Lecture du texte : http://www.morim.com/adler.mp3

רוברט אדלר
איזה בר מזל! קוראי לו רוברט אדלר והוא רקד ע מאדונה לפני
מיליוני בסיבוב הופעות בעול .
רוברט מספר'' :אני לומד ריקוד מודרני כבר שנתיי  ,כאשר שמעתי,
שמאדונה מחפשת רקד צעיר ,החלטתי לנסות .הגעתי מוקד לאולפ
בהוליווד ,אבל כבר היו ש מאתיי בחורי אחרי  .הייתי עצבני
והרגשתי לא טוב .אבל כאשר התחלתי לרקוד ,שכחתי את הכל .רציתי
להצליח  והצלחתי .אחרי שבחרו בי ,באה אליי מאדונה ושאלה אותי,
א אני רוצה לצאת איתה לסיבוב הופעות בעול  ,הסכמתי מייד! היא
ביקשה ממני להסתפר קצר.
כאשר סיפרתי לחברי שלי על כ  ,ה לא האמינו לי .א כאשר הש
שלי הופיע בעיתוני ליד הש של מאדונה ,אפילו המורי שאלו אותי,
א אני יכול להביא לה תמונה ע החתימה שלה .פתאו הבנות
התחילו ''לראות אותי'' ,השאירו לי מכתבי ומספרי טלפו ,שלחו לי
דואלי והזמינו אותי לכל המסיבות''.
רוברט אהב מאוד את הטיול שלו בעול  ,ובעיקר את הנשיקה ,שנתנה
לו מאדונה כל ערב אחרי ההופעה .הוא ממשי ללמוד ריקוד מודרני,
אבל הוא לא רוצה להיות רקד מקצועי ,הוא רוצה להיות רופא
ולרקוד רק במסיבות.
מעובד עלפי ''בינינו'' חוברת ללימוד השפה העברית  רשת אור''ט ארגנטינה
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ר ֶ ְרט ַאְדֶלר
ֵאיֶזה ָ*ר ַמָ)ל! ק(ְרִאי ל( רוברט ַאְדֶלר ְוה&א ָרַקד ִע מאדונה ִלְפֵני
ִמיְלי( ִני ְ*ִסיב&ב ה(ָפע(ת ָ*ע(ָל .
רוברט ְמַס ֵ0רֲ'' :א ִני ל(ֵמד ִר&/ד מ(ֶדְר ִני ְָ.בר ְָ,נַת ִי ֲ.ַ ,א ֶ,ר ַָ,מְע ִ+י,
שמאדונה ְמַח ֶ5ֶ 0ת ַר ְקָד ָצִעירֶ ,הְחַלְט ִ+י ְלַנ(4תִ .הְַ3ע ִ+י 1מ ְקָָ 2ל1אְל ָ0
ְ*ה(ִליו&דֲ ,אָבל ְָ.בר ָהי& ָָ ,מאַת ִי ַ*ח&ִרי ֲאֵחִרי ָ .ה ִייִתי ַעְצ ָ* ִני
קדַ,ָ ,כְח ִ+י ֶאת ַה ֹ.לָ .רִציִתי
ְוִהְרַ+ִ ,ְ 3י לֹא ט(בֲ .אָבל ֲַ.א ֶ,ר ִהְתַחְל ִ+י ִלְר ֹ
ְלַהְצִליַח  ְוִהְצַלְח ִ+יַ .אֲחֵרי ֲֶ*ָ ,חר& ִ*יָ*ָ ,אה ֵאַלי מאדונה ְו ֲָ,אָלה א(ִתי,
ִא ֲא ִני ר(ֶצה ָלֵצאת ִא ְָ 8+לִסיב&ב ה(ָפע(ת ָ*ע(ָל ִ ,הְס ְַ.מ ִ+י ִמָ7ד! ִהיא
ִ* ְ,ָ /ה ִמ ֶ9ִ :י ְלִהְס ַ0ֵ +ר ָקָצר.
ְ
ְ
ֲַ.א ֶ,ר ִס ְַ0ר ִ+י ַלֲחֵבִרי ֶ=ִ ,י ַעל ֵָ , .ה לֹא ֶהֱאִמינ& ִליַ .א ֲַ.א ֶ,ר ַה ֵ;
ֶ=ִ ,י ה(ִפיַע ָ*ִעִ (+ני ְלַיד ַה ֵ; ֶ,ל מאדונהֲ ,אִפ=& ַהִ(:רי ֲָ,אל& א(ִתי,
ִא ֲא ִני ָיֹכל ְלָהִביא ָלֶה ְ+מ&ָנה ִע ַהֲחִתיָמה ְֶ0ִ .8=ָ ,תא( ַה ָ*נ(ת
ִהְתִחיל& ''ִלְרא(ת א(ִתי''ִ ,ה ְִ,איר& ִלי ִמְכ ִָ+בי &ְמַס ְֵ0רי ֶטֶלפ(ְ,ָ ,לח& ִלי
דואלי ְוִהְזִמינ& א(ִתי ְלֹכל ַה ְִ:ס*(ת''.
רוברט ָאַהב ְמא(ד ֶאת ַה ִ>&7ל ֶ*ָ (=,ע(ָל ְ& ,בִעָ/ר ֶאת ַה ְ,ִ 9יָקהְ9ָ,ֶ ,תָנה
מד ִר&/ד מ(ֶדְר ִני,
ל( מאדונה ֹ.ל ֶעֶרב ַאֲחֵרי ַהה(ָפָעה .ה&א ַמְמ ִ,י ְ ִלְל ֹ
קד
ֲאָבל ה&א לֹא ר(ֶצה ִלְהי(ת ַר ְקָד ִמ ְקצ(ִעי ,ה&א ר(ֶצה ִלְהי(ת ר(ֵפא ְוִלְר ֹ
ַרק ַ* ְִ:ס*(ת.
ְמ1ע ָ*ד ַעל ִ0י '' ֵ*יֵנינ&'' ח(ֶבֶרת ְלִל&:ד ַה ָ?ָפה ָהִעְבִרית  ֶר ֶ,ת א(ר''ט ַאְרְֶ 3נִטיָנה
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אוצר מילי
chanceux, veinard : בר מזל
tour (spectacle) : סיבוב
spectacle, représentation :  הופעות,הופעה
danse : ריקוד
danseur, danseuse :  רקדנית,רקד
tôt : מוקד
studio : אולפ
200 : מאתיי
jeunes hommes : בחורי
autre : אחר
autre : עצבני
immédiatement. : מייד
court : קצר
journal : עיתו
photo : תמונה
signature : חתימה
soudain : פתאו
s'intéresser à moi : ''''לראות אותי
numéro de téléphone : ִמספר טלפו
fête, soirée : מסיבה
surtout : בעיקר
un baiser : נשיקה
professionnel : מקצועי
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הפעלי
ש הפועל
לקרוא ל
לרקוד
לשמוע
לחפש
להחליט
להגיע
להרגיש
להתחיל
לשכוח
להצליח
לבחור ב
לשאול את
לצאת
להסכי
לבקש מ
להסתפר
לספר
להאמי
להופיע ב
להביא ל
להשאיר
להזמי את
להמשי

