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 |זה המפתחות שלך ;א 1

 \לא  2

 \אה(.)   3

 ##|תשאיר  ;ב 4

 ##|כאן  ;א 5

 |לא צריך מפתחות  6

 | יאללה יאללה ;ב 7

8  |#### 

 |קחי קחי אותו ;א 9

 |אה ;ב 11

 |מה קרה  11

 |חזרת  12

 ))דיבורים ברקע((  13

 \זה גבוהמה   14

 \הכיסא ;א 15

 |לא ;ב 16

 |לא ;א 17

 |הוא לא גבוה(..)   18

 |הוא לא גבוה ;ג 19

 |הוא מוגבה  21

 |הוא מוגבה ;א 21

 |אבל לא מספיק  22

23  |### 

 ###|(.)  ;ג 24

 #####| ;ב 25

 |לא שתינו ;א 26

 |לא כלום  27

 ###| ;ג 28

 |נו(..)  ;א 29

 |היה לו קר  31

 |היה לו בלילה  31

 |מה זה הקפיצות האלה(.)   32

 | מה זה  33

 \ר'פנצ  34

 \אה  35

 |ר'פנצ ;ג 36

 |ניסו לשחרר אחורה(.)  ;א 37

 |ההוא משהו  38

 |הוא עשה לי פה בלגן  39

 |הוא עושה לי בלגן בלגן  41

 |אתה לא יודע מה יש לו ;ג 41

 |אמרתי לו זה בסדר  42

43  |#### 

 |נכון ;א 44
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 \הרמת את זה  45

 |כן  46

 |הוא לא נוסע משם(..)   47

 |הוא נוסע מפה  48

 \אה(.)   49

 |האוטו ניקיתי אותו  51

 |וכמה כסף עלה לי  51

 |איפה היית(...)   52

 |השלוש מאות קילומטר שעשית  53

 \אני עשיתי שלוש מאות קילומטר ;ג 54

 |לא ;א 55

 |שלוש מאות קילומטרעשינו   56

 |פחות שבעים  57

 |שאני עשיתי לעבודה הלוך חזור  58

— עשית מאה  59

 |מאתיים וזה  61

 |מאתיים שלושים קילומטר  61

 |לאן נסעת מאתיים שלושים קילומטר  62

 |אפשר לנסוע לחיפה הלוך חזור  63

 \אתה מוכן להתרכז בנהיגה עכשיו(.)  ;ב 64

 \ולא פה  65

 |שנייה ;א 66

 |אני שמתי מיכל מלא ביום שישי  67

 |לא ;ב 68

 |[אבל]  69

— [וכל המיכל] ;א 71

 |&כשאני הבאתי את  ;ב 71

 ###| ;ג 72

 |אתה נסחף  73

 ###|מיכל { xeci}חצי   74

 |מיכל{ xeci}חצי  ;א 75

— כשאני הבאתי ;ב 76

 |&כשאני הבאתי את   77

 |קילומטר זה מיכל גמורשלוש מאות  ;א 78

 \להגיד משהו -אני יכולה לה ;ב 79

 |כן ;א 81

 |לעבודה &כשהבאתי את  ;ב 81

 |זה היה על הקו השני מלמעלה  82

 |כן ;א 83

 |זהו ;ב 84

 |גם שלי ;א 85

 |תראה  86

 |יפה  87

— כן מה ;ג 88

 |לא ;א 89

 |אתה מגזים  91

 |מה אתה  91

 |בחייך  92

 |אני מה ;ג 93
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 |בקושי נסעתי עם האוטו  94

