
1

Lección número 1 שיעור מספר 1
Un breve diálogo שיחה קצרה
¿Hay una farmacia cerca? יש בית מרקחת בקרבת מקום?
¿Sabes si hay una farmacia cerca de 
tu casa?

אתה יודע / את יודעת אם יש בית מרקחת 
קרוב לבית שלך?

Sí, por supuesto. Hay dos: una al lado 
del correo y otra detrás de la escuela.

כן, בוודאי. יש שניים, אחד ליד הדואר ואחר 
מאחורי בית הספר.

¿Están abiertas ahora? הם פתוחים עכשיו?

Sí, una farmacia está abierta Ahasta 
las 7 y la otra hasta las 10 de la 
noche.

כן, בית מרקחת אחד פתוח עד 7 והשני עד 
10 בלילה.

Bueno, voy a ir ahora. ¿Quieres ir 
conmigo?

טוב, אלך עכשיו. אתה/את רוצה לבוא איתי?

Sí, no hay problema. Yo tengo que ir 
al supermercado.

כן, אין בעיה. אני צריך/צריכה ללכת 
לסופרמרקט.

¿Dónde está el supermercado? איפה הסופרמרקט?

Justo enfrente del correo. בדיוק מול הדואר.

¿No hay un banco allí? אין שם בנק?

Sí, el banco está justo al lado del 
supermercado.

כן, הבנק בדיוק ליד הסופרמרקט.

¡Fabuloso! Yo necesito un cajero 
automático.

נפלא! אני צריך / צריכה כספומט.

Vocabulario אוצר מילים
cerca בקרבת מקום

cerca de קרוב ל-

al lado de ליד, על יד, בסמוך ל-

detrás מאחורי, בצד האחורי

enfrente de מול

justo בדיוק
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justo al lado בדיוק ליד

hasta עד

abrir לפתוח

cerrar לסגור

הפועל cerrar, השייך לקבוצת הפעלים 
המסתיימים באותיות ar, מתנהג בדומה 

לפועל   e → ie(empezar(. נטייתו בזמן 
הווה:

yo cierro

tú cierras

él / ella cierra

nosotros cerramos

ustedes cierran

ellos cierran

está abierto / abierta פתוח/פתוחה

está cerrado / cerrada סגור/סגורה

una farmacia בית מרקחת

el correo, la oficina de correos דואר, סוכנות דואר

un banco בנק ]גם ספסל[

el cajero automático מסוף בנק אוטומטי, 'כספומט'

necesitar להיות זקוק ל-, צריך, חייב

una necesidad צורך, הכרח, נחיצות

¡fabuloso! נפלא!, גדול! , 'סבבה!'

tener יש

tener que צריך, חייב

אם אנו צריכים או חייבים לעשות משהו, אנו 
יכולים להשתמש בפועל necesitar )השייך 

 tener או במבנה )ar לקבוצת המסתיימים ב
que + שהוא שכיח יותר בשפה המדוברת.

Veamos unos ejemplos הנה מספר דוגמאות
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Discúlpame, voy de prisa. Tengo que 
ver a mi hermana en el hospital.

תסלחי לי, אני ממהר. אני צריך לראות את 
אחותי בבית החולים.

No tengo tiempo para ir al cine. Tengo 
que trabajar.

אין לי זמן ללכת לסרט. אני צריכה לעבוד.

Si quieres hablar español, tienes que 
practicar.

אם את רוצה לדבר ספרדית, את חייבת 
לתרגל.

No tengo dinero. Tenemos que 
buscar un cajero automático.

אין לי כסף. אנו צריכים לחפש 'כספומט'.

Es muy tarde. Los niños tienen que ir 
a la cama.

כבר מאוחר מאד. הילדים צריכים ללכת 
למיטה.

Preguntas y respuestas שאלות ותשובות
¿A qué hora abren? ¿A qué hora 
cierran?

באיזה שעה פותחים? באיזה שעה 
סוגרים?

¿A qué hora abren las tiendas por la 
mañana?

באיזה שעה פותחים את החנויות בבוקר?

Nunca abren antes de las 10. לא פותחים אף פעם לפני 10.

