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מבוא
הספר נועד ללימוד עברית ברמה ד' ביחידה להוראת עברית של האוניברסיטה העברית בירושלים.
הוא כולל את תוכנית הלימודים ברמה ד' בפועל ,בתחביר ואוצר מילים כנדרש ברמה זו .לספר
זה יש ספר המשך לרמה ה' באותו מבנה .הספר משקף את הידע והניסיון שצברתי במהלך שנות
הוראת העברית באוניברסיטה.

מבנה הספר
הספר מחולק לשלושה חלקים:
חלק א — פועל
חלק ב — תחביר
חלק ג — אוצר מילים לפי שׂ דות סמנטיים :תרבות ואומנות ,משק וכלכלה ,משפט ,רפואה.
לאחר התרגילים בכל חלק מופיעים הפתרונות.
בראש הספר מופיע מילון ובו תרגום לאנגלית של המונחים בפועל ובתחביר ,המופיעים בהסברים
לנושׂ אים אלה .כמו כן ,יש תרגום לאנגלית של המילים הקשות המופיעות בטקסטים של תרגילי
הפועל והתחביר .בחלק ג — אוצר מילים — לפני התרגילים בכל נושׂ א יש מילון של אוצר
המילים בתרגום לאנגלית ,שיש להקנות אותו .התרגום לאנגלית בספר נעשׂ ה על פי משמעות
המילה בטקסט.
חלק א — פועל :בראש חלק זה מופיעות שמונה טבלות :טבלת משמעות הבניינים ושבע טבלות
של הבניינים ובכל בניין יש נטייה של הפועל בצורת הבסיס בכל הגזרות .אבל הלימוד והתרגול
נעשׂ ה לפי הגזרות .בכל גזרה מלמדים את כל הבניינים ומתרגלים אותם לפי הנדרש ברמת
הלימוד ד' .לפני התרגילים יש טבלות נטייה של הבניינים בגזרה הנלמדת והסברים מילוליים.
בסוף כל גזרה יש תרגילי חזרה הכוללים את כל הבניינים שנלמדו באותה גזרה .לאחר לימוד
כל הגזרות מופיעים תרגילי חזרה כלליים על כל הגזרות של הפועל .בסוף פרק הלימוד של
הפועל יש תרגול של פועלי אמירה ושל פעלים בצירופי שמות שכיחים — "קוֹ לוֹ ָקציות" כמו
"לערוך"" ,להעניק"" ,להטיל" ...,מתרגלים כל פועל וצירופיו בנפרד ובסוף יש תרגיל חזרה על
כל הצירופים ביחד.
נטיות הפעלים בטבלות ובתרגילים הן לפי כללי הכתיב המלא ,והניקוד הוא חלקי .בטבלת העבר
(חוץ מבניין ָפ ַעל ונפעל) קודם מופיעה נטיית הפועל בגוף שלישי (הוא ,היא ,הם /הן) ואחר כך
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מ ב וא

הנטייה בגופים — אני ,אתה ,את ,אנחנו ,אתם ,אתן .לגופים אלה יש בסיס משותף שאינו משתנה
ת- ,נו- ,תם- ,תן.תְ ,וסיומת גוף המתחילה בעיצור- :תיָ ,
טבלת נטיית העתיד :בהתחלה מופיעים הגופים שיש להם רק תחילית המציינת את הגוף :אני,
אתה ,הוא ,היא ,אנחנו .אחר כך באים הגופים שיש להם גם סיומת גוף של תנועה (ִ-י- ,וּ ) :את,
אתם /אתן ,הם /הן.
התרגילים מדורגים לפי רמת הקושי .התרגילים הפשוטים יותר באים בהתחלה ,וכן גם המשפטים
בכל תרגיל .בכל נושׂ א יש תרגול בעל־פה (בזוגות או בקבוצות) במטרה להביא את התלמיד
ליכולת להטות את הפועל בצורה אוטומטית .כמו כן ,יש תרגילים שבהם התלמיד מתבקש לקרוא
בקול את התשובה כדי שישׂ ים לב להגייה הנכונה שלא תמיד מתבטאת בצורת הכתיב .בכל גזרה
מתרגלים גם את הקשרים בין הבניין הפעיל לסביל ובין הבניינים השונים .חלק מהתרגילים נעשׂ ה
בהקשר תחבירי כמו שימוש בביטויים המצריכים שימוש בזמן עתיד.
חלק ב — תחביר :בראש כל פרק תחבירי יש הסברים על הנושׂ א ואופן השימוש בביטויי התחביר
וכן טבלות ביטויים לפי הצורך .גם בחלק התחביר יש תרגילים המיועדים לתרגול בעל־פה .בחלק
מנושׂ אי התחביר נבחרו טקסטים המתאימים מבחינת נושׂ אם לשימוש טבעי בביטויי התחביר
הנלמדים .למשל ,השלמת ביטויי זמן המופיעים בתיאור תולדות החיים של אישיות היסטורית
ועוד .בהסברים ,בהערות ובתרגול עוסקים גם בהבחנות סמנטיות בין ביטויים המשמשים באותו
נושׂ א תחבירי .למשל ,ההבדלים בין ביטויי סיבה שונים והשימוש בצירופים קבועים בלשון .בסוף
חלק התחביר יש תרגילי חזרה על כל החומר התחבירי .יש גם תרגיל חזרה של "דיוקי לשון"
שנכתב בעקבות איסוף שגיאות נפוצות של תלמידים.
חלק ג — אוצר מילים לפי שׂ דות סמנטיים :המטרה בחלק זה היא להעשיר את אוצר המילים
הכללי של התלמידים בתחומים המקיפים את רוב הידיעות והכתבות בעיתונוּ ת .ככלל ,הטקסטים
בספר כתובים בלשון המיוצגת בעיתונות הכתובה והמשודרת בלי להקל אותה בצורה מלאכותית.