בניי
פעל
פעל

הוא  עבר
קרא
רקד

פיעל
הפעיל
הפעיל

חיפש

שורש
ק.ר.א

Traduction
appeler
danser
entendre

הגיע

chercher

ח.ל.ט
נ.ג.ע

décider
arriver
ressentir

ת.ח.ל

הפעיל
שכח

oublier

צ.ל.ח
בחר
שאל
פעל

demander

הסכי
ביקש
הסתפר
סיפר

sortir
accepter
demander
se coiffer
raconter

א.מ.נ
הופיע
הפעיל

réussir
choisir

י.צ.א

התפעל

commencer

croire
paraître

ב.ו.א
ש.א.ר

amener
laisser
inviter

המשי

שאלות על הטקסט
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 .1מה את)ה( יודע)ת( על רוברט אדלר ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2כמה זמ הוא לומד ריקוד מודרני ?
 .3מה ביקשה ממנו מאדונה ?

__________________________

__________________________________

 .4כמה בחורי הגיעו לאולפ בהוליווד ?

______________________

 .5למה רוברט הסכי להופיע ע מאדונה ?
_______________________________________________________________

 .6מתי החברי של רוברט התחילו להאמי שהוא רקד פופולרי ?
_______________________________________________________________

 .7מה ביקשו ממנו המורי שלו ?
_______________________________________________________________

 .8מה קרה פתאו ע הבנות ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .9הא רוברט ימשי בקריירה החדשה שלו ?
_______________________________________________________________
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