Pero no cierran a mediodía. אבל לא סוגרים בצהרים.

¿A qué hora cierra esta farmacia? באיזה שעה סוגרים את ]מילולית "נסגר"[ בית 
המרקחת הזה?

Esta farmacia cierra a las 7, pero hay 
otra que está abierta toda la noche.

בית מרקחת זה נסגר ב-7, אבל יש אחר, הוא 
פתוח כל הלילה.

¿Cuál es el horario del museo? מהן שעות הפעילות של המוזיאון?

El museo está abierto de martes a 
viernes de 10 a 18

המוזיאון פתוח מיום שלישי עד יום ששי, 
מ-10 עד 18.

El museo está abierto los sábados y 
domingos de 11 a 20

המוזיאון פתוח בשבתות ובימי ראשון מ-11 
עד 20.

El museo está cerrado los lunes המוזיאון סגור בימי שני.

Ejercicio 1 תרגיל 1
Leer en voz alta קרא בקול
¿A qué hora vamos al cine?

A las 9

¿A qué hora sale el avión?

El avión sale a las 5 y 15 

¿A qué hora abren las oficinas de 
correos?
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Abren a las 8 y cierran a mediodía

¿Hay una farmacia cerca de tu casa?

Cerca de mi casa hay 2 farmacias.

Una farmacia está al lado del 
supermercado y la otra enfrente del 
banco.

¿El bar del hotel está abierto?

No, ahora está cerrado.

Ejercicio 2 תרגיל 2
Preguntas y respuestas שאלות ותשובות

בתרגיל הבא, עליך לענות פעמיים על כל 
 .)NO( ופעם בשלילה )SÍ( שאלה, פעם בחיוב

 לדוגמה, לשאלה
¿Eres española? 

 יש לענות

Sí, soy española  .1

No, no soy española  .2

¿María es tu profesora?

Sí, María es mi profesora
No, María no es mi profesora
¿Los niños están jugando?

Sí, los niños están jugando
No, los niños no están jugando
¿La farmacia está abierta?

Sí, la farmacia está abierta
No, la farmacia no está abierta
No, la farmacia está cerrada
¿Hay bancos al lado del 
supermercado?

Sí, al lado del supermercado hay 
bancos 
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No, al lado del supermercado no 
hay bancos 
¿Estás en la oficina?

Sí, estoy en la oficina
No, no estoy en la oficina



6

 

Lección número 2 שיעור מספר 2
Un breve diálogo שיחה קצרה
Francisco tiene una casa nueva לפרנסיסקו יש בית חדש
¿Sabes dónde vive Francisco? אתה יודע איפה גר פרנסיסקו?

Sí, él está alquilando una casa en la 
calle Lima.

כן, הוא שוכר בית ברחוב לימה.

¿Es grande? הוא גדול?

Es bastante grande. Tiene 3 
dormitorios y 2 baños.

די גדול. יש לו 3 חדרי שינה ו-2 חדרי 
אמבטיה ]גם מקלחות, שירותים[ 

¿Tiene jardín? יש לו גינה?

No, no tiene jardín, pero tiene una 
bonita terraza, llena de plantas y 
flores. 

לא, אין לו גינה, אבל יש לו מרפסת יפה, 
מלאה בצמחים ופרחים.

¿Cómo es la cocina? איך המטבח?

La cocina es muy moderna y está muy 
bien equipada.

המטבח מאד חדיש ומצויד היטב.

¿Tiene una sala grande? יש לו סלון גדול?

Sí, la sala es grande y también tiene 
un comedor.

כן, הסלון גדול ויש לו גם חדר אוכל.

¡Qué bien! ¿Vamos a hacerle una 
visita?