תודות
וכאן ברצוני להודות לחברותיי העמיתות להוראה על הערותיהן המועילות :אני מודה בראשונה
לנחמה ברס ז"ל שקראה את כתב היד לפני פטירתה .תודה מיוחדת לתמי וייל שקראה בקפידה
את כל הספר והערותיה החשובות והמועילות שינו את פני ספר .כמו כן ,אני מודה לגילה פרידמן־
כהן על בדיקת חלק מהתרגומים לאנגלית.

 | 14מ תק ד מ י ם ב ע ב ר י ת ד
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מילון מונ ח י ם

מילון מונחים — פועל ותחביר
copula
participle
active participle
passive participle
root group
dagesh (diacritic dot within a Hebrew letter)
syllable
pronunciation, to pronounce
superlative
expression
stress, accent
double
personal pronoun
possessive pronoun
demonstrative pronoun
third root letter in a three-letter root
to pronounce, to express
modifier, attributive clause
to sort
to count
to be declined, be conjugated
to punctuate
term
doubled
composed of, to compose
complex sentence
object
definite
preposition
negative particle
grammatical gender
ordinal number
number denoting a fraction

אוֹ ֵגד
)ֵּבינוֹ ני (צורת הווה המשמשת גם ְּכ ֵשם
ֵּבינוֹ ני ּפוֹ ֵעל
ֵּבינוֹ ני ָפעוּ ל
ִגזְ רה
)ָד ֵגש (אות דגוּ שה
הברה
ָ
 ַל ֲהגות,ֲה ִגיָ יה
)ַה ְפלגה (ערך ההפלגה
ביטוי
ַט ַעם
)ָּכפוּ ל (אות ְּכפוּ לה
ּכינוּ י גוף
 ּכינוי ַשייכוּ ת,ּכינוי ִקנְ יָ ין
ּכינוּ י ֶר ֶמז
הפועל
ַ
'ל
)יטא
ֵּ (ב
ּ ְל ַב ֵּטא
(פסוּ קית) ְלוַ ואי
ְ ּ  משפט,ְלוַ ואי
)(מ ֵ ּיין
ִ ְל ַמ ֵ ּיין
)(מנָ ה
ָ ִל ְמנות
)ִלנְ טות (נָ ָטה
ְלנַ ֵ ּקד
מוּ נָ ח
כפל
ָ ּ ּמו
להרכיב
ּ
,רכב
ָּ ּמו
רכב
ָּ ּמשפט מו
מוּ שָׂ א
ְמיוּ דע
מילת יַ ַחס
מילת ְש ִלילה
מין ִדקדוּ קי
 מספר סידורי/מספר סוֹ ֵדר
 מספר ֶחלקי/מספר חוֹ ֵלק
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םּ/פ ַע ל/ט בל ו ת נ ט י י ה ו הס ב ר י ם
גז ר ת ה של מ י ָ

