
 
 

C1111ND  p.  1 

C1111 – 00:19:49-00:30:03 

 נורית דקל ©: תמליל

 

 

 |פעם היה לנו ;א 1

 |לפני שלוש שנים  2

 |אני לא יודע  3

 |אה זה).(   4

  -מכשיר ל  5

 |בדיקת קצב אה הלב  6

 |לעשרים וארבע שעות  7

 |אקו ;ב 8

 |כן  9

 |אקו ;א 11

 |לא אקו  11

 |לא אקו).(   12

- אקו זה ה  13

 |זה  14

 ((אנחה))  15

 |אוי)..(  ;ב 16

 |אין לי כוח  17

 |אואה)..(   18

19  |& 

 \דיבר איתך&   21

 |לא יודע).(  ;א 21

 |למה  22

 \מושב שטוח##   23

 |מושב ;ב 24

 |מסלול  25

 |שוכב  26

 |הלכה לישון בטח  27

 |חברה שלו  28

 |ישבה ככה& איך )..(   29

 \שמה לב לנמוך הזה היא לא  31

 |והם עוד לא קמו)..(  ;א 31

 |הדיירים  32

 ||אני רואה  33

 |הם עוד פה  34

 |נכון ;ב 35

 |את הזזת לי את הכיסא).(  ;א 36

 \הזזת  37

 |מה עשית לכיסא  38

 |אני חושבת שאני אתמול ;ב 39

 |לא נגעתי בו  41

 |החדש## זה ה   41

 #|באמת בחור נחמד   42

 |    כן ;א 43

 ######| ;ב 44



 
 

C1111ND  p.  2 

 \את הרמת פה)...(  ;א 45

 |לא ;ב 46

 |אנשי המחנה עוד נשארו פה ;א 47

 \שמה## עוד לא ## אז למה   48

 |לא ;ב 49

 \צלצלת ;א 51

 ###| ;ב 51

 |מממ ;א 52

 ###| ;ב 53

 |נכון ;א 54

 |אל תלכי).(   55

 |אני לא ;ב 56

 \אה ;א 57

- מחר תהיה לי בעיה איך לחזור ל ;ב 58

 |[זה]  59

 | [למה] ; א 61

 \מחר עם האוטו& איפה   61

 |אין לה אוטו ;ב 62

63  |#### 

 |הבייתה###   64

 |איך אני מבריגה את הברגים  65

66  |##### 

 |שתים עשרה)..(   67

 |עשרה לשתים עשרה ;א 68

 ###| ;ב 69

 |ההורים שלךאצל ### לא נראה  ;א 71

 ####| ;ב 71

 ####| ;א 72

 ####| ;ב 73

 ####| ;א 74

 |יכול להיות שחצי  75

 |מה  76

— סליחה הוא ;ב 77

 |וואחד זה חצי  78

 |אז הוא היה מאבד חצי חצי ;א 79

 |סתם שאני### ואם הוא היה  ;ב 81

 \במשך שנים  81

 |שטויות ;א 82

 |ואם הוא לא היה מאבד  83

 \אז מה  84

 |אז אם הוא לא היה מאבד  85

 \מה היה קורה  86

— מזה ש  87

 | -[לא] ;ב 88

 |[את עושה מזה סיפור] ;א 89

 |לא ;ב 91

 \אז הוא היה מאבד חלק מההכנסה  91

 \איזה הכנסה ;א 92

 |אם הוא לא היה מאבד  93



 
 

