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ַ ּכ ָּמה ִמ ִּ
ילים לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְת ִחילִ ים...

…A few comments before getting started

ַעל ַה ּק ְּורס:

About the course:

ש ָר ֵאל.
קו ְּרס זֶ ה ְמיוֹ ָעד לְ לִ ּימוּד ַעצְ ִמי ׁ ֶשל ָה ִע ְב ִרית ַה ְ ּב ִס ִיסית ְּ -כפִ י ׁ ֶש ִהיא ְמדו ֶ ּּב ֶרת ַּכ ּיוֹ ם ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָפה ָה ִע ְב ִרית ,וְ הוּא יִ ְהיֶ ה
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ָ ׂ
"מ ָּמ ׁש" ׁ ֶשזּוֹ לָ ֶהם ַה ִה ְתנַ ּסוּת ָה ִר ׁ
הוּא ְמיוֹ ָעד לְ ַמ ְת ִחילִ ים ַ
לְ ֵעזֶ ר ַ ּגם לְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם יֶ ַדע ְ ּב ִס ִיסי ָּכלְ ׁ ֶשה ּו וְ ֵהם ְמעוּנְ יָ ינִ ים לְ ׁ ַש ּ ְפרוֹ .

The aim of this self-instructional course is to teach you basic Hebrew as it is
spoken in Israel today. The course is geared to the true beginners among you
who have never been exposed to learning Hebrew before, as well as to those of
you who have some basic knowledge of Hebrew and would like to improve it.

ש ָפה ָה ִע ְב ִרית,
ַמ ְּט ָרתוֹ ׁשל קו ְּרס זֶ ה לְ ָה ִביא ֶאת ַהלּ וֹ ֵמד לְ ָר ָמה טוֹ ָבה ׁ ֶשל ֲה ָבנָ ה וְ ִדיבּ וּר ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ָיחה ְ ּב ִס ִיסית ּ ָ -באוֹ פֶ ן ַה ּ ָפ ׁשוּט וְ ַה ַ ּקל ְ ּביוֹ ֵתרּ ְ .ב ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ַה ּקו ְּרס יִ ְרכּ וֹ ׁש
וְ לַ ְ ּיכוֹ לֶ ת לְ נַ ֵהל ִ ׂ
ַהלּ וֹ ֵמד ל ֹא ּ ָפחוֹ ת ֵמִ 1200-מ ִּילים ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ִע ְב ִרית!

The course aims at providing you with a good understanding of Hebrew and
fundamental speaking skills so you can carry out a basic conversation simply
!and easily. During the course, you will learn at least 1,200 new Hebrew words

שא אוֹ ְּתחוּם ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ  .לְ כָ ל ׁ ִשיעוּר ַ ּגם ַּת ְבנִ ית
ַה ּקו ְּרס ְמחו ּ ָּלק לִ ִ ׁ 30-שיעו ִּרים ,וּלְ כָ ל ׁ ִשיעוּר נוֹ ֵ ׂ
ֲא ִח ָידה:
ְ
"ככָ ה
אוֹ צַ ר ִמ ִּילים ַ -ה ְּמחו ּ ָּלק לִ ׁ ְשמוֹ ת ֶעצֶ םְ ׁ ,שמוֹ ת ּתוֹ ַארְ ּ ,פ ָעלִ ים ,וְ ֵאיך ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּבלִ י ָּ
ְמ ַד ְ ּב ִריםְ - "...קצָ ת ְסלֶ נְ גֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְר ִ ּג ׁיש ָ ּב ִענְ יָ ינִ ים ְּכ ָבר ֵמ ַה ַה ְת ָחלָ ה ;...דִּ ְקדּ וּק ַ -ה ִּמינִ ימוּם
י-א ְפ ׁ ָשר( ...וּכְ ַדאי ַ ּגם לְ צַ ֵ ּייןֶ ׁ ,ש ְּכ ֵדי לַ ֲהפוֹ ְך קו ְּרס זֶ ה לִ ִידידו ִּתי
ַה ֶהכְ ֵר ִחיִּ ,כי ְ ּבלִ י זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט ִא ֶ
וְ ֶאת ֲחוָ ויַ ית לִ ּימוּד ָה ִע ְב ִרית לִ ְמ ַה ָ ּנהַ ,ק ּ ָלה וּמו ֶּבנֶ ת ,הו ׁ ְּש ְקע ּו ַמ ֲא ָמץ וְ יֶ ַדע ַרב ְ ּב ִפ ׁ ּישוּט
ש ֵאי ַהדִּ ְקדּ וּק ַה ׁ ּשוֹ נִ יםּ ְ .ב ׁ ֶשל ָּכ ְך נֶ ֱאלַ צְ נ ּו לְ ִע ִּתים "לְ ִה ְת ּ ַפ ׁ ּ ֵשר"
ו ְּב ִת ְמצוּת ַה ֶה ְס ֵ ּב ִרים ְ ּבנוֹ ְ ׂ
ש ֵאי דִּ ְקדּ וּק וְ ַת ְח ִ ּביר ְמסו ָ ּּבכִ ים אוֹ יוֹ צְ ִאים ִמן ַה ְּכלָ ל  -אוֹ ָתם נִ צְ ָט ֵרךְ
וַ ֲא ִפילּ ּו "לְ ִה ְת ַע ּ ֵלם" ִמנּוֹ ְ ׂ
ש ָפה ִּ -כ ׁ ְש ָמן ֵּכן ֵהן; ּ ְפ ָעלִ ים ְּ -כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּנ ַד ֵ ּבר
לִ ׁ ְשמוֹ ר לְ קו ְּרס ַה ִּמ ְת ַקדְּ ִמיםַ ;)...א ְבנֵ י יְ סוֹ ד ַ ּב ּ ָ ׂ
נָ כוֹ ן ו ַּב ְּז ַמן ַה ָ ּנכוֹ ןַ :מ ְת ִחילִ ים ִ ּבזְ ַמן הוֹ וֶ ה וּלְ ַאט לְ ַאט ִמ ְת ַקדְּ ִמים לִ זְ ַמן ָע ָבר וְ לִ זְ ַמן ָע ִתיד.
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The course is divided into 30 lessons, each with a different topic or theme.
Each lesson has a standard structure, as follows:
Vocabulary – The new vocabulary items are divided into nouns, adjectives
and verbs (infinitive form), as well as a category called "The way we speak…"
that includes a bit of slang so you can be with it from the very beginning.
Grammar – You'll learn the basics of grammar that you can't get along
without… (Note that in our efforts to create a user-friendly course and
to make learning Hebrew enjoyable, easy and understandable, we've
invested considerable effort and expertise into simplifying and condensing
the grammatical explanations. To this end, we sometimes had to make
compromises and even disregard grammatical and syntactical complexities or
exceptions, which we are keeping on hold for the advanced course.)
Building Blocks – As the name implies, these linguistic building blocks are the
fundamentals of the language.
Verbs – We need verbs to speak correctly and in the proper tense. We begin
with the present tense, gradually advancing to the past and the future.