אפעל
טבלה  – 3הנטייה בעתיד במשקל
ַ
.1
אפעל:
ַ

 .2אפעל
ע' /ל' הפועל
א' ,ה' ,ח' ,ע':

ִל ְלמוֹ ד

ִל ְצעוֹ ק — ִל ְשמוֹ ַע

 .3אפעל
פ' הפועל
א',ה' ,ח' ,ע'-
תחילית העתיד
בתנועת [:]e
ַל ְחדוֹ ל

ֶל ֱאהוֹ ב

אני

ֶא ְל ַמד

ֶא ְצ ַעק — ֶא ְש ַמע

ֶא ְח ַדל

אוֹ ַהב

אתה

ִת ְל ַמד

ִת ְצ ַעק — ִת ְש ַמע

ֶת ְח ַדל

ֹאהב
ת ַ

הוא

יִ ְל ַמד

יִ ְצ ַעק — יִ ְש ַמע

יֶ ְח ַדל

ֹאהב
י ַ

היא

ִת ְל ַמד

ִת ְצ ַעק — ִת ְש ַמע

ֶת ְח ַדל

ֹאהב
ת ַ

אנחנו

נִ ְל ַמד

נִ ְצ ַעק — נִ ְש ַמע

נֶ ְח ַדל

ֹאהב
נ ַ

את

ִת ְל ְמדי

ִת ְצ ֲעקי — ִת ְש ְמעי

ֶת ְח ְדלי

ֹאהבי
ת ֲ

אתם /אתן

ִת ְל ְמדו

ִת ְצ ֲעקו — ִת ְש ְמעו

ֶת ְח ְדלו

ֹאהבו
ת ֲ

הם /הן

יִ ְל ְמדו

יִ ְצ ֲעקו — יִ ְש ְמעו

יֶ ְח ְדלו

ֹאהבו
י ֲ

 .4אפעל
פ' הפועל
א' נחה בעתיד:

הסברים והערות לטבלה :3
 .1בגופים — את ,אתם ,אתן ,הם הן — בעתיד כשהפועל מסתיים בתנועה ִ¬ י [ ,]iוּ [ ]uולא
בעיצור ,התנועה האחרונה ַ¬ [ ]aהופכת ל.]e[ ¬ְ -
תלמד.
ַ
תלמ ִדי לעומת אתה
ְ
למשל :את
אפעל בעתיד.
ַ
 .2טור  1בטבלה  - 3יש פעלים הנוטים במשקל פוֹ ֵעל בהווה ובמשקל
ישכב.
ַ
ירכב,
יצדקַ ,
ילמדַ ,
ילבשַ ,
יגברַ ,
ֹאמר /יוֹ ַמרַ ,
ֹאכל ,י ַ
ֹאבד ,יֶ ֱאזַ ל ,יֶ ֱא ַרך ,י ַ
רשימה :י ַ
 .3טור  2בטבלה  — 3כאשר ע' או ל' הפועל היא עיצור גרוני — א' ,ה' ,ח' ,ע' — העתיד
אפעל.
ַ
במשקל
יכעס..,
יטעןַ ,
ילחץַ ,
יבחןַ ,
ינהגַ ,
ינאםַ ,
ידאגַ ,
דוגמות  	:א .ע' הפועל גרוניתַ :
יסלח,
ימתחַ ,
יתמ ּהַ ,
יגב ּהַ ,
יקראַּ ,
ימצאָ ,
	  ב .ל' הפועל גרוניתָ :
יפגע...,
	   ימנַ עַ ,
שׂ ימו לב:
			

לתמוה,
ַ
מוסיפים את התנועה [ ]aבשם הפועל ל-ל' הפועל ה' ,ח' ,ע':
לשמוע.
ַ
לשמוח,
ַ
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שלמיםּ/פ ַע ל/טבלות נטייה והסבר י ם
ָ
גזרת ה

כאשר ל' הפועל היא א' אין מבטאים אותה בסוף מילה ,לדוגמה :למצוֹ א .ראו הסברים
      בגזרת ל"א ,עמוד .99
 .4טור  3בטבלה 3
אפעל.
ַ
א .פעלים הנוטים במשקל ּ ָפ ֵעל בהווה — בעתיד נוטים במשקל
לדוגמהָ :ג ֵדל — ְיִג ַדל,
ָק ֵטן — יִ ְק ַטן...,
אפעל:
ַ
רשימת פעלים — הווה במשקל ּ ָפ ֵעל — העתיד במשקל
אפעל
ַ
הווה ּ ָפ ֵעל — עתיד
יִגדל
ֵגדל               ַ
דבק
דבק               יִ ַּ
ֵ
צמא
צמא               יִ ָ
ֵ
קטן
קטן               יִ ַ
ֵ
רעב
רעב               יִ ַ
ֵ
שׂ ֵמ ַח              יִ שׂ ַמח
תמ ּה
תמ ַּה              יִ ַ
ֵ

