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 1עמוד 

פּוִפים ָרֵאל צְּ ִישְּ ִביִשים בְּ  ַהכְּ

ִביִשים   roads -כְּ

פּוִפים  crowded (pl) - צְּ

ק    study -ר ֶמחְּ

ִמי   worldwide -עֹול 

 determined -קֹוֵבַע 

רֹון   solution -ִפתְּ

 developing -ִפיתּוַח 

ה  ּבּור   transportation -ַתחְּ

 public (pl) -ִציּבּוִרית 

ה  ִריכ   need (f) -צְּ

ִקיַע  ַהשְּ  to invest -לְּ

 

כֹוִניֹות  לּוִחיֹות ֲחָדשֹות ִלמְּ

 plates -לּוִחיֹות 

כֹונִ   cars - יֹותמְּ

 identification -ִזיהּוי 

רֹות פ   numbers - סְּ

 change -ִשינּוי 

 increase -ִגידּול 

ֵדי רְּ  bureaus - ִמשְּ

 license -ִרישּוי 

ֵכן  ַעדְּ  to update -לְּ

 

ָעה ִשיא עֹוָלם  ַהַמָצה ָקבְּ

ה  ע  בְּ  set (f) -ק 

ם  world record - ִשיא עֹול 

פּו   baked (pl) -א 

 it (f) -ה אֹות  

ִלים ל   rules - כְּ
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ִאים ִבים קֹורְּ  כֹותְּ

 visit -ִּביקּור 

ח  ל   successful -מּוצְּ

ִזי  כ   central -ֶמרְּ

ה  ִהיל   community -קְּ

 praised -ִשיֵּבַח 

ה  ִמיכ   support -תְּ

ַנֵחש   to guess -לְּ

ִתיד  future - ע 

פֹוֵרר   disintegrating -ִמתְּ

טֹון   rule -ִשלְּ

 still -ֲעַדִיין 

ַקֶדֶמת   progressive (f) -ִמתְּ

 

ָחן  ָהעֹוֵרְך ִמשּולְּ

ן ל  ֵדי ַקּבְּ   – עֹובְּ

contractual employees 

כֹורֹות   salaries -ַמשְּ

 external (f) -ִחיצֹוִנית 

ד  ר   ministry -ִמשְּ

 education - ִחינּוְך

ַשב   considered -ֶנחְּ

מֹות  ַשלְּ  pay (f, pl) -מְּ

 relatively -ַיֲחִסית 

רֹות   maintain (f, pl) -שֹומְּ

ַפֵטר   to fire -לְּ

ה  בּוצ   group -קְּ

ִגינ ה   protested (f) -ִהפְּ

ה  א  צ   speech -ַהרְּ

ה  ת   raised (f) -ֶהֶעלְּ

 exploitation - ִניצּול

יֹון   cleaning -ִניק 

כֹוֶלת   ability -יְּ

 deserve -ַהַמִגיַע 

ִנים  ג  אּורְּ  organized (pl) -מְּ

ִלים  סּוג   able (pl) -מְּ

ם  כּות   in their merit -ִּבזְּ
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ָצָרה ֲחָדשֹות  ִבקְּ

