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  הקדמה

  

מטרתו העיקרית של ספר זה היא לסייע לקורא ביצירת דיאלוג 

  .על פי כללי הנימוס המקובלי� בשפה זו, ראשוני תקני ומנומס ביפנית

דבר שיאפשר , טי�הספר מכיל הסברי� דקדוקיי� מפור

למעונייני� להרחיב את אפשרויות התקשורת שלה� וא, להשתמש 

  .בו בשלבי� הראשוניי� של לימודי השפה היפנית

במידת , עברי הנכלל כנספח לספר בא לסייע
המילו� היפני

  . להבנת השאלות והתשובות בשיח היפני, האפשר

שר זה בהק. ל ביפנית קיימות מספר צורות ביטוי לכל רעיו�לככ

העדכניות , הנפוצות, אנו מביאי� בספר את הצורות העיקריות

תרגומ� בדר� , ע� זאת. והמקובלות ביותר בשפת הדיבור הרווחת

  .אלא תוא� את משמעות� הפונקציונאלית, כלל איננו מילולי

  

המחבר מודה מקרב לב לגברת ריו פודזיטה ולגברת חיר-ק- 

         .ח/.ימ-ט- על הסיוע בעריכת הספר

 

� נפתלי איטנברג: תרגו

  מירי לטווק: נוסח עברי
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  הגייה יפנית

 

�, למשל. יש כמה שיטות תעתיק לשפה היפנית המקובלות בעול

שיטת התעתיק באותיות לטיניות על פי האפבר� או שיטתו של 

  . פוליבאנוב  הנהוגה ברוסיה

  

 העברת אול� למע�, אנו מציעי� כא� תעתיק באמצעות הכתב הלטיני

אנו מרשי� לעצמנו לסטות , ההגייה היפנית המדויקת לקורא העברי

  .  על כ� נפרט בהמש�. מעט משיטת התעתיק המקובלת

, ויותר נכו�(כעת ננסה להתגבר ביחד על הקושי שבהגייה היפנית 

  ).על הקושי שבהעברת מורכבות ההגייה היפנית לכתב הלטיני

  

עות בהגיית� כצלילי  נשמ し、しゃ、しょ ההברות היפניות   . 1

בספר זה ה� ". ְ.יו
.ה
.י"לבי� " ְסיו
ַסיה
סי"ביניי� שבי� 


מצויני� כ   shi-sha-sho: し     shi  –  סי
.י  しゃ sha  –  ְסַיה
ַ.ה  しょ sho  –  ְסיֹו
.ֹו  

 

נשמעות בהגיית� כצלילי ち、ちゃ、ちょ ההברות היפניות  . 2

בספר זה צלילי� אלה ". -'צ
ה'ַצ
י'ִצ"לבי� " טיו
טיה
טי"ביניי� בי� 


מסומני� כ     chi-cha-cho:: ち     chi –  טי
י'צ  ちゃ cha – טַיה
ה'ַצ  ちょ cho – -טי
-'צ  
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 נשמעות בהגיית� כצלילי じ、じゃ、じょ ההברות היפניות    . 3


וה� מסומני� בספר כ, "י-'ְז
ה'ַז
י' ִז
ו" ְדז-
ְדַזיה
ְדִזי"ביניי� בי� כ  

ji-ja-jo  :  じ     ji – י'ז  じゃ ja – יה'ז  じょ jo – יו'ז  

 

 : ארוכות מסומנות באמצעות קו מעל לאות  (vowels)  תנועות . 4

 ā - jā 

 ū - sūtte 

 ō - dōmo 

 ē -  ēto 

 

מופיעה כאשר אחרי ההברה , למשל,  ō התנועה הארוכה  


המסתיימת ב   о מופיעה האות u （うううう）:  

dōzo  - どううううぞ (douzo) – בבקשה  (う-u +ど-do הברה   ) 

  


מסומנת בספר כ, כיוצאת מ� הכלל, 
ִאי–התנועה הארוכה ii: 

 いいいいいいいいます      iimasŭ もいいいいいいいいです   mo ii desŭ 
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יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקריאת נכונה של התנועות ולהגייה 

קריאה ואור� לא נכוני� של תנועה מסוגלי� . נכונה של אורכ� 

 .   לאי הבנותולגרו�, לשנות לחלוטי� את משמעות המילה

  

יש כא� חידוש לגבי סימו� , ביחס לשיטות התעתיק המקובלות. 5

 �
ו ĭ  בתור 
א8
 ו
ִאי–הצלילי� הקצרי  ŭבהתאמה : 

  

   .shi （し）  מופיע בהברה  
ִאי–הצליל הקצר בלא טע� עליו 

 (shmashta בדיבור המהיר ) ししししましししした shĭmashĭta  : בדיבור השוט, והמהיר צליל זה כמעט ואיננו נשמע

  

אחרי  מופיע לפעמי�  (ĭ) קצר בלא טע� עליו  
ִאי
צליל  , מלבד זאת


ִאְיי
ואז הוא נשמע כ, תנועה :  しんぱいいいいしないいいいで –  shinpaĭ shĭnaĭde しつれいいいいします     –  shĭtsureĭ shĭmasŭ 

 

 בזמ� שהוא su （す） מופיע ביפנית בהברה   (ŭ)  קצר  
א8–צליל 

במקרי� אלה . בסו, מילהו  א (consonant)  לפני עיצורנמצא 

� shmas) בדיבור המהיר smimasen) しますすすす         – shĭmasŭ ( בדיבור המהיר すすすすみません – sŭmimasen ( : בדיבור השוט, והמהיר הוא למעשה נעל
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 ).m" (מ"מבוטא ) p(' פ, )b(' ב, )m(' לפני הצלילי� מ) n(' העיצור נ. 6

 kya （きゃ）, kyu （きゅ）, kyo （きょ） הברות מורכבות. 7

  : כ� ג� לגבי הברות דומות אחרות". קי-, קי8, ַקיה: " מבוטאות ברכות

                      gyo （ぎょ） – ") ִגְיַה"א� לא (  ְגי- 

 ֹ                     nya （にゃ） – ) ִנְיַה"א� לא  (   ְנַיה 

                      ryu    (りゅ)    –  8לא (ְרי �")ְרְי8"א  

  

י� אחרי� הצלילי� ביפנית מקבילי� פחות או יותר לסימונ� במקר

  ) .'היַראג/ָנה'ו' ק/ט/ק/ַנה'ראה טבלת (בכתב הלטיני 

  

והיא מציינת , "א-"  ביפנית המדוברת wo （を）הגיית האות . 8

כתיב . את הברת הסיומת של ש� עצ� המופיע במשפט כמושא ישיר


ה wo （を）התחילית הנהוגה  נשמר בשיחו� כדי להבדילה מ� 

  . אתו היא מופיעה לעתי� במשפט אחד" א-"בדיבור הרשמי 

 

ביפנית יש להגות את . גוני למדי- צליל הדיבור היפני הוא חד. 9

ע� הפסקות קצרות בי� , ללא הטעמה, המשפטי� בקול מתו�

�  . המילי
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  צורת הכתב היפני

  

 kanji המורכב מכתב סיני , ביפנית קיי� שימוש בכתב מעורב

 (漢字) היר/ג/ָנה  : ומשני סוגי אלפבית (平仮名) וק/ט/ק/ָנה 

  (片仮名).  

�הכתב . סימני האלפבית ה� הברות ולא אותיות כפי שאנו רגילי

�סימני היר/ג/ָנה נוצרו כתוצאה , ע� זאת. היפני הוא כתב סימני

�כתוצאה , וסימני ק/ט/ק/ָנה, משימוש מהיר בכתב הסימני

סימני ק/ט/ק/ָנה , למעשה. (ות של חלקי� ממנומקיצורי� והשמט

�  ). ה� שברירי כתב הסימני

כל סימ� מציי� הברה . סימני שני סוגי האלפבית מצייני� הברות

� סימני� הסדורי� 46כל אלפבית מכיל . ולא אות כפי שאנו מכירי

�  . בעשרה טורי

 �ביפנית בת זמננו נהוג השימוש בהיר/ג/ָנה לכתיבת מילי

, מלבד זאת. לצד סימני כתב הסימני�, א� זאת, יות מקוריותיפנ

�, נהוג להשתמש בהיר/ג/ָנה בכתיבת חלקי המילי� המשתני

אלפבית 'במקרי� אלה סימני היר/ג/ָנה מכוני� . סיומות ותחיליות

  . (送り仮名)  א-ק-ִריג/ָנה ' נלווה

בסימני ק/ט/ק/ָנה משתמשי� לצור� כתיבת מילי� הלקוחות 

וכ� בכינויי� של בעלי , כולל שמות פרטיי� וגיאוגרפיי�, משפות זרות

� . חיי� וצמחי
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  היר/ג/ָנה

 ああああ — a いいいい –i うううう — u ええええ — e おおおお — o かかかか — ka きききき — ki くくくく — ku けけけけ — ke ここここ — ko ささささ — sa しししし — shi すすすす — su せせせせ — se そそそそ — so たたたた — ta ちちちち — chi つつつつ — tsu てててて — te とととと — to なななな — na にににに — ni ぬぬぬぬ — nu ねねねね — ne のののの — no はははは — ha ひひひひ — hi ふふふふ — fu へへへへ — he ほほほほ — ho まままま — ma みみみみ — mi むむむむ — mu めめめめ — me もももも — mo やややや — ya  ゆゆゆゆ — yu  よよよよ — yo らららら — ra りりりり — ri るるるる — ru れれれれ — re ろろろろ — ro わわわわ — wa  をををを — wo  んんんん — n 
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 :       נוספי� היר/ג/ָנה צלילי

 かかかか`` — ga きききき`` — gi くくくく`` — gu けけけけ`` — ge ここここ`` — go ささささ`` — za しししし`` — ji すすすす`` — zu せせせせ`` — ze そそそそ`` — zo たたたた`` — da ちちちち`` — ji つつつつ`` — zu てててて`` — de とととと`` — do はははは`` — ba ひひひひ`` — bi ふふふふ`` — bu へへへへ`` — be ほほほほ`` — bo はははは º — pa ひひひひ º — pi ふふふふ º — pu へへへへ º — pe ほほほほ º — po 

  

  הברות משולבות של אלפבית היר/ג/ָנה

 :や、ゆ、よ      הנוצרות בעזרת האותיות הקטנות

 きゃきゃきゃきゃ — kya きゅきゅきゅきゅ — kyu きょきょきょきょ — kyo きききき``ゃゃゃゃ — gya きききき``ゅゅゅゅ — gyu きききき``ょょょょ — gyo しゃしゃしゃしゃ — sha しゅしゅしゅしゅ — shu しょしょしょしょ — sho しししし``ゃゃゃゃ — ja しししし``ゅゅゅゅ — ju しししし``ょょょょ — jo ちゃちゃちゃちゃ — cha ちゅちゅちゅちゅ — chu ちょちょちょちょ — cho にゃにゃにゃにゃ — nya にゅにゅにゅにゅ — nyu にょにょにょにょ — nyo ひゃひゃひゃひゃ — hya ひゅひゅひゅひゅ — hyu ひょひょひょひょ — hyo びゃびゃびゃびゃ — bya びゅびゅびゅびゅ — byu びょびょびょびょ — byo ぴゃぴゃぴゃぴゃ — pya ぴゅぴゅぴゅぴゅ — pyu ぴょぴょぴょぴょ — pyo りゃりゃりゃりゃ — rya りゅりゅりゅりゅ — ryu りょりょりょりょ — ryo 
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 ק/ט/ק/ָנה

                        アアアア — a イイイイ — i ウウウウ — u エエエエ — e オオオオ — o カカカカ — ka キキキキ — ki クククク — ku ケケケケ — ke ココココ — ko ササササ — sa シシシシ — shi スススス — su セセセセ — se ソソソソ — so タタタタ — ta チチチチ — chi ツツツツ — tsu テテテテ — te トトトト — to ナナナナ — na ニニニニ — ni ヌヌヌヌ — nu ネネネネ — ne ノノノノ — no ハハハハ — ha ヒヒヒヒ — hi フフフフ — fu ヘヘヘヘ — he ホホホホ — ho ママママ — ma ミミミミ — mi ムムムム — mu メメメメ — me モモモモ — mo ヤヤヤヤ — ya  ユユユユ — yu  ヨヨヨヨ — yo ララララ — ra リリリリ — ri ルルルル — ru レレレレ — re ロロロロ — ro ワワワワ — wa  ヲヲヲヲ — wo  ンンンン — n 
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� :צלילי ק/ט/ק/ָנה נוספי

   カカカカ`` — ga キキキキ`` — gi クククク`` — gu ケケケケ`` — ge ココココ`` — go ササササ`` — za シシシシ`` — ji スススス`` — zu セセセセ`` — ze ソソソソ`` — zo タタタタ`` — da チチチチ`` — ji ツツツツ`` — zu テテテテ`` — de トトトト`` — do ハハハハ`` — ba ヒヒヒヒ`` — bi フフフフ`` — bu ヘヘヘヘ`` — be ホホホホ`` — bo ハハハハ º — pa ヒヒヒヒ º — pi フフフフ º — pu ヘヘヘヘ º — pe ホホホホ º — po 

 

  הברות משולבות של אלפבית ק/ט/ק/ָנה

 :ヤヤヤヤ、、、、ユユユユ、、、、ヨヨヨヨ  הנוצרות בעזרת האותיות הקטנות    

                    キャキャキャキャ — kya キュキュキュキュ — kyu キョキョキョキョ — kyo ギャギャギャギャ — gya ギュギュギュギュ — gya ギョギョギョギョ — gyo シャシャシャシャ — sha シュシュシュシュ — shu ショショショショ — sho ジャジャジャジャ — ja ジュジュジュジュ — ju ジョジョジョジョ — jo チャチャチャチャ — cha チュチュチュチュ — chu チョチョチョチョ — cho ニャニャニャニャ — nya ニュニュニュニュ — nyu ニョニョニョニョ — nyo ヒャヒャヒャヒャ — hya ヒュヒュヒュヒュ — hyu ヒョヒョヒョヒョ — hyo ビャビャビャビャ — bya ビュビュビュビュ — byu ビョビョビョビョ — byo ピャピャピャピャ — pya ピュピュピュピュ — pyu ピョピョピョピョ — pyo リャリャリャリャ — rya リュリュリュリュ — ryu リョリョリョリョ — ryo 
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  הערות דקדוקיות

 

 סדר המילי� במשפט בשפה היפנית

  

ש� עצ� או כינוי גו,  (מתחיל בנושאבדר� כלל משפט ביפנית . 1

  :ga או waשמסומ� בהברה  

 . הול� לבית הספראני

watashi wa gakkō ni ikimasŭ 私は学校に行きます。 

  

  )waמסומ� בהברה   私  watashiכינוי הגו, אני (

  

 על פי תיאורי זמ� או מקו�לי� להופיע בתחילת המשפט יכו. 2

  : החשיבות

  . אני הול� לבית הספרמחר

ashĭta watashi wa gakkō ni ikimasŭ 明日私は学校に行きます。 

  

  ). מופיע בתחילת המשפט   明日 ashĭtaמחר תיאור זמ� (

  

אני קורא "המשפט , למשל. בסו, המשפט יופיע תמיד נשואה. 3

 ".אני ספר קורא"
יתקבל ביפנית כ" ספר
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  .אני קורא ספר

watashi wa hon wo yonde imasŭ 私は本を読んでいます。 

 

מופיע בדר� ) hon 本 ספר (מושא ישירכפי שנראה בדוגמא , ע� זאת

) yonde imasŭ  読んでいますקורא ( ובסמו� לו לפני הנשואכלל 

  .wo ををををומסומ� בהברה 
צורת הדיבור . ש� תואר או ש� עצ�,  יכול להיות פועלהנשוא

 desŭ ですですですですשמית נוצרת באמצעות מילית הפועל הנימוסית והר

  :הניצב בסו, המשפט

  .יפה מאודאת 

anata wa totemo kireĭ desŭ あなたはとても綺麗です。 

 

 נשוא – �totemo kireĭ desŭ �とても綺麗ですיפה מאוד(

  )מורכב שמני

  . ישראליאני

watashi wa isuraerujin desŭ  私はイスラエル人です。 

  )נשוא שמני -isuraerujin desŭ イスラエル人です �ישראלי (
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 desŭמשפט שאלה נוצר בדר� כלל באמצעות מילית הפועל . 5

  :kaסיומת 
ומילית

  ?רוצה לאכול) אתה(מה 

nani wo tabetaĭ desŭka? 何を食べたいですかですかですかですか？ 

  

 .העצ� המתואר מופיע תמיד לפני תאור. 6

  oĭshii shokuji    美味しい食事               � אוכל טעי

 

� שמות עצ� וכינויי גו

 

יחיד ללא הבחנה בי� � וכינויי גו, ביפנית הינ� חסרי מי� שמות עצ

�  :  העצ� ש�, למשל. ורבי

  ,"חברה", "חברי�", "חבר"יכול להיתרג� כ


 "חברות  tomodachi (友達)  

  .נית� להבי� את המשמעות המדויקת מתו� הקשר המשפט

  

  :כינויי גו,בספר זה אנו משתמשי� בשני 

       –  watashi     私 כינוי גו, ראשו� יחיד
" אני"

    – anata  あなた כינוי גו, שני יחיד
" את/אתה"
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ת ביפנית באמצעות וגו, מצוינהית כינויי ית שמות העצ� והטיהטי

  : מילית
סיומת

 

כאשר ש� העצ� ga （がががが）   או   wa （はははは） מילית  
סיומת. 1

 :מהווה את נושא המשפט

 

watashi wa shinpaĭ desŭ   私私私私はははは心配です。 מודאגת/אני מודאג  

anata wa eigo ga dekimasŭka               ת/ה דובר/את  ?    אנגלית  あなたはあなたはあなたはあなたは英語ができますか? 

בתנאי , מצביעה על המילה כעל נושא במשפט gaמילית 
סיומת

או שיש להדגיש (שהמשפט מהווה תשובה לשאלה או אמירה חדשה 

מי "נית� לענות על השאלה , למשל). האמירה מסיבה כלשהיאת 

 : ופני� הבאי�בא" ?בא

anata ga kimashĭta  אתה ולא מישהוא אחר(אתה בא  (  あなたあなたあなたあなたがががが来ました。 

 

במקרה שש� העצ� ( מצביעה על שייכות  no （のののの） המילית   . 2

 ): מתפקד כמושא עקי, במשפט

 watashi no ie 私のののの家 בית שלי 

anata no o-denwa bangō � あなたののののお電話番号 מספר הטלפו� של
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   כאשר ש� העצ� מתפקד  wo （をををを）משתמשי� במילית  . 3

 :כמושא ישיר במשפט

sore wo kudasaĭ בבקשה, תנו לי את זה/תני/ת�  それをををを下さい。 

ni （にににに）  משתמשי� במילית. 4  כאשר ש� העצ� מתפקד  

  ?ְלַמה? במשפט כמושא עקי, ועונה לשאלה ְלִמי

o-kŭsan ni yoroshĭku o-tsutae kudasaĭ 

�שלו�דרישת מסור בבקשה  לאשת  奥さんにににによろしくお伝え下さい。 

  

  כאשר ש� העצ� מתפקד de （でででで） משתמשי� במילית   . 5

� ? באמצעות מה? כיצד? במשפט כמושא עקי, ועונה לשאלה אי

  

eĭgo de kaĭte kudasaĭ בבקשה, כתבו באנגלית/כתבי/כתבו. 英語でででで書いてください 。 

ראה פרק על פעלי� (יכולות להיות משמעויות שונות מילית 
לסיומת

   ga （がががが） המילית   , למשל). ומילו�

  : יכולה ג� לבטא, מלבד המשמעות המצוינת לעיל

  

             : שליטה, מושא מיומנות. 1

 

nihongo ga dekimasŭka?  ?日本語がががができますか                           ?ביפנית ת/שולט/את 
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 :נושא המשפט במאפיי�האת לבטא . 2

  

anata wa sensu ga ii desŭ � 。あなたはセンスががががいいです  טוביש ל� טע

 3. המשמעות יכולה ג� להופיע כהנגדה כמו "אבל":  

 

sŭmimasen ga すみませんがががが。。。 

 ...אבל, סליחה

shĭtsureĭ desŭ ga 失礼ですがががが。。。 

 סליחה על חוסר

  ... אבל,הטאקט

  

  שמות התואר ותואר הפועל

  :  משני סוגי�בשמות תואר יפנית משתמשי�ב.  1

  

            -いいいい（－ i（  וסיומת שמות תואר המורכבי� מבסיס

 

subarashii                    素晴らしいいいい        מפואר, נהדר  

  

            -なななな（－ na（שמות תואר המורכבי� מבסיס וסיומת 

sŭteki na            素敵なななな               נפלא ,�מקסי  

  



 יפני+עברי  שיחו�

 17 

    נוצרת באמצעות  i- של ש� התואר בעל סיומת  צורת השלילה. 2

בצירו, צורת השלילה ku （－くくくく）- סיס של החלקית תוספת לב


"  יש", "להיות ברשות", "להימצא    " – aru  あるשל הפועל   

arimasen （ありませんありませんありませんありません）    או של הפועל naĭ （ないないないない） : 

  

   בזמ� הווה“i”צורת השלילה של שמות תואר בעלי סיומת 

 

 
 

 בדיבור בלתי רשמי בדיבור רשמי  ונימוסי

isogashii 

 (עסוק)      

isogashiku arimasen 忙しくありませんくありませんくありませんくありません 

( בלתי עסוק, לא עסוק ) 

isogashiku naĭ 

 忙しくないくないくないくない                        ( לא עסוק  ) 

oĭshii 

     (� (טעי

oĭshiku arimasen 美味しくありませんくありませんくありませんくありません 

) �)בלתי טעי�,לא טעי  

oĭshiku naĭ 美味しくないくないくないくない 

       ( � (לא טעי

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 אליה פושקי�

 18 

 katta-  באמצעות תוספת סיומת   הטיית שמות תואר אלה בזמ� עבר נוצרת. 3

 （－かったかったかったかった）    במשפט חיווי או באמצעות סיומות -ku- （－くくくく－）        

  :במשפט שלילהnakatta （－なかったなかったなかったなかった）-  וכ�

 “ -i“ צורת העבר של שמות התואר בעלי סיומת 

                      

 במשפט שלילה במשפט חיווי 

isogashii 

 (עסוק)     

isogashikatta     忙しかったかったかったかった 

 (היה עסוק)        

isogashiku nakatta 忙しくなかったくなかったくなかったくなかった 

 (לא היה עסוק)      

oĭshii 

   (� (טעי

oĭshikatta  

 美味しかったかったかったかった 

       (� (היה טעי

oĭshiku nakatta     美味しくなかったくなかったくなかったくなかった 

     (� (לא היה טעי

:  במשפטנשואכאשר ה� מופיעי� כi    שמות תואר בעלי סיומת. 4

ש� ,    למשל.desŭבמילית בדיבור רשמי ונימוסי יש להשתמש 


בתור נשוא יופיע כ"  טעי�" – oĭshii 美味しいいいい התואר   :  

