
 
 

C711_2  p.  1 

 C711_2_sp2_001  ||מדינה חושך 

 C711_2_sp2_002 ||יש לכם שעתיים פוליקר 

 C711_2_sp1_001 || (כן)

 C711_2_sp4_001 ||שעתיים פוליקר זה יותר מדי 

 C711_2_sp2_003 \למה 

 C711_2_sp2_004 ||יש פה על הכיפק 

 C711_2_sp4_002 ||בסדר 

 C711_2_sp4_003 ||זה יותר מדי בשבילי 

 C711_2_sp2_005 |אם היה אפשר 

 C711_2_sp2_006 |להחליף הכול לדיסק  

 C711_2_sp2_007 ||ישר 

 C711_2_sp2_008 \את התכנית או כמו שזה 

 C711_2_sp1_002 ||הנה 

 C711_2_sp1_003 ||במיני אפשר 

 C711_2_sp2_009 \כן 

 C711_2_sp1_004 \אתה רוצה שאני אקליט לך את זה 

 C711_2_sp1_005 ||אבל אין לך לשמוע את זה 

 C711_2_sp2_010 ||אין לי איפה לשמוע 

 C711_2_sp4_004 ||אבל יש לכם דיסק כפול של יהודה 

 C711_2_sp3_001 ||כן 

 C711_2_sp2_011 ||לא כפול 

 C711_2_sp2_012 ||נכון 

 C711_2_sp2_013 ||נכון 

 C711_2_sp4_005 ||לא 

 C711_2_sp4_006 ||כפול 

 C711_2_sp2_014 \נכון 

@..@ -- C711_2_sp2_015 

 C711_2_sp1_006 |זה מה שעשיתי ליום הזיכרון 

 C711_2_sp1_007 |הקלטתי ארבע שעות מה 

@@@ || C711_2_sp1_008 

 C711_2_sp1_009 ||מהרדיו 

 C711_2_sp2_016 | (וזה)

 C711_2_sp2_017 \שומעים טוב 

 C711_2_sp1_010 |באיכות של דיסק זה לא 

 C711_2_sp1_011 |אבל 

 C711_2_sp1_012 ||שומעים טוב 

 C711_2_sp4_007 \שאפשר להוריד מהאינטרנט   @..@

 C711_2_sp1_013 ||בעיקרון כן 

 C711_2_sp1_014  ||אבל אני לא כל כל יודעת איך 

 C711_2_sp2_018 <כחכוח>

 C711_2_sp2_019 |זה לא יין אה 

 C711_2_sp1_015 ||הוא לא מוצלח יותר מדי 

 C711_2_sp2_020 ||לא 

 C711_2_sp1_016 |ה 

 C711_2_sp1_017 | (יותר אה)פרייבט קולקשן 

 C711_2_sp1_018 ||הוא טוב 

 C711_2_sp1_019 |אבל אה 

 C711_2_sp1_020 ||זה לא משהו 

 C711_2_sp1_021 \היין שאני הבאתי לך נגמר 



 
 