כמה טוב! נלך לבקר אצלו? ]מילולית "לעשות 
לו ביקור"[

Vocabulario אוצר מילים
vivir לגור ]גם לחיות[

¿dónde vives? איפה אתה גר? / איפה את גרה?

alquilar לשכור, להשכיר

la calle הרחוב

bastante grande די גדול/גדולה, מספיק גדול/גדולה

un dormitorio חדר שינה



7

un baño חדר אמבטיה ]גם מקלחת או שירותים[

un jardín גן, גינה

una terraza מרפסת

lleno / llena מלא / מלאה

una planta צמח

una flor פרח

la cocina המטבח

moderno / moderna חדיש/ה, מודרני/ת

equipado / equipada מצויד/ת

bonito / bonita יפה, נאה

la sala הסלון

el comedor חדר האוכל

visitar לבקר ]לערוך ביקור[

una visita ביקור

hacer una visita לערוך ביקור ]מילולית "לעשות ביקור"[

hacerle una visita לערוך ביקור אצלו / אצלה ]מילולית "לעשות 
לו/לה ביקור"[

הבה נחזור קצת בזמן לשיעור 15 בחלק 
הראשון של הקורס, בו למדנו את כינויי 

 המושא. זוכרים? אלה היו:
  me, te, se – lo /la - le, nos, se, os, se

– los /las - les

בכל הדוגמאות ששם ראינו, הופיעו הכינויים 
 לפני הפועל

 )te mira, nos llama, los lavamos(. מצד 
שני, הם יכולים להופיע אחרי הפועל, אך 

במקרים אלה יתמזגו הכינויים עם הפועל כדי 
ליצור מילה אחת.

Veamos unos ejemplos הנה מספר דוגמאות
¿Vas a llamarme mañana? תצלצל/י אלי מחר?

Quiero ir a visitarte. אני רוצה ללכת לבקר אצלך.

¡Discúlpame! תסלח/י לי!

¡Discúlpala! תסלח/י לה!

Tu madre viene a hacernos una 
visita.

אמא שלך תבוא לבקר אצלנו.
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La profesora va a enseñarte los 
pronombres.

המורה תלמד אותך את הכינויים.

¿Qué necesitamos en la casa? מה אנו צריכים בבית?
En el comedor tenemos una mesa y 8 
sillas.

בחדר האוכל יש לנו שולחן ושמונה כסאות.

En el dormitorio tengo una cama 
matrimonial, dos mesitas de noche y 
un armario.

בחדר השינה יש לי מיטה זוגית, שני שולחנות 
לילה וארון.

En el cuarto de los niños hay dos 
camas, un escritorio y muchos 
juguetes.

בחדר הילדים יש שתי מיטות, שולחן כתיבה 
וצעצועים רבים.

Las camas son de madera. המיטות מעץ.

Los juguetes son de madera, de 
plástico, de tela y de metal.

הצעצועים מעץ, פלסטיק, בד ומתכת.

En la sala tenemos un sofá, 3 sillones 
y una mesa baja. 

בסלון יש לנו ספה, 3 כורסאות ושולחן נמוך.

También hay un televisor y un equipo 
de sonido.

יש גם טלוויזיה ומערכת שמע.

Ejercicio 1 תרגיל 1
Preguntas y respuestas שאלות ותשובות

בתרגיל הבא, עליך לענות פעמיים על כל 
 .)NO( ופעם בשלילה )SÍ( שאלה, פעם בחיוב

 לדוגמה, לשאלה
 ¿Tienes tiempo?  

יש לענות

Sí, tengo tiempo  .1

No, no tengo tiempo  .2

¿Ella va a enseñarte español?

Sí, ella va a enseñarme español
No, ella no va a enseñarme español
¿Vas a llamarme mañana?

Sí, voy a llamarte mañana.
No, no voy a llamarte mañana.
¿Me disculpas?
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Sí, te disculpo.
No, no te disculpo.
¿Hay plantas en la terraza?

Sí, hay plantas en la terraza.
No, no hay plantas en la terraza.
¿Esta mesa es de madera?

Sí, esta mesa es de madera.
No, esta mesa no es de madera.
Ejercicio 2 תרגיל 2
Traducir al español תרגם לספרדית
Voy a alquilar una casa אני עומד לשכור בית.

La casa está en la calle Honduras הבית נמצא ברחוב הונדורס.

¿Vas a llamarme mañana? תצלצל אלי מחר?

Los niños tienen dos camas y un 
escritorio.

לילדים יש שתי מיטות ושולחן כתיבה אחד.

Hay flores rojas y blancas en el jardín יש פרחים אדומים ולבנים בגינה.