אפעל
ַ
הווה ּ ָפ ֵעל — עתיד
חדל                 יֶ ְח ַדל
ֵ
חסר                 יֶ ְח ַסר
ֵ
חרב                 יֶ ְח ַרב
ֵ
ערב (לחך /לאוזן)    יֶ ֱע ַרב
ֵ

אפעל
ַ
הווה ּ ָפ ֵעל — עתיד
ישן
ישן                 יִ ַ
ֵ

ב .תחילית העתיד בתנועה [ ]eבמקום [— ]i
אפעל
ַ
לפני פ' הפועל גרונית (א' ,ה' ,ח' ,ע') והנטייה בעתיד במשקל
דוגמה :יֶ ֱא ַרך לעומת יִ גדל
רשימה :יֶ ֱא ַדם ,יֶ ֱאזַ ל ,יֶ ֱא ַרך ,יֶ ֱע ַרב (לחך /לאוזן) ,יֶ ְח ַדל ,יֶ ְח ַסר ,יֶ ְח ַרב...,
אפעל —
ַ
 .4טור  4בטבלה  :3פ' הפועל א' נחה בעתיד והנטייה במשקל
פ' הפועל א' נחה בעתיד כלומר ,אין מבטאים אותה.
התחיליות של העתיד — א' ,ת' ,י' ,נ' — באות בתנועה [:]o
או ַֹהב ,תֹאהב ,יֹאהב ,נֹאהב...,
ֹאכל ,יֹאמר.
ֹאהב ,י ַ
רשימה :י ַ
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השלמיםּ/פ ַע ל/תרג יל י ם
ָ
ג זרת

תרגיל ה :כתבו את הפועל בצורה הנכונה ,וקראו בקול.
ואפעל בעתיד — ראו טבלות  3וְ ־4א בעמודים .70-68
ַ
פעל בהווה
תרגול משקל ֵ
אם אתם לא  רעבים  כעתַ ,אל  תאכלו  עד שתהיו  רעבים.

דוגמה:

לרעוב

לרעוב

לאכול

 .1התאומות שנולדו לדנה ואורי מתפתחות ו________________ יפה.
לגדול

 .2הוא ימשיך לאהוב אותה ,גם אם היא לא ________________ אותו.
לאהוב

 .3היא לא ________________ ללחם כשתגיע לארץ.
לרעוב

 .4ההורים דורשים מהילדה ש ________________ במיטה עד שתבריא.
לשכב

ָ
אליך כמה ימים.
ַ .5אל ________________ ,אם לא אתקשר
לדאוג

 .6אם היא לא ________________ ולא תשתה ,הראש ________________ לה.
לכאוב

לאכול

 .7מספר הסטודנטים הלומדים בפקולטה למדעי הרוח הולך ו________________.
לקטון

 .8כשהמצב הכלכלי ישתפר ,מספר המובטלים ________________.
לקטון

 .9כשהילדים ________________ אני לא מנגנת.
לישון

 .10לא אסע אתכם ,אם דניאל   ________________ במכונית.
לנהוג

 .11ברגע שאדע את התשובה ________________ ,לך הודעה בדואר אלקטרוני.
לשלוח

 .12מספר הסטודנטים ________________ ,אם רמת ההוראה תעלה.
לגדול

 .13היא ________________ לעזור לכם ,אם תהיה לכם בעיה.
לׂשמוח

 .14שׂ ר האוצר הודיע שבעתיד הוא ________________ להגדיל את התחרוּ ת במשק.
לפעול
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הפ ו על-א ו צ ר מילים/צירופי הפועל/תרג יל י ם

צירופי הפועל 'להטיל על'
שם פעולה :הטלה
הנטייה :

עבר — הוא הטיל 	

הווה — הוא מטיל 	

בסביל:

עבר — הוא הוּ טל 	

הווה — הוא מוּ טל 	
1

עתיד — הוא יטיל
עתיד — הוא יוּ טל

2

מטילים למשל :עוֹ נֶ שְ ,קנָ ס ,איסוּר ,עוֹ ֶצר  ,מיסיםַ ,א ְשמה  ,תפקיד ,אחריוּת..,

תרגיל ו :השלימו בצורה הנכונה את הפועל ואת השם מתוך הצירופים של
הפועל 'להטיל על' שברשימה למעלה.

