
 
 

C711_1  p.  1 

 C711_1_sp2_001 ||המצב קשה בבית 

 C711_1_sp3_001 |תבדוק את הקציצות הם ב  

 C711_1_sp3_002 ||פריזר 

 C711_1_sp2_002 \בפריזר 

 C711_1_sp2_003 ||במיקרו 

 C711_1_sp1_001 ||מה 

 C711_1_sp1_002 |זה קיבלתם מה 

 C711_1_sp1_003 \חברה 

 C711_1_sp1_004 \ממי זה אבא < כחכוח>

 C711_1_sp2_004  ||הם הביאו ביחד 

 C711_1_sp2_005 ||לא יודע 

 C711_1_sp1_005  ||אה 

 C711_1_sp1_006 \באמת 

 C711_1_sp4_001  ||למה 

 C711_1_sp4_002 ||מי הגיע אתמול חוץ מבהט 

 C711_1_sp1_007 ||אלי וליזה 

 C711_1_sp1_008 \למה זה לא נפתח לי 

 C711_1_sp3_003 ||זה לא ביחד  

 C711_1_sp2_006 <קריאת כאב>

 C711_1_sp1_009 \זה ממי 

 C711_1_sp2_007  \ממתי זה כזה חם 

 C711_1_sp3_004  |זה מקטיה  

 C711_1_sp3_005 |זה ועוגה 

 C711_1_sp3_006 ||ויין 

 C711_1_sp3_007  ||יין מאבי 

 C711_1_sp1_010 ||אה 

 C711_1_sp1_011  \יין הביא בהט 

 C711_1_sp1_012  \יין טוב 

 C711_1_sp2_008 נתן

 C711_1_sp2_009  |הביא 

 C711_1_sp2_010  ||איזה מרלו 

 C711_1_sp1_013 \מרלו 

 C711_1_sp1_014  ||אה  

 C711_1_sp1_015  ||דווקא יפה 

 C711_1_sp2_011 ||להביא משהו  @ @@ 

 C711_1_sp2_012 ||היום כולם מביאים את אותו הדבר 

 C711_1_sp1_016 ||לא יודעת כמה זה שימושי  

 C711_1_sp2_013 ||כל אחד הפך ליבואן 

 C711_1_sp1_017 ||מצוין 

 C711_1_sp1_018  |שככה 

 C711_1_sp1_019 |המחירים 

 C711_1_sp1_020 ||ירדו 

 C711_1_sp1_021 ||שיהיה תחרות 

 C711_1_sp3_008 ||יכול להיות  @ 

 C711_1_sp3_009 |אה 

 C711_1_sp3_010 || @@  לא היה הרבה דברים

 C711_1_sp1_022 ||זה יפה הדבר הזה 

 C711_1_sp1_023 |אני לא יודעת מה אפשר לעשות עם זה 

 C711_1_sp2_014 ||הפוך  @ @ 



 
 