?ּיטת ַה ּ ִל ּימוּד ׁ ֶש ּ ָלנו
ַּ ָמה עוֹ ד ְמיו ָּחד ְ ּב ׁ ִש
ְ
 ָּכל ַהחוֹ ֶמר וְ ַה ֶה ְס ֵ ּב ִרים-  ֵס ֶפר ַה ּ ִל ּימוּד ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָא ְמנָ ם ְּכ ַע ּמוּד ַה ָּתוֶ וך לַ ּ ִל ּימוּד ָה ַעצְ ִמי ּתוּכְ נְ נ ּו ָּכ ְך ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂוֹ ת ָ ּב ֶהםDVD- ֲא ָבל ַּת ְקלִ יטוֹ ֵרי ַה- ְֹמרו ָּּכזִ ים ו ְּמפוֹ ָר ִטים בּ ו
. ְ ּבאוֹ ֶפן ִ ּבלְ ִּתי ָּתלוּי וּלְ ל ֹא ֶעזְ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפר-  לִ לְ מוֹ ד וּלְ ַת ְר ֵ ּגל- ׁ ִש ּימו ּׁש ַעצְ ָמ ִאי
ִ ּ  וְ אוֹ צַ ר ַה ִּמ, ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל דּ וּגְ ָמאוֹ ת לַ חוֹ ֶמר ַה ִ ּנלְ ָמדילים ַה ִ ּנלְ ָמד ְמרו ָּּכז ָ ּב ִאינְ ֶד ְקס ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף
.ַה ֵּס ֶפר
! ְּכלִ י ֵעזֶ ר ָח ׁשוּב לַ לּ וֹ ֵמד ַה ַּמ ְת ִחיל-  נִ ּיקוּד ָמלֵ א לָ ִע ְב ִריתִ ּ  ַּת ְע ִּתיק אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּבצֶ ַבע ָּכחוֹ ל לְ כָ ל ַה ִּמֹ לְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֲע ַדיִ ין יִ ְת ַק ׁ ּש ּו ַ ּב ְ ּק ִר ָיאה או- ילים ְ ּב ִע ְב ִרית
.ַ ּב ֲהגִ ָ ּייה

What else is special about our method?
- The book, of course, is the focal point of the self-instruction method,
containing all the necessary information and explanations. But the DVD
CDs have also been designed so you can use them independently to learn
and practice without referring to the book.
- The course offers abundant examples, and all of the vocabulary learned in
the course is collected in an index at the end of the book.
- The course provides complete Hebrew vowel pointing – an important tool
for beginners!
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- Transliteration (in blue) for all Hebrew words to help those who still have
problems in reading or in pronunciation.
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About the method:

:ַעל אוֹ ֶפן ַה ִּל ּימּוד

?ֵא ְיך לוֹ ְמ ִדים
 מו ְּמלָ ץ לַ ֲחזוֹ ר-  ל ֹא יוֹ ֵתר! וְ ִאם ְ ּבכָ ל זֹאת רוֹ צִ ים לְ ִה ְת ַקדֵּ ם יוֹ ֵתר ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם,ׁ ִשיעוּר ְ ּביוֹ ם
ש ֵאי
ׂ ְ ֹ לְ ָה ִבין ֶאת נו,ילה ֶאת ַה ׁ ּ ִשיעוּר ַ ּב ֵּס ֶפר
ָ ּ ׁשוּב ַעל אוֹ תוֹ ַה ׁ ּ ִשיעוּר! מו ְּמלָ ץ ַ ּגם לִ ְקרוֹ א ְּת ִח
.DVD- וְ ַרק ָאז לְ ַת ְר ֵ ּגל אוֹ תוֹ יַ ַחד ִעם ַה ַ ּק ְריָ ינִ ים ַ ּב,ַה ׁ ּ ִשיעוּר ַה ׁ ּשוֹ נִ ים
ַה ְּכלָ ל ֲהכִ י ָח ׁשוּב ְ ּבלִ ּימוּד ַעצְ ִמי הוּא ל ֹא לְ ִה ְתיָ ֵיא ׁש! דְּ ָב ִרים ַר ִ ּבים ִמ ְת ַ ּב ֲה ִרים ִעם ִה ְת ַקדְּ מוּת
.ַה ִּל ּימוּד וְ ַה ִּת ְר ּגוּל

How should you proceed?
No more than one lesson per day! If you want to make more progress per day,
we recommend that you review the same lesson! We also recommend that you
read the lesson in the book first, gain an understanding of the topics, and then
start practicing along with the narrators on the DVD.
The most important rule in self-learning is not to get discouraged! You'll find
that as you progress and practice, many things will begin to become clear to
you.

ֶה ְס ֵ ּב ִרים ְ ּב ִע ְב ִרית
 ָּכל ַה ֶה ְס ֵ ּב ִרים ַ ּב ֵּס ֶפר ו ַּב ַ ּק ְריָ ינוּת,ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ִע ְב ִרית לוֹ ְמ ִדים ַרק ְ ּב ֶעזְ ַרת ִע ְב ִרית! לָ כֵ ן
" ֲא ָבל זֶ ה ּו "בּ וֹ נוּס, ַהכּ וֹ ל ְמתו ְּר ָ ּגם ַ ּגם לְ ַאנְ גְ לִ ית... ַאל דְּ ָאגָ ה.לַ ּקו ְּרס ֵהם ְ ּב ִע ְב ִרית ִ ּבלְ ַבד
 ַ ּגם ל ֹא ְמ ַעט דּ וֹ ְב ֵרי ִע ְב ִרית ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים חוֹ נְ כִ ים אוֹ ַמ ְד ִריכִ ים לַ לּ וֹ ְמ ִדים,ֲּא ִמ ִּתי! ִמ ִ ּנ ְיסיוֹ נֵ נו
. וְ ֶה ְס ֵ ּב ִרים ֵאלּ ּו ֵהם לְ טוֹ ָב ָתם- ַה ֲח ָד ׁ ִשים

Hebrew Explanations
We believe that the best tool in learning Hebrew is... Hebrew! Therefore, all
the explanations in the book and the narrative passages in the course are in
Hebrew only. But don't worry. Everything is translated into English as well!
These Hebrew explanations are a real bonus because we know that many
Hebrew speakers help others learn Hebrew, and these explanations are for their
advantage.

ַה ַּת ְר ּגוּם לְ ַאנְ גְ לִ ית
ְ
ּ
 לְ רוֹ ב ַהדּ וּגְ ָמאוֹ ת ַה ּמו ָּבאוֹ ת, לְ אוֹ צַ ר ַה ִּמ ִילים:ַּת ְר ּגו ִּמים לְ ַאנְ גְ לִ ית ִּת ְמצָ א לְ אוֹ ֶרך ָּכל ַה ּקו ְּרס
אשוֹ נָ ה ֶאת ֲה ָבנַ ת אוֹ ֶפן
ׁ ֹאש ו ָּב ִר
ׁ  ַּת ְרגּ ו ִּמים ֵאלּ ּו ַמ ְּט ָר ָתם לְ ׁ ָש ֵרת ָ ּבר.וְ לַ ֶה ְס ֵ ּב ִרים ַהדִּ ְקדּ ו ִּק ִ ּיים
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יט ִבי" ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ָ "מ
ֵ ֹ ַועל ֵּכן יִ ָּיתכְ נ ּו ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַה ַּת ְרגּ וּם ֵאינו,ְ ּבנִ ַ ּיית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָה ִע ְב ִרי
 ׁ ֶש ָ ּב ֶהם לָ ִע ְב ִרית וְ לָ ַאנְ גְ לִ ית ַּכ ָ ּוונָ ה אוֹ ַמ ׁ ְש ָמעוּת זֵ ָהה, ְ ּב ִמ ְק ִרים ְמיו ָּח ִדים.ַה ַּת ְח ִ ּביר ָה ַאנְ גְ לִ י
ֹ הוֹ ַס ְפנ ּו ְ ּבסוֹ גְ ַריִ ים ֶאת ַה ּ ֵפירו ּׁש ַה ִּמילּ וּלִ י לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט או,ַא ְך ַה ַּת ְרגּ וּם ַה ִּמילּ וּלִ י ׁשוֹ נֶ ה ְ ּב ַתכְ לִ ית
.לַ ִ ּב ּיטוּי ָה ִע ְב ִרי

