
 
 

C714  p.  1 

 C714_sp2_001 |בשמת 

 C714_sp2_002 ||תשלחי את הבן שלנו הביתה 

 C714_sp2_003 ||תודה 

 C714_sp2_004 ||ביי 

 C714_sp1_001 \העץ הזה  -צץ(ע)זה צריך להיות בשמש ה

 C714_sp3_001 |לא 

 C714_sp3_002 ||הוא יכול להיות גם בבית  

 C714_sp2_005 || @@ אור

 C714_sp1_002 \הוא צריך אור הרבה נכון 

 C714_sp3_003 \מחכים למישהו 

 C714_sp1_003 -- -האמת היא שהחדר א

 C714_sp4_001 |למה 

 C714_sp1_004 ||הוא מה זה מואר 

 C714_sp1_005 -- -בגלל ש

 C714_sp1_006 |גם בגלל שיש את החלון הענק הזה 

 C714_sp2_006 ||זה חלון ענק 

 C714_sp1_007 |וגם החלון של הקומה העליונה 

 C714_sp2_007 ||יא אללה 

 C714_sp1_008 ||נורא מואר שם 

 C714_sp4_002 \מי זה השוער הזה 

 C714_sp2_008 ||לא יודע 

 C714_sp2_009 ||הציל פעמיים 

 C714_sp2_010 \ראית 

 C714_sp3_004 ||זה צריך להיות פה בסלון על השולחן 

 C714_sp1_009 ||כשיהיה שולחן 

 C714_sp1_010 \זה מהמשתלה פה 

 C714_sp1_011 ||הדס 

 C714_sp4_003 (||אכן )

 C714_sp1_012 ||אני רוצה גם לעשות כאלו דברים 

 C714_sp1_013 \זה קשה 

 C714_sp4_004 ||לא 

 C714_sp2_011 ||ממה זה 

 C714_sp4_005 |עם דבק פלסטי ו 

 C714_sp1_014 ||מעיסת נייר 

 C714_sp1_015 |מה 

 C714_sp4_006 |מים  (טיפה)

 C714_sp1_016 \מרחת אותם 

 C714_sp2_012 ||אבל יש עציץ בפנים 

 C714_sp1_017 ||כן 

 C714_sp1_018 |איך את עושה 

 C714_sp1_019 |את פשוט מורחת על ה 

 C714_sp1_020 |עיתון 

 C714_sp1_021 \דבק 

 C714_sp4_007 ||לא 

 C714_sp4_008 |אני שמה בקערה 

 C714_sp4_009 |מערבבת 

 C714_sp4_010 |גוזרת את העיתון ל  -גור

 C714_sp4_011 ||קורעת אותו 

 C714_sp4_012 |אבל שיהיה 



 
 

C714  p.  2 

 C714_sp4_013 |ארוכים 

 C714_sp4_014 |מרובעים 

 C714_sp1_022 |ואז את מין 

 C714_sp1_023 \מדביקה כזה מפסלת  -מד

 C714_sp4_015 |אני קודם שמה 

 C714_sp4_016 |ת נייר 'צ'מקווצ

 C714_sp4_017 |כדי שיהיה לזה 

 C714_sp4_018 |רוחב 

 C714_sp4_019 |עומק כאילו אני 

 C714_sp4_020 |מדביקה קודם 

 C714_sp4_021 |ים של נייר כאילו 'וצ'קיווצ

 C714_sp4_022 ||ועל זה עושה 

 C714_sp4_023 | -שיהיה ר

 C714_sp4_024 ||רחב 

 C714_sp1_024 \זה עשית היום 

 C714_sp4_025 ||עשיתי בחופש הגדול  @

 C714_sp4_026 ||בשבוע חוגים 

 C714_sp1_025 ||ממ 

 C714_sp3_005 \יש משהו מאתמול שאתם רוצים להוציא 

 C714_sp1_026 ||מה יש מאתמול  <בצחקוק>

 C714_sp3_006 |יש לכם ספגטי 

 C714_sp3_007 | (עוד)ויש לך 

 C714_sp1_027 ||זרקתי אותו לפח 

 C714_sp1_028 ||הוא עם עובש 

 C714_sp3_008 |אה 

 C714_sp1_029 ||לא 

 C714_sp1_030 ||היום אנחנו אוכלים אוכל של פולנים 

 C714_sp1_031 |אוי 

 C714_sp1_032 ||שומעים במחקר 

 C714_sp4_027 |אמא 

 C714_sp4_028 ||הבאתי לך את הדיסק 

 C714_sp3_009 ||אני רואה 

 C714_sp3_010 \זה אחד 

 C714_sp3_011 \ (זה דיסק אחד)

