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C712_2_sp3_001  את צריכה לשטוף את החדר של חיים| 

C712_2_sp3_002  ואת צריכה להגיד לאבא שלו| 

C712_2_sp3_003  שיביא את השי| 

C712_2_sp3_004  שמה|| 

C712_2_sp3_005  שיחכה לו| 

C712_2_sp3_006  שכשהוא בא| 

C712_2_sp1_001  אני אעשה לו עוגה|| 

C712_2_sp3_007  @|| 

C712_2_sp1_002  לו בש( אשים)אני|| @ 

C712_2_sp3_008  במקרר|| 

C712_2_sp1_003  אני לא צריכה להגיד לאבא שלו|| 

C712_2_sp1_004  הוא בטח יודע להביא לו|| 

C712_2_sp3_009  לא|| 

C712_2_sp3_010  לפני שאת מחזירה את ה| 

C712_2_sp3_011  מפתח| 

C712_2_sp3_012  תעשי עוגה|| 

C712_2_sp1_005  אני אחזיר| 

C712_2_sp1_006  וכשהוא יהיה פה כבר| 

C712_2_sp1_007  אני אבוא אליו|| 

C712_2_sp1_008  הוא| 

C712_2_sp1_009  זה|| 

C712_2_sp1_010  עמית אמרה לי| 

C712_2_sp1_011  שהוא נתקע בארצות הברית|| 

C712_2_sp1_012 לנסוע לאמסטרדם  הוא היה אמור|| 

C712_2_sp1_013  לפני כמה ימים|| 

C712_2_sp1_014   והוא לא יכול לצאת|| 

C712_2_sp1_015  כי| 

C712_2_sp1_016   סגרו את הנמלי תעופה|| 

C712_2_sp1_017  א ביט אוף א פרובלם|| 

C712_2_sp4_001  אמא|| 

C712_2_sp4_002  העציץ הזה מת|| 

C712_2_sp4_003  הוא נפל כולו|| 

C712_2_sp3_013  מי מת|| 

C712_2_sp4_004  ה| 

C712_2_sp4_005 (צמח )|| 

C712_2_sp1_018  נראה לי שצריך להעביר אותו פשוט לכלי גדול יותר|| 

C712_2_sp1_019  ואז הוא יחזיק-- 

C712_2_sp1_020  יהיה לו| 

C712_2_sp1_021  יותר משקל להחזיק|| 

C712_2_sp4_006 @..|| @ 

C712_2_sp3_014  זה לא מת|| 

C712_2_sp3_015  זה להשקות אותו|| 

C712_2_sp3_016  הוא| 

C712_2_sp3_017  אין לו מים| 

C712_2_sp3_018  ישר הוא מתקפל|| 

C712_2_sp1_022  אוי|| 

C712_2_sp1_023  אני רוצה ללכת לחממה|| 

C712_2_sp1_024  סגור כבר|| 

C712_2_sp1_025  אה\ 
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C712_2_sp1_026  אוי|| 

C712_2_sp3_019  אני גם צריכה לקנות עציצים| 

C712_2_sp3_020  מתנות| 

C712_2_sp3_021  להורים של אה | 

C712_2_sp1_027  אז בואי נלך  אולי מחר|| 

C712_2_sp3_022 @.. @ ו| 

C712_2_sp3_023  להביא איתי| 

C712_2_sp1_028  יהיה-- 

C712_2_sp1_029  הוא יהיה פתוח לחגים שם או משהו\ 

C712_2_sp3_024  מחר יהיה פתוח|| 

C712_2_sp4_007  אין| 

C712_2_sp3_025  אבל| 

C712_2_sp4_008  אין שם דברים|| 

C712_2_sp4_009  תאמיני לי|| 

C712_2_sp3_026  אין מי יודע מה|| 

C712_2_sp4_010  לגן שמואל תסעי| 

C712_2_sp3_027  אני| 

C712_2_sp1_030  כן\ 

C712_2_sp3_028 @@ 

C712_2_sp1_031  אין הרבה\ 

C712_2_sp3_029 נוסעת מחר לב- -- 

C712_2_sp3_030 ל  -לב-- 

C712_2_sp3_031  לעבודה| 

C712_2_sp3_032  בדרך יש משתלת אה| 

C712_2_sp3_033  לינת\ 

C712_2_sp4_011  כן|| 

C712_2_sp1_032  כן\ 

C712_2_sp3_034  שם @@ ליד| 

C712_2_sp3_035  נקנה| 

C712_2_sp3_036  יש שמה מבחר מאוד גדול|| 

C712_2_sp4_012  גם בגן שמואל| 

C712_2_sp4_013  אין כאן מבחר|| 

C712_2_sp3_037  מה את צריכה שחר|| 

C712_2_sp1_033   אה| 

C712_2_sp1_034  רציתי צמחים לבחוץ| 

C712_2_sp3_038  פרחים עוד מוקדם|| 

C712_2_sp1_035  לעשות גינה| 

C712_2_sp3_039  עוד מוקדם|| 

C712_2_sp1_036  ו| 

C712_2_sp1_037  רציתי לקנות| 

C712_2_sp1_038  עוד איזה עציץ אחד לחדר| 

C712_2_sp1_039  ל| 

C712_2_sp1_040  כזה משהו נופל| 

C712_2_sp1_041  מה| 

C712_2_sp1_042  מין מדף הזה של החדר שינה\ 

C712_2_sp1_043 כי כו- --  

C712_2_sp1_044  אצלי כל העציצים הם כזה עומדים|| 

C712_2_sp1_045  אין לי עציצים נופלים|| 

C712_2_sp3_040  קחי מפה| 
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C712_2_sp3_041  טוב|| 

