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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Lesson 1
Vocabulary
lesson
where?
post office
near
mall
between
hospital
and
bus
stop
bus stop
in front of
museum
police station
railway station
shopping center
in
hotel
behind
opposite
next to
market
library
university
bank

1 שיעור
אוצר מילים
שיעור
?איפה
בית דואר
קרוב
 מרכז מסחרי,קניון
בין
בית חולים
...ו
אוטובוס
עצירה
תחנת אוטובוס
לפנֵי
מוזיאון
תחנת משטרה
תחנת רכבת
מרכז קניות
...ב
בית מלון
מאחורי
ֵ
מול
ליד
ׁשּוק
ספריה
אוניברסיטה
בנק
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stadium
my
sister
town
hall
town hall
his
wife
her
husband
our
secretary
cinema
office
factory
A short conversation
WHERE ARE YOU?
Emily: Where are you?

אצטדיון
שלי
אחות
עיר
אּולם
בית העירייה
שלו
)...אישה (נשואה ל
שלה
ּבַ עַ ל
שלנו
ה/מזכיר
קולנוע
משרד
בית חרושת
שיחה קצרה
?איפה אתה
? איפה אתה:אמלי

Dan: I'm at the post office
Emily: Where's the post
office?
Dan: It's near the mall

 אני בדואר:דן
? איפה הדואר:אמלי

Emily: And where's the mall?

? ואיפה הקניון:אמלי

. קרוב לקניון:דן

Dan: It's between the
hospital and the bus stop

 בין בית החולים לבין תחנת:דן
.האוטובוס

Emily: Where's the bus
stop?
Dan: It's in front of the
museum.
Exercise
Let’s read out loud.
Where's the post office?
Where's the police station?
Where's the railway station?
Where's the shopping
center?
Where's the bus stop?
The post office is in the
hotel.

? איפה תחנת האוטובוס:אמלי
. היא נמצאת מול המוזיאון:דן
תרגיל
קרא איתנו בקול
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The post office is behind the
hotel.
The post office is near the
hotel.
The post office is next to the
hotel.
The bus stop is in front of
the market
The bus stop is in front of
the library
The bus stop is in front of
the university.
The bus stop is in front of
the bank
The bus stop is in front of
the stadium
My sister is near her
husband.
His wife is near my mother.
Her husband is near my
sister.
Our secretary is near my
wife.
Their mother is near the
town hall.
It's opposite the cinema
It's opposite the museum.
It's opposite the hospital.
It's opposite the office
It's opposite the factory
Prepositions
A preposition represents the
connection and relationship
between a verb and a noun
or between two nouns.
Preposition have different
meanings, depending on the
context of the sentence they
are used in.
Here are some basic
usages, more meaning will
be learned further in the
course
at

מילות יחס
מילת יחס היא חלק דיבר המציין
קשר כלשהו בין פועל לשם עצם
.או בין שניים או יותר שמות עצם
באנגלית אין למילות היחס נטיות
. כפי שיש בעברית,לפי גופים
משמעותן של מילות יחס תלויה
בהקשר בתוך המשפט בו הן
.מופיעות
הנה כמה דוגמאות של
.המשמעויות השכיחות ביותר
פירושים נוספים יילמדו בהמשך
.החלק הזה
) (עם ציון מקום...ּב
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I'm at the post office.
אני בדואר
I'm waiting at the bus stop.
אני מחכה בתחנת האוטובוס
behind
מאחורי
The post office is behind the
הדואר מאחורי המלון
hotel.
The bank is behind the town
הבנק מאחורי בית העירייה
hall.
between
בין
The mall is between the
הקניון בין בית החולים ותחנת
hospital and the bus stop.
האוטובוס
The university is between
האוניברסיטה בין המלון והאצטדיון
the hotel and the stadium.
in
) ּבתוך (מקום כלשהו,...ב
He is in the library.
הוא בספרייה
She is in the office.
היא במשרד
in front of
לפני/מול
The bus stop is in front of
תחנת האוטובוס לפני השוק
the market
The bus is in front of the bus
האוטובוס לפני תחנת האוטובוס
stop
near
 ליד,קרוב
We are near the town hall.
אנחנו נמצאים קרוב לבית העירייה
She is near her husband.
היא ליד בעלה
next to
... סמוך ל,ליד
It's next to the hotel
זה ליד המלון
It's next to the factory
זה סמוך למפעל
opposite
מול
The library is opposite the
הספרייה מול האוניברסיטה
university.
The police station is
תחנת המשטרה מול המלון
opposite the hotel.
The prepositions “between”
השימוש במילים
and “among”
among,between
The word “between” is used among הפירוש של שתי המילים
when discussing exactly two
. בין: הואbetween-ְו
nouns. The word “among” is
באנגלית מבחינים בין שתי
used when discussing more
:המילים
than two nouns.
 מציינת קשר בין שניbetween
.פריטים ולא יותר
 מציינת קשר בין יותרamong
.משני פריטים
I'm between my sister and
.אני נמצא בין אחותי ואשתי
my wife
He is walking among the
.הוא הולך בין העצים
trees.
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כינויי הקניין
נטיית כינויי הקניין
שלי
שלָך  /שלְך
שלו
שלה
של זה  /של זאת
שלנו
שלכם  /שלכן
שלהם /שלהן
קיצורים:
איפה
אני
זה  /זאת

