
שלום וברוכים הבאים!

קורס זה מיועד לכל אלו שאין להם ידע 
באנגלית כלל, או לכאלו שיש להם ידע מועט 
ורוצים לשפרו ולהרחיבו, תוך שימת דגש על 

הקניית היסודות הנכונים כבר מההתחלה.
שיטת הלימוד בקורס זה חדשנית וייחודית 

– הכול מוגש בצורת שיעורים בווידיאו – רק 
לראות, לקלוט, וללמוד!

חלק ראשון
ברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס 

"מאסטר באנגלית"! בחלק זה נלמד לבטא את 
אותיות הא"ב האנגלי ונלמד את ההגייה של 

צירופי אותיות מקובלים בשפה. כמו כן, נתחיל 
לרכוש אוצר מילים בסיסי ושימושי. 

חלק שני
בחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוק 

האנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות 
שמות תואר, ועוד הרבה דברים... וכמובן, 

נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.

חלק שלישי
בחלק זה נמשיך ונתמקד בלימוד יסודות 

הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד על 
צורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד... 

בחלק זה תעשו הכרה עם ביטויים שגורים 
בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו 

תוכלו כבר ממש לנהל שיחה...

זהו. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל!
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PART

1

Lesson 1 שיעור 1
In this lesson, we’ll learn the 
consonants b, d, p, n, and t 
and the vowel e.

בשיעור זה נציג 6 אותיות: אות 
ניקוד אחת )תנועה(  e ו-5 

.b, d, n, p, t :עיצורים
b as in “bar”
d as in “disco”
p as in “polo”
n as in “night-club”
t as in “tennis”
The vowel e  e אות הניקוד

The letter “e” is usually 
pronounced as in 
“elephant”.
Let’s combine the letters 
we’ve learned and make 
some syllables.

את האות e )ִאי( מבטאים בדרך 
כלל כמו סגול בעברית.

נרכיב תחילה הברות אחדות 
מהאותיות שלמדת בשיעור הזה.

be
en
ne
de
te
pe
Now we’ll learn 10 words 
that are composed of the 
letters we’ve learned so far.

נלמד עתה 10 מילים הכוללות את 
האותיות שהכרת עד כה.

te + n = ten עשר
pe + n = pen עט
ne + t = net רשת
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pe + t = pet חיית שעשועים
be + t = bet להתערב
be + d = bed מיטה
en + d = end סוף
be + nd = bend להתכופף
te + nt = tent אוהל
te + nd = tend לְנטות ְל...
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following letter 
combinations out loud.

קרא בקול את צירופי האותיות 
הבאים

Remember: In English, we 
read and write from left to 
right.

זכור: באנגלית קוראים וכותבים 
משמאל לימין.

tep
ten
pen
bed
tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות

bend להתכופף
tent אוהל
tend לנטות ְל
bet להתערב
bed מיטה
pet חיית שעשועים
pen עט
end סוף
net רשת
ten עשר

Lesson 2 שיעור 2
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In this lesson, we’ll learn the 
consonants g, h, k, r, and s 
and the vowel i.

בשיעור זה נציג 6 אותיות נוספות: 
”אות ניקוד“ אחת )תנועה( i ו- 5 

g,h,k,r,s(( .עיצורים

g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or 
“bugs”
h as in “hotel”
k as in “kilo”
r as in “radio”
The vowel i i אות הניקוד

The letter "i" is usually 
pronounced as in "Internet".

את האות i )ַאי( מבטאים כמו 
ִחיִריק קצר בעברית.

Let’s combine the letters 
we’ve learned and make 
some syllables.

נרכיב תחילה הברות אחדות 
מהאותיות שלמדת עד כה.

it
is
in
bri
pri
dri
pi
si
ki
hi
ri
bi
Now we’ll learn 16 words 
that are composed of the 
letters we’ve learned so far.

נלמד עתה 16 מילים הכוללות את 
האותיות שהכרת

si + t = sit לֶשבת
si + n = sin חטא
pi + n = pin סיכה
bi + g = big גדול
hi + t = hit מכה
si + ng = sing לשיר
si + nk = sink כיור
pi + nk = pink ורוד
ki + ng = king ֶמלך
ri + ng = ring טבעת
bri + ng = bring להביא
pri + nt = print להדפיס
dri + nk = drink משקה
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And finally:
is הינֹו, הינה
it זה
in בתוך
Exercise 1 תרגיל 1
Read out loud the following 
words we have just learned!

