ִבּ ְשֵׂדה התעופה
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 לטיילברחבי הארץ ְוַאְחִליף מלון כל לילה.
איפה ארזת את המזוודות שלך?ארזתי אותם בבית.האם ארזת אותן לבד?-כן ,ארזתי אותן לבד.

אף אחד לא עזר לך ֶלֱאֹרז את המזוודות?לא ,אף אחד לא עזר לי לארוז את המזוודות.מישהו ביקש ממך לקחת בשבילו חבילה?לא ,אף אחד לא ביקש ממני לקחת בשבילו חבילה.אה ,כןִ ,נְז ַכְּר ִתּי .המורה לעברית שלי ,אורנה ,בקשה ממני לקחת בשבילה חבילה
קטנה .בחבילה הזאת יש מוָּצִרים לשיער :שמפו ,מסכה לשיער ,צבע לשיער.
בישראל אי אפשר לקנות מוצרים לשיער?בישראל אפשר לקנות הכול אבל לא את המוצרים של החברה הזאת .זאתחברה 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.
תודה רבה .אני אגיד לה מה שאמרת והיא ִתּ ְשַׂמח מאוד .נכון שהיא מורה טובהאבל גם אני תלמיד טוב .אני לומד כל יום רבע שעה .אני בא לשיעור מוכן.
קֶּרת
יפה מאוד .כל היהודים צריכים לדעת עברית .עכשו אתה יכול להמשיך ְלִב ַֹדְּרכּוֹ ִנים.
 דרכון וכרטיס ,בבקשה .תשים את המזוודות כאן .המזוודות שוקלות יותרממה 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 אותוכאן ולשלם את התוספת.
טוב ,אם צריך ,אז צריך .את יכולה להגיד לי בבקשה לאן אני צריך ללכתעכשו?
אתה צריך ללכת ְל ַשַׁער מספר עשר .עוד מעט יודיעו מתי צריך לעלות למטוס.כל הנוסעים בטיסה מספר מאה וחמש לתל אביב ִמְת ַבּ ְקּ ִשׁים לעלות על המטוס
בשער מספר עשר.

ְ aérodromeשֵׂדה ְתּעוָּפה ז
aéroport

ְשׂדוֹת תעופה )שדה התעופה שדות התעופה(

ְנַמל תעופה נ ִנְמֵלי תעופה

)נמל התעופה

נמלי התעופה(

ִ fouilleבּידּוּק ז בידוקים
 sécuritéביטחון ז
ִ adjectifבְּטחוֹ ִני בטחונית בטחוניים בטחוניות
בידוק בטחוניְ ,בָּעָיה בטחונית ,נושאים בטחונייםְ ,בָּעיוֹת בטחוניות
 embarquerלעלות ַל ָמּטוֹס
 embarquementעלייה למטוס
 carte d'embarquementכרטיס עלייה למטוס
 porte d'embarquementשער עלייה למטוס
קֶּרת נ
ִ contrôleבּ ֹ
ַ passeportדְּרכּוֹן ז דרכונים
 contrôle des passeportsביקורת דרכונים
 billet d'avionכרטיס טיסה ז כרטיסי טיסה
supplémentתּוֶֹסֶפת ז תּוָֹספוֹת
 produitמוָּצר ז מוצרים
 produit de marqueמוָּתג ז מותגים
פעל

ֶ faire les valises, empaqueterלֱאֹרז א.ר.ז
עתידֶ :יֱאֹרז
הווה :אוֵֹרז עברָ :אַרז
עברָ :אַרְז ִתּי ָאַרְז ָתּ ָאַרְז ְתּ הוא ארז היא ָאְרָזה ָאַרְזנוּ ֲאַרְז ֶתּם ֲאַרְז ֶתּן ָאְרזוּ
עתידֶ :אֱאֹרז ֶתֱּאֹרז ֶתֶּאְרִזי ֶיֱאֹרז ֶתֱּאֹרז ֶנֱאֹרז ֶתֶּאְרזוּ ֶיֶאְרזוּ
)ְ demander (àלַבֵקּשׁ )מ (-ב.ק.ש פיעל
ְיַבֵקּשׁ
ִבּיֵקּשׁ
ְמַבֵקּשׁ
ִבּיַקּ ְשׁ ִתּי ִבּיַקּ ְשׁ ָתּ ִבּיַקּ ְשׁ ְתּ הוא ִבּיֵקּשׁ היא ִבּ ְקּ ָשׁה ִבּיַקּ ְשׁ ֶתּם ִבּיַקּ ְשׁ ֶתּן ִבּי ְקּשׁוּ
ֲאַבֵקּשׁ ְתַּבֵקּשׁ ְתַּב ְקּ ִשׁי ְיַבֵקּשׁ ְתַּבֵקּשׁ ְנַבֵקּשׁ ְתַּב ְקּשׁוּ ְיַב ְקּשׁוּ
) ְ être prié (deלִהְת ַבֵּקּשׁ )ל (-ב.ק.ש התפעל
ִמְת ַבֵּקּשׁ ִהְת ַבֵּקּשׁ ִיְת ַבֵּקּשׁ
ִהְת ַבַּקּ ְשׁ ִתּי ִהְת ַבַּקּ ְשׁ ָתּ ִהְת ַבַּקּ ְשׁ ְתּ ִהְת ַבֵּקּשׁ ִהְת ַבּ ְקּ ָשׁה ִהְת ַבַּקּ ְשׁנוּ ִהְת ַבַּקּ ְשׁ ֶתּם/ן
ִהְת ַבּ ְקּשׁוּ
ֶאְת ַבֵּקּשׁ ִתְּת ַבֵּקּשׁ ִתְּת ַבּ ְקּ ִשׁי ִיְת ַבֵּקּשׁ ִתְּת ַבֵּקּשׁ ִנְת ַבֵּקּשׁ ִתְּת ַבּ ְקּשׁוּ ִיְת ַבּ ְקּשׁוּ