 C714_sp4_029 ||שימי 

 C714_sp4_030 ||שימי אותו 

 C714_sp3_012 |כן 

 C714_sp3_013 ||אבל אתם רואים כדורגל 

 C714_sp4_031 |אנחנו 

 C714_sp4_032 ||הולכים לאכול עכשיו 

 C714_sp2_013 \את בודקת שרירים כל היום 

 C714_sp1_033 ||לא 

 C714_sp1_034 ||הוא כואב לי 

 C714_sp2_014 ||תעסי 

 C714_sp1_035 ||אל תיגע 

 C714_sp1_036 -- -זה חי

 C714_sp1_037 ||כואב 

 C714_sp1_038 ||< צחקוק>

 C714_sp3_014 ||אני צריכה לשמוע אותו 



 
 

C714  p.  3 

 C714_sp4_033 ||שימי עכשיו 

 C714_sp1_039 ||שימי עכשיו 

 C714_sp1_040 ||תכבו את הקקה הזה 

 C714_sp4_034 ||אפשר לכבות 

 C714_sp3_015 ||תחלישו קול 

 C714_sp1_041 |אה 

 C714_sp1_042 ||בלי מכות פה בבית 

 C714_sp4_035 || @..@אבא תכבה את ה

 C714_sp1_043 ||אני רעבה 

 C714_sp4_036 |אבא 

 C714_sp4_037 ||לכבות או להוריד את הקול 

 C714_sp4_038 ||מה אתה מעדיף 

 C714_sp1_044 ||לכבות 

 C714_sp2_015 ||תורידי את הקול 

 C714_sp2_016 ||מה לכבות 

 C714_sp1_045 ||אנחנו הולכים לאכול 

 C714_sp2_017 ||ש 

 C714_sp2_018 ||מחכים לדור 

 C714_sp2_019 ||הוא בדרך 

 C714_sp2_020 ||תירגעי 

 C714_sp1_046 ||אז תרוויח עוד דקה של כדורגל 

 C714_sp2_021 || כן

 C714_sp1_047 |מה קרה 

 C714_sp1_048 \יהיה גול 

 C714_sp2_022 ||כן 

 C714_sp3_016 |עמי 

 C714_sp3_017 ||תשמע את השיר הזה 

 C714_sp2_023 ||אני שומע 

 C714_sp4_039 ||לא 

 C714_sp4_040 ||שימי מההתחלה 

 C714_sp3_018 ||רגע 

 C714_sp3_019 |נשים 

 C714_sp3_020 ||אבל קודם את זה 

 C714_sp1_049 |הוא כתב 

 C714_sp1_050 \והלחין 

 C714_sp4_041 ||מי 

 C714_sp1_051 \סנדרסון 

 C714_sp4_042 ||לא 

 C714_sp4_043 |את זה הלחין 

 C714_sp1_052 |אה 

 C714_sp1_053 \הוא כתב את כל השירים 

@..@ || C714_sp3_021 

 C714_sp4_044 ||כן 

 C714_sp4_045 (|הוא כתב )

 C714_sp1_054 \חלק חלק ואת ההלחנה חלק 

 C714_sp4_046 || ("רק שנינו")< עם השיר>

 C714_sp1_055 ||זה לא נשמע כמו שלמה ארצי כל כך 

 C714_sp1_056 "את השיר הזה כתבנו"< עם השיר>

 C714_sp5_001 \יפס 'אני מריח צ 



 
 