דוגמה :הטילו עליו עונש

קל בשל מצבו הרפואי.

 .1השופט הרשיע אותו ו______________ עליו ______________ של  אלף שקלים.
 .2שׂ ר האוצר הצהיר שלא _______________ (עתיד)   ________________ חדשים
על הציבור.
 .3אי אפשר ________________ את __________________ רק על החיילים; גם
המפקדים אחראים למעשׂ ה.
ַ .4אל (אתה) __________________ עליי _________________ שיש בו אחריות
כבדה.
 .5צה"ל _________________ (עבר)  _________________ על שני הכפרים בגלל
הפיגוע.
( _________________ .6עבר ,סביל)   _________________ על פרסום שמו של
החשוד עד להבאתו לבית משפט ,כדי להאריך את מעצרו.
 .7מטרת ________________ החמוּ רים ,ה________________ (סביל) על עברייני
התנועה לאחרונה ,היא להזהיר אחרים.
 1עוצר = curfew
 2אשמה = guilt
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פועל-פ תרונות/ג זרת השלמ י ם

פועל — פתרונות
גזרת השלמים
פיעל
תרגיל א עמוד :34
 .1נישק ,חיבק

יבדו
ּ .2כ ּ

ֵּ .3בירכתי

ֵ .5תיארתן

 .4קילפנו

פרסמת
ָ
.6

תרגיל ב עמוד :34
 .1מגדל

 .2מפנקים

מדוְ וחות
ַ .3

 .4משתפת

מבצ ַעת
ַ .5

 .6מאחלת

תרגיל ג עמוד :35
 .1יפטרו

 .2נחדש

 .3תתרגמו

 .5תשתפו ,תבצעו

 .4תבזבזי

 .6יממנו

פיעל – פוּעל
תרגיל א עמוד :36
 .1סיפרתי סיפור מפחיד לילדים.

 .2הוא תיקן את הרכב שלי.

		
עבר

		
;הווה

עתיד

הסיפור

סוּ ּ ַפר

		
ְמסוּ ּ ָפר

יְ סוּ ּ ַפר

הסיפורים

סוּ ּ ְפרו

		
מסוּ ּ ָפרים

יְ סוּ ּ ְפרו

הבדיחה

		
סוּ ּ ְפרה מסוּ ּ ֶפרת

ְתסוּ ּ ַפר

		
מסוּ ּ ָפרות

יְ סוּ ּ ְפרו

הבדיחות

סוּ ּ ְפרו

הרכב

		
תוּ ַקן      ְמתוּ ָקן

יְ תוּ ַקן

כלי הרכב
ֵ

תוּ ְקנו

		
ְמתוּ ָקנים

יְ תוּ ְקנו

המכונית

		
תוּ ְקנה ְמתוּ ֶקנת

ְתתוּ ַקן

המכוניות

		
ְמתוּ ָקנות

יְ תוּ ְקנו

תוּ ְקנו
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ה ש ם וצירופיו—מילו ת שלילה/הסבר י ם

 .VIמילות שלילה
דרך השימוש במילות שלילה שונות בצירוף שם
 .1בלתי  +שם תואר :בלתי־אפשרי ,בלתי־צודקת ,בלתי־מנומסים ,בלתי־נכונות.
שימו לב :התחילית "בלתי"  +שם התואר מהווים מילה אחת בתפקיד שם תואר.
		

ה"א היידוע באה לפני תחילית השלילה 'בלתי'.
דוגמה :האורחת הבלתי־רצויה הגיעה ראשונה.