שיעור 2

אוצר מילים
לעשות
לבוא
מ...
לסלוח
לי
ארצות-הברית
מה
חלק
של
לגור
זה
שלך
ראשון ,ראשונה
ביקור (שם עצם) ,לבקר (פועל)
לוס  -אנג'לס
לא
שני ,שנייה
פעמים
לאהוב ,למצוא חן
גם כן
דרום

Possessive pronouns
Possessive pronoun forms
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs
Contractions
where is = where's
I am = I'm
it is = it's

Lesson 2
Vocabulary
do
come
from
excuse
me
U.S.A
what
part
of
live
this
your
first
visit
Los Angeles
no
second
times
like
too
south
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Africa
west
Europe
London
central
America
to
third
trip
fourth
tour
around
fifth
hike
want
see
walk
go
middle
east
Middle East
far
The Far East
Asia
enjoy
holiday
vacation
leave
north
A short conversation
WHERE DO YOU COME
FROM?
Excuse me ,where do you
come from?
I'm from the U.S.A
I live in California
Is this your first visit in Los
Angeles?
No ,it's my second time

אפריקה
מערב
ָ
אירופה
לונדון
ת/ֶמרכזי
אמריקה
אל
ת/שלישי
 נסיעה,טיול
ת/רביעי
 טיול,סיור
סביב
ת/חמישי
 הליכה,טיול ברגל
ִלרצות
לראות
ללכת
 לנסוע,ללכת
אמצע
מזרח
התיכון-המזרח
רחוק
הרחוק-המזרח
אסיה
ליהנות
חופשה
חופשה
)חופשה (מהעבודה
צפון
שיחה קצרה
?מאין אתה בא
? מאין אתה בא,סליחה
.הברית-אני מארצות
.אני גר בקליפורניה
-האם זה ביקורך הראשון בלוס
?אנג'לס
. זאת הפעם השנייה שלי,לא
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I like Los Angeles
I like Los Angeles, too

.אנג'לס-אני אוהב את לוס
.אנג'לס-גם אני אוהב את לוס

Exercise
תרגיל
Let’s read out loud.
קרא איתנו בקול
I'm from South Africa
I'm from West Europe
I'm from East London
I'm from North Africa.
I'm from Central America.
This is my first visit to Los
Angeles
This is your second time in
Los Angeles
This is his third trip to Los
Angeles
This is her fourth tour around
Los Angeles
This is their fifth hike near
Los Angeles
I want to visit London
I want to see London
I want to walk in London
I want to go to London
I want to live in London
I live in Los Angeles
I live in the U.S.A.
I live in the Middle East.
I live in the Far East.
I live in East Asia.
I enjoy my visit to California
I enjoy my holiday in
California
I enjoy my vacation in
California
I enjoy my leave in California
I enjoy my tour around
California
The definite article “the”
The תווית היידוע
The definite article “the” is
 אינהthe בדרך כלל תווית היידוע
not usually used before the
.מופיעה לפני שמות של מדינות
names of countries.
I live in England.
אני גר באנגליה
I'm from France
אני מצרפת
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I come from Italy.
However, if the country
name is in plural form, or if it
includes the word “of”, then
the article “the” is used.
I live in the United States.
I'm from the Netherlands
I enjoyed my visit to the
Republic of South Africa.
Ordinal numbers
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
The phrases “excuse me”
and “I’m sorry”
We use the phrase “excuse
me”, before we address
someone or interrupt them.
In contrast, we use the
phrase “I’m sorry” after
we address someone or
interrupt them.
Excuse me, could you
change some dollars
please?

Excuse me, where's the
mall?
Excuse me, could I get past?
I'm sorry ,I can't understand
you
More prepositions
around
I enjoy my tour around
California.
from

אני בא מאיטליה
אך אם לשם המדינה צורת רבים
 או,)United States (לדוגמה
,of שהשם כולל את המילה
the מוסיפים את התווית
.אני גר בארצות הברית
.)אני מארצות השפלה (הולנד
נהניתי מביקורי ברפובליקה של
אפריקה-דרום
מספרים סידוריים
 ראשונה,ראשון
 שנייה,שני
 שלישית,שלישי
 רביעית,רביעי
 חמישית,חמישי
 שישית,שישי
 שביעית,שביעי
 שמינית,שמיני
 תשיעית,תשיעי
 עשירית,עשירי
excuse me השימוש בביטויים
I’m sorry-ו
 (סלחexcuse me בביטוי
לי) משתמשים לפני שפונים אל
. או מפריעים לו,מישהו
 (אניI'm sorry ואילו בביטוי
מצטער) משתמשים אחרי
שפונים אל מישהו או מפריעים
לו (ז"א לאחר שכבר נוצר הקשר
.)הראשוני
 תוכל להחליף כמה דולרים,סליחה
?בבקשה