קרא בקול את המילים הבאות, 
שזה עתה למדנו!

big גדול
kid ילד, ילדה
sing לשיר
print דפוס
sit לשבת
pink ורוד
drink משקה
ring טבעת
hit להכות
sink כיור
king מלך
bring להביא
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות

in בתוך
bring להביא
pin סיכה
big גדול
king מלך
it זה
print דפוס
sit לשבת
sing לשיר
sink כיור
is ִהינֹו
hit להכות
drink משקה
in בתוך
bring להביא
pin סיכה
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Lesson 3 שיעור 3
In this lesson, we’ll learn the 
consonants f and x and the 
vowel o.

בשיעור זה נציג 3 אותיות 
נוספות, "אות ניקוד" אחת o ושני 

)f,x( עיצורים
f as in “flash”.
x as in “xylophone”.
o as in “omelet”.
Now we’ll learn 16 more 
words.

נלמד עתה 16 מילים נוספות:

on על
or אֹו
of של
ox שור
no לא
box קופסה
fox שועל
dog כלב
pot סיר
hot חם
top ִּפסגה
song שיר
stop עצירה
fork מזלג
port נמל
post דואר
Note: The o in "no" sounds 
different, and the f in "of" 
sounds like a v.

שים לב:
 no 1. כיצד מבטאים את המילה

)נֹוּו(.
2. במילה of מבוטאת ה-f כמו ו’ 

)אֹוְו(. 
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות.

of
go
no
fog
fox
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pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות:

song שיר
hot חם
fox שועל
top פסגה
no לא
post דואר
box קופסה
fork מזלג
port נמל
pot סיר
dog כלב
stop עצירה

Lesson 4 שיעור 4
In this lesson, we’ll learn the 
consonants m and l.

בשיעור זה נציג 2 אותיות 
l -ְו m נוספות, את האותיות

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more 
words.

נלמד עתה 18 מילים נוספות:

leg ֶרגל
lift מעלית
let להרשות
list רשימה
mend לַתקן
mist ערפל
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left שמאל
milk ָחָלב
lend להלוות
silk משי
log בול-עץ
lid ִמכסה
lot ַהרבה
lip שפה
long ארוך
slip להחליק
most רֹוב
spin לסובב, להסתחרר
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות

leg
set
test
best
left
list
milk
lot
long
lost
spin
slip
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות: 

mist ערפל
let להרשות
long ארוך
log ּבול-עץ
lend להלוות
lift מעלית
list רשימה
left שמאל
most רוב
lid ִמכסה
leg רגל
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Lesson 5 שיעור 5
The letter combination oo oo צירוף האותיות
In lesson 3, we learned 
that the letter o is usually 
pronounced as in "omelet". 
When this letter appears 
twice in a row )oo(, it’s 
pronounced as in "foot" or 
as in "food".

בשיעור הקודם למדת שאת האות 
 o מבטאים כמו חֹוָלם בעברית. 

כאשר שתי אותיות o באות 
בזו אחר זו - oo, הן מבוטאות 
לִעתים כמו ׁשּורּוק קצר במילה /

סּוס/ בעברית, ולִעתים כמו ׁשּורּוק 
ארוך.

oo )short( OO )אּו( קצר

soot פיח
book ֵספר
look להסתכל
good טוב
foot כף-רגל
took ָלַקח
stood ָעַמד
hook ָוו
brook נחל
 oo )long( OO )אּו( ארוך

spoon ַּכף
moon ָיֵרַח
noon צהרים
soon עוד מעט
room ֶחדר
food אוכל
mood מצב-רוח
boot מגף
tool כלי-עבודה
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות

spoon
hook
mood
pool
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roof
good
food
room
soon
moon
boot
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות

food אוכל
tool ְּכִלי-עבודה
took ָלַקח
brook נחל
boot מגף
mood מצב-רוח
soon עוד מעט
room ֶחֶדר
good טוב
look להסתכל

Lesson 6 שיעור 6
The letter combination ee ee  צירוף האותיות

In lesson 1, we learned 
that the letter e is usually 
pronounced as in "egg". 
When this letter appears 
twice in a row )ee(, it is 
pronounced as in "tree".

בשיעור הראשון למדת שאת 
האות e מבטאים כמו ֶסגול 

 e בעברית. כאשר שתי האותיות
באות בזו אחר זו - ee - מבטאים 

אותן כמו ִחיִריק ארוך. 

Vocabulary אוצר מילים
bee דבורה
see לראות
tree עץ
free חופשי
beer בירה
deer ַאִיל
seed ֶזרע
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feed להאכיל
feel להרגיש
feet כפות-רגליים
meet לפגוש
need צורך
deep עמוק
keep להחזיק
deed מעשה
green ירוק 
speed מהירות
sleep לישון
steel פלדה
street רחוב
screen מסך
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות.

street
steel
green
speed
sleep
feet
need
deep
feed
feel
free
see
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות

deep עמוק
tree עץ
keep להחזיק
see לראות
free חופשי
green ירוק
bee דבורה
beer בירה
feel להרגיש
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speed מהירות

Lesson 7 שיעור 7
The letter a a אות הניקוד
The letter a can be 
pronounced as in "far" or as 
in "fat".

