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 C514_2_sp1_001 \ הלו

 C514_2_sp1_002 || בוקר טוב יקירתי

 C514_2_sp1_003 || מה העניינים

 C514_2_sp1_004 || אני לא מחזירה לך טלפונים

 C514_2_sp1_005 <צחוק>

 C514_2_sp1_006 || מה העניינים 

 C514_2_sp1_007 || בסדר

 C514_2_sp1_008 || את מוקלטת עכשיו

 C514_2_sp1_009 | רק שתדעי

 C514_2_sp1_010  | כי

 C514_2_sp1_011 || ביקשו ממני להשתתף באיזה ניסוי

 C514_2_sp1_012  || לא ניסוי

 C514_2_sp1_013 | אה 

 C514_2_sp1_014 || מחקר 

 C514_2_sp1_015 || סקר

 C514_2_sp1_016 || לא יודעת

 C514_2_sp1_017 -- -איך קוראי

 C514_2_sp1_018 | לי לראות איך מנסחים את זהחכי תני 

 C514_2_sp1_019 || מחקר

 C514_2_sp1_020 | הם רוצים אה

 C514_2_sp1_021 | לראות

 C514_2_sp1_022 || איך אנשים חיים

 C514_2_sp1_023 || חיי היום יום של אנשים בישראל

 C514_2_sp1_024 -- אז הם מבקשים מאנשים

 C514_2_sp1_025 \ מה

 C514_2_sp1_026 || לא

 C514_2_sp1_027 -- -הם מבקשי 

 C514_2_sp1_028 | הם רוצים שאני אשים את זה עליי

 C514_2_sp1_029 || שתיים עשרה שעות

 C514_2_sp1_030 | כדי

 C514_2_sp1_031 | אחר כך להקשיב

 C514_2_sp1_032 || מה אני עושה שתיים עשרה שעות

 C514_2_sp1_033 || משעמםשזה די 

 C514_2_sp1_034 | כמו שכולנו יודעים אבל אה

 C514_2_sp1_035 <צחקוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_036 || שיהיה

 C514_2_sp1_037 || אז זהו

 C514_2_sp1_038 | אז אני צריכה לדווח

 C514_2_sp1_039 | כל בן אדם שאני מדברת איתו

 C514_2_sp1_040 | גיל

 C514_2_sp1_041 | השכלה

 C514_2_sp1_042 || ומוצא

 C514_2_sp1_043 || אז תני לי גיל השכלה ומוצא ונתחיל לדבר

 C514_2_sp1_044 || גיל

 C514_2_sp1_045 || שלושים

 C514_2_sp1_046 || טוב נו

 C514_2_sp1_047 | אה

 C514_2_sp1_048 -- כלכלה ו -כל

 C514_2_sp1_049 | כלכלה
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 C514_2_sp1_050 \ לבד 

 C514_2_sp1_051 \ או כלכלה ומנהל

 C514_2_sp1_052 | תואר ראשון והתחילה תואר שני

 C514_2_sp1_053 | אבל השתפנה באמצע

 C514_2_sp1_054 || השתעממה <בצחקוק>

 C514_2_sp1_055 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_056 || בואי אלינו למתמטיקה

 C514_2_sp1_057 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_058 | ו

 C514_2_sp1_059 | מוצא

 C514_2_sp1_060 | מוצא

 C514_2_sp1_061 || רומניה טריפוליטאית -רו

 C514_2_sp1_062 \ את רומניה טריפוליטאית

 C514_2_sp1_063 || (זה)זה שילוב מוזר 

 C514_2_sp1_064 \ נו

 C514_2_sp1_065 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_066 || איזה קטעים

 C514_2_sp1_067 \ מה קורה

 C514_2_sp1_068 || כן

 C514_2_sp1_069  || אפשר עכשיו להמשיך

 C514_2_sp1_070 | מה

 C514_2_sp1_071 \ מה שלומה

 C514_2_sp1_072 \ בועטת

 C514_2_sp1_073 \ באמת

 C514_2_sp1_074 | תשמעי

 C514_2_sp1_075 || זה אוטוטו 

 C514_2_sp1_076 || יקירתי

 C514_2_sp1_077 || כן

 C514_2_sp1_078 | יש לי

 C514_2_sp1_079 -- -יש לי חברה פה ב 

 C514_2_sp1_080 \ מה

 C514_2_sp1_081 || העשירי לתשיעי

 C514_2_sp1_082 \ מה יש בעשירי לתשיעי

 C514_2_sp1_083 || אה אה

 C514_2_sp1_084 || בסדר

 C514_2_sp1_085 || פחדתי ששכחתי איזה יום הולדת או משהו -מפ

 C514_2_sp1_086 || ואו

 C514_2_sp1_087 || זהו 

 C514_2_sp1_088 || מ מאז היא כבר יכולה להיוולד באופן כללי 

 C514_2_sp1_089 | היא תצא

 C514_2_sp1_090 || פגית

 C514_2_sp1_091 | אבל

 C514_2_sp1_092 || היא תהיה בסדר

 C514_2_sp1_093 || איזה יופי

 C514_2_sp1_094 -- דברים למה

 C514_2_sp1_095 || איזה דברים

 C514_2_sp1_096 || אה

 C514_2_sp1_097 \ לחדרים שלה

 C514_2_sp1_098 || אה 
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 C514_2_sp1_099 || או בכלל 