C1111ND  p.  3 

 |מה היה קורה  94

 |הם היו משלמים  95

 |מהמשכורת ;ב 96

 |איזה משכורת ;א 97

 |לא יודעת ;ב 98

 \עכשיו####   99

 |מה זה השכרה ;א 111

 \חמישים דולר לשנה  111

 | מה  112

 |   שטויות  113

 |   בחייך).(   114

 |יש לו###  ;ב 115

 \כמה אמרנו  116

 \##חמישים   117

 |שקיבלנו את זה -אבל יכול להיות ש)...(  ;א 118

 |לא יודע אני  119

 ###|אבל זה השקעה   111

 ####| ;ב 111

112  |### 

 |נו ;א 113

 |אז מה  114

 #####| ;ב 115

 \אה ;א 116

 ((קטעי דיבור לא ברורים))  117

 ###|שיביא לי ארבע  ;ב 118

    \אותו{ cxa}למה את צריכה  ;א 119

 ####| ;ב 121

 |בזה{ stakli}תסתכלי  ;א 121

 ####|בואי   122

 |יוצא יותר זול###   123

 |עזוב בסדר ;ב 124

 |[&אצל ] ;א 125

 |[תן תיסע] ;ב 126

— לא ;א 127

 |אין לי זמן עכשיו ;ב 128

 |ולא בוער לי  129

 |טוב ;א 131

 |תגיד לי ;ב 131

 \אתה נורמאלי  132

 |לחזור הבייתה{ cxim}אנחנו צריכים   133

 &|אבל  ;א 134

 |יכול להביא לך את זה  135

 |אז בטלפון אפשר להביא ;ב 136

 |ותגידי לאיך קוראים לו שיעשה לך את זה ;א 137

 |איך קוראים לו  138

 |שאת קונה ממנו פרחים).(   139

 &|אה  -ש ;ב 141

 |כן ;א 141

 |מה הבעייה  142



 
 

C1111ND  p.  4 

 |אני אגיד לך איפה אני רוצה לשים ;ב 143

 |הגיוני תגיד לי אם זה  144

145   )..(|### 

146  |#### 

 ###|לא נראה   147

 |איזה ;א 148

149  ##\ 

 |לא לא מתלהב מהרעיון  151

 |זה תופס  151

 |כזה נפח 211 152

 |שזה לא עושה צל)..(   153

 |ולא שום דבר  154

 |אבל למטה זה עושה צל ;ב 155

156   )..(|#### 

 ((ברוריםקטעי דיבור לא ))  157

 \נכון  158

 |נכון ;א 159

 |זה יתפוס ;ב 161

 ##|)..(  ;א 161

 \הנעליים כבר חזרו  162

 \אה).(   163

 |או הם לא קנו  164

 ((קטעי דיבור לא ברורים ברקע))  165

 |לשמוע מוסיקה  166

 &|שלום   167

 |שלום  168

 |    שלום  169

 |   שלום לך ;ג 171

 |שלום ;א 171

 |[##]זה אבא של &  ;ב 172

 |[###]                     ;א 173

 |קניתי את זה  174

 |קניתי  אהה  175

 |נעליים  176

 \אה  177

 |תראה לי  178

 \נו יפה).(   179

 \יפה  181

 \שלכם## כמה עלה ה  ;ד 181

  -שלוש מאות ו ;א 182

 |עשרים שקל  183

 |רגעתפתחי ).(   184

 \איפה קניתם ;ד 185

 |שמה ;א 186

 |לא ;ב 187

 |הוא לא קנה במבצע  188

189  |#### 

 |כן ;א 191

 ####|זה היה  ;ב 191



 
 

C1111ND  p.  5 

 \מה זה ;א 192

 \ארבע מאות עשרים ותשע  193

 |המון  194

 |נו  195

 \אז כמה קיבלת הנחה  196

 |נו זה יפה).(   197

 |תביא)..(   198

 |תביא ;ה 199

 |למה זה נפתח הפוך -ל ;א 211

 |פתחת את זה הפוך ;ה 211

 |נכון ;א 212

 |יפה)..(   213

 |ולמה לא קנית את זה בתשעים ותשע שקל).(   214

 \אה  215

 \ראית אותם  216

 ###| ;ה 217

 \אה ;א 218

 |לא הכנסת בצד הזה  219

 |נו זה פנימה  211

 |נו  211

 |ליתגיד ).(   212

 |ראית אותם או שלא  213

 |ראיתי ;ה 214

 |נו ;א 215

 \ואיך הם נראות  216

 \אה  217

 |לא משהו ;ה 218

 |     נו ;א 219

 |איך ראיתי ;ה 221

 |למה ;א 221

 \אתה אומר שאתה מתנועת המושבים  222

— מה ;ה 223

 |לא  224

 |לא אמרתי את זה  225

 |למה ;א 226

 |חמישה אחוז הנחהזה   227

 |לא חבל  228

 |לא אומרת לי דברים כאלה& למה  ;ה 229

 |לא ;ו 231

 ###|אני מבינה   231

 |נכון ;א 232

 \שילמת מזומן  233

 \נו  234

 |[תסעו לשם]  235

 |[תנועת המושבים] ;ו 236

 ##|אני לא יודעת אם זה   237

 |כן אני לא ידעתי  238

 |נותניםלפעמים  ;ה 239

 |לפעמים לא  241



 
 