C714  p.  4 

 C714_sp4_047 ||יאללה 

 C714_sp1_057 ||הופה 

 C714_sp1_058 ||לאכול 

 C714_sp3_022 ||דור בוא 

 C714_sp3_023 ||יפס החוצה 'תוציא את הצ

 C714_sp3_024 ||תוציא את הקטשופ 

 C714_sp2_024 ||ה 'די להימרח חבר

 C714_sp5_002 \החוצה 

 C714_sp1_059 ||אוכלים בחוץ 

 C714_sp1_060 \למה זה לא סגור 

 C714_sp1_061 \מה קרה 

 C714_sp4_048 |אה 

 C714_sp4_049 |להוציא  

 C714_sp4_050 ||שני נרות גדולים 

 C714_sp1_062 |מה 

 C714_sp1_063 \נרות 

 C714_sp1_064 ||כן 

 C714_sp1_065 ||תוציאי 

 C714_sp4_051 |בלי 

 C714_sp4_052 ||במקום אור 

 C714_sp1_066 ||כן 

 C714_sp1_067 ||יותר כיף 

 C714_sp1_068 ||יש פה  

 C714_sp4_053 \יין 

 C714_sp4_054 \אתם רוצים יין 

 C714_sp1_069 ||אני לא 

 C714_sp5_003 \מאלה 

 C714_sp4_055 ||כן 

@@ || C714_sp4_056 

 C714_sp4_057 ||לא 

 C714_sp4_058 ||אנחנו שמים נרות 

 C714_sp2_025 \נדליק פה בסלון 

 C714_sp2_026 \קצת 

 C714_sp5_004 |לא צריך 

 C714_sp5_005 |אבא 

 C714_sp5_006 ||יש את אלה 

 C714_sp4_059 ||בסדר 

 C714_sp4_060 |אז שיהיה לנו 

 C714_sp1_070 ||ארוחה רומנטית 

 C714_sp4_061 ||שים כאן 

 C714_sp4_062 ||טוב 

 C714_sp3_025 \לא מתאים לך היום 

 C714_sp2_027  ||כן 

 C714_sp2_028 ||בסדר 

 C714_sp2_029 (||)  @..@אבל צריך לבדוק את זה ש

 C714_sp3_026 ||בסדר 

 C714_sp3_027 ||זה משהו אחר 

 C714_sp5_007 --אני הראשון לוקח את ה 

 C714_sp5_008 ||יפס 'צ



 
 

C714  p.  5 

 C714_sp4_063 ||רגע 

 C714_sp4_064 ||תדליק 

 C714_sp4_065 ||דור 

 C714_sp1_071 |צריך 

 C714_sp3_028 ||רגע 

 C714_sp3_029 ||צריך עוד כיסא 

 C714_sp5_009 |אה 

 C714_sp2_030 ||יש 

 C714_sp5_010 --אני 

 C714_sp2_031 ||יש פה 

 C714_sp2_032 ||הנה 

 C714_sp4_066 |תביא אה 

 C714_sp4_067 ||להדליק 

 C714_sp3_030 |שחר 

 C714_sp3_031 -- -יש לך דברים שאת צריכה לקנות לח

 C714_sp3_032 \לבית 

 C714_sp3_033 \לחדר שלך 

 C714_sp1_072 |מה 

 C714_sp1_073 \מהכלבו כאילו 

 C714_sp3_034 ||כן 

 C714_sp1_074 ||קניתי 

 C714_sp3_035 \קנית כבר הכל 

 C714_sp1_075 ||אתמול 

 C714_sp3_036 |היום הבנו מ 

 C714_sp3_037 |בשמת ואבנר 

 C714_sp3_038 |שיש כרטיס ל 

 C714_sp3_039 |לקיבוץ 

 C714_sp2_033 ||הום סנטר 

 C714_sp3_040 |בהום סנטר 

 C714_sp3_041 ||שיש חמישים אחוז הנחה 

 C714_sp1_076 \חמישים 

 C714_sp1_077 ||נשמע לי קצת הרבה 

 C714_sp2_034 ||חמישים אחוז כדאי לקנות הכול 

 C714_sp4_068 ||אני מעבירה לתחילת הדיסק 

 C714_sp5_011 ||איפה הנרות 

 C714_sp1_078 ||זה קצת נגמר האוטן הזה  

 C714_sp3_042 ||כן 

 C714_sp4_069 ||תביא מהמגירה 

 C714_sp2_035 \יפסים 'יש עוד צ

 C714_sp2_036 \עוד נגלה 

 C714_sp1_079 ||כן 

 C714_sp3_043 ||יש ימים שאני כל היום אוכלת 

 C714_sp1_080 ||מצוין 

 C714_sp1_081 ||מצוין 

 C714_sp2_037 |נו 

 C714_sp2_038 |מה עם ה 

 C714_sp2_039 ||מדליקים או לא 

 C714_sp3_044 ||דור הלך להביא גפרורים 

 C714_sp1_082 (||דור הלך )