C711_1  p.  2 

 C711_1_sp1_024 ||אבל זה יפה 

 C711_1_sp1_025 ||חם פה 

 C711_1_sp1_026  \אתם יודעים 

 C711_1_sp1_027 --למה לא מדליקים מה קרה 

 C711_1_sp1_028  |שלי 

 C711_1_sp2_015 ||איזה מזל 

 C711_1_sp1_029  |אני 

 C711_1_sp2_016  ||באתי לזרוק את היין הזה < בצחקוק>

 C711_1_sp1_030 |הבת ה  

 C711_1_sp2_017 ||איזה מזל < בצחקוק>

 C711_1_sp1_031 ||יפה 

 C711_1_sp1_032 |איך זה שאני 

 C711_1_sp1_033 |שתמיד קר לי 

 C711_1_sp1_034 ||אומרת שחם פה 

 C711_1_sp2_018 \חם פה 

 C711_1_sp1_035 ||כן 

 C711_1_sp2_019 ||אּו אה 

 C711_1_sp2_020 ||אּו אה 

 C711_1_sp1_036 <צקצוק>

 C711_1_sp1_037 ||אני עכשיו ב בדילמות רציניות בחדר עם המזגן 

 C711_1_sp1_038 |כל פעם צריך לעלות 

 C711_1_sp1_039 |אם אני למטה 

 C711_1_sp1_040 |וקר לי 

 C711_1_sp1_041 ||אני צריכה לעלות 

 C711_1_sp1_042 |ואם אני למעלה 

 C711_1_sp1_043 |וחם לי 

 C711_1_sp2_021 ||תראי 

 C711_1_sp2_022 || @@  וזה גם קצת

 C711_1_sp2_023 |את עושה 

 C711_1_sp2_024 ||מזיזה קצת את הביצים 

 C711_1_sp1_044 |נכון 

 C711_1_sp1_045 ||לא 

 C711_1_sp1_046  |ביצים  -@@אתה לא 

 C711_1_sp1_047 ||את הטוסיק 

 C711_1_sp4_003 |את לא יכולה לסדר לך איזה 

 C711_1_sp4_004 \משהו למטה גם 

 C711_1_sp4_005 |מין איזה חוט כזה ש 

 C711_1_sp1_048 ||אז זהו 

 C711_1_sp1_049 -- -זה מה שש -דמ

 C711_1_sp1_050 ||דיברתי עם אבא 

 C711_1_sp1_051 |צריכה  -אני נ

 C711_1_sp1_052 |אני רוצה להתייעץ עם רונית ש 

 C711_1_sp1_053  ||אולי פשוט יורידו לי את המתג ללמטה 

 C711_1_sp1_054 -- - לפ -ואז אפשר יהיה לפ

 C711_1_sp1_055 ||גם מלמעלה וגם מלמטה להגיע אליו 

 C711_1_sp2_025 ||ייקחו לך כסף על זה 

@@ ||  C711_1_sp2_026 

 C711_1_sp1_056 ||אז ייקחו לי כסף 

 C711_1_sp1_057 |אבא 



 
 

C711_1  p.  3 

 C711_1_sp1_058 -- -אני לא נ

 C711_1_sp1_059 \אתחיל לטפס כל הזמן 

 C711_1_sp1_060 \כל פעם שאני רוצה להחליש טיפה את המזגן 

 C711_1_sp3_011 | ( תביא לי< שם>

 C711_1_sp3_012 ||מים 

 C711_1_sp1_061 |היום בבוקר קמתי 

 C711_1_sp1_062 |ירדתי למטה לשים לי 

 C711_1_sp1_063 |מוזיקה 

 C711_1_sp1_064 |והמזגן היה נורא חזק 

 C711_1_sp1_065  |ואחר כך החלשתי אותו אז 

 C711_1_sp1_066 ||פתאום שמעו את המוסיקה נורא חזק 

 C711_1_sp1_067  ||ה ל להתעסק עם לסדר את המוזיקה  (את)ולא היה לי כוח לרדת למטה לשים מחדש 

 C711_1_sp2_027 ||תתרגלי 

 C711_1_sp1_068 ||אני צריכה לעשות הכול כפול 

 C711_1_sp1_069  |שיהיה לי גם למעלה וגם למטה טייפ 

@..@ \  C711_1_sp3_013 

 C711_1_sp2_028 \אתם רוצים חרדל 

 C711_1_sp2_029 \עם גרעיני חרדל 

 C711_1_sp1_070 ||ון 'חרדל דיז

 C711_1_sp2_030 \מצרפת  

 C711_1_sp2_031 \חרדל חרדל 

 C711_1_sp2_032  |נסענו פעם לאיזה עיר 

 C711_1_sp2_033 |סתם 

 C711_1_sp2_034 |נקניקיות אמא ואני היינו רעבים 

 C711_1_sp2_035 ||היו שם כל מיני סוגי חרדל 

 C711_1_sp2_036 ||אנחנו לא מכירים כלום 

 C711_1_sp2_037 ||אמרנו לו שים  

 C711_1_sp2_038 ||שים אחד 

 C711_1_sp2_039  |הוא שם חרדל  

 C711_1_sp2_040  |מה זה טעים 

 C711_1_sp2_041 ||בחיים לא אכלתי כזה 

 C711_1_sp2_042 || @@זה בטח הכי פשוטים ש

 C711_1_sp1_071 ||אז למה לא לקחת ממנו אחד  

 C711_1_sp2_043 --באיזה 

 C711_1_sp2_044  |בכאלה זה היה סתם 

 C711_1_sp2_045 ||קעריות 

 C711_1_sp2_046 ||באמת 

 C711_1_sp2_047 ||היינו צריכים לקנות אחד 

 C711_1_sp1_072 ||חרדל חדר אוכל כזה  

 C711_1_sp1_073 ||של אוסם 

 C711_1_sp2_048  |יש להם שמה יינות 

 C711_1_sp2_049  |חרדלים 

 C711_1_sp2_050  |גבינות 

 C711_1_sp2_051  |נקניקים 

 C711_1_sp1_074 ||והם רזים 

 C711_1_sp2_052 |ואי 

 C711_1_sp2_053 ||מה היה שם 

 C711_1_sp2_054 ||כוס אוחתק 

 C711_1_sp1_075 ||מה זה המרלו הזה 



 
 

