
ִט ּי ּול ְלִאיְרַלְנד

ִ ׁשיָרה. ַטְסנ ּו ִמֵתל ָאִביב  ִ ּטיָסה לאירלנד היא לא ִטיָסה ְי ַה

ִ ּבְנַמל  ְ ּבִלין. ָנַחְתנ ּו  ָ ּפִריז ַטְסנ ּו ְלַד ָ ּפִריז. ִמ ְ ּב ָ ּפִריז. ָנַחְתנ ּו  ְל

ְ ּתע ּוָפה  ְ ּנַמל ַה ֶ ׁשל אירלנד. ִמ ִ ּביָרה  ְ ּבִלין, ִעיר ַה ֶ ׁשל ַ ּד ְ ּתע ּוָפה  ַה

ָ ּמל ֹון ָלנ ּוַח ְקָצת.   ַ ּכז העיר.  ָהַלְכנ ּו ַל ְ ּבא ֹוט ֹו ּב ּוס ְלֶמְר ָנַסְענ ּו 

ָ ׁשם.   ִ ּגיַע ְל ְ ּבָעָייה ְלַה ַ ּכז העיר.  לֹא  ְ ּמנ ּוָחה, ָיָצאנ ּו ְלֶמְר ַאֲחֵרי ַה

ְ ּבָכל העיר. ְ ׁשָלִטים  ֵ ּבה  ֵי ׁש ַהְר

voyage  טיול   נ   טיולים
vol  טיסה  נ  טיסות

direct   ׁשיר ֹות ִ ִ ׁשיִרים ְי ִ ׁשיָרה ְי ִ ׁשיר ְי ָי
אוטובוס ישיר, רכבת ישירה

aéroport, l'aéroport ּתע ּוָפה,  נמל ‰תעופה ְ ְנַמל 
capitale, la capitale   עיר בירה, עיר ‰בירה

centre ville, le centre ville מרכז עיר, מרכז ‰עיר
repos    מנוחה  נ

problème  ּבָעי ֹות ְ ְ ּבָעָייה נ  
panneau     ׁשָלִטים ְ ֶ ׁשֶלט  ז  

prendre un vol      ָלט ּוס:  ט.ו.ס, בניין פעל
présent  הווה: ָטס ָטָסה ָטִסים ָטס ֹות

ְ ּת, הוא ָטס,  ָ ּת, (את) ַטְס ִ ּתי,  (אתה) ַטְס passé  עבר: (אני)  ַטְס

ֶ ּתן,  ֶ ּתם, (אתן) ַטְס היא ָטָסה, (אנחנו) ַטְסנ ּו, (אתם) ַטְס
הם/הן ָטס ּו 

ָ ּתט ּוִסי, הוא  ָ ּתט ּוס, (את)  futur  עתיד:(אני)  ָאט ּוס,  (אתה) 

ָ ּתט ּוס ּו, הם/הן  ָ ּתט ּוס, (אנחנו) ָנט ּוס, (אתם/אתן)  ָיט ּוס, היא 
ָיט ּוס ּו



הוא טס לבוסטון הערב. הוא טס אתמול לניו-יורק. הוא 
יטוס מחר לסן פרנסיסקו.

atterrir    ִלְנח ֹות:  נ.ח.ת, בניין פעל
נ ֹוֵחת  נ ֹוֶחֶתת  נ ֹוֲחִתים  נ ֹוֲחת ֹות

ֶ ּתן    ֶ ּתם ָנַחְת ְ ּת   ָנַחת  ָנֲחָתה  ָנַחְתנ ּו  ָנַחְת ָ ּת  ָנַחְת ִ ּתי  ָנַחְת ָנַחְת
ָנֲחת ּו

ִ ּתְנֲחת ּו ִיְנֲחת ּו ִ ּתְנַחת ִנְנַחת  ִ ּתְנֲחִתי ִיְנַחת  ִ ּתְנַחת  ֶאְנַחת 
המטוס נוחת עכשיו בנמל התעופה אורלי. המטוס נחת לפני 

שעה ברואסי. המטוס ינחת בעוד שעה בנמל התעופה קנדי.

allerָלֶלֶכת:  ה.ל.כ, בניין פעל
ה ֹוֵלְך ה ֹוֶלֶכת ה ֹוְלִכים ה ֹוְלכ ֹות

ֶ ּתן    ֶ ּתם ָהַלְכ ְ ּת   ָהַלְך  ָהְלָכה ָהַלְכנ ּו  ָהַלְכ ָ ּת  ָהַלְכ ִ ּתי  ָהַלְכ ָהַלְכ
ָהְלכ ּו

