
 

 לתלמידי אנגלית   לייב מפגש  

Welcome – ברוך הבא 
help – עזרה 

can – יכול 
looking – מחפש 
outfit-תלבושת 
have come – 

   הגעת 
right - נכון                  

place – מקום  

may I  -אם יורשה לי 
offer  - להציע 
suit – חליפה 

jacket – ג'קט  
would like – רוצה 

both – שניהם 
prefer - מעדיף 

size -  מידה  
medium – בינוני 

measurement room –  חדר
 המדידות

near – ליד 
storage room -   מחסן 

pick – לבחור 
free – חינם 
tie - עניבה 

Do you have  -?האם יש לכם 
hat -  כובע 

unfortunately -  מרבה הצערל  
something else – דבר אחר 

really- ממש\באמת  
disappointing – מאכזב 

let me think - לחשוב  תן לי  
maybe – אולי   
scarf – צעיף 
coat - מעיל  
cost  - עולה 

expensive - קר י  
discount –   ההנח 
fine – בסדר גמור 

pay – לשלם 
bill - חשבון 

credit card -כרטיס אשראי 

   לנוחיותכם, כדאי להדפיס דף זה.  'MAN-SHKOLOTE' – חברותותבדף עזר לתרגול 
   הקיץ בעיצומו והגיע הזמן לקנות כמה פריטי לבוש.. יצאתם לשופינג ובחנות יש גם סייל לפריטי חורף!!! 

 . לאחר כמה דקות תתחלפו בתפקידים    .בחנות  מוכר השני וקונה היה התלמיד אחד י- שוחחו  
 מודגש.   לא בכתב לקוח המשפטי ו בכתב מודגשהינם   חנותמוכר המשפטי  –לצורך הנוחות 

 בתום התרגול אבחר כמה זוגות שיציגו לכיתה.   ניתן להיעזר באוצר המילים ואף להוסיף משלכם.

 בנק אוצר מילים לשיחה 

! anM-to Eshkolot Hi! Welcome  –Gling Glong!   eller:S 
               How can I help you?  

Costumer:  Hello, thank you. I am looking for a new outfit. 

Seller:  You have come to the right place! Give me a minute.  
 
Seller:  May I offer you one of our new suits? Or a jacket? 
Costumer:   Yes thank you. 
I would like to see a suit \ jacket \ both.  (בחר אחד) 
 
Seller:  What size are you? And which color do you prefer? 
Costumer:  My size is (small\medium\large)_____.    
I prefer ____.  blue \ black \ brown \ white \ off white.  
Seller:  Here you go! 
The measurement room is there near the storage  room.  
  
Seller:  Wow! It looks great on you!  
You can pick a free tie from here.  
Costumer:  Thank you very much!  Do you have a black hat?        

Seller:  We don't have it unfortunately. 
Can I offer you something else? 

Costumer:  That is really disappointing. Let me think.    
Seller:  Maybe a scarf or a coat? 
 We have  a sale for winter items. 
Costumer:  O.K . How much does a ____ cost?            

Seller:  A scarf \coat costs _____ Shekels.                           

Costumer:  It is very expensive. Is there a discount?  

Seller:  Yes / No  ( נסו לענות במבנה משפט מלא) . 
Costumer:   O.K. I will take a blue scarf.    
Seller:  Great!  I am happy to hear that!  That's it?  
Costumer:  Yes / No  ( נסו לענות במבנה משפט מלא) . 
 
Seller:  Fine. It will cost you  ____ Shekels.  
Seller:  How would you like to pay? Cradit or cash?  
Costumer:  I would like to pay in _____ .  
 
Seller:   Here is your bill. Enjoy! 

  כעת להתחלף!!

אשכולות
מרחב ידע מקוון