C711_2  p.  2 

 C711_2_sp2_021 ||כן 

 C711_2_sp1_022 ||אני נורא אוהבת אותו 

 C711_2_sp2_022 ||הוא גם לא מי יודע מה 

 C711_2_sp4_008 <שיעול>

 C711_2_sp1_023 ||לדעתי הוא מצוין 

 C711_2_sp1_024 |במסגרת ה 

 C711_2_sp1_025 |זה שהוא עולה עשרים שקל 

 C711_2_sp1_026 ||הוא מעולה 

 C711_2_sp2_023 ||בסדר 

 C711_2_sp1_027 |אבא 

 C711_2_sp1_028 \אני יכולה לדבר מחר עם מיקי שיביא לי את הזכוכית 

 C711_2_sp2_024 \שיביא לך 

 C711_2_sp2_025 ||את יכולה ללכת לקחת 

 C711_2_sp2_026 \הוא יביא לך 

 C711_2_sp1_029 ||לא 

 C711_2_sp1_030 -- -להז

 C711_2_sp1_031 ||הוא מזמין לי 

 C711_2_sp1_032 ||אין לו אצלו בטח 

 C711_2_sp2_027 |אה 

 C711_2_sp2_028 -- -לא יוד

 C711_2_sp2_029 ||תשאלי אותו 

 C711_2_sp2_030 ||כן 

 C711_2_sp2_031 @@ תגידי לו איזה מידה שאת

 C711_2_sp1_033  |הוא 

 C711_2_sp1_034 \כאילו עושה את זה 

 C711_2_sp1_035 \זה נהוג 

 C711_2_sp1_036 |או שזה אמ 

 C711_2_sp1_037 ||טובה 

 C711_2_sp2_032 ||לא 

 C711_2_sp2_033 |הוא עושה 

 C711_2_sp2_034 ||חלונות רגילות 

 C711_2_sp2_035 ||את יודעת 

 C711_2_sp2_036 ||בבתים 

 C711_2_sp2_037 ||אני לא יודע אם זה זכוכית 

 C711_2_sp2_038 ||תשאלי אותו 

 C711_2_sp1_038 \איזה מידות אני צריכה 

 C711_2_sp2_039 ||תמדדי 

 C711_2_sp1_039 ||תביא לי מטר 

 C711_2_sp2_040 ||אני אביא 

 C711_2_sp2_041 ||אבל לא אמרת לי איך את רוצה למטה את האלה 

 C711_2_sp2_042 |צרים 

 C711_2_sp2_043 |רחבים 

 C711_2_sp1_040 |דרך אגב 

 C711_2_sp1_041 ||מירה אתמול אמרה משהו נכון 

 C711_2_sp1_042 |שהיינו יכולים 

 C711_2_sp1_043 |אם היית עושה 

 C711_2_sp1_044 |את ה 

 C711_2_sp1_045 |קושרות 

 C711_2_sp1_046 |עוד סנטימטר מעל ה 



 
 

C711_2  p.  3 

 C711_2_sp1_047 |מקלות 

 C711_2_sp1_048 ||אז היה אפשר באמת לשים את זה בשקע שביניהם 

 C711_2_sp1_049 \הבנת אותי 

 C711_2_sp1_050 \אפשר לתקן את זה 

 C711_2_sp3_002 |אבל אם זה מחובר עם ברגים 

 C711_2_sp3_003 ||הוא יכול להעלות את זה 

 C711_2_sp2_044 ||עם ברגים וקצת דבק 

 C711_2_sp2_045  |שמתי בכל אחד קצת דבק 

 C711_2_sp2_046 |ו 

 C711_2_sp2_047 |גם אם 

 C711_2_sp2_048 ||לא היה דבק 

 C711_2_sp2_049  |אם אני מוציא 

 C711_2_sp2_050 ||אז יראו את החורים של הברגים 

 C711_2_sp2_051 \מבינה אותי 

 C711_2_sp1_051 |אבל אם 

 C711_2_sp1_052 |תוציא את ה 

 C711_2_sp1_053 |ברגים 

 C711_2_sp1_054 |ותחתוך טיפה את ה 

 C711_2_sp2_052 ||לא 

 C711_2_sp1_055 -- -את המ

 C711_2_sp2_053 ||אני לא יכול לעשות את זה 

 C711_2_sp1_056 |מוטות 

 C711_2_sp2_054 ||אני לא יכול לחתוך אותם 

 C711_2_sp3_004 |מחוברים פה אולי כשהם 

 C711_2_sp1_057 |למה 

 C711_2_sp3_005 ||אי אפשר לחתוך 

@@@ || C711_2_sp2_055 

 C711_2_sp1_058 <התעטשות>

 C711_2_sp1_059 ||למה לא 

 C711_2_sp1_060 ||לא הבנתי 

 C711_2_sp2_056 ||איך אני אחתוך אותם 

 C711_2_sp1_061 -- -אתה רו

 C711_2_sp1_062 ||תקצר אותם 

 C711_2_sp1_063 ||בשני סנטימטר 

 C711_2_sp2_057 ||איך אני אחתוך 

 C711_2_sp2_058 \מה אני אפרק את הכול  @

 C711_2_sp1_064 ||כן 

 C711_2_sp2_059 ||לא 

 C711_2_sp2_060 ||אני לא יכול את זה 

 C711_2_sp1_065 <צחקוק>

 C711_2_sp2_061 ||אל תחפשי לי עבודות 

 C711_2_sp2_062 ||בחייך 

 C711_2_sp2_063 ||את גם כן 

 C711_2_sp2_064 |אם השולחן יעמוד בפינה 

 C711_2_sp1_066 ||הוא לא 

 C711_2_sp1_067 ||הוא עומד באמצע 

 C711_2_sp2_065 |באמצע 

 C711_2_sp2_066 |לא רואים יותר מדי 

 C711_2_sp2_067 ||אה אל תגזימי 
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 C711_2_sp2_068 | -אמרתי לך צ