 
 

C714  p.  6 

 C714_sp4_070 ||ממ 

 C714_sp2_040 \אי אפשר בלי 

 C714_sp1_083 ||זה היא שרה בהופעה 

 C714_sp4_071 ||התפלאתי שהיא שרה את זה 

 C714_sp4_072 \את יודעת 

 C714_sp1_084 \למה 

 C714_sp4_073 ||כי זה שיר חדש 

 C714_sp4_074 |והוא 

 C714_sp1_085 |אז מה 

 C714_sp1_086 ||גם קורין שרה חדשים 

 C714_sp1_087 ||תביאי תביאי 

 C714_sp1_088 <שרה במקביל לתקליט>

 C714_sp2_041 <שר במקביל לתקליט>

 C714_sp1_089 |אמא 

 C714_sp1_090 \יפס 'את רוצה גם צ

 C714_sp2_042 ||תיזהר על היד 

 C714_sp3_045 ||אתה יכול לאכול אותו 

 C714_sp2_043 ||לא 

 C714_sp2_044 || (זה את)להעביר אי אפשר 

 C714_sp2_045 ||אי אפשר 

 C714_sp5_012 ||בסדר 

 C714_sp3_046 ||תעשה ככה 

 C714_sp1_091 |אבא 

 C714_sp1_092 ||שים שם לידך את זה 

 C714_sp5_013 ||איזה ריח 

 C714_sp1_093 ||הם בעייתיים הנרות האלה  -א

 C714_sp1_094 |הם 

 C714_sp1_095 ||באיזשהו שלב אי אפשר להדליק אותם 

 C714_sp1_096 \הצליחה 

 C714_sp3_047 |צריך לשים 

 C714_sp3_048 ||לזרוק את הגפרור פנימה 

 C714_sp1_097 ||לא לא 

 C714_sp1_098 ||זה לא עובד 

 C714_sp4_075 ||לא 

 C714_sp4_076 |הפתיל כאן פשוט אה 

 C714_sp2_046 ||בתיאבון 

 C714_sp2_047 ||תודה רבה 

 C714_sp2_048 ||על היוזמה 

 C714_sp5_014 ||תנסי קודם את זה 

 C714_sp2_049 ||כל הכבוד 

 C714_sp1_099 ||יוזמה 

 C714_sp1_100 ||זה הרעב 

 C714_sp2_050 ||זה עדיין יוזמה 

 C714_sp1_101 --אל אה 

 C714_sp1_102 |יש למטה קצת שרוף 

 C714_sp1_103 ||אל תגרדי יותר מדי את הלמטה 

 C714_sp2_051 \מה זה 

 C714_sp2_052 -- -כ

 C714_sp1_104 ||פתיתים 



 
 