 C514_2_sp2_001 || מה את אומרת

 C514_2_sp1_100 \ מהשמונה מאות שקל 

 C514_2_sp1_101 \ שמונה מאות שקל

 C514_2_sp1_102 || מה את אומרת

 C514_2_sp1_103 || היסחפות

 C514_2_sp1_104 || מה את אומרת

 C514_2_sp1_105 <נשיפה>

 C514_2_sp1_106 || כן

 C514_2_sp1_107  <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_108 || בני מיליונר

 C514_2_sp1_109 || לא

 C514_2_sp1_110 || זה לא העניין

 C514_2_sp1_111 || יש לי פה אחד בעבודה

 C514_2_sp1_112 || אז אני אספר לך סיפור על תאום

 C514_2_sp1_113 || יש לו שני בנים

 C514_2_sp1_114 | אחד בן <צקצוק>

 C514_2_sp1_115 | הקטן בן שלוש

 C514_2_sp1_116 | הגדול בן

 C514_2_sp1_117 || אני לא חושבת שהוא בכיתה אלף

 C514_2_sp1_118 | מה את אומרת

 C514_2_sp1_119 \ הוא חמש

 C514_2_sp1_120 \ את שומעת

 C514_2_sp1_121 || נכנסה להריון

 C514_2_sp1_122 || טוב

 C514_2_sp1_123 | הרופא

 C514_2_sp1_124 | ראו שהיא בהריון

 C514_2_sp1_125  | לרופאהלכה 

 C514_2_sp1_126  | עשו לה אולטרה סאונד

 C514_2_sp1_127 || הכול בסדר

 C514_2_sp1_128 | ראו איזה נקודה בצד

 C514_2_sp1_129 | שאלו אותו

 C514_2_sp1_130 | מה זה

 C514_2_sp1_131 | הוא אומר 

 C514_2_sp1_132 | זה

 C514_2_sp1_133 || זה יורד אחר כך

 C514_2_sp1_134 | זה

 C514_2_sp1_135 | לפעמים יש עוד שק

 C514_2_sp1_136 || והוא נופל

 C514_2_sp1_137 | קיצור

 C514_2_sp1_138 | הלכו אחרי כמה זמן עוד פעם

 C514_2_sp1_139 | כאילו

 C514_2_sp1_140 | סוף שני או משהו

 C514_2_sp1_141 | ועוד פעם

 C514_2_sp1_142 || סיפוראותו 

 C514_2_sp1_143 || רואים איזה משהו קטן בצד

 C514_2_sp1_144 | בעלה אומר לו -אז מ

 C514_2_sp1_145 | מה

 C514_2_sp1_146 || מה זה הדבר הזה
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 C514_2_sp1_147 | אז הוא הזיז לשם

 C514_2_sp1_148 || וראו עוד אחד

 C514_2_sp1_149 || כן

 C514_2_sp1_150 -- שניהם

 C514_2_sp1_151 || שניהם גדולים

 C514_2_sp1_152 || אבל הוא היה אמור לעלות על זה <צקצוק>

 C514_2_sp1_153 | הם כבר היו ממש

 C514_2_sp1_154 -- -את יודע

 C514_2_sp1_155 -- -את ממ

 C514_2_sp1_156 || את ממש רואה 

 C514_2_sp1_157 || כן

 C514_2_sp1_158 || תאומים

 C514_2_sp1_159 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_160 | אני חושבת

 C514_2_sp1_161 || היא שלישי

 C514_2_sp1_162 -- אני לא יודעת

 C514_2_sp1_163 | באיזה -מ

 C514_2_sp1_164 || שלב של השלישי

 C514_2_sp1_165 || לא לא

 C514_2_sp1_166 || אבל שניהם גדולים

 C514_2_sp1_167 || שניהם גדולים ומפותחים יפה

 C514_2_sp1_168 | כל אחד יש לו

 C514_2_sp1_169 | את הפינה שלו

 C514_2_sp1_170 | והם בועטים

 C514_2_sp1_171 || וזה

 C514_2_sp1_172 || פשלה

 C514_2_sp1_173 || הוא היה בשוק

 C514_2_sp1_174 | הוא אמר

 C514_2_sp1_175 || אני לא מאמין

 C514_2_sp1_176 | רופא מה

 C514_2_sp1_177 | מה

 C514_2_sp1_178 || קופת חולים

 C514_2_sp1_179 || אז עכשיו היא מפחדת שיהיו לה שני בנים

 C514_2_sp1_180 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_181 \ נכון

 C514_2_sp1_182 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_183 | מישהו ש אהרינת סיפרה לי על איזה 

