ֵהֵבאנ ָ ל  ֲעֵליֶכ!
Hèvènou chalom aléh'ème.

Fiche de lecture..

·„A la poste - Partie 2 .'a ˜ÏÁ ¯‡Â

ְַפָנה:
יורי:
ְַפָנה:

ִמיָכֵאל:
ְָפָנ:0
ֶהֶלָנה :
ְָפָנ: 0
ֶהֶלָנה :
ְָפָנ: 0
ִמיָכֵאל:

ַמה ַא ֶ ע ִ י ַַֹאר ?
ַמה ֲאַנְחנ ע ִ י ַַֹאר?!  ְלִחי ִמְבָרקַ .מה ַא ְ ע ָ ה ַַֹאר?
ַעְכ ָו ֲאִני ע ֶבֶדת ַַֹארֵ ְ ִ .דה ַה ְעָפה ע ְמִדי ַ ר"ַ .
ַַֹאר ע ְמִדי ַ רֵ ְ ִ .דה ַה ְעָפה  ֲאִלי ְֵאל תַַֹ "ַ .אר
 ֲאִלי ְֵאל תְ ) ָ .תִבי *ֹ ,ה ) ְתִבי ֹ .זאת ֲעב ָדה ַק ָ(ה ְוֹזאת
ֲעב ָדה ַק ָ(הַ .מה ַא ֶ ר ִצי ?
ֲאִני ר ֶצה ִל ְלַֹח ִמְבָרק ְלִא ָ-א.
ִא ָ-א ֶ ְ(ְָ /רְסָיה?
ֵ)ִ ,3א ָ-א ֶ( ְרְסָיה ְוַג ִר ְי ַ 3הְִ2היָגה ֶ( ְרְסָיה.
ֵי ְלְָָ /עָיה.
ְַבָָ 4הִ ,הֵ2ה ַה ְִ-בָרק ֶ ָ(נ.
ֶזה ִמְבָרק לֹא ט בְ-ִ ַ ,בָרק ֶ ָ(ֶכ ֵי ַהְר ֵה ִמ ִ(י לֹא ֲחב ת.
ְֵסֶדרְֵ ,סֶדרַ ,מה ִלְכ ֹב?

שולחי  , on envoie :מברק , télégramme :מילי ֲ  , mots :אִלי ְֵאל ת :
 , on pose des questionsחשוב important :
דפנה:
יורי:
דפנה:

מיכאל:
דפנה:
הלנה :
דפנה :
הלנה :
דפנה :
מיכאל:

מה את עושי בדואר ?
מה אנחנו עושי בדואר?! שולחי מברק .מה את עושה בדואר?
עכשו אני עובדת בדואר .בשדה התעופה עומדי בתור .ג
בדואר עומדי בתור .בשדה התעופה שואלי שאלות .ג בדוואר
שואלי שאלות .ש כותבי  ,פה כותבי  .זאת עבודה קלה וזאת
עבודה קלה .מה את רוצי ?
אני רוצה לשלוח מברק לאמא.
אמא של /ברוסיה?
כ ,3אמא שלו ברוסיה וג רשיו 3הנהיגה שלו ברוסיה.
יש ל /בעייה.
בבקשה ,הנה המברק שלנו.
זה מברק לא טוב ,במברק שלכ יש הרבה מלי לא חשובות.
בסדר ,בסדר ,מה לכתוב?
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