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Vocabulario - Presentaciones (mochileros) 
 Países -ארצות 

 
Inglaterra אנגליה 
Argentina ארגנטינה 
Los estados  
Unidos (EE.UU.) 

 ב"ארה

Bolivia בוליביה 
Brazil ברזיל 

Israel ישראל 
Mexico מקסיקו 
España ספרד 
Perú פרו 
Francia צרפת 

 
 esNacionalidad -אזרחויות 

 
Argentino ארגנטינאי 
Boliviano יבוליבינ 
Brazilero ברזילאי 
Español ספרדי 
Estadounidense אמריקני 

Francés צרפתי 
Inglés אנגלי 
Israeli ישראלי 
Mexicano מקסיקני 
Peruano פרואני 

 
 Profesiones -מקצועות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ugares de trabajoL -מקומות עבודה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תכונות פנימיות
 

Amable אדיב 
Optimista אופטימיסט 
Antipático אנטיפטי 
Tímido ביישן 
Sociable חברותי 
Inteligente חכם 
Simpático סימפטי 
  

Trabajador  אוהב לעבוד(עובד( 
Perezoso עצלן 
Independiente עצמאי 
Pesimista פסימיסט 
Pedante קפדן 
Serio רציני 
Callado שתקן 

Arquitecto ארכיטקט 
Azafata תדייל 
Cantante ת/זמר 
Ingeniero מהנדס 
Piloto טייס 
Profesor מורה 
Secretario מזכיר 
Viajero מטייל 

Mozo  מלצר 
Peluquero  מקצוע(ספר( 
Abogado עורך דין 
Médico רופא 
Turista תייר 
Estudiante סטודנט 
Programador תוכניתן 
Agente de viajes סוכן נסיעות 

Universidad אוניברסיטה 
Hospital בית חולים 
Corte בית משפט 
Escuela בית ספר 
Companía חברה 
Aula כיתה 
Avión מטוס 

Restaurante מסעדה 
Peluquería מספרה 
Empresa מפעל 
Fábrica מפעל 
Oficina משרד 
Aeropuerto נמל תעופה 
Estudio de 
arquitectura 

 סטודיו 
 לארכיטקטורה
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 תיאור חיצוני
 

Alto גבוה 
Bajo נמוך 
Delgado, flaco רזה 
Feo מכוער 

Gordo שמן 
Lindo יפה 
Pelo moreno שיער כהה 
Rubio בלונדיני 

 
 תיאורים כלליים

 
Alto גבוה 
Anticuado מיושן 
Antiguo ישן 
Bajo נמוך 
Bello, bonito יפה 
Bueno טוב 
Cerca קרוב 
El/la/los/las Mejor טוב הכי 
El/la/los/las peor רע הכי 
Enorme עצום 
Excelente מצויין 
Feo מכוער 
Grande גדול 
Hermoso יפה 

Horrible איום 
Largo ארוך 
Lejos רחוק 
Malo רע 
Mejor טוב יותר 
Moderno מודרני 
Normal רגיל 
Nuevo חדש 
Peor רע יותר 
Pequeño קטן 
Perfecto מושלם 
Tamaño מידה 
Viejo ישן 

 
 

 Saludos –ברכות 
 

Muchas gracias תודה רבה 
Gracias תודה 
Por favor בבקשה 
De nada אין בעד מה 
Perdón 
 

 סליחה

Buenos días בוקר טוב 
Buenas tardes ערב טוב 
Buenas noches לילה טוב 
 
Buenas 

 
 טובים

Hola שלום 
Qué tal? מה נשמע? 
Qué pasa? 
 

 ?מה קורה

Cómo estás (tú)? 
 

 ?)ה/את(מה שלומך 

Cómo está (ud.)?  מה שלום
 ?ה/כבודו

Cómo están (uds.)? 
 

מה שלום 
 ?ן/כבודם

  
  

(Yo) Estoy... אני מרגיש 
Bien טוב 
Muy bien טוב מאוד 
Mal רע 
Muy mal רע מאוד 
Más o menos פחות או יותר 
  
Está bien 
 

 בסדר

Chau  
Hasta luego 
Hasta más tarde 
Hasta la vista 

 להתראות

Nos vemos נתראה 
  
Mi nombre es.... 
Me llamo… 

 ...שמי הוא

Cómo te llamas (tú)? 
Cómo se llama (ud.)? 

 
 ?מה שמך

  
Mucho gusto 
Encantado/a 

 נעים מאוד
 מת/םאני מוקס


