ִטיּוּל ְלִאיְרַל ְנד
ַה ִטּיָסה לאירלנד היא לא ִטיָסה ְי ִשׁיָרהַ .טְסנוּ ִמֵתל ָאִביב
ְל ָפִּריזָ .נַחְתנוּ ְבּ ָפִּריזִ .מ ָפִּריז ַטְסנוּ ְלַד ְבִּליןָ .נַחְתנוּ ִבּ ְנַמל
ַה ְתּעוָּפה ֶשׁל ַדּ ְבִּליןִ ,עיר ַה ִבּיָרה ֶשׁל אירלנדִ .מ ְנַּמל ַה ְתּעוָּפה
ָנַסְענוּ ְבּאוֹטוֹבּוּס ְלֶמְר ַכּז העירָ .הַלְכנוּ ַל ָמּלוֹן ָלנוַּח ְקָצת.
ַאֲחֵרי ַה ְמּנוָּחהָ ,יָצאנוּ ְלֶמְר ַכּז העיר .לֹא ְבָּעָייה ְלַה ִגּיַע ְל ָשׁם.
ֵישׁ ַהְר ֵבּה ְשָׁלִטים ְבָּכל העיר.
טיול נ טיולים
טיסה נ טיסות vol
שׁירוֹת direct
ָי ִשׁיר ְי ִשׁיָרה ְי ִשׁיִרים ְי ִ
אוטובוס ישיר ,רכבת ישירה
פה ,נמל ‰תעופה aéroport, l'aéroport
ְנַמל ְתּעוּ ָ
עיר בירה ,עיר ‰בירה capitale, la capitale
מרכז עיר ,מרכז ‰עיר centre ville, le centre ville
מנוחה נ repos
עיוֹת problème
ְבָּעָייה נ ְבּ ָ
טים panneau
ֶשֶׁלט ז ְשָׁל ִ
voyage

ָלטוּס :ט.ו.ס ,בניין פעל
 présentהווהָ :טס ָטָסה ָטִסים ָטסוֹת
 passéעבר) :אני( ַטְס ִתּי) ,אתה( ַטְס ָתּ) ,את( ַטְס ְתּ ,הוא ָטס,
היא ָטָסה) ,אנחנו( ַטְסנוּ) ,אתם( ַטְס ֶתּם) ,אתן( ַטְס ֶתּן,
הם/הן ָטסוּ
 futurעתיד):אני( ָאטוּס) ,אתה( ָתּטוּס) ,את( ָתּטוִּסי ,הוא
ָיטוּס ,היא ָתּטוּס) ,אנחנו( ָנטוּס) ,אתם/אתן( ָתּטוּסוּ ,הם/הן
ָיטוּסוּ
prendre un vol

הוא טס לבוסטון הערב .הוא טס אתמול לניו-יורק .הוא
יטוס מחר לסן פרנסיסקו.
ִל ְנחוֹת :נ.ח.ת ,בניין פעל
נוֵֹחת נוֶֹחֶתת נוֲֹחִתים נוֲֹחתוֹת
ָנַחְת ִתּי ָנַחְת ָתּ ָנַחְת ְתּ ָנַחת ָנֲחָתה ָנַחְתנוּ ָנַחְת ֶתּם ָנַחְת ֶתּן
ָנֲחתוּ
atterrir

ֶא ְנַחת ִתּ ְנַחת ִתּ ְנֲחִתי ִי ְנַחת ִתּ ְנַחת ִנ ְנַחת ִתּ ְנֲחתוּ ִי ְנֲחתוּ
המטוס נוחת עכשיו בנמל התעופה אורלי .המטוס נחת לפני
שעה ברואסי .המטוס ינחת בעוד שעה בנמל התעופה קנדי.
ָלֶלֶכת :ה.ל.כ ,בניין פעל
הוֵֹלְך הוֶֹלֶכת הוְֹלִכים הוְֹלכוֹת
ָהַלְכ ִתּי ָהַלְכ ָתּ ָהַלְכ ְתּ ָהַלְך ָהְלָכה ָהַלְכנוּ ָהַלְכ ֶתּם ָהַלְכ ֶתּן
ָהְלכוּ
)אני( ֵאֵלְך )אתה( ֵתֵּלְך )את( ֵתְּלִכי הוא ֵיֵלְך היא ֵתֵּלְך )אנחנו(
ֵנֵלְך )אתם/אתן( ֵתְּלכוּ הם/הן ֵיְלכוּ
aller

