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C514_1_sp1_001  בוקר טוב ליאתי|| 

C514_1_sp2_001  בוקר טוב מיכל|| 

C514_1_sp1_002  מה העניינים\ 

C514_1_sp2_002  טוב|| 

C514_1_sp2_003  מה נשמע|| 

C514_1_sp2_004  מה את עם מצלמה|| 

C514_1_sp2_005  את היית בטיול\ 

C514_1_sp1_003  בואי בואי אני| 

C514_1_sp1_004  אני אספר לך מה קורה עכשיו|| 

C514_1_sp1_005  חכי שנייה| 

C514_1_sp2_006 (היית ) אומרת לי| 

C514_1_sp2_007 הייתי מ- ― 

C514_1_sp2_008  חופפת את השיער על הבוקר|| 

C514_1_sp1_006  תקשיבי יקירתי| 

C514_1_sp1_007  את מוקלטת עכשיו| 

C514_1_sp1_008  יש משהו שאת רוצה| 

C514_1_sp1_009  להגיד\ 

C514_1_sp1_010 <צחוק> 

C514_1_sp2_009  שקרנית|| 

C514_1_sp1_011 <נשבעת לך < שאיפה|| 

C514_1_sp2_010  למה\ 

C514_1_sp1_012 <צחקוק> 

C514_1_sp2_011 <צחקוק> 

C514_1_sp1_013 את ה  אני צריכה גם להגיד| 

C514_1_sp1_014  את צריכה לתת לי| 

C514_1_sp1_015  בבקשה| 

C514_1_sp1_016 <גיל < צקצוק| 

C514_1_sp2_012 <צחוק> 

C514_1_sp1_017  השכלה| 

C514_1_sp1_018  ו| 

C514_1_sp1_019  מוצא|| 

C514_1_sp1_020 צחקוק> -את רוא >― 

C514_1_sp2_013 עשרים וחמש | 

C514_1_sp2_014 <צחוק> 

C514_1_sp2_015  למה מה זה\ 

C514_1_sp1_021  זה| 

C514_1_sp1_022  הגיעו אלי אתמול הביתה| 

C514_1_sp2_016  נו\ 

C514_1_sp1_023  ושאלו| 

C514_1_sp1_024  אם אני מוכנה להשתתף באיזה ניסוי| 

C514_1_sp1_025 אביב -של אוניברסיטת תל| 

C514_1_sp2_017  נו| 

C514_1_sp2_018  ייתנו לך נקודות לפחות\ 

C514_1_sp1_026 <כ< בצחוק- ― 

C514_1_sp1_027 <אני צריכה להתמקח על זה < שאיפה|| 

C514_1_sp2_019 <אני לא מאמינה< בצחוק|| 

C514_1_sp1_028 <שאיפה> 

C514_1_sp1_029  אה| 

C514_1_sp1_030 של אוניברסיטת תל אביב  ניסוי| 
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C514_1_sp1_031  הם רוצים לשים עלייך אמ| 