English Translations
English translations can be found throughout the book: for the vocabulary
words, for most of the examples and for the grammatical explanations. The
goal of these translations is to help you understand Hebrew sentence structure,
so that in some cases the translation may not be standard grammatical English.
In certain cases where the literal translation of the Hebrew expression differs
radically from the actual translation, we added the literal translation of the
sentence or expression in parentheses.
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ַק ְריָ ינוּת
ְ
שית ְ ּב ִע ְב ִרית ִ ּבלְ ַבדּ ַ ,ב ֲהגִ ָ ּייה נְ כוֹ נָ ה ו ְּברו ָּרה ,וְ ִאילּ ּו
ָּכ ָאמוּרַ ,ה ַ ּק ְריָ ינוּת לְ אוֹ ֶרך ָּכל ַה ּקו ְּרס נַ ֲע ֵ ׂ
ָּכל ַה ֶה ְס ֵ ּב ִרים וְ ַה ַּת ְרגּ ו ִּמים ְ ּב ַאנְ גְ לִ ית מוֹ ִפ ִיעים ַ ּב ֵּס ֶפר אוֹ ִּככְ תו ִּב ּיוֹ ת ַעל ַה ָּמ ָס ְך.
ַה ַ ּק ְריָ ינִ ים ְמ ַא ְפ ׁ ְש ִרים ּ ִפ ְס ֵקי זְ ַמן ַמ ְת ִא ִימים לַ ֲחזוֹ ר ַא ַחר ָמה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּב ִע ְב ִרית ,וּמו ְּמלָ ץ לְ נַ ֵ ּצל
זֹאת!
ַה ׁ ּ ֶשלֶ ט ַה ְּמצוֹ ָרף לְ ֶע ְר ָּכה זוֹ :
"אנִ י ל ֹא ְמ ַד ֵ ּבר לְ ַעצְ ִמיֲ ,אנִ י לוֹ ֵמד ִעבְ ִרית ִעם ֶע ְר ָּכה ׁ ֶשל ּ ְפרוֹ לוֹ ג"
ֲ
ְמיוֹ ָעד לְ ַמ ָּט ָרה זוֹ ְ ּב ִד ּיוּק ,וּכְ ַדאי לִ ְתלוֹ תוֹ ִמחוּץ לַ דֶּ לֶ ת ַה ְּסגו ָּרה  -וּלְ ַת ְר ֵ ּגל חוֹ ְפ ׁ ִשי ו ְּבקוֹ ל ָרם!

Narration
As indicated previously, all the narration for the course is in clear and properly
enunciated Hebrew only, while the explanations and translations into English
appear in the book or as subtitles on the screen.
The narrators provide you with enough time to repeat the Hebrew, and we
!recommend you take advantage of this time
For this purpose, this kit comes with the following sign:
"I'm not talking to myself.
"I'm learning Hebrew with Prolog's Hebrew self-study course
We hope you'll hang the sign on your door so you can feel free to practice your
!!Hebrew out loud

ׁ ִש ַּ
יטת VIDEO-ACTIVE
ּ
לּ
"ת ִבין" ִע ְב ִרית ֶ -א ָלא ׁ ֶש ַ ּגם ּתוּכַ ל לְ ַד ֵ ּבר ַמ ָּמ ׁש!
ְ ּבקו ְּרס זֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו ְמעוּנְ יָ ינִ ים ׁ ֶש ֹא ַרק ָּ
יטה ַא ְק ִט ִיבית ָ ּב ּה הוּא ֵמ ַמד ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ זֶ ה ּו
ש ָפה לִ ׁ ְשלִ ָ
ַה ַּמ ֲע ָבר ִמ ִיד ָיעה ּ ָפ ִס ִיבית ׁ ֶשל ַה ּ ָ ׂ
ּ
ּ
יטחוֹ ן ָה ַעצְ ִמי ו ַּב ְיכוֹ לֶ ת לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ּה לְ צוֹ ְרכֵ י ַהיוֹ ְמיוֹ ם.
ׁ ָשלָ ב ָח ׁשוּב ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ַה ְקנָ יַ ית ַה ִ ּב ָּ
ּ
שיחוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ָּכל ׁ ִשיעוּר ֲערוּכוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ִש ָ
ַה ּ ִ ׂ
יטה ַה ִייחו ִּדית :VIDEO-ACTIVE
ּ
ש ָיחה ּתו ְּק ָרא ָּכ ָרגִ יל ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ י ַה ַ ּק ְריָ ינִ ים ,ו ַּב ּ ַפ ַעם ַה ׁ ּ ְשנִ ָייה ִהיא
אשוֹ נָ ה ַה ּ ִ ׂ
ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ּתו ְּק ָרא ַעל-יְ ֵדי ַרק ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַ :ה ַ ּק ְריָ ין אוֹ ַה ַ ּק ְריָ ינִ יתַ .א ָּתהַ ,הלּ וֹ ֵמד ,נִ ְד ָר ׁש לְ ִהצְ ָט ֵרף
(ב ַת ְע ִּתיק ִע ְב ִרי) ׁ ֶש ַעל
"ה ׁ ּשו ָּּתף ֶה ָח ֵסר" לַ דִּ ָיאלוֹ ג! ּתוּכַ ל לִ ְקרוֹ א ֶאת ַה ְּכתו ִּב ּיוֹ ת ְ ּ
ְ ּב ַתפְ ִקיד ַ
ל-פהֵ ...איךְ
ַה ָּמ ָס ְךּ ,תוּכַ ל לִ ְקרוֹ א ֶאת ָה ִע ְב ִרית ֵמ ַה ֵּס ֶפרּ ,תוּכַ ל ַ ּגם לִ לְ מוֹ ד ֶאת ַה ֶּט ְק ְסט ְ ּב ַע ּ ֶ
ׁ ֶש ִּת ְרצֶ הָ ,ה ִע ָ ּיקר לְ ַד ֵ ּבר!

The VIDEO-ACTIVE™ METHOD
In this course, not only do we want you to be able to understand Hebrew,
we want you to really speak it as well! The transition from having a passive
understanding of a language to being actively in command requires moving
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from one dimension to another, and this transition is essential for acquiring
self-confidence and the ability to use a language on a daily basis. The dialogues
at the end of each lesson have been prepared based on the unique VIDEOACTIVE™ method:
The dialogue is first read by two narrators. The second time, only one of the
narrators reads (either the male or the female) and you, the learner, must take
the role of the other participant in the dialogue! You can read the subtitles
(transliterated into English letters) on the screen, or you can read the Hebrew
from the book, or you can even memorize the text... whatever you choose to
do, the main thing is to speak!
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:קּורס זֶ ה
ְ  וְ ַעל ָה ִע ְב ִרית ְ ּב,ש ָפה ָה ִע ְב ִרית ִ ּבכְ לָ ל
ׂ ָ ּ ַעל ַה

About the Hebrew language in general, and in particular about the
Hebrew in this course:

