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ְסִליָחהֲ ,אִני רֶצה ָל ֶֶבתֶ ,אְפ ָר?
ְַבָָ #הְ ,סִליָחהַ ,א ָ"ה עֶלה ָחָדָ ,נכ ? אתה ָר ְַא ְד ?
ָנכ ְ ,וַא ָ"ה מֵכר ַ'&ק ְַא ְד.
ָנכ ָ .ל*ַ ,מה ְלְמָ)?
טבָ" ,דה.
ְלָא ַא ָ"ה נֵסַע?
ֲאִני נֵסַע ַל ְַנק ַה ְֶ.ר ִָ-זי ְִרחב ביאליק.
ַל ְַנק ַה ְֶ.ר ִָ-זי? ֶזה טב .נ&ַ ,מה ְלְמָ)?
ְֵסֶדר...
ַרק ְֵסֶדר? ַמה ַה ְָעָיה?
)ֵתק( .
ַא ָ"ה ָצִריְ) ְ1לָח ? ַ'&ק ֵי ְ1לָח זל.
ְ1לָח ? ֲאִני ָצִריְ) ֲעבָדה.
ֲעבָדה? ֹזאת לֹא ְָעָיה.
ֹזאת ְָעָיה ְדָלה! ֲאִני רֶצה ַלֲעֹבד-ִ ,י ֲאִני ָצִריְ) ֶֶ-ס.3

ָל ֶֶבת  , s'asseoir :אפשר  , il est possible :מה שלומ) , comment allez-vous ? :
בסדר  , tout va bien :שותק  ,il se tait :צרי)  , avoir besoin :עבודה , travail :
בעייה  , problème :כסargent : 3
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סליחה ,אני רוצה לשבת ,אפשר?
בבקשה ,סליחה ,אתה עולה חדש ,נכו ? אתה גר באשדוד ?
נכו  ,ואתה מוכר בשוק באשדוד.
נכו  .שלו* ,מה שלומ)?
טוב ,תודה.
לא אתה נוסע?
אני נוסע לבנק המרכזי ברחוב ביאליק.
לבנק המרכזי? זה טוב .נו ,מה שלומ)?
בסדר...
רק בסדר? מה הבעייה?
)שותק( .
אתה צרי) שולח ? בשוק יש שולח זול.
שולח ? אני צרי) עבודה.
עבודה? זאת לא בעייה.
זאת בעייה גדולה! אני רוצה לעבוד ,כי אני צרי) כס.3
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