C714  p.  7 

 C714_sp2_053 \פתיתים 

 C714_sp1_105 <שרה במקביל לתקליט>

 C714_sp2_054 ||ששש 

 C714_sp2_055 ||אני מבקש בלי הפלוצים האלה 

 C714_sp1_106 ||זה חדש 

 C714_sp1_107 \הצלחת 

 C714_sp1_108 |צריך עם נר 

 C714_sp1_109 ||נר שבת כזה להדליק את זה 

 C714_sp5_015 ||תביאו אני אנסה 

 C714_sp1_110 \יש נר שבת בבית 

 C714_sp4_077 |הנה זה 

@@@ C714_sp3_049 

 C714_sp4_078 ||דולק  -זה יידל

 C714_sp5_016 ||אה 

 C714_sp5_017 \דולק  

 C714_sp5_018 ||לא רואים 

 C714_sp3_050 |הלכתי להגיד 

 C714_sp3_051 -- -שנה טובה לבור

 C714_sp3_052 ||לבשמת וברוך 

 C714_sp3_053 ||שמה אח שלו 

 C714_sp3_054 ||עם חברה שלו  

 C714_sp3_055 |אז היא אומרת 

 C714_sp3_056 |אמרתי לברוך היום 

 C714_sp3_057 ||שנלך להגיד לכם שנה טובה לפני שאתם באים 

 C714_sp3_058 ||להגיד לנו 

 C714_sp2_056 \אח שלו עם חברה שלו 

 C714_sp2_057 ||למה 

 C714_sp2_058 \אח שלו לא נשוי 

 C714_sp3_059 ||לא 

 C714_sp3_060 ||הצעיר לא נשוי 

 C714_sp2_059 \יש גם צעיר אחד 

 C714_sp3_061 ||כן 

 C714_sp2_060 ||כמה צעיר יכול להיות 

 C714_sp5_019 ||אמא 

 C714_sp1_111 ||הוא בן שלושים נראה לי 

 C714_sp5_020 |את מכירה את השכן של אה 

 C714_sp5_021 \אור 

 C714_sp5_022 \מכירים אותו 

 C714_sp2_061 ||כן 

 C714_sp5_023 |אני כזה עובר עם האופניים 

 C714_sp5_024 ||והוא עובר עם שיחים 

 C714_sp5_025 ||אני ממשיך לנסוע הוא אומר לי תודה 

 C714_sp1_112 \מה הוא אומר 

 C714_sp3_062 |תודה שכנראה לא 

 C714_sp3_063 ||בצחוק 

 C714_sp3_064 -- -כ -שאולי הוא א

 C714_sp3_065 |ציפה שתעצור  

 C714_sp3_066 ||ולא עצרת 

 C714_sp3_067 \הוא היה צריך לעמוד כדי שאתה תעבור 



 
 

C714  p.  8 

 C714_sp5_026 ||לא 

 C714_sp5_027 ||פשוט הוא עבר לידי 

 C714_sp5_028 ||ואמר לי תודה 

 C714_sp5_029 |ברחוב  (גר)ו

 C714_sp5_030 ||תודה  @@@ 

 C714_sp5_031 ||תודה 

 C714_sp4_079 (\וזהו )

 C714_sp4_080 --נורא מוזר ש 

 C714_sp2_062 |אה 

 C714_sp2_063 \יפסים 'צריך ללכת לראות את הצ

 C714_sp2_064 ||או שרק שמתם 

 C714_sp1_113 ||לא 

 C714_sp1_114 ||רק שמנו אותם 

 C714_sp1_115 |בוא הנה ב 

 C714_sp1_116 -- -סי אן אן שם מ

 C714_sp1_117 |הכותרת עכשיו של כל ה 

 C714_sp1_118 |אה ה 

 C714_sp1_119 |אירועי טרור בארצות הברית 

 C714_sp1_120 ||הוחלפה 

 C714_sp1_121 --ל 

 C714_sp1_122 |אה 

 C714_sp1_123 |דה ניו וור  

 C714_sp1_124 |או דה אמריקן וור 

 C714_sp2_065 ||כן 

 C714_sp1_125 |משהו 

 C714_sp2_066 ||כן 

 C714_sp2_067 ||ראיתי 

 C714_sp5_032 ||גם יש כותרת חדשה בכל העיתונים 

 C714_sp1_126 ||מעניין 

 C714_sp5_033 ||אין לאן לברוח 

 C714_sp5_034 |זה הכותרת הכי הכי הכי כאילו 

 C714_sp1_127 ||בטח שיש 

 C714_sp4_081 |אבל 

 C714_sp3_068 |ניו וור 

 C714_sp3_069 ||זה כבר פעמיים כתוב 

@..@ C714_sp4_082 

 C714_sp1_128 \כן 

 C714_sp3_070 -- -(תי)עוד קצת < בלחישה> 

 C714_sp1_129 |מה זה אומר 

 C714_sp1_130 \שהם הולכים לפתוח במלחמה ברגע שהם יהיו בטוחים מי עשה את זה 

 C714_sp5_035 ||יש לו פתיל ענק 

 C714_sp3_071 |דור 

 C714_sp3_072 \פתיתים לשים לך 

 C714_sp5_036 |אמ 

 C714_sp2_068 |הם רוצים לאתר אמ 

 C714_sp5_037 ||תני לי לגמור 

 C714_sp2_069 |לגבש קואליציה 

 C714_sp2_070 ||לגבש אסטרטגיה מה לעשות 

 C714_sp2_071 ||הם יעשו משהו 



 
 