 C514_2_sp1_184 | <שם מפעל>שעבד איתה ב

 C514_2_sp1_185 | שהיו לו שני בנים

 C514_2_sp1_186 | ונורא רצו בת

 C514_2_sp1_187 | נכנסו עוד פעם להריון

 C514_2_sp1_188 || ויצאו להם תאומים בנים

 C514_2_sp1_189 <צחקוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_190 || בן ובתאבל היה לו 

 C514_2_sp1_191 || נכון

 C514_2_sp1_192 || וואללה אני אפיץ את זה פה

 C514_2_sp1_193 || אני ארגיע אנשים

 C514_2_sp1_194 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_195 || איזה קטעים
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 C514_2_sp1_196 \ באמת

 C514_2_sp1_197 || ואז היא הפסיקה

 C514_2_sp1_198 <ושאיפהצחוק >

 C514_2_sp1_199 || איזה קטעים

 C514_2_sp1_200 \ איפה את עכשיו

 C514_2_sp1_201 | אז

 C514_2_sp1_202 || את חייבת לצאת או לפני או אחרי

 C514_2_sp1_203 | זה נראה לי נורא

 C514_2_sp1_204 \ ומתי יצאת מהבית

 C514_2_sp1_205 -- -א -אז תפסיקי לצאת בשמונה וח

 C514_2_sp1_206 || אם את תצאי בתשע וחצי את תגיעי בעשר

 C514_2_sp1_207 || מה זה קשור -מ

 C514_2_sp1_208 || ממ

 C514_2_sp1_209 <שאיפה>

 C514_2_sp1_210 || יכול להיות שיש להם באמת איזשהו מידע

 C514_2_sp1_211 || טוב יקירתי

 C514_2_sp1_212 | אה

 C514_2_sp1_213 || בסדר

 C514_2_sp1_214 || מתפתחת

 C514_2_sp1_215 || גדלה

 C514_2_sp1_216 || אני צריכה לצלם אותך

 C514_2_sp1_217 || אפילו חלמתי על זה בלילה

 C514_2_sp1_218 || שתביני כמה זה מטריד אותי

 C514_2_sp1_219 \ יש לך סרט צילום ליד המיטה

 C514_2_sp1_220 || אה יופי

 C514_2_sp1_221 | אז אם ייגמר לי

 C514_2_sp1_222 || אז אני אקח לך

 C514_2_sp1_223 || יופי

 C514_2_sp1_224 -- אה

 C514_2_sp1_225 || טוב

 C514_2_sp1_226 || אני אספר לך את זה כשאני אהיה בלי אוזניות

 C514_2_sp1_227 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_228 || כן -נ

 C514_2_sp1_229 || לא נורא זה

 C514_2_sp1_230 || מי

 C514_2_sp1_231 || הוא התקשר

 C514_2_sp1_232 \ אנחנו מדברות על אותו אחד

 C514_2_sp1_233 || אה

 C514_2_sp1_234 || לא לא

 C514_2_sp1_235 || הוא לא התקשר

 C514_2_sp1_236 || לא

 C514_2_sp1_237 | הוא

 C514_2_sp1_238 | גם אמר לעינת

 C514_2_sp1_239 | שזה לא

 C514_2_sp1_240 || שזה לא

 C514_2_sp1_241 || בסדר

 C514_2_sp1_242 || לא נורא

 C514_2_sp1_243 | לא

 C514_2_sp1_244 || אני ניסיתי
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 C514_2_sp1_245 || אני הייתי בסדר

 C514_2_sp1_246 <צחקוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_247 || למה את רעה

 C514_2_sp1_248 || אני ניסיתי

 C514_2_sp1_249 \ לא הייתי בסדר

 C514_2_sp1_250 \ אני נתתי <צקצוק>

 C514_2_sp1_251 -- הוא

 C514_2_sp1_252 || הוא חתך

 C514_2_sp1_253 -- את רואה

 C514_2_sp1_254 -- -אנ

 C514_2_sp1_255 || אני תמיד יוצאת אצלך אשמה

 C514_2_sp1_256 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_257 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_258 || רעה