 

shokuji wa oĭshii desŭ       食事は美味しいですいですいですいです。。。。 �  המזו� טעי

 totemo oĭshĭkatta desŭ   とても美味しかったですかったですかったですかったです。מאוד � היה טעי

kore wa oĭshikunaĭ desŭ    これは美味しくないですくないですくないですくないです。。。。 �     זה לא טעי

 

יופיעו , תפקדי� כנשוא במשפטהמ na- שמות התואר בעלי סיומת 

תשאר  desŭהמילית    desŭ  בצורת בסיס הפועל בצירו, המילית

ראה בהמש� טבלת הטיית (  .בכל צורות ההטיה של שמות התואר

  ).desŭהמילית 
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kireĭ na            綺麗なななな נקי, יפה 

anata wa totemo kireĭ desŭ ה יפה מאוד/את  あなたはとても綺麗ですですですです。。。。 

  

 נוצר  -i שמקורו  בשמות התואר בעלי סיומת ר הפועל  תוא. 5

  :לבסיס הפועל  ku （－くくくく）- באמצעות תוספת סיומת  

  

  )היטב←טובה /טוב(

ii→yoku  いい→よくくくく 

  )בשמחה← שמחה/שמח( 

ureshii→ureshiku  嬉しい→嬉しくくくく 

  

)�  )בטע�←טעימה/טעי

oĭshii→oĭshiku  美味しい→美味しくくくく 

)�  )בהקד�←מוקדמת /מוקד

hayaĭ→hayaku  早い→早くくくく 

 

נוצר  na תואר הפועל שמקורו  בשמות התואר בעלי סיומת 

  :ש� התואר לבסיס ni （にににに） סיומת  
באמצעות תוספת מילית

kireĭ ni 綺麗に בפאר ← kireĭ na 綺麗な מפואר/  

 מפוארת

taĭsetsu ni 大切に בחשיבות ←  taĭsetsu na 大切な חשוב 
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ר  אשר אינו נוצבתואר הפועלבספר זה ישנו שימוש  , מלבד זאת

 : משמות תואר

yukkuri      ゆっくり       לאט 

sukoshi       少し              מעט 

  

  פעלי�

  

 � :ביפניתפעלי

. יחיד ורבי�, )' וכד2,3(גו, , ת פעלי� ביפנית על פי מי�יאי� הטי •

  .משמעות� המדויקת מתבררת מתו� ההקשר

וכ� על פי צורת ) עתיד ועבר
הווה(ישנה הטיית פעלי� על פי זמ�  •

  .הלשליהציווי וה, חיוויה

פעלי� ביפנית מופיעי� תמיד בסו, המשפט ומקשרי� באופ�  •

 . לוגי את חלקי המשפט השוני� לשלמות אחת

פעלי� ביפנית יכולי� ליצור תבניות דקדוקיות יציבות בעלות  •

  .  משמעויות מגוונות

  .בצורת שאלה ka （－かかかか）-  בעלי סיומת   •

 

  : בספר זה נמצאי� בשימוש בעיקר

או " מהווה"שנית� לתרגמה כdesŭ  （ですですですです）  מילית הפועל  .1

  "היא/הוא" או "הינו"

אופיינית בעיקר לצורת דיבור  desŭ  （ですですですです）מילית הפועל 

עתיד או בזמ� עבר היא יכולה להכיל 
בזמ� הווה .רשמית ונימוסית

 .ka- את מילית השאלה 
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 עתיד ועבר, בהווה desŭיה של המילית יטבלת ההט

 

 חווי: 

 

 שלילה:

 desŭ זמ� הווה
עתיד 

desŭka? 

de wa arimasen 

de wa arimasenka? 

 זמ� עבר

 

deshĭta 

deshĭtaka? 

de wa arimasen deshĭta 

de wa arimasen 

deshĭtaka? 

 

  :דוגמאות

  

o-genki desŭka? お元気ですかですかですかですか? מה נשמע? 

daĭjōbu desŭ 大丈夫ですですですです。 הכל בסדר  

o-sewa sama deshĭta お世話様でしたでしたでしたでした。。。。 ל הדאגהתודה ע  

  

  מבטאת  deshō （でしょうでしょうでしょうでしょう）    אחת הצורות של מילית הפועל 

  :של אי הוודאות, אלמנט של הבלתי ידוע

  

tabun sō deshō 多分そうでしょうでしょうでしょうでしょう。 יכול להיות, יתכ� 

 

 מעניקי� לדיבור את masŭ （－－－－ますますますます）-   פעלי� בעלי סיומת . 2

 . האופי הרשמי והנימוסי
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 עתיד ועבר
הבהוו     -masŭ  יה של הסיומתיטבלת ההט

 

 חיווי 

 

 שלילה

 masŭ-  בזמ� הווה
עתיד

-masŭka? 

-masen 

-masenka? 

   בזמ� עבר

 

-mashĭta 

-mashĭtaka? 

-masen deshĭta 

-masen deshĭtaka? 

 

 :דוגמאות

arimasŭ 

 

ありますますますます ישנו, יש ,

 קיי�, נמצא

dekimasŭka? できますかますかますかますか？ יכול? מסוגל?  

dekimasenka? できませんませんませんませんかかかか？ אינו מסוגל? 

  ?אינו יכול

kimashĭta 来ましたましたましたました。。。。 בא  

wakarimashĭtaka? 分かりましたかましたかましたかましたか? הבנת?  

wakarimasen deshĭta לא הבנתי  分かりませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 
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הצעה מבטאת  mashō, -mashōka- אחת מצורותיה של הסיומת  

 ...):בוא נעשה... הבה (לפעולה משותפת או הצעה לפעולה

ikimashōka? 行きましょうか? �  באו נל

 

מבוטאת על ידי ) בצורה נימוסית יותר(פעולה משותפת הבעת הצעה ל

  :masenka- הסיומת  

aĭmasenka? 会いませんかませんかませんかませんか? )הלא כ�, רצוי שנפגש?( 

 בוא נפגש

nomimasenka? 飲みませんかませんかませんかませんか? )הלא כ�, רצוי שנשתה?( 

 

3 . �הנמצאי� ) כפי שה� מופיעי� במילו� (בצורה פשוטה פעלי

בספר (ות  הדקדוקיות בשימוש בדיבור בלתי רשמי וכחלק מ� התבני

במילו� שבסו, הספר הצורה הפשוטה של ). מופיעי� בזמ� הווה בלבד

 . הפועל היפני מתורגמת בצורת מקור הפועל

iru いる להימצא, להיות 

iku 行く ללכת  

naĭ ないないないない לא להימצא, לא להיות  

de wa naĭ ではないないないない לא נמצא, לא  

shĭkata ga naĭ 仕方がないないないない אי� מה לעשות, אי� ברירה  

tonde mo naĭ とんでもないないないない זה לא יכול להיות  
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צווי הבצורת פעלי� שמופיעי� בתבניות דקדוקיות יציבות . 4

   :מבטאי� בקשה נימוסיתה

  

 貸してててて下下下下さいさいさいさい 。 kashĭte kudasaĭ לווה, נא

 話してててて下下下下さいさいさいさい 。 hanashĭte kudasaĭ הגד, נא

 shinpaĭ shĭnaĭde kudasaĭ 心配しないでないでないでないで下下下下さいさいさいさい בבקשה, אל ל� לדאוג

 。。。。tabako wo suwanaĭde kudasaĭ タバコを吸わないでないでないでないで下下下下ささささ בקשהב, אל ל� לעש�

 

 :להל� צורה נוספת של בקשה נימוסית המופיעה בספר

 

 お入りりりり下下下下さいさいさいさい。。。。 o-sŭwari kudasaĭ כנסהי, אנא

 お座りりりり下下下下さいさいさいさい。 o-haĭri kudasaĭ שב, אנא

  

 ):או בקשת היתר לביצוע פעולה(בצורה המביעה היתר לביצוע פעולה 

  

 ?haĭtte mo ii desŭka? 入ってもいいってもいいってもいいってもいいですか ?מותר להיכנס

 ?kisu shĭte mo ii desŭka? キスしてもいいてもいいてもいいてもいいですか ?מותר לנשק

 。tabako wo sutte mo ii desŭ タバコを吸ってもいいってもいいってもいいってもいいです מותר לעש�
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 : צורה נוספת של בקשת היתר המופיעה בספר

  

tabako wo sutte kamaĭmasenka? 

?מותר לעש�  タバコを吸ってかまいませんかってかまいませんかってかまいませんかってかまいませんか? 

 

 

  :� מסוי�זמבבצורה המביעה פעולה שמתבצעת 

  

 愛していますていますていますています aĭ shĭte imasŭ ות/י�/ת/אוהב

 着ていますていますていますています kite imasŭ ות/י�/ה/לבוש

 空いていますていますていますています suĭte imasŭ  ות/י�/ה/ריק

  

 :מציי� אפשרות לביצוע פעולה, באופ� פוטנציאלי

 

 話せますせますせますせます 。 hanasemasŭ יכול לדבר

 食べられません。 taberaremasen אינו יכול לאכול

 

  :בצורה המביעה רצו� לביצוע פעולה

 ?食べたいたいたいたいですか? tabetaĭ desŭka ?רוצה לאכול

 ?飲みたいたいたいたいですか? nomitaĭ desŭka ?רוצה לשתות
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  משתמשי� בתבנית" אני רוצה"על מנת לעד� את הביטוי 

“…no desŭ ga” （のですがのですがのですがのですが） : 

 

 。 shōtaĭ shĭtaĭ no desŭ ga 招待したいのですがのですがのですがのですが                                  הייתי רוצה להזמי�

  

 :נחיצות הפעולה,  הכרחבצורה המציינת

 

 。 ikanakereba narimasen 行かなければなりませんかなければなりませんかなければなりませんかなければなりません                                            הכרחי ללכת

  

  : הפעולהביצועל בצורה המביעה סבירות 

 

 sō kamo shiremasen そうかもかもかもかも知知知知れませんれませんれませんれません זה יכול להיות

 osoraku sō deshō おそらくそうでしょうでしょうでしょうでしょう  זה יכול להיות

 

 :ביצוע פעולה לע איסור בצורה המביעה

 

 だめです dame desŭ אסור

 いけません ikemasen אסור
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בצורה המביעה את הפעולה המתבצעת בו �  : פעולה אחרת זמנית ע

  

 。ocha wo nominagara hanashimasenka  お茶を飲みながらながらながらながら話しませんか   באו נשתה תה ונשוחח

 

5 . �כאשר מדובר  (המאפייני� את הדיבור הרשמי והנימוסיפעלי

שדרגת� כאלה מבוגרי� או , יה אל בני אד� מכובדי� מאודיפנב

בציו� מוצנע של כבוד בצורת הדיבור יכול להתבטא היחס ). גבוהה

ציו� הכבוד על ידי שימוש בגו, שני וכ� באמצעות , פעולת הדובר

  .ושלישי

  ):בגו, ראשו�(ציו� מוצנע של פעולת הדובר 

 

 いたしました itashĭmashĭta עשיתי

 もうします mōshimasŭ אומר

 参りました maĭrimashĭta הגעתי,הלכתי

 いただきます itadakimasŭ קיבלתי,שתיתי,אכלתי

  

  :ציו� יחס הכבוד על ידי שימוש בגו, שני ושלישי

 

 ございます gozaĭmasŭ להימצא, להיות

 なさっています nasatte imasŭ את עושה/אתה עושה

 ?おっしゃいますか? osshaĭmasŭka ?ת/אומרה /את

 いらっしゃいます irasshaĭmasŭ ?ה/ה מגיע/את

 召し上がる meshiagaru  לאכול
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לוקח חלק  בצורותיו השונות 
" לעשות "– suru するするするする הפועל  . 6

�   :בהיווצרות פעלי� מורכבי

 

o-negaĭ shĭmasŭ お願いしますしますしますします 。 אנא, הנני מבקש 

bikkuri shĭmashĭta התפלא びっくりしましたしましたしましたしました 。 

shōtaĭ shĭtaĭ 招待したいしたいしたいしたい  。 ברצוני להזמי�  

aĭ shĭte imasŭ 愛してしてしてしています。 ת/אוהב  

 

7 . �בצעת על ידי מישהו עבור תפעולה המה כיוו�  אתהמצייני�פעלי

   :מישהו אחר

 �
 ו （（（kureru （くれるくれるくれるくれる）    בספר מופיעי� הפעלי kudasaru （ くださるくださるくださるくださる）    �שהפעולה מתבצעת על ידי גו, שני  המצביעי� על כ

 תוא� את האופ�  kudasaru    הפועל . (ושלישי לטובת הדובר

 ):מוסי ביותרהני

  

tetsudatte kudasaĭmasenka  בבקשה, ליעזרו  手伝ってくださいませんかくださいませんかくださいませんかくださいませんか。。。。 

 

denwa wo kakete kuremasenka  בבקשה, אליצלצל  電話をかけてくれませんかくれませんかくれませんかくれませんか。。。。 
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   הבאות סיומיות
מיליות ות מופיעשיחו�ב

� :הנמצאות בשימוש בצירו, פעלי

 

 ...wo  をををを  –   

):מושא שעליו מופעלת הפעולה(מציינת מושא ישיר   

 

nani wo tabete mitaĭ desŭka?    何をををを食べてみたいですか? 

?)לטעו� (מה רצונ� לנסות  

 

shūmatsu wo sugoshĭte kudasaĭ  良い週末をををを過ごして下さい。 

�!איחולי שבוע נעי  

 

...e   へへへへ 


):מציינת כיוו�(לכוו� , לקראת, אל  

kochira e dōzo             こちらへへへへどうぞ。        בבקשה, לכא�  

...ni     にににに 

תלקרא, אל  
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  :יעד התנועה את ואמציינת כיוו� . 1 

resŭtoran ni ikimasenka         レストランにににに行きませんか 

?הלא כ�, נל� למסעדה  

soko ni o-kake kudasaĭ � 。そこににににおかけ下さい בבקשה, שבו ש

 

 2. מציינת את מטרת הפעולה:

asobi ni kite kudasaĭ בבקשה, באו לבקר 遊びにににに来てください。 

  : להמציינת למי מכוונת הפעו. 3

  -go-shujin ni yoroshĭku o                           דרישת, בבקשה, מסרי

� 。tsutae kudasaĭ ご主人にににによろしくお伝え下さい.                                                               שלו� לבעל

 

4 .�  : מצביעה על המיקו

ie ni imasŭ 家ににににいます נמצא בבית 

 

  :להמציינת את זמ� הפעו. 5

nigatsu ni kimasŭ 二月にににに来ます אגיע בפברואר 
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…de でででで – 

על, בתו�, אל  

  : מתרחשת בו הפעולהשמקו� את המציינת . 1

                          koko de tabako wo sutte mo ii desŭ ここででででタバコを吸ってもいいです。 

.                    כא� מותר לעש�   

  :מציינת סיבה. 2

sono koto de shinpaĭ shĭte imasŭ           そのことでででで心配しています。 

.זה מעורר אצלי דאגה  

  

  : מציינת אמצעי ואופ� הפעולה. 3

eĭgo de hanashĭte kudasaĭ           英語でででで話してください 。 

 .בבקשה, אמור באנגלית

 

...kara からからからから 

�
מ, מתו  

isŭraeru kara kimashĭta ישראלהגיע מ イスラエルからからからから来ました 
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...to issho ni  とととと一緒一緒一緒一緒にににに 

)מציינת פעולה משותפת(ע� יחד   

anata to issho ni iru to shiawase desŭ � 。あなたとととと一緒一緒一緒一緒ににににいると幸せです         אני מאושר להיות אתכ

 

 נוקשה ומפותח י�בפרוטוקול נימוסתקשורת ביפנית מתאפיינת ה

 �מידת הכבוד והנימוס . יחסי� בי� בני אד�לגבי הלפרטי פרטי

על פי ,  של מילי�רחבהני קשת פביחסי� בי� בני אד� יכולה לנוע על 

צורת . מי�לגיל ול, קבוצה חברתיתל, השתייכות הדובר למעמד

 שינויי� נרחבי� בהתא� לאד� אליו עבורהביטוי של הדובר יכולה ל

, ידידי�,  ע� בני משפחתושוחחא� הוא מ, כמו למשל, מופני� דבריו

ל צורת הביטוי ש. כפופי� אליואל המנהלי� או , עמיתי� לעבודה

� . נשי� יכולה להיות שונה מאוד מזו של הגברי

 מובאות בעיקר צורות ביטוי נימוסיות מקובלות המיועדות כא�

אלא א� ,  הכרות ראשוניתבעת , שאינ� מכירי�בני אד�לשיחה בי� 

  . יצוי� אחרת

�  :מידת הנימוס בדיבור מושגת באמצעי� הבאי

לפני שמות ) －ご  (  -goאו ) －o-)  お" תחילת הנימוס"שימוש ב. 1

�  :שמות תואר ופעלי� מורכבי�בגו, שני ושלישי, עצ

�  ?o-genki desŭka  お元気ですか ?      מה הענייני

  !go-kigen yō!        ご機嫌よう      !              כל טוב
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בצורת ) masŭ) －ます" הנימוסית"שימוש בסיומת הפועל . 2

 :הדיבור הרשמית

  ?ת יפנית/ה דובר/את

 ?nihongo ga dekimasŭka? 日本語ができますか ?ניתת יפ/ה דובר/את

 

  ):desŭ) です" הנימוסית"שימוש במילת הפועל .  3

oĭshii desŭka?     美味しいですか?     �?טעי  

  

הגוו� המכובד . בפעלי� מיוחדי� המאפייני� דיבור רשמישימוש .  4

ציו� צנוע של פעולת והרשמי בדיבור יכול להיות מושג באמצעות 

ציו� רשמי ומכובד של הפעולה בגו, שני ובגו, ות  וכ� באמצעהדובר

  :שלישי

 。isŭraeru kara maĭrimashĭta イスラエルから参りました באתי מישראל

 

ללכת נמצא בשימוש בדיבור ,  שפירושו לבואmaĭru 参הפועל (

 � .)ציו� צנוע של פעולת הדוברהרשמי והמנומס לצור

�  ！yoku irasshaĭmashĭta! よくいらっしゃいました ברוכי� הבאי

ללכת נמצא ,  שפירושו לבוא– irassharu いらっしゃるהפועל (

בשימוש לצור� ציו� נימוסי של הפעולה בגו, שני ושלישי בצורת 

  ).הדיבור הרשמית
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לשמות משפחה ושמות פרטיי� של בני san さんתוספת המילה .  5

בצורת הדיבור  sama    様או (פירוש הדבר מר או מרת . השיח

  ): הרשמית

� !konnichiwa, tanaka-san! こんにちは、田中さん !מר טנקה, שלו

 

dochira sama desŭka? どちら様ですか？ מי אתה? 

kudasaĭ- くくくく" בבקשה"בדיבור הרשמי הכרחי השימוש במילה .  6 ださいださいださいださい , במילהnasai- なさなさなさなさい  במשפט בקשה כאשר מדובר 

  ).ילדי� וכפופי�, בפנייה לבני משפחה

  

) דמיוני לעתי�(עלבו� התנצלויות תכופות ביותר בשל אי נוחות או .  7

 .חובה להתנצל במקרה של הפניית שאלה, למשל. שנגרמו

 

שימוש שכיח יש למילית , אי� להביע דברי� בקביעה חד משמעית.  8

ne ね הלא כ�" שפירושה?" ,"�  "?הלא כ

  

 そうですね。 so desŭ ne ?הלא כ�, זה כ�, כ�

 よかったですね。 yokatta desŭ ne ?הלא כ�, היה טוב
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 עברי�יחו� יפניש
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:דברי ברכה כאשר עושי� היכרות. 1  こんにちは。 konnichiwa! � 。おはようございます !שלו

ohayō gozaĭmasŭ בוקר טוב! こんばんは。 konban wa ערב טוב! はじめまして。 hajimemashĭte �
אני  私は…です。 watashi wa …desŭ ...קוראי� לי といいます。 …to iimasŭ… )בנימוס רב... (קוראי� לי と申します。 …to mōshimasŭ… .אני שמח להכיר...   私は・・・ でございます。 

watashi wa … 

de gozaĭmasŭ 

 。私の名前は ・・・です )בנימוס רב ... (
אני 

watashi no namae wa 

…desŭ 


נא קבלו אותי בסבר どうぞよろしく。 dōzo yoroshĭku ...שמי �פני

 。どうぞよろしく お願いします .יפות

 

 

dōzo yoroshĭku 

o
negaĭ shĭmasŭ 

אבקש שתקבלו אותי 

 .פני� יפות
בסבר

)בנימוס רב(  
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 : סדר הברכות כאשר עורכי� היכרות

1. こんにちは！ 

2.はじめまして。 

3.・・・と申します。 

4.どうぞよろしく お願いします。 

1. konnichiwa! 

2. hajimemashĭte 

3 to mōshimasŭ 

 

4. dōzo yoroshĭku 

o
negaĭ shĭmasŭ 

1 .� !שלו

2 .� .שמח להכיר

 ... קוראי� לי.3

  

אבקש שתקבלו אותי . 4

 .פני� יפות
בסבר

:ג� לומר אפשר, כשאד� מציג את עצמו  自己紹介させて いただきます。 …と申します。 

jiko shōkaĭ sasete 

itadakimasŭ. 

…to mōshimasŭ 

 .אבקש להציג את עצמי

 。私の名刺をどうぞお持ちください ...קוראי� לי

watashi no meishi wo 

dōzo o-mochĭ kudasaĭ 

 הינה כרטיס ,בבקשה

 。お目にかかれ て嬉しいです  .הביקור שלי

o-me ni kakarete  

ureshii desŭ 

 。お会いできてうれしいです  ה לראות�/שמח

o-kaĭ dekite ureshii desŭ אני שמח/� .前からお目にかかりたいと思って いました  .ה לפגוש אות

mae kara o-me ni 

kakaritai to omotte 

imashĭta 

�  .מזמ� רציתי לפגוש אות
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 ご紹介いたします。 こちらは・・・ ・・・さんです :ג לב� השיח את הידידי�כ� אפשר להצי. 2

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

 

kochira wa… 

  …san desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

...מר  ご紹介いたしす。 こちらは私の友達です。 

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa watashi no 

tomodachi desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 。ご紹介いたしす。 こちらは妻です  .ידידי

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa tsuma desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 。ご紹介いたしす。 こちらは夫です  .אשתי

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa otto desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 。ご紹介いたしす。 こちらは息子 です  .בעלי

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa mŭsuko  

desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 。ご紹介いたしす。 こちらは娘です  .יבנ

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa musume desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 。ご紹介いたしす。 こちらは子供たちです  .בתי

go-shōkaĭ itashĭmasŭ. 

kochira wa kodomo-tachĭ 

desŭ 

הרשה לי להציג לפני� את 

 .ילדי
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יש , )  לבלתי מנומסדבר הנחשב אצל היפני�(השיח 
לפני ששואלי� את שמו של ב�. 3

� ・・・恐れ入ります が  ...אבל, סליחה …すみませんが・・ sŭmimasen ga :להתנצל על זה כ

osoreirimasŭ  

ga… 

�, לא נוח לי לשאול אות

, סליחה על חוסר הנימוס …失礼ですが・・・ shĭtsureĭ desŭ ga ...אבל

 ...אבל

 ？お名前は 何とおっしゃいますか :לאחר דברי התנצלות אפשר לשאול

o
namae wa  

nan to osshaĭmasŭka? 

