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מיכאל. איפה ּבֹוִריס גר :הלנה ?    Helena: Michael onde boris mora? 

רגע. רגע. דפנה. סליחה.  :מיכאל  
 איפה הטלפֹון ?

Michael: um momento, um momento, Dafna, 

com licença, onde fica um telefone? 

בבקשה הנה שם :דפנה  Dafna: Eis, lá, dinada 

תודה. :מיכאל  
ַהלֹו ? מי זה ? בוריס?  ָאנַה?   

Michael:Obrigado. 

Alo ?  Quem é? Boris? Ana? 

 בוריס... בוריס. שלום . מדבר מיכאל. 
 מיכאל גורביץ מלנינגרד

Boris... Boris, oi. Boris falando. 

Michael gurvitz de leningrad 

אני בישראל. אני בשדה התעּופה בן 
 גוריון

Eu estou em Israel. Eu estou no aeroporto 

ben gurion  

 בוריס. איפה אתה גר ?... באשדוד ?
    איפה אשדֹוד ?
 

Boris. Onde você mora? Em Ashdod? 

Onde em ashdod? 

אתה עובד בבנק אתה עובד? אה. טוב. 
 ? 
  תודה  להתראות

Ah, bom. Voce trabalha? Você trabalha no 

banco? 

Obrigado até breve 

 Michael: Dafna com licença . onde fica מיכאל : דפנה. סליחה. איפה אשדוד?

ashdod? 

דפנה : אשדוד ? אשדוד על יד הַל 
 .אביב
 .בין תל אביב לאשקלון

Dafna: ashdod?  Ashdod fica ao lado de tel 

aviv . 

Entre Tel aviv e ashkelon 

 Helena:  é bom em ashdod   הלנה : טוב באשדוד

מאוד טוב  דפנה: 
 מיכאל אתה מּוסיקאי
 אתה מהנדס ?

Dafna: Muito Bom. 

Michael você é musico, você é engenheiro ? 

כן. אני מהנדס בניין :מיכאל  Michael: sim. Eu sou engenheiro de 

construção.  

?דפנה:  ואת   Dafna: e você?  

  .Helena: eu sou medica הלנה : אני רופאה

דפנה : אה. את רופאה. אני עובדה 
 בשדה ההעּופה

Dafna: ah. Você é medica. Eu trabalho no 

aeroporto. 

יּורי : את עובדה בשדה התעופה. את 
 פקידה.

ד. אבל הוא ימתל אני לא עובדאני  
  פרופסור

Iuri:  você trabalha no aeroporto, voce [e 

balconista. 

Eu não trabalho, eu sou aluno, mas ele é 

professor. 

דבר עברית יופימדפנה : אתה   Dafna: você fala  hebraico bem 



. אני מדבר תיורי : כן. אני מדבר עברי
 גם רּוסית
גם פרופסור מדבר עברית וגם רּוסית 

?נכון  

Iuri: sim , eu falo hebraico, eu tambem falo 

russo. 

Também o professor fala hebraico e também 

russo, correto? 

  Dafna: Dinada דפנה : בבקשה

 ?פה המזוודֹותיבישראל ! א םהלנה : ח
 איפה האוטובּוס

Helena:  esta quente em Israel! 

Onde esta as bagegens? 

Onde esta o ônibus? 

  

 Dafna: dinada eis as bagagens. sucesso דפנה: בבקשה הנה המזוודֹות בהצלחה

   Boa sorte בהצלחה

 Helena : Iuri הלנה : יורי

  

  

 

 