אני עוד מעט הולכת למסעדה .אתמול הלכנו לקולנוע .מחר
נלך לטייל במרכז העיר.
ִל ְנסַֹע :נ.ס.ע ,בניין פעל
נוֵֹסַע נוַֹסַעת נוְֹסִעים נוְֹסעוֹת
ָנַסְע ִתּי ָנַסְע ָתּ ָנַסְע ְתּ ָנַסע ָנְסָעה ָנַסְענוּ נַסְע ֶתּם נַסְע ֶתּן
ָנְסעוּ
ֶא ַסּע ִתּי ַסּע ִתּ ְסִּעי ִיי ַסּע ִתּי ַסּע ניסע ִתּ ְסּעוּ ִיי ְסּעוּ
aller, partir, voyager, rouler

נסענו לטיול בארצות הברית .אני לא יכולה לדבר עכשיו
בטלפון ,אני נוסעת עוד מעט לארצות הברית .בשנה הבאה
ניסע לאוסטרליה.
צאת :י.צ.א ,בניין פעל sortir
ָל ֵ

יוֵֹצא יוֵֹצאת יוְֹצִאים יוְֹצאוֹת
ָיָצא ִתּי ָיָצא ָתּ ָיָצא ְתּ ָיָצא ָיְצָאה ָיָצאנוּ ָיָצא ֶתּם ָיָצא ֶתּן ָיְצאוּ
ֵאֵצא ֵתֵּצא ֵתְּצִאי ֵיֵצא ֵתֵּצא ֵנֵצא ֵתְּצאוּ ֵיְצאוּ
תצא כבר מהשירותים! תצאי כבר מהמטבח! תצאו כבר
מהבית!
ְלַה ִגּיַע :נ.ג.ע ,בניין הפעיל
ַמ ִגּיַע ַמ ִגּיָעה ַמ ִגּיִעים ַמ ִגּיעוֹת
ִהַגְּע ִתּי ִהַגְּע ָתּ ִהַגְּע ְתּ ִה ִגּיַע ִה ִגּיָעה ִהַגְּענוּ ִהַגְּע ֶתּם ִהַגְּע ֶתּן ִה ִגּיעוּ
ַא ִגּיַע ַתּ ִגּיַע ַתּ ִגּיִעי ַי ִגּיַע ַתּ ִגּיַע ַנ ִגּיַע ַתּ ִגּיעוּ ַי ִגּיעוּ
arriver

מתי אתה מגיע לנמל התעופה? אני מגיע בעשר בבוקר.
מתי אתם מגיעים? נגיע הערב.
אני יוצא עכשיו מהבית ואגיע למרכז העיר בעוד חצי שעה.
ִהַגְּענוּ ְל ָפּאבּ ֵבּן ֲחֵמשׁ קוֹמוֹתָ .שִׁתינוּ ִבּיָרהָ .שַׁמְענוּ מוִּסיָקה
ִאיִרית מסורתיתֶ .נֱהֵנינוָּ .הָיה ַמְג ִניב .למחרת

lemokhorat

ִבּיַקְּרנוּ ַבּ ִטּיָרה ֶשׁל ַדּ ְבִּליןֹ .זאת ִטיָרה ַמְג ִניָבהַ .אֵחר ָכְּך
ִבּיַקְּרנוּ ַבּ ְכֵּנִסייה ֶשׁל
ָהִעיר ְו ָשַׁמְענוּ ָשׁם מוִּסיָקה ְכֵּנִסייִתיתַ .אֵחר ָכְּך ִבּיַקְּרנוּ
ְבּמּוֵּזאוֹן הגינסָ .לַמְדנוּ ָשׁם ַעל ַהִהיְסטוְֹרָיה ֶשׁל ִמ ְשׁ ַפַּחת גינס
ְו ָשִׁתינוּ ֶאת ַה ִבּיָרה ַה ְמֻּפְרֶסֶמת.
למחרת ָנַסְענוּ ְשָׁעַת ִים ָבּאוֹטוֹבּוּס ְלַבֵקּר ְבּגנים ְמפוְרָסִמים