? ָמה ׁשוֹ נֶ ה? ָמה ְמיו ָּחד:ְ ּברוּכִ ים ַה ָ ּב ִאים לָ ִע ְב ִרית
.שמֹאל
ׂ ְ ִ ָה ִע ְב ִרית נִ כְ ֶּת ֶבת ִמ ָ ּי ִמין ל. אוֹ ִת ּיוֹ ת22 ש ָפה ָה ִע ְב ִרית
ׂ ָ ּ  ַ ּב.) ֵאין ָ ּב ִע ְב ִרית אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת (אוֹ ִת ּיוֹ ת ַר ָ ּב ִתי.) ְ ּב ִע ְב ִרית יֵ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת דְּ פוּס וְ אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּכ ָתב ְ(ר ֵאה ַט ְבלָ ה.י ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ֵהן ְּתנוּעוֹ ת וְ ֵהן ִעי ּצו ִּרים,ו,ה, ָּכל ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ִעי ּצו ִּרים; ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת א.)ַה" ִ ּנ ּיקוּד" הוּא ִס ָימנֵ י ַה ְּתנוּעוֹ ת ַה ִ ּנכְ ָּת ִבים ִמ ַּת ַחת לָ אוֹ ִת ּיוֹ ת אוֹ ֵמ ֲעלֵ ֶיהן ְ(ר ֵאה ַט ְבלָ ה
. יֵ ׁש ׁ ִש ּימו ּׁש ְ ּב ִמין זָ כָ ר ו ְּב ִמין נְ ֵק ָבה. יֵ ׁש ַה ְת ָא ָמה ַ ּב ִּמין ו ַּב ִּמ ְס ּ ָפר. לָ רוֹ ב ׁ ֵשם ָה ֶעצֶ ם קוֹ ֵדם לְ ׁ ֵשם ַה ּתוֹ ַאר: ִמ ְבנֵ ה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטWelcome to Hebrew! What's different about Hebrew, and what makes it
special?
- Hebrew is written from right to left.
- There are 22 letters in the Hebrew alphabet.
- Hebrew does not have capital letters.
- Hebrew has print letters and cursive script (see table).
- All the letters are used as consonants. The letters alef, hei, vav and yod
sometimes are used as consonants and sometimes as vowels. The nikud
(vowel pointing) is a system of vowel indicators written either beneath or
beside the letters (see table).
- All words are either masculine or feminine.
- Hebrew words must conform to numerical and gender agreement
- In Hebrew sentence structure, the noun usually precedes the adjective.
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א"ב ָה ִע ְב ִרי-אוֹ ִת ּיוֹ ת ָה
The Hebrew alphabet
Sound /

Example

Transliteration

apple

/a/

boy

Hebrew
name

Script

Print

 ָאלֶ ףAlef

א

א

/b/

 ֵ ּביתBet

ּב

ּב

vase

/v/

 ֵביתVet

ב

ב

girl

/g/

 ִ ּג ֶימלGimel

ג

ג

doll

/d/

 דָּ לֶ תDalet

ד

ד

hello

/h/

 ֵהאHey

ה

ה

van

/v/

 וָ וVav

ו

ו

zero

/z/

 זַ יִ ןZayin

ז

ז

(See
transliteration
remarks)

/x/, /ch/

 ֵחיתxet

ח

ח

tree

/t/

 ֵטיתTet

ט

ט

young

/y/, /i/

) יוֹ ד (יוּדYod

י

י

kite

/k/

 ַּכףKaf

ּכ

ּכ

(See
transliteration
remarks)

/x/, /ch/

 כַ ףxaf

כ

כ

(See
transliteration
remarks)

/x/, /ch/

ך

ך

כַ ף סוֹ ִפית

Letter name

xaf sofit

(only at the end
of the word)
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lamp

/l/

 לָ ֶמדLamed

ל

ל

monkey

/m/

 ֵמםMem

מ

מ

ram

/m/

ם

ם

note

/n/

נ

נ

run

/n/

ן

ן

sun

/s/

 ָס ֶמ ְךSamex

ס

ס

are

/ah/

 ַעיִ ןAyin

ע

ע

pen

/p/

 ּ ֵפאPey

ּפ

ּפ

fan

/f/

 ֵפאFey

פ

פ

loaf

/f/

ף

ף

(See
transliteration
remarks)

/ts/

צ

צ

(See
transliteration
remarks)

/ts/

ץ

ץ

kitten

/k/

 קוּף, קוֹ ףKof, Kuf

ק

ק

rock

/r/

 ֵר ׁישResh

ר

ר

sheep

/sh/

 ׁ ִשיןShin

ש

ׁש

ֵמם סוֹ ִפית

Mem sofit

(only at the end
of the word)

 נוּןNun
נוּן סוֹ ִפית

ֵפא סוֹ ִפית

Nun sofit

(only at the end
of the word)

Fey sofit

(only at the end
of the word)

 צָ ִדיTsadi
צָ ִדי סוֹ ִפית

Tsadi sofit
(only at the end
of the word)
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sun

/s/

שין
ׂ ִ Sin

ש

ש
ׂ

table

/t/

 ָּתוTav

ת

ת

:שים לֵ ב
ִׂ
.ׂש- ס,ת- ט,ק- ּ כ,כ- ח,ו- ב,ע- א: ַּכ ָּמה זוּגוֹ ת ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ְמבו ָּּטאוֹ ת ְ ּבאוֹ ֶפן דּ וֹ ֶמה.פ- ּפ,כ- ּ כ,ב- ּ ב: מו ְּד ָ ּג ׁשוֹ ת וְ ָרפוֹ ת-  אוֹ ִת ּיוֹ ת ֲהגִ ָ ּייה ְּכפוּלָ ה3- ְ ל.ץ-ף; צ-ן; פ-ם; נ-ך; מ- כ:ילה
ָ ּ  אוֹ ִת ּיוֹ ת יֵ ׁש ְּכ ִתיב ׁשוֹ נֶ ה ְּכ ׁ ֶש ֵהן מוֹ ִפיעוֹ ת ְ ּבסוֹ ף ַה ִּמ5- ְ ל-

Note:
- Several pairs of letters have similar pronunciations:
alef - ayin (/a/); vet - vav (/v/); xet - xaf (/x/, /ch/); kaf - kof (/k/);
tet – tav (/t/); samex / sin (/s/).
- Three letters have two forms of pronunciation, stressed and unstressed: bet
- vet; kaf - xaf; pey - fey.
- Five letters are written differently when they appear at the end of the word:
xaf - xaf sofit, mem - mem sofit; nun - nun sofit;
pey - pey sofit; tsadi – tsadi sofit.

:שפוֹ ת לוֹ ֲעזִ ּיוֹ ת
ׂ ָ ּ צְ לִ ילִ ים ׁ ֶשנּוֹ ְספ ּו לָ ִע ְב ִרית ִמ
.jeans ילה
ָ ּ  ְּכמוֹ ַ ּב ִּמ,/j/ - ָּהאוֹ ת ג' ְמבו ֵּּטאת כ
.Geneve ילה
ָ ּ  ְּכמוֹ ַ ּב ִּמ,/g/ - ָּהאוֹ ת ז' ְמבו ֵּּטאת כ
.chips ילה
ָ ּ  ְּכמוֹ ַ ּב ִּמ,/ch/ -ָהאוֹ ת צ' ְמבו ֵּּטאת ְּכ
.wheel ילה
ָ ּ  ְּכמוֹ ַ ּב ִּמ,/w/ (ש ֵּתי וָ וִ ים) ְמ ַב ְּטאוֹ ת ֶאת ַה ֶהגֶ ה
ְ ׁ "ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת "וָ ו

A number of sounds from other languages have been incorporated into
Hebrew:
- the letter ' גis pronounced like /j/ in "jeans".
- the letter ' זis pronounced like /g/ in "Geneve".
- the letter ' צis pronounced like /ch/ in "chips".
- two "vavim",  – ווpronounced like /w/ in "wheel".