את האות a מבטאים לִעתים כמו 
ַּפָּתח ארוך, ולִעתים כמו ֶסגול. 
למעשה, ההגיה הנכונה היא 

הצליל שבין  פתח לסגול - צריך 
להכין את הפה כדי לבטא סגול 
אך במקום סגול לבטא פתח...

far רחוק
farm חווה
bar מזנון
dark חושך
arm זרוע
park גן )ציבורי(
ask לשאול
part ֵחלק
art אומנות
bark לנּבוח
The letter a a = ֶא

)צליל האות a בין פתח לסגול(
fat ָׁשֵמן
and ו...
hat כובע
map ַמָּפה
rat עכברוש
land ֶארץ
sat ָיַׁשב
sand חֹול
bad ַרע
hand יד
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud

קרא בקול את המילים הבאות

dark
harm
farm
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part
mark
hand
hard
and
land
sat
arm
ask
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות

arm זרוע
ask לשאול
fat ָשמן
park גן ציבורי
bar מזנון
hat כובע
dark חושך
map מפה
sand חול
bad ַרע
land ארץ
hand יד

Lesson 8 שיעור 8
In this lesson, we’ll learn the 
consonants c and w and the 
vowel u.

בשיעור זה נציג שלוש אותיות 
נוספות. "אות ניקוד" אחת u ושני 

)C,W( .עיצורים
The letter w is pronounced 
as in "web".
The letter c is sometimes 
pronounced as in 
"computer", and this is how 
it is used throughout this 
lesson.
However, the letter c can 
also be pronounced as in 
“cent”, and we’ll learn more 
about this in lesson 11.
 

את האות c מבטאים לִעתים כמו 
/ק/ במילה קֹוף בעברית, ולִעתים 

כמו /ס/ במילה ֵסֶפר.
לאות w אין היגוי מקביל בעברית, 

אך מבטאה דומה ל-/וּו/ ארוך.

נציג עתה את האות c המבוטאת 
כמו /ק/ בעברית )בשיעור 11 

נדון באות   cהמבוטאת כמו /ס/ 
בעברית(. 
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Note: The letter w sounds 
similar in most cases as 
"u" and acts like a vowel 
when it comes directly after 
a vowel... We’ll learn more 
about this in future lessons. 

שים לב:  האות w צלילה לרוב 
נשמע כ ”ּוו“, והיא משמשת 

כתנועה כאשר היא באה אחרי 
תנועה.... נדון בה בשיעורים 

הבאים.

Vocabulary אוצר מילים
cap ּכיּפה
car מכונית
cat חתול
can יכול
cart עגלה
card קלף
wet רטוב
web רשת
wood עץ )חומר(
wool צמר
wind רוח
week שבוע
sweet מתוק
The letter u is sometimes 
pronounced as in “bus”. 
However, it can also be 
pronounced as in “push”, 
and we’ll learn more about 
this in lesson 16.

את האות u מבטאים לִעתים כמו 
ַּפָתח, ולִעתים כמו ׁשּורּוק )בשיעור 

16 נדון במילים המבוטאות כמו 
ׁשּורּוק(. 

bus אוטובוס
sun ֶשמש
fun עונג
hut ְצִריף
but ֲאָבל
cut לחתוך
cup ֵסֶפל
run לרוץ
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud

קרא בקול את המילים הבאות

cap
wet
run
sun
can
bus
win
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car
but
fun
wood
sweet
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות:

bus אוטובוס
car מכונית
cat חתול
hut צריף
cart עגלה
wood עץ )חומר(
cup ספל
wind רּוַח
card קלף
sweet מתוק

Lesson 9 שיעור 9
In this lesson, we’ll learn the 
consonants j, v, y, and z.

בשיעור זה נציג ארבע אותיות 
 נוספות:

j ,z ,y ,v 
j as in “junior”

v as in “vanilla”

z as in “zoom”

The letter y y  האות
The letter y acts as a 
consonant when it appears 
at the start of a word, and 
it acts as a vowel when it 
appears in the middle or at 
the end of a word.
The letter y is pronounced 
as in “yellow”.

האות y נהגית כעיצור כשהיא 
באה בראש המילה, ונהגית 

כתנועה כשהיא באה באמצע 
המילה או בסופה. את האות 
y מבטאים כמו /י/ במילה ָים 

בעברית.

Vocabulary אוצר מילים
jar צנצנת
jam ריבה
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jet סילון
jug כד
jeep ג'יפ
jump לקפוץ
yard חצר
yes ּכן
zoo גן-חיות
van משאית
When the letter y appears 
at the end of a word that 
is one syllable long, it is 
pronounced as in “dry” or as 
in “sky”.