ְ faire entrer, mettre dansלַהְכ ִניס כ.נ.ס הפעיל
ַמְכ ִניסִ ,הְכ ִניסַ ,יְכ ִניס
מכניס מכניסה מכניסים מכניסות
ִהְכַנְס ִתּי ִהְכַנְס ָתּ ִהְכַנְס ְתּ הוא ִהְכ ִניס היא ִהְכ ִניָסה ִהְכַנְסנוּ ִהְכַנְס ֶתּם/ן ִהְכ ִניסוּ
ַאְכ ִניס ַתְּכ ִניס ַתְּכ ִניִסי ַיְכ ִניס ַתְּכ ִניס ַנְכ ִניס ַתְּכ ִניסוּ ַיְכ ִניסוּ
ַ passer, subirלֲעֹבר ע.ב.ר פעל
ַיֲעֹבר
ָעַבר
עוֵֹבר
ָעַבְר ִתּי ָעַבְר ָתּ ָעַבְר ְתּ ָעַבר ָעְבָרה ָעַבְרנוּ ֲעַבְר ֶתּם/ן ָעְברוּ
ֶאֱעֹבר ַתֲּעֹבר ַתַּעְבִרי ַיֲעֹבר ַתֲּעֹבר ַנֲעֹבר ַתַּעְברוּ ַיַעְברוּ
ַ monterלֲעלוֹת ע.ל.י
ַיֲעֶלה
ָעָלה
עוֶֹלה
עולה עוָלה עולים עולות
ָעִליִתי ָעִליָת ָעִלית ָעָלה ָעְלָתה ָעִלינוּ ֲעִליֶתם/ן ָעלוּ
ֶאֱעֶלה ַתֲּעֶלה ַתֲּעִלי ַיֲעֶלה ַתֲּעֶלה ַנֲעֶלה ַתֲּעלוּ ַיֲעלוּ
ִ voirלְראוֹת ר.א.י
ִיְרֶאה
ָרָאה
רוֶֹאה
רואה רואה רואים רואות
ָרִאיִתי ָרִאיָת ָרִאית ָרָאה ָרֲאָתה ָרִאינוּ ְרִאיֶתם/ן ָראוּ
ֶאְרֶאה ִתְּרֶאה ִתְּרִאי ִיְרֶאה ִתְּרֶאה ִנְרֶאה ִתְּראוּ ִיְראוּ
ְ faire voir, montrerלַהְראוֹת ר.א.י הפעיל
ַיְרֶאה
ֶהְרָאה
ַמְרֶאה
ַמְרֶאה ַמְרָאה ַמְרִאים ַמְראוֹת
ֶהְרֵאיִתי ֶהְרֵאיָת ֶהְרֵאית ֶהְרָאה ֶהְרֲאָתה ֶהְרֵאינוּ ֶהְרֵאיֶתם/ן ֶהְראוּ
ַאְרֶאה ַתְּרֶאה ַתְּרִאי ַיְרֶאה ַתְּרֶאה ַנְרֶאה ַתְּראוּ ַיְראוּ
קל ש.ק.ל פעל
ִ peserל ְשׁ ֹ
קל
שׁוֵֹקל ָשַׁקל ִי ְשׁ ֹ
ָשַׁקְל ִתּי ָשַׁקְל ָתּ ָשַׁקְל ְתּ ָשַׁקל ָשׁ ְקָלה ָשַׁקְלנוּ ְשַׁקְל ֶתּם/ן ָשׁ ְקלוּ
קל ִתּ ְשׁ ְקלוּ ִי ְשׁ ְקלוּ
קל ִנ ְשׁ ֹ
קל ִתּ ְשׁ ֹ
קל ִתּ ְשׁ ְקִלי ִי ְשׁ ֹ
קל ִתּ ְשׁ ֹ
ֶא ְשׁ ֹ
ְ resterלִהי ָשֵּׁאר ש.א.ר נפעל
ִנ ְשָׁאר ִנ ְשַׁאר ִי ָשֵּׁאר
ִנ ְשָׁאר ִנ ְשֶׁאֶרת ִנ ְשָׁאִרים ִנ ְשָׁארוֹת
ִנ ְשַׁאְר ִתּי ִנ ְשַׁאְר ָתּ ִנ ְשַׁאְר ְתּ ִנ ְשַׁאר ִנ ְשֲׁאָרה ִנ ְשַׁאְרנוּ ִנ ְשַׁאְר ֶתּם/ן ִנ ְשֲׁארוּ
ֶא ָשֵּׁאר ִתּ ָשֵּׁאר ִתּ ָשֲּׁאִרי ִי ָשֵּׁאר ִתּ ָשֵּׁאר ִנ ָשֵּׁאר ִתּ ָשֲּׁארוּ ִי ָשֲּׁארוּ
ְ laisserלַה ְשִׁאיר ש.א.ר הפעיל
ַמ ְשִׁאיר ִה ְשִׁאיר ַי ְשִׁאיר
משאיר משאירה משאירים משאירות
ִה ְשַׁאְר ִתּי ִה ְשַׁאְר ָתּ ִה ְשַׁאְר ְתּ ִה ְשִׁאיר ִה ְשִׁאיָרה ִה ְשַׁאְרנוּ ִה ְשַׁאְר ֶתּם/ן ִה ְשִׁאירוּ
ַא ְשִׁאיר ַתּ ְשִׁאיר ַתּ ְשִׁאיִרי ַי ְשִׁאיר ַתּ ְשִׁאיר ַנ ְשִׁאיר ַתּ ְשִׁאירוּ ַי ְשִׁאירוּ