נִ ּיקוּד
 ְּכ ֵדי לְ ָה ֵקל ַעל, ִעם זֹאת.ְ ּב ִע ְב ִרית מוֹ ֶד ְרנִ ית ִּכ ְמ ַעט ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּב ִס ָימנֵ י ַה ִ ּנ ּיקוּד
. ֹ ַה ֵּס ֶפר ַה ֶּזה ְמנו ָ ּּקד לְ כָ ל אוֹ ְרכּ ו,אשוֹ נִ ִ ּיים ׁ ֶשל ָה ִע ְב ִרית
ׁ ַהלּ וֹ ֵמד ִ ּב ׁ ְשלַ ֵ ּבי ַה ּ ִל ּימוּד ָה ִר
)(כ ִתיב ָח ֵסר
ְּ ילים ְּכ ׁ ֶש ֵהן ְמנו ָ ּּקדוֹ ת
ִ ּ ְּכ ַדאי לִ זְ כּ וֹ ר ׁ ֶש ּ ְל ִע ִּתים יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ִשי ּנוּיִ ים ַק ּ ִלים ִ ּבכְ ִתיב ַה ִּמ
13

.י- לָ רוֹ ב ַה ׁ ּ ִשי ּנוּי ִמ ְת ַ ּב ֵּטא ְ ּבהוֹ ָס ַפת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ו ו.)(כ ִתיב ָמלֵ א
ְּ וּכְ ׁ ֶש ֵהן לְ ל ֹא נִ ּיקוּד
ְ
 ַאך יוֹ ִסיפ ּו לִ ְהיוֹ ת,ילים יוֹ ִפיע ּו ִ ּבכְ ִתיב ָמלֵ א ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת וָ ו וְ יוֹ ד
ִ ּ ְ ּב ֵס ֶפר זֶ ה ַה ִּמ
.ְמנו ָ ּּקדוֹ ת
) דֻּ גְ ָמאוֹ ת- דּ וּגְ ָמאוֹ ת (דוגמאות,) ִמ ּ ִלים-ילים (מילים
ִ ּ  ִמ:לְ דוּגְ ָמה

Vowel pointing:
Vowel pointing rarely is used in modern Hebrew. Nevertheless, in order to
make things easier for you as a beginner, we've used pointing all through this
book. Note that there are sometimes slight differences between how words are
spelled with vowel pointing (ke'tiv xaser) and without pointing (ke'tiv malei).
In most cases the difference is the addition of the letter vav or the letter yod.
This book uses ke'tiv malei (with the vav and yod) even though pointing is
used.
For example:

) דֻּ גְ ָמאוֹ ת- דּ וּגְ ָמאוֹ ת (דוגמאות,) ִמ ּ ִלים-ילים (מילים
ִ ּ ִמ
the word for "words" (milim) is spelled with a yod, and the word for "examples"
(dugma'ot) is spelled with a vav.
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Hebrew vowels and their pronunciation.
The sign

Name

ַ

patax

ָ

kamatz

ֲ

xataf-patax

)( ֶ י

ֶ

segol

)( ֵ י

ֵ

tseré

ֱ

: וּצְ לִ ילָ ם,ִס ָימנֵ י ַה ִ ּנ ּיקוּד ָ ּב ִע ְב ִרית

English vowel

/a/

/e/

xataf-segol

ִ

)( ִ י
) ֹ(ו

ֳ
ֻ
ּו
ְ

ׁ

xirik
xolam

/i/

/o/

xataf-kamatz
kubutz

/u/

shuruk
sh’va

/e/

(sometimes with no vowel)
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זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה
.ְ ּב ִע ְב ִרית ׁ ְשמוֹ ת ָה ֶעצֶ ם ֵהם אוֹ ִמ ִּמין זָ כָ ר אוֹ ִמ ִּמין נְ ֵק ָבה
 ִּכי ֵאין ִס ָימנֵ י זִ יהוּי מו ְּב ָה ִקים לְ ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין זָ כָ ר אוֹ לְ ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין,זֶ ה ְקצָ ת ְמסו ָ ּּב ְך
. לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ְ ּברוֹ ב ַה ִּמ ְק ִרים ִס ּיוֹ ֶמת ְ ּבצו ַּרת ָ~ה אוֹ ֶ~ת ְמצַ ֶ ּיינֶ ת ִמין נְ ֵק ָבה,נְ ֵק ָבה
 ׁ ְשמוֹ ת ַה ּתוֹ ַאר וְ ַה ּ ְפ ָעלִ ים ֶאת ִמינָ ם, נְ צַ ֵ ּיין לְ יַ ד ׁ ְשמוֹ ת ָה ֶעצֶ ם, ְּכ ֵדי לְ ָה ֵקל ַעל ַהלּ וֹ ֵמד,לָ כֵ ן
:ו ִּמ ְס ּ ָפ ָרם
 ְמצַ ֵ ּיין ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין זָ כָ ר- ][ז
 ְמצַ ֵ ּיין ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין נְ ֵק ָבה- ][נ
ר ִ ּבים-ר
ַ ָ ְמצַ ֵ ּיין ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין זָ כ- ][ז"ר
רבּ וֹ ת-ה
ַ  ְמצַ ֵ ּיין ׁ ֵשם ֶעצֶ ם ִמ ִּמין נְ ֵק ָב- ][נ"ר
 ְמצַ ֵ ּיין ַר ִ ּבים- ]'[ר

Masculine and feminine:
In Hebrew, nouns are either masculine or feminine. This can be rather
confusing because there no typical marks identifying whether a noun is
masculine or feminine, though in most cases a suffix of the letter "tav" ( ) ֶ~תor
the letter "hey" ( ) ָ~הindicates a feminine noun.
Therefore, in order to make things easier for you, we have indicated the gender
and the number of all the nouns, adjectives and verbs, as follows:
] [ז- indicates masculine noun
] [נ- indicates feminine noun
] [ז"ר- indicates masculine plural noun
] [נ"ר- indicates feminine plural noun
]' [ר- indicates plural

ַּת ְע ִּתיק
ַּת ְע ִּתיק ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת הוּא ְּכלִ י ֵעזֶ ר ְמצ ּו ָ ּין ַה ְּמ ַא ְפ ׁ ֵשר לַ לּ וֹ ֵמד לְ ַב ֵּטא וְ "לִ ְקרוֹ א" ְּכ ָבר ֵמ ַה ׁ ּ ִשיעוּר
.א"בּ ָה ִע ְב ִרי- ַעד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשלוֹ ט ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ָה,ילים ְ ּב ִע ְב ִרית
ִ ּ אשוֹ ן ֶאת ַה ִּמ
ׁ ָה ִר
ְ
 ו ְּמסו ָּּמן לְ אוֹ ֶרך ָּכל ַה ּקו ְּרס ְ ּבאוֹ ת,ַה ַּת ְע ִּתיק נִ כְ ָּתב ַ ּב ּצו ָּרה ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה וְ ַה ַ ּק ּ ָלה ְ ּביוֹ ֵתר לַ ֲהגִ ָ ּייה
.ְּכחו ּ ָּלה נְ טוּיָ ה

Transliteration
The transliteration in this book is an excellent tool for learning to pronounce
and to "read" Hebrew letters from the very first lesson, until you develop a
command of the Hebrew alphabet. The transliteration, printed in blue italic
font throughout the course, is written simply to facilitate easy pronunciation.
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Transliteration basics used in this course:
x = the letters xet and xaf.
ts = the letter tsadi
sh = the letter shin
i = the sound of the vowel xirik
a = the sound of the vowels kamats and patax
(and xataf kamats and xataf patax)
e = the sound of the vowel segol (and xataf segol)
ei = the sound of the vowel tseire
o = the sound of the vowel xolam
u = the sound of the vowels shuruk and kubuts
An apostrophe is used to indicate two adjacent vowel sounds, for example,
lehitra'ot.
The vowel she'va is indicated with the letter "e" followed by an apostrophe, as
in se'liXa.

Enjoy the course!

