ֵהֵבאנ ָ ל  ֲעֵליֶכ!
Hèvènou chalom aléh'ème.

Fiche de lecture..

·„A la poste - Partie 3 .'b ˜ÏÁ ¯‡Â

הלנה :נו ,מה לכתוב ?
מיכאל :לא צרי לכתוב ''סבתא'' ולא צרי לכתוב ''שלו''.
הלנה :לא צרי לשאול ''מה שלומ''.
יורי :לא צרי לכתוב ''בבקשה'' ולא ''תודה''.
ֶהֶלָנה  :לא צרי לכתוב ''לשלוח מהר'' .הרשיו חשוב וסבתא יודעת.
יורי  :אנחנו יכולי לכתוב רק ''סבתא שלו! רשיו נהיגה''.
דפנה  :יש תור .בבקשה לעמוד בתור .נו יש לכ מברק חדש ,אני יכולה
לקרוא?
יורי  :כ ,בבקשה.
דפנה'' :סבתא שלו! רשיו נהיגה!'' לא צרי ''שלו'' ,את יכולי
לכתוב רק ''סבתא ,רשיו נהיגה''.
מיכאל :תודה ,להתראות.
יורי  :איפה? אולי בבנק? ג ש יש תור .ג ש כותבי .את יכולה
לעבוד בבנק.
הלנה  :יורי ,לא יפה.
מיכאל :אפשר ללכת הביתה?
הלנה  :זה רעיו ,לא צרי רשיו נהיגה .אפשר ללכת ברגל או לנסוע
באוטובוס.
יורי  :תודה ,דפנה ,לא צרי מברק.
יכול ,יכולי  , pouvoir :תור , fil d'attente :רעיו  , idée :ברגל :
ֶהֶלָנה:
ִמיָכֵאל:
ֶהֶלָנה:
יורי:
ֶהֶלָנה :
יורי :
ְָ1פָנ: 0
יורי :
ִָ3ְ 1נה:

à pied

נ(ַ ,מה ִלְכ ֹ#ב ?
ְ
לֹא ָצִריְ ִלְכ ֹ#ב ''ַסְב ָ#א'' ְולֹא ָצִרי ִלְכ ֹ#ב '' ָ*ל)''.
לֹא ָצִריְ ִל ְ*ֹאל ''ַמה ְ*ל)ֵמְ''.
לֹא ָצִריְ ִלְכ ֹ#ב '' ְַ-בָ*ָ ,ה'' ְולֹא ''ָ)#דה''.
לֹא ָצִריְ ִלְכ ֹ#ב ''ִל ְ*לַֹח ַמֵהר''ָ .הִר ָ.י) ָח*(ב ְוַסְב ָ#א י)ַדַעת.
ֲאַנְחנ( ְיכ)ִלי ִלְכ ֹ#ב ַרק ''ַסְב ָ#א ָ*ל)! ִר ְ*י) ְנִהיָגה''.
מד ַ)#-ר .נ( ֵי* ָלֶכ ִמְבָרק ָחָד*ֲ ,אִני ְיכ)ָלה
ֵי* )#רַ-ְ .בָ*ָ ,ה ַלֲע ֹ
ִלְקֹרא?
ֵַ-ְ ,2בָ*ָ ,ה.
ְ
''ַסְב ָ#א ָ*ל)! ִר ְ*י) ְנִהיָגה!'' לֹא ָצִרי '' ָ*ל)''ַ ,א ְֶ #יכ)ִלי
ִלְכ ֹ#ב ַרק ''ַסְב ָ#אִ ,ר ְ*י) ְנִהיָגה''.

. ְלִהְתָרא)ת,)ָדה# :ִמיָכֵאל
 ְיכ)ָלה#ְ  ַא.)ְתִבי2 *ֵ 4ַ .)ר# * ֵ* ֵי4ַ ?ְנק-ַ -ַ  ֵאיֹפה? א(ַלי: יורי
.ְנק-ַ -ַ ַלֲעֹבד
. לֹא ָיֶפה, יורי: ֶהֶלָנה
?ְיָתה-ַ  ֶאְפ ָ*ר ָלֶלֶכת ַה:ִמיָכֵאל
ֶרֶגל א) ִלְנסַֹע-ָ  ֶאְפ ָ*ר ָלֶלֶכת. לֹא ָצִריְ ִר ְ*י) ְנִהיָגה,) ֶזה ַרְעי: ֶהֶלָנה
.(ס-)א)ט-ָ
. לֹא ָצִריְ ִמְבָרק,0ְפָנ1ָ ,)ָדה# : יורי
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