנות קונפקציה  

magasin de détail חנות קמעונאות  

magasin principal חנות ראשית  

magasin en libre service חנות שירות עצמי  

horlogerie חנות שעונים  

bijouterie   חנות תכשיטים  

disquaire   חנות תקליטים  

légumier ירקן  

confiserie חנות ממתקים -מגדנייה  

épicerie מכולת  

menuiserie הנגרי  

cordonnerie סנדלרייה  

magasin coopératif צרכנייה  

pâtisserie קונדיטוריה  

chaîne de magasins רשת חנויות  
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LES MAGASINS -  Français>Hébreu   
  

  עברית>  צרפתית – חנויות

  

animalerie חנות חיות מחמד  

armurerie   חנות לנשקים  

bijouterie   חנות תכשיטים  

bonneterie   חנות לבנים  

boucherie אטליז  

boucherie  בשר חנות   

boulangerie חנות לחם  

boutique franche/hors taxes ;  מכס חנות ללא  



duty free  
chaîne de magasins רשת חנויות  

chapellerie  חנות כובעים  

charcuterie חנות מעדני בשר  

chocolaterie חנות לממכר שוקולד  

commerce de linge de 
maison 

  חנות טקסטיל לבית

confiserie חנות ממתקים -מגדנייה  

cordonnerie סנדלרייה  

crémerie חנות מוצרי חלב  

débit de tabac  חנות לטבק  

disquaire   חנות תקליטים  

épicerie מכולת  

épicerie  fine  חנות דליקטס  

fleuriste חנות פרחים  

fruitier חנות פרות  

glacier   גלידרייה -חנות לגלידה  

grand magasin  בו - חנות כל  

habillement  בגדים חנות   

horlogerie חנות שעונים  

kiosque à journaux חנות עיתונים  

légumier ירקן  

librairie חנות ספרים  

lingerie חנות הלבשה תחתונה  

lunetterie חנות משקפיים  

magasin coopératif צרכנייה  

magasin d’alcools חנות למשקאות חריפים  

magasin d’antiquités חנות עתיקות  

magasin d’articles ménagers חנות כלי בית  

magasin d’aubaines חנות מציאות  

magasin d’électroménager חנות למוצרי חשמל  

magasin d’occasions חנות יד שניה  

magasin d’optique אופטיקה חנות  

magasin d’outils מלאכה/ חנות כלי עבודה  

magasin d’usine  חנות המפעל  

magasin de bricolage  בעצמך זאת עשה" חנות"  

magasin de cadeaux חנות מתנות  

magasin de chaussures חנות נעליים  

magasin de détail קמעונאות חנות  

magasin de gros חנות סיטונאות  

magasin de jouets צעצועים חנות  

magasin de prestige חנות יוקרה  

magasin de prêt-à-porter קונפקציה חנות   

magasin de proximité נוחות חנות  

magasin de souvenirs חנות מזכרות  

magasin de sport חנות ספורט  

magasin en libre service חנות שירות עצמי  

magasin franchisé חנות זיכיון  



magasin principal ראשית חנות  

magasin, boutique  חנות   

magasins de surplus חנות עודפים  

menuiserie נגריה  

mercerie חנות סדקית  

papeterie חנות מכשירה כתיבה  

parfumerie  לתמרוקים / חנות לבשמים  

pâtisserie קונדיטוריה  

pelleterie   חנות פרוות  

poissonnerie   חנות דגים  

quincaillerie    חנות לחומרי בניין  

sex-shop   חנות לאביזרי מין  

 
 