ְלַיד ַדּ ְבִּליןָ .לַקְחנוּ טיול ְמאוְרָגּן .הגנים ָהֵא ֶלּה ְמאוֹד
ַמְר ִשׁיִמיםֵ .ישׁ ָשׁם ֵעִציםְ ,פָּרִחיםֶ ,דּ ֶשׁאְ ,נָחִליםַ ,מ ָפִּליםֵ .ישׁ
ַגּם ֵבּית ְקָברוֹת ְלַחיּוֹתַ .אֵחר ָכְּך ָנַסְענוּ ָבּאוֹטוֹבּוּס ְשָׁעַת ִיים
ֲחָזָרה ְלַד ְבִּליןָ) .הלוְֹך -שעתייםֲ ,חזוֹר-שעתיים(.
למחרת ָנַסְענוּ ְלַבֵקּר ְבּעוֹד ִטיָרה ַמְג ִניָבהָ .אַכְלנוּ ַבּ ִטּיָרה
ֲארוַּחת צהרים ,כמו בימי הבינייםְ ,בִּלי ַמְזֵלג וְּבִלי ַס ִכּין.
ָאַכְלנוּ ְו ָשִׁתינוָּ .שַׁמְענוּ ִשׁיִרים ִאיִר ִיּיםִ .בּי ִלּינוּ ַבּ ִטּיָרה ָשׁלוֹשׁ
ָשׁעוֹת ַמְג ִניבוֹתְ .כֵּדי ֶלֱאֹכל ַבּ ִטּיָרהָ ,צִריְך ְלַהְזִמין ָמקוֹם
ֵמֹראשֶׁ .נֱהֵנינוֹּ .זאת ָה ְיָתה חוויה ְמיוֶחֶדתָ .כּל הטיול
לאירלנד ָהָיה חווייהָ .אסוּר ְלַפְסֵפס .נוִֹפים ַמ ְקִסיִמיםַ ,גּ ִנּים
ַמ ְקִסיִמיםִ ,טירוֹת ַמ ְקִסימוֹתָ ,פּא ִבּים ַמְג ִניִבים.
 superמגניב מגניבה מגניבים מגניבות
סרט מגניב חתונה מגניבה סרטים מגניבים
מגניבות

חתונות

 charmantמקסים מקסימה מקסימים מקסימות
בחור מקסים בחורה מקסימה בחורים מקסימים בחורות
מקסימות
 impressionnantמרשים מרשימה מרשימים מרשימות
ספר מרשים עבודה מרשימה ספרים מרשימים עבודות
מרשימות

ְ célèbreמֻפְרָסם ְמֻפְרֶסֶמת ְמֻפְרָסִמים ְמֻפְרָסמוֹת
כנסייה מפורסמת
בית כנסת מפורסם
מפורסמים כנסיות מפורסמות

ָבּ ֵתּי כנסת

 traditionnelמסורתי מסורתית מסורתיים מסורתיות
שיר מסורתי מוזיקה מסורתית שירים מסורתיים עבודות
מסורתיות
ְ spécial, originalמיָֻחד ְמיֶֻחֶדת ְמיָֻחִדים ְמיָֻחדוֹת
נוף מיוחד עיר מיוחדת נופים מיוחדים ָעִרים מיוחדות
ְ organiséמֻאְרָגּן ְמֻאְרֶגֶּנת ְמֻאְרָגּ ִנים ְמֻאְרָגּנוֹת
טיול מאורגן יציאה מאורגנת טיולים מאורגנים יציאות
מאורגנות