�  ? מה שמ

 ?お名前はなんと 言いますか  )בנימוס רב (

o-namae wa nan to 

iimasŭka? 

�בדיבור (? אי� קוראי� ל� ?お名前は？ o-namae wa  ?אי� קוראי� ל� ?あなたのお名前は？ anata no o-namae wa  ?אי� קוראי� ל

  )לא רשמי

 私はユダヤ人です。 watashi wa yudayajin :כ� אפשר לומר או לשאול על הלאו� ועל האזרחות. 4

desŭ 

  .אני יהודי
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私はイスラエル人です。 

watashi wa isŭraerujin 

desŭ 

 。私はイスラエル から来ました  .אני ישראלי

watashi wa isŭraeru  

kara kimashĭta 

 。私はイスラエル から参りました .באתי מישראל

watashi wa isŭraeru  

kara maĭrimashĭta 

 。私はイスラエル から来た 旅行者です .באתי מישראל

watashi wa isŭraeru  

kara kita 

ryokōsha desŭ 

.אני תייר מישראל  あなたはどこから いらっしゃいましたか？ 

anata wa doko kara 

irasshaĭmashĭtaka? 

?מאי� באת  

 

 失礼ですが、 あなたは 日本の方ですか？ 

shĭtsureĭ desŭ ga,  

anata wa 

nihon no kata desŭka? 

?אתה יפני, סליחה  

 ？失礼ですが、 あなたは 日本人ですか )בנימוס רב(

 

shĭtsureĭ desŭ ga,  

anata wa  

nihonjin desŭka? 

 ?אתה יפני, סליחה

失礼ですが、 日本人ですか？ 

shĭtsureĭ desŭ ga, 

nihonjin desŭka? 

 

 ?יפני] אתה[, סליחה
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:כ� אפשר לספר על מטרת הביקור ביפ�. 5  私は仕事で 参りました。 

watashi wa shigoto de   

maĭrimashĭta 

 。私は出張で 参りました .באתי בענייני עבודה

watashi wa shucchō 

maĭrimashĭta 

 。私は旅行で 参りました  .באתי בנסיעה עיסקית

watashi wa ryokō de 

maĭrimashĭta 

 。私は友人の招待で参りました  .אני רק מטייל

watashi wa tomodachi no 

shōtaĭ de maĭrimashĭta 

 。私は日本語を 学ぶために 参りました  .באתי בהזמנת חבר

watashi wa nihongo wo 

manabu tame ni 

maĭrimashĭta 

 。私は留学で 参りました  .באתי ללמוד יפנית

 

watashi wa ryūgaku de 

maĭrimashĭta 

 。私はスポーツの試合で参りました  .באתי ללמוד ביפ�

watashi wa sŭpōtsu no 

shiaĭ de maĭrimashĭta 

באתי להשתת, בתחרויות 

 。私は大会のため に参りました  .ספורט

watashi wa taĭkaĭ no tame 

ni maĭrimashĭta 

 。私は会議に 参りました  .באתי להשתת, בועידה

watashi wa kaĭgi ni 

maĭrimashĭta 

  .באתי לכנס
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:כ� אפשר לבטא את ההתרשמות מיפ�. 6  私は日本が 初めてです。 

watashi wa nihon ga 

hajimete desŭ 

.אני ביפ� בפע� הראשונה  日本はとても きれいな国です。 

nihon wa totemo  

kireĭ na kuni desŭ 

 。日本は本当に 美しい国です  .יפ� היא אר? יפה מאוד

nihon wa hontō ni 

utsukushii kuni desŭ 

יפ� היא בהחלט אר? 

 。私は日本の 美しさに感心 しています  .נפלאה

watashi wa nihon no 

utsukushisa ni kanshin 

shĭte imasŭ 

 。私は日本が 大好きです  .אני מתפעל מיופיה של יפ�

watashi wa nihon ga 

daĭsŭki desŭ 

 私は日本がとても気に入っています  .אני אוהב מאוד את יפ�

watashi wa nihon ga 

totemo ki ni itte imasŭ 

  。私は日本に来られて、とても うれしいです  .אני אוהב מאוד את יפ�

watashi wa nihon ni 

korarete totemo  

ureshii desŭ  

  .אני שמח מאוד לבקר ביפ�

 ？あなたは 日本語ができますか :כ� מוצאי� שפת תקשורת משותפת.  7

anata wa 

nihongo ga dekimasŭka? 

 ?פניתאתה דובר י
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日本語ができますか？ 

nihongo ga dekimasŭka? אתה מדבר יפנית? あなたは 英語ができますか？ 

anata wa 

eĭgo ga dekimasŭka? 

 。私はロシア語が できます  ?אתה מדבר אנגלית ?英語ができますか？ eĭgo ga dekimasŭka ?אתה דובר אנגלית

watashi wa roshĭago ga 

dekimasŭ 

 。私はヘブライ語が できます .אני מדבר רוסית

watashi wa hebŭraĭgo ga 

dekimasŭ 

 。私は英語が できます  .אני מדבר עברית

watashi wa eĭgo ga 

dekimasŭ 

 。私は日本語が できます  .אני מדבר אנגלית 英語ができます。 eĭgo ga dekimasŭ  .אני מדבר אנגלית

watashi wa nihongo ga 

dekimasŭ 

 。私は日本語が 分かります  .אני מדבר יפנית

watashi wa nihongo ga 

wakarimasŭ 

 .י� יפניתאני מב

 私は日本語が 話せます。 

watashi wa nihongo ga  

hanasemasŭ 

 。私は日本語が できません .אני מדבר יפנית

watashi wa nihongo ga 

dekimasen 

 .אינני שולט ביפנית
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私は日本語が 分かりません。 

watashi wa nihongo ga  

wakarimasen 

 。日本語が 分かりません  .אינני מבי� יפנית

nihongo ga  

wakarimasen 

  .י� יפניתאינני מב

 私は日本語が 少しできます。 

watashi wa nihongo ga  

sukoshi dekimasŭ 

 。私は日本語が 少し分かります  אני יודע מעט יפנית

watashi wa nihongo ga 

sukoshi wakarimasŭ 

 。私は日本語が 少し話せます .אני מבי� מעט יפנית

watashi wa nihongo ga 

sukoshi hanasemasŭ 

 。英語で話して ください .אני  דובר מעט יפנית

eĭgo de hanashĭte  

kudasaĭ 

 。これを英語で 話してください .בבקשה, דבר אנגלית

kore woeĭgo de  

hanashĭte kudasaĭ 

, אמור זאת באנגלית

 。英語に訳して ください .בבקשה, תרג� 訳してください。 yaku shĭte kudasaĭ .בבקשה

eĭgo ni yaku shĭte 

kudasaĭ 

 。これを英語に訳 してください  .בבקשה, תרג� לאנגלית

kore wo eĭgo ni yaku 

shĭte kudasaĭ 

, תרג� זאת לאנגלית

 。これを英語で 書いてください  .בבקשה

kore wo eĭgo de  

kaĭte kudasaĭ 

, כתוב זאת באנגלית

  .בבקשה
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.הבנתי הכל 全部分かりました。 zenbu wakarimashĭta  .אני מבי� היטב よく分かります。 yoku wakarimasŭ  :אפשר לומר, א� הכל ברור. 8  分かりました。 wakarimashĭta מוב�. (הבנתי.(  

:אפשר לומר, כאשר ישנה בעיית הבנה. 9  よく分かりません。 yoku wakarimasen � 。ちょっと 分かりません  .אני בקושי מבי� אות

chotto  

wakarimasen 

� 。ちょっとよく 分かりません でした .אינני מבי� 分かりません。 wakarimasen  .אני בקושי מבי� אות

chotto yoku  

wakarimasen  

deshĭta 

 。分かりません でした .לא הבנתי

wakarimasen  

deshĭta 

 。ぜんぜん分かりません  .לא הבנתי

zenzen wakarimasen אינני מבי� דבר.  ぜんぜん分かりませんでした。 

zenzen wakarimasen 

deshĭta 

 ？おわかりに なりましたか  .לא הבנתי דבר

o-wakari ni  

narimahĭtaka? 

  ?הבנת
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わかっていただけましたか？ 

wakatte 

itadakimashĭtaka? 

 。すみませんが、 聞き取れません でした  ?מבינה/?מבי� ?おわかりですか？ o-wakari desǔka )בנימוס רב(? הבנת

sŭmimasen ga 

kikitoremasen  

deshĭta 

.לא שמעתי  היטב, סליחה  ちょっと聞き取れなかったんですが。 

chotto kikitorenakatta 

desŭ ga 

לא היטבתי לשמוע או  לא 

  שמעתי

.לא שומעי�  良く聞こえません。 yoku kikoemasen  היטב  ゆっくり話して ください。 

yukkuri hanashĭte 

kudasaĭ 

 。もう少しゆっくり話してください .בבקשה, דבר לאט יותר

mō sukoshi yukkuri 

hanashĭte kudasaĭ 

 。すみませんが、もう一度お願い します  .בבקשה, דבר לאט יותר

sŭmimasen ga, 

mōichido o-negaĭ 

shĭmasŭ 

, חזור עוד פע�, סליחה

  . בבקשה

  

 すみませんが、 もう一度言って ください。 

sŭmimasen ga, 

mōichido itte  

kudasaĭ 

אמרי זאת /אמור, סליחה

 .בבקשה, שוב
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もう一度繰り返してください。  

mōichido kurikaeshĭte 

kudasaĭ 

.בבקשה, חזרי שנית/חזור  え？何ですか？ e? nan desŭka? מה אמרת? 何とおっしゃったんですか？ 

nan to osshattan desŭka? מה אמרת?  

 את/למה אתה מתכוו� ?と言いますと？ to iimasŭ to )בנימוס רב(

 ？とおっしゃいますと ?מתכוונת

to osshaĭmasŭ to? את /למה אתה מתכוו�

 ？それはどう言う事ですか  )בנימוס רב(? מתכוונת

sore wa dō iu koto 

desŭka? 

  ?מה זאת אומרת

  

 

10 .�:כ� אפשר לבר� לשלו� את המכרי� והידידי  こんにちは！ konnichi wa! �  ! שלו

� ！おはようございます  !צהריי� טובי

ohayō gozaĭmasŭ!  טובבוקר!  

  おはよう！ ohayō! בדיבור לא ! (בוקר טוב

  !ערב טוב !こんばんは！ konban wa )רשמי
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お目にかかれて 嬉しいです。 

o-me ni kakarete  

ureshii desŭ 

�  !שמח לראות

  

11 .�:בזמ� הברכות מקובל לשאול לשלומ� של מכרי  お元気ですか？ o
genki desŭka? � ？お元気でいらっしゃいましたか  )?מה ענייני�(? מה שלומ

o
genki de 

irasshaĭamshĭtaka? 

� )?מה הענייני�(? מה שלומ

 ?お変わり ありませんか )בנימוס רב(

o-kawari  

arimasenka? 

הא� דבר לא השתנה 

�?אצל  

)�)?הא� הכל בסדר אצל  ご機嫌いかがですか？ 

go
kigen ikaga desŭka? ההרגשה �אי� מצב (? אי

  )?הרוח

  

:על שאלות וברכות אפשר להשיב. 12  元気です。 あなたは？ 

genki desŭ.  

anata wa? 

 ？元気よ。 あなたは ?ואצל�! הכל בסדר

genki yo.  

anata wa? 

  ?ואצל�! הכל בסדר

בדיבור לא . (הכל בסדר 元気。 genki )בדיבור נשי(

 )רשמי
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おかげさまで！ o
kage sama de! תודה לאל ! 

)� ？おかげさまで。 あなたは ).בזכות תפילותי

o
kage sama de!  

anata wa? 

� ?大丈夫です。 あなたは ?ומה אית�. ברו� הש

daĭjōbu desŭ.  

anata wa? 

 。うまく行っています  .הכל בסדר 万事大丈夫です。 banji daĭjōbu desŭ  ?ואצל�. הכל בסדר

umaku itte imasŭ בסדר � 。別に変わりは ありません  .הכל הול

betsu ni kawari wa 

arimasen 

�  .ללא שינויי� מיוחדי

  

:באמירת ברכות בי� שניי� שמזמ� לא התראו אפשר לומר. 13  しばらくぶりですね！ 

o-shibarakuburi desŭ ne! מזמ� לא התראנו.  しばらくでしたね。 Shibaraku deshĭta ne מזמ� לא התראנו.  ご無沙汰 いたしました。 

go-busata  

itashĭmashĭta 

מצטער מאוד שמזמ� לא 

� 。ご無沙汰して おります .נתתי סימ� חיי

 

go-busata shĭte  

orimasŭ 

מצטער מאוד שמזמ� לא 

� .נתתי סימ� חיי
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:את אפשר להשיבעל ז  そうですね。 sō desŭ ne בהחלט מזמ�, כ�.  本当にそうですね。 hontō ni sō desŭ ne �.אכ� כ  

:אפשר לבקש לדעת פרטי� על בריאותו, א� ב� השיח חולה. 14  具合はいかがですか？ 

guaĭ wa ikaga desŭka? אתה מרגיש �אי� את ? אי

 ？ご機嫌いかがですか  ?מרגישה

go
kigen ikaga desŭka?  ההרגשה � ？ご気分はいかが ですか  ?)צב רוחמ(אי

go-kibun wa ikaga 

desŭka? 

אי� את ? אי� אתה מרגיש

אי� את ? אי� אתה מרגיש ?気分はどうですか？  kibun wa dō desŭka  ?מרגישה

כ� יכול לשאול (? מרגישה

  )רופא את החולה

 !早く良くなって 下さい  !רפואה שלמה !お大事に！ o-daĭji ni :אפשר לאחל כ�, במקרה של מחלה. 15

hayaku yoku natte 

kudasaĭ 

  !החלמה מהירה

  早く元気になって下さい! 

hayaku genki ni natte 

kudasaĭ 

  !החלמה מהירה
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お病気になられてなんとも残念 です。 

o-byōki ni nararete 

nantomo zannen  

desŭ 

 。ゆっくり体力を 回復して下さい  !כמה חבל שחלית

yukkuri daĭryoku wo 

kaĭfuku shĭte kudasaĭ 

 。ご健康をお祈り いたします י נא לאט/התחזק

go-kenkō wo o-inori 

itashĭmasŭ 

איחולי בריאות שלמה 

שמרי על !/ שמור על עצמ� お体を大切に！ o-karada wo taĭsetsu ni  !החזיקי מעמד/החזק !頑張って下さい! ganbatte kudasaĭ  )ת לבריאות�/מתפלל(

�שמרי על !/ שמור על עצמ� ご自愛下さい！ go-jiaĭ kudasaĭ  !עצמ

�  !עצמ
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:     ההישגי� בעבודה ובלימודי�כ� אפשר לשאול על . 16  仕事はどうですか？ shigoto wa dō desŭka? מה נשמע בעבודה?  仕事の調子はどうですか？ 

shigoto no chōshi wa dō 

desŭka? 

  ?אי� הלימודי� ?勉強はどうですか？ benkyō wa dō desŭka  ?מה נשמע בעבודה

:מצב הרוח ומצב הדברי�, כ� אפשר להשיב על הבריאות. 17  うまく行っています。 

umaku itte imasŭ בסדר �בזכות (תודה לאל  お蔭様で。 o-kage sama de .הכל בסדר 大丈夫です。 daĭjōbu desŭ  .הכל הול

� פחות או יותר まあまあです。 māmā desŭ  )תפילותי

: כ� אפשר לשאול על משפחתו של הידיד. 18   奥さんはお元気 ですか？ 

okŭsan wa o-genki 

desŭka? 

� ？ご主人はお元気 ですか ?מה שלו� אישת

go-shujin wa o-genki 

desŭka? 

� ？お子さんはお元気ですか  ?מה שלו� בעל

kodomo-san wa o-genki 

desŭka? 

�?מה שלו� ילד  
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ご家族はお元気 ですか？ 

go-kazoku wa o-genki 

desŭka? 

� ?お友達は お元気ですか ?מה שלו� משפחת

o-tomodachi wa 

o-genki desŭka? 

� ?מה שלו� חבר

� ?מה שלו� חברי

 。おめでとうございます :או אירוע חגיגיאפשר לבר� כ� לרגל חג . 19

omedetō gozaĭmasŭ ברכותיי!  

 明けましておめでとうございます。 

akemashĭte omedetō 

gozaĭmasŭ 

 。新年おめでとう ございます !שנה טובה

shinnen omedetō 

gozaĭmasŭ 

 。お誕生日おめでとうございます !שנה טובה

o-tanjōbi omedetō 

gozaĭmasŭ 

 �מיטב איחוליי ליו

� 。ご成功おめでとうございます !הולדת

 

go-seĭkō omedetō 

gozaĭmasŭ 

� 。優勝 おめでとうございます  !ברכותיי לרגל הצלחת

yūshō 

omedetō gozaĭmasŭ 

� 。ご結おめでとうございます  !ברכותיי לרגל נצחונ

go-kekkon 

omedetō gozaĭmasŭ 

�  !ברכותיי לרגל נישואי
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ご出産おめでとうございます。 

go-shussan omedetō 

gozaĭmasŭ 

מזל טוב לרגל הולדת 

 。ご就職おめでとうございます  !הבת/הב�

go-shūshoku omedetō 

gozaĭmasŭ 

ברכותיי לרגל העבודה 

 。ご入学おめでとうございます )! התפקיד החדש(החדשה 

go-nyūgaku omedetō 

gozaĭmasŭ 

 �ברכותיי לרגל התקבלות

  !לאוניברסיטה

  

 

:אפשר לומר, כשמעניקי� מתנה. 20  どうぞ、お受け取りください。 

dōzo o-uketori kudasaĭ את המתנה[קבלי נא /קבל.[  記念にこのプレゼントをお受け取りください。 

kinen ni kono pǔrezento 

wo o-uketori  

kudasaĭ 

 。これをプレゼントとしてお受け取りください  .זו מתנה למזכרת

kore wo pŭrezento  

toshĭte o-uketori  

kudasaĭ 

 。小さいものですが、どうぞ、お受け取りください  .קבלי נא זאת כמתנה/ קבל

chiisaĭ mono desŭ ga, 

dōzo o-uketori kudasaĭ  

זו מתנה קטנה נא על א, ש

  .קבלי אותה/קבל
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つまらないものですが、どうぞ。  

tsumaranaĭ mono desŭ ga, 

dōzo o-uketori kudasaĭ  

 �על א, שזו מתנה בעלת ער

 ささやかなものですが、どうぞお受け取りください。 sasayakana mono desŭ  .קבלי אותה/צנוע נא קבל

ga, dōzo o-uketori 

kudasaĭ 

על א, שזו מתנה צנועה נא 

  。これは、私の感謝のしるしです。 どうぞお受け取り ください  .תהקבלי או/קבל

kore wa watashi no 

kannsha no shirushi desŭ. 

dōzo o-uketori  

kudasaĭ 

קבלי נא זאת לאות / קבל

 。ほんの気持ちばかりの物ですが、 どうぞお受け取り ください  .תודה

hon no kimochi bakari no 

mono desŭ ga,  

dōzo o-uketori  

kudasaĭ  

המתנה לא מבטאת את 

,  במידה מספקתרגשותיי

קבלי אותה /א� קבל

.בבקשה  

 

21 .� 。お悔やみ申し上げます :כ� אפשר להביע צער ותנחומי

o-kuyami mōshiagemasŭ תנחומיי ! 