ֵ ּתֵלְך (אנחנו)  ֵ ּתְלִכי הוא ֵיֵלְך היא  ֵ ּתֵלְך (את)  (אני) ֵאֵלְך (אתה) 
ֵ ּתְלכ ּו הם/הן ֵיְלכ ּו ֵנֵלְך (אתם/אתן) 

אני עוד מעט הולכת למסעדה. אתמול הלכנו לקולנוע. מחר 
נלך לטייל במרכז העיר.

aller, partir, voyager, rouler     ֹסַע:  נ.ס.ע, בניין פעל ִלְנ
נ ֹוֵסַע  נ ֹוַסַעת  נ ֹוְסִעים  נ ֹוְסע ֹות

ֶ ּתן    ֶ ּתם נַסְע ְ ּת   ָנַסע  ָנְסָעה  ָנַסְענ ּו  נַסְע ָ ּת  ָנַסְע ִ ּתי  ָנַסְע ָנַסְע
ָנְסע ּו

ְ ּסע ּו ְ ּסע ּו ִיי ִ ּת ַ ּסע ניסע  ִ ּתי ַ ּסע  ְ ּסִעי ִיי ִ ּת ַ ּסע  ִ ּתי ַ ּסע  ֶא

נסענו לטיול בארצות הברית. אני לא יכולה לדבר עכשיו 
בטלפון, אני נוסעת עוד מעט לארצות הברית. בשנה הבאה 

ניסע לאוסטרליה.
sortir  ָלֵצאת:  י.צ.א, בניין פעל



י ֹוֵצא י ֹוֵצאת  י ֹוְצִאים י ֹוְצא ֹות
ֶ ּתן   ָיְצא ּו ֶ ּתם ָיָצא ְ ּת ָיָצא ָיְצָאה ָיָצאנ ּו  ָיָצא ָ ּת  ָיָצא ִ ּתי  ָיָצא ָיָצא

ֵ ּתְצא ּו ֵיְצא ּו ֵ ּתֵצא ֵנֵצא  ֵ ּתְצִאי ֵיֵצא  ֵ ּתֵצא  ֵאֵצא 

תצא כבר מהשירותים!  תצאי כבר מהמטבח! תצאו כבר 
מהבית!

arriver  ּגיַע:  נ.ג.ע, בניין הפעיל ִ ְלַה
ִ ּגיע ֹות ִ ּגיִעים ַמ ִ ּגיָעה  ַמ ִ ּגיַע  ַמ ַמ

ִ ּגיע ּו  ֶ ּתן ִה ֶ ּתם ִהַ ּגְע ִ ּגיָעה ִהַ ּגְענ ּו ִהַ ּגְע ִ ּגיַע ִה ְ ּת ִה ָ ּת ִהַ ּגְע ִ ּתי  ִהַ ּגְע ִהַ ּגְע
ִ ּגיע ּו ִ ּגיע ּו ַי ַ ּת ִ ּגיַע  ִ ּגיַע ַנ ַ ּת ִ ּגיַע  ִ ּגיִעי ַי ַ ּת ִ ּגיַע  ַ ּת ִ ּגיַע  ַא

מתי אתה מגיע לנמל התעופה? אני מגיע בעשר בבוקר. 

מתי אתם מגיעים? נגיע הערב.

אני יוצא עכשיו מהבית ואגיע למרכז העיר בעוד חצי שעה.

ָ ׁשַמְענ ּו מ ּוִסיָקה  ִ ּביָרה.  ָ ׁשִתינ ּו  ֵ ּבן ֲחֵמ ׁש ק ֹומ ֹות.   ָ ּפא ּב  ִהַ ּגְענ ּו ְל

lemokhorat    ִאיִרית מסורתית. ֶנֱהֵנינ ּו. ָהָיה ַמְגִניב. למחרת

ָ ּכְך  ֹזאת ִטיָרה ַמְגִניָבה. ַאֵחר  ְ ּבִלין.  ֶ ׁשל ַ ּד ִ ּטיָרה  ַ ּב ִ ּביַ ּקְרנ ּו 
ֶ ׁשל  ְ ּכֵנִסייה  ַ ּב ִ ּביַ ּקְרנ ּו 

ִ ּביַ ּקְרנ ּו  ָ ּכְך  ְ ּכֵנִסייִתית. ַאֵחר  ָ ׁשם מ ּוִסיָקה  ָ ׁשַמְענ ּו  ָהִעיר ְו