 .2אי  +שם עצם מופשט :אי־אפשר ,אי־סדר ,אי־שוויון.
שימו לב :התחילית 'אי'  +שם עצם מהווים מילה אחת ,אבל יש שתי האפשרויות
ליידוע :האי־סדר ,אי הסדר.
חסרות  +שם עצם = צירוף סמיכות שם תואר
חסריְ /
חסרתְ /
חסרְ /
ַ
.3
חסרת ערכים ,אנשים חסרי שורשים,
חסר עבודהֶ ,חברה ְ
פועל ַ
דוגמותֵ :
חסרות סבלנות.
נשים ְ
הפועל חסר העבודה,
ֵ
היידוע הוא לפי כללי צירוף סמיכות שם עצם:
האנשים חסרי השורשים.
 .4חוסר  +שם עצם :חוסר מזון ,חוסר סוכר ,חוסר ביטחון ,חוסר שוויון
שימו לב :א .צירוף זה הוא צירוף 'סמיכות שם עצם' .הוא ממלא תפקידים של שם עצם
           במשפט.
דוגמות .1 :חוסר זהירות גרם לתאונה.
 .2התאונה נגרמה בגלל חוסר זהירות.
ב .כללי ה"א היידוע הם כמו בצירוף סמיכות רגיל:
דוגמה :התאונה נגרמה בגלל חוסר הזהירות של שני הנהגים.
 .5בלי  +שם פועל ,שם עצם ,שם פעולה :בלי לאכול ,בלי ציוּ ד ,בלי ליווי.
בלא* /ללא  +שם עצם ,שם פעולה :בלא /ללא אוכל ,בלא /ללא אכילה.
(*'בלא' — בשׂ פה כתובה גבוהה)
דוגמה :הם יצאו לדרך הארוכה והמסוכנת בלא/ללא ציוד מתאים,
בלי /בלא /ללא ליווי מורה דרך ,וכך הלכו שעות בלי לאכול  .
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ה ש ם ו צ י ר ופ י ו — מ יל ו ת של יל ה  /ת ר ג יל י ם

תרגיל ד :השלימו את מילת השלילה החסרה מתוך הרשימה.
חסר ,בלתי ,בלי ,בלא.
הרשימה :אי ,חוסרַ ,
 .1נכשלנו בבחינה כי החומר היה קשה ,וההסבר של המורה היה ___________ מובן.
 .2לא קיבלתי את העבודה בגלל __________ היכולת שלי לעבוד ֶ
בצוֶ ות.1
 .3עברנו לדירה ברחוב שקט יותר בגלל הרעש ה___________ נסבל ברחוב הקודם.
 .4הפסקנו את הטיול בנחל במדבר יהודה ,כי נשארנו _____________ כמות מספיקה      
המ ּפל 2שבהמשך הנחל.
של מים לכולם .חזרנו למכוניות ___________ לראות את ַ
 .5יש הטוענים ש_____________ הכנה לחיי זוגיות ולחיי משפחה הוא הגורם לעלייה
בשיעור הגירושים.
 .6אני מחכה כאן שעה עד לקבלת תוצאות הבדיקה ,ואני עצבני ו ___________________
סבלנות.

ֶ 1צוות = קבוצת עבודה
מפל = waterfall
ּ
2
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א ו צ ר מ יל י ם -מ שק וכלכל ה /ר ש י מ ת מ יל י ם

ב .משק וכלכלה
אוצר מילים  -א .פעלים ושמות

פעלים
להוזיל (מוּ צר) ≠ ליַ יקר (מוּ צר)
המוצר הוּ זל ≠ המוצר התייקר
להעסיק = to employ
להפחית את (הצריכה) = להקטין את
להפסיד = to lose
להרוויח = to profit
להשקיע כסף ב = to invest money in
להשׂ תכּר = to earn
להתייקר (המוצר התייקר)
לחסוך = to save
ליַ יבא = to import
ליַ יצא =

to export

ליַ יצר =

to produce

ִל ְלוות כסף מ =
להלוות כסף ל = to lend money

to borrow money

שמות

מעסיק =
עסק =   business
ֶ
ֶה ְפ ֵסד = loss
ֶרוַ וח = profit, gain
משקיע = investor
שָׂ ָכרַ ,משְׂ כּוֹ ֶרת = salary
employer

חיסכון =
יְ בוּא = import
בוּאן = importer
יְ ָ
יְ צוּא = export
צוּאן = exporter
יְ ָ
מוּצר = product
ָ
תוֹ ֶצ ֶרת (חקלאית /הארץ /חוץ)
יַ ְצ ָרן = manufacturer
ַה ְלוָ ואה =   loan
saving

לעלות (המחיר עלה) ≠ לרדת (המחיר ירד)
להעלות את (המחיר) ≠ להוריד את
לצמצם = להקטין למינימום
לצרוך =

to consume

ִמ ְצ ָרך =
ַצ ְר ָכן = consumer

consumer good

לרכוש = לקנות
ּ
לקצץ בתקציב = to cut off budget
לשווק = to market
ַ
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