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 C612_2_sp1_001 |אתה נכנס למסעדה אכול ככל אה < צקצוק>

 C612_2_sp2_001  ||יכולתך 

 C612_2_sp1_002 ||כפי יכולתך 

 C612_2_sp1_003  |אתה משלם אמ  

 C612_2_sp1_004 ||שמונה דולר 

 C612_2_sp1_005 |כמו משהו 

 C612_2_sp1_006 |נוסח פאפאגיו 

 C612_2_sp1_007 --אבל לא ברמה של 

 C612_2_sp2_002 |פאפאגיו דרך אגב יש בקסטרה אמרו לי 

 C612_2_sp1_008 ||כן 

 C612_2_sp1_009 -- -והוא ט

 C612_2_sp1_010 \ואיך ההוא שם 

 C612_2_sp2_003 --אומרים שזה 

 C612_2_sp2_004 ||אני לא הייתי שם 

@..@ || C612_2_sp2_005 

 C612_2_sp1_011 \אמרו שהוא טוב 

 C612_2_sp2_006 |המזכירה שלי  -מ

 C612_2_sp2_007 |הלכה  

 C612_2_sp2_008 |ל 

 C612_2_sp2_009 |אכול שם 

 C612_2_sp2_010 |היא אומרת שזה משהו 

 C612_2_sp2_011 |באים שמה 

 C612_2_sp2_012 |וחותכים לך את זה על המקום 

 C612_2_sp1_012 ||כן 

 C612_2_sp1_013 ||והשאלה מה איכות הבשר 

 C612_2_sp2_013 |פורסים לך את ה 

 C612_2_sp2_014 |את הבשר 

 C612_2_sp2_015 |ו 'לעומת זאת הייתי באל גאוצ

 C612_2_sp1_014 ||לא 

 C612_2_sp1_015 |ו לא 'לאל גאוצ

 C612_2_sp1_016 ||אסור 

 C612_2_sp1_017 ||אסור ללכת 

 C612_2_sp2_016 ||לא 

 C612_2_sp2_017 |זה חבר 

 C612_2_sp2_018 ||שעובד איתי 

 C612_2_sp2_019 ||לא חבר 

 C612_2_sp2_020 |הוא 

 C612_2_sp1_018 ||מהמ 

 C612_2_sp2_021 ||אחד העובדים שלי 

 C612_2_sp3_001 ||ו 'אכלנו פעם באל גאוצ

 C612_2_sp3_002 || @..@ והיה

@ C612_2_sp1_019 

 C612_2_sp2_022 ||במסעדה ההיא 

 @@ / C612_2_sp4_001 

 C612_2_sp4_002 ||לא משהו 

 C612_2_sp2_023 |ב 

 C612_2_sp2_024 |חיפה 

 C612_2_sp2_025 || @..@אני לא יודע אם את מדברת על

 C612_2_sp4_003 |מה 
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 C612_2_sp4_004 ||ו לא משהו 'בחיפה במיוחד אל גאוצ