Cuándo vas a hacerme una visita? מתי תערוך ביקור אצלי?

Necesito una mesa nueva para mi 
comedor

אני צריך שולחן חדש לחדר האוכל שלי.

Ella está mirando un programa de 
televisión y comiendo helado.

היא צופה )כעת( בתוכנית טלוויזיה ואוכלת 
גלידה.

Mi madre está en la cocina haciendo 
sopa de pollo

אמא שלי במטבח, מכינה ]עושה[ מרק עוף.

¿Qué vamos a hacer esta tarde? מה נעשה היום אחר הצהרים?
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Lección número 3 שיעור 3
Un breve diálogo שיחה קצרה
¡Buen provecho! בתיאבון!
Esta sopa de pollo es deliciosa. מרק העוף הזה טעים מאד.

Sí, la preparó mi madre. Ella es una 
excelente cocinera.

כן, אמי הכינה אותו. היא טבחית מצוינת.

¿Y tú sabes cómo se hace esta sopa? 
¿Vas a darme la receta?

ואתה יודע איך מכינים את המרק הזה? תיתן 
לי את המתכון?

No es problema, primero pones un 
pollo, entero o cortado en trozos, en 
una olla.

זו לא בעיה, ראשית את שמה עוף, שלם או 
חתוך בחתיכות, בסיר.

Muy bien, ¿y entonces? טוב מאד, ואז?

Entonces añades las verduras, 
después de limpiarlas, pelarlas y 
cortarlas en trozos.

אז את מוסיפה את הירקות, אחרי שניקית 
אותם, קילפת אותם וחתכת אותם לחתיכות.

¿Qué verduras tengo que añadir? איזה ירקות אני צריכה להוסיף?

Unas cebollas, unas zanahorias, 
un poquito de ajo, un poco de apio, 
puerros, 

כמה בצלים, כמה גזרים, מעט מאד שום, קצת 
סלרי, כרישה, 

un trozo de calabaza... Las verduras 
que tienes en casa. 

חתיכת דלעת... הירקות שיש לך בבית.

Comprendo, ¿y después? אני מבינה, ולאחר מכן?

Después cubres todo con agua,   ,לאחר מכן את מכסה את  הכל במים

añades una pizca de sal y pimienta y 
cocinas la sopa durante una hora.

מוסיפה קורט מלח ופלפל ומבשלת את המרק 
במשך שעה אחת.

¡Muchas gracias y buen provecho! תודה רבה ובתיאבון! ]מילולית “שתפיק 
תועלת” )מהמזון([

Vocabulario אוצר מילים
delicioso / deliciosa טעים/טעימה מאד
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excelente מצוין/מצוינת

estupendo / estupenda נפלא/ה, מדהים/מדהימה

sensacional יוצא/ת מן הכלל, 'קול', 'מגניב'

magnífico / magnífica גדול/ה, מפואר/ת, מופלא/ה

sabroso / sabrosa טעים/טעימה

la cocina המטבח

cocinarc לבשל

un cocinero / una cocinera טבח/ית

preparar להכין

ella preparó היא הכינה

הגיע הזמן להכיר את המילה preparó. זה 
הפועל הראשון שאנו פוגשים בצורת העבר. 

הפועל preparar שייך לקבוצת הפעלים 
המסתיימים באותיות ar, כך שכל הסיומות 

 שלו יהיו זהות לאלה של
 cocinar, mirar, trabajar, estudiar, 

 viajar, hablar, cerrar, empezar 
ורבים אחרים שכבר פגשנו ועוד נפגוש בדרך.

la receta המתכון ]גם מרשם רפואי[

¿Cómo se hace esto? איך עושים את זה?

poner לשים, להניח משהו במקום כלשהו

entero / entera שלם/שלימה

limpiar לנקות

pelar לקלף

cortar לחתוך, לקצץ 

cortado / cortada en trozos חתוך/חתוכה לחתיכות, לפיסות

una olla סיר בישול

una cacerola סיר בישול, 'קסרול'

una sartén-  מחבת

añadir להוסיף

verduras ירקות

cebolla בצל

zanahoria גזר
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ajo שום ]ירק[

apio סלרי

puerro כרישה

calabaza דלעת

remolacha סלק

pimiento פלפל ]ירק[

tomate עגבניה

pepino מלפפון

sal y pimienta מלח ופלפל ]תבלין[

una pizca de sal קורט מלח

Verbos en tiempo pasado 
El pasado simple (o indefinido)