? איפה הקניון,סליחה
? אוכל לעבור,סליחה
 איני יכול להבין אותך,סליחה
מילות יחס נוספות
סביב
אני נהנה מהסיור שלי סביב
.קליפורניה
...מ
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I'm from the U.S.A.
of
What part of the U.S.A?
to
This is my first visit to
Florida.
The word “too”
The word “too” means
“also”. It appears at the end
of the sentence.
I like Los Angeles, too.
I enjoyed my visit, too
I'll go too.
Capital letters
Los Angeles
London
New York
California
England
France
South Africa
South America
West Europe
East Europe
Italy
Asia
Europe
America
Africa
Australia
The Middle East
The Far East
Central America
We use capital letters
at the start of people’s
names, countries, cities,
days of the week, months,
organizations, and
companies, nationalities,
languages and religions.

אני מארצות הברית
של
?איזה חלק של ארצות הברית
 אל,-ל
זהו הביקור הראשון שלי
בפלורידה
too השימוש במילה
, גם, גם כן: פירושהtoo המילה
. מקומה בסוף המשפט.אף
.אנג'לס-אף אני אוהב את לוס
.גם אני נהניתי מהביקור שלי
.אני אלך גם כן
אותיות גדולות
אנג'לס-לוס
לונדון
יורק-ניו
קליפורניה
אנגליה
צרפת
דרום אפריקה
דרום אמריקה
מערב אירופה
מזרח אירופה
איטליה
אסיה
אירופה
אמריקה
אפריקה
אוסטרליה
המזרח התיכון
המזרח הרחוק
אמריקה המרכזית
באות גדולה משתמשים בתחילת
 ערים, ארצות,אדם-שמות של בני
 חודשי, ימות השבוע,וכפרים
, לאום, מוסדות וחברות,השנה
.שפה ודת
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Reminder: We also
use capital letters at the
beginning of a sentence. For
example:
“Where do you come
from?”
The pronoun “I” is
capitalized, even when it
does not appear at the start
of a sentence. For example:
“Where am I? I am here.”

Lesson 3
Vocabulary
profession
driver
work
new
company
bus company
how
much
do
earn
one
thousand
dollar
month
radio
radio station
coffee
shop
coffee bar
trade
union
trade-union
supermarket
air

 גם האות הראשונה בכל:זכור
משפט כותבים באות
:גדולה
Where do you
come from?
 (אני) נכתב תמידI כינוי הגוף
 גם אם נמצא באמצע,באות גדולה
:המשפט
Where am I? I am here

3 שיעור

אוצר מילים
מקצוע
נ ֶָהג
) עבודה (שם,)לעבוד (פועל
 חדשה/ חָ ָדש
חֶ ברה
חברת אוטובוסים
איך
הרבה
לעשות
 להרוויח,להשתכר
 אחת,אחד
אלף
דולר
חודש
רדיו
רדיו-תחנת
קפה
חנות
קפה-בית
 מקצוע,מסחר
 איחוד,איגוד
איגוד מקצועי
 סופרמרקט,מרכול
אוויר
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port
airport
sport
club
playground
pharmacy
spend
have
need
take
nine
hundred
pound
clerk
French
ministry
education
New York
department
store
department store
A short conversation
WHAT'S YOUR
PROFESSION?
What's your profession?
I'm a driver.
Where do you work?
At the New Bus Company.
Where is it?
It's near the museum.
How much do you earn?
I earn one thousand dollars
a month
Exercise
Let’s read out loud.
I work at the bus company
I work at the radio station
I work at the coffee bar
I work at the trade union.
I work at the supermarket
It's near the university
It's near the airport
It's near the sports club

נמל
ֵ
נמל תעופה
ספורט
מועדון
משחקים-מגרש
מרקחת-בית
 לבזבז,להוציא
... יש ל,...להיות ל
צריך
לקחת
 תשע,תשעה
מאה
)לירה (מטבע
ה/פקיד
 צרפתייה/  צרפתית,צרפתי
משרד ממשלתי
חינוך
יורק-ניו
מחלקה
חנות
ּבֹו-חנות ּכול
שיחה קצרה
?מה מקצועך
?מה מקצועך
אני נהגת
?איפה את עובדת
."ב"חברת האוטובוסים החדשה
?איפה זה
.זה ליד המוזיאון
?כמה את מׂשתּכרת
. דולר לחודש1,000 אני משתכרת
תרגיל
קרא איתנו בקול
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It's near the playground
It's near the pharmacy
How much do you earn?
How much do you spend?
How much do you have?
How much do you need?
How much do you take?
I earn nine hundred dollars a
month
I earn nine hundred pounds
a month
I'm a clerk at the post office
I'm a clerk at YaleUniversity.
I'm a clerk at the Ministry of
Education
I'm a clerk at the University
of New York.
I'm a clerk at the department
store
The phrase “how much”
how much?
How much do you earn?
How much do you spend?
How much do you need?
The word “month”
In which month were you
born?
a month
I earn nine hundred dollars
a month
Proper nouns
Proper nouns start with a
capital letter. For example:
“New Bus Company”.
These three words are the
company’s name; therefore,
they all start with a capital
letter.
Other proper nouns