אפשר לומר זאת במקרה (

 。ご愁傷様です ).של אבל

 

go-shūshō sama desŭ ,משתת/� פת בצער

אפשר לומר זאת במקרה (

  )של אבל



 אליה פושקי�

 56 

お慰めの言葉も ありません。 

o-nagusame no kotoba 

mo arimasen 

אי� לי מילי� כדי להביע 

 。ご同情申し上げます !את צערי

go-dōjō mōshiagemasŭ אני מביע את תנחומיי!  お気の毒です。 o-ki no doku desŭ  במצב [צר לי מאוד �לראות

פת בצער� /אני משתת, お察しいたします。 o-sasshi itashĭmasŭ  ].כזה

 .מכל הלב

:ברכות בחוג המשפחה. 22  行ってきます。 itte kimasŭ  �נאמר כשיוצאי� (אני הול

נאמר (צא וחזור הנה  行ってらっしゃい。 itte rasshaĭ ).מהבית

�אמר נ(הנני כא� , שלו� ただいま。 tadaima ).בתגובה למשפט הקוד

תגובת בני ! (ברו� שוב� お帰りなさい。 o-kaeri nasaĭ ).בכניסה הביתה

� ).המשפחה למשפט הקוד

 ).על טובה קטנה(תודה  どうも。 dōmo :כ� אפשר להודות. 23



 יפני+עברי  שיחו�

 57 

ありがとう。 どうもありがとう。 ありがとうございます。 

1. arigatō 

2. dōmo arigatō 

 

3. arigatō gozaĭmasŭ 

 

שלושה ביטויי תודה (תודה 

תודה : ברמת רשמיות עולה

רשמית , לא רשמית

 。どうもありがとうございます .ורשמית ביותר

dōmo arigatō  

gozaĭmasŭ 

 רוב תודות

 。本当にどうもありがとうございます  ).בנימוס רב(

hontō ni dōmo arigatō 

gozaĭmasŭ 

 。心からお礼を 申し上げます . אני בהחלט אסיר תודה

kokoro kara o-reĭ wo 

mōshiagemasŭ 

 。厚く感謝いたします !אני מודה ל� מכל הלב

atsuku kansha itashĭmasŭ מקרב לב � !אני מודה ל

 

  お手伝いをどうもありがとう ございます。 

o-tetsudaĭ wo dōmo 

arigatō  

gozaĭmasŭ 

 

 ! העזרהתודה רבה על

先日はお手伝いをどうもありがとうございました！ 

senjitsu wa o-tetsudaĭ wo 

dōmo arigatō  

gozaĭmashĭta 

רוב תודות על העזרה 

  !שהענקת לי לא מזמ�
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感謝にたえません。 kansha ni taemasen  אינני יכול להפסיק להודות

]� 。ご援助いただき感謝にたえません  ].ל

go-enjo itadaki  

kansha ni taemasen 

ק להודות אינני יכול להפסי

]� 。先日はありがとうございました  .על עזרת�] ל

senjitsu wa arigatō 

gozaĭmashĭta  

, על הטובה] ל�[תודה רבה 

נוחות 
אני מרגיש אי 恐れ入ります。 osoreirimasŭ  .שעשית עבורי לא מזמ�

 ！いただきます。 プレゼントを どうもありがとうございます  ].שהיית כה נדיב אליי[

itadakimasŭ. 

pŭrezento wo  

dōmo arigatō 

gozaĭmasŭ 

 !תודה רבה על המתנה

 תודה על הכיבוד ご馳走様でした。 gochisō sama deshĭta ).כשמקבלי� מתנה(

 。ご招待をありがとうございます  ).ביטוי תודה אחרי האוכל(

go-shōtaĭ wo arigatō 

gozaĭmasŭ 

  .תודה על ההזמנה

  先日はご馳走様 でした。 

senjitsu wagochisō sama  

deshĭta 

  .תודה על הכיבוד שהגשת

 お世話様でした。 o-sewa sama deshĭta על הטרחה � 。大変お世話に なりました .תודה ל

taĭhen o-sewa ni 

narimashĭta 

על הטרחה ] ל�[תודה רבה 

ועל כל מה שעשית [

 ].בשבילי
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いろいろとお世話になりどうも ありがとう ございます。 

iroiro to o-sewa  

ni nari dōmo  

arigatō 

gozaĭmasŭ 

על הטרחה ] ל�[תודה רבה 

 !先日はいろいろとお世話になり どうもありがとうございました ].ועל שעשית בשבילי[

senjitsu wa iro-iro to  

o-sewa ni nari  

dōmo arigatō  

gozaĭmashĭta  

על הטובה ] ל�[תודה רבה 

 !先日はご親切 をどうもありがとうございます .שעשית עבורי

senjitsu wa go-shinsetsu 

wo dōmo arigatō 

gozaĭmasŭ 


על טוב] ל�[תודה רבה  

 !תודה על הטרחה ご苦労様でした。 go-kurō sama deshĭta לב שגיליתה

 ) לצוות אנשי השירות בלבד(

:כ� אפשר להגיב לדברי תודה. 24  どういたしまして。 dō itashĭmashĭte אי� בעד מה.  こちらこそ。 kochira koso �  .ג� אני מודה ל

:כ� אפשר להתנצל. 25  すみません。 sŭmimasen סליחה.  どうもすみません。 dōmo sŭmimasen  טעראני מצ(סליחה.( ごめんなさい。 gomen nasaĭ אני מצטער מאוד, סליחה.   失礼しました。 shĭtsureĭ shĭmashĭta סליחה על חוסר
 . הטקט
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失礼いたしました。 shĭtsureĭ itashĭmashĭta סליחה על חוסר
הטקט 

הטקט 
סליחה על חוסר 失礼します。 shĭtsureĭ shĭmasŭ  .שלי

נאמר כשנכנסי� לחדר של (

 。先日は失礼 しました ).מישהו

senjitsu wa shĭtsureĭ  

shĭmashĭta 


חוסר(סליחה על הטעות 

 。すみません、失礼しました .שעשיתי לאחרונה) הטקט

sŭmimasen, shĭtsureĭ 

shĭmashĭta 

אני מתנצל על אי . סליחה

 。すみません,申し訳ありません .הנעימות

sŭmimasen, mōshiwake  

arimasen 

. אני מצטער מאוד. סליחה

אי� לי מילי� להביע עד (

 ).ערכמה אני מצט

:יש להתנצל, כשפוני� בשאלה או בבקשה. 26  すみませんが・・ sŭmimasen ga… אבל, סליחה... ちょっと、 すみませんが・・ 

chotto,  

sŭmimasen ga… 

, הטקט
סליחה על חוסר …失礼ですが・・・ shĭtsureĭ desŭ ga  ...אבל, סליחה

 ・・・申し訳ありませんが  ...אבל

mōshiwake arimasen 

ga… 

  ...אבל, אני מצטער מאוד
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お邪魔して すみませんが・・ 

o-jama shĭte  

sŭmimasen ga… 

 。ちょっと、 お邪魔します ...אבל, סליחה על ההפרעה

chotto, 

o-jama shĭmasŭ  

 ?お邪魔では ありませんか  .סליחה על ההפרעה

o-jama de wa 

arimasenka? 

 ・・・恐れ入ります。 が ?הא� אני מפריע, סליחה

osoreirimasŭ  

ga… 

לא נעי� לי להפריע , סליחה

� ・・お忙しいところを すみませんが  ...אבל, סליחה על ההפרעה …お手数ですが・・ o-tesū desŭ ga ...ל

o-isogashii tokoro wo 

sŭmimasen ga… 

 �סליחה על שאני מפריע ל

...כשאתה עסוק  お休みのところを すみませんが・・ 

o-yasŭmi no tokoro wo 

sŭmimasen ga… 

 �סליחה על שאני מפריע ל

...בשעת המנוחה  お話中のところを すみませんが・・ 

o-hanashi chū no tokoro 

wo sŭmimasen ga… 

סליחה שאני קוטע את 

� ・・お仕事中のところをすみませんが ...שיחת

o-shigoto chū no tokoro 

wo sŭmimasen ga… 

סליחה על שאני מפסיק את 

�  ...עבודת

 お食事中のところをすみませんが・・ 

o-shokuji chū no tokoro 

wo sŭmimasen ga… 

 �סליחה על שאני מפריע ל

 。ご迷惑を おかけしました ...בזמ� הסעודה

go-meĭwaku wo 

o-kake shĭmashĭta 


אי(סליחה על ההפרעה 

 .שגרמתי) הנוחות
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ご面倒を おかけしました。 

go-mendō wo 

o-kakeshĭmashĭta 


אי(סליחה על ההפרעה 

 .שגרמתי) נוחות

כ� אפשר לפנות בשאלה או בבקשה. 27  ちょっとお伺い しますが・・・ 

chotto o-ukagaĭ  

shĭmasŭ ga… 

� ？伺ってもよろしいですか  .סליחה שאני פונה אלי

ukagatte mo yoroshii 

desŭka? 

 ？お伺いしても よろしいですか  ?]אלי�[אפשר לפנות 

o- ukagaĭ shĭte mo 

yoroshii desŭka? 

? ]אלי�[אפשר לפנות 

 ？お聞きしても よろしいですか  )בנימוס רב(

o- kiki shĭte mo  

yoroshii desŭka? 

 ？質問しても よろしいですか  ?]אות�[אפשר לשאול 

shitsumon shĭte mo 

yoroshii desŭka? 

 ・・・お尋ねしますが  ?]אות�[אפשר לשאול 

o-tazune shĭmasŭ  

ga 

 。を教えて ください・・・  ...הרשה לי לשאול

wo oshiete 

kudasaĭ 

 。どうぞそれを 下さい  ...תני לי בבקשה/ת� を下さい。 …wo kudasaĭ・・・  ...הסבר לי בבקשה

dōzo, sore wo  

kudasaĭ 

  .תני לי את זה בבקשה/ת�
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・・・をお願い します。 

…wo o-negaĭ  

shĭmasŭ 

 。を持って 来て下さい・・・  ...תני לי/ת�, בבקשה

…wo motte  

kite kudasaĭ 

 .י לי בבקשה/הבא

  それを見せて ください。 

sore wo misete  

kudasaĭ  

הראי לי את זה /הראה

 ？それを見ても よろしいですか  .בבקשה

sore wo mitte mo 

yoroshii desŭka? 

?אפשר לראות זאת  私は・・・が ほしいのですが。 

watashi wa…ga  

hoshii desŭ 

אני צרי� ... הייתי רוצה

)�).לגבי דבר מסוי  ・・・を貸して ください。 

…wo kashĭte  

kudasaĭ 

... השאילי לי/ השאל

 ？をお借りしてもいいですか・・・  .בבקשה

…wo o-kari shĭte  

mo ii desŭ-ka? 

 �לזמ� ...אפשר לבקש ממ

 。をお借り したいのですが・・・  ?מה

…wo o-kari  

shĭtaĭ mo ii desŭ ga 

לזמ� ...ש הייתי רוצה לבק

 ？を使ってもいいですか・・・  ...מה

…wo tsukatte mo  

ii desŭka? 

 ？を使わせていただけませんか・・・  ...אפשר להיעזר

…wo tsukawasete 

itadakemasŭka? 

בנימוס ... (אפשר להיעזר

 ？ここで座っても よろしいですか  )רב

koko de suwatte mo 

yoroshii desŭka?  

  ?אפשר לשבת כא�



 אליה פושקי�

 64 

ちょっと待って ください。 

chotto matte  

kudasaĭ 

  המתיני/ נא המת�

:כ� אפשר להתנצל כשנעשתה טעות או נגר� נזק. 28  すみません、 失礼しました。 

sŭmimasen, 

shĭtsureĭ shĭmashĭta 

אני מתנצל על . סליחה

 。すみません、これは失礼しました .הטקט
חוסר

sŭmimasen,kore  

wa shĭtsureĭ shĭmashĭta 

אני מתנצל על . סליחה

 。すみません,申し訳ありませんでした .הטקט שכזה
חוסר

sŭmimasen,mōshiwake 

arimasen deshĭta 

. אני מצטער מאוד. סליחה

אי� לי מילי� להביע עד (

נא את 
קבלי/נא
קבל お詫びいたします。 o-wabi itashĭmasŭ .בבקשה, סלחי לי/סלח ごめんなさい。 gomen nasaĭ ).כמה אני מצטער

 。先日はすみませんでした .התנצלותי

senjitsu wa sŭmimasen 

deshĭta 

ת שעשיתי סליחה על הטעו

  .לאחרונה

:רצו�
כ� אפשר להביע שמחה ושביעות. 29  いいです (ね)。 ii desŭ (ne) הלא כ�.  [טוב?[ それはいいです 

 (ね)。 

sore wa ii desŭ (ne) הלא כ�. [זה טוב?[ 良かったです(ね)。 yokatta desŭ (ne)  היה טוב] .הלא כ�?[ 
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それは良かった です (ね)。 

sore wa yokatta  

desŭ (ne) 

הלא . [אודזה היה טוב מ

 とてもよろしい です（ね） ]?הלא כ�. [טוב  よろしいで（ね）。 yoroshii desŭ (ne) ]?כ�

totemo yoroshii  

desŭ (ne) 

]?הלא כ�. [טוב מאוד   

 それは最高です  

(ね)。 

sore wa saĭkō desŭ  

(ne) 

とても楽しいです  ]?הלא כ�! [נפלא すごいです（ね）。 sugoĭ desŭ (ne)  ]?הלא כ�! [מצוי� 素敵です (ね)。 sŭteki desŭ (ne) ]  ?הלא כ�! [נהדר! מצוי� 結構です。 kekkō desŭ ]?הלא כ�! [מצוי� 見事です (ね)。 migoto desŭ (ne)  ]?הלא כ�[זה טוב מכל  素晴らしいですね。 subarashii desŭ (ne) ]?הלא כ�! [נהדר
(ね)。 

totemo tanoshii desŭ 

 (ne) 

היה (היה שמח ומרענ�  楽しかった。 tanoshĭkatta ]?הלא כ�[שמח מאוד 

היה שמח מאוד ומרענ�  とても楽しかった。 totemo tanoshĭkatta  )עי�נ

 とてもおかしい です(ね) )היה נעי� מאוד(

totemo okashii  

desŭ (ne) 

  ]?הלא כ�[מצחיק מאוד 
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嬉しかった。 ureshĭkatta  מאוד(נהניתי � 。私はとても 嬉しかった ).היה נעי

watashi wa totemo 

ureshĭkatta 

היה נעי� (נהניתי מאוד 

 それは嬉しいです  ).מאוד

(ね)。 

sore wa ureshī desŭ (ne)  הלא כ�[זה משמח מאוד?.[ 大変うれしいです。 taĭhen ureshii desŭ שמח מאוד!  とてもうれしい です。 

totemo ureshii  

desŭ 

 ！私たちは運が よかった  ]?הלא כ�! [איזה מזל 幸せです (ね)。 shiawase desŭ (ne)  !שמח מאוד

watashi tachĭ wa un ga 

yokatta 

 。私は気持ちがいいです  .היה לנו מזל

watashi wakimochi ga ii 

desŭ 

על (אני מרגיש טוב מאוד 

 。私はこれが好き です  ).הרגשה פיזית

watashi wa kore ga sŭki 

desŭ 

 。私はこれが 大好きです  .זה מוצא ח� בעיניי

watashi wa kore ga 

daĭsŭki desŭ 

 。私はこれが気に 入りました  .זה מוצא ח� בעיניי מאוד

watashi wa kore ga ki ni 

irimashĭta  

  .זה מצא ח� בעיני מאוד
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私は満足しました。 watashi wa manzoku 

shĭmashĭta 

 .רצו�
אני שבע

 

:רצו�
כ� אפשר להביע צער וחוסר שביעות. 30  残念です (ね)。 zannen desŭ (ne)  הלא כ�[חבל?[ とても残念です 

 (ね)。 

totemo zannen desŭ  

(ne) 

 。私は大変残念 に思います  !ה חבלכמ 非常に残念です。 hijō ni zannen desŭ ]?הלא כ�[חבל מאוד 

watashi wa taĭhen zannen 

ni omoĭmasŭ 

 。なんて不幸なことでしょう ...אבל, חבל מאוד …残念ながら・・・ zannen nagara ...אבל, חבל מאוד …残念ですが・・・ zannen desŭ ga  .זה מצער אותי מאוד

nante fukō na koto  

deshō 

  .אני מאוכזב がっかりしました。 gakkari shĭmashĭta  .זה עצוב 悲しいです。 kanashii desŭ  .לא נעי� לי 私は不愉快です。 watashi wa fuyukaĭ desŭ    .   זה רע מאוד  それはいけません。 sore wa ikemasen .זה נורא

 なんとも悔しい ですね。 

nantomo kuyashii  

desŭ ne 

 !איזה עצבי�! כמה חבל
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これが好きでは ない。 

kore ga sŭki de wa  

naĭ. 

זה בהחלט לא מוצא ח�  これが嫌いです。 kore ga kiraĭ desŭ  .זה לא מוצא ח� בעיניי

 。これは気持ちが 悪いです  ]לגבי דבר מסוי�. [בעיניי

kore wa kimochi ga 

waruĭ desŭ 

 。それはもうあんまりです .זה מגעיל בעיני

sore wa mō anmari desŭ זה יותר מידי!  私はこれでもう たくさんです。 

watashi wa kore de mō 

takusan desŭ 

  !מספיק

: או פחדכ� אפשר להביע דאגה. 31  私は心配です。 watashi wa shinpaĭ desŭ אני מודאג. 私は心配して います。 

watashi wa shinpaĭ shĭte 

imasŭ 

 。そのことで心配しています  .אני מודאג

sono koto de shinpaĭ shĭte 

imasŭ 

 。そのことが心配 なのです  .זה מדאיג אותי

sono koto ga shinpaĭ 

nano desŭ 

  . זה מפחיד 怖いです。 kowaĭ desŭ .אני מפחד 私は怖いです。 watashi wa kowaĭ desŭ  .זה מעורר בי דאגה

  .אני פוחד
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:המבוהל או הנרגז, כ� אפשר להרגיע את המודאג. 32  心配しないで下さい! 

shinpaĭ shĭnaĭde kudasaĭ בבקשה, אל תדאג. ぜんぜん心配することはありません。 

zenzen shinpaĭ suru koto 

wa arimasen 

 !怖がらないで下さい  ...קורה よくあることです。 yoku aru koto desŭ  .כלל אי� צור� לדאוג

kowagaranaĭde kudasaĭ בבקשה, אל תפחד. 怖くない。 kowakunaĭ לא נורא!  落ち着いてください! 

ochitsuĭte kudasaĭ בבקשה, הירגע . 気を落ち着けて ください。 

ki wo ochitsukete  

kudasaĭ 

 ！元気を出して ください  .בבקשה, הירגע

genki wo dashĭte  

kudasaĭ 

  .אל תתייאש

 どうぞお気を 悪くしないで 下さい。 

dōzo o-ki wo  

waruku shĭnaĭde  

kudasaĭ 

 。どうぞ怒らないで下さい .בבקשה, אל תקח ללב

dōzo okoranaĭde  

kudasaĭ 

.בבקשה, אל תכעס  
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どうぞ気分を悪くしないで下さい。 

dōzo kibun wo waruku 

shĭnaĭde kudasaĭ 

.בבקשה, אל תכעס  恥を知れ！ haji wo shire �  ？あなたは恥ずかしくないですか !בושה וחרפה 恥を知らないか？ haji wo shiranaĭka !תתבייש ל

anata wa hazukashikunai 

desŭ ka 

  !בושה וחרפה

:כ� אפשר להביע פליאה. 33  驚きました。 odorokimashĭta  מתפלאאני) �  !איזו הפתעה こりゃおどろいた！ korya odoroĭta ).נדה

):נוחות
אי(כ� אפשר להביע מבוכה . 34  恥ずかしいです。 hazukashii desŭ אני מתבייש.  

35 .�: כ� אפשר להביע תחושת חוסר אוני  仕様がないです。 shiyō ga naĭ desŭ אי� מה לעשות. 仕方がないです 仕方がありません。 

shĭkata ga naĭ desŭ 

shĭkata ga arimasen 

 .אי� מה לעשות

:כ� אפשר להביע הסכמה. 36  はいそうです。 haĭ, sō desŭ כ� , � ).בנימוס רב(אכ� כ
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いいです。 ii desŭ בהחלט, כ�.  いいですよ。 ii desŭ yo בתגובה (בבקשה , כ�

)לבקשה  そうです。 sō desŭ הדבר. כ� �בדיבור לא רשמי כאשר (כ�  うん。 un .כ� ええ。 ē ?הלא כ�, אכ� כ� そうですね。 sō desŭ ne .כ

� 。おっしゃるとおりです .נכו�. חלטבה その通りです。 sono tōri desŭ .בהחלט, כ� なるほど。 naruhodo .אני מסכי� 承知しました。 shōchi shĭmashĭta )בני השיח ה� גברי

ossharu tōri  

desŭ 

.זה כ�, בהחלט  当然です。 tōzen desŭ מוב� מאליו 本当に。 hontō ni �.באמת כ  確かに。 tashĭka ni ספק. נכו� �.מוב� מאליו いうまでもなく。 iu made mo naku  .אתה צודק ごもっともです。 go-mottomo desŭ  .זה כ�, ללא שו� ספק 確かにそうです。 tashĭka ni sō desŭ  .ללא שו  
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もちろんです。 mochiron desŭ בוודאי. まったくです。 mattaku desŭ �.נכו� בהחלט. בדיוק כ  そうなんです。 sō nan desŭ זהו הדבר.  大丈夫です。 daĭjōbu desŭ הכל בסדר.  異論はありません。 iron wa arimasen אי� התנגדות.  分かりました。 wakarimashĭta  הבנתי]� 。はい、よろしい です ].ומסכי� אית

haĭ, yoroshii  

desŭ 

 。はい、お願い します .אני מסכי�, כ�

haĭ o-negaĭ  

shĭmasŭ 

ואבצע (מקבל את דעת�  畏まりました。 kashĭkomarimashĭta  .בבקשה, כ�

 では約束しました。 de wa yakusoku ).זאת מייד

shĭmashĭta 

� 。はい、そうしましょう  .ות כ�אשמח לעש 喜んで。 yorokonde .ברצו�] זאת[אעשה  喜んでしましょう。 yorokonde shĭmashō .הדבר כבר הוסכ

hai, sō shĭmashō נעשה �  .אכ� כ

:ודאות
כ� אפשר להביע אי. 37  ええと… ēto… לחשוב �.צרי  
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そうですか？ sō desŭka? כ� ,�?האמנ� ?本当に？ hontō ni  ?הא� אכ� כ� ?そうでしょうか？ sō deshō-ka ?האמנ  確かではないでしょう。 

tashĭka de wa naĭ deshō זה לא מדויק. (לא בהכרח( 多分。 tabun  יכול להיות.    多分そうでしょう tabun sō deshō ייתכ�, יכול להיות.  恐らく。 osoraku  יכול להיות.  恐らくそうでしょう。 

osoraku sō deshō � 。そうかも知れません  .יכול להיות שזה כ

sō kamo shiremasen � 。ご冗談でしょう、おそらく  .זה מוזר 変ですね。 hen desŭ ne  ?האמנ� まさか。 masaka  .כנראה זה כ

go-jōdan deshō,  

osoraku 

 。ちょっと信じられません  ?אתה וודאי מתבדח

chotto shinjiraremasen קשה להאמי�.  
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:הסכמה
כ� אפשר להביע אי. 38  いいえ。 iie לא.  いいえ、違います。 iie, chigaĭmasŭ זאת לא האמת. לא נכו�.  それは違います。 sore wa chigaĭmasŭ זה לא נכו� .�.זה לא כ  そうではありません。 

sō de wa arimasen � 。そんなことはありません .זה לא כ

sonna koto wa arimasen �.זה לא יכול להיות とんでもない！ tonde mo naĭ  .זה לא כ  まさか！ masaka לא! לא ייתכ� � 。いいえ、賛成できません  !לעול

iie, sanseĭ dekimasen לא ,�
 אי いけません。 ikemasen  !אפשר
 אי だめです。 dame desŭ  אינני מסכי�!אפשרי
זה בלתי 無理です！ muri desŭ !שטויות 馬鹿ばかしい！ baka-bakashī  .אני מתנגד 私は反対です。 watashi wa hantaĭ desŭ  !בשו� אופ� 絶対にだめです。 zettaĭ ni dame desŭ !רע מאוד! אפשר כ  
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それはちょっと 困りますね。 

sore wa chotto 

komarimasŭ ne 

 。残念ながら、 できません  .זה היה מקשה עלי

zannen nagara, 

dekimasen 

.לצערי אינני יכול  

 

39 .�:כ� אפשר לומר א� מתקשי  私は困っています。 watashi wa komatte 

imasŭ 

 私は困りました。 watashi wa ).קשה לי. (יש לי בעיה

komarimashĭta 

 。困ったことに なりました  ).קשה לי. (יש לי בעיה

komatta koto ni 

narimashĭta 

 יש לי בעיות

:כ� אפשר לשאול מה כדאי לעשות. 40  どうしたらいい でしょうか？ 

dōshĭtara ii  

deshōka? 

  ?מה לעשות

  何をしたらいい でしょうか？ 

nani wo shĭtara ii 

deshōka? 

  ?מה לעשות

 何ができるでしょうか？ 

nani ga dekiru deshōka? מה נית� לעשות?  困りましたね? komarimashĭta ne? מה לעשות? 
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困ったな？ komatta na מה לעשות? 

