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?�� ָ ֶהֶלָנה: ִמי 

ְ �ל �ֵמְ�? ָ �ל ��..... ַמה  ְ �ֵכָנה: ֹזאת ֲאִני.....

.entrer ֵנס� ָ ָ �ה ְלִה ��ַבָ  ְ ֶהֶלָנה:  ! �ָדה, 

ָ �ל ��, ַמָ $ל ט �ב! ְ �ֵכָנה: 

&הֶ %ֶדת? ִלי??? ִ 'ְתא ��? ְלִמי ֵי � י ��  יורי: ַמָ $ל ט �ב? ַמה 
&הֶ %ֶדת.         ֵאי* ִלי י �� 

&הֶ %ֶדת. �א ֵי � י ��  ָ ֶהֶלָנה: ְלַא

&הֶ %ֶדת. ִמיָכֵאל: ָנכ �*, ֵי � ִלי י �� 

ְ �ֵכָנה:   ַמָ $ל ט �ב.

.asseyez-vous ֶבת� ֶ ָ �ה ָל ��ַבָ  ְ ִמיָכֵאל:  ! �ָדה, 

 ,vin *ֲאָבל ֵאי* ַיִי ,gâteau ו ֵי � ע ,ָגה� ָ ִ .י� ַעְכ י �ֵרי: ַמה ֲאַנְחנ , ע �
...cadeau ָנה! ָ ֵאי* ַמ

....?�� ָ ֶהֶלָנה:  ִמי 

ָ �ל ��, ַמָ $ל ט �ב! ָ �ֵכ*:      ֶזה ֲאִני,.... 
 

ִמיָכֵאל:  ! �ָדה. ֶזה ו �ְדָקה?



ְ .ָרֵאל  � �ִתי� ַ �1 ו �ְדָקה ְוַג� עראק. �ִי ְ ָ �ֵכ*: לֹא , ֶזה עראק!           

ָ !ָנה... ָ �ו ֵי � ע ,ָגה, ֵי � עראק ֲאָבל ֵאי* ַמ יורי: ַעְכ

 ?�� ָ ֶהֶלָנה: ִמי 

ָ �ל ��, ַמָ $ל ט �ב  ִ �ית.  ְ �ִלי  étage ָמה� �ְ  2ֵכָנה voisine ִמ  אודט: אודט ַה
ִמיָכֵאל.

ִמיָכֵאל:  ! �ָדה,  ! �ָדה ָרָבה.

ָ 4א, ַמה ֵי � ָל 3?... יורי:     ִא

ֶהֶלָנה: ֲאִני לֹא י �ַדַעת.... מ..מ.. ֵריַח odeur ט �ב.
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הלנה: מי ש�?

שכנה: זאת אני.....שלו�..... מה שלומ�?

הלנה: תודה, בבקשה להיכנס.

שכנה: שלו�, מזל טוב!

יורי: מזל טוב? מה פתאו�? למי יש יו� הולדת?     לי???
        אי* לי יו� הולדת.

הלנה: לאבא יש יו� הולדת.



מיכאל: נכו*, יש לי יו� הולדת.

שכנה:   מזל טוב.

מיכאל: תודה, בבקשה לשבת.

יורי: מה אנחנו עושי� עכשיו? יש עוגה, אבל אי* יי*, אי* 
מתנה...

הלנה:  מי ש�?....

שכ*:      זה אני,.... שלו�, מזל טוב!
 

מיכאל: תודה. זה וודקה?

         שכ*: לא , זה עראק! בישראל שותי� ג� וודקה וג� עראק.

         יורי: עכשיו יש עוגה, יש עראק אבל אי* מתנה...

         הלנה: מי ש�? 

       אודט: אודט השכנה מקומה שלישית. שלו�, מזל טוב מיכאל.

       מיכאל: תודה, תודה רבה.

       יורי:     אמא, מה יש לה?...

      הלנה: אני לא יודעת.... מ..מ.. ריח טוב.
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