C714  p.  9 

 C714_sp3_073 ||הם גם אמרו שהם לא יגידו מה התוצאות 

 C714_sp3_074 |כדי שה 

 C714_sp3_075 ||אלה לא יתכוננו 

 C714_sp1_131 |אבל 

 C714_sp1_132 |אה 

 C714_sp1_133 |שמעתי היום בחצי אוזן 

 C714_sp1_134 |יכול להיות שלא שמעתי טוב 

 C714_sp1_135 \שערפאת הולך להצטרף לקואליציה הזאת 

 C714_sp4_083 ||רוצים 

 C714_sp4_084 ||כן  

 C714_sp2_072 ||הם רוצים אותו 

 C714_sp3_076 ||הציעו לו 

 C714_sp2_073 -- -@(ה)זה 

 C714_sp2_074 | @@זה ה

 C714_sp2_075 ||זה הפיתרון 

 C714_sp1_136 ||אבל הוא הטרוריסט הראשי 

 C714_sp3_077 |הוא ו 

 C714_sp3_078 ||הוא וסוריה 

 C714_sp4_085 ||בגלל זה הם לא רוצים את ישראל 

 C714_sp1_137 ||מי לא רוצה את ישראל 

 C714_sp4_086 -- -שה

 C714_sp4_087 |ש 

 C714_sp4_088 |מצרים ו 

 C714_sp4_089 |סוריה ואלה יהיו 

 C714_sp3_079 ||ממש בדיחה 

 C714_sp4_090 ||ומישראל לא 

 C714_sp3_080 ||אתה יודע אני לא מבינה את ארצות הברית בעניין הזה 

 C714_sp3_081 |הם כאילו אומרים לישראל אה 

 C714_sp1_138 ||מה 

 C714_sp1_139 |שאנחנו טרוריסטים 

 C714_sp1_140 \והם לא 

@@@ || C714_sp2_076 

 C714_sp2_077 ||מה 

 C714_sp3_082 ||לא 

 C714_sp3_083 |אבל אם הם מזמינים את ערפאת 

 C714_sp3_084 -- -אז אה

 C714_sp2_078 --מה זה שייך גם 

 C714_sp3_085 --הם צריכים ל 

 C714_sp3_086 |אבל ערפאת 

 C714_sp2_079 |גם פעם הקודמת 

 C714_sp2_080 |במלחמת המפרץ 

 C714_sp2_081 ||הקואליציה כללה את סוריה ומצרים וירדן וישראל 

 C714_sp1_141 |אבל ערפאת הוא 

 C714_sp1_142 ||הטרוריסט הכי גדול במדינה 

 C714_sp1_143 ||זה קצת מפחיד לשים אותו 

 C714_sp2_082 |זה הבדיחה אבל 

 C714_sp2_083 ||כן 

 C714_sp2_084 |יכול להיות שדרך זה 

 C714_sp2_085 |הם ינסו לרתום אותו 
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 C714_sp2_086 |ולחייב אותו לתהליך מדיני ול 