ַ ּפַחת גינס  ְ ׁש ֶ ׁשל ִמ ָ ׁשם ַעל ַהִהיְסט ֹוְרָיה  ְ ּב ּמ ּוֵזא ֹון הגינס. ָלַמְדנ ּו 

ְ ּמֻפְרֶסֶמת. ִ ּביָרה ַה ָ ׁשִתינ ּו ֶאת ַה ְו

ְ ּבגנים ְמפוְרָסִמים  ָ ּבא ֹוט ֹו ּב ּוס ְלַבֵ ּקר  ְ ׁשָעַתִים  למחרת ָנַסְענ ּו 



ֶ ּלה ְמא ֹוד  ְ ּבִלין. ָלַקְחנ ּו טיול ְמאוְרָ ּגן. הגנים ָהֵא ְלַיד ַ ּד

ָ ּפִלים. ֵי ׁש  ֶ ׁשא, ְנָחִלים, ַמ ְ ּפָרִחים, ֶ ּד ָ ׁשם ֵעִצים,  ִ ׁשיִמים. ֵי ׁש  ַמְר

ְ ׁשָעַתִיים  ָ ּבא ֹוט ֹו ּב ּוס  ָ ּכְך ָנַסְענ ּו  ֵ ּבית ְקָבר ֹות ְלַח ּי ֹות. ַאֵחר  ַ ּגם 

ְ ּבִלין.  (ָהל ֹוְך- שעתיים, ֲחז ֹור-שעתיים). ֲחָזָרה ְלַד

ִ ּטיָרה  ַ ּב ְ ּבע ֹוד ִטיָרה ַמְגִניָבה. ָאַכְלנ ּו  למחרת ָנַסְענ ּו ְלַבֵ ּקר 

ִ ּכין.  ְ ּבִלי ַמְזֵלג  ּוְבִלי ַס ֲאר ּוַחת צהרים, כמו בימי הביניים, 

ָ ׁשל ֹו ׁש  ִ ּטיָרה  ַ ּב ִ ּלינ ּו  ִ ּבי ִ ּיים.  ִ ׁשיִרים ִאיִר ָ ׁשַמְענ ּו  ָ ׁשִתינ ּו.  ָאַכְלנ ּו ְו

ִ ּטיָרה, ָצִריְך ְלַהְזִמין ָמק ֹום  ַ ּב ֹכל  ְ ּכֵדי ֶלֱא ָ ׁשע ֹות ַמְגִניב ֹות. 

ָ ּכל הטיול  ֹזאת ָהְיָתה חוויה ְמיוֶחֶדת.  ֹרא ׁש. ֶנֱהֵנינ ּו.  ֵמ

ִ ּנים  לאירלנד ָהָיה חווייה. ָאס ּור ְלַפְסֵפס. נ ֹוִפים ַמְקִסיִמים, ַ ּג

ִ ּבים ַמְגִניִבים. ָ ּפא ַמְקִסיִמים, ִטיר ֹות ַמְקִסימ ֹות, 

super  מגניב  מגניבה  מגניבים  מגניבות

סרט מגניב  חתונה מגניבה  סרטים מגניבים  חתונות 
מגניבות

charmant מקסים  מקסימה  מקסימים  מקסימות

בחור מקסים  בחורה מקסימה  בחורים מקסימים  בחורות 
מקסימות

impressionnant מרשים  מרשימה  מרשימים  מרשימות

ספר מרשים עבודה מרשימה  ספרים מרשימים  עבודות 
מרשימות



célèbre ְמֻפְרָסם  ְמֻפְרֶסֶמת  ְמֻפְרָסִמים  ְמֻפְרָסמ ֹות

ֵ ּתי כנסת  ָ ּב בית כנסת מפורסם   כנסייה מפורסמת  
מפורסמים  כנסיות מפורסמות

traditionnel מסורתי  מסורתית  מסורתיים מסורתיות

שיר מסורתי  מוזיקה מסורתית  שירים מסורתיים  עבודות 
מסורתיות

spécial, original ְמֻיָחד  ְמֻיֶחֶדת  ְמֻיָחִדים  ְמֻיָחד ֹות

נוף מיוחד   עיר מיוחדת  נופים מיוחדים  ָעִרים מיוחדות  

organisé ְמֻאְרָ ּגן  ְמֻאְרֶ ּגֶנת  ְמֻאְרָ ּגִנים  ְמֻאְרָ ּגנ ֹות

טיול מאורגן  יציאה מאורגנת טיולים מאורגנים  יציאות 
מאורגנות 