 C612_2_sp2_026 |הייתי שמה אז 

 C612_2_sp1_020 --לא 

 C612_2_sp1_021 --אני לא 

 C612_2_sp1_022 -- -בכלל לא ג

@..@ C612_2_sp2_027 

 C612_2_sp1_023 @ וגם בהרצליה

 C612_2_sp3_003 ||מלוכלכות שם  @

 C612_2_sp2_028 |ושם לנו 

 C612_2_sp2_029 |פה 

 C612_2_sp2_030 |שם 

 C612_2_sp2_031 |זה 

 C612_2_sp2_032 |בעל החנות 

 C612_2_sp1_024 |ו 'אל גאוצ

 C612_2_sp2_033 |בעל ה 

@..@ | C612_2_sp3_004 

 C612_2_sp3_005 || זה לא זה

 C612_2_sp2_034 ||בעל המסעדה 

 C612_2_sp3_006 ||זה לא זה 

 C612_2_sp1_025 --אם 

 C612_2_sp1_026  -א

 C612_2_sp1_027 |תראה 

 C612_2_sp1_028 |מה 

 C612_2_sp1_029 |אלה 

 C612_2_sp3_007 ||מיט בר  @..@ 

 C612_2_sp1_030 ||הכי סביר זה וייט הול 

 C612_2_sp1_031 ||הכי סביר 

 C612_2_sp1_032 ||אבל אה  

 C612_2_sp1_033 | מאה א

 C612_2_sp1_034 |תראה בגדול 

 C612_2_sp1_035 ||מה קורה 

 C612_2_sp1_036 ||אין את הבשר הזה 

 C612_2_sp1_037 \אתה מבין 

 C612_2_sp1_038 |אה 

 C612_2_sp1_039 |מה שקורה הבשר הזה היה מגיע מה 

 C612_2_sp1_040 ||אוטונומיה 

 C612_2_sp1_041 ||מה זה הבשר הזה 

 C612_2_sp1_042 |מה שהם צריכים זה בשר לא כשר  -זה בש

 C612_2_sp1_043 ||וטרי במחיר סביר 

 C612_2_sp1_044 ||כדי למכור במחירים סבירים 

 C612_2_sp1_045 ||עכשיו אסור לייבא בשר 

 C612_2_sp1_046 ||אתה יודע 

 C612_2_sp1_047 ||לארץ אסור 

 C612_2_sp1_048 ||אסור לייבא 

 C612_2_sp1_049 ||אז המקור שלהם הוא אוטונומיה 

 C612_2_sp1_050 -- -וחודש ימי

 C612_2_sp1_051 |וטרינרים אה 

 C612_2_sp1_052 ||ישראלים וזה 

 C612_2_sp1_053 ||עכשיו 
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 C612_2_sp1_054 |אחרי שה 