:כ� נית� לבקש עזרה. 41  お願いします！ o-negaĭ shĭmasŭ אני מ � 。手伝っていただけませんか  !בבקשה, בקש ממ

Tetsudatte itadake 
masenka 

 。手伝っていただけますか  )בנימוס רב! (נא עזור לי

tetsudatte itadakemasŭka בבקשה, עזור לי!  手伝ってくださいませんか。 

tetsudatte 

kudasaĭmasenka 

!בבקשה, ]אותי[הצילו  助けてください！ tasŭkete kudasaĭ  !בבקשה, עזור לי 手伝ってください。 tetsudatte kudasaĭ  !בבקשה, עזור לי  

:כ� אפשר להתעניי� במתרחש או לברר מה הבעיה. 42  何か起こりましたか？ 

nani-ka okorimashĭtaka? מה קורה?  何かありましたか？ nani-ka arimashĭtaka? מה קרה?  どうしましたか？ dō shĭmashĭtaka? מה קורה?  何が起きたん ですか？ 

nani ga okitan  

desŭka? 

?מה קרה  何かお困りですか？ nani ka o-komari desŭka? מה הבעיה?  
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:        כ� אפשר להציע עזרה. 43  お手伝いできますか？ 

o-tetsudaĭ dekimasŭka? � ？何かお役に立つことがありますか  ?אוכל לעזור ל

nani-ka o-yaku ni tatsu 

koto ga arimasŭka? 

�?במה אוכל לעזור ל  何かお手伝いすることがありますか？ 

nani-ka o-tetsudaĭ suru 

koto ga arimasŭka?  

 �הא� אוכל לעזור ל

?במשהו  何かお手伝い できますか？ 

nani-ka o-tetsudaĭ 

dekimasŭka? 

� ？お手伝いしましょうか  ?במה אוכל לעזור ל

o-tetsudaĭ shĭmashōka?  �הא� אוכל לעזור ל

 。お手伝いいたしましょう  ?במשהו

o-tetsudaĭ itashĭmashō מכל הלב � 。喜んでお手伝い します .אעזור ל

yorokonde o-tetsudaĭ 

shĭmasŭ 

.אעזור ל� מכל הלב  

 

 ?אתה פנוי ?お暇がありますか？ o-hima ga arimasŭka  ):26 פרק'   ר–לאחר ההתנצלות   (השיח יש פנאי 
כ� אפשר לשאול הא� לב�. 44

  ) ?יש ל� פנאי( ?אתה פנוי ?お暇ですか？ o-hima desŭka  )?יש ל� פנאי(
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お時間が ありますか？ 

o-jikan ga  

arimasŭka? 

 ?אתה פנוי

 ？お時間は空いて いますか  )יש ל� פנאי (

o-jikan wa aĭte  

imasŭka? 

 ？どなたかお待ち ですか  ?יש ל� זמ�

donata-ka wo o-machi 

desŭka? 

?ה מחכה למישהו/את  

:לקולנוע או לריקוד, כ� מזמיני� לבית קפה. 45  

 (あなたを)レストランにお誘い したいのですが いかがですか？ 

(anata wo) resŭtoran  

ni o-sasoĭ  

shĭtaĭ no desŭ ga  

ikaga desŭka? 

] אות�[אפשר להזמי� 

  ?למסעדה

(あなたを)レストランにご招待したいのですがいかがですか? 

(anata wo) resŭtoran  

ni go-shōtaĭ shĭtaĭ  

no desŭ ga ikaga  

desŭka? 

] אות�[הא� אפשר להזמי� 

  ?למסעדה

 ？レストランに 行きませんか )באופ� רשמי יותר(

resŭtoran ni  

ikimasenka? 

 ?お茶でも飲みませんか  ?אולי נל� למסעדה

ocha de mo nomimasenka  בוא נשתה תה] �בוא נל

 ？お茶を飲みながら 話しませんか ]לשתות תה

ocha wo nominagara 

hanashimasenka? 

בוא נל� [בוא נשתה תה 

  . ונדבר] לשתות תה
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(あなたを)映画にお誘いしたいのですがいかがですか？ 

(anata wo) eĭga ni o- 

sasoĭ shĭtaĭ no des ga 

ikaga desŭka? 

] אות�[אפשר להזמי� 

 ？映画にいきませんか  ?לקולנוע

eĭga ni ikimasenka? לראות סרט �  ?אולי נל

  

  散歩に行きませんか？ 

sampo ni ikimasenka? לטייל � ？踊りに行きませんか  ?אולי נל

odori ni ikimasenka? לרקוד � ？カラオケに行きませんか  ?אולי נל

karaoke ni ikimasenka? לקריוקי � ？あなたをお宅までお送りしてもいいですか  ?אולי נל

anata wo o-taku made  

o-okuri shĭte mo ii 

desŭka? 

 。ちょっと私の部屋にお寄りになりませんか  ?אפשר ללוות אות� הביתה

chotto watashi no heya ni 

o-yori ni narimasenka 

 ?אולי ניכנס לחדרי

 

 

  一緒に行きませんか。 

issho ni ikimasenka ביחד �  ?נל
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46 .�:אפשר להחמיא לאישה ולהעביר  לה מסר רומנטי, באדיבות, כ  あなたはとても綺麗ですね。 

anata wa totemo kireĭ 

desŭ ne 

 。あなたは素敵な洋服を着ていますね .את יפה מאוד

anata wa sŭteki na 

yōfŭku wo kite imasŭ ne 

 。あなたはセンスがいいですね .את לבושה יפה

anata wa sensu ga  

ii desŭ ne 

 。あなたはスタイルがいいですね .יש ל� טע� טוב

anata wa sŭtaĭru  

ga ii desŭ ne 

 。あなたは瞳が綺麗です .יפה] טע�[הסגנו� של� יפה 

anata wa hitomi ga kireĭ 

desŭ 

 。あなたはとても 優しい人ですね .יש ל� עיניי� יפות

anata wa totemo 

yasashii hĭto desŭ ne 

לב ונחמדה 
את טובת

 。あなたは心の綺麗な人です .מאוד

anata wa kokoro no kireĭ 

na hĭto desŭ 

 。あなたと一緒に 話していると とても楽しいです ].לבבית[את מאוד טובה 

anata to issho ni 

hanashĭte iru to 

totemo tanoshii desŭ 

� 私は独身です。 watashi wa dokushin .נעי� מאוד לשוחח אית

desŭ 

 ).לא נשוי(אני פנוי 
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あなたは結婚して いますか? 

anata wa kekkon shĭte 

imasŭka 

 。私はあなたに恋 しました )?אתה נשוי(? את נשואה

watashi wa anata ni koĭ 

shĭmashĭta 

� 。私はあなたを 愛しています .התאהבתי ב

watashi wa anata wo  

aĭ shĭte imasŭ 

 ?キスしてもいいですか .ת אות�/אני אוהב

kisu shĭte mo ii desŭka  מותר לנשק]� 。あなたと一緒にいると幸せです ?]אות

anata to issho ni iru to 

shiawase desŭ 

  .מאושר להיות אית�]  אני[

 あなたをお宅までお送りしてもいいですか？ 

anata wo o-taku made  

o-okuri shĭte mo ii 

desŭka? 

?אפשר ללוות אות� הביתה  

:כ� אפשר לסכ� על המש� הקשר. 47  今度はいつ会えますか? 

kondo wa itsu aemasŭka? הבאה � ？今度はいつ 会いましょうか  ?מתי ניפגש בפע

kondo wa itsu 

aĭmashōka? 

בצורה (? מתי שוב ניפגש

 ？あなたの電話番号は何ですか )פחות רשמית

anata no o-denwa bangō 

wa nan desŭka? 

�  ?מה מספר הטלפו� של
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あなたに電話をかけてもいいですか? 

anata ni denwa wo kakete 

mo ii desŭka? 

 �מותר להתקשר אליי

 ・・・私の電話番号を お教えしたいの ですが ?בטלפו�

watashi no denwa bangō 

wo o-oshie shĭtaĭ no  

des ga 

הייתי רוצה לתת ל� את 

 。電話をしてください  .מספר הטלפו� שלי

denwa wo shĭte kudasaĭ בבקשה, י אליי/צלתצל. 電話をかけて くれませんか? 

denwa wo kakete 

kuremasenka 

, י אליי בטלפו�/תתקשר

 。名刺を下さいませんか  .בבקשה

o-meĭshi wo 

kudasaĭmasenka 

אפשר לקבל את כרטיס 

� 。私の名刺をどうぞお持ちください  ?הביקור של

watashi no meishi wo 

dōzo o-mochĭ kudasaĭ 

הינה כרטיס , בבקשה

  .הביקור שלי

 。どうぞ構わないで 下さい  !בבקשה, תפסיק !やめてください! yamete kudasaĭ :כ� אפשר לדחות את הניסיו� ליצור קשר. 48

dōzo kamawanaĭde 

kudasaĭ 

 ！放っておいて下さい !בבקשה, עזוב אותי

hōtte oĭte kudasaĭ! בבקשה, עזוב אותי!  
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お断りします。 o-kotowari shĭmasŭ או לא . ת/אני מסרב

  ה/מסכימ

:� לביקורכ� אפשר להזמי. 49  私の家にいらっしゃいませんか。 

watashi no ie ni 

irasshaĭmasenka 

 。私の家においでになりませんか .בבקשה, בוא לבקר אותי

watashi no ie ni oide ni 

narimasenka 

 .בבקשה, בוא לבקר אותי

 (あなたを)私の家にご招待したいのですがいかがですか 

 (anata wo) watashi no ie 

nigo shōtaĭ shĭtaĭ no desŭ 

ga ikaga desŭka 

] אות�[הייתי רוצה להזמי� 

 .בבקשה, בוא אליי 遊びに来て下さい asobi ni kite kudasaĭ .לבקר אותי

: בעל הבית יכול לומר, כשבא אורח. 50  よくいらっしゃいました。 

yoku irasshaĭmashĭta הבא �אני שמח ! [ברו

].שבאת  ようこそおいで くださいました。 

yōkoso oide 

kudasaĭmashĭta 

אני שמח ! [ברו� הבא

 。どうぞお入り下さい ].שבאת

dōzo o-hairi kudasaĭ בבקשה, היכנס. どうぞ入ってください。 

dōzo haitte kudasaĭ נא להיכנס. 
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こちらへどうぞ。 kochira e dōzo בבקשה, היכנס לכא�. どうぞお先に。 dōzo o-saki ni  נא להיכנס]� 。どうぞそこにおかけ下さい .נא לשבת かけて下さい。 kakete kudasaĭ .נא לשבת 座ってください。 suwatte kudasaĭ .שב בבקשה おかけ下さい。 o-kake kudasaĭ .בבקשה, שב お座り下さい。 o-sŭwari kudasaĭ ].אני אחרי

dōzo soko ni  

o-kake kudasaĭ 

� 。お楽になさってください .בבקשה, תרגיש כמו בבית お楽にどうぞ。 o-raku ni dōzo .בבקשה, שב ש

o-raku ni nasatte kudasaĭ תרגיש אצלי כמו בבית ,

 。ご遠慮なさらないで下さい .בבקשה

go-enryo nasaranaĭde 

kudasaĭ 

 ？何か冷たい物は いかがですか  ?]משהו[תשתי /הא� תשתה ?喉が乾きませんか？ nodo ga kawakimasenka .בבקשה, אל תתבייש

nani-ka tsumetaĭ mono 

wa ikaga desŭka? 

 ?何かアルコールは いかがですか  ?רוצה לשתות משהו קר

nani-ka arŭkōru wa 

ikaga desŭka? 

אפשר להציע ל� לשתות 

 ?何かお酒はいかがですか  ] אלכוהולימשקה[? משהו

nani-ka o-sake wa 

ikaga desŭka? 

אפשר להציע ל� לשתות 

  ]משקה אלכוהולי[ ?משהו
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お腹が空いていますか？ 

onaka ga suĭte imasŭka? אתה [? אתה רוצה לאכול

 ？何かを食べたい ですか ]?לא רעב

nani-ka wo tabetaĭ 

desŭka? 

 ?רוצה לאכול משהו

 タバコをどうぞ。 tabako wo dōzo בקשהב, עש�. ここでタバコを 吸ってもいいです。 

koko de tabako wo 

 sūtte  mo ii desŭ 

 ？ここでタバコを 吸っても かまいませんか .מותר לעש� כא�

koko de tabako wo  

sūtte mo  

kamaĭmasenka? 

  ?מותר לעש� כא�

 。ここでタバコを 吸わないで下さい )שאלה אפשרית של אורח(

koko de tabako wo 

suwanaĭde kudasaĭ 

  .בבקשה, אל תעש� כא�

 

51 .� 。お引き留めしました  :כ� אפשר להיפרד מאורחי� כשה� עוזבי

o-hiki tome shĭmashĭta � 。又遊びに来て下さい .סליחה שעיכבתי אות

mata asobi ni kite kudasaĭ בבקשה, בוא לבקר שוב.  ぜひまた遊びに 来てください。 

zehi mata asobi ni  

kite kudasaĭ 

  !את� חייבי� לבוא שוב
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またどうぞ。 mata dōzo נא [וב בבקשה בוא לבקר ש

 。いずれ又お目に かかりましょう  ].בבקשה, לבוא שוב

izure mata o-me ni 

kakarimashō 

 !כל טוב お元気で。 o-genki de  !כל טוב ごきげんよう。 go-kigen yō  !  להתראות

:אפשר לומר, כשנכנסי� כאורחי� לבית. 52  ごめん下さい、 入ってもいいですか? 

gomen kudasaĭ, 

haitte mo ii desŭka? 

  ?כנסאפשר להי, סליחה

  

 ごめん下さい、 入ってもよろしいですか？ 

gomen kudasaĭ, 

haitte mo yoroshii 

desŭka? 

?אפשר להיכנס, סליחה  

 

 

: אפשר לומר, כשעוזבי� בית לאחר הביקור בו. 53  どうもありがとう ございました。 

dōmo arigatō 

gozaĭmashĭta 


על תשומת[תודה רבה  お疲れ様でした。 o-tsukare sama deshĭta ].על טרחת�[תודה רבה 

�  ]על דאגת�]תודה רבה  [ お世話様でした。 o-sewa sama deshĭta.לב
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いろいろとお世話になりどうもありがとうございます。 

iroiro to o-sewa ni nari 

dōmo arigatō gozaĭmasŭ 

הלב 
תודה רבה על תשומת

ועל כל מה שעשית [שגילית 

 。暖かいおもてなし、ありがとうございました ].בשבילי

atatakaĭ o-motenashi, 

arigatō gozaimashĭta 

 רבה על קבלת הפני� תודה

  ].הכנסת האורחי�[החמה 

  

54 .�:כיצד לנהוג בנימוס בזמ� ארוחה המוגשת ל  いただきます。 itadakimasŭ אני מקבל בתודה ובכבוד .  

נהוג לומר זאת לפני (

 ？これを食べて見て もいいですか  )הארוחה

kore wo tabete mite  

mo ii desŭka? 

 もう少しお願い します  ?אפשר לטעו� את זה

mō sukoshi o-negaĭ 

shĭmasŭ 

 。とても美味しいです  .בבקשה, ת� לי עוד 結構ですね。 kekkō des ne .בבקשה, ת� לי עוד קצת

totemo oishi desŭ מאוד � 。とてもいい香り ですね .טעי

totemo ii kaori  

desŭ ne 

 ？これはなんと いいますか  .ריח ניחוח

kore wa nan to 

 iimasŭka? 

  ?אי� זה נקרא
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これは何ですか？ kore wa nan desŭka? המה ז?  これを私は 食べられません。 

kore wo watashi wa 

taberaremasen 

בבקשה , אל תדאג לי お構いなく。 o-kamaĭnaku  .אינני יכול לאכול את זה

 。十分いただきました ).דחיית הכיבוד(

jūbun itadakimashĭta  אכלתי לשובע(אני שבע.( 私はお腹がいっぱいです。 

watashi wa onaka ga 

ippaĭ desŭ 

 。すみません、結構です .מספיק לי, לא いいえ、結構です iie kekkō desŭ .זה מספיק לי もう結構です。 mō kekkō desŭ .אני שבע

sŭmimasen, kekkō desŭ 

 

  .א� מספיק לי, סליחה

:אחרי האוכל יש לומר. 55  ごちそうさまでした。 

gochisō sama deshĭta הכיבוד היה מצוי�  !  

 !תודה על הכיבוד

:ואפשר להוסי,  とても美味しかったです。 

totemo oĭshĭkatta desŭ מאוד � .היה טעי
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美味しい食事をどうもありがとうございました。 

oishii shokuji wo dōmo 

arigatō gozaĭmashĭta 

תודה רבה על הכיבוד 

� 。美味しいお料理をどうもありがとうございました .הטעי

oishii o-ryōri wo dōmo 

arigatō gozaĭmashĭta 

תודה רבה על הכיבוד 

�  .הטעי

: כ� נוהגי� בנימוס כשמארחי� ומגישי� כיבוד. 56  どうぞ。 dōzo בבקשה! どうぞ、召し上って下さい。 

 

dōzo, meshiagatte 

kudasaĭ 

הארוחה על , בבקשה

השולח� או הגישו כבר את 

 。どうぞ、召し上がれ ).בתיאבו�( הארוחה

dōzo, meshiagare הארוחה על , בבקשה

השולח� או הגישו כבר את 

 ) בתיאבו�( הארוחה

 もう少しいかが ですか？ 

mō sukoshi ikaga 

desŭka? 

  ？お気に召しましたか ?טעי� ל� ?美味しいですか？ oĭshii desŭka ?יע ל� תוספתאפשר להצ

o-ki ni meshimashĭtaka �  ?זה מצא ח� בעיני
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これはいかがですか？ 

kore wa ikaga desŭka? את זה � ?何を召し上がりますか  ?אתה רוצה לטעו

nani wo 

meshiagarimasŭka? 

 ？何を食べたいですか  ?מה תאכל

nani wo tabetaĭ desŭka? מה  (?מה תרצה לאכול

 ？何を食べてみたいですか )?תאכל

nani wo tabete mitaĭ 

desŭka? 

� 。お粗末様でした ?מה תרצה לטעו

 

o-somatsu sama deshĭta  אני מצטער שהכיבוד היה

כתגובה על אמירת .(צנוע

התודה של האורח על 

 。何もお構いで きませんで ).האוכל

nanimo o-kamaĭde 

kimasen de 

סלח לי על שאיני מקדיש 

 .לב
ל� מספיק תשומת

:תוכל לומר, א� אתה שותה אלכוהול. 57  乾杯！ kampaĭ! �!לחיי  

:כ� אפשר לקבוע פגישה. 58  お会いしたいのですがいかがですか? 

o-ai shĭtaĭ no desŭ ga 

ikaga desŭka? 

�  .הייתי רוצה להיפגש אית
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お伺いしたいの ですが。いかが ですか? 

o-ukagai shĭtaĭ no  

desŭ ga ikaga  

desŭka? 

� ?あなたのご都合はいかがですか .הייתי רוצה לבקר אות

anata no go-tsugō wa 

ikaga desŭka? 

�  ? הא� אפשר להיפגש אית

הא� נוח ל� להיפגש (

 )?איתי

:א� הפגישה תתקיי�, כ� אפשר לברר. 59  お約束通りでいいですか? 

o-yakusoku dōri de ii 

desŭka? 

� ？ご都合はいかが ですか ?הא� הפגישה תתקיי

go-tsugō wa ikaga 

desŭka? 

� ?ご都合はいい ですか ?הא� הפגישה תתקיי

go-tsugō wa ii  

desŭka? 

� ?お約束のご都合は よろしいですか ?הא� הפגישה תתקיי

o-yakusoku no go-tsugō 

wa yoroshii desŭka? 

הא� הפגישה 

�הא� זה יהיה ל� (?תתקיי

 )?נוח להיפגש איתי

:לשנות את מועד הפגישה) לבקש(כ� אפשר לנסות . 60  お約束を延期して もよろしいですか？ 

o-yakusoku wo enki shĭte 

mo yoroshii desŭka? 

הא� אפשר לשנות את 

  ?מועד הפגישה
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お約束を延期したいのですがよろしいですか？ 

o-yakusoku wo enki 

shĭtaĭ no desŭ ga yoroshii 

desŭka? 

הייתי רוצה לשנות את 

 ？もう少し早くお会いできますか .מועד הפגישה

mō sukoshi hayaku o-ai 

dekimasŭka? 

 �הא� אפשר להיפגש מוקד

 ？もう少し遅くにお会いできますか  ? יותר

mō sukoshi osoku ni o-aĭ 

dekimasŭka? 

הא� אפשר להיפגש מאוחר 

 ?もう少し後でお会いできますか )באותו היו�( ?יותר

mō sukoshi ato de o-aĭ 

dekimasŭka? 

הא� אפשר להיפגש מאוחר 

 ?יותר

 

:לבטל את הפגישה) לבקש(כ� אפשר לנסות . 61  お約束をキャンセルしてもよろしいですか？ 

o-yakusoku wo kyanseru 

shĭte mo yoroshii 

desŭka? 

הא� אפשר לבטל את 

  ?הפגישה

 

 お約束をキャンセルしたいのですがよろしいですか？ 

o-yakusoku wo kyanseru 

shĭtaĭ no desŭ ga yoroshii 

desŭka? 

הייתי רוצה לבטל את 

 。すみませんが都合が悪いです .הפגישה

sŭmimasen ga tsugō ga 

waruĭ desŭ 

אבל לא נוכל , אני מצטער

 .להיפגש
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:שר להתנצל על האיחור לפגישהכ� אפ. 62  遅れてすみません。 okurete sŭmimasen סליחה על האיחור. 遅れて申し訳 ありません。 

okurete mōshiwake 

arimasen 

 。遅くなってすみません .מצטער מאוד שאיחרתי

osoku natte sŭmimasen סלח לי שבאתי מאוחר.  お待たせしました。 o-matase shĭmashĭta  �סליחה שאילצתי אות

 。お待たせして すみませんでした .להמתי�

o-matase shĭte 

sŭmimasen deshĭta 

 �מצטער שאילצתי אות

 。すみません、 大変お待たせしました  .להמתי�

sŭmimasen, 

taihen o-matase 

shĭmashĭta 

] אות�[אני מצטער שאילצתי 

 ].  רב[כה ] זמ�[להמתי� 

):או במפתיע(כ� אפשר להתנצל על עזיבה מוקדמת מ� הצפוי . 63  申し訳ありませんがこれで失礼します。 

mōshiwake arimasen ga 

kore de shĭtsureĭ shĭmasŭ 

, הנימוס
סלח לי על חוסר

סליחה על שאני מתנהג  失礼します。 shĭtsureĭ shĭmasŭ .בבקשה

 .טקט
בחוסר
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突然で申し訳 ありませんが私は 行かなければ なりません。 

totsuzen de mōshiwake 

arimasen ga watashi wa 

ikanakereba  

narimasen 

� אבל אני צרי, אני מצטער

 。申し訳ありませんが私は行かなければなりません . לעזוב במפתיע

mōshiwake arimasen ga 

watashi wa ikanakereba 

narimasen 

עלי , אני מצטער מאוד

 .ללכת

:כ� אפשר להיפרד. 64  さようなら。 sayōnara ולהתראות � 。どうも失礼しました .שלו

dōmo shĭtsureĭ 

shĭmashĭta 

על [סליחה על אי הנעימות 

על [סליחה על אי הנעימות  では失礼します。 dewa shĭtsureĭ shĭmasŭ ].כ� שאני נאל? לעזוב

שאני [אני מצטער מאוד  ごめんなさい。 gomen nasaĭ ].כ� שעלי לעזוב

  תודה על המאמ?  お疲れ様です。 o-tsukare sama desŭ ].נאל? לעזוב

) �ברכת פרידה לעמיתי

ניפגש (יותר ניפגש מאוחר  ではまた後ほど。 dewa mata nochihodo )בעבודה בזמ� פרידה

 。それではまた お会いしましょう ).בפע� אחרת

soredewa mata 

o-aĭshĭmashō 

 .נתראה בעתיד
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いずれまたお目にかかりましょう。 

izure mata o-me ni 

kakarimashō 

 。またお会いしましょう  !להתראות במפגש הבא

mata o-aĭ shĭmashō  ניפגש(עוד נתראה.( ではまたお会いましょう。 

dewa mata o-aĭmashō  ניפגש(עוד נתראה.( じゃあまた後で。 jā mata ato de  נתראה)מאוחר ) ניפגש

לא , בשפה מדוברת... (ְלִהת お先に。 o-saki ni !להתראות מחר !また明日。 mata ashĭta !להתראות במיפגש הבא !また今度。 mata kondo !להתראות ではまた。 dewa mata !להתראות !また！ mata .יותר

 ).� חברי�בי, רשמית

:פרידהנשי� יכולות לומר בזמ� . 65  ではね。 dewa ne להתראות! じゃあね。 jā ne להתראות! 後でね。 ato de ne להתראות! 