פֹון   North -צְּ

ד ַהחּוץ  ר    –ִמשְּ

Foreign Ministry 

ִהיר   warns -ַמזְּ

ה  גּור   closed (f) -סְּ

ַייֵּבא   will import (f) -תְּ

ה  ר   permitted (f) -ִאישְּ

נֹוַע   to avoid -ִלמְּ

סֹור   shortage -ַמחְּ

ַראת   towards -ִלקְּ

ַחכּו   will wait (pl) -יְּ

 on line -ַּבתֹור 

 public (pl) -ִציּבּוִרִיים 

ִפים  additional (pl) - נֹוס 

ה   flight, route -ַקו ִטיס 

ִתיַע   this isn't -ֵאין ֶזה ַמפְּ

surprising 

 severance -ִניתּוק 

ִסים  ח   relations -יְּ

ַחֵדש   to renew -לְּ

ִעים   travelers -נֹוסְּ

ו ודֹות   suitcases -ִמזְּ

ה  ל   mishap -ַתק 

ִבים  שְּ  computers -ַמחְּ

ה  עּופ  ֵדה תְּ  airport -שְּ

ו הּועֲ   were loaded on –ל 

 survey -ֶסֶקר 

ִטיחּות   seatbelts -ֲחגֹורֹות ּבְּ

 most -רֹוב 

ִשים  ַתמְּ  don't use (pl) –ֵאינ ם ִמשְּ

ִשיא   president -נ 

ַבר  ֶשע   former -לְּ

ִשיאּות   presidency -נְּ

 will deal –ַיֲעסֹוק 

אַ   publication of –ת הֹוצ 

ִרים פ   books - סְּ
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פּוִפים ָרֵאל צְּ ִישְּ ִביִשים בְּ  ַהכְּ

ר  ק   study -ֶמחְּ

מֹות  ַקדְּ  progressive (f, pl) -ִמתְּ

ה  ע  ּב   four times -ִפי ַארְּ

ה  ִסיע   travel -נְּ

 slow (f) -ִאיִטית 

 relatively -ַיֲחִסית 

ִמיר  will get worse – ַיחְּ

ַשֵפר   to improve -לְּ

ַתֵלם   will be worthwhile -ִישְּ

רּו  ַוותְּ  will give up (pl) -יְּ

 

ָלאּות  ִדים ַחקְּ ַההֹוִדים לֹומְּ

ָרֵאל ִישְּ  בְּ

 Indians -הֹוִדים 

אּות  ל   farming -ַחקְּ

ַלַחת   delegation -ִמשְּ

 treatment -ִטיפּול 

 product(s) -תֹוֶצֶרת 

 management -ִניהּול 

ה  עּול   cooperation -ִשיתּוף פְּ

ב  ח   wide -ר 

 

ַשֵגַע ֶאת ַהֶנֶגבאֹוָצר ִד  יֹוִני מְּ  מְּ

ר   treasure -אֹוצ 

יֹוִני   imaginary -ִדמְּ

ַשֵגַע   making crazy -מְּ

ה  ר  ט   police -ִמשְּ

ה  ר  צְּ  arrested (f) -ע 

בּוצֹות   groups -קְּ

ֵדי   burglars -שֹודְּ

 antiquities -ַעִתיקֹות 

ה   investigation -ֲחִקיר 

א  ּב   hidden -מּוחְּ

ֵרר  ּב   turned out -ִהתְּ

שּות   authority -ר 

ִּביר  ַהסְּ  to explain -לְּ

ִּביִרים   increasing -ַמגְּ

ד   suspicion -ֲחש 
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 5ד עמו

עּוָלה ָשְך ִשיתּוף ַהפְּ  ...ֵבין ִנמְּ

ְך  ש   continues -ִנמְּ

ה  עּול   cooperation -ִשיתּוף פְּ

ַצֲעֵרנּו  unfortunately - לְּ

פֹות  ק   attacks -ַהתְּ

ִניֹות  ע   racist (f, pl) -ִגזְּ

ד  ג   mosque -ִמסְּ

ה  ר   help -ֶעזְּ

בֹות זֹאת  ִעקְּ  following this -ּבְּ

ם  their city - ִעיר 

סּו  רְּ  destroyed (pl) -ה 

 tombstones -ַמֵצבֹות 

רֹות ּבֵ  ב   cemetery -ית קְּ

עּו  גְּ  damaged (pl) -פ 

 hurried (pl) -ִמיֲהרּו 

פּו  סְּ  collected (pl) -א 

רּומֹות   donations -תְּ

ִביא   prophet -נ 

ַכֵּבד   to honor -לְּ

 dead (pl) - ֵמִתים

ֵגן  ַארְּ  to organize -לְּ

 cousins -ֵני דֹוִדים ּבְּ 

ה  ג  א   concern -דְּ

ַקִווים   hope (pl) -מְּ

אּוִמים   speeches -נְּ

 

