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?marmite ּסיר ִ ַ ּב יורי:   ַמה ֵי ׁש 

ֶהֶלָנה: מ...מ... ֵריַח ט ֹוב. ַמה ֶזה?

ֶ ׁשֶבת? ָ ׁשר ָל  אודט:  ֶאְפ

ָ ׁשה ! ַמה ֶזה? ְ ּבַבָ ּק ָ ׁשה,  ְ ּבַבָ ּק ִמיָכֵאל: 

ְ ּבָמר ֹוק ֹו א ֹוְכִלים ק ּוְסק ּוס. אודט: ֶזה ק ּוְסק ּוס. 

ֹכל? ָ ׁשר ֶלֱא ִמיָכֵאל: ֶאְפ

ָ ׁשה. ְ ּבַבָ ּק אודט: 

יורי: ֶזה ַחם!

ֶ ּלֶדת? ְלָך, א ֹו ִלי? ִמיָכֵאל: ְלִמי ֵי ׁש י ֹום ֻה

יורי: ְסִליָחה...

ָ ׁשה. ְ ּבַבָ ּק ָ ּתה ִרא ׁש ֹון.  אודט: ָנכ ֹון. ַא

ִמיָכֵאל: ֶזה ט ֹוב! ֶזה ְמֻצָ ּין!

ֹכל? ָ ּתר ֶלֱא ָ ׁשו ֻמ ָ ּבא, ַעְכ יורי: ַא

ֹכל. ָ ּתר il est permis ֶלֱא ָ ׁשו ֻמ ֵ ּכן ַעְכ ִמיָכֵאל: 



ָ ׁשם? ֶהֶלָנה: ִמי 

ָ ׁשל ֹום ֶהֶלָנה! ַ ּדְפָנה: ֲאִני , ַ ּדְפָנה.  

ְ ׁשל ֹוֵמְך? ֶהֶלָנה: ַמה 

ֶ ּלֶדת ַה ּי ֹום? ַמָ ּזל  ָ ׁשל ֹום... ִמיָכֵאל ֵי ׁש ְלָך י ֹום ֻה ָ ׁשל ֹום יורי!  ַ ּדְפָנה: ט ֹוב. 
ט ֹוב ִמיָכֵאל!

ֶ ׁשֶבת. ָ ׁשה ָל ְ ּבַבָ ּק ִמיָכֵאל:  ּת ֹוָדה,  ּת ֹוָדה, 

ָ ּבה. ַ ּדְפָנה:  ּת ֹוָדה ַר

ְ ּפָרִחים ֵי ׁש ְלָך? ָ ּמה  ַ ּכ ְ ּפָרִחים.  ֵ ּבה  יורי: ֵי ׁש ְלָך ַהְר

ָ ּתה? ָ ּמה ַא ַ ּכ ֵ ּבן  ַ ּדְפָנה: 

ַ ּבע, ָחֵמ ׁש. ָ ׁשל ֹו ׁש, ַאְר ַ ּתִים,  ְ ׁש יורי: ַאַחת, 

ֹ ּפר. ֶזה לֹא ָיֶפה... ִמיָכֵאל: ָאס ּור ִלְס

ֶהֶלָנה: ַיִין!

ָ ּבה!  ַ ּדְפָנה :  ּת ֹוָדה,  ּת ֹוָדה ַר

ִ ּיים! ִמיָכֵאל : ְלַח
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יורי:   מה יש בסיר?

הלנה: מ...מ... ריח טוב. מה זה?

 אודט:  אפשר לשבת?

מיכאל: בבקשה, בבקשה ! מה זה?

אודט: זה קוסקוס. במרוקו אוכלים קוסקוס.

מיכאל: אפשר לאכול?

אודט: בבקשה.

יורי: זה חם!

מיכאל: למי יש יום הולדת? לך, או לי?

יורי: סליחה...

אודט: נכון. אתה ראשון. בבקשה.

מיכאל: זה טוב! זה מצויין!

יורי: אבא, עכשיו מותר לאכול?

מיכאל: כן עכשיו מותר לאכול.



הלנה: מי שם?

דפנה: אני , דפנה.  שלום הלנה!

הלנה: מה שלומך?

דפנה: טוב. שלום יורי! שלום... מיכאל יש לך יום הולדת היום? מזל 
טוב מיכאל!

מיכאל: תודה, תודה, בבקשה לשבת.

דפנה: תודה רבה.

יורי: יש לך הרבה פרחים. כמה פרחים יש לך?

דפנה: בן כמה אתה?

יורי: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.

מיכאל: אסור לספור. זה לא יפה...

הלנה: יין!

דפנה : תודה, תודה רבה! 

מיכאל : לחיים!
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