!לִ ּימוּד ְמ ַה ֶ ּנה
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Lesson 1 ׁ ִשיעּור
Hello! Nice to meet you! @ !ׁ ָשלוֹ ם! נָ ִעים ְמאוֹ ד
Vocabulary
hello! hi! / goodbye!
Nice to meet you
Thank you / thanks
Thank you very much
Please / You're welcome / Here you are
Excuse me
See you / bye
vacation / holiday
coffee
yes
no
also
what
Adjectives
excellent
sweet
Verbs (infinitive form)
to learn / to study
to work

ִּ אוֹ ַצר ִמ
ילים
ׁ ָשלוֹ ם
נָ ִעים ְמאוֹ ד
ּתוֹ ָדה
ּתוֹ ָדה ַר ָ ּבה
ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה
ְסלִ ָיחה
לְ ִה ְת ָראוֹ ת
]חו ְּפ ׁ ָשה [נ
]ָק ֶפה [ז
ֵּכן
ל ֹא
ַ ּגם
ַמה

shalom
na'im me'od
toda
toda raba
be'vakasha
se'lixa
lehitra'ot
xufsha
kafeh
ken
lo
gam
ma

		
:ׁ ְשמוֹ ת ּתוֹ ַאר
ּ
ּ
] ְמצ ּו ֶינֶ ת [נ/ ] ְמצ ּו ָין [זme'tsuyan / met'suyenet
] ְמתו ָּקה [נ/ ]ָמתוֹ ק [ז
matok / metuka
		
:)ּ ְפ ָעלִ ים (צו ַּרת ַה ָּמקוֹ ר
 לִ לְ מוֹ דlilmod
 לַ ֲעבוֹ דla'avod
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to do / to make
to drink
to want

לַ ֲעשׂוֹ ת
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
לִ ְרצוֹ ת

The way we speak...
What fun! / Great!
Sure! / No problem! / Great!
What's happening? / What's up?

!ֵאיזֶ ה ֵּכיף
)(בכֵ יף
ּ ְ !ְ ּב ֵּכיף
?ַמה ָה ִענְ יָ ינִ ים

Grammar

la'asot
lishtot
lir'tsot

		
...ָּככָ ה ְמ ַד ְ ּב ִרים
eizeh kef
be'kef
ma ha'inyanim

דִּ ְקדּ ּוק

:ִּכי ּנוּיֵ י ַהגּ וּף ְ ּביָ ִחיד
. ִּכי ּנוּיֵ י ַהגּ וּף ְמחו ּ ָּל ִקים לְ זָ כָ ר וְ לִ נְ ֵק ָבה,ְ ּב ִע ְב ִרית
Singular Pronouns (Pronouns in Hebrew are masculine or feminine)
I [m, f]
you [m]
you [f]
he [m]
she [f]

] נ,ֲאנִ י [ז
]ַא ָּתה [ז
]ַא ְּת [נ
]הוּא [ז
]ִהיא [נ

ani
ata
at
hu
hi

. ַ ּגם נְ ִט ַ ּיית ַה ּפוֹ ַעל ִמ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַעל ּ ִפי ַה ִּמין:שים לֵ ב
ׂ ִ ָיֵ ׁש ל
Note that the verb form changes according to the gender of the
subject.
:ַא ֲח ֵרי ִּכי ּנוּי גּ וּף ְ ּבזָ כָ ר יוֹ ִפ ַיע ַה ּפוֹ ַעל ְ ּבזָ כָ ר
The masculine verb form is used after a masculine subject (noun or
pronoun):
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I [m] want coffee
You [m] want coffee
He wants coffee

ani rotseh kafeh
ata rotseh kafeh
hu rotseh kafeh

ֲאנִ י [ז] רוֹ צֶ ה ָק ֶפה
ַא ָּתה רוֹ צֶ ה ָק ֶפה
הוּא רוֹ צֶ ה ָק ֶפה

:ַא ֲח ֵרי ִּכי ּנוּי גּ וּף ִ ּבנְ ֵק ָבה יוֹ ִפ ַיע ַה ּפוֹ ַעל ִ ּבנְ ֵק ָבה
The feminine verb form is used after a feminine subject (noun or
pronoun):
I [f] want coffee
You [f] want coffee
She wants coffee

ani rotsah kafeh
at rotsah kafeh
hi rotsah kafeh

ֲאנִ י [נ] רוֹ צָ ה ָק ֶפה
ַא ְּת רוֹ צָ ה ָק ֶפה
ִהיא רוֹ צָ ה ָק ֶפה

Building Blocks

ַא ְבנֵ י יְ סוֹ ד

:ילה
ָ ּ  ִמילּ וֹ ת ִחיבּ וּר ֵהן ְ ּב ֶעצֶ ם אוֹ ת ׁ ֶש ִּמצְ ָט ֶר ֶפת לַ ִּמ,ְ ּב ִע ְב ִרית
Note: in Hebrew most conjunctions are single letters affixed to the
word as a prefix.

and

me and you
yes and no
to learn and to work
thank you and excuse me

- ְו
ve-

ֲאנִ י וְ ַא ָּתה
ֵּכן וְ ל ֹא
לִ לְ מוֹ ד וְ לַ ֲעבוֹ ד
ּתוֹ ָדה ו ְּסלִ ָיחה
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ּ ְפ ָעלִ ים
Verbs
.ילים ַה ּ ְפ ָעלִ ים מוֹ ִפ ִיעים ְ ּבצו ַּרת ַה ָּמקוֹ ר ׁ ֶש ּ ָל ֶהם
ִ ּ ְ ּבאוֹ צַ ר ַה ִּמ
. ְ ּבזָ כָ ר ו ִּבנְ ֵק ָבה,ְ ּב ׁ ִשיעוּר זֶ ה נַ ֶּטה ְּכדוּגְ ָמה ְקבוּצַ ת ּ ְפ ָעלִ ים ְ ּבהוֹ וֶ ה יָ ִחיד
Note: In the vocabulary lists, the verbs are presented in their infinite
form. In this lesson, we will conjugate a group of verbs in the present
tense in the masculine singular and feminine singular forms. Also
note that Hebrew has only one form of the present tense and does not
distinguish between simple and progressive tenses. For the sake of
consistency, all translations into English are in the present simple.
:נְ ֵק ָבה
Feminine:
I [f] learn
ֲאנִ י [נ] לו ֶֹמ ֶדת
You [f] learn
ַא ְּת לוֹ ֶמ ֶדת
She learns
ִהיא לוֹ ֶמ ֶדת
 ִהיא [ עוֹ ֶב ֶדת/  ַא ְּת/ ]ֲאנִ י [נ

:זָ כָ ר
צו ַּרת ַה ָּמקוֹ ר
Masculine:
Infinitive
I [m] learn
לִ לְ מוֹ ד ֲאנִ י [ז] לו ֵֹמד
You [m] learn
 ַא ָּתה לוֹ ֵמדto learn
He learns
הוּא לוֹ ֵמד
 הוּא [ עוֹ ֵבד/  ַא ָּתה/ ]ֲאנִ י [ז
לַ ֲעבוֹ ד