 C714_sp1_144 ||בטח 

 C714_sp2_087 |לנסות ל ל 

 C714_sp2_088 ||להתקדם בעניין 

 C714_sp3_087 ||שרון היה גבר פה  

 C714_sp3_088 |שרון אמר 

 C714_sp3_089 |ערפאת הוא  -ע -שע

 C714_sp3_090 |היה בין הראשונים של הטרור 

 C714_sp3_091 |שחטף מטוסים והרג אה 

 C714_sp3_092 ||ספורטאים ישראלים 

 C714_sp5_038 ||בגרמניה 

 C714_sp3_093 ||את המלח  תביא

 C714_sp5_039 |ב 

 C714_sp5_040 ||זה 

 C714_sp5_041 ||עם מחבלים 

 C714_sp2_089 ||זה לא עראפת 

 C714_sp2_090 ||מה פתאום 

 C714_sp2_091 ||חוואתמה 

 C714_sp2_092 ||חבש ' ורג'גזה הארגון של חוואתמה 

 C714_sp2_093 ||חבש ' ורג'של ג

 C714_sp5_042 |אומרים שזה יכול להיות גם אה 

 C714_sp5_043 |נו 

 C714_sp5_044 --היה תמונה של 

 C714_sp5_045 ||אה 

 C714_sp5_046 ||נו 

 C714_sp5_047 |אמריקאים 

 C714_sp5_048 ||קיצונים 

 C714_sp5_049 |אבל זה ה 

 C714_sp5_050 -- -(ר)חשוד ה

 C714_sp5_051 ||מספר חמישי 

 C714_sp1_145 |דור 

 C714_sp1_146 \תכם על זה בבית ספר ידיברו א

 C714_sp5_052 ||כן 

 C714_sp5_053 ||שיעור שלם 

 C714_sp5_054 || (נראה לי)מזל שזה הייתה רוני 

 C714_sp5_055 ||לא 

 C714_sp5_056 ||הייתה אלה  (זאת)

 C714_sp5_057 |אם זה היה רוני 

 C714_sp5_058 || הייתי שונא

 C714_sp1_147 \רוני רוזנברג 

 C714_sp1_148 \היא מלמדת בבית ספר 

 C714_sp5_059 \מה 

 C714_sp3_094 ||מחנכת של הדס  -מורה ש(ה)רוני הייתה 

 C714_sp1_149 \היא עדיין מלמדת בבית ספר 

 C714_sp4_091 ||לא עדיין 

 C714_sp4_092 ||היא חזרה 

 C714_sp4_093 | (אותנו)היא לא לימדה 

 C714_sp3_095 ||היא הייתה בשנת שבתון 

 C714_sp3_096 \היא חזרה 
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 C714_sp5_060 |ביום שישי 

 C714_sp5_061 |רוחלה מדברת עם החברות שלה 

 C714_sp5_062 |פתאום היא צועקת 

 C714_sp5_063 ||יש 

 C714_sp5_064 ||אפשר לפטר את רוני 

 C714_sp3_097 ||מה אתם רוצים מרוני אני לא מבינה 

 C714_sp1_150 -- -מ

 C714_sp1_151 ||אמא 

 C714_sp5_065 ||לא אוהבים אותה  (אנחנו)

 C714_sp1_152 ||מסתמנת תחושה שהם לא אוהבים אותה 

 C714_sp5_066 ||לא רוצים אותה  אנחנו

 C714_sp5_067 |יפסים האחרים 'איפה הצ

 C714_sp5_068 \נשאר עוד 

 C714_sp3_098 ||אבל למה 

 C714_sp3_099 \את יודעת 

 C714_sp1_153 ||לא 

 C714_sp1_154 ||היא אותי אף פעם לא לימדה 

 C714_sp3_100 \את יודעת למה 

 C714_sp3_101 ||רק בגלל משפט אחד שהיא אמרה 

 C714_sp1_155 |מה 

 C714_sp3_102 |שהיא לא מסכימה להם 

 C714_sp5_069  ||בדיוק 

 C714_sp5_070 ||לא נכון 

 C714_sp3_103 ||לא נכון 

 C714_sp5_071 |לא 

 C714_sp5_072 ||לא רק בגלל זה 

 C714_sp3_104 ||היא לא מסכימה להם לצאת לשתות ולעשות פיפי במהלך השיעור 

 C714_sp4_094 ||אני חושבת שגם לנו היא לא הסכימה 

 C714_sp3_105 |וזה 

 C714_sp3_106 ||אני יודעת שהיא לא הסכימה לכם 

 C714_sp5_073 |היא אומרת 

 C714_sp5_074 ||ככה זה הנוהל 

 C714_sp5_075 ||של בית ספר 

 C714_sp4_095 |אתם 

 C714_sp4_096 |אין לכם בכלל מה לדבר על לפטר אותה ואותה 

 C714_sp4_097 |את יודעת ש 

 C714_sp5_076 ||זה גל 

 C714_sp3_107 ||שטויות 

 C714_sp4_098 ||שיר 

 C714_sp3_108 ||מה 

 C714_sp3_109 ||מאיפה זה בא הלפטר 

 C714_sp4_099 ||אז בואי אני אגיד לך מה 

 C714_sp5_077 ||גל  (זה)