 אליה פושקי�

 96 

またね。 mata ne  הבאה �להתראות בפע

להתראות בפע� הבאה  じゃあまたね。 jā mata ne ]!ניפגש[

   !להתראות מחר また明日ね。 mata ashĭta ne ]!ניפגש[

:בזמ� פרידה אפשר ג� לאחל. 66  お元気で ごきげんよう! お元気で!  ごきげんよう! 

1. o-genki de 

2. go-kigen yō 

3. o-genki de!  

    go-kigen yō! 

שלוש אפשרויות ! כל טוב

 。ご幸福をお祈り いたします . של ברכת פרידה

go-kōfuku wo o-inori 

itashĭmasŭ 

בדיבור ! (מאחל ל� אושר

 。ご成功をお祈り いたします  ).רשמי או בכתב

go-seikō wo o-inori 

itashĭmasŭ 

לל מתפ! (מאחל ל� הצלחה

�  !)להצלחת

 ご多幸を祈り いたします。 

go-takō wo o-inori 

itashĭmasŭ 

! מאחל ל� אושר רב

 。ではどうかご無事で !דר� צלחה! כל טוב どうぞご無事で。 dōzo go-buji de  ).בדיבור רשמי או בכתב(

de wa dōka go-buji de צלחה �  !דר� צלחה 良いご旅行を! yoi go-ryokō wo !דר
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ではどうかご無事で。良いご旅行を。 

de wa dōka go-buji de 

yoĭ go-ryokō wo 

 。どうぞ、ごゆっくり  !דר� צלחה! נסיעה טובה

dōzo go-yukkuri � 。良い一日をお過ごしください  !יו� נעי�  良い一日を。 yoĭ ichinichi wo  !בילוי נעי

yoĭ ichinichi wo o-

sugoshi kudasaĭ 

� ！よい休日をお過ごしください  !מאחל ל� יו� נעי

yoi kyūjitsu wo o-sugoshi 

kudasaĭ 

 ！ゆっくり休日をお過ごしください  !חופשה נעימה

yukkuri kyūjitsu wo o-

sugoshi kudasaĭ 

 。ゆっくり休んでください  !מנוחה נעימה בחופשה

yukkuri yasunde kudasai מנוחה שלמה!  良い週末を。 yoĭ shūmatsu wo �  !סו, שבוע נעי

  良い週末をお過ごしください。 

yoĭ shūmatsu wo 

o-sugoshi kudasaĭ 

�במקרה של ! (החזק מעמד  頑張って下さい! ganbatte kudasaĭ  !מאחל ל� סו, שבוע נעי

  )קשיי� או מחלה
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お気をつけて下さい。 

o-ki wo tsukete kudasaĭ �  !שמור על עצמ

 お体を大切に! o-karada wo taĭsetsu ni �  !שמור על עצמ� ご自愛を! go-jiaĭ wo  !שמור על עצמ

 )� !無理をしないで 下さい )כשצפויי� קשיי

muri wo shĭnaĭde  

kudasaĭ 

 שמור! (אל תעבוד קשה מידי

� !無理をなさらないように  )על עצמ

muri wo nasaranaĭ  

yōni 

! אל תעבוד קשה מידי

)�בנימוס ) שמור על עצמ

 .רב

67 .�:כ� אפשר למסור דרישת שלו� כשנפרדי  よろしくお伝え 下さい。 

yoroshĭku o-tsutae 

kudasaĭ 


 מסור� 。さんによろしくお伝えください… . נא דרישת שלו

…-san ni yoroshĭku  

o-tsutae kudasaĭ 


 מסור � נא דרישת שלו

 。奥さんによろしくお伝えください  לאדו�

okŭsan ni yoroshĭku  

o-tsutae kudasaĭ 


 מסור �נא  דרישת שלו

� 。ご主人によろしくお伝えください .לאשת

go-shujin ni yoroshĭku  

o-tsutae kudasaĭ 

דרישת , בבקשה, מסרי

� .שלו� לבעל



 יפני+עברי  שיחו�

 99 

お子さんによろしく お 伝 え く ださい。 

o-ko-san ni yoroshĭku o-

tsutae kudasaĭ 

דרישת , בבקשה, ורמס

� 。ご家族の皆さんによろしくお伝え下さい  .שלו� לילדי

go-kazoku no mina san ni 

yoroshĭku o-tsutae 

kudasaĭ 

 �מסור דרישת שלו

 。お友達によろしくを伝え下さい .בבקשה, למשפחה

o-tomodachi ni yoroshĭku 

o-tsutae kudasaĭ 

 �מסור דרישת שלו

�  .בבקשה, חברי�/לחבר

:תמש בשיחת טלפו�בביטוי� האלה אפשר להש. 68  もしもし moshi-moshi הלו...  はい、もしもし。 hai, moshi-moshi שומע, כ�  …と申します。 …to mōshimasŭ  שמי...  私は…です。 watashi wa …desŭ לי � ?失礼ですが、どちら様でしょうか ?מי מדבר ?どなたですか? donate desŭka ...קוראי

shĭtsureĭ desŭ ga, dochira 

sama deshōka? 

 ?お名前を伺えますか ?מי מדבר, סליחה

o-namae wo 

ukagaemasŭka? 

 �אפשר לדעת אי� קוראי

� 。さんをお願い します… ?ל

…-san wo o-negaĭ 

shĭmasŭ 

 �?בבקשה... אפשר לדבר ע  
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ちょっと待って下さい。 

chotto matte kudasaĭ בבקשה, המת�. あなたに電話です。 anata ni denwa desŭ בטלפו� � 。ゆっくり話して ください  מבקשי� אות

yukkuri hanashĭte 

kudasaĭ 

 。もう一度言って ください .בבקשה, דבר לאט יותר

mōichido itte  

kudasaĭ 

� 。もう一度繰り返してください .בבקשה, אמור עוד פע

mōichido kurikaeshĭte 

kudasaĭ 

 。受話器はどうぞ、そのまま  .לא שומעי� טוב 良く聞こえません。 yoku kikoemasen  .בבקשה, חזור

juwaki wa dōzo  

sono mama 

 。すみませんが、番号が間違っています אל תנתק

sŭmimasen ga, bangō ga 

machigatte imasŭ 

 。すみません、番号を間違えました  .טעות במספר, סליחה

sŭmimasen, bangō wo 

machiemashĭta 

נדמה לי שטעיתי , סליחה

 。さんはいません・・・  .במספר

…-san wa imasen איננו... האדו� 

  ).כ� אפשר לענות בבית(
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・・・さんは留守です。 

…-san wa rusu des יתבב[איננו ... האדו� [  

 。さんは仕事に行っています・・・  ).כ� אפשר לענות בבית(

…-san wa shigoto ni itte 

imasŭ 

  הל� לעבודה... האדו�

 。さんは事務室にいます・・・  ).כ� אפשר לענות בבית(

…-san wa jimushitsu ni 

imasŭ 

  .נמצא בעבודה... האדו�

 。さんは 忙しいです・・・ ).כ� אפשר לענות בבית(

…-san wa isogashii desŭ סוק כרגעע... האדו� .  

כ� אפשר לענות (

 ？その方はいつ帰りますか ).במשרד/בעבודה

sono kata wa itsu 

kaerimasŭka 

 。後で電話をかけて ください  ?מתי הוא יחזור

ato de denwa wo kakete 

kudasaĭ 

  נא להתקשר מאוחר יותר 

)� 。後程おかけ直し 下さい  ).כ� נהוג לענות לחברי

nochihodo o-kake naoshi 

kudasaĭ 

, תרהתקשר נא מאוחר יו

 .אתקשר מאוחר יותר また電話をします。 mata denwa wo shĭmasŭ .בבקשה

)� 。後程かけなおします ).כ� נהוג לומר לחברי

nochihodo kake 

naoshĭmasŭ 

.אתקשר מאוחר יותר  お電話をありがとうございました。 

o-denwa wo arigatō 

gozaimashĭta 

 .להתראות ごめんください。 gomen kudasaĭ .תודה שהתקשרת
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A 愛 

• 愛しています 

aĭ 

aĭ shĭte imasŭ 

  הָבֲה/

 空く  בֵהי א-ִנֲא

 

•空いています 

aku 

 

aĭte imasŭ 

�ק-Gָר FָFְד8ְמֶ.Dְ ( ת-BַCְתִהְל ,

 )בָחְרֶמ

 Bָ 明ける、 明けますנ8י

akeru,  

akemasŭ 

 あります -ָדהありがとう arigatō J  יִרָ.ְפי ֶאלJְ ありえない arienaĭ FִJִ//הあなた anata /Jָ ְלַהתִחיל; ).ֶמHֶַה(ִלזר-ַח 

•ありません (ない) 

• あ り ま し た 

• あ り ま し たか？ 

aru, arimasŭ 

arimasen (naĭ) 

 

arimashĭta 

arimashĭtaka? 

  )ה8יֶ.ִמ(.8ת י-ת Fְִרִלְה; י-תִלְה

 ִהתַגKָה, ָצאִנְמ ֵאינ-, ֵאי�

  

  ָהָיה

 ָמָחר D 明日 ashĭta-ה-ל/ְל アルコール arŭkōru )רָבָעFְ(? ָצא ִנְמ/ָהָיה
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遊ぶ、遊びます 

• 遊び 

• 遊びに来て ください 

asobu, asobimasŭ 

asobi 

asobi ni kite  

kudasaĭ 

  -תְלַבK, ְלLֵַחק

Lְיד8ר; ָחקִמFִ  

F-א ְלַבMֵַבָקָ.ה, רFְ  暖かい atatakaĭ  ָחְמַעט� ,B-.ֵר  後で ato de ַחר/
�Dָ ,ֲחֵרי/
 厚い ֵכ�

• 厚く 

atsuĭ 

atsuku 

 ִביָבְל

 会う、会います  ָבִבי8תFְִל

• 会いましょうか 

• 会えます 

• 会い 

au, aĭmasŭ 

aĭmashōka 

 

aemasŭ 

aĭ 

 ְלִהיBֵָגש

 יBֵָגשִנF-ִאי /F-א

 

 נ8ַכל ְלִהיBֵָג. 

Bְִגיָ.ה 

 

B 万事 ・万事大丈夫です 

banji  

banji daĭjōbu desŭ 

  לDַֹה

רֶדֵסל DFְַֹה  馬鹿 

• 馬鹿ばかしい 

baka 

baka-bakashi 

 ִטיBֵש

  טַעְמDִ, קַר ばかり bakari ט8י-תְ.
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番号 bangō ְסִמBָ ר  別に betsu ni Fִדָחי8ְמ  びっくりする 

• びっくりしました 

bikkuri suru 

bikkuri shĭmashĭta 

 Bֵַלאְלִהְת

 無事に אKֵBִַהְת

• ご無事で 

buji ni 

go-buji de 

�  הָחָלְצַהFְ ,Fְָ.ל-

 ! Dָל ט8ב

Nֶֶר� 無沙汰する !ֵלָחהַצ ְ

 

• 無沙汰いたしました 

busata suru 

 

busata  

itashĭmashĭta 

 י� �Oִ ַחָמיִס� יָתִנא לֹ� ַמְזִמ

  יJִַתא ָנלֹ� ַמִמְז] ֲאִני[

  הֶלח- 病気 byōki  י� � ַחOִָמִסי 

 

C 違う、違います 

 

chigau,  

chigaĭmasŭ 

  ;י-ת /ֵחרִלְה

 ちょっと ָגָ.הַהְר; ר8ַח
בַמ調子 chōshi Pַ יג8ָ.; ִאי�לא ְלַהְת

• ちょっと待って下さい 

chotto 

chotto matte kudasaĭ 

 ְמַעט; ְקָצת

 Fְַבָקָ.ה, טַעה ְמDֵַח
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中 chū 1 .ְזFִַמ�; 

2 .Fְ��ִמ ; ת-ְְ-J 注意 ・注意をしてください 

chūi 

chūi wo shĭte kudasaĭ 

 

JְL8בת ֵלַמ  

Lִֵל �  רֵהיָזִה, בי

 

D 大丈夫 daijōbu ֹלַהDFְ רֶדֵס 大好き daĭsŭki -דא-� ְמא ֵחֵצמ  だめです dame desŭ ס8רQ ,ִאי
 出す、出します פָשרֶא

• 出して下さい 

dasu, dashimasŭ 

dashĭte kudasaĭ 

 ל-,ִלְ., ְלה-ִציא


ִא�, ֵכ�8ְב では (じゃあ) de wa (jā) א Fְַבָקָ.הֵצה-�Dָ ;�Dֵ � 出来る、出来ます ִא

• 出来ますか? 

• 出来ません 

dekiru, dekimasŭ 

 

dekimasŭka? 

dekimasen 

  /ִלהי-ת ְמס8ָגל

 ְלַהצִליַח, ָיכ-ל

Jָ/ה ָיכ-ל?  

 )ה לא ָיכ-ל/Jָ(ֲאִני לא ָיכ-ל 
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電話 

• 電話をします 

• 電話をかける 

• 電話をかけてください 

• 電話をかけて もいいですか? 

denwa 

denwa wo shĭmasŭ 

denwa wo kakeru 

denwa wo kakete 

kudasaĭ 

denwa wo kakete  

mo ii desŭka?  

  ֶלפ-�ֶט

  ]Fְֶטֶלפ-�[ר ַקHֵֶאְת

�Bְֵלִהְת, ְלַטלHֵֶטֶלפ-�ַקFְ ר 

 Fְַבָקָ.ה] Fְֶטֶלפ-� [,רַקHְֵתִה

 

 ?רַקHֵָ.ר ְלִהְתֶאְפ

 電話番号 denwa bangō ר ֶטֶלפ-�ִמְסBָ です 

• ですか？ 

• でしょう 

•でしょうか？ 

desŭ 

desŭka? 

deshō 

deshōka? 

, זרֶע
 לָע-B (וה ה-ֵמ, ֵי./הוה-

  )טBָ., ִמס- Fיַעִפמ-

 どう (いかが) dō (ikaga) � どこ זהֵאי どちら dochira החמָל, ַערַצFִה.ַתתפ8ת  同情 dōjō  ?היזֵא? ִמי どちら dochira ?ֵאיְ

• どこから 

doku 

doku kara 

 ?הֵאיפֹ

  ארס ,ַרַעל 毒 doku ?ֵמ/ִי�

 נזק, ר-ֶגז
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独身 dokushin ַבדל ,Bָ8י נ  

 どうぞよろしく ַבָקָ.הF( どうぞ dōzo Fִני8Gס(? ִמי どなた donata �ֵכQ ,Qמָנ�;א-דמ Q8L( どうも dōmoה נאלֹ, לא ָנ8Lי(

 お願いします 

dōzo yoroshĭku 

 

o-negaĭ shĭmasŭ 

 ��ַהDִיר א-ָתלָנִעיָ!  

   Fָכב-דִהתַקFֵל לֲאַבֵק. 

)� )תר8 היD Dֶשע-Lִי

 

E 映画 

• 映画館 

eĭga 

eĭgakan 

 ֶסֶרט, -ַעק-לנ

 延期  ַעO8ִס, הזָרֶע Lָ 援助 enjoָפה /נגִלית 英語 eĭgo ק-לנ-ַע
Fֵית

• 延期する 

• 延期してください 

enki 

enki suru 

enki shĭte kudasaĭ 

NִחOָה  

 ִלדח-ת

 הָשMַָבF] אתזֹ[ח-ת דִלָנא 

F 不幸 fukō ס-�, ָצָרהQ 
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不愉快 不愉快な 

fuyukaĭ 

fuyukaĭ na 

  י�ִעי ָנלFִJִ, י�ִעא ָנלֹ

  

 

G が ga 1) .ָלאא, לֲאָב) ר8.ית ִקיַלִמ 

א Lֵנ-לִצ�8O  –מת י-ִס
יתיִלִמ. 2

 ;טGִ.Bַָה

, היָטִל.א ַהLָ מ8לִצ�8Oית יִלִמ. 3

 がっかりする תנ8ָמיG8ַה

• がっかりしました 

gakkari suru 

gakkari shĭmashĭta 

 ִהת/כֵזבל

  ס8יCGמת ַהיד-ִק ご (おー) go- (o-) מר?; י8תַח, ֵעָרנ8ת 元気 genki !עַניDָל Jִ/! ק ַמֲעָמדחֵזַה 頑張って下さい ganbatte kudasaĭ ִהת/כֵזב

, ג8ט BָF.ִמא ַהLֵי נ-פֵנה ִליָעִפמ-(

 )ר8יNִFת ַהַפLי Fִיִ.ִל.י 8ִנֵ.
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ごめん 

• ごめんなさい 

 

• ごめん下さい 

gomen 

gomen nasaĭ 

 

gomen kudasaĭ 

  ַנצל8תִהת, סִליָחה

  ַבָקָ.ה  F, יח ִלסַל

  )ֲאִני ִמצַטֵער(

  )-מִרי�א(סִליָחה 

1 .D.לֵבִסכָנִנ ��ָד של Qית-י,  

2.F-ס ,Lִפ-�טל תיַח  ご馳走 

• ごちそうさまでした 

gochisō 

gochisō sama  

deshĭta 

Dִ8דFי 

J8דFיDִָדה ַעל ַה- ございます gozaĭmasŭ אֵצְלִהיָמ 

)FִדFיִמְ.ר ִר8י(  具合 guaĭ ַהרָגָ.ה 

 

H はい haĭ �Dֵ ,�Dָ ;8מקFָט-ב, יַלל ָע 入る 

• 入ってください 

• お入り下さい 

haĭru 

haĭtte kudasaĭ 

 

o-haĭri kudasaĭ 

 ְלִהיDֵָנס

  Fְַבָקָ.ה, ִהDֵָנס

 

�ְא-Jָ ירֲאִני Lֵָמַח ְמא-ד ְלַה初めまして hajimemashĭte Dִ ֶחרBָה, 8Fָ.ה  恥 haji ָנא ְלִהיDֵָנסָ  
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話 

• 話す、話します 

• 話してください 

• 話しませんか? 

• 話せます 

hanashi 

hanasu, hanashimasŭ 

hanashĭte kudasaĭ 

hanashimasenka? 

hanasemasŭ 

 ִסי8Bר

  ְלַדFֵר

NַFֵַבָקָ.ה, רFְ 

  ?א8ַלי ְנַדFֵר

 早い  תגד8תַנִה, ד8יRִנ 反対 hantaĭ ֲאִני ָיכ-ל ְלַדFֵר

• 早く 

hayaĭ 

hayaku 

 ָמִהיר; י�קִדַמ

�תהי- ִליְ�ִרָצ はず hazu ַמֵהר; מ8קָד  恥ずかしい 

• 恥ずかしくないで下さい 

hazukashii 

hazukashikunaĭde 

kudasaĭ 

  . ִמתOֵFַ] ה/Jָ/ֲאִני [

Jִ ל/OֵFַת. ,Fַבָקָ.ה ヘブライ語 hebŭraigo  ָפה ִעבִריתLָ 部屋 heya מלו�ַדרֲח, דרח   非常に hijō ni לטבהח, דא-מ  引き留める 引き留めました 

hikitomeru 

hikitomemashĭta 

  ְלַהפִריַע; ַעDֵבל


�Fֵ, ִאי. 人 hĭto !ב� ָרינ8 זַמֵאתָרא ִהלֹ B  久しぶりですね hĭsashiburi desŭ neָנִאי ,ינBָ �8זַמ 暇 hima ִעיDֵב� Qָד
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瞳 hitomi 1 .�-.ִאי  

2 .� 本当 ֵעיַנִיי

• 本当に 

• 本当の 

hontō 

hontō ni 

hontō no 

  מתא

 בהחלט

 放る、放ります ֲאִמיִתי, ָנכ-�

• 放っています 

• 放ってください 

hōru, hōrimasŭ 

hōtte imasŭ 

hōtte kudasaĭ 

  ש נט-ִל, ַלֲעז-ב

  שֵטנ-, ע-ֵזב

  ?ח8ָנ, יצ8ָר ほしい hoshii ַבָקָ.הF, ז-בֲע

I 家 ie ִיתFַ  いい (良い) ii (yoi) ביֵטֵה, ט-ב いかが (どう) ikaga (dō) � 行く、行きます ?דיָצDֵ? ֵאי

• 行きませんか? 

• 行っています 

• いってらっしやい 

• 行かなければなりません 

iku, ikimasŭ 

ikimasenka? 

itte imasŭ 

itte rasshaĭ 

 

ikanakereba 

narimasen 

  ִלנס-ַע,תֶכֶלָל

� )F-א ֵנֵל�(? א8ַלי ֵנֵל

 )הֶו-הF(ֵל� ה-] ה/Jָ, ֲאִני[

 ֲחז-רַוֵצא 

)Fה ַלָכָרO-ַהא ֵמֵצFַתִי( 

 ב ָלֶלֶכתOַָח
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いけません ikemasen ס8רQ ,ִאי
 祈り ֶאפָ.ר

• 祈る、祈ります 

inori 

inoru,inorimasŭ 

Jְִפיָלה 

 Bַ いる、いますֵללְלִהְת

•いた 

iru, imasŭ 

ita 

 ְלִהיָמֵצא, י-תִלְה

 いらっしゃいます ]רָבָעF[ָצא ִנְמ, ָהָיה

 

• いらっしゃいました 

• いらっしゃいましたか? 

irasshaĭmasŭ 

 

 

irasshaimashĭta 

 

irasshaimashĭtaka? 

