הבאנו שלו עליכ
Fiche de lecture

חלק ב'  :בשוק באשדוד
אנה :זה כיסא יפה
הלנה :זה כיסא יפה ,כמה זה עולה?
המוכר :זה כיסא עתיק ,זה כיסא טוב .בבקשה .הכיסא
עולה  100שקלי.
הלנה 100 :שקלי!!! למה?
המוכר :זה כיסא עתיק .זה כיסא עתיק ויקר.
בוריס :הנה כיסא זול.
המוכר :בבקשה .כיסא חדש וזול.
מיכאל :כמה הכיסא עולה?
המוכר30 :שקלי.
מיכאל :טוב ,אנחנו רוצי ארבעה כיסאות.
המוכר :איזה כיסא אתה רוצה? כיסא לב!? כיסא שחור?
כיסא אדו?
מיכאל :כיסא אחד לב! ,כיסא אחד שחור ,כיסא אחד
אדו ו....
הלנה :מיכאל ,מיכאל ,אנחנו צריכי כיסאות ...אבל...
המוכר :בבקשה ,ארבעה כיסאות חדשי.
מיכאל :כמה עולי ארבעה כיסאות?
המוכר 120 :שקלי.
שוק  , marché :כיסא  , chaise :זול  , bon marché :יקר  , cher :עתיק  , ancien ; :לב! , blanc :
אדו  , rouge :שחור noir :
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ד$%&ְ *ק ְ)ַא+)ַ : 'ֵחֶלק ב
א ָיֶפה/ֵ 0ִ  ֶזה:ָאָנה
?ֶלה$ה ֶזה ע2ָ 0ַ ,א ָיֶפה/ֵ 0ִ  ֶזה:ֶהֶלָנה
א/ֵ 0ִ  ַה. ָ&ה3ָ ְ)ַב.ב$א ט/ֵ 0ִ  ֶזה,יק4ִ א ַע/ֵ 0ִ  ֶזה:ֵכר$2ַה
.י5ִ 3ַ&ֶ 100 ֶלה$ע
?ה2ָ י!!! ָל5ִ 3ַ&ֶ 100 :ֶהֶלָנה
.יק ְוָיָקר4ִ א ַע/ֵ 0ִ  ֶזה.יק4ִ א ַע/ֵ 0ִ  ֶזה:ֵכר$2ַה
.ל$א ז/ֵ 0ִ ה6ֵ ִה:בוריס
.ל$א ָחָד& ְוז/ֵ 0ִ . ָ&ה3ָ ְ)ַב:ֵכר$2ַה
?ֶלה$א ע/ֵ 0ִ ה ַה2ָ 0ַ :ִמיָכֵאל
.י5ִ 3ַ&ֶ 30 :ֵכר$2ַה
.ת$א/ְ 0ִ ִצי ַאְר ָ)ָעה$ ֲאַנְחנ* ר,ב$ ט:ִמיָכֵאל
?חר
ֹ &ָ א/ֵ 0ִ ?!א ָלָב/ֵ 0ִ ?ֶצה$ה ר4ָ א ַא/ֵ 0ִ  ֵאיֶזה:ֵכר$2ַה
?א ָאֹד/ֵ 0ִ
א ֶאָחד/ֵ 0ִ ,חר
ֹ &ָ א ֶאָחד/ֵ 0ִ ,!א ֶאָחד ָלָב/ֵ 0ִ :ִמיָכֵאל
....ָאֹד ו
... ֲאָבל...ת$א/ְ 0ִ  ֲאַנְחנ* ְצִריִכי, ִמיָכֵאל, ִמיָכֵאל:הלנה
.ת ֲחָד ִ&י$א/ְ 0ִ  ַאְר ָ)ָעה, ָ&ה3ָ ְ)ַב:ֵכר$2ַה
?ת$א/ְ 0ִ ִלי ַאְר ָ)ָעה$ה ע2ָ 0ַ :מיכאל
. ְ&ָקִלי120 :המוכר
Hevenou shalom alekhem
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