 C714_sp4_100 |אני אגיד לך 

 C714_sp5_078 ||זה לא אני 

 C714_sp4_101 ||זה המועדון שלהם 

 C714_sp4_102 |כי שיר 

 C714_sp4_103 |ו 

 C714_sp4_104 |ברקן הזאת 
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 C714_sp3_110 |אחרי שהם פיטרו את המדריכה 

 C714_sp4_105 |ברקן הזאתי 

 C714_sp4_106 |אמ 

 C714_sp3_111 \חגית 

 C714_sp4_107 |חגית  -מי ש

 C714_sp4_108 |הם כתבו מכתב 

 C714_sp4_109 |עם איה פז 

 C714_sp4_110 |למאמנת שפרה 

 C714_sp4_111 |שאם לא תעשי אימונים יותר קלים 

 C714_sp4_112 ||אנחנו נדאג שיפטרו אותך 

 C714_sp4_113 ||הם כתבו לה מכתב כזה 

 C714_sp3_112 ||מה 

 C714_sp5_079 ||והם אספו חתימות 

 C714_sp4_114 |יאללה 

 C714_sp4_115 |איזה חוצפה כאילו 

 C714_sp3_113 ||קיבוצניקים 

 C714_sp2_094 \מה מה 

 C714_sp2_095 \מה הפסדתי 

 C714_sp1_156 \אימונים קלים יותר 

 C714_sp5_080 \יפסים 'נשאר עוד צ

 C714_sp5_081 \יפסים 'נשאר עוד צ

 C714_sp2_096 --אני 

 C714_sp2_097 ||יש עוד נגלה 

 C714_sp4_116 ||יהיה עוד מעט 

 C714_sp2_098 ||תכף 

 C714_sp2_099 |מה 

 C714_sp4_117 ||בוא תאכל פתיתים 

 C714_sp2_100 \מה הפסדתי 

 C714_sp3_114 ||יש פה פתיתים 

 C714_sp5_082 (||כן )

 C714_sp5_083 |אבל צריך להיזהר על ה 

 C714_sp3_115 |כתבו ב 

 C714_sp3_116 |מכתב 

 C714_sp5_084  ||זה 

 C714_sp5_085 ||אני לא יודע 

 C714_sp3_117 |לשפרה 

 C714_sp3_118 |שאם היא לא תעשה אימונים יותר קלים 

 C714_sp3_119 ||הם ידאגו שיפטרו אותה 

 C714_sp2_101 ||מי כתב 

 C714_sp4_118 \מבין 

 C714_sp4_119 ||א "ילדים בכיתה ה

 C714_sp4_120 |איך הם בכלל כאילו 

 C714_sp5_086 ||זה לא אנחנו 

 C714_sp5_087 || (שלנו)זה הבנות 

 C714_sp4_121 ||פשוט חוצפה 

 C714_sp4_122 |אני זוכרת 

 C714_sp4_123 |בזמנו 

 C714_sp4_124 |אז 

 C714_sp4_125 |חים "לוי אמר משהו על הבמב
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 C714_sp5_088 || @..@ איזה

 C714_sp4_126 || @@שתקי ו

 C714_sp4_127 ||לא 

 C714_sp4_128 |לא זוכרת מה הוא אמר 

 C714_sp4_129 |שזה העבודה שלך 

 C714_sp4_130 |או 

 C714_sp4_131 |לפטר אותך 

 C714_sp2_102 ||כן 

 C714_sp4_132 |עשו מזה כזה עניין בקיבוץ 

 C714_sp4_133 |היום 

 C714_sp5_089 \איפה המלח 

 C714_sp4_134 ||הילדים הם הרבה יותר נוראים 

 C714_sp5_090 ||תעבירי לי את המלח 

 C714_sp3_120 ||פה 

 


