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 {|record}לוחצים רקורד  ;א 1

 {|play}וגם את המשולש של הפליי   2

 |עכשיו זהו  3

— עכשיו הוא מתחיל  4

 ||זה מקליט  5

 \בסדר).(   6

 |עכשיו אה  7

- ברגע שאת מס).(   8

 |אני אשאיר את זה כבר ככה  9

 ||מעכשיושתתחילי   11

 |עכשיו אה).(   11

- ברגע ש  12

 |[לעצור את זה] -שאת רוצה ל  13

 |[לעצור]                    ;ב 14

 |או להוציא -או להפ ;א 15

 {|stop}את לוחצת סטופ   16

 |מממ ;ב 17

- ו).(  ;א 18

 |ואת עושה כאן  19

- את מוציאה את הק  21

 |הקסטהאם את רוצה להוציא את   21

 |את לוחצת כאן -את מוצי  22

 |ומחליפה  23

 ((המהום)) ;ב 24

 {|stop}תלחצי סטופ  ;א 25

 |את חוזרת להקליט{ axakax}אחר כך  -ו  26

 |עוד פעם רקורד פליי  27

 ||וזהו  28

 |אם יהיו בעיות אז אה).(   29

 ||אלי{ tkashri}אז תתקשרי   31

 ||תגידי לי  31

 ||בסדר ;ב 32

 ||זהו ;א 33

 \בסדר  34

 |את יכולה לשים את זה על הצד)..(   35

 |אה כאילו)..(   36

- מסביב ל  37

 |למותן  38

 |או ללכת ככה  39

 |מממ)..(  ;ב 41

 \בסדר ;א 41

 |יותר נוח ככה ;ב 42

 ###|עכשיו יותר אני כבר  ;א 43

 \מתי אני אפגוש -ו ;ב 44
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 |מחר ;א 45

 |מחר אני אהיה פה  46

- ו  47

- [נגיד עכשיו אה]אז ).(   48

 \[מחר ערב]         ;ב 49

 \מה ;א 51

 \מחר ערב ;ב 51

 |אה כן ;א 52

 |רגע  53

- אני מסיימת אה  54

 |שש -אני מסיימת ב ;ב 55

 |אבל אני נראה לי שיותר מוקדם  56

- כי שיעור מתימטיקה שלי נג  57

 |מסיימת בשתייםלא אני  ;א 58

- אז אה).(   59

 |אבל אני יכולה להישאר עוד)..(   61

 |יש לי פה עוד כל מיני דברים לעשות  61

- אז תגידי לי מתי ש  62

 |מתי שיהיה לי הפסקה אני ;ב 63

 |אה ;א 64

 |אפשר נכון  65

 |בהפסקה  66

 |לא אני ;ב 67

 |לא חושבת שעד שתיים אני אסיים  68

 ||בהפסקה  69

 \ואין לך הפסקה אבל אה באמצע)..(  ;א 71

 |אה ;ב 71

 ||יש לי הפסקה משתים עשרה עד שתיים  72

 |משתים עשרה עד שתיים ;א 73

 |זה לא טוב לי  74

 ||יש לי משתים עשרה עד שתיים שיעור).(   75

 |אז אה).(   76

 \ואחרי זה אין לך עוד הפסקה  77

 \בארבע  78

 |אולי שאני אסיים עם זה ;ב 79

 |אני אתקשר אלייך  81

 |ונקבע  81

 |אה זהו ;א 82

 |חשבתי  83

 |אולי כדאי לקחת את זה  84

 |כבר מחר  85

 |אז אה).(   86

 |אה יכול להיות שאני אתעכב פה).(   87

 |אני יכולה להיות פה עד שש  88

 |אה  89

 |אם אני לא אצטרך לעבוד  91

 |איזשהו מקום אחר -ב -במ  91

 |אז אה  92

 |אז אני יכולה להישאר פה  93
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 ||ללכת למכון כושר או משהו  94