Yale University
University of New York

השימוש בשאלה
How much?
?כמה
?כמה אתה משתכר
?)כמה את מוציאה (מבזבזת
?כמה אתה צריך
 = חודשmonth השימוש במילה
?באיזה חודש נולדת
 לחודש,בחודש
 דולר לחודש900 אני משתכר
שמות עצם פרטיים
שמות עצם פרטיים מתחילים
.באות גדולה
:לדוגמה
 ("חברתNew Bus Company
 שלוש.)"האוטובוסים החדשה
המילים האלה מהוות את שם
לכן הן מתחילות באות,החברה
.גדולה
:שמות עצם פרטיים נוספים

אוניברסיטת ייל
יורק-אוניברסיטת ניו
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Ministry of Education
The British Museum
Oxford Street
The Jordan River
Trafalgar Square
Compound nouns
By combining two nouns, we
can create a new noun with
a different meaning.
bus
company
bus company
town
hall
town hall
In these cases, the new
noun is made up of two
separate words.
In other cases, we connect
the two original words to
create a single word.
play
ground
playground
hair
cut
haircut
Contractions
what is? = what's

Lesson 4
Vocabulary
ask
direction
can
tell
get
bus station
yes

משרד החינוך
המוזיאון הבריטי
רחוב אוקספורד
נהר הירדן
כיכר טרפלגר
שמות עצם מורכבים
ידי שילוב של שם עצם אחד-על
עם שם עצם נוסף נוצרת מילה
.חדשה שמשמעותה שונה
אוטובוס
חברה
חברת אוטובוסים
עיר
אולם
העירייה-בית
במקרים אלה מורכב שם העצם
.החדש משתי מילים נפרדות
יש ושם העצם החדש מורכב
:ממילה אחת
משחק
 מגרש,קרקע
מגרש משחקים
שיער
חיתוך
תספורת
:קיצורים

4 שיעור
אוצר מילים
 לבקש,לשאול
כיוּון
יכול
לומר
 להגיע, להשיג,לקבל
 תחנה מרכזית,תחנת אוטובוסים
כן
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כמובן ,בוודאי
למטה
זה
רחוב
לפנות
שמאל
רמזור
על ,ב...
ימין
לא יכול
להחמיץ ,להשמיט
מה המרחק
לא
בתוך ,בתחום
הליכה
מרחק
כמה זמן
ָׁשם
יותר
עשר ,עשרה
דקה
איזה
ִמספר
ארבע ,ארבעה
מסוף-אוויר
תחנת רכבת תחתית
רכבת תחתית
שפופרת" ,רכבת תחתית"
עֶ זרה
עזרה ראשונה
אחֵ ר  /אחרת  /אחרים  /אחרות
צד
כיכר ,ריבוע
אמנות
גלריה
גלריית אמנות
אחרון  /אחרונה  /אחרונים /
אחרונות
אחרי ,סמוך
ֵ
הבא
מרפאה
מסוף
ברֵ כת-שחייה
שיחה קצרה

of course
down
this
street
turn
left
traffic light
on
right
can't
miss
how far
not
within
walking
distance
how long
there
more
ten
minute
which
number
four
air terminal
subway station
underground
tube
aid
first aid
other
side
square
art
gallery
art gallery
last
next
clinic
terminal
swimming pool
A short conversation
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ASKING DIRECTIONS
Excuse me. Can you tell
me how to get to the bus
station?
Yes, of course. Go down
this street and turn left at the
traffic light.
The bus station is on the
right. You can't miss it.
How far is it?
It's not far. It's within walking
distance.
How long will it take me to
get there?
Not more than ten minutes.
Which bus goes there?
Bus number four.
Exercise
Let’s read out loud.
Can you tell me the way to
the bus stop?
Can you tell me the way to
the railway station?
Can you tell me the way to
the air terminal?
Can you tell me the way to
the airport?
Can you tell me the way to
the subway station?
Where is the nearest bus
station?
Where is the nearest police
station?
Where is the nearest
underground station?
Where is the nearest tube
station?
Where is the nearest first-aid
station?
The bus stop is opposite the
town hall.
The bus stop is near the
traffic light.

שואלים לכיוון
 תוכלי לומר לי כיצד.סלחי לי
?האוטובוסים-להגיע לתחנת
 לך לאורך רחוב זה. בוודאי,כן
.ופנה שמאלה ברמזור
 לא.האוטובוסים בצד ימין-תחנת
.תוכל שלא לראות אותה
?מה המרחק
. זה במרחק הליכה.זה לא רחוק
?כמה זמן ייקח לי להגיע לשם
.לא יותר מעשר דקות
?איזה אוטובוס מגיע לשם
.אוטובוס מספר ארבע
תרגיל
קרא איתנו בקול
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The bus stop is in the next
street.
The bus stop is on the other
side of the square.
The bus stop is in front of
the art gallery.
Take the first turn on the left.
Take the second turn on the
left.
Take the third turn on the
right.
Take the last turn on the
right.
Take the next turn on the
left.
The radio station is behind
the clinic.
The terminal is behind the
hospital.
The town hall is behind the
police station.
The supermarket is behind
the cinema.
The swimming pool is
behind the shopping center.
The verb "get"
The verb "get" is one of
the most used words in the
English language.
It has various meanings: to
buy, to receive, to prepare,
to come, to go, etc.
Adding a preposition after
the verb "get" changes its
meaning:
get to
get on
get up
get into
get out
get near
Contractions
Cannot= can't