פעלים בזמן עבר -
 )indefinido העבר הפשוט )המכונה גם

Verbos que terminan en –ar: :–ar פעלים המסתיימים באותיות
preparar, cocinar, mirar, trabajar, 
estudiar, viajar, hablar

להכין, לבשל,להסתכל (לצפות), לעבוד, 
ללמוד, לנסוע, לדבר

להלן הסיומות בזמן עבר של הפעלים 
המסתיימים באותיות ar– ע”פ כינויי הגוף 

השונים:

  é-: yo סיומת של

 aste-: tú סיומת של

ó-:él / ella  סיומת של

  nosotros / nosotras : amos-סיומת של

  :ustedes סיומת של

- aron

 סיומת של
  - asteis : vosotros / vosotras  

 : ellos / ellas סיומת של

- aron

El verbo cocinar – Pasado simple הפועל cocinar )לבשל( בזמן עבר
yo cociné אני בישלתי
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tú cocinaste אתה/את בישלת

él / ella cocinó הוא בישל / היא בישלה

nosotros/nosotras cocinamos אנחנו בישלנו

ustedes cocinaron אתם בישלתם / אתן בישלתן

vosotros / vosotras cocinasteis אתם בישלתם / אתן בישלתן

ellos / ellas cocinaron הם/הן בישלו

El verbo preparar – Pasado simple הפועל preparar  )להכין( בזמן עבר
yo preparé אני הכנתי

tú preparaste אתה/את הכנת

él / ella preparó הוא הכין / היא הכינה

nosotros/nosotras preparamos אנחנו הכנו

ustedes prepararon אתם הכנתם / אתן הכנתן

vosotros / vosotras preparasteis אתם הכנתם / אתן הכנתן

ellos / ellas prepararon הם/הן הכינו

Ejercicio 1 תרגיל 1
Traducir al español תרגם לספרדית
Yo preparé un pastel para tu 
cumpleaños

הכנתי עוגה ליום ההולדת שלך

¿Pelaste la cebolla? קילפת את הבצל?

¡Silvia cocinó un pollo entero para dos 
personas!

סילביה בישלה עוף שלם לשני אנשים!

La azafata trabajó toda la noche הדיילת עבדה כל הלילה

Ellos viajaron a París הם נסעו לפריז

No preparé la lección לא הכנתי את השיעור

Él compró unas zanahorias y unas 
papas para hacer una sopa

הוא קנה כמה גזרים וכמה תפוחי אדמה כדי 
להכין מרק

Nosotros cocinamos unos huevos. בישלנו כמה ביצים

האם שמת לב למשפט האחרון? מה קורה 
 nosotros / nosotras פה? הסיומות עבור

 זהות לחלוטין בזמן הווה ובזמן עבר! 
אז איך אנחנו אמורים להבין אם מדובר 
במשהו שמתרחש עכשיו או שהתרחש 

בעבר?
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במקרים כאלה יוסיפו הדוברים מילה או ביטוי 
זמן המציין שמשהו התרחש בעבר. הבה 

נלמד כמה מהם:

ayer אתמול

anteayer, antes de ayer שלשום

la semana pasada בשבוע שעבר

el mes pasado בחודש שעבר

el año pasado בשנה שעברה

hace dos semanas לפני שבועיים

hace muchos años לפני שנים רבות

antes בעבר

en ese entonces באותם הימים, באותה התקופה

hace mucho tiempo לפני זמן רב

Ejercicio 2 תרגיל 2
Leer en voz alta קרא בקול
El año pasado viajamos a Italia.

Este año viajamos a España.

El año que viene vamos a viajar a 
Japón.

Ayer cociné un pollo entero con 
papas.

Hoy cocino pescado.

Mañana voy a cocinar unas verduras.

La semana pasada trabajaste mucho.

También hoy tienes que trabajar.

La semana que viene vas a 
descansar.


