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C711_3_sp1_001  אז תקנו| 

C711_3_sp1_002  @@ נגיד נקיים אם אתם רוצים|| 

C711_3_sp2_001  זה בדיוק העניין| 

C711_3_sp2_002  זה הבעיה|| 

C711_3_sp3_001  עודד אמר שהוא מוכן לנקות| 

C711_3_sp3_002  ותבואי אליו לאכול|| 

C711_3_sp1_003 <צקצוק> 

C711_3_sp1_004 התניה  זה|| 

C711_3_sp3_003  גם הוא יאכל|| 

C711_3_sp3_004   מה|| 

C711_3_sp2_003  אני רוצה שגם פה יהיה בבית|| 

C711_3_sp3_005  אז תנקה|| 

C711_3_sp2_004  אני לא יכול לנקות|| 

C711_3_sp3_006 אז א- --  

C711_3_sp3_007  תקנה|| 

C711_3_sp2_005  לא יכול|| 

C711_3_sp2_006  זה עולה כסף|| 

C711_3_sp1_005 <גיחוך> 

C711_3_sp1_006  פולני קמצן || 

C711_3_sp2_007  עולה כסף|| 

C711_3_sp2_008   מה || 

C711_3_sp3_008 @..|| @ 

C711_3_sp2_009  אם אני יכול לקבל דגים בחינם|| 

C711_3_sp1_007 אז ת- -- 

C711_3_sp3_009  בעיה אין|| 

C711_3_sp1_008  או שתנקה | 

C711_3_sp3_010  אבל פטמה לא מנקה יותר|| 

C711_3_sp1_009  או שתקנה || 

C711_3_sp2_010  תגידי לפטמה| 

C711_3_sp2_011  שהיא הרימה את הראש יותר מדי || 

C711_3_sp1_010  איזה גועל זה|| 

C711_3_sp2_012  אני לא מנקה לך דגים אמא שלך אומרת לאבא שלך\ 

C711_3_sp1_011  היא אוהבת אותם || 

C711_3_sp1_012  היא אוכלת את זה || 

C711_3_sp1_013  אמא לא אוכלת|| 

C711_3_sp2_013  אמא שלך אוכלת דגים\ 

C711_3_sp3_011  בטח|| 

C711_3_sp2_014  כן\ 

C711_3_sp4_001  מתי חווה מגיעה לפה|| 

C711_3_sp1_014  כמה פעמים אתם שואלים את זה || 

C711_3_sp1_015  ביום שני|| 

C711_3_sp2_015   דנה|| 

C711_3_sp1_016  מה| 

C711_3_sp2_016  רוצה לראות את מכבי מחר\ 

C711_3_sp4_002  מעניין@...|| @ 

C711_3_sp2_017  אשדוד|| 

C711_3_sp2_018  שמונה בערב בבלומפילד|| 

C711_3_sp2_019  לא\ 

C711_3_sp2_020  הזמנתי אוטו|| 
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C711_3_sp2_021  את לא רוצה\ 