get השימוש בפועל
 הוא אחת המיליםget הפועל
.הרב שימושיות בשפה האנגלית
, להשיג:יש לו משמעויות רבות
 לצאת, לבוא, להכין, לקבל,לרכוש
.'וכו
ידי הוספת מילת יחס אחרי-על
 משתנה המשמעותget הפועל
:שלו
...להגיע ל
 לעלות על,להתקדם
לקום
להיכנס
לצאת
להתקרב
קיצורים
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The phrases “bus station”
and “bus stop”
In English, we differentiate
between a “bus stop”, which
is a place that a bus stops
on the side of the road, and
a “bus station”, which is
usually a building off the
road.
bus station
bus stop
The word “how”
how
Adding an adjective after the
adverb “how” changes its
meaning.
How long will it take?
How far is it?
How is the weather?
How can I get to the airport?
The word “other”
other
on the other side
The post office is on the
other side of the street.
The prefix "sub"
The prefix "sub" is used
before a noun, and it
means "under", "below", or
"secondary".
subway
subcommittee
subconscious
subcontractor
subgroup
submarine
The words "subway",
"tube", and "underground"

השימוש במילים
bus stop ,bus station
באנגלית מבחינים בין
 לביןbus station
bus stop

 תחנה מרכזית,תחנת אוטובוסים
תחנת אוטובוסים (מקום עצירה
)לצד הכביש
how? השימוש במילת השאלה
 איך,כמה
ידי הוספת שם תואר אחרי-על
 משתנהhow מילת השאלה
.המשמעות שלה
?כמה זמן זה יימשך
?מה המרחק
?איך מזג האוויר
?איך אוכל להגיע לנמל התעופה
other השימוש במילה
 שנֵי,אחֵ ר
בצד השני
בית הדואר (נמצא) בצד השני של
.הרחוב
sub השימוש בתחילית
 מקדימה את שםsub התחילית
, מתחת, תחת: ופירושה,העצם
. ִמשנֶה,תת
קרקעי- מעבר תת,מנהרה
משנה-ועדת
הכרתי-תת
קבלן משנה
קבוצת משנה
 צוללת,מימי-תת
,subway השימוש במילים
tube ,underground
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The words "subway",
"tube", and "underground"
all mean the same thing: a
railway system under the
ground.
Americans say:
subway
The British say:
underground
In London, the underground
is also called:
"The Tube"
The word "underground"
can also mean "under the
ground" or refer to an illegal
or secret movement.
The helping verb "will"

,subway שלוש המילים
tube ,underground
 רכבת תחתית:משמעותן
:באנגלית האמריקאית
:באנגלית הבריטית
:כינוי לרכבת התחתית בלונדון

משמעויות נוספות של המילה
,קרקעי- תת:underground
מחתרת
will השימוש במילה

The helping verb “will” is
used to indicate Future
Tense.
I will go.
He will tell me.
It will take you ten minutes to
get there.
The verb "go"

 הוא מילת עזר לציון זמןWill
.העתיד

The verb "go" has many
different menaings: to walk,
to drive, to fly, and more.

” היאto go“ משמעות הפועל
לנוע ממקום אחד למשנהו
 בטיסה או בכל, בנסיעה,בהליכה
.דרך אחרת
אני נוסע ללוס אנג’לס במכונית
.היא טסה ללונדון באווירון

I go to Los Angeles by car.
She goes to London by
plane.
We go to New York by train.
The phrase “It’s not far”
It's not far.
Or
It isn't far.
The bus-station isn't far from
here.
Conjugations of the verb
“go” in Future Tense
I will go

אני אלך
הוא יאמר לי
זה ייקח (יֶאֱ רַ ך) לך עשר דקות
.להגיע לשם
to go הפועל

אנחנו נוסעים לניויורק ברכבת
It's not far הביטוי
זה לא רחוק
:צורה מקוצרת נוספת
תחנת האוטובוסים לא רחוקה
.מכאן
 בזמן עתידgo נטיית הפועל
אני אלך
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אתה תלך ,את תלכי
הוא ילך
היא תלך
זה ילך ,זאת תלך
אנחנו נלך
אתם תלכו ,אתן תלכנה
הם/הן ילכו
מילות יחס נוספות
על ,ב...
הנהג (נמצא) בחופשה
תחנת האוטובוסים (נמצאת) בצד
ימין

שיעור 5

אוצר מילים
מונית
אדון
מקיף
גבוה
בית-ספר
בית-ספר תיכון
בבקשה
לדעת
בערך
חמש ,חמישה
נסיעה
כאן ,פה
אנחנו
מעבֶ ר
דמי נסיעה
חצי
האין זה? האין זה כך?
נכון
שלוש ,שלושה
לשמור
עודף“ ,כסף קטן”
לשנות
לעלות (כסף)

you will go
he will go
she will go
it will go
we will go
you will go
they will go
More prepositions
on
The driver is on vacation.
The bus station is on the
right side.