 C514_2_sp1_259 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_260 -- -יקי

 C514_2_sp1_261 | יקירתי

 C514_2_sp1_262 – אין לך

 C514_2_sp1_263 | אין לך איזה

 C514_2_sp1_264 || ליאיזה עלם חמודות להכיר 

 C514_2_sp1_265 || כן

 C514_2_sp1_266 \ למה

 C514_2_sp1_267 || זהו

 C514_2_sp1_268 || תמיד יש לך כאלה שיש להם חבר כבר מאה שנה

 C514_2_sp1_269 <שאיפה רטורית>

 C514_2_sp1_270 \ והוא מה

 C514_2_sp1_271 \ במקביל

 C514_2_sp1_272 || ארבע שניםאחרי שהם היו ביחד איזה 

 C514_2_sp1_273 -- והיא

 C514_2_sp1_274 || היא עדיין איתו

 C514_2_sp1_275 || אז למה היא חזרה אליו

 C514_2_sp1_276 || אז שתזרוק אותו עכשיו -אז שת

 C514_2_sp1_277 -- -מ

 C514_2_sp1_278 -- -מה ז

 C514_2_sp1_279 \ למה היא לא יכולה

 C514_2_sp1_280 || כי היא מפחדת להיות לבד

 C514_2_sp1_281 || זר@@הוא 

 C514_2_sp1_282 || טוב

 C514_2_sp1_283 || אז עדיף בלעדיו

 C514_2_sp1_284 <צחוק ושאיפה>

 C514_2_sp1_285 || טוב

 C514_2_sp1_286 || מה אני אגיד לך

 C514_2_sp1_287 || אני לא מבינה איך אפשר

 C514_2_sp1_288 || איך אפשר להמשיך אחרי כזה דבר

 C514_2_sp1_289 | ועוד את יודעת

 C514_2_sp1_290 | מילא משהו חד פעמי

 C514_2_sp1_291 || אבל עשרה חודשים

 C514_2_sp1_292 || עשרה חודשים זה קשר רציני

 C514_2_sp1_293 \ באמת



 
 

C_514_2  p.  7 

 C514_2_sp1_294 \ וההיא ידעה

 C514_2_sp1_295 \ חברהשיש לו 

 C514_2_sp1_296 || איזה אנשים

 C514_2_sp1_297 <צחקוק>

 C514_2_sp1_298 || מהמ

 C514_2_sp1_299 || הם אוהבים את זה

 C514_2_sp1_300 || תשומת לב

 C514_2_sp1_301 <(צחקוק)>

 C514_2_sp1_302 | אה

 C514_2_sp1_303 || מה אני אגיד לך

 C514_2_sp1_304 || כן

 C514_2_sp1_305 || טוב

 C514_2_sp1_306 || יקירתי

 C514_2_sp1_307 || תמשיכי לך בפקק

 C514_2_sp1_308 || תמשיכי לך בפקק

 C514_2_sp1_309 || רגע

 C514_2_sp1_310 || אז הילדים אצלכם בשישי שבת הזה

 C514_2_sp1_311 || לא נורא

 C514_2_sp1_312 <צחקוק>

 C514_2_sp1_313 || אז עוד יותר טוב

 C514_2_sp1_314 || אז אני לא מפריעה לכם

 C514_2_sp1_315 || זהו

 C514_2_sp1_316 || בדיוק

 C514_2_sp1_317 || לא תוכלי להאשים אותי יותר

 C514_2_sp1_318 <הסוף בצחקוק> || אף על פי שתמיד את מצליחה להאשים אותי

 C514_2_sp1_319 || יופי

 C514_2_sp1_320 || סבבה

 C514_2_sp1_321 || טוב

 C514_2_sp1_322 || אוקיי

 C514_2_sp1_323 || ביי ביי

 C514_2_sp1_324 | יקירתי יש לי

 C514_2_sp1_325 | יש לי קונטרה ל

 C514_2_sp1_326 || <שם מפעל>לידידך מ

 C514_2_sp2_002 | נו

 C514_2_sp2_003 \ איזה קונטרה

 C514_2_sp1_327 | <שם מפעל>מישהו מ

 C514_2_sp1_328 || דווקא מישהו שאני מכירה חמוד

 C514_2_sp1_329 -- -היה ל

 C514_2_sp1_330 | היו לו שני בנים

 C514_2_sp2_004 || כן

 C514_2_sp1_331 | ואז אשתו נכנסה להריון עם תאומים

 C514_2_sp2_005 \ ויצאו שתי בנות

 C514_2_sp1_332 || ובתיצאו בן 

 C514_2_sp2_006 || שיחקה אותה

 C514_2_sp1_333 \ נכון

 C514_2_sp2_007 || אני מקווה שזה מה שיהיה לרומיה

 C514_2_sp1_334 || חמוד || אני אספר את זה לרומיה

 C514_2_sp1_335 || אני ארגיע אותה קצת

 