 |ברגע שאת יכולה -בר)...(   95

 |כאילו שאת מסיימת  96

 |אז אה תתקשרי אלי  97

 |ונראה איפה -נתא -ו  98

 |כאילו  99

 ||אם אנחנו יכולות להיפגש  111

 |בסדר ;ב 111

 |אז אה)...(   112

 |לימודים -מה עוד פעם עם ה  113

 \להשאיר את זה בלימודים -להיש  114

 |כן ;א 115

 |תמיד פתוח  116

 |רק מתי שזה לא נוח לך  117

 |אז אה  118

 ||את מכבה  119

 |בסדר)..(  ;ב 111

 |את מורידה את זה ;א 111

 |קסטהאז בטח יצא לך היום לעשות אה  -ו)..(   112

 |אחת).(   113

 |אם את נשארת יותר מאוחר -ו  114

 |אז את יכולה להתחיל את השנייה  115

 |את יכולה גם רק לעשות אחת  116

 |אה{ axakax}ואחר כך   117

 |בוקר -מחר ב  118

 |עוד פעם -לה  119

 |לקחת את זה איתך  121

- ו  121

- ו  122

- הנה עכשיו יוש ;ב 123

 |יושבת ועושה את זה  124

 ||שיעורי בית  125

 |זה בסדר ;א 126

 \אז זה כן או לא ;ב 127

 |כן ;א 128

- כבר היה לי אחד ש  129

 |ארבע שעות הוא שמע רק מוסיקה  131

 |ולא דיבר  131

 |לא נורא -ו  132

 ||אין מה לעשות  133

 |כי הם רוצים שאבל אנשים יתנהגו כרגיל  134

 |החיים שלהם באמת -כמו ש  135

 |לעשות דברים אה{ cexim}הם לא צריכים   136

 ||במיוחד בשביל ההקלטות  137

 |אה ;ב 138

 |אז זה בסדר ;א 139

 |ביומיום -כל מה שאת עושה ב)..(   141

 |קלטת -בלי ה  141

 |אז זה בסדר  142
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 |כאילו  143

 |להמשיך בזה{ cxa}את צריכה  -ר  144

 ||לעשות משהו מיוחד{ cexa}את לא צריכה   145

 ||אה אז בסדר ;ב 146

 |זהו)...(  ;א 147

 |אז יש לך פה את הקסטות)...(   148

 |והמספרים  149

 |ואני שמה את זה כאן  151

- זה של ה)...(  ;ב 151

 \טייפ שבפנים  152

 |לא ;א 153

 |זה מישהו שנקרע לו  154

 |או קיי  155

 |אז תלכי עם זה איך שנוח לך)...(   156

 |אה או או או ככה)..(   157

 |או לקחת את זה על הכתף  158

  -ו)..(   159

 |להחתים אותך{ cexa}אה ואני צריכה )..(   161

 |זה אה)...(   161

 |קיבלת את הדברים האלה -את חותמת שקי  162

 |חוץ מהאוזניות  163

 |לבדוק כל דבראת יכולה )...(   164

 |אה אם קיבלת טוב  165

 |מכשיר הקלטה זה -ה  166

 |המעטפת עור זה זה  167

 |סט מיקרופונים זה זה  168

 |קשת נשיאה למיקרופון  169

— ספק כוח ועמעם רעשי רקע זה  171

 |שנייה  171

 |זה)..(   172

 ||הדבר הזה).(   173

 |מממ ;ב 174

 |או קיי ;א 175

 |יחד עם הסוללה  176

 \בטריות יהיה מספיק ;ב 177

 |בטריות ארבע ;א 178

 |שזה כאן  179

 |ויש עוד שתיים  181

 |שזה בתוך המכשיר  181

 |והתיק עצמו -ו  182

 |תיק הנשיאת אביזרים  183

 ||עם רצועה  184

 |אז זהו  185

 |אז אה  186

 |או קיי)...(   187

 |כאןאז רק תחתמי לי   188

 |שם וחתימה  189

 \יש פה פח)...(   191

 |כן)..(   191
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 |אז זהו).(   192

- אז אני  193

 |מחר אני אתקשר אלייך  194

 |או שתתקשרי אלי שתסיימי  195

 |מממ ;ב 196

 |מקסימום ;א 197

 |אם אה  198

 |אם זה  199

 |לא יהיה נוח  211

 |אז אני אקח את זה  211

 |אחר יום  212

 ##|)...(  ;ב 213

 |אני לא מזמן למדתי)...(   214

 |עם אה  215

- אחת מה  216

 #|שם לומדת ב   217

218   |& 

 |רזה כזאת  219

 ##| ;ג 211

211  |## 

 |רוסייה ;ב 212

 &| ;א 213

 |שחור ;ב 214

 |שיער שחור  215

 \באיזה שנה היא ;א 216

 |שנייה ;ב 217

 |עכשיו  218

 |אה ;א 219

- את כמ ;ב 221

 |שלישית ;א 221

— אני סיימתי  222

 |הייתי אמורה כבר לסיים שלישית  223

 |אה לסיים את התואר -אב  224

 |אבל נשאר לי עוד סמסטר  225

 ||כי לא לקחתי מספיק קורסים  226

 |אה ;ב 227

— ואני לא מכירה ;א 228

 |אה יפה ;ב 229

 |טוב)...(  ;א 231

 |בכל בעייה  231

 |תתקשרי אלי  232

— ויכול  233

 |אולי אני אתקשר אלייך  234

 |אה עוד כמה זמן  235

— לשאול אם הכל היה ב  236

 |לראות אם הכל בסדר  237

 |מידי פעם  238

 |יכול להיות שהמכשיר הזה  239

 |יעשה בעיות -הוא  241
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— אז תסתכלי  241

 {|hine}הנה ).(   242

 |זה בסדר  243

 |ככה  244

 |האלה{ tasimanim}שאת רואה שיש את הסימנים   245

 ||אז את יודעת שזה מקליט  246

 |מממ ;ב 247

 |תבדקי מידי פעם ;א 248

 |שזה לא  249

 |נלחץ בטעות על כפתור  251

 ||עשה סטופ -ש  251

 |טוב תודה)..(   252

 |טוב תודה לך ;ב 253

 {|bye}ביי  ;א 254

 ||להתראות עד מחר{ bye}ביי  ;ב 255

 {|bye}ביי  ;א 256

 