C711_3_sp4_003  אשדוד\ 

C711_3_sp4_004  מה אתה נוסע לאשדוד|| 

C711_3_sp4_005  בחייך|| 

C711_3_sp2_022  זה הסיכוי היחיד שלכם לנצח || 

C711_3_sp4_006  לא| 

C711_3_sp4_007  מה|| 

C711_3_sp2_023  יש את זה בטלוויזיה גם|| 

C711_3_sp4_008  אם כבר נוסעים למכבי|| 

C711_3_sp4_009  אז נוסעים למשחק טוב|| 

C711_3_sp2_024  יש גם את זה בטלוויזיה|| 

C711_3_sp4_010  אז למה בכלל לנסוע|| 

C711_3_sp2_025  כי| 

C711_3_sp2_026 @..|| @ 

C711_3_sp1_017  שמעתי אתמול בחדשות| 

C711_3_sp1_018 מגרש חדש  -שמכבי נתניה מחפשים מקום למ|| 

C711_3_sp2_027  @ תל אביב|| 

C711_3_sp4_011 לא@...|| @ 

C711_3_sp4_012  אתה יודע מה קורה בתל אביב|| 

C711_3_sp1_019  ה וה| 

C711_3_sp2_028  אני חשבתי|| 

C711_3_sp4_013 @...@ 

C711_3_sp1_020  ערצבים אכלו להם הכול|| 

C711_3_sp2_029   למה@... || @ 

C711_3_sp4_014  עדיה קיבלה מצטיינת| 

C711_3_sp4_015 ד "של איזה רלצ|| 

C711_3_sp2_030  של מה\ 

C711_3_sp4_016  של ראש להק ציוד|| 

C711_3_sp4_017  מאד מכובד|| 

C711_3_sp2_031 <המהום> 

C711_3_sp4_018  שהיא נוסעת|| 

C711_3_sp4_019  לטקס|| 

C711_3_sp3_012 מי קיבל  -היא מקבל\ 

C711_3_sp3_013  סתיו\ 

C711_3_sp3_014  מה זה הטקס\ 

C711_3_sp3_015  עוד פעם/ 

C711_3_sp4_020 ד "קיבלה מצטיינת של רלצ|| 

C711_3_sp2_032 ד "רלצ| 

C711_3_sp2_033  מכירה ראת לא- -- 

C711_3_sp4_021  להק-- 

C711_3_sp4_022  להק ציוד זה ה| 

C711_3_sp4_023 בחיל האוויר  -להק הכי נחשב ב|| 

C711_3_sp4_024  פקידה מצטיינת|| 

C711_3_sp3_016  מה היא עשתה|| 

C711_3_sp3_017  כאילו מה| 

C711_3_sp3_018  היא עשתה עבודה טובה\ 

C711_3_sp3_019  או מה|| 

C711_3_sp1_021  חיילת מסורה ונאמנה|| 

C711_3_sp2_034 <כחכוח בגרון> 
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C711_3_sp4_025 @ 

C711_3_sp2_035 הייתה פקידה מצטיינ- --  

C711_3_sp2_036 מזדיינ- -- 

C711_3_sp2_037  מצטיינת|| 

C711_3_sp4_026  היא אה| 

C711_3_sp4_027  היא עושה משמרות|| 

C711_3_sp4_028  היא כולה מש- --  

C711_3_sp4_029  משבע וחצי עד אחת שם|| 

C711_3_sp4_030  מאד מפתיע שהיא קיבלה|| 

C711_3_sp4_031  אבל המפקד שלה מאוד אוהב אותה|| 

C711_3_sp4_032  ככה מתנת שחרור|| 

C711_3_sp3_020 ה בצבא 'יש לכם בזמן האחרון הרבה נסיעות לחבר|| 

C711_3_sp3_021  מה\ 

C711_3_sp2_038  ובגלל זה את לא עובדת\ 

C711_3_sp4_033  כן| 

C711_3_sp3_022  חברה שלה| 

C711_3_sp3_023   היא הייתה גם רוצה שיבואו אליה|| 

C711_3_sp2_039  טוב| 

C711_3_sp2_040  ונעבור לגלידה | 

C711_3_sp1_022  איך אתה אוכל את הגלידה הזאתי || 

C711_3_sp1_023  אין לזה שום טעם של גלידה בכלל|| 

C711_3_sp2_041  למה|| 

C711_3_sp2_042  אחלה גלידה|| 

C711_3_sp4_034  למה|| 

C711_3_sp4_035  הפונטש בננה טוב|| 

C711_3_sp2_043  מה את רוצה|| 

C711_3_sp2_044  הכול טוב|| 

C711_3_sp2_045  מה קרה לכם|| 

C711_3_sp2_046  אחלה גלידה|| 

C711_3_sp4_036  שים חרדל|| 

C711_3_sp1_024 <צחקוק> 

C711_3_sp2_047  לא רע|| 

C711_3_sp2_048  גלידה|| @@@ 

C711_3_sp2_049  מה קרה לכם|| 

C711_3_sp1_025  אני לא אוהבת את הגלידה שלהם || 

C711_3_sp2_050  נהייתם לי אניני כולם || 

C711_3_sp1_026  קחי || 

C711_3_sp1_027  מתפתחים|| 

C711_3_sp1_028  אבא|| 

C711_3_sp1_029  מתפתחים|| 

C711_3_sp4_037 <כחכוח בגרון> 

C711_3_sp2_051  פלצנים כולכם || 

C711_3_sp2_052  מתפתחים|| 

C711_3_sp1_030  אבא|| 

C711_3_sp1_031  תטעם גלידה איטלקית| 

C711_3_sp1_032  ואחרי זה תאכל את זה| 

C711_3_sp1_033  ותגיד לי מה יותר טעים|| 

C711_3_sp2_053  אני אמרתי שזאת הגלידה הכי טובה בעולם\ 

C711_3_sp2_054  יש גלידות יותר טובות| 
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C711_3_sp2_055  בסדר|| 