 ...ית ַהחֹוִלים ָקַבעבֵ 

 hospital -ֵּבית חֹוִלים 

ַבע   ruled -ק 

 sick (person) -חֹוֶלה 

 died - ֵמת

 surgery -ִניתּוַח 

 believe -ֶהֱאִמין 

ם ֵלב   notice -ש 

פ   ַאת ִמשְּ ה רֹופְּ  family doctor -ח 

עּות   mistake -ט 

ִתי   I ran -ַרצְּ

ַבע   sued -ת 

 compensation -ִפיצּוי 

 

ָקל  ִליָלִדים ַרִבים ֵיש עֹוֶדף ִמשְּ

ל ק   overweight - עֹוֶדף ִמשְּ

ר  ק   study -ֶמחְּ

ֵסם  ַפרְּ  published -ִהתְּ

ד  ר   ministry -ִמשְּ

ִריאּות   health -ּבְּ

 education -ִחינּוְך 

ִכיִנים   preparing (pl) -מְּ

ִנית ִלימּוד   – תֹוכְּ

educational program 

 against -ֶנֶגד 

ַנת ֶיֶתר מ   obesity - ַהשְּ

 parents -הֹוִרים 

פּו  ַתתְּ  will participate (pl) -ִישְּ
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ַסָכָנה ִריָקה בְּ ַאפְּ  ָהֲאָריֹות בְּ

יֹות   lions -ֲאר 

נ ה  danger - ַסכ 

שֹות ִמשְּ   use (f, pl) -ַתמְּ

 symbol -ֵסֶמל 

ֵחי   areas -ִשטְּ

י ה   living -ִמחְּ

כּו  פְּ  changed (pl) -ה 

אּות ל   farming - ַחקְּ

צּוד  to hunt - ל 

ִשים  ב   sheep -כְּ

 animals -ֲעֵלי ַחִיים ּבַ 

ִלים  ַגדְּ  raise (pl) -מְּ

ַהֵגן   to protect -לְּ

גּוִנים   organizations -ִארְּ

  –מּורֹות ֶטַבע שְּ 

nature reserves 

כֹות   draws (f, pl) -מֹושְּ

 treatment -ִטיפּול 

ִחילּו   start (pl) -ַיתְּ

 

דֹום? ָאה ָהִעיר סְּ צְּ  ַהִאם ִנמְּ

ה  א  צְּ  found (f) -ִנמְּ

 city -ִעיר 

מֹות  ס  פּורְּ  famous (f, pl) -מְּ

 description -ֵתיאּור 

ה  ס   was destroyed (f) -ֶנֶהרְּ

ִאים מִ  צ   findings -מְּ

סּוֶדֶרת   organized (f) -מְּ

ִנים   buildings -ִמבְּ

 public (pl) -ִציּבּוִרִיים 

ֵריכֹות   pools -ּבְּ

 gardens - ַגִנים

רֹות   treasures -אֹוצ 

ה  ֲעל   operated (f) -פ 

קּו  סְּ  stopped (pl) -ִנפְּ

 discovery -ִגילּוי 

 draws -מֹוֵשְך 

ֵבי   lovers -חֹובְּ
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ִחיד ַהָדָבר ַמהּו יֹוֵתר ַהַמפְּ  ?בְּ

ר  ב   thing -ד 

ִחיד   scary -ַמפְּ

ה בּוצ   group - קְּ

ִרים ע   youths - נְּ

ַתֵכל  looking - ִמסְּ

 certainly - ֶּבַטח

ִקים  checking (pl) - ּבֹודְּ

ה ע   phenomenon - תֹופ 

ַדת  fear (of) - ֶחרְּ

ה צ  מ   missing out - ַהחְּ

ִק  ַתפְּ  satisfied (pl) - יםִמסְּ

תֹות ש  ִתיֹות רְּ ר    – ֶחבְּ

social networks 

ִנים לֹונְּ  complaining (pl) - ִמתְּ

ִקים   checking (pl) -ּבֹודְּ

ֵשי  educators - ִחינּוְך ַאנְּ

ִגים א   worried (pl) - מּודְּ

 busy (pl) - ֲעסּוִקים

ִעיִמים לֹא  unpleasant (pl) - נְּ

עּות ט   mistakenly - ּבְּ

ע מּוצ   average - מְּ

ִמים מְּ ַשעְּ  boring (pl) - מְּ

ִסיּבֹות  parties - מְּ

אֹון  depression - ִדיכ 

ה ח   proof - הֹוכ 

כֹ   as much as - לכְּ

ַתֵמש  uses - ִמשְּ

 suffers - סֹוֵבל

ה ש  ג   feelings - ַהרְּ

ִדידּות  loneliness - ּבְּ

 different (pl) - שֹוִנים

 