 |זה נכון ;א 95

 |אתה בקושי נסעת עם האוטו  96

 |נכון  97

 |אתה צודק  98

 |לאן נסעתי כבר(.)  ;ג 99

 |אבל הוא לא היה מלא האוטו ;ב 111

 |נסעתי להביא אותה מהעבודה וזה(.)   111

 |נכון ;א 112

 |גם צודקת &  113

 ##|ממש  ;ב 114

 |והיא הגיעה לפה  115

 |חבל על הזמן  116

 |צודקת ;א 117

 |צודק &גם   118

 |וגם את צודקת  119

 |אף אחד לא צודק ;ב 111

 |כאן שש עשרה ליטר{ militi}ביום שישי מילאתי (..)  ;א 111

 \שש עשרה ליטר רק ;ב 112

 |כן ;א 113

 |שש עשרה ליטר  114

 |זה מה שנכנס  115

 |ובערב החג  116

 |בערב יום כיפור  117

 {|militi}גם מילאתי (.)   118

 {|militi}כל יומיים מילאתי (.)   119

 |למלא{ cax}ועכשיו אני גם צריך   121

 ####| ;ב 121

122  |#### 

 |כן ;א 123

 ####| ;ב 124

 |בחייך ;א 125

 |אני מאפס הרי כל אה  126

 |מילוי דלק  127

 \יש עכשיו שלוש מאות קילומטר  128

 \כשנסעתי לעבודה מילאתי דלק  129

 \עד לעבודה זה חמש עשרה קילומטר  131

 |חזרה זה שלושים וחמש  131

 ||חמישים קילומטר  132

 |מאתיים חמישים קילומטר הוא עשה ביום שישי שבת  133

 \מה את אומרת לי מה הוא עשה  134

 |לא(..)   135

 |הוא עשה נגלות  136

 |זה לא  137

 |שהוא נסע רק לזה  138

 \איפה היית שישי שבת(...)   139

 ####| ;ג 141

 \אה ;א 141

 ####| ;ג 142
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 |אתה לא נוסע עם האוטו ;א 143

 \ונהיה מאתיים חמישים קילומטר יותר  144

 | ביום שישי ;ג 145

 \איפה הייתי  146

 |יום שישי ;א 147

 |ושבת  148

 |נסעתי יקום וחזרה ;ג 149

 |זהו  151

 |יקום וחזרה ;א 151

 \כמה זה יקום וחזרה  152

 |כמה זה ;ג 153

 |לא הרבה  154

 \אה ;א 155

 ###| ;ג 156

 \חמש עשרה קילומטר צד ;א 157

 ###| ;ג 158

 |שלושים קילומטר ;א 159

 \יקום זה חמש עשרה קילומטר מפה  161

 |יום שבת ;ג 161

162  |## 

 ##|עוד שלושים קילומטר ל  ;א 163

 |שישים עד עכשיו  164

 ###| ;ב 165

166  |### 

 |בסדר ;ג 167

 |בשבת מה נסעתי  168

 |נסעתי קצת בשבת  169

 | נכון  171

171  |### 

 |אה ;א 172

 |בסדר  173

 ###|אבל נסעתי עם האוטו  ;ג 174

 |נסעתי ככה  175

 |כפר סבא הרצליה כפר סבא  176

 ##|הרצליה   177

 |הרצליה צור משה ;א 178

 |חזרה הרצליה כפר סבא  179

— זה אתה מסו  181

 |שכחת את כל זה  181

 |הוא אומר לך ;ב 182

 |מה  183

 |לא ;א 184

 |לצור משה  185

 |הוא שכח  186

 |כפר סבא##  ;ג 187

 |הרצליה כפר סבא  188

 |הרצליה  189

 ######| ;א 191

 |הוא צריך להגיע להרצליה באיזה צורה ;ב 191
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 |כן נו ;א 192

— ו ;ג 193

 |&אחרי זה יצאנו עם האוטו של   194

  -נסענו ל  195

 |צומת דגון שמה  196

 |בכלל &עם האוטו של   197

 |חזרנו  198

 |נסעתי הבייתה  199

211  #####\ 

 |לא ;א 211

 |לא ;ג 212

 |נו זה בסדר ;א 213

 |זה כבר בערך מאתיים חמישים קילומטר  214

 |מה שסיפרת  215

 |חמישי##  ;ג 216

 | לא ;א 217

 |יום חמישי לא שייך  218

 |זה בנפרד  219

 |אה ;ג 211

 |בסדר  211

 |שהיית בבית##  ;ב 212

 |מה  213

 |מה ;ג 214

 \זה הרבה  215

 |חמישיםמאתיים  ;ב 216

 |אתה רוצה להגיד לי ;ג 217

 \זה הרבה  218

 \אה ;א 219

 \זה הרבה ;ג 221

 \מאתיים חמישים קילומטר ;א 221

 |לא ;ג 222

 |לאן שנסעתי  223

 \###זה קצת   224

 |לא ;א 225

 |   זה לא הרבה  226

   

 