C1111ND  p.  6 

 |לפי המצב רוח  241

 ####| ;ו 242

 |כן ;ה 243

 |    כל הכבוד ;א 244

 |באמת כל הכבוד).(   245

 |מה זה זה ;ה 246

— זה ;א 247

 |אני לא יכול לדבר לך  248

 |כ"אני  מהשב  249

 |אז אני לא יכול לספר לך  251

 \אתה רוצה בירה)..(   251

 |השכנה שלנו ;ב 252

 |הבאתי איזה פרופסור לבלשנות  253

 |עושים -והם עושי  254

 |זה סודי סודי ;א 255

 |אל תספרי לו  256

 |סודי  257

 ###|  ;ב 258

 |מעל גיל חמישים  259

 |לא אקדמאים  261

 |זה סודי ;א 261

 |מה  262

 |בכלל### על מה   263

 |טוב תביאי לי  264

 \מה זה כאילו מקליט ;ה 265

 \מה שהוא אומר  266

 |נכון מאוד ;א 267

 |הכל ;ב 268

 |עשרים וארבע שעות  269

271  |#### 

 \זה עשרים וארבע שעות יהיה ככה ;ו 271

 |כן ;א 272

      \כמה משלמים לך ;ו 273

 |[מאתיים שקל] ;ב 274

 |[שבעת אלפים שקל] ;א 275

 \מאתיים שקל ;ו 276

 |אני גם רוצה).(   277

 |אה ;ב 278

 |היא יכולה  279

 &|נגיד ל   281

 \מאתיים שקל ;ו 281

 \מאתיים שקל ליום ;ה 282

 ###|וכמה זמן   283

 |עשרים וארבע שעות ;ב 284

 |איפה הכסף ;ו 285

 \אתה ראית אותו  286

 |תפסיקי את גם כן).(  ;ב 287

— להיות אה  288

 |לא ;ו 289



 
 

C1111ND  p.  7 

 \בהתנדבות  291

 |לא בהתנדבות ;א 291

 |ואם זה בהתנדבות  292

 \אז מה  293

 \&איפה   294

— רואה סרט אה&   295

 \צריך ללכת עם זה על המותן או בתיק ;ו 296

 |יש לזה גם תיק ;א 297

 |יש לזה רצועות  298

 |מה זה משנה  299

 |איך שאת רוצה  311

 |את הולכת עם זה  311

 |מה זה משנה  312

 |אבל מה הם בודקים כאילו ;ו 313

— עם חיישנים או  314

 |איך הוא מדבר ;ב 315

 |הלשון אה  316

 |באיזה שפה הוא מדבר  317

 |אבא שלך  318

 |אהה ;ו 319

 |זה הבלשנות ;ב 311

 ((רעשי רקע))  311

 &| ;א 312

— אבא שלך רצה שנראה את הע  313

 |שלך רצתה שנראה את העץ גויאבות אמא  314

 |הזאתי## מי זה ה  ;ו 315

 \מותר לה  316

- ו)..(  ;א 317

 |מה עם העץ  318

 |אתה רוצה לראות גם את העץ  319

 \או לא  321

 |לא ;ג 321

 |העץ ;א 322

 |איזה עץ ;ג 323

 |זה -של ה ;א 324

 | את העץ של הגויאבות  325

 |שנלך לראות& היא אמרה   326

 |את העץ של הגויאבות  327

 |    מה יש לעץ ;ג 328

 |ככה היא אמרה ;א 329

 |שנלך לראות את הזה  331

 |היא אמרה ;ג 331

 |מה זה היא אמרה  332

 |מה ;א 333

 ###| ;ג 334

 \כן ;א 335

 \אבל יפה העץ של הגויאבות).(   336

 \מה זה יפה ;ג 337

 |לא יודע ;א 338



 
 

C1111ND  p.  8 

 |היא אמרה שחייבים לראות אותו  339

 |לפחות נקי שמה ;ב 341

 |יופי של ניקיון עשה שמה  341

 \מי ניקה לך).(   342

 |היא אומרת ;א 343

 \את העץ של הגויאבות###   344

 |או לא  345

 |אין לי ;ג 346

 \אין לך).(  ;א 347

 |מה אתה אומר  348

 ##|)..(  ;ב 349

 |לפחות את המעבר עכשיואבל   351

 |למה ;א 351

 \מה היה פה  352

 ###| ;ב 353

 |נו ;א 354

 |אז מי ניקה  355

 ###| ;ב 356

 |אבל למה לא פינו את זה ;א 357

 |זה יכול להיות שריפה מזה  358

 ###|כן זה ).(   359

 |יש תאנים  361

 \או לא  361

 |כנראה שנופלים הפקאנים פה  362

 ###| ;ב 363

 |אבל תראי כמה טונות של פקאנים יש על העץ ;א 364

 |תראי כמה הרבה פקאנים  362

 |יפה).(   366

 |כן).(   367

   

 


