
 
 

C711aND  p.  1 

C711a – 00:21:50-00:26:03 

 נורית דקל ©: תמליל

 

 

 |כן ;א 1

 |שלום גם לכם  2

 |מה זה(.)  ;ב 3

 |אני משתתפת במחקר של אוניברסיטת תל אביב ;א 4

 |את רואה ;ב 5

 |תמורת כסף  6

 |את מוכנה לעשות הכל  7

 |ששש ;א 8

9  |@ 

 |מה אכפת לי  11

 |מה את עושה ;ב 11

 |מקליט אותיזה  ;א 12

 \עכשיו ;ב 13

 |עכשיו ;א 14

 \[גם אותי] ;ב 15

 |[ברגע זה] ;א 16

 |לא ;ב 17

 {|otxem}גם אתכם  ;א 18

 |אההה ;ב 19

 |איזה כייף  21

 |אני צריכה להיות עם זה שתים עשרה שעות ;א 21

 |ולהקליט  22

 |הכל הכל  23

 |אז רגע ;ג 24

 |אנחנו צריכים לדבר  25

 |או צריכים לשתוק  26

 |לא ;א 27

 |אתם צריכים להיות רגילים  28

 |[אה -ו]  29

 |[או קיי] ;ב 31

 | ואני גם -ו ;א 31

 |עוד הקדמתי לפני שנכנסתי  32

 | הודעתי על אה -ו  33

 |מינכם  34

 |מוצאכם  35

 |השכלתכם  36

 |אה אבא ;ב 37

 |כמה אתה רוצה  38

 ####| ;ד 39

 |מה(..)  ;א 41

 \לשריד  41

 |כן ;ג 42

 |איך היה ;א 43

 |יש ויכוח ;ג 44



 
 

C711aND  p.  2 

 |איפה שריד  45

 |אני אין לי מושג ;א 46

 |איפה זה שריד  47

 |לדעתי זה די רחוק  48

 |כאילו(.)   49

 |האמת שיש לי בראש אפשרות  51

 |אולי אני טועה  51

 &| ;ה 52

53  |& 

 | את אה  54

 \הליכה עכשיועושה   55

 |לא ;א 56

 |זה מכשיר שמקליט  57

 |מה ;ה 58

 |הוא מקליט אותי ;א 59

 |ואותך  61

 |וכל מי שליידי  61

 |זה לצורך מחקר  62

 |איזה ;ה 63

 | מחקר ;א 64

 |של האוניברסיטה  65

 &| ;ה 66

 \רוצה לבוא איתי לאן שהוא  67

 |לאן ;א 68

 ##|קבוצת את יודעת איפה זה  ;ה 69

 \נכון  71

 |[לא] ;א 71

 |[####אז יש ] ;ה 72

 |נראה לך ;א 73

 |עד לשם  74

 |זה נורא רחוק  75

 |אמא  76

 |הייתה לי תולעת על הקיר  77

 |תולעת כזאת של אוכל  78

 |תולעת(.)   79

 \שיש בתוך הפירות  81

 |היה על הקיר(.)   81

 |לשםלא יודעת מאיפה זה הגיע   82

 | וזה  83

 |לא נעים לי בכלל  84

 |קר ;ה 85

 |מה ;ד 86

 |מה קורה איתך  87

 |מה זה  88

 |זה המחקר ;א 89

 |כמה שמים את זה במיקרו ;ג 91

 |הרבה זמן ;ב 91

 ))דיבורי רקע((  92

 |זה מחקר ;א 93



 
 

C711aND  p.  3 

 |של אוניברסיטת תל אביב  94

— אני צריכה להיות  95

 |זה מקליט  96

 |ואני צריכה להיות עם זה שתים עשרה שעות  97

- וזה מקליט את כל מה ש  98

 ###| ;ד 99

 |זה מה  111

 |מקליט  111

 |[אותי] ;א 112

 \[זה] ;ד 113

 |{DAT}זה  ;א 114

 |שימי את זה במקום ;ד 115

 |{DAT}זה  ;א 116

 \מה זה ;ד 117

 |{DAT} ;א 118

 \[מה]           ;ד 119

 |[אודיו טייפ]דיגיטל  ;א 111

 |אוהו ;ד 111

 \זה שתים עשרה שעות  112

 |של סוני ;א 113

 |[כאילו]  114

 |[מי נתן לך את זה] ;ד 115

 &| ;א 116

 ###| ;ד 117

 |היא סוקרת מטעם האוניברסיטה&  ;א 118

- ו(.)   119

 |נתנו לה  121

 |כאילו  121

 |הגדרה של חתכים  122

 |נגיד  123

 |בן גיל כזה וכזה  124

 |לא אקדמאי  125

 |ממוצא אשכנזי  126

 |ספרדי  127

 |ולפי זה  128

 |אהה ;ד 129

 |ועל איזה תקן את  131

 \פרסית  131

 \אני ;א 132

133  |@@@ 

 |אני על מזרחי  134

 |אה ;ד 135

 \את מזרחית  136

 |למה את הולכת עם ארוך פה  137

 \לך חם  138

 |אני עם שערות ברגליים ;א 139

 |יפה ;ד 141

— תגידי לי  141

 |תראי לי איך זה נראה  142



 
 

