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Introduction 

To Succeed in Hebrew "Aleph" - for Beginners +CDS  is intended for English 
speakers who are studying at the ulpan, junior high / high school or university 
level and are eager to take on the challenge of mastering the foundations of the 
Hebrew language. 

The objectives of the book are to enable learners to: • Reach a high level of proficiency in the Hebrew language • Begin the process of acquiring the four basic language skills – reading,  
writing, speaking and reading comprehension. • Become acquainted with Jewish values and tradition, and to get a taste of 
Israeli life and culture • Communicate effectively with the Hebrew speaker and function 
successfully in a variety of natural every day situations  

2 CDS accompany the book. The CDS include the reading passages, dialogs and 
songs that appear within the book. 

These can be found via the CD icon. 

Studying Hebrew using a book and CD enables the learner to develop listening 
ability and to practice speech. It brings the learner complete success in acquiring 
the Hebrew language.  

Fifteen lessons expose the student to original, interesting and authentic reading 
passages that have been taken from every day situations in Israel. The variety of 
dialogs, stories, tables and illustrations allows the learner to understand and use 
practical expressions from daily life, which are an essential part of the living 
language. It also results in his/her ability to establish a more effective and active 
contact with the Hebrew speaking environment. 

All of the explanations and instructions of the book have been translated into 
English to provide the learner with a friendly and satisfying learning experience. 
Such a translation is most essential for someone who embarks on the road of 
acquiring a new language. 

A summing-up section, called, “What have we learned?” appears at the end of 
each lesson. It includes a list of new vocabulary items in Hebrew and in English 
(arranged according to the parts of speech - nouns, verbs, etc. and according to 
subject area - at the bank, at the post office, etc.). This section is also 
accompanied by common, practical expressions and the grammatical structures 
of that lesson.   
In conclusion, To Succeed in Hebrew "Aleph" - for Beginners permits the 
learner to study the Hebrew language in a structured, creative, uncomplicated 
and friendly manner and at the same time provides him/her with the opportunity 
to become acquainted with Israel and its unique culture. 

So, before you begin, let me wish you ! חהבהצל   Good Luck!  

                                                                                                     Meira Ma’adia 
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