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ָ ׁשל ֹום !                 מ ֹוֵכר:                 
ָ ׁשל ֹום. יורי :                  

ֶ ּתם ר ֹוִצים ? מ ֹוֵכר:                ַמה ַא
יורי:                  ֲאִני ר ֹוֶצה ָפָלאֶפל.

מ ֹוֵכר:                ַרק ָפָלאֶפל?
יורי:                  לֹא ַרק ָפָלאֶפל, ֲאִני ר ֹוֶצה ָפָלאֶפל, ח ּומ ּוס, ְטִחיָנה וצ'יפס.

ְ ּת ר ֹוָצה ? ְ ּגֶבֶרת, ַמה ַא ָ ׁשה.  ְ ּבַבָ ּק מ ֹוֵכר:                
ָ ּתה ִעם ָסָלט. ִ ּפ ֶהֶלָנה:               ֲאִני ר ֹוָצה 

ְ ּבִלי ָפָלאֶפל ?           ָ ּתה ִעם ָסָלט ?  ִ ּפ מ ֹוֵכר:               
ָ ּבִריא. ֹאֶכל  ְ ּבִלי ָפָלאֶפל, ֲאִני ר ֹוָצה  ֶהֶלָנה:               

ָ ּתה ר ֹוֶצה? ָ ּתה, ָאד ֹון, ַמה ַא ָ ׁשה. ְוַא ְ ּבַבָ ּק מ ֹוֵכר:               
ִמיָכֵאל:            ֲאִני לֹא ר ֹוֶצה ''ָאד ֹון'', ֲאִני ר ֹוֶצה ָפָלאֶפל.

ָ ּתה ָאד ֹון. ְ ּגֶבֶרת ְוַא מ ֹוֵכר:              ִהיא 
ָ ּתה ִעם ָפָלאֶפל. ִ ּפ ִמיָכֵאל:             ּת ֹוָדה, ֲאִני ר ֹוֶצה ַרק 

ְ ּבִלי ְטִחיָנה? ֶזה לֹא ָטִעים. מ ֹוֵכר:              
ִמיָכֵאל:            ָפָלאֶפל ִעם ְטִחיָנה ֶזה ָיָקר א ֹו ז ֹול?

ָ ּתִמיד ז ֹול. מ ֹוֵכר:              ָפָלאֶפל 
ֹ ּכל. ָ ּתה ִעם ַה ִ ּפ ִמיָכֵאל:            ט ֹוב, ֲאִני ר ֹוֶצה 
ִ ּדיֶאָטה! ֶהֶלָנה:              ִמיָכֵאל, ֶזה לֹא ט ֹוב ַל

ִ ּדיֶאָטה, ֲאָבל ֶזה ָטִעים. ִמיָכֵאל:            ֶזה לֹא ט ֹוב ַל
ָ ׁשה! ְ ּבַבָ ּק מ ֹוֵכר :             

ִמיָכֵאל:             ּת ֹוָדה!
ְ ׁשב ּו ֶלֱאֹכל. ָ ׁשה,  ְ ּבַבָ ּק מ ֹוֵכר:              

ָ ּבה ! ָ ּלם:                ּת ֹוָדה ַר ֻ ּכ

 ,pita : פיתה , sain : בריא , sans : בלי , monsieur : אדון , madame : גברת
דיאטה : régime , זול : bon marché , יקר : cher , הכל : le tout , שבו : 

bon à manger : טעים , manger : לאכול , asseyez-vous
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מוכר:                 שלום !                
יורי :                  שלום.

מוכר:                מה אתם רוצים ?
יורי:                  אני רוצה פלאפל.

מוכר:                רק פלאפל?
יורי:                  לא רק פלאפל, אני רוצה פלאפל, חומוס, טחינה וצ'יפס.

ַ ּבבקשה. גברת, מה את רוצה ? מוכר:                
הלנה:               אני רוצה פיתה עם סלט.

מוכר:               פיתה עם סלט ? בלי פלאפל ?          
ֶהֶלָנה:               בלי פלאפל, אני רוצה אוכל בריא.

מוכר:               בבקשה. ואתה, אדון, מה אתה רוצה?
מיכאל:            אני לא רוצה ''אדון'', אני רוצה פלאפל.

מוכר:              היא גברת ואתה אדון.
מיכאל:            תודה, אני רוצה רק פיתה עם פלאפל.

מוכר:              בלי טחינה? זה לא טעים.
מיכאל:            פלאפל עם טחינה זה יקר או זול?

מוכר:              פלאפל תמיד זול.
מיכאל:            טוב, אני רוצה פיתה עם הכל.
הלנה:              מיכאל, זה לא טוב לדיאטה!

מיכאל:            זה לא טוב לדיאטה, אבל זה טעים.
מוכר :             בבקשה!

מיכאל:            תודה!
מוכר:              בבקשה, שבו לאכול.

כולם:              תודה רבה !
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מוכר:                 שלום !                
יורי :                  שלום.

מוכר:                מה אתם רוצים ?
יורי:                  אני רוצה פלאפל.

מוכר:                רק פלאפל?
יורי:                  לא רק פלאפל, אני רוצה פלאפל, חומוס, טחינה               

וצ'יפס.
מוכר:               בבקשה. גברת, מה את רוצה ?

הלנה:               אני רוצה פיתה עם סלט.
מוכר:               פיתה עם סלט ? בלי פלאפל ?          

ֶהֶלָנה:               בלי פלאפל, אני רוצה אוכל בריא.
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מיכאל:            אני לא רוצה ''אדון'', אני רוצה פלאפל.
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מוכר:              פלאפל תמיד זול.

מיכאל:            טוב, אני רוצה פיתה עם הכל.
הלנה:              מיכאל, זה לא טוב לדיאטה!

מיכאל:            זה לא טוב לדיאטה, אבל זה טעים.
מוכר :             בבקשה!

מיכאל:            תודה!
מוכר:              בבקשה, שבו לאכול.

כולם:              תודה רבה !