C711aND  p.  4 

 |{DAT} -הדבר ה  143

 |זה נראה כמו ווקמן ;א 144

 |פחות או יותר  145

 |[כמו מיני דיסק]  146

 \[אבל זה הדיסק] ;ד 147

 |זה קטן ;א 148

 |לא  149

- זה ק  151

 |קלטתזה   151

 \זה קלטת ;ד 152

 |אני אראה לך את הקלטת ;א 153

 |זה טייפ  154

 |זה דיגיטל אודיו טייפ  155

 ##|אוי (.)   156

 |{DAT}זה הקלטת   157

 | זה ;ד 158

 |צריך לתפוס יותר  159

 \נכון  161

 |זה ארבע שעות ;א 161

 |נכנס  162

 |אהה ;ד 163

 \פעםאת צריכה להחליף כל   164

 |   כל ארבע שעות ;א 165

 \את אוכלת את זה ;ה 166

 |מה יצא לך מהמחקר(..)  ;ד 167

 |מה(.)   168

 |מה את עושה לי ככה  169

 |תעשי לי גם ככה  171

 |[מה זה]  171

 |[@@] ;א 172

 |מאתיים שקל  173

 \מאתיים שקל ;ד 174

 |אם זה היה מאתיים דולר  175

 |רק בשבילהזה לא  ;ב 176

 |זה מה ייצא להם  177

 |לא ;א 178

 |זה מה  179

 |זה מחקר חשוב  181

 \מה המטרה של המחקר הזה ;ד 181

 \אתם שומעים אותי  182

 |אני שואל  183

 |מה המטרה של המחקר  184

 |אבא פולני ;א 185

 \אה ;ד 186

 |מה הם רוצים לחקור  187

 | בודקים ;א 188

 |מיניכל   189

 |הם עושים  191

 |אה  191



 
 

C711aND  p.  5 

 |בנק כזה  192

 |של אה  193

 |לפי חתכי אוכלוסייה  194

 |של אה  195

 |כל המינים  196

 |מכל המוצאות  197

- מכל ה  198

 |אבל מה מה ;ד 199

— לאיזה כיוון הם  211

 \מה הם רוצים לדעת  211

 |הם בודקים ;א 212

 |הם עושים  213

 |רואים מה  214

 |על החיים של אנשים כאן  215

 |את לא יודעת ;ד 216

 |בקיצור  217

- מה ה  218

 |לגמרי לגמרי לא ;א 219

 |אבל אני יודעת באופן כללי  211

 |הם עושים(.)   211

 |מאגר כזה של קלטות  212

 |של מכל מיני  213

 |של ערבים  214

 |יהודים  215

 |פולנים  216

 |עיראקים  217

 |דוסים  218

 \וממתי את הולכת עם זה ;ד 219

 |עכשיו רק ;א 221

 |באה אלי&   221

 \רק עכשיו ;ד 222

 |אז מה  223

 |ובלילה זה לא נחשב  224

 |לא ;א 225

 |בלילה זה לא  226

 |אבל בבוקר אני אמשיך  227

 |וזה נשאר אצלך אחר כך(..)  ;ד 228

 \טייפ -ה  229

 @| ;א 231

 &|אמרתי ל   231

 |שאני אגנוב את זה  232

 | זה  233

 |אלף חמש מאות דולר  234

 \אלף חמש מאות דולר ;ד 235

 |זה עולה  236

 |{DAT}יקר נורא  ;א 237

 |אבל זה מכשיר  238

 |משהו לא מהעולם הזה  239

 |אבל זה לא הולך ;ד 241



 
 

C711aND  p.  6 

 |מה לא הולך ;א 241

 |מצליחים למכור את זהלא  ;ד 242

— כי זה ;א 243

 |מי יקנה בכזה מחיר  244

 |קח כובע על הראש ;ב 245

 |חם  246

 &|יש את זה גם ב  ;א 247

 &|אתה יכול לקנות כזה גם ב   248

 |אבל זה נורא נורא יקר  249

 |לא חבל שאתה לובש מכנסיים יפות כאלה ;ב 251

 |אתה תטפס על עצים  251

 |אתה יכול לקרוע אותם  252

 |אה ;א 253

 |ה וו עכשיו'יש לי דה ז  254

 |מי מטפס ;ה 255

 |אמא  256

 |אל תטפס ;ד 257

 |יותר טוב  258

 |שלא תיפול  259

261  |#### 

 |אמא ;ה 261

 \אתה רוצה שקית ;ב 262

 ))דיבורי רקע((  263

 |הלו ;א 264

 |אהה  265

 \לא נפתח(..)   266

 |אז אני באה לפתוח לך  267

 |כן כן  268

 |טוב  269

 |ביי  271

 |רגע(..)   271

 |את השער& אני הולכת לפתוח ל   272

 |את השער& לפתוח ל # (...)   273

 |את השער(..)   274

 |היא באה עם האוטו  275

 |והיא לא יכולה לצאת  276

 |לא  277

 |השער  278

 &|(...)  ;ב 279

 |מה ;א 281

 ##| ;ב 281

 |אה ;א 282

 |או קיי  283

 |תודה  284

 | לאן אתה הולך(...)   285

286  |& 

 \לקטוף לימונים  287

 |וגויאבות  288

289   (..)|& 



 
 

C711aND  p.  7 

 |אח שלי  291

 |בן עשר  291

 |בבית נמצאת גם אחותי(.)   292

 |בת עשרים  293

 |משוחררת  294

 |לנו המון שתיקותיש (...)  ;ד 295

 |כל הזמן  296

 |מסכן מי שמקשיב לזה  297

 |יוצא מטומטם מהעניין הזה  298

 |מה ;א 299

 |אני ביקשתי ממנו  311

 |הוא בטח גם מקבל משכורת יפה  311

 \כמה היא מקבלת על כל אחד שהיא מקדישה עליו ;ד 312

 | גם ;א 313

 \מאתיים ;ד 314

 |אוי אוי אוי ;ה 315

 |המצב פה קשה ;ד 316

 |חברה  317

 