 C612_2_sp1_055 |הנושא של הווטרינרי 

 C612_2_sp1_056 |אה הנושא של האוטונומיה נסגר 

 C612_2_sp1_057 ||אין מקור בשר 

 C612_2_sp1_058 |ה פשוט ב 'אז החבר

 C612_2_sp2_035 ||אז מאיפה הם מביאים 

 C612_2_sp2_036 -- -זה רק מאר

 C612_2_sp2_037 ||מדרום אמריקה 

 C612_2_sp2_038 \לא 

 C612_2_sp1_059 ||לא לא 

 C612_2_sp1_060 |אה 

 C612_2_sp1_061 ||יש בארץ 

 C612_2_sp1_062 -- -כמה מ

 C612_2_sp1_063 ||אבל זה מאוד יקר 

@ || C612_2_sp1_064 

 C612_2_sp2_039 ||אין הרבה 

 C612_2_sp1_065 ||אין הרבה 

 C612_2_sp1_066 --והרמה 

 C612_2_sp1_067 ||אתה מבין 

 C612_2_sp1_068 ||שם ב ב באוטונומיה היית משלם שמונה עשרה שקל קילו  -ש

 C612_2_sp1_069 ||בארץ אתה משלם ארבעים על בשר משובח 

 C612_2_sp1_070 |אפילו אם אתה 

 C612_2_sp1_071 -- -בתור אה מ

 C612_2_sp2_040 ||תראה 

 C612_2_sp2_041 |עסקית עולה חמישים וארבע שקל ה שם

 C612_2_sp2_042 |אתה מקבל אנטרקוט 

 C612_2_sp2_043 |אתה מקבל מנה ראשונה 

 C612_2_sp2_044 ||ואתה מקבל מנה אחרונה 

 C612_2_sp1_072 ||כן 

 C612_2_sp1_073 --אבל איכות ה 

 C612_2_sp1_074 |ובפאפאגיו אה 

 C612_2_sp1_075 ||היינו פעם ראשונה היה נהדר 

 C612_2_sp1_076 ||באמת 

 C612_2_sp1_077 \נכון 

 C612_2_sp1_078 \פעם שהיינו עם רבקה 

@ C612_2_sp2_045 

 C612_2_sp2_046 ||בחיפה או בתל אביב 

 C612_2_sp1_079 ||לא 

 C612_2_sp1_080 ||בתל אביב 

 C612_2_sp3_008 ||בתל אביב 

 C612_2_sp1_081 |היה באמת 

 C612_2_sp1_082 |היינו פעם שנייה  -ה

 C612_2_sp3_009 |היה 

 C612_2_sp2_047 ||על הפנים 

 C612_2_sp3_010 | ככה

 C612_2_sp3_011 ||רע .. היה ממש 

 C612_2_sp1_083 |אה 

 C612_2_sp1_084 -- (טוב)לא היה 

 C612_2_sp3_012 ||נחזור אליו @ לא משהו ש
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 C612_2_sp1_085 ||ממש לא היה טוב 

 C612_2_sp1_086 ||הוא לא היה טוב 

 C612_2_sp2_048 |ו הזה היה 'גם אל גאוצ

 C612_2_sp1_087 --ו 'אלגאוצלא 

 C612_2_sp1_088 ||עכשיו 

 C612_2_sp1_089 |אחד שמכיר את העניינים הוא 

 C612_2_sp1_090 |חבר שלי שהוא מנהל דיקסי 

 C612_2_sp1_091 |אז הוא אומר 

 C612_2_sp1_092 -- -שמה קורה כ

 C612_2_sp1_093 |ה ה מ 

 C612_2_sp1_094 |ה ה 

 C612_2_sp1_095 |האלה שהם אה בשריות 

 C612_2_sp1_096 |צורכות הרבה בשר 

 C612_2_sp1_097 |מה הם עשו 

 C612_2_sp1_098 |הם פשוט 

 C612_2_sp1_099 |התחילו לקנות 

 C612_2_sp1_100 ||נגיד סוג גימל 

 C612_2_sp1_101 |במיוחד פאפאגאיו שהיא 

 C612_2_sp1_102 |זה כמויות 

 C612_2_sp1_103 \אתה מבין 

 C612_2_sp2_049 ||כן 

 C612_2_sp2_050 ||כן 

 C612_2_sp1_104 |אז סוג גימל הם 

 C612_2_sp1_105 ||קונים 

 C612_2_sp1_106 ||אז אה 

 C612_2_sp2_051 -- -בדיקס

 C612_2_sp2_052 |בדיקסי דרך אגב אני 

 C612_2_sp2_053 |אהבתי תמיד אה 

 C612_2_sp1_107 --ל 

 C612_2_sp1_108 --זה 

 C612_2_sp2_054 ||דווקא לא אכלתי בשר 

 C612_2_sp1_109 \כן 

 C612_2_sp1_110 --מה 

 C612_2_sp1_111 |את ה 

 C612_2_sp2_055 |יש להם את הסלמון 

 C612_2_sp1_112 \המבורגר 

 C612_2_sp1_113 \הסלמון 

 C612_2_sp2_056 |יש להם סלמון ברוטב חרדל 

 C612_2_sp1_114 ||כן 

 C612_2_sp1_115 ||בכלל דיקסי היא מסעדה טובה מאוד 

 C612_2_sp2_057 ||טוב מאוד 

 C612_2_sp2_058 ||מאוד מאוד טוב 

 C612_2_sp3_013 \טוב 

 C612_2_sp2_059 ||מאוד טוב 

 C612_2_sp2_060  ||מיוחד טוב 

 C612_2_sp1_116 |אתה 

 C612_2_sp1_117 |לא יודע אם אכלת שם את ה אני 

 C612_2_sp1_118 ||פירות ים שלהם טובים מאוד 

 C612_2_sp2_061 |לא 
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 C612_2_sp2_062 ||אני לא אוכל פירות ים 

 C612_2_sp1_119 |אה 

 C612_2_sp1_120 ||אתה לא אוכל פירות ים 

 C612_2_sp2_063 ||לא 

 