ָשר ָמה ָאז  ...ֶנֶגד ַלֲעשֹות ֶאפְּ

 against -ֶנֶגד 

ַדת   fear (of) -ֶחרְּ

ה צ  מ   missing out - ַהחְּ

כֹור  to remember - ִלזְּ

 happens - קֹוֶרה

 decide (pl) - ַמֲחִליִטים

ִשים ג   gatherings - ִמפְּ

ִתִיים ר   social (pl) - ֶחבְּ

 real - ִתייֲאמִ 

 choose (pl) - ּבֹוֲחִרים

ַהֲעלֹות  to upload - לְּ

ִציאּות  reality - מְּ
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ָעד – ָהעֹוֶנש ָכז בּוָשה ִמצְּ ֶמרְּ  ...בְּ

 punishment -עֹוֶנש 

ד  ע   parade -ִמצְּ

ה   shame -ּבּוש 

ז  כ   center -ֶמרְּ

 city - ִעיר

 islands - ִאֵיי

ִעיִמים  pleasant - נְּ

נֹות  to enjoy - ֵליה 

ִבים  residents - תֹוש 

ִרים  police officers - שֹוטְּ

ִסים פ   caught (pl)  - ִנתְּ

ה ֵניב   theft - גְּ

 crime - ֶפַשע

ֵתי ט ּב  פ   courts - ִמשְּ

ם מ  ַעצְּ  themselves - ּבְּ

 place (pl) - ַמֲעִמיִדים

 hang (pl) - תֹוִלים



 sign - ֶשֶלט

ש גֹור   expelled - מְּ

 becomes - הֹוֵפְך

 

ִחיָמה אֹוָמנּות  ... ּוָמסֹוֶרת לְּ

ה  ִחימ  נּות לְּ  martial art -אֹומ 

סֹוֶרת   tradition -מ 

ַאֶמֶנת  training (f) - ִמתְּ

ִתית  religious (f) - ד 

קֹות  involved (f, pl) - עֹוסְּ

ַווֶתֶרת לֹא  doesn't give in (f) - מְּ

רֹות  even though - ַלמְּ

ב ש   considered - ֶנחְּ

ה ִפיד   strict (f) - ַמקְּ

 

סּוָכִנים םַפֲעלּוִלי אֹוַפַנִיים מְּ  בְּ

 stunts -ַפֲעלּוִלים 

ִנים  סּוכ   dangerous (pl) -מְּ

 bicycles - אֹוַפַנִיים

ֵבי  riders - רֹוכְּ

ר ב   in the past - ֶּבע 

שּוִטים  simple (pl) - פְּ

ִגיִלים  exercises - ַתרְּ

ִצים  jump (pl) - קֹופְּ
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ָתן ֶגֶשר: ָחָדש  ִמִפשְּ

 bridge -ר ֶגשֶ 

ן ת   flax - ִפשְּ

ֶתם ַדעְּ  did you know (pl) - ַהיְּ

 plant - ֶצַמח

שּוי  made - ע 

ִרים  materials - חֹומ 

ִמיש  flexible - ג 

 stream - ַנַחל

ִמינּו  invited (pl) - ִהזְּ

ַנסֹות  to try - לְּ

 will replace - ַיֲחִליף

ֶזל  steel - ַּברְּ

 

 

בּוק  ...20 עֹוֶלה הקֹולָ -קֹוָקה ַבקְּ

ּבּוק   bottle -ַּבקְּ

ִחיִרים  prices - מְּ

ֶווה לֹא  isn't worth - ש 

ִרים  products - מּוצ 

ִריִכים  need (pl) - צְּ

ֵּבעַ   currency - ַמטְּ

ִחים ר   citizens - ֶאזְּ

ִגיִנים  protect (pl) - מ 

ם מ   themselves - ַעצְּ

 