I [f] do
You [f] do
She does

I [m] do
You [m] do
He does

שה
ׂ ָ ֲֹאנִ י [נ] עו
שה
ׂ ָ ַֹא ְּת עו
שה
ׂ ָ ִֹהיא עו

שה
ׂ ֶ ֹלַ ֲעשׂוֹ ת ֲאנִ י [ז] עו
שה
ׂ ֶ ֹ ַא ָּתה עוto do
שה
ׂ ֶ ֹהוּא עו
		

 הוּא [ ׁשוֹ ֶתה/  ַא ָּתה/ ]לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֲאנִ י [ז
 ִהיא [ ׁשוֹ ָתה/  ַא ְּת/ ]ֲאנִ י [נ
 הוּא [ רוֹ צֶ ה/  ַא ָּתה/ ]ֲאנִ י [ז
לִ ְרצוֹ ת
 ִהיא [ רוֹ צָ ה/  ַא ְּת/ ]ֲאנִ י [נ
 וּנְ ִט ָ ּייתוֹ ׁ ֶשל ָּכל ּפוֹ ַעל,""מ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת
ִ ְְ ּבאוֹ ֶפן ְּכלָ לִ י ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר ׁ ֶש ַה ּ ְפ ָעלִ ים ְ ּב ִע ְב ִרית ׁ ַש ָ ּייכִ ים ל
 יֶ ׁ ְשנָ ן ְקבוּצוֹ ת ׁ ֶשל ּ ְפ ָעלִ ים ׁ ֶשאוֹ ֶפן נְ ִט ָ ּי ָיתם, ְּכלוֹ ַמר- ""ה ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית
ַ ֹנוֹ ַב ַעת ֵמ ִה ׁ ְש ַּת ְ ּייכוּתו
"לַ ֲעבוֹ ד") ׁ ַש ָ ּייכִ ים ִּכ ְביָ כוֹ ל- ְאשוֹ נִ ים ("לִ לְ מוֹ ד" ו
ׁ  ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְפ ָעלִ ים ָה ִר, ַ ּבדּ וּגְ ָמה לְ ֵעיל.דּ וֹ ֶמה
ִ  וְ לָ כֵ ן יֵ ׁש לָ ֶהם צו ַּרת ַה ָּטיָ ה זֵ ָהה ׁ ֶשל נְ ֵק ָבה ַ ּבהוֹ וֶ ה,""מ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ִ לְ אוֹ ָת ּה
,)~et (ס ּיוֹ ֶמת ׁ ֶש ְ ּצלִ ילָ ּה
.)~a (ש ָ ּב ֶהם ִס ּיוֹ ֶמת נְ ֵק ָבה ׁ ֶש ְ ּצלִ ילָ ּה
ֶ ׁ לְ עו ַּּמת ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת ַה ּ ְפ ָעלִ ים ַה ָ ּב ִאים

Note: Generally speaking, Hebrew verbs are divided into families, and how a
particular verb is inflected depends upon which family it belongs to. That is, there
are groups of verbs that are inflected similarly. In the example above, the first two
verbs (to learn and to work) apparently belong to the same family and are inflected
similarly for the present tense singular feminine form (by adding the suffix ~et).
The following three verbs (to do, to drink, to want) have a different inflection for
the feminine form of the present tense (the suffix ~a).
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Dialogue

ִיחה
ָ ש
ׂ
. ֲאנִ י דָּ נִ י,ׁ ָשלוֹ ם

shalom, ani Dani.
Hello, I'm Danny.
na'im me'od. ani Daniela.
Nice to meet you. I'm Daniella.
ani mi'nu-york. ve'at?
I'm from New York. And you?
ani mi'yerushala'yim.
I'm from Jerusalem.

. ֲאנִ י דָּ נִ ֵיאלָ ה,נָ ִעים ְמאוֹ ד

? וְ ַא ְּת.יוֹ ְרק-ֲּאנִ י ִמ ְ ּניו

.ֲאנִ י ִמ ְ ּירו ׁ ָּשלַ יִ ם

?שה
ׂ ָ ָֹמה ַא ְּת עו

ma at osah?
Tell me about yourself.

?שה
ׂ ֶ ֹ ָמה ַא ָּתה עו.יטה
ָ ֲאנִ י לוֹ ֶמ ֶדת ָ ּבאוּנִ ֶיב ְר ִס
ani lomedet ba'universita. ma ata oseh?
I'm studying at the university. And what about you?
. ֲאנִ י ְ ּבחו ְּפ ׁ ָשה,ֲאנִ י ל ֹא לוֹ ֵמד וְ ל ֹא עוֹ ֵבד
ani lo lomed ve'lo oved, ani be'xuf'sha.
I'm not studying and I'm not working. I'm on vacation.
.ֵאיזֶ ה ֵּכיף! ַ ּגם ֲאנִ י רוֹ צָ ה חו ְּפ ׁ ָשה
eizeh kef! gam ani rotsah xuf'sha.
Great! I also want a vacation.

¨ ¨ ¨
ani rotseh lish'tot. gam at?
I want a drink. What about you?

? ַ ּגם ַא ְּת.ֲאנִ י רוֹ צֶ ה לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
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. ּתוֹ ָדה.ֵּכן

ken. toda.
Yes. Thanks.

?ַא ְּת רוֹ צָ ה ָק ֶפה

at rotsah kafeh?
Do you want coffee?
ken, be'kef! ani rotsah kafeh matok.
Sure, great! I want sweet coffee.

. ְ ּב ֵּכיף! ֲאנִ י רוֹ צָ ה ָק ֶפה ָמתוֹ ק,ֵּכן

be'vakasha.
Here you are.
toda raba. kafeh me'tsuyan.
Thank you very much. This coffee is excellent.

.ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה

. ָק ֶפה ְמצ ּו ָ ּין.ּתוֹ ָדה ַר ָ ּבה
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Lesson 2 ׁ ִשיעּור
The Family @ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה

Vocabulary

ִּ אוֹ ַצר ִמ
ילים

family
parents
mother
father
brother / brothers
sister / sisters
boy / boys
girl / girls

]ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה [נ
]הוֹ ִרים [ז"ר
]ִא ָּמא [נ
]ַא ָ ּבא [ז
] ַא ִחים [ז"ר/ ]ָאח [ז
] ֲא ָחיוֹ ת [נ"ר/ ]ָאחוֹ ת [נ
] יְ לָ ִדים [ז"ר/ ]יֶ לֶ ד [ז
] יְ לָ דוֹ ת [נ"ר/ ]יַ לְ דָּ ה [נ

house
vacation
land / country
Sabbath / Saturday
there
where?
how many?
when?

]ַ ּביִ ת [ז
]חו ְּפ ׁ ָשה [נ
]ֶא ֶרץ [נ
]ׁ ַש ָ ּבת [נ
ׁ ָשם
?ֵאיפֹה
ַּכ ָּמה
?ָמ ַתי

mishpaxa
ho'rim
ima
abba
ax / axhim
axot / axayot
yeled / ye'ladim
yal'da / ye'ladot
bayit
xuf'sha
erets
shabat
sham
ei'fo
kama
matai
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mine
yours
ours
all
Adjectives:
big
small / little
Verbs (Infinite Form)
to return / to go back
to do / to make
The way we speak...
Really?
Great!
Having a great time!
Regards!
The way we speak when we meet...
What's new? / What's up?
How's Father?
How are you?
How is he?
How is she?
Everything's fine!

ׁ ֶש ּ ִלי
ׁ ֶש ּ ְל ָך
ׁ ֶש ּ ָלנ ּו
כּ וֹ ל

]ָ ּגדוֹ ל [ז] ְ ּגדוֹ לָ ה [נ
] ְק ַט ָ ּנה [נ/ ]ָק ָטן [ז

sheli
shel'xa
shelanu
kol

		
:ׁ ְשמוֹ ת ּתוֹ ַאר
gadol / ge'dola
katan / ke'tana

		
:)ּ ְפ ָעלִ ים (צו ַּרת ַה ָּמקוֹ ר
 לַ ֲחזוֹ רlax'zor
 לַ ֲעשׂוֹ תla'asot

?ֶ ּב ֱא ֶמת
!יוֹ ִפי
!שים ַח ִ ּיים
ׂ ִ ֹעו
!דָּ ׁ"ש

		
...ָּככָ ה ְמ ַד ְ ּב ִרים
be'emet
yofi
osim xa'yim
dash!