C711_1  p.  4 

 C711_1_sp1_076 \ממתי אתה קונה של כרמל 

 C711_1_sp2_055 |זה 

 C711_1_sp2_056 \מי הביא 

 C711_1_sp2_057 ||הביאו החברה 

 C711_1_sp2_058 |ביום 

 C711_1_sp2_059 ||שבוע שעבר 

 C711_1_sp1_077 ||פשח עוד מעט יהיה את היינות של השי 

 C711_1_sp1_078 ||הברקן האלו 

 C711_1_sp3_014 ||שבי בסוף בחדר  

 C711_1_sp1_079 ||את יכולה להעיף אותם 

 C711_1_sp1_080 ||הם מגעילים גם כשהם חדשים < צקצוק>

 C711_1_sp1_081  |אבא 

 C711_1_sp1_082 |אני מבקשת ללכת ליקב מרגלית ולקנות 

 C711_1_sp1_083  |אה 

 C711_1_sp1_084 |קברנה 

 C711_1_sp1_085 ||שיתיישן עד החתונה שלי 

 C711_1_sp2_060 ||כל כך הרבה שנים  -לא יכול להיות כ

 C711_1_sp1_086 ||למה 

 C711_1_sp1_087 ||זה רק משתבח 

 C711_1_sp2_061 ||מה פתאום 

 C711_1_sp1_088 ||קברנה כן 

 C711_1_sp2_062  |שלוש 

 C711_1_sp2_063  |ארבע 

 C711_1_sp2_064  |חמש 

 C711_1_sp2_065 -- -לא מ 

 C711_1_sp1_089 ||מה פתאום 

 C711_1_sp1_090  |ארבעים שנה קברנה בן 

 C711_1_sp1_091 |הוא מעולה 

 C711_1_sp1_092 ||צריך להיות 

 C711_1_sp2_066  ||אז תקני עוד עשרים שנה 

 C711_1_sp1_093 ||אבל כמה שיותר יותר טוב 

 C711_1_sp2_067  ||יקר יותר 

 C711_1_sp2_068 || (אחד)אז ניסע בשנה הבאה לקנות איזה יין 

 C711_1_sp2_069 ||אני מניח 

 C711_1_sp2_070 ||לא יודע 

 C711_1_sp1_094 |מה 

 C711_1_sp1_095 \ (הזה)רק ביום טעימות 

 C711_1_sp1_096 \אי אפשר לבוא מתי שרוצים 

 C711_1_sp2_071 ||לא 

 C711_1_sp2_072 |אין 

 C711_1_sp2_073 ||לא 

 C711_1_sp2_074 -- -הוא מוכר רק שש

 C711_1_sp2_075 |ארבעה סופי שבוע 

 C711_1_sp2_076 |גומר את הכול 

 C711_1_sp2_077 ||וזהו 

 C711_1_sp2_078 ||יש לו עשרת אלפים בקבוקים 

 C711_1_sp1_097 --נו הוא מוכר את 

 C711_1_sp1_098 |שלושת אלפים ב 

 C711_1_sp1_099 \פעם אחת 
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 C711_1_sp2_079 ||בטח 

 C711_1_sp1_100 ||את הולכת לים הדס 

 C711_1_sp2_080 ||איזה ים  

 C711_1_sp4_006 ||לא יודעת  

 C711_1_sp2_081 ||איזה ים 

 C711_1_sp1_101 \ם טוב י< צקצוק>

 C711_1_sp1_102 \הייתם 

 C711_1_sp2_082 ||מים מאוד נעימים 

 C711_1_sp1_103 ||אני רוצה ללכת 

 C711_1_sp1_104 ||בואי איתי 

 C711_1_sp2_083 ||אחלה ים 

 C711_1_sp1_105 |אני קצת עם שערות ברגליים 

 C711_1_sp1_106 |אבל אה 

 C711_1_sp1_107 ||נמצא לזה איזה פתרון יצירתי 

 C711_1_sp1_108 \מתי עוברים שעון חורף 

 C711_1_sp2_084 -- -בעשרים ושלו

 C711_1_sp2_085  |יום ראשון 

 C711_1_sp2_086 |הבא 

 C711_1_sp2_087 ||בלילה 

 C711_1_sp1_109 ||אוי < קליק>

 C711_1_sp2_088 ||בין ראשון לשני 

 C711_1_sp2_089 ||עשרים ושלושה בחודש  

 C711_1_sp1_110 \ביום כיפור כאילו  

 C711_1_sp1_111 \לפני יום כיפור 

 C711_1_sp2_090 |אה 

 C711_1_sp2_091 ||כן 

 C711_1_sp1_112 ||איזה דיכאון עמוק 

 C711_1_sp2_092 \הולך להיות חושך ב 

 C711_1_sp2_093 \מתי 

 C711_1_sp1_113 ||חמש  

 C711_1_sp2_094 \בשש  

 C711_1_sp2_095 ||חמש וחצי ככה 

 