 ?!חֹוֶרףבַ  ָיםלַ  ָלֶלֶכת

ֶלֶכת   to go -ל 

 sea -י ם 

 winter - ףחֹורֶ 

 most of us - נּוּבֵ רּו

ל ל   at all - ִּבכְּ

 spending time - ִּבילּוי

ד יּוח   especially - ִּבמְּ

 waves - ַגִלים

 surfer - גֹוֵלש

 competition - ַתֲחרּות
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ל ָהעֹוָנִשים  ִקיֵבל ֶאת כֹּ

 received -ִקיֵּבל 

ִשים  punishments - עֹונ 

 courtyard (of)  -ַצר חֲ 

מֹון   palace -ַארְּ

ֵריַכת   pond -ּבְּ

ַגֵנב   snuck -ִהתְּ

ַפס  caught - ת 

ה   meal -ֲארּוח 

תֹו ַפחְּ  his family - ִמשְּ

ֵרי   guards -שֹומְּ

סּו  פְּ  caught (pl) -ת 

 you tried -ִניִסית  

ִני   poor -ע 

 take pity -ַרֵחם 

ן   prepared –מּוכ 

 

בֹוא לִ  ָך ל  אתְּ ר    –קְּ

to compromise 

 I will suggest - ַאִציעַ 

 you will decide -ַתֲחִליט 

תֹו  His Excellency - הֹוד ַמֲעל 

ִכים   agree -ַמסְּ

ִהיר   warn -ַמזְּ

לּו קְּ ַקלְּ  spoiled (pl) - ִהתְּ

ִריִחים   smelly (pl) -ַמסְּ

 lashes -ַמכֹות 

 expulsion - ֵגירּוש

ֵרְך  ט   will need (you) -ִתצְּ

רּויֹות ש   possibilities - ֶאפְּ

 chose -ַחר ּב  

ִסיק  stopped - ִהפְּ

ה  כ   cried -ּב 

 prefer -ַמֲעִדיף 

ִכיבּו   lay (him) down (pl) -ִהשְּ

סֹופֹו ֶשל  רּבְּ ב   in the end - ד 

כֹונֹות  incorrect (f, pl) - לֹא נְּ

 

ָאה ַיֶבֶשת ֲחָדָשה? צְּ  ַהִאם ִנמְּ

צְּ  ה ִנמְּ  found (f) -א 

 continent -ַיֶּבֶשת 

ִרים   researchers -חֹוקְּ

ַדַעת   in the opinion of -לְּ

 most -רֹוב 

ם  ת   just -סְּ

 islands -ִאִיים 

ַעט  ה ִכמְּ דֹול   almost as big (f) -גְּ
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 ...ַחג ֶאָחד, ַכָמה -ג ַהֶפַסח חַ 

גֹוג   we will celebrate -ַנחְּ

א  ר   called -ִנקְּ

 skipped -ִדֵלג 

תֹות   doors -ַדלְּ

  plague (of)- ַמַכת

כֹורֹות  first born (pl) - ּבְּ

ַרִים  ִציַאת ִמצְּ   –יְּ

exodus from Egypt 

ַצֵיין   marks -מְּ

אּות  מ   independence -ַעצְּ

ִדים   slaves -ֲעב 

ד   status -ַמֲעמ 

ִשִיים   free (pl) -חֹופְּ

 freedom - ֵחירּות

גִ   emphasizes -יש ַמדְּ

 season -עֹונ ה 

ַלאי   agricultural side -ַצד ַחקְּ

ר  ב   in the past -ֶּבע 

ַּבֵטא   expressed -ִמתְּ

נ ה   calendar -לּוַח ַהש 

ִאים   topics -נֹושְּ

ִתִיים  religious (pl) - ד 

 

ָגִמים  ...ִניִבים... ִפתְּ

ל  מ   camel -ג 

 hump -ַהַדֶּבֶשת 

מֹו  itself - ַעצְּ

 prominent -ּבֹוֵלט 

רֹונֹות   shortcomings -ֶחסְּ

 others -ֲאֵחִרים 

ם מ   their own - ַעצְּ

ִשיב  ַהקְּ  to pay attention -לְּ

ַהִכיר   to get to know -לְּ

ַתֵקן   to fix -לְּ

 