Lesson 5
Vocabulary
taxi
sir
comprehensive
high
school
high school
please
know
about
five
ride
here
we
across
fare
half
?isn't it
right
three
keep
change
)change (v
cost
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owe
fee
ticket
twenty
flight
bill
give
cent
extra
price
include
V.A.T
British
embassy
Swedish
consulate
northern
bridge
show
site
map
camp
campsite
drive
slowly
faster

להיות חייב
תשלום
כרטיס
עשרים
טיסה
שטר
לתת
)אגורה (מטבע
מעל
מחיר
לכלול
מע"מ
ת/בריטי
שגרירות
ת/שבדי
קונסוליה
ת/צפוני
גשר
להראות
 אתר,מקום
מפה
מחנה
מחנה-אתר
לנהוג
באיטיות
יותר מהר

A short conversation
TAKING A TAXI
Taxi! Taxi!
Yes, sir. Where to?
The Modern Art Museum,
please
Do you know where it is?
Yes. It's about five minutes'
ride from here

שיחה קצרה
נוסעים במונית
! מונית,מונית
? לאן.כן אדוני
,למוזיאון לאומנות מודרנית
בבקשה
?אתה יודע איפה זה
 זה בערך חמש דקות נסיעה.כן
.מכאן

There's not much traffic this
morning.
Here we are. The Modern
Art Museum is across the
street
The fare's five and a half
dollars, isn't it?

.אין תנועה רבה הבוקר
 המוזיאון לאומנות מודרנית.הגענו
.נמצא מעבר לרחוב
,דמי הנסיעה חמישה דולרים וחצי
?האין זה כך

22

Yes, that's right
Take six dollars and keep
the change
Exercise
Let’s read out loud.
How much is the fare?
How much does it cost?
How much do I owe you?
How much is the fee?
How much are the tickets?
It's a twenty minute ride from
here.
It's a twenty minute walk
from here.
It's a twenty minute trip from
here.
It's a twenty minutes' flight
from here.
It's a twenty minutes' hike
from here.
Here is a five dollar bill, and
keep the change.
Here is a five dollar bill, and
please give me one dollar
change.
Here is a five dollar bill, and
twenty cents in change
Here is a five dollar bill extra
Here is a five dollar bill, does
the price include VAT?
Please take me to the British
Embassy.
Please take me to the
Swedish Consulate
Please take me to the
Northern Bridge
Please take me to the
Ministry of Education
Please take me to the New
York Public School.
Please show me this site on
the map.
Please take me to the
campsite.

. זה נכון.כן
קח שישה דולרים ושמור את
.העודף
תרגיל
קרא איתנו בקול
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Please drive more slowly
Please get me a taxi
Please do not drive faster
The words “sir” and
“ma’am”
sir
ma’am
Remember: To politely
address a man, we add “sir”
at the end of the sentence.
To politely address a
woman, we add “ma’am” at
the end of the sentence.
Yes, sir
No, sir
Yes, ma’am
No, ma’am
The word “fare”
In English, we use a few
different words to refer to
“payment”.
fare
fee
rent
admission fee
doctor's fee
school fee
Adjectives
We can create adjectives
by adding the suffix “ern”
to.each of the four cardinal
directions
north
northern
south
southern
east
eastern
west
western
Contractions
that is= that's
Types of schools
school

madam ,sir השימוש במילים
אדון או אדוני
.גברת או גברתי
 פנייה נימוסית אל גבר היא:זכור
 בסוףsir ידי הוספת המילה-על
.משפט
-פנייה נימוסית אל אישה היא על
 בסוףmadam ידי הוספת המילה
.משפט
 אדוני,כן
 אדוני,לא
גברתי
ִ ,כן
גברתי
ִ ,לא
fare השימוש במילה
”המילה העברית “תשלום
,מתורגמת לאנגלית למילים שונות
.על פי ההקשר
דמי נסיעה
תשלום
שכר דירה
דמי כניסה
שכר רופא
שכר לימוד
שמות תואר
'-ern' ידי הוספת הסיומת-על
לשמות עצם מסוימים נוצר שם
.תואר
צפון
ת/צפוני
דרום
ת/דרומי
מזרח
ת/מזרחי
מערב
ת/מערבי
קיצורים
בתי ספר לסוגיהם
ספר-בית
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college
high school
secondary school
vocational school
primary school
kindergarten
infant school
nursery school
The word “across”
across
The school is across the
street.
He lives across the river.
across
He ran across the street.
There is a bridge across the
street.
The word “half”
half
Two and a half dollars.
One and a half dollars.
The words “high” and “tall”
high
It's a high bridge
tall
She is a tall girl
Note: Usually, the word
“tall” refers and describes
people, while the word
“high” describes buildings,
mountains, etc.