  ְלַהִגיַע, א-בָל

)Fיִל ְ.י א-ִנ, ֵ.ס לג8ַחַי.ִF ִדיFר 8י

 )יִמְ.ִר

 ִהִגיַע, Fָא

  

異論 י�ִלבָדִנ, ש-ִני� いろいろ (な) iroiro (na)  ? ִהִגיע ]ִא�ֲה[?  Fָא] ִא�ֲה[  いろん 

• いろんがありません 

iron 

iron ga arimasen 

  תקַמֲחל-, ִהתַנגד8ת

  אֵלָמ, אָלמ8מ いっぱい ippaĭ ִיLָרֵאִלי イスラエル人 isŭraerujin ִיLָרֵאל  イスラエル isŭraeru ָעס8ק 忙しい isogashii ֵאי� ִהתַנגד8ת
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いただく 

 

 

• いただきます 

 

 

itadaku 

 

 

itadakimasŭ 

 

 

 

 ִל.ת-ת, כ-ללא; ָלַקַחת, Fֵללַק

ר 8יFִדF צמ-ַעל ַע רֵב-Nר ַהאָמיֹ( 

 )יִמ.ִר

  ָכב-דבת-ָדה 8ַקFֵל Fמִהֵנִני 

 ה א-ָנJָת ַמַלFָת ַקֵער Fָמל-ח-ָבה (

DִFד8י( 痛い itaĭ D-בֵא  致す、致します 

 

• 致しました 

itasu, itashĭmasŭ 

 

itashĭmashĭta 

 ַעל ַעצמ- יֹאָמר ַהN-ֵבר(ַלֲעL-ת

  )Fִדי8Fר ִר.ִמי

 言う ?ָמַתי Lִ いつ itsuיִתיָע

• …と言います 

• 言いました 

• 言って下さい 

iu, iimasŭ 

…to iimasŭ 

iimashĭta, itta 

itte kudasaĭ 

 ל-ַמר, ַדFֵרל

  ...ק-רִאי� ִלי, ...ִנקָרא

Qר, רַמFִֵדי 

  ֵאי いずれ izure ַבָקָ.הF, דֵגַה

J じゃあ (では) jā (de wa) 8בֵכ� ,�
ִא�Dָ ;�Dֵ � ִא



 יפני+עברי  מילו�

 117 

邪魔 

• 邪魔しました 

• 邪魔しています 

• 邪魔をしないで下さい 

jama 

jama shĭmashĭta 

jama shĭte imasŭ 

jama wo shĭnaĭ 

de kudasaĭ 

 ִמכ.-ל, ַהפָרָעה

  ִהפִריַע

  ַמפִריַע

  �פ-ֶלת ֶטֶרֶפפ-ְ. Bִ 受話器 juwakiיקַמְס 十分 jūbun  היָחִדDָ 冗談 jōdan Fְהִלְ., ָרדִמF 事務室 jimushitsu Lְַעצמ- / Fְַעְצִמי 自己 jiko  ָ.ָעה; ָמ�Bֶֶרק ְז, ָמ�ְז  時間 jikan ַעצמ-F/ יִמFְַעְצ 自分 jibun  יִֹמְצַעל 8FְיBִט, יְדQָגה ְלַעצִמ Fְ 自愛 jiaĭַבָקָ.ה, /ל ַתפִריַע

 

K ―か -ka הָלֵאת ְ.יַלִמ  帰る、帰ります 

• 帰ってください 

• お帰りなさい 

kaeru, kaerimasŭ 

kaette kudasaĭ 

o-kaeri nasaĭ 

 

 .8בָל, ַלֲחז-ר

 Fְַבָקָ.ה, ז-רֲח

. ��ְבFָ8ר8ָ! )Fְה ַלָכָרHָב ַהFַהָתְי(  
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陰 

• お陰様です。 

kage 

o-kage sama  

desŭ 

  לֵצ

�ֵלFִצ:יתִליל8ִמ (יְ�ַתFִזכ8ת תִפיל-ָ  

� ל ה ַעָלשֵאה ַלָבתגFִ 8א-מִרי

�יק回復 kaĭfuku .ִ8  )י�ִקָסֲעַהת ויא8ִרFַמPָב ַה 会議 kaĭgi ָצְרַהQהיָדִעְו, ה  おかけ下さい 

• かけてください 

o-kake kudasaĭ 

kakete kudasaĭ 

  Fְַבָקָ.ה, ֵ.ב

 書く ָנא ָלֶ.ֶבת

• 書いてください 

kaku 

kaĭte kudasaĭ 

 ת-בִלְכ

Dְַבָקָ.ה, ת-בFְ かまいません 

• かまいませんか？ 

kamaĭmasen 

kamaĭmasenka? 

  הCֶַ.א ְמלֹ, ְ� ַהינ8ְיַהֶזה 

��ְל לֹא ְמַ.Cֶה  ֶזה,ֶזה ַהְיינ8 ַהְָ? かも知れません kamo shiremasen ָיכ-ל ִלהי-ת 構う 

• 構わないで下さい 

• 何も構いできませんで 

kamau 

kamawanaĭde kudasaĭ 

 

nani mo kamaĭde 

kimasen de 

 ִלדא-ג

 ]ִלי[/ל ִתד/ג 

ִליָחה ֶ.ֲאִני לא ַמקִדי. ְלָ� ְס

Jְ8Lתַמ
 ֵלב
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乾杯 kanpaĭ ְל� 感激 ָעצ8ב 悲しい kanashii )יתִס-ת DַמָרֲהFַ( !ַחִיי

 

• 感激しました 

kangeki 

 

kangeki shĭmashĭta 

 ַרג.8תִהְת, ז� ַעֶ.ר-

 . ְמא-דַרRִֵהְת

 感謝 יFִיִלע ְלַגה ָנֶז

• 感謝いたしました 

kansha 

kansha itashĭmashĭta 

Jָדה-  

� 感心 感心する ֲאִני מ-ֶדה ְלָ

kanshin 

kanshin suru 

  תל8ֲעBְַתִה

 かしこまりました ג体 karada ,8 ִמ�, 
מ から kara  ַחיח-ִנ, יַחֵר 香り kaori  לֵעBְַתִהְל

kashĭkomarimashĭta ַקְמFֵFְ הָעָנְכַהל 貸す 

• …を貸してください 

kasu 

…wo kashĭte kudasaĭ 

  ְלַהלו-ת, ִאילְלַהְ.

 Fְ... ・変わる ・変わりַבָקָ.ה, לֵאְ.ַה

kawaru 

kawari 

  ,תנ-Jְַ.ִהְל

  ,תנJַ8ְ.ִה

  יינ8ִ.
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家族 kazoku .ְָחהִמBָ 結婚 

• 結婚する 

• 結婚しています 

kekkon 

kekkon suru 

kekkon shĭte imasŭ 

 ִאי�ִני8L, ֲחת8ָנה

 ְלִהיָנLֵא, �ַחJְֵלִהְת

 結構な ְנQ8Lה, ָנ8Lי

• 結 構 で す 

• 結構ですね 

kekkō na 

kekkō desŭ 

kekkō desŭ ne 

  ְמע8ֶלה, ְמצ8ָי�

  ).ַגה8ד ֶ.8יFס לִכַחַיF(י ַד, יקBְִסַמ

 気をつけてください  �א ֵחצ-ְמִל 気に入る ki ni iru וָוָנהDַ; ר8ַח
 בַמPַ; ֶנֶפש 気 ki  תיא8ִר健康 kenkō Fְ יקBְִסא ַמלֹ

ki wo tsukete kudasaĭ זִהיר8תָהְנFִ ג ,ָ�ר8ַח
בַמPַ, הָ.ָגְרַה 気分 kibun .מ-ר ַעל ַעצְמָ  機嫌 

• ご機嫌よう 

kigen 

go-kigen yō 

  ר8ַח
ב ַמPַ,הָ.ָגְרַה

 !Dָל ט8ב! ָרָכהָ.ל-� 8ב
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聞いてください 

• 聞こえません 

• 聞き取れません 

• 聞いてもいいですか? 

kiite kudasaĭ 

kikoemasen 

kikitoremasen 

 

kiite mo ii  

desŭka 

 Fְַבָקָ.ה, בֵ.ְקַה

�  לא .-מִעי

Jִי ֵהיֵטבלא ָ.ַמע  

 

 気持ち ?ָ.ר ִל.א-לֶאְפ

• 気持ちがいいです 

• 気持ちが悪いです 

kimochi 

kimochi ga ii desŭ 

 

kimochi ga waruĭ 

desŭ 

 הָ.ָגְרַה 

 )ייִזב ִפPַס לַמַחַיF(ָנִעי� , ט-ב

   

  �ר-יDִָז 記念 kinen  ִחיָלהר Fְֵרע-ְמ; ַמגִעיל

 着る ָיֶפה L  綺麗な kireĭ na-ֵנא] ֲאִני[; לא א-ֵהב] ֲאִני[ 嫌い kiraĭ  תנ-ר-יְכִז

• 着ています 

kiru 

kite imasŭ 

.Fְֵלִהתַל 

 子供 子供たち お子さん ְלב8ָ.ה, .ב8ָל

kodomo 

kodomo-tachĭ 

o-ko-san 

  דֶלֶי

  י�ִדָלְי

�לֵדַי (ְ�ָלד ֶ.ֶלֶיְ(  恋 

• 恋しました 

koĭ 

koĭ shĭmashĭta 

 ) ִהת/ֲהב8ת(/ֲהָבה 

 ִהת/ֵהב
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困る 

• 困っています 

• 困りました 

• 困ったな 

komaru 

komatte imasŭ 

komarimashĭta 

komatta na? 

 י�ִיָ.ְקע ִלַליָקִהְל

  Fִקָ.ִיי�י  ָ.ר8] ֲאִני[

  Fִקָ.ִיי� ת י-ְה ִל

 こちら (ここ) ה紅茶 kōcha Jֵ ?ַמה ַלֲעL-ת

• どうぞ、こちらへ 

kochira (koko) 

dōzo, kochira e 

 Dָא�

� ָלַג Fְ こちらこそ kochira kosoַבָקָ.ה, �אְלָכ] F-א[�ְ ,ָ� ここに ָקֶפה コーヒー kōhii א-ֶ.ר 幸福 (こうふく) kōfuku ַג� ֲאִני ְמ/ֵחל ְלָ

• ここで 

koko ni 

koko de 

 ]ִנמָצא[Dָא� 

 心  ]רהק-, שֵחתָרִמ[Dָא� 

• 心から 

kokoro 

kokoro kara 

 נפש, ֵלב

  BַFַַע� ַהQFָה. 今度 kondo 1 ! ט-בערב 今晩は konban wa  בערב, הערב   今晩 konban  ֵלבקרבִמ

2 .� !י�ִב� ט-ִיַרֳהָצ! ָ.ל-� こんにちは konnichiwa  ַהBַַע
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これ kore , ַה  こりゃ驚いた korya odoroĭta 

(читается: коря) 

 Fִ 断りיט8י, ִמָלה 言葉 kotoba אLֵנ-, הָלֵא., הָיָעF, ִעניָי� 事 koto  !הָעפJָ ַהיז-ֵא

• 断る 

• お断りします 

kotowari 

kotowaru 

o-kotowari shĭmasŭ 

 ֵסיר8ב

 ָסֵרבל

 怖い ָסֵרבמֲאִני 

• 怖がる 

• 怖がらないで下さい 

• 怖くない 

kowaĭ 

kowagaru 

kowagaranaide 

kudasaĭ 

kowakunaĭ 

 Qי-�, נ-ָרא, ַמפִחיד

 ַפֵחדל

Jְ דפַח/ל ,Fַבָקָ.ה 

 

 くれる  ?ֶרֶא, היָנִדְמ 国 kuni א נ-ָראלֹ

 

• く れませ んか？ 

kureru 

 

kuremasenka? 

ת ַלע8י� OֵBַצְמ(ָנה ָלֵתת FְַמJָ, ָלֵתת

R8.ֵ ,ת ַהַבט-י ְליִ.ִל.י 8ִנN-רֵב( 

 ?ֵת� ִלי8ַלי Jִא
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下さる 

 

 

• 下さいませんか? 

• 下さい (ください) 

kudasaru 

 

 

kudasaĭmasenka? 

 

kudasaĭ 

  ָנהָלֵתת FְַמJָ, ָלֵתת .1

2. )B-ַצְמַהל ָעOִֵדי�F  8רFי

 )ִר.ִמי

  תֶאֲעLֶה � Jִַאֲה

 ? Fִ.ִביִליֶזה

)Fַ8ר ִר.ִמי הָשָקFִדיF( 

�ַעד Bַיד ע-Rִַה ְל,רז-ֲחַל Fְ  繰り返す kurikaesuַבָקָ.ה 苦労 kurō ָעָמל, ֲעב-ָדה 来る 

• 来ました 

• 来て下さい 

• 遊びに来てください 

kuru 

kimashĭta 

kite kudasaĭ 

asobi ni kite kudasaĭ 

  ָלב-א

 Fָא

Jַָבָקָ.ה, ב-אFְ  

Mֵא ְלַב-Fַבָקָ.ה, רFְ 

ּ• 悔やみ 

• 悔やむ 

• 悔しい 

kuyami 

kuyamu 

kuyashii 

Jַ� ַצַער; ת Fְַצַערַתתפ8ִהְ., נח8ִמי

  ְלִהתָחֵרט , ַטֵערְלִהְצ

 キャンセル רֵעַצְמ

• キャンセルする 

kyanseru 

kyanseru suru 

Fִט8לי  

Uֵלְלַב 休日 kyūjitsu -ח-י �יִ.ְפ  
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M 間違う、間違います 

• 間違えています 

• 間違いました 

• 間違い 

machigau,  

machigaĭmasŭ 

machigaete imasŭ 

 

machigaĭmashĭta 

machigaĭ 

 ִלטע-ת

  

  ט-ֶעה] ה/Jָ/ִניֲא[

 

  ָטע8, ָטָעה

 ַעד Dָ  まで madeל ע-ד, ע-ד まだ mada ָטע8ת

 参る、参ります maĭru, maĭrimasŭ מַצ(ָלֶלֶכת , ָלב-אOֵ8ת ַלי� את פע

�まま mama Dָ   )ִר.ִמיFִדי8Fר  ַהN-ֵברְ ,QֵכDָ ��ְ  

Fְ-ַמ ת-אPָב  まあまあ māmā ח-ת א- י-ֵתרBָ  

Dָהָכ
Dָהָכ  まさか masaka לא ִייָתֵכ� ,� .8ב, ע-ד Bַַע� また mata ...ָסֵפק ִא
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待つ、待ちます 

• 待っています 

 

• 待ってください 

• 待たせしました  

matsu, machimasŭ 

matte imasŭ 

 

matte kudasaĭ 

matase shĭmashĭta 

 י�ְלַהמJִ, ְלַחD-ת

�/Jֶ[, ְמַחDֶה] ֲאִני[ [ �ְמַחDִי

)F-הֶוה( 

  ַבָקָ.הJֵ� ,Fְַהְמ

Jִי�ִאיֵל? ְלַהמ まったく mattaku ַגמֵריל ,Fחֵלטה ,Fאמת  迷う ・道に迷ってしまいました 

mayō; 

michi wo 

 mayōtte  

shĭmaĭmashĭta 

Jָהָע  

JָָעFַ ה� 目 目にかかる お目にかかりましょう  דר

me 

me ni kakaru 

o-me ni kakarimashō 

  ַעִי�

 תא-יָרלֵה, יַעִפלה-

 קָ.ִיי� ,ִטרָחה 面倒 mendō נ-ח8ת
ִאי, ַהפָרָעה Dַ 迷惑 meĭwakuרִטיס Fִיק8ר 名刺 meĭshi  ִניBֵָג.F-א 
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召し上がる 

 

 

• 召し上がれ 

• 召し上がってください 

• 何を召し上がりますか? 

meshiagaru 

 

 

meshiagare 

meshiagatte kudasaĭ 

 

nani wo 

meshiagarimasŭka? 

  ִל.ת-ת, כ-ללא

י או ִנ, ֵ.ג8מַצOֵי� את פע8ַלת (

 )סָממנF 88ִדי8Fר ִר.ִמי ייִשִל.

F�-בQֵתי  

F�-בQֵתי! ,Fיא8תִרִל! 

  

 見事な ר�ד 道 michi ?לצה לאכ- ר-ַמה Dב-דו

• 見事に 

migoto na 

migoto ni 

  הפָי

 皆 יִפי-

• 皆さん 

mina 

minasan 

� 8Dָל

 )היָיִנB! (ַרF-ַתי. 1

2 . � ？もいいですか・・・  ַג� も mo )8מנ8ָמס Fִדי8Fר ִר.ִמי(8Dָל

(かまいませんか？) 

…mo ii desŭka? 

 

(…kamaĭmasenka?) 

 ?...פָשרא

もう mō ָברD もう一度 mōichido � יִאָוַדDַ ,Fמ8ָב� 勿論 mochiron ע-ד Bַַע
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物 mono רָבָד, פ?ֵח  申す 

 ・・・と申します 

mōsu 

 

…to mōshimasŭ 

 ִהיָקֵראל; ַדFֵרל

 )Fִדי8Fר ִר.ִמי 8מנ8ָמס(

 ...יִמ.

 )רֵתי-ס FָממנNִ8י8Fר (

 申し上げます 

 

mōshiagemasŭ ר לFֵ8ר ִר.ִמי 8מנ8ָמס(ַדFִדיF( 

 申し訳 mōshiwake ר לFֵ8ר ִר.ִמי 8מנ8ָמס(ַדFִדיF( 

 し訳ありません mōshiwake arimasen ַהצָדָקה, ִהתַנצל8ת もてなし motenashi  ִהתַנצל8ת( ַהצָדָקה] ִלי[ֵאי� 

 持つ 持っています 持ってきてください  )רֵתי-Fִר.ִמי 8מנ8ָמס Fִדי8Fר 

motsu 

motte imasŭ 

motte kite kudasaĭ 

 ִל.ל-ט , ח-זלא, ַהֲחִזיקל

  א-ֵחז, ַמֲחִזיק] אני[

Jִֵלי � ,Fַבָקָ.ה もっともな mottomo na �-גי-ִניה, ָנכ 
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無理 

• 無理をする 

• 無理をしないで下さい 

• 無理をなさらないで下さい 

muri 

muri wo suru 

1. muri wo shĭnaĭde 

kudasaĭ 

2. muri wo 

nasaranaĭde kudasaĭ 

 פָ.ר8תאֵאי� ; ִהיָגי-�
רסח-

 ַדיי-ֵתר ִמ,  Oֵַעתלִה, ִלטר-ַח

  ִמַדיל ִתטַרח י-ֵתר/.1

  

�מ.מ-ר ַעל ַעצ.2ָ!  

)V8ר ִר.ִמי 8מנ8ָמסFִדיF F-רֵתי( 息子 mŭsuko Fֵ �).יִל(  娘 musume 

o-musume-san 

Fַ יִל.(ת(  

N 慰め nagusame ָחָמהנ ,� ない (ありません)  ַתנח8ִמי

naĭ (arimasen) ֵאינ-, ֵאי� ,Fַ לאCִאמָצ 名前 namae �.ֵ 

 何 

• 何も 

• 何か 

nan, nani 

nanimo 

nanika 

  ַמה

 �Nָָבר.8  

Nה8.ַמ, הר ָמַב なんとも nantomo -דמא  

  ...א, לֹ/
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なる 

• なりました 

• な りませ んか？ 

naru 

narimashĭta 

narimasenka? 

 ... ִלהי-ת ְל, לֵהיָעL-ת

 ...ָהָיה ְל, ַנֲעLָה

  ִלהי-ת� ִאֲה

 )ַמ.ה8... (ל

 なさる 

 

 

• なさってください 

nasaru 

 

 

nasatte kudasaĭ 

  ַלֲעL-ת

 יWיִ. שִלי א-ִנ, ֵ.ת ג8ַל פע8(

 )Fִדי8Fר ִר.ִמי 8מנ8ָמס

 お願いします ・願う ?תאמF? מָנ�א- なるほど naruhodo ַבָקָ.הLֶ ,Fהֲע

o-negaĭ shĭmasŭ 

negau 

Fֲאִני מַב, ַבָקָ.הMֵ.  


/ַחר 後 (後で) nochi (ato de) ַיBִָני 日本人 nihonjin ַיBִָנית] Lָָפה[ 日本語 nihongo ַי日本 Nihon (Nippon) �Bָ ?�ֵכא לֲֹה ね ne  שMֵלַב�Dָ ,ֲחֵרי/

/ַחר 後程 nochihodo ֵכ��Dָ ,א8ָחר י-ֵתרְמ  喉が乾きました 

 

nodo ga 

kawakimashĭta 

  ָצֵמא , ר-ֶצה ִל.ת-ת

 )ָיֵב.גר-ִני : מילולית(
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飲む 

• 飲みませんか? 

• 飲 みなが ら 

• 飲みたいですか? 

nomu 

nomimasenka? 

nominagara 

nomitaĭ desŭka? 

 ִל.ת-ת

Jֶ.ה ַמֶ.ה8ִנ? 

 ... .-ִתי�נFִQ8זַמ� ֶ.

]Jָ/ה [J.תר-ֶצה ִל-? 盗む 盗まれる 

nusumu 

nusumareru 

  בגנ-ִל

Rָ8בנ  入学 nyūgaku ל8תFַק, ִהתַקFָה ְלא8ִניֶברִסיָטהָל 

O お o- (go-) י ֵנְפה ִליָעִפמ-( סימ8ִנמת ַהיד-ִק

  ב רDָל מ8ָע-י Bפֵנ ִלא א-Lֵנ-ַה

 落ちる 落としました ה ָיר-קお茶 ocha Jֵ  )פע8ַלת ג8, ֵ.ִני א- שִליִ.י

ochiru 

otoshĭmashĭta 

  ל-יBִל

 落ち着く  לַפָנ

• 落ち着いて下さい 

ochitsuku 

ochitsuĭte kudasaĭ 

 ֵהיָרַגעל

 驚く、驚きます ַבָקָ.הF, עַגָרֵה

• 驚きました 

odoroku, 

odorokimasŭ 

odorokimashĭta 

           לִהְ.ת-ֵמ�, ִהתBֵַלאל

 ִהְ.ת-ֵמ�, ִהתBֵַלא
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踊る、踊ります 

• 踊り 

odoru,odorimasŭ 

odori 

 ִלרק-ד

 お早う ִריק8ִדי�, ִריק8ד

• お早うございます 

ohayō 

ohayō gozaĭmasŭ 

-Fר ט-בק! 