ָיין ָקָצר ָלִענְּ  וְּ

 moon - י ֵרחַ 

 with them - םימ  עִ 

 stone - ֶאֶבן

ִלים  foods - ַמֲאכ 

 ancient (pl) - ִקיםַעִתי

ִרים  known (pl) - מּוכ 

 flavors (of) - ַטֲעֵמי

ה ִליד   ice cream - גְּ

ִרים  strange (pl) - מּוז 

ִבינ ה ה גְּ הּוּב   yellow, hard - צְּ

cheese 

ז כ   center - ֶמרְּ

לֹוגֹו  its size - דְּ



ֶרם נ ה קְּ   – ֲהג 

sunscreen (lotion) 

א צ   was invented - הּומְּ

ִר   muscle - ירשְּ

 responsible - ַאֲחַראי

מּוץ  blinking - ִמצְּ

ִפית  thousandth - ַאלְּ

נִ   second - י הישְּ

 

 12עמוד 

 ִשיא עֹוד ָשַבר ֶמִסי

ַבר   broke -ש 

 known - י דּועַ 

 scorer - כֹוֵבש

ִרים ע   goals - שְּ

 assists (slang) - יםלִ ּוישּבִ 

ֶאה  shows - ַמרְּ

 fans - אֹוֲהִדים

ַווֵתר  gives up - מְּ

נּות ַדמְּ  opportunity - ִהזְּ

כּות  thanks to - ִּבזְּ

ה ח  ל   success - ַהצְּ

נֹות  prepared (f, pl) - מּוכ 

ַשֵלם  to pay - לְּ

 

 ָקֶשה ָבִאימּוִנים, ַקל ַבַתֲחרּות

ֶשה   difficult -ק 

 training (pl) -ִאימּוִנים 

  - competitionַתֲחרּות

 peasant -ר ִאיכ  

ַאֵמן   practicing -ִמתְּ

ַראת   towards -ִלקְּ

ִשיַאת   carrying (of) –נְּ

ִציר  hay - ח 

ַקֵיים   will take place (f) -ִתתְּ

נ ם   surely -ֹאמְּ

כֹוֶשר  fit - ּבְּ

 

ִריָשה ֵאר הֹוִדיָעה ַעל פְּ  ַשַחר פְּ

ה   announced (f) -הֹוִדיע 

ה ִריש   retirement - פְּ

 record -ִשיא 

ה   reached -ִהִגיע 

ה  ל  בְּ  suffered (f) -ס 

 pains -ֵאִבים כְּ 

ֵתף   shoulder -כ 

ַתֶכֶלת   looking (f) -ִמסְּ

חֹור  א   back -לְּ

 smile -ִחיּוְך 

בֹוד   honor -כ 

ִתי   I gladdened -ִשיַמחְּ

 

 ֵשיָער ָארֹוְך הּוא לֹּא מּוָסִרי

ִרי  unethical - לֹא מּוס 

 United -ִאיחּוד 

ַאֲחדּות   association -ִהתְּ

ַמע   listen -ִיש 

אֹות   instructions -הֹור 

נ ס   fine -קְּ

ֵבד   heavy -כ 

ַחק   will be removed -יּורְּ
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ָגִדיםֶדֶר  חֹור בְּ  ...ְך ֲחָדָשה ִלבְּ

 way -ֶדֶרְך 

חֹור   to choose -ִלבְּ

ֶכם  ֲארּו ל   imagine (pl) -ת 

דֹוד   to try on -ִלמְּ

ַחֵמם   will warm -יְּ

ִפיק   enough -ַמסְּ

 outside - ַּבחּוץ

רֹון   solution -ִפתְּ

ַיית  מ   simulation -ַהדְּ

 tries on -מֹוֵדד 

ִאים  נ   conditions -תְּ

ִאיִמים   suitable (pl) -ַמתְּ

טֹות  ל   decisions -ַהחְּ

 

