
הבאנו שלום עליכם
Fiche de lecture

המאכל הלאומי - חלק א'
יורי: אימא, אני רוצה פלאפל
הלנה: מה פתאום פלאפל?

יורי: זה אוכל ישראלי.
הלנה: זה אוכל בריא?

יורי: זה אוכל זול.
מיכאל: אנחנו רוצים אוכל זול וגם בריא?

יורי: אבא, אימא, הנה דפנה.
הלנה: שלום דפנה.

מיכאל: שלום דפנה.
דפנה: שלום!

הלנה: מה שלומך?
דפנה: טוב.

הלנה: מה את אוכלת?
דפנה: אני אוכלת פלאפל.

הלנה: זה טעים?
דפנה: כן, זה טעים.

הלנה: גם יורי רוצה פלאפל.
דפנה: ואת? מה את רוצה?
הלנה: אני רוצה אוכל בריא.

דפנה: בפיתה יש פלאפל, טחינה, סלט וחומוס. זה בריא.
הלנה: בפלאפל יש ויטמינים?

comment  : מה שלומך ,vouloir : רוצה , national : לאומי, plat, met : מאכל
bon (goût) : טעים  ,sain  : בריא , allez-vous 
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ִ ּמי - ֵחֶלק א' ְ ּלֻא ַ ּמֲאָכל ַה ַה
ָ ּמא, ֲאִני ר ֹוֶצה ָפָלאֶפל יורי: ִא

ִ ּפְתא ֹום ָפָלאֶפל? הלנה: ַמה 
ְ ׂשְרֵאִלי. ֹאֶכל ִי יורי: ֶזה 
ָ ּבִריא? ֹאֶכל  הלנה: ֶזה 

ֹאֶכל ז ֹול. יורי: ֶזה 
ָ ּבִריא? ֹאֶכל ז ֹול ְוַגם  ִמיָכֵאל: ֲאַנְחנ ּו ר ֹוִצים 

ָ ּמא, ִהֵ ּנה ַ ּדְפָנה. ָ ּבא, ִא יורי: ַא
ָ ׁשל ֹום ַ ּדְפָנה. הלנה: 

ָ ׁשל ֹום ַ ּדְפָנה. ִמיָכֵאל: 
ָ ׁשל ֹום! ַ ּדְפָנה: 

ְ ׁשל ֹוֵמְך? הלנה: ַמה 
ַ ּדְפָנה: ט ֹוב.

ְ ּת א ֹוֶכֶלת? הלנה: ַמה ַא
ַ ּדְפָנה: ֲאִני א ֹוֶכֶלת ָפָלאֶפל.

הלנה: ֶזה ָטִעים?
ֵ ּכן, ֶזה ָטִעים. דפנה: 

ֶהֶלָנה: ַ ּגם י ּוִרי ר ֹוֶצה ָפָלאֶפל.
ְ ּת ר ֹוָצה? ְ ּת? ַמה ַא ַ ּדְפָנה: ְוַא
ָ ּבִריא. ֹאֶכל  הלנה: ֲאִני ר ֹוָצה 

ָ ּבִריא. ָ ּתה ֵי ׁש ָפָלאֶפל, ְטִחיָנה, ָסָלט ְוח ּומ ּוס. ֶזה  ִ ּפ ַ ּב דפנה: 
ַ ּבָפָלאֶפל ֵי ׁש ִויָטִמיִנים? הלנה: 

Hevenou shalom alekhem
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