Lesson 6
Vocabulary
sight
sightseeing
yesterday
group
National Mall

מכללה
ספר גבוה- בית,ספר תיכון-בית
ספר תיכון-בית
ספר מקצועי-בית
ספר יסודי-בית
גן ילדים
גנון
פעוטון
across השימוש במילה
מֵ עֵ בֶ ר
.הספר נמצא מעבר לרחוב-בית
.הוא גר מעבר לנהר
 מעל,לחצות
הוא רץ מעבר לכביש
יש גשר מעבר לרחוב
half השימוש במילה
חצי
שני דולרים וחצי
.דולר וחצי
tall ,high השימוש במילים
גבוה
זהו גשר גבוה
גבוה
היא ילדה גבוהה
 שם, במקרים רבים:שים לב
 מתייחס אל בני אדםtall התואר
ויצורים חיים בזמן ששם התואר
. שכיח יותר עם דוממיםhigh

6 שיעור

אוצר מילים
) נוף, (גם מראה, חוש הראיה
 תיור,סיור
אתמול
קבוצה
השדרה הלאומית
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monument
memorial
White House
last (v)
approximately
hour
three and a half
excursion
Florida
over
Epcot Center
Disney World
Sea World
flying
abroad
hitchhike
sailing
got (past of: get)
plan
city
list
leaflet
table
timetable
program
today
event
would
would like
travel
France
week
fly (v)
sail
A short conversation
SIGHTSEEING
Yesterday I took a group tour
of Washington DC

אנדרטה
אנדרטת זכרון
הבית הלבן
 אֹורך,נמשך
בערך
שעה
שלוש וחצי
טיול
פלורידה
מעל
מרכז אפקוט
דיסניוורלד
עולם המים
לטוס
לארץ-חוץ
""לתפוס טרמּפ
שיִט
ׁ ַ ,הפלגה
get עבר של
 תרשים, מפה,תכנית
עיר
רשימה
עלון
 שולחן,לוח
לוח זמנים
תוכנית
היום
מאורע
will עבר של
ִלרצות
לנסוע
צרפת
שבוע
לטוס
 לשוט,להפליג
שיחה קצרה
סיור
הצטרפתי אתמול לסיור קבוצתי
.בוושינגטון

What did your tour include?

?מה כלל הסיור שלך

It included the National Mall
and the White House

הוא כלל את השדרה הלאומית
ואת הבית הלבן
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Did you walk through the
National Mall?
Yes. We walked from the
Capitol Building to the
Lincoln Memorial
How long did the tour last?
Approximately three and a
half hours
I hope you enjoyed the
excursion
Yes I did
Exercise
Let’s read out loud.
I took a group tour of Florida
I took a flight over Florida
I took a trip to Florida
I took a drive around Florida
I took an excursion in Florida
The tour included Disney
World
The tour included Epcot
Center
The tour included Sea World
Did you enjoy flying abroad?
Did you enjoy driving?
Did you enjoy hitchhiking?
Did you enjoy sailing?
Did you enjoy sightseeing?
Do you have a plan of the
city?
Do you have a list of hotels?
Do you have a leaflet on the
tour?
Do you have a railway
timetable?
Do you have a program of
today's events?
I would like to travel to
France next week
I would like to sail to France
next week
I would like to fly to France
next week
I would like to hitchhike to
France next week

האם הלכת לאורך השדרה
הלאומית
 הלכנו מבניין הקפיטול אל.כן
אנדרטת לינקולן
?כמה זמן ארך הסיור
.בערך שלוש שעות וחצי
.אני מקווה כי נהנית מהטיול
. נהניתי,כן
תרגיל
קרא איתנו בקול

27

I would like to drive to
France next week
The phrases “Have you
got?” and "Do you have?"

The British say "Have you
got?"
have you got?
Have you got a plan?
Have you got a map of
London?
Americans prefer “Do you
have?”
Do you have a plan?
Do you have a map of
London?
The word “enjoy”
The word “enjoy” is followed
by a verb with the suffix
“ing”.

I enjoy sailing abroad.
I enjoy driving to Florida
The word “enjoy” can also
be followed by a noun.
I enjoy to travel around the
world
I enjoy a drive.
Note: We don’t use the
article “a” before “travel”,
because “travel” is a noncount noun. In contrast,
“drive” is a count noun, so
we do use the article “a”
before it.
The words “travel” and
“drive” are both nouns and
verbs.
Capital letters

:השימוש בביטויים
Have you got?
-ו
Do you have?
הבריטים מעדיפים את הצורה
:הבאה
?יש לך
?יש לך תכנית
?יש לך מפה של לונדון
באנגלית האמריקאית מעדיפים
:את הצורה הבאה
?יש לך תכנית
?יש לך מפה של לונדון
enjoy הפועל
: (שפירושוenjoy לאחר הפועל
 לאהוב משהו) יופיעו,ליהנות
בדרך כלל שם עצם או פועל
בצורה המסתיימת בסיומת
. לפני הפועלto  ללא המילה-ing
.אני אוהב להפליג לחוץ לארץ
אני אוהבת לנהוג לפלורידה
 מופיע גם לפניenjoy הפועל
:פעלים או שמות עצם
.אני נהנה לטייל מסביב לעולם
.אני נהנית מנהיגה
travel  לפני המילה:שים לב
 כי היא אינה,a לא באה התווית
 ואילו לפני המילה,ניתנת לספירה
 כי היא,a  באה התוויתdrive
.ניתנת לספירה
 היא גם שם עצםtravel המילה
.)(נסיעה) וגם פועל (לנסוע