C711_3_sp2_056  טובה אבל זאת גלידה|| 

C711_3_sp2_057  טעים לי|| 

C711_3_sp3_024  במיוחד שאבא | 

C711_3_sp3_025  צריך לשמור|| 

C711_3_sp3_026  הוא לא יכול לאכול כל גלידה עם אה| 

C711_3_sp3_027  מיליון אחוז שומן|| 

C711_3_sp1_034  אז גלידות מסויה|| 

C711_3_sp1_035 גבוהים של שומן אחוזים  -ובלי אחוז|| 

C711_3_sp2_058  בכלל|| 

C711_3_sp2_059  גלידה איטלקית|| 

C711_3_sp2_060  אכלתי פיצה איטלקית|| 

C711_3_sp2_061  כמו קלקר|| 

C711_3_sp2_062  תאמיני לי|| 

C711_3_sp1_036   מה זה שייך|| 

C711_3_sp3_028  איפה--  

C711_3_sp3_029  איפה ה--  

C711_3_sp3_030   איפה הגלידה הזאת\ 

C711_3_sp1_037  יש כמה בתל אביב || 

C711_3_sp3_031  אנחנו עוד שבוע הולכים להצגה בהבימה|| 

C711_3_sp3_032  אני אקח את אבא לאכול גלידה|| 

C711_3_sp1_038  קחו אותו|| 

C711_3_sp2_063  אם מוצאים ב| 

C711_3_sp1_039  רבין ליד כיכר|| 

C711_3_sp1_040  גם ליד הבימה קרוב|| 

C711_3_sp1_041  יש שם גלידריה סיציליאנית גדולה| 

C711_3_sp1_042  יש שם גלידות מסויה גם| 

C711_3_sp1_043  וסורבאים| 

C711_3_sp1_044  מעולה|| 

C711_3_sp2_064  סורבה אני לא נוגע| 

C711_3_sp2_065  בחייך|| 

C711_3_sp1_045  אני גם לא סובלת סורבה| 

C711_3_sp1_046  ושמה זה מעולה|| 

C711_3_sp4_038  מה איפה שאכלנו\ 

C711_3_sp2_066  סורבה|| 

C711_3_sp2_067  את מחזירה אותי שלושים שנה אחורה|| 

C711_3_sp3_033  תראה| 

C711_3_sp3_034  הם אוכלים עוד רימון|| 

C711_3_sp3_035  דנה | 

C711_3_sp3_036  זה מלא ברזל יש לזה|| 

C711_3_sp3_037  זה אפרופו|| 

C711_3_sp1_047  נכון\ 

C711_3_sp3_038  רימון|| 

C711_3_sp1_048  יה אני צריכה לאכול הרבה|| 

C711_3_sp1_049  כל יום| 

C711_3_sp3_039 אתמול הל- --  

C711_3_sp1_050  אחד|| 

C711_3_sp3_040  אתמול הלכתי לבדיקות דם שלי| 

C711_3_sp3_041  פיצצתי את המבחנה || 
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C711_3_sp3_042  כל הבדיקות שלי טובות|| 

C711_3_sp3_043  הברזל עלה| 

C711_3_sp1_051  לקחת ברזל\ 

C711_3_sp3_044  לקחתי ממ| 

C711_3_sp1_052  סולגאר\ 

C711_3_sp3_045  גם סולגאר|| 

C711_3_sp3_046  יש לי עוד|| 

C711_3_sp3_047  אם תרצי|| 

C711_3_sp3_048  רוצה לקחת סולגר\ 

C711_3_sp1_053  אני עכשיו נתנו לי מחדש את ה| 

C711_3_sp1_054  פרוקל|| 

C711_3_sp1_055  למילוי המחסנים|| 

C711_3_sp3_049  יש לי שתים עשרה|| 

C711_3_sp1_056  אחד לי יש שתים עשרה|| 

C711_3_sp1_057  עקפתי אותך|| 

C711_3_sp1_058  עקפתי אותך|| 

C711_3_sp3_050  אה שתים עשרה אמור ל אממ| 

C711_3_sp3_051  את רואה| 

C711_3_sp3_052  היא עוד לוקחת|| 

C711_3_sp1_059  לא אה| 

C711_3_sp1_060   אני לוקחת| 

C711_3_sp1_061  זה לא| 

C711_3_sp1_062  שייך להמוגלובין|| 

C711_3_sp1_063  יש | 

C711_3_sp1_064  מחסנים של ברזל| 

C711_3_sp1_065  שהם לא מספיק מלאים אצלי|| 

C711_3_sp1_066  בגלל זה אני לוקחת עוד חודש@..|| @ 

C711_3_sp3_053 @..@ 

C711_3_sp3_054  למה| 

C711_3_sp1_067  כי ההמוגלובין והברזל זה קשור אחד לשני || 

C711_3_sp1_068  אבל זה לא אותו דבר|| 

C711_3_sp1_069  שתים עשרה זה המוגלובין|| 

C711_3_sp3_055  יש לי עוד ל| 

C711_3_sp3_056  חודש ימים לקחת כדורים|| 

C711_3_sp4_039  רגע| 

C711_3_sp4_040  אבא| 

C711_3_sp4_041 אביב מחר -אתה בתל מתי|| 

C711_3_sp1_070   אוי|| 

C711_3_sp2_068  אני נוסע | 

C711_3_sp2_069 <כחכוח בגרון> 

C711_3_sp2_070 בית דפוס  -מחר לד| 

C711_3_sp3_057  הכול ממש טוב|| 

C711_3_sp3_058  כל הבדיקות שלי| 

C711_3_sp2_071  אמ| 

C711_3_sp2_072  משמה הם מקפיצים אותי לרכבת | 

C711_3_sp1_071  כן\ 

C711_3_sp2_073  ואני| 

 