 C711_2_sp2_069 ||באמת 

 C711_2_sp2_070 |כולו 

 C711_2_sp2_071 ||יק 'כולו שולחנונצ

 C711_2_sp2_072 --את בטוחה שאת צריכה בכלל

@..@ || C711_2_sp2_073 

 C711_2_sp1_068 ||לאט לאט 

 C711_2_sp1_069 ||לאט לאט 

 C711_2_sp1_070 ||אבא 

 C711_2_sp2_074 \אה 

 C711_2_sp1_071 \מה אמרת 

 C711_2_sp2_075  |ההיא 

 C711_2_sp2_076  \שאמרת על המאה ועשר וזה 

 C711_2_sp1_072 \מה 

 C711_2_sp2_077 \זוכרת את הפלטה הגדולה 

 C711_2_sp1_073 ||אני אחכה עם זה 

 C711_2_sp1_074 |אני 

 C711_2_sp1_075 |צריכה לה 

 C711_2_sp1_076 ||להחליט 

 C711_2_sp1_077 ||איך זה יהיה 

 C711_2_sp3_006 ||איפה מירי 

 C711_2_sp1_078 ||נסעה הביתה  (היא)

 C711_2_sp3_007 ||אה 

 C711_2_sp3_008 ||חשבתי שהיא באה לפה 

 C711_2_sp1_079 ||היא הייתה פה 

 C711_2_sp1_080  |נתנה לי את זה  -והיא נת

 C711_2_sp1_081 ||והיא עכשיו הלכה 

 C711_2_sp3_009 ||והוא אומר לי תלכי תתקלחי היא באה לפה וזה 

 C711_2_sp3_010 |ואני התקלחתי הפסקתי באמצע את ה 

 C711_2_sp2_078 ||אני חשבתי שהיא פה 

 C711_2_sp3_011 |את ה 

 C711_2_sp3_012 ||להוריד מהרגליים 

 C711_2_sp2_079 ||אויש 

 C711_2_sp2_080 ||אני ממש מצטער 

 C711_2_sp2_081 \התקלחת 

 C711_2_sp2_082 ||נהדר 

 C711_2_sp1_082 \כן 

 C711_2_sp3_013 ||ויש לי עוד רבע רגל 

 C711_2_sp1_083 --רגע 

 C711_2_sp1_084 |למה 

 C711_2_sp1_085 \למה חשבתם שהיא באה לפה בדיוק 

 C711_2_sp2_083 ||לא יודע 

 C711_2_sp1_086 ||טוב 

 C711_2_sp1_087 <שאיפה>

 C711_2_sp1_088  ||אין שכל אין דאגות 

 C711_2_sp1_089 <ציחקוק>

 C711_2_sp3_014 \צריך להדליק מזגן בבית 

 C711_2_sp4_009 ||כן 

 C711_2_sp3_015 \כן 
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 C711_2_sp3_016 \חם 

 C711_2_sp3_017 \קר 

 C711_2_sp3_018 ||מה מצבכם 

 C711_2_sp1_090 ||קצת חנוק פה 

 C711_2_sp3_019 \אה 

 C711_2_sp4_010 ||חנוק 

 C711_2_sp3_020 |אז תדליקי מזגן 

 C711_2_sp3_021 ||אני סוגרת 

 C711_2_sp2_084 ||אחרית הימים 

 C711_2_sp2_085 ||הבנות אומרות שחם 

 C711_2_sp2_086 ||נו נו 

 C711_2_sp1_091 ||לא 

 C711_2_sp1_092 ||זה לא חום בלתי נסבל  

 C711_2_sp1_093 --אני 

 C711_2_sp1_094 -- -יש לי כל הזמן פצעים ביד

 C711_2_sp3_022 <כיחכוח>

 C711_2_sp1_095 ||באצבעות 

 C711_2_sp1_096 ||לא יודעת 

 C711_2_sp1_097 ||אני לא מבינה מאיפה זה בא 

 C711_2_sp1_098  ||אני מאוד מודאגת מהתולעת הזאתי בחדר אצלי 

 C711_2_sp2_087 ||איזה תולעת 

 C711_2_sp1_099 |הייתה על הקיר תולעת 

 C711_2_sp1_100 \כמו בתוך פרי כזה שיש תולעים 

 C711_2_sp2_088 \נו 

 C711_2_sp1_101 ||על הקיר 

 C711_2_sp1_102 ||מאיפה הגיעה לשם תולעת 

 C711_2_sp1_103 |אם זה בא מתוך הקיר 

 C711_2_sp1_104 ||אני לא יודעת מ מ מ 

 C711_2_sp2_089  \מתוך קיר 

 C711_2_sp1_105  ||תבוא תולעת פתאום שמה  -מאיפה תול -מ

 C711_2_sp2_090  ||היה כנס אולי 

 C711_2_sp1_106 ||זה די מדאיג אותי 

 C711_2_sp3_023 |צריך לראות 

 C711_2_sp3_024 ||מה יהיה הלאה 

 