...ָּככָ ה ְמ ַד ְ ּב ִרים ְּכ ׁ ֶש ִ ּנפְ ָ ּג ׁ ִשים
?ַמה נִ ׁ ְש ָמע
ma nish'ma
?ַמה ׁ ְשלוֹ ם ַא ָ ּבא
ma sh'lom abba
?ַמה ׁ ְשלוֹ ְמ ָך
ma sh'lomxa
? ַֹמה ׁ ְשלוֹ מו
ma sh'lomo
?ַמה ׁ ְשלוֹ ָמ ּה
ma sh'loma
!ַהכּ וֹ ל ְ ּב ֵס ֶדר
hakol be'seder
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Grammar

דִּ ְקדּ ּוק

. יָ ִחיד וְ ַר ִ ּבים-  ִּכי ּנוּיֵ י ַהגּ וּף ְמחו ּ ָּל ִקים לְ זָ כָ ר וְ לִ נְ ֵק ָבה, ׁ ֶש ְ ּב ִע ְב ִרית,לָ ַמ ְדנ ּו ְּכ ָבר
:ִּכי ּנוּיֵ י ַהגּ וּף ְ ּב ַר ִ ּבים
We've already learned that in Hebrew, pronouns are divided into
masculine and feminine, singular and plural.
we [m, pl; f, pl]
you [m, pl]
you [f, pl]
they [m, pl]
they [f, pl]

]'ֲאנַ ְחנ ּו [ר
]ַא ֶּתם [ז"ר
]ַא ֶּתן [נ"ר
]ֵהם [ז"ר
]ֵהן [נ"ר

anax'nu
atem
aten
hem
hen

: וְ לַ ִּס ּיוֹ מוֹ ת ָהאוֹ ְפיָ ינִ ּיוֹ ת- שים לֵ ב! לִ נְ ִט ַ ּיית ַה ּפוֹ ַעל ְ ּב ַר ִ ּבים
ִׂ
Note how verbs are inflected in the plural form, with typical suffixes:
Masculine plural suffix ~im:
We [m, pl] want coffee
You [m, pl] want coffee
They [m, pl] want coffee

:ַה ִּס ּיוֹ ֶמת ִ~ים ְ ּבזָ כָ ר
ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] רוֹ צִ ים ָק ֶפה
ַא ֶּתם רוֹ צִ ים ָק ֶפה
ֵהם רוֹ צִ ים ָק ֶפה

Feminine plural suffix ~ot:
We [f, pl] want coffee
You [f, pl] want coffee
They [f, pl] want coffee

anaxnu rotsim ka'fe
atem rotsim ka'fe
hem rotsim ka'fe
:ַה ִּס ּיוֹ ֶמת ~וֹ ת ִ ּבנְ ֵק ָבה

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] רוֹ צוֹ ת ָק ֶפה
ַא ֶּתן רוֹ צוֹ ת ָק ֶפה
ֵהן רוֹ צוֹ ת ָק ֶפה

anaxnu rotsot ka'fe
aten rotsot ka'fe
hen rotsot ka'fe
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Building Blocks

ַא ְבנֵ י יְ סוֹ ד

- ְל

to (the), for (the)

le-. la-

To mother and father with love
le'ima u'le'abba be'ahava
I'm going back home
ani xozer la'bayit
I'm going to Tel Aviv
ani nose'a le'tel aviv

לְ ִא ָּמא וּלְ ַא ָ ּבא ְ ּב ַא ֲה ָבה
ֲאנִ י חוֹ זֵ ר לַ ַ ּביִ ת
א ִביב-ל
ָ ֲאנִ י נוֹ ֵס ַע לְ ֵת

Verbs

ּ ְפ ָעלִ ים

. ְ ּבזָ כָ ר ו ִּבנְ ֵק ָבה,ְ ּב ׁ ִשיעוּר זֶ ה נַ ֶּטה ּ ְפ ָעלִ ים ְ ּבהוֹ וֶ ה ַר ִ ּבים
Note that in this lesson the verbs are conjugated in the plural present
tense for both the masculine and the feminine forms.
Note the typical suffixes:

:שים לֵ ב לַ ִּס ּיוֹ ֶמת ָהאוֹ ְפיָ ינִ ית
ִׂ

for masc. pl.:
for fem. pl.:

~im
~ot

:נְ ֵק ָבה ַרבּ וֹ ת

לוֹ ְמדוֹ ת

}

:זָ כָ ר ַר ִ ּבים

]ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר
]ַא ֶּתן [נ"ר
]ֵהן [נ"ר

 ִ~ים:לְ זָ כָ ר ַר ִ ּבים
 ~וֹ ת:לִ נְ ֵק ָבה ַרבּ וֹ ת

לוֹ ְמ ִדים

}

:צו ַּרת ַה ָּמקוֹ ר

]ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר

לִ לְ מוֹ ד

]ַא ֶּתם [ז"ר

to learn

]ֵהם [ז"ר
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לַ ֲעבוֹ ד
		
לַ ֲעשׂוֹ ת
		
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
		
לִ ְרצוֹ ת
		
לַ ֲחזוֹ ר
		

ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] ַ /א ֶּתם ֵ /הם

Z

עוֹ ְב ִדים

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] ַ /א ֶּתן ֵ /הן

Z

עוֹ ְבדוֹ ת

ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] ַ /א ֶּתם ֵ /הם

Z

שים
עוֹ ִ ׂ

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] ַ /א ֶּתן ֵ /הן

Z

עוֹ שׂוֹ ת

ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] ַ /א ֶּתם ֵ /הם

Z

ׁשוֹ ִתים

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] ַ /א ֶּתן ֵ /הן

Z

ׁשוֹ תוֹ ת

ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] ַ /א ֶּתם ֵ /הם

Z

רוֹ צִ ים

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] ַ /א ֶּתן ֵ /הן

Z

רוֹ צוֹ ת

ֲאנַ ְחנ ּו [ז"ר] ַ /א ֶּתם ֵ /הם

Z

חוֹ זְ ִרים

ֲאנַ ְחנ ּו [נ"ר] ַ /א ֶּתן ֵ /הן

Z

חוֹ זְ רוֹ ת

ִיחה
ש ָ
ׂ
ׁ ָשלוֹ ם דָּ נִ ֵיאלָ ה!

ׁ ָשלוֹ ם דָּ נִ י! ַמה נִ ׁ ְש ָמע?
ַהכּ וֹ ל ְ ּב ֵס ֶדר! ו ַּמה ׁ ְשלוֹ ֵמ ְך?
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Dialogue

!shalom Daniela
!Hello Daniella
?shalom Dani! ma nish'ma
?Hi Danny! What's up
?hakol be'seder! u'ma shlom'ex
?Everything's fine! And how are you

. ּתוֹ ָדה.ׁ ְשלוֹ ִמי טוֹ ב

sh'lomi tov. toda.
I'm fine, thanks.
ma sh'lom abba ve'ima?
How are your mother and father?

?ַמה ׁ ְשלוֹ ם ִא ָּמא וְ ַא ָ ּבא

. ֵהם ְ ּבחו ְּפ ׁ ָשה ְ ּב ּ ָפ ִריז.ׁ ְשלוֹ ָמם ְמצ ּו ָ ּין
sh'lomam me'tsuyan. hem be'xufsha be'pariz.
They're great. They're on vacation in Paris.
?שים ׁ ָשם
ׂ ִ ֶֹ ּב ֱא ֶמת? ַמה ֵהם עו
be'emet? ma hem osim sham?
Really? What are they doing there?
.שים ַח ִ ּיים
ׂ ִ ֵֹהם עו
hem osim xayim.
They're having a great time.

¨ ¨ ¨
kol hamishpa'xa be'pariz?
Is the whole family in Paris?

?ָּכל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְ ּב ּ ָפ ִריז

. ָה ַא ִחים ׁ ֶש ּ ִלי ָ ּב ָא ֶרץ,ל ֹא

lo, he'axim sheli ba'aretz.
No, my brothers (and sisters) are here in Israel.
? וְ ַההוֹ ִרים ְ ּב ּ ָפ ִריז,ַא ֶּתם ַ ּב ַ ּביִ ת
atem ba'bayit veha'horim be'pariz?
You're at home and your parents are in Paris?
.ֵּכן
ken.
Yes.
?ָמ ַתי ֵהם חוֹ זְ ִרים
matai hem xozrim?
When are they coming back?
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.ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ּ ָלנ ּו חוֹ זְ ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת

he'horim shelanu xozrim be'shabat.
Our parents are coming back on Saturday.
. דָּ ׁ"ש לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה. לְ ִה ְת ָראוֹ ת.יוֹ ִפי
yofi. le'hitra'ot. dash lamishpaxa.
Great. See you. Regards to the family.
. לְ ִה ְת ָראוֹ ת.ּתוֹ ָדה
toda. le'hitra'ot.
Thanks. Bye.
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