אותיות גדולות
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The word “mall” means
 פירושה בדרךmall המילה
“shopping center”. In this
כלל באנגלית אמריקאית “מרכז
lesson, we capitalize the
 מתייחסMall  בשיעור זה.”קניות
word “Mall”, because it is
לשדרה שהיא אתר מרכזי בבירת
part of “National Mall”,
 ולכן כותבים כאן את,ארה”ב
which is a name.
.המילה באות גדולה
Washington Monument
אנדרטת וושינגטון
The White House
הבית הלבן
National Mall
)השדרה הלאומית (בעיר וושינגטון
Lincoln Memorial
אנדרטה לזכרו של לינקולן
Jefferson Memorial
אנדרטה לזכרו של ג’פרסון
Capitalized adjectives
שמות תואר באות גדולה
Adjectives that represent
,גם שמות תואר המציינים שפות
a language, religion
דתות או לאומים יש לכתוב באות
or nationality are also
:גדולה
capitalized.
Jewish
)ת (יהודיה/יהודי
Moslem
ת/מוסלמי
Chinese
ת/סיני
Armenian
ת/ארמני
Christian
)ת (נוצריה/נוצרי
English
 אנגלית/ אנגלי
French
 צרפתית/ צרפתי
Short answers
:תשובות קצרות
Did you enjoy the excursion?
Yes, I enjoyed the excursion
= Yes, I did
The word “program”
program השימוש במילה
program
תוכנית
The British use the following באנגלית הבריטית מקובלת צורת
spelling: “programme”.
.programme :הכתיבה
The location of adverbs
Yesterday I took a trip to Los
Angeles
We usually use adverbs of
time at the beginning or end
of the sentence. We usually
use adverbs of time at the
beginning or end of the
sentence.
Did you enjoy flying abroad?

מיקום תואר הפועל

,תוארי הפועל (המציינים זמן
מקום וכד') מופיעים בדרך כלל
. או בסופו,בתחילת המשפט

29

Note: The word “abroad” is
an adverb (and not a noun),
so we do not use the word
“to” before it.
I'm going abroad
And not...
I'm going to abroad
I am going overseas

Lesson 7
Vocabulary
restaurant
order
I'll
start
with
some
chicken
soup
main
roast
mashed
potatoes
cauliflower
something
drink
glass
grapefruit
juice
dessert
fruit
cocktail
salad
onion
chopped
liver
try
lamb

 היאabroad  המילה:שים לב
 לכן,)תואר הפועל (ולא שם עצם
to לא באה לפניה מילת היחס
.לארץ-אני נוסע לחוץ
:ולא
אני נוסעת מעבר לים

7 שיעור
אוצר מילים
מסעדה
להזמין
I will צורה מקוצרת של
להתחיל
ִעם
 מעט,קצת
עֹוף
מרק
ראשי
צלוי
 רסק,מחית
תפוחי אדמה
כרובית
משהו
לשתות
כוס
אשכולית
מיץ
מנה אחרונה
פירות
קוקטייל
סלט
בצל
קצוץ
)ּכָבֵ ד (איבר בגוף
לנסות
טָ לֶ ה
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chop
fried
fish
chips / French fries
steak
peas
boil
meat
mushrooms
bake
poached
egg
barbecued
stewed
only
vegetable
omelette
hungry
thirsty
starving
tired
bored
A short conversation
IN THE RESTAURANT
Excuse me, Sir. Would you
like to order?
Yes. I'll start with some
chicken soup
What would you like for your
main course?
I'll have roast chicken with
mashed potatoes and
cauliflower
Would you like something to
drink?
Yes. I'll have a glass of
grapefruit juice
What would you like for
dessert?
I'd like some fruit cocktail

צֶ לע
מטוגן
דגים
" "צ'יפס,טוגנים
" "סטייק,אומצה
)אפונה (רבים
 להרתיח,לבשל במים
בשר
פטריות
לאפות
חלּוט
ּבֵ יצה
 גריל,צלוי
מאּודה
רק
)ירק (ירקות
חביתה
ָרעֵ ב
צָ ֵמא
גֹוועַ מרעב
עייף
משועמם
שיחה קצרה
במסעדה
 אתה רוצה. אדוני,סלח לי
?להזמין
. אתחיל עם מרק עוף.כן
?מה אתה רוצה למנה העיקרית
אני רוצה עוף צלוי עם מחית
.אדמה וכרובית-תפוחי
?אתה רוצה משהו לשתות
. אבקש כוס מיץ אשכוליות.כן
?מה תרצה לקינוח
.אבקש קוקטייל פירות