רּו ָכְך אּוַלי זְּ ַמחְּ בּוִקים יֹוֵתר יְּ  ַבקְּ

זְּ  ַמחְּ  will recycle (pl) -רּו יְּ

ּבּוִקים  bottles - ַּבקְּ

כּוִכית  glass - זְּ

ֵני קְּ  devices - ִמתְּ

עּות צ  ֶאמְּ  with - ּבְּ

ה ִסיע   trip - נְּ

כֹונֹות  machines - מְּ

ן תֹוכ   into them (f, pl) - לְּ

ה ִסיע  ִטיֵסי נְּ  tickets - ַכרְּ

עֹוֵדד  will encourage - יְּ

 

ַהָצלַ  יֹון ָחָדש לְּ  ת ַבֲעֵלי ַחִייםַרעְּ

יֹון   idea -ַרעְּ

ַלת   rescuing -ַהצ 

 animals - ַּבֲעֵלי ַחִיים

ר   wild animals -ַחיֹות ּב 

ן  ק   some of them (f, pl) -ֶחלְּ

ִביִשים   roads -כְּ

 crossing (f, pl) -חֹוצֹות 

ַגע   injured -ִנפְּ

ִהיר  ַהזְּ  to warn -לְּ

נ ה   danger -ַסכ 

ה  ת  נְּ  turned (f) -פ 

ַכֵוון   directs -מְּ

אּונֹות   accidents -תְּ

שֹוִלים   obstacles -ִמכְּ

נֹוַע   to avoid -ִלמְּ
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קֹום ָחָלב ָתָעה: שֹוקֹו ִבמְּ  ַהפְּ

ה  ע  ת   surprise -ַהפְּ

קֹום   instead -ִּבמְּ

ֶכם  ֲארּו ל   imagine -ת 

 most of us - רּוֵּבנּו

ה ִעימ   pleasant (f) - נְּ

קֹוח  customers -ֹות ל 

ה  ר  ֵדי ַהֶחבְּ   –עֹובְּ

company workers 

עּות  ט   accidentally -ּבְּ

 package -ֲאִריז ה 

ִתי  ַזגְּ  I poured -מ 

ל  ק  קּולְּ  spoiled -מְּ

ִתי   I smelled -ֵהַרחְּ

ִתי  ַעמְּ  I tasted -ט 

ֵרר  ּב   turns out -ִמתְּ

נּו   turned (pl) -פ 

ל  ע   factory -ִמפְּ

מּו  notice (pl) - בלֵ  ש 

ִמינ ה   invites (f) -ַמזְּ

 date -ַתֲאִריְך 

 expiration -תֹוֶקף 

ַהֲחִזיר   to return -לְּ

קֹומ    instead of them (f) - םִּבמְּ

ַנֵחש   to guess -לְּ

ַעִטים   few -מְּ

ַהֲחִליף   to switch -לְּ

 

ָלא"  "ֵיש ָלנּו ַעם ִנפְּ

 nation -ַעם 

א ל   wonderful - ִנפְּ

יל    toured (f) -ה ִטיְּ

ה  ת  לְּ  got sick (f) -ח 

ם   blood -ד 

ז ה  פְּ  was admitted (f) -אּושְּ

ם  נֹות ד   units of blood -מְּ

 treatment -ִטיפּול 

רֹום   to donate -ִלתְּ

 flew -ֵהִטיס 

לּו  saved (pl) - ִניצְּ

ה  ִהיל   community -קְּ

 tests -ִדיקֹות ּבְּ 

ה   thank -מֹוד 

 

רֹון לְּ   סּוכֹות ַהַמִציִלים ַבחֹוֶרףִפתְּ

רֹון   solution -ִפתְּ

 lifeguard huts -סּוכֹות ַמִציִלים 

 winter - חֹוֶרף

 municipality -ִעיִריַית 

יֹון   idea -ַרעְּ

ֵרי ֵאירּוַח   guest rooms -ַחדְּ

 empty (f, pl) -ֵריקֹות 

ִחים   guests -אֹורְּ

 stormy -סֹוֵער 

 experience -ֲחו וי ה 

ֶייֶנת  ַענְּ  interesting (f) -מְּ
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