שים לב:
את האות y הבאה בסוף מילה 

בת הברה אחת מבטאים כמו /ַאי/ 
במילה ַׁשַמאי.

אחרי האות a , גם אם המילה בת 
הברה אחת, מבטאים אותה כמו /

ֶאי/ במילה ֵאי-שם בעברית.

my שלי
fly זבוב
dry יבש
sky שמים
cry לבכות
try לנסות
The letter y y = ֶאי

day יום
say לֹוַמר
way דרך
play לשחק
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות

sky
fry
by
try
stay
play
day
pay
fly
say
yes
dry
Exercise 2 תרגיל 2
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Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות:

day יום
my שלי
way דרך
cry לבכות
say לומר
sky שמים
jug כד
van משאית
try לנסות
dry יבש

Lesson 10 שיעור 10
In this lesson, we’ll learn 
some letter combinations. 

The letter combination i--e 
: In the letter combination i 
+ [consonant] + e the i is 
pronounced "ai" and the e is 
silent, as in "time". 

בשיעור זה נציג כמה צירופי 
אותיות.
בצירוף 

e + [עיצור] + i
 e-ואילו ה  /ai/ מבוטא כ i -ה

אינה נשמעת ואינה מבוטאת כלל 
)דוממת(.

time זמן
like מחבב, דומה
nine תשע
five חמש
life חיים
wine יין
bite נשיכה
line שורה
hide להחביא
fine נאה
The letter combination ow ow  צירוף האותיות
The letter combination ow is 
pronounced as in "now" or 
as in "low".

את הצירוף ow מבטאים לִעתים 
כמו /ַאוּו/ ולִעתים כמו /אֹוּו/.

now עכשיו
cow פרה
how איך
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town עיר
down למטה
brown חּום
The letter combination ow ow = אֹוּו
low נמּוך
grow לגדול
slow איטי, לאט
snow שלג
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות

low
town
down
cow
how
wow
now
blow
grow
glow
slow
brown
wine
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות:

now עכשיו
down למטה
slow איטי
wine יין
cow פרה
brown חּום
how איך
hide להחביא

Lesson 11 שיעור 11
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In this lesson, we’ll 
learn some more letter 
combinations.
In the letter combination a 
+ [consonant] + e the a is 
pronounced "ei" and the e is 
silent, as in "cake".  

בשיעור זה נציג צירופי אותיות 
נוספים: 
בצירוף 

e + [עיצור] + a
 e-ואילו ה  /ei/ מבוטא כ a -ה

אינה נשמעת ואינה מבוטאת כלל 
)דוממת(.

Vocabulary אוצר מילים
date תאריך
late מאוחר
sale מכירה
make לעשות
cake עוגה
bake לאפות
take לקחת
wake להעיר
lake אגם
same אותו )דבר(
game ִמשחק
name ֵׁשם
safe ָּבטּוַח
page דף
cage ּכלוב
plate צלחת
state מדינה
The letter c c  האות
In lesson 8, we learned that 
the letter c is sometimes 
pronounced as /k/ in 
"computer". In this lesson, 
we’ll learn
that it is also pronounced as 
/s/ - usually when it comes 
before "e" or "i".

בשיעור 8 דנו באות c המבוטאת 
כמו /ק/ בעברית. בשיעור זה נציג 

את האות c המבוטאת כמו /ס/ 
במילה ֵסֶפר בעברית  - כאשר 

.i או e היא באה לפני

cent אגורה )מטבע(
face ָּפִנים
nice נאה
cigarette סיגרייה
circus קרקס
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out 
loud.

קרא בקול את המילים הבאות

cake
make
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take
wake
date
late
game
sale
name
cent
nice
bake
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following 
words into English.

תרגם לאנגלית את המילים 
הבאות:

cake עוגה
face ָּפנים
wake להעיר
cage כלוב
nice נאה
lake אגם
bake לאפות
cent אגורה
plate צלחת
state מדינה

Lesson 12 שיעור 12
The letter combination qu qu צירוף האותיות
The letter q is always 
followed by the letter 
u. Together, they are 
pronounced as in "queen".

האותיות qu באות תמיד זו אחר 
זו ואחרי הצירוף הזה חייבת לבוא 
אות ניקוד )תנועה(. לדוגמה, לפני 

הצליל i מבטאים אותן /ְקִווי/ כמו 
במילה ְקוִוין.

queen מלּכה
quiz מבחן, חידון
The letter combination sh sh  צירוף האותיות
The letter combination sh is 
pronounced as in “sheriff”.

אין באנגלית אֹות המקבילה ְל-ׁש 
 sh בעברית. את צירוף האותיות

מבטאים כמו /ׁש/ במילה ָׁשלֹום 
בעברית.

ship אונייה