-Fרֵתי-ִנימ8ִסית רה צ8! (ר ט-בק( 

   お出で oĭde מַצ(הָעָגֲהOֵ פע8ַלת ג8, ֵ.ִני א- י�

 美味しい  שִליִ.י Fִדי8Fר ִר.ִמי 8מנ8ָמס

• 美味しくないです 

• 美味しかった 

oĭshii 

oĭshikunaĭ desŭ 

 

oĭshĭkatta 

� ָטִעי

 ָטִעי�  לא

  

� 置く、置きます  יקצִחַמ 可笑しい okashii ָהָיה ָטִעי

• 置いて下さい 

oku, okimasŭ 

oĭte kudasaĭ 

� ַה.ִאיר ל, יַחִנלַה; ָלLִי

� 起こる、起こります   ַבָקָ.הר Fֵאָ.ִה; ַבָקָ.הLִ ,Fי

• 起こりました 

okoru, okorimasŭ 

 

okorimashĭta 

 לִהתַרֵח., ִלקר-ת

  

 怒る、怒ります ָקָרה

• 怒りました 

• 怒っています 

• 怒らないで下さい 

okoru, okorimasŭ 

okorimashĭta 

okotte imasŭ 

okoranaĭde kudasaĭ 

�זע-ִל, ִלכע-ס 

Rֵַעס, זִהתַרDָ 

 D-ֵעס] /ָתה/ֲאִני[

 Fְַבָקָ.ה, /ל ִתכַעס
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遅れる 

• 遅れている 

• 遅れました 

okureru 

okurete iru 

okuremashĭta 

 ל/ֵחר

   )הֶובה-( ְמ/ֵחרֲאִני 

  ַחל-ל. 送る okuru ירJִיַחִא/ֵחריִא

�ִא.奥さん、奥様 okŭsan; okŭsama 1 .Jֶ  ירִבֲעלַהָ  

ה ָ.י לִא)Fִדי8Fר ִר.ִמי 8מנ8ָמס. 2

 おめでとうございます הL8Qְנ

omedetō gozaĭmasŭ רכ-ַתייFִ) !Xָל ט-בַמ(! 面白い omoshiroĭ נֵיַעמ�  お腹 

• お腹がいっぱいです 

• お腹が空いています 

onaka 

onaka ga ippaĭ desŭ 

 

onaka ga suĭte imasŭ 

 �ֶטFֶ,ֵקיָבה

Mֵה  ַהQַבע(יָבה ְמֵל-L( 

 

Mֵבָעָר(ה  יָבה ֵריָקַה( おる、おります oru; orimasŭ ְלִהיָמֵצא , ִלהי-ת)ְתִמOַס ַלֵחN-רֵב( おっしゃる、 おっしゃいます 

ossharu; osshaimasŭ רFֵל-ַמר, ְלַד 

, ֵ.ִני א- שִליִ.י Fִדי8Fר פע8ַלת ג8(

 )ִר.ִמי 8מנ8ָמס
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教える 

• 教えて下さい 

• お教えしたいです 

oshieru 

oshiete kudasaĭ 

o-oshie shĭtaĭ desŭ 

Gֵיר, דְלַלFְִלַהס 

 ר Fְַבָקָ.הFְֵסַה

 遅い י ר-ֶצה ְלַהסFִיר ְלָ�יִתִיָה

• 遅く 

osoi 

osoku 

�ֵ.(ְמא8ָחר 
J-Qר( 


ִלהי-ת Qִסיר 恐れ入ります osoreirimasŭ ִייָתֵכ� 恐らく osoraku   )לָע-Bַה
 רJ-Q(ְמא8ָחר Jָדה- ,Rָב-ָנ, .ִנְר�ְ   夫 otto Fַל ַע)Fַיִלֲע(  落ち着き 落ち着く 

ochitsuki 

ochitsuku 

 )רֵב-Nס ַלֵחַיתִמ(ְלִהיָמֵצא , ִלהי-ת

 

P プレゼント pŭrezento Jָָנהַמ  

 

R 楽 

• 楽な 

raku 

raku na 

 ְנִעימ8ת, -ח8תנ

 ר8ִסָיה ロシア roshĭa ִמסָעָדה レストラン resŭtoran ָנִעי�, נ-ַח
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ロシア語 roshĭago ]ָפהLָ [ר8ִסית ロシア人 roshĭajin ר8ִסי 留守 rusu  יתִנזָמ(ְלֵהיָעֵדר( 旅 行 

• 旅行者 

ryokō 

ryokōsha 

O8לִט ,Yָהיָעִסְנ, עַמ 

  ל"חוי� Fִדימ8ִל 留学 ryūgaku  לֶכא-, �ז-ת ָמַנָכֲה, ל8י.料理 ryōri Fִ רJַOָ, נ-ֵסַע

S 最高 saĭkō �  /לD-ה-ליה ֶק.ַמ(ַסֶקה . Oָ�  酒 sake 1צ8ְמ,ֵמַרב, ַמקִסימ8

  )זֶרא-ֵמ

 先 (に) לD-ה-לי ַ/הקַמ.. 2

• どうぞお先に 

 

• お先に 

saki (ni) 

dōzo, o-saki ni 

 

o-saki ni! 

� ִרא.-�, ]/ֵחִרי�[ִלפֵני , ְלָפִני

� ִיַר/ֲח] ֲאִני[ָ)D.ִֶסכָנִנ� ְלַבִית י

)Fַלתד( 


ר לֵתת י-ֶסֶמה מנ8ירָסִג Dְ(  様 samaֶ.ִנְפָרִדי�(ת א-ְלִהתָר san – 

 散歩  גֶבֶרת, Qד-�

• 散歩する 

sanpo 

sanpo suru 

  ִטי8ל

Oֵלְלַט 



 אליה פושקי�

 136 

ーさん -san �-דQ ,R ֶבֶרת)Bְמנ8ֶמֶסת ה ָיִנ( 賛成 

• 賛成できません 

sanseĭ 

sanseĭ dekimasen 

  ַהסDָָמה

�  ַענ8ָצ ささやかな sasayaka na לא ַמסDִי

 誘う、誘います  יִתע8ָמ.א ַמלֹ

• 誘い 

• 誘いする、誘いします 

• 誘いしたい 

• 誘いしました 

sasō, sasoĭmasŭ 

sasoĭ 

sasoĭ suru, sasoĭ 

shĭmasŭ 

sasoĭ shĭtaĭ 

sasoĭ shĭmashĭta 

 ְלַהזִמי�

  ַהזָמָנה

 ְלַהזִמי�

 

Fִזִמי�י ְלַהִנצ-ְר  

 察し ִהזִמי�

 

• お察しいたします 

sasshi 

 

sasshi itashĭmasŭ 

 הָנָבֲה, ִה.ַתתפ8ת Fְַצַער

 

ַמFִיַע , ִמ.ַתֵת, Fְַצַער] ֲאִני[

 � תצא8תַמִה, ת8איִקF, ַטַע� Fְ センス sensuָיִמי� ֵאֶלה, זַמ�לא ִמ 先日 senjitsu ִטי8Bל, ֶעזָרה 世話 sewa ַהצָלָחה B( 成功 seĭkōֵריָדה
 יִמ.י ִריטFִ8(ת א-תָרלִה さようなら sayōnara ַתנח8ִמי
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幸せ shiawase א-ֶ.ר,Lִהמָח 試合 shiaĭ Jַתר8ֲח  しばらくぶりですね。 

shibarakuburi desŭ ne ֹנ8ֵאתָרא ִהִמזַמ� ל! 仕事 

• 仕事中 

shigoto 

shigoto chū 

 ֲעב-ָדה

Fָלֲהַמ�仕 הָדב- ֲעְ 方 が な い 仕方がありません 

shĭkata ga naĭ 

shĭkata ga arimasen 

 !ֵאי� ַמה ַלֲעL-ת

ִנימ8ִסית ה ָרצ8( !ֵאי� ַמה ַלֲעL-ת

 する、します    )רֵתי-

• した、しました 

• しましょうか? 

• しませんか？ 

• しています 

• したいです 

• したら 

• しないで 

suru, shĭmasŭ 

shĭta, shĭmashĭta 

 

shĭmashōka? 

shĭmasenka? 

shĭte imasŭ 

shĭtaĭ desŭ 

shĭtara 

shĭnaĭde kudasaĭ 

  ַלֲעL-ת

  ָעLָה

 

� ַנֲעֶ.הִאֲה? 

  

 ע-Lֶה

Fִ-תִנרצ-Lי ַלֲע ,Fתי ִתוָנָוַכ-Lַלֲע , 

 ִא� ַלֲעL-ת

Jַ ַבָקָ.ה, ֲעשה/לFְ 信じる 信じられる 

shinjiru 

shinjirareru 

  ְלַהֲאִמי�

 א. ַהָ.ָנהרֹ/ ָ.ָנה ֲחָדָ.ה 新年 shinnen  �יִמֲאַהְל
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心配 

• 心配です 

• 心配しています 

• 心配しないで下さい 

shinpaĭ 

shinpaĭ desŭ 

shinpaĭ shĭte imasŭ 

 

shinpaĭ shĭnaĭde 

kudasaĭ 

  ְדQָגה

 גQמ8ד

 גQמ8ד

 

Jִ ַבָקָ.ה, ד/ג/לFְ  

 親切 shinsetsu ט8ב
 תיב8נִד, ְלָבִבי8ת, ֵלב

• 知る、知ります 

• 知らない、知りません 

• 知っています 

shiru,shirimasŭ 

 

shiranaĭ, shirimasen 

 

shitte imasŭ  

 ָלַדַעת

 

  לא ָלַדַעת

 


יִא, ַטקט
רֶסח-, ִנימ8ס
רֶסח- 失礼 shĭtsureĭ  �יַמִס 印 shirushi   )הֶובה-(י-ֵדַע ] ה8א, ֲאִני[

 仕様  仕様がない תימ8נִע

shiyō 

shiyō ga naĭ 

 ֶאמָצִעי; ֶדֶר�, א-ֶפ�

 紹介 ִהסDִי� 承知しました shōchi shĭmashĭta ֵאי� ַמה ַלֲעL-ת

• 紹 介 す る 

• 紹介させて いただきます 

shōkaĭ 

shōkaĭ suru 

shōkaĭ sasete 

itadakimasŭ 

 ֶהDֵר8ת

  , ַלֲעL-ת ֶהDֵר8ת

 י ְלַהִציגה ִלרֶ.ַה
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食事 

• 食事中 

shokuji 

shokuji chū 

 א-ֶכל

 Fִ 招待זַמ� ַהא-ֶכל 

• 招待する 

• 招待したい 

• 招待しました 

shōtaĭ 

shōtaĭ suru 

shōtaĭ shĭtaĭ 

shōtaĭ shĭmashĭta 

  ַהזָמָנה

 ַהזִמי�ְל

 ֲאִני ר-ֶצה ְלַהזִמי�

 主人  י�ִקָסת ֲעיַעִסְנ 出張 shucchō ִהזִמי�

• ご主人 

shujin 

go-shujin 

 Fַַעל

� 愁傷 ס-, ָ.ב8ַע Fַ 週末 shūmatsuַעֵלְ

• ご愁傷様です 

shūshō 

go-shūshō sama desŭ 

  עצב,ַצַער

� そう sō הָדָלה-, ֵליָדה 出産 shussan ִהתַקFל8ת ַלֲעב-ָדה 就職 shūshoku ַצֲערָ�ִמ.ַתֵת, F] ֲאִני[Dָ 粗末な somatsu na 8ט.Bָ ,ַדל その 

• そのこと 

 

• そんなこと 

sono 

sono koto 

 

sonna koto 

� י ֵשפֵנ ִל.8יGִ.א Fמָצִנ( ַהה8א 

�� Jֵש, הָלע8� Bֵ., עצ-Q ר

 )סֵחתOַיה� ִמֵלֲא

 � זהג-D, ...הDָ 8.ַמ הז
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それ sore ל ַהַע( ַהNָמָצר שִנָבF רַבִקאF ת�


  /מ8ִדי�ילִלמ-ָסד [ִסי8�  卒業 sotsugyō   )יַחLִַה

 過ごしています ע8להמ, הָדרנ, צ8ָי�מ 素晴らしい subarashii י�ִד8יGת ִלַמָל.ַה, ]ַהDָLָלהל

• 過ごす、過ごします 

sugoshĭte imasŭ 

sugosu, sugoshimasu 

  ]הֶובה-[ה ֶה-., ְמַבֶלה

 好き  !לָל�D ַהא ִמֵצי-! דב-Dָל ַהすごい sugoĭ Dָ תה-.ִל, ְלַבל-ת

• 好きではありません 

(好きじゃない) 大好き 

sŭki 

sŭki de wa  

arimasen 

(sŭki ja naĭ) 

daĭsŭki 

 יֵניFֵעמ-ֵצא ֵח� 

F ֵעיֵנילא מ-ֵצא ֵח� 

  ֵעיֵניFלא מ-ֵצא ֵח� 

 

 素敵な ִסגנ-�, ַטַע� スタイル sŭtaĭrŭ סִליָחה すみません sŭmimasen  רט-סスポーツ sŭpōtsu B  ד מא-
מ-ֵצא ֵח� Fֵעיֵני

• 素敵に 

sŭteki na 

sŭteki ni 

  ַמדִהי�, הפָי, ִנפָלא

 )לָע-Bר ַהJ-Q(ַמדִהי� , ִנפָלא
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吸う、吸います タバコを吸って もいいです タバコを吸わないで下さい。 

suu, suĭmasŭ 

tabako wo sutte mo ii 

desŭ 

tabako wo suwanaĭde 

kudasaĭ 

 לַעֵ.�, ִל.א-,

 .ַעֵ.�למ8ָתר /פָ.רא

 

 座る ַעטמ; ָצתק 少し sukoshi ֵריק 空いています suĭte imasŭ  .ַבָקָ.הF, ַעֵ.�J/ל 

• 座ってください 

• お座り下さい 

suwaru 

suwatte kudasaĭ 

 

o-sŭwari kudasaĭ 

 בתֶשָל

  בתָנא ָלש

  

 ַבָקָ.הF, בֵ.

T 食べる 食べました 食べてください 食べたいです 食べられません 

taberu 

tabemashĭta 

tabete kudasaĭ 

tabetaĭ desŭ 

taberaremasen 

  כ-ללא

 Qַכל

  Fְַבָקָ.ה, לאכ-

Fִ-כ-ללאי ִנרצ 

 。食べてみてください  לאכולָיכ-ל ֵאיִני 

tabete mite kudasaĭ � פָ.ִריא, א8ַלי, האDִַנר 多分 tabun  הָ.MַָבF, ָנא ִלטע-
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ただいま tadaima 1 .Dָזה ַע, תֵעJָה  

2 .� ָ.בר ַהֵמא-(ִני Fָא ִהֵנ, ָ.ל-


לַעFַ, רָקָי, בש8ָח 大切な taĭsetsu na  ייִז ִפַח-体力 taĭryoku  D  בשר ָרא- 多幸 takō  סֵנDִָהי 大会 taĭkaĭ  אָרנ- 大変 taĭhen  לד-ֲחַל 絶える taeru )ית-לֵב� 宅 お宅 ער

taku 

o-taku 

Fֵית �ָ  誕生日 (たんじょうび) 

tanjōbi ה8ֶלֶדת � 楽しむ י-

• 楽しい 

• 楽しかった 

tanoshimu 

tanoshii 

tanoshĭkatta 

  ִלLמ-ַח

� ְמLֵַמַח, ָנִעי

 助ける 助けてください ִדי8קF, טהחֵלF, א-מָנ� 確かに tashĭka ni )ָהָיה ָנִעי�(ָהָיה Lֵָמַח 

tasŭkeru 

tasŭkete kudasaĭ 

 ַהִצילל

 ִטרָחה 手数 tesū לא-.ִל 尋ねる tazuneru בַבָקָ.ה, ַהִציל8
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手伝う、手伝います 

• 手伝ってください 

• 手伝い 

tetsudau, 

tetsudaĭmasŭ 

tetsudatte kudasaĭ 

 

tetsudaĭ 

 ַלֲעז-ר

 

 ַבָקָ.הF, רז-ֲע

  

  ָמק-�. 所 tokoro 1 ...ַיַחד ִע� と一緒に to issho ni・・・ )סַחת ַייַלִמ(ִע�  と to זָרהע

2 .Fִזַמ� ,Fָלֲהַמ� 特別に tokubetsu ni Fִ8דָחמי ,Fִדלָב  友達 tomodachi ָחֵבר ,� とんでもない、 とんでもありません ָחֵבִרי

1. tonde mo naĭ 

2. tonde mo arimasen  

  לא ִייָתֵכ�, א8ָמ�י
לא, ג8ָח�מ

 通り )רֵתי-ִנימ8ִסית ה ָיִנה .ָיִצBא-(

• 通る、通ります 

tōri (dōri) 

tōru, tōrimasŭ 


Fְֶהתֵא� ל... 

 ְמא-ד とても totemo ילִבְ.Fִ, רב8ֲע として toshĭte לFֵַקְל, תַחַקָל 取る toru ַלֲעמ-ד Fְִדִרי.-ת; ַלֲעב-ר, ,ל-ֲחַל
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突然 

• 突然の 

• 突然に 

totsuzen 

totsuzen no 

totsuzen ni 

�  עַתֶפְל, Bִתא-

 ָצפ8י
Fִלִתי, ִתיעַמְפ

JִַמפFְיַע 当然 tōzen יוָלֵא� ֵמָבמ8, יוָלֵאֵמ  都合 

• 都合がいいです 

• 都合が悪いです 

• ご都合がいかがですか? 

tsugō 

tsugō ga ii desŭ 

tsugō ga waruĭ desŭ 

 

go-tsugō ga ikaga 

desŭka? 

 ָנִאי�Jְ; ְנִסיF-ת

 נ-ַח

 לא נ-ַח

 

 � 疲れる、疲れます ?]ְלִהיBֵָג.[הִא� נ-ַח ְלָ

• 疲れました 

• お疲れ様でした 

tsukareru, 

tsukaremasŭ 

tsukaremashĭta 

o-tsukare sama 

deshĭta 

 ְלִהתַעיֵי,

 ִהתַעיֵי,

J ָדה ַעל-Uִָחה ְרַה  

1.FְִרDַBְ ַליִתִמֲעה ַליָדֵרת �ה ָדב-ֲעי

 היָבִזֲע 

2 .Fְהֶ.ד ָקֵבע-ה ָלָכָר 妻 tsuma ִא.ְJִ הָ.יִא(י(  冷たい tsumetaĭ ַקר 伝える tsutaeru ְלַהֲעִביר, ס-רְמִל 
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U 伺う 

• 伺い 

• 伺いする 

ukagau 

ukagaĭ 

ukagaĭ suru 

; ר8יFִM; תנ-ְפִל; רֵקלַב

 אLֵנ-, הָיָעOָ� ,Fְְנִע/הָלֵאְ.

Mֵנ-תְפִל, רְלַב 受け取る uketoru ַקְלFֵל うまい 

 

• うまくいっています 

umaĭ 

 

umaku itte imasŭ 

 ָלחמ8ְצ; מ8כָ.ר

� ) ִמתַקֵד� (ה-ֵלְ

 運 運がよかった )י�ִרָבRְי� ִרְבד-ְל .8יFְ うん un  �Dֵ)Fְ.ִGַהצָלָחה

un 

un ga yokatta 

R-לָר 

 嬉しい לָזGָל ַהXֵַמְתִה

• 嬉しかった 

ureshii 

ureshikatta 

 ָנִעי�, יזִלָע, Lֵָמַח

 ;ָהָיה Lֵָמַח וָנִעי� ְמא-ד

 美しい 美しさ ֶנֱהֵניִתי ְמא-ד 

utsukushii 

utsukushisa 

 הֶפָי

 יִפי-

W は wa ִס –ִמיִליתO-ֶנתת ֶמOֶת  ֶא ֶ.ְמַצ

 טGִ.ְBָא ַהLֵנ-
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わかる、わかります 

• わかりました 

• わかりましたか 

wakaru, wakarimasŭ 

 

wakarimashĭta 

wakarimashĭtaka? 

 ְלָהִבי�

 

  י�ֵהִב

 Jָ? 悪いֵהַבְנ

• 悪く 

• 悪くないです 

warui 

waruku 

warukunai desŭ 

 ָגר8ַע, ַרע

 ַרע

� ָיְנMִַהת ַיֲחַסת ת ֶאֶנOֶַצְמית ֶ.יִלִמ を  wo ֲאִני 私 watashi א ַרעלֹ

 ) ירִ.א ָי8Lָֹי מֵנְפה ִליָעִפ-Gַה(' ֶאת'

 

Y 訳 

• 訳してください 

yaku 

yaku shĭte kudasai 

 �  Jִרג8

 Jַ 約束ְרֵג� Fְַבָקָ.ה

• 約 束 す る 

• 約束しました 

yakusoku 

yakusoku suru 

yakusoku shĭmashĭta 

�Dֵַהְבָטָחה, ֶהְס  

�Dֵַע, ְלַס-Fִלְק  

�Dֵָקַבע, ִסי 止める 

• 止めてください 

yameru 

yamete kudasaĭ 

  ְלַהפִסיק

 ַהְפֵסק Fְַבָקָ.ה
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休む、休みます 

 

• 休み 

• お休み中 

• お休みなさい 

yasŭmu,  

yasŭmimasŭ 

yasŭmi 

o-yasŭmi chū 

o-yasŭmi nasaĭ 

  ָלנ8ַח

  

  ְמנ8ָחה

�  Fְֵעת ְמנ8ָחְתָ

 良い (いい) ֵלב
ט-ב, ָחִביב, ָעִדי� 優しい yasashii ַלְיָלה ט-ב

• 良く 

• 良かった 

yoĭ (ii) 

yoku 

yokatta 

 ט-ב

 ֵהיֵטב

 喜んで  ַהFָאְ�Fָ8ר ようこそ yōkoso  )יִבָרֲע� ַמגנ-ִסFֶ)Fֶגד , Lְִמָלה 洋服 yōfŭku  ט-בָהָיה

• 喜んでしましょう 

yorokonde 

yorokonde shĭmashō 

 ]ַלֲעL-ת זֹאת[ֶאLְַמח 

 Fְ よろしいですָרצ-�] זאת[ֶאֱעLֶה 

 

yoroshii desŭ 1 .ֵהיֵטב; ט-ב 

2 .�,ְלִהיDֵָנס Fֶַדֶר� Nְ 寄る yoruִריַ.ת ָ.ל-� よろしく yoroshĭku ה-ֵל�, ַמְתִאי  

 ְל/ט ゆっくり yukkuri ְיה8ִדי ユダヤ人 yudayajin ְלִהְתָקֵרב
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優勝 yūshō �-ִניָצח  

 

Z 残念 

• …残念ながら 

• …残念ですが 

• 残念ですね 

zannen 

zannen nagara 

zannen desŭ ga 

zannen desŭ ne 

  ֲחָבל

 ְלַמְרFֶה ַהַצַֹער

  ֲחָבל ְמא-ד

  Fָר8ר, Fְֶהְחֵלט 絶対の zettaĭ no ַהDָל Dָ 全部 zenbuל ִעיָקר, Dָלל לֹא; ְלַגמֵרי Dִָליל Fְ  ぜんぜん zenzenֶהְחֵלט ぜひ zehi ?�ֲהלא ֵכ, ֲחָבל
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