C514_1_sp1_032  רמקולים|| 

C514_1_sp1_033 כאילו לשי- ― 

C514_1_sp1_034  להקליט אותך במשך שתים עשרה שעות| 

C514_1_sp1_035  לשמוע| 

C514_1_sp1_036  איך בן אדם חי בישראל|| 

C514_1_sp2_020  בקיצור| 

C514_1_sp2_021  אסור לנו לספר סודות|| 

C514_1_sp2_022 <צחוק> 

C514_1_sp1_037  מ כן|| 

C514_1_sp1_038  מזל שאנחנו עובדות במחשבים|| 

C514_1_sp1_039  צחקוק| >אפשר> 

C514_1_sp1_040 <שאיפה> 

C514_1_sp1_041  לשלוח מיילים|| 

C514_1_sp1_042  זהו|| 

C514_1_sp1_043  זה| 

C514_1_sp1_044  אנונימי| 

C514_1_sp1_045  כמובן| 

C514_1_sp2_023  איזה קטעים|| 

C514_1_sp1_046   אמ| 

C514_1_sp1_047  כן|| 

C514_1_sp1_048  אז אה ליאת פה היא| 

C514_1_sp1_049  ממוצא עיראקי| 

C514_1_sp2_024  ושתיים בת שלושים| 

C514_1_sp1_050  בהריון| 

C514_1_sp2_025  תואר שני במינהל עסקים| 

C514_1_sp1_051  תואר שני במינהל עסקים|| 

C514_1_sp1_052  סיימה|| 

C514_1_sp1_053  יש לציין| 

C514_1_sp2_026  סיימה|| 

C514_1_sp2_027 (כן )|| 

C514_1_sp1_054  סיימה בהצטיינות\ 

C514_1_sp2_028  לא|| 

C514_1_sp2_029  רק תואר ראשון― 

C514_1_sp1_055 <צחוק> 

C514_1_sp2_030 <צחוק> 

C514_1_sp2_031  [<צחקוק>]― תואר ראשון במדעי המחשב ומתימטיקה 

C514_1_sp1_056 <שאיפת צחוק> 

C514_1_sp1_057 <צחקוק> 

C514_1_sp1_058 <שאיפת צחוק> 

C514_1_sp1_059  תגידי| 

C514_1_sp1_060  ענר עשה תואר ראשון| 

C514_1_sp1_061  איפה|| 

C514_1_sp1_062  בתל אביב\ 

C514_1_sp2_032  לא| 

C514_1_sp2_033  בבר אילן|| 

C514_1_sp1_063  אה|| 

C514_1_sp2_034  אז אמ| 

C514_1_sp2_035  בכל זאת אני אספר| 
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C514_1_sp1_064 (אז ) ספרי|| 

C514_1_sp2_036  על אה| 

C514_1_sp2_037  מעללי אפרת מאתמול| 

C514_1_sp1_065  אה|| 

C514_1_sp1_066  נו| 

C514_1_sp1_067  היא ילדה\ 

C514_1_sp2_038 <כן < בעליצות|| 

C514_1_sp1_068  מזל טוב|| 

C514_1_sp2_039 <צחוק> 

C514_1_sp2_040  היא| 

C514_1_sp2_041  בעשר| 

C514_1_sp2_042  הייתה לה ירידת מים| 

C514_1_sp2_043  בעשר היא נסעה לבית חולים| 

C514_1_sp2_044  בארבע הוא היה בחוץ|| 

C514_1_sp2_045  היא אומרת שזה כאב— 

C514_1_sp1_069  שש שעות\ 

C514_1_sp2_046  כלום|| 

C514_1_sp2_047 א -ב -שתי לח- — 

C514_1_sp2_048 והיא אומרת בא- — 

C514_1_sp2_049  ברבע לשלוש הייתה לה פתיחה של שלוש אצבעות| 

C514_1_sp2_050  האחות באה| 

C514_1_sp2_051  תק תק נגעה בה| 

C514_1_sp2_052  אני יודעת מה| 

C514_1_sp2_053  טיפלה בה וזה| 

C514_1_sp2_054  שלוש וחצי הייתה לה פתיחה מלאה| 

C514_1_sp2_055  שתי לחיצות התינוק היה בחוץ| 

C514_1_sp1_070  מה את אומרת|| 

C514_1_sp2_056  והיא עוד אומרת לי זה נורא כאב|| 

C514_1_sp2_057 <צחוק> 

C514_1_sp2_058  בארבע הוא היה בחוץ התינוק|| 

C514_1_sp1_071  איזה קטעים|| 

C514_1_sp2_059  מהמם|| 

C514_1_sp1_072  איזה יופי|| 

C514_1_sp1_073  את רואה\ 

C514_1_sp1_074  יופי|| 

C514_1_sp2_060  כן| 

C514_1_sp2_061  אני אמרתי לה| 

C514_1_sp2_062  שיחקת אותה| 

C514_1_sp2_063  הוא נולד שלוש מאה| 

C514_1_sp1_075  @@@ נורא|| 

C514_1_sp1_076  לא נורא בכלל|| 

C514_1_sp2_064  לא לא נורא|| 

C514_1_sp2_065  הערכת משקל שלו לפני יומיים הייתה שלוש שלוש מאות או שלוש ארבע מאות| 

C514_1_sp1_077  והראש שלו באמת כזה ענק\ 

C514_1_sp2_066  בול גדעון היא אמרה שהוא יצא|| 

C514_1_sp2_067 <אני לא יודעת מה זה אומר < בצחוק|| 

C514_1_sp1_078 <צחוק> 

C514_1_sp2_068 <צחוק> 

C514_1_sp1_079  איזה קטעים|| 



 
 

C_514_1  p.  4 

C514_1_sp2_069  זהו|| 

C514_1_sp2_070  היא ילדה בשבוע שלושים ושמונה| 

C514_1_sp2_071  שלושים ושבע|| 

C514_1_sp2_072  סליחה|| 

C514_1_sp2_073  שלושים ושבע| 

C514_1_sp2_074  תוך שש שעות התינוק היה בחוץ|| 

C514_1_sp1_080  איזה יופי|| 

C514_1_sp2_075  מהמ|| 

 