C712_2_sp3_042 רוצה עציץ אחד  את לא|| 

C712_2_sp3_043  את רוצה גדול בטח|| 

C712_2_sp3_044  פה יש את ה| 

C712_2_sp3_045  עציץ אחד שאני| 

C712_2_sp3_046  מסדרת לו את העלים ככה|| 

C712_2_sp3_047  את יודעת למה אני מתכוונת|| 

C712_2_sp4_014  ( לחסוך)שאפשר-- 

C712_2_sp1_046  רוצה אבל אני| 

C712_2_sp1_047  אה| 

C712_2_sp1_048  לא זוכרת איך קוראים-- 

C712_2_sp1_049  זה שיש לך בחדר שינה שנופל\ 

C712_2_sp1_050  כזה|| 

C712_2_sp3_048  פוטוס|| 

C712_2_sp1_051  פוטוס\ 

C712_2_sp1_052  אפשר לשים אותו במים אבל|| 

C712_2_sp1_053  נכון\ 

C712_2_sp1_054  אם אני לוקחת לך חתיכה משם| 

C712_2_sp3_049  כן|| 

C712_2_sp1_055  הוא משריש|| 

C712_2_sp3_050 אני מחר אהיה במשתלה  -א|| 

C712_2_sp3_051  אם יש פוטוס| 

C712_2_sp3_052  אה| 

C712_2_sp3_053  נופל|| 

C712_2_sp3_054   את רוצה\ 

C712_2_sp1_056  וגם כזה אני רוצה|| 

C712_2_sp4_015  יש כאלה ב| 

C712_2_sp4_016  משתלה|| 

C712_2_sp1_057  כזה יש במשתלה|| 

C712_2_sp1_058   אני יודעת|| 

C712_2_sp1_059  מאוד יפים|| 

C712_2_sp1_060  גם קניתי לבית תינוקות לפני חודש|| 

C712_2_sp1_061  זה גם כיף ללכת למשתלה|| 

C712_2_sp1_062  בלי קשר למה שקונים|| 

C712_2_sp3_055 @@ 

C712_2_sp4_017  טוב|| 

C712_2_sp4_018 ( הרווחת||) 

C712_2_sp1_063  אמא| 

C712_2_sp1_064  אז אם תראי מחר את שני אלו| 

C712_2_sp1_065  תקני לי גם|| 

C712_2_sp3_056  מה\ 

C712_2_sp1_066  אם תראי מחר| 

C712_2_sp1_067  שני עציצים כאלו| 

C712_2_sp1_068  אז תקני לי|| 

C712_2_sp1_069  פוטוס| 

C712_2_sp1_070   וכזה|| 

C712_2_sp3_057  פילדנדרום (ה)זה|| 

C712_2_sp1_071 זה פיל- -- 

C712_2_sp1_072  מה פתאום|| 
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C712_2_sp4_019  זה\ 

C712_2_sp1_073  ענק פילנדנדרום זה|| 

C712_2_sp3_058 (זה ) סוג של פילנדנדרום|| 

C712_2_sp1_074  טוב|| 

C712_2_sp4_020  טוב|| 

C712_2_sp4_021 @.. @\ 

C712_2_sp1_075  כן|| 

C712_2_sp1_076  @ אני אבדוק שהדבר הזה עובד| 

C712_2_sp3_059  אתם הולכות לים\ 

C712_2_sp1_077 Yes | 

C712_2_sp1_078 we are || 

C712_2_sp3_060  בים@ ..@עכשיו|| 

C712_2_sp1_079  יופי להם|| 

C712_2_sp1_080  עכשיו אנחנו נהיה|| 

C712_2_sp1_081  אמא| 

C712_2_sp1_082  יכול להיות שה| 

C712_2_sp1_083  שרוואל הלבן שלי כאן\ 

C712_2_sp3_061  יכול להיות|| 

C712_2_sp1_084  אחד אני רוצה|| 

C712_2_sp3_062  זה מסומן אני חושבת על מאה תשעים וארבע|| 

C712_2_sp1_085  תמצאי לי אותו  בבקשה|| 

C712_2_sp3_063  עכשיו\ 

C712_2_sp1_086  כן|| 

C712_2_sp1_087 Frenzy \ 

C712_2_sp3_064  מה קורה ממי| 

C712_2_sp3_065  עם ה| 

C712_2_sp3_066  בגד ים שלך|| 

C712_2_sp3_067  חייבים לשלוח אותו לתיקון עכשיו|| 

C712_2_sp4_022  אני צריכה לשלוח|| 

C712_2_sp4_023  דיברתי איתה|| 

C712_2_sp4_024  אני צריכה לשלוח|| 

C712_2_sp3_068  עם מי דיברת|| 

C712_2_sp4_025  עם אחד מ| 

C712_2_sp4_026 || @@@ 

C712_2_sp1_088  גדעון היא דיברה עם|| 

C712_2_sp3_069 המ \ 

C712_2_sp1_090  היא דיברה עם גדעון אוברזון|| 

C712_2_sp4_027  ( יזרי)עם|| 

C712_2_sp3_070  מראש העין אבל\ 

C712_2_sp3_071  לא מתל אביב|| 

C712_2_sp3_072  אז תביאי| 

C712_2_sp3_073  ונשלח את זה|| 

C712_2_sp3_074  @ ראשונה|| 
 


