D142_sp3_001
D142_sp1_001
D142_sp1_002
D142_sp1_003
D142_sp1_004
D142_sp1_005
D142_sp1_006
D142_sp2_001
D142_sp2_002
D142_sp3_002
D142_sp1_007
D142_sp1_008
D142_sp1_009
D142_sp3_003
D142_sp3_004
D142_sp2_003
D142_sp2_004
D142_sp3_005
D142_sp2_005
D142_sp2_006
D142_sp3_006
D142_sp2_007
D142_sp2_008
D142_sp3_007
D142_sp3_008
D142_sp3_009
D142_sp2_009
D142_sp3_010
D142_sp1_010
D142_sp3_011
D142_sp1_011
D142_sp2_010
D142_sp2_011
D142_sp2_012
D142_sp3_012
D142_sp2_013
D142_sp2_014
D142_sp3_013
D142_sp2_015
D142_sp2_016
D142_sp2_017
D142_sp2_018
D142_sp2_019
D142_sp2_020
D142_sp2_021
D142_sp1_012
D142_sp2_022
D142_sp4_001
D142_sp4_002

תשעים ואחד |
שישים ואחד זה ב |
זה לא מופיע-- -
זה לא ב-- -
זה לא מלון |
זה (ממש) ב --
או בגרנירים מופיע או ב |
זה בערוץ שתיים ה |
ג'יימס בונד ||
כן ||
דקה אני לא זוכר |
אבל @ @..אחד מזה |
אחד מאלה אני חושב ||
רנצ'וק איננ-- -
לא פה אורלי \
לא ||
הוא לא יבוא ||
לא יבוא \
הוא הלך למסיבת שחרור של גל |
ונראה לי שהם רוצים להתהולל שם ||
אה כן \
ויש שם הרבה בנות ||
לא \
אה כן \
<צחוק>
נכון ||
@ חברים
מה זה ||
@|| @..
עושים לגל אה מסיבת שחרור \
@|| @..
זה לא רק לה ||
זה גם לעוד כמ-- -
לעוד שתיים ||
הבנתי ||
זה באיזה |
דיסקוטק או משהו ||
אה ||
כן ||
זה לא משהו |
אה |
זה לא |
כמה הם עושים ||
מזמינים מקום ||
ונראה לי שהם אה |
שישים ואחד ||
@|| @..
אמא |
למה לא נוסעים ביחד ||

D142 p. 1

D142_sp4_003
D142_sp1_013
D142_sp1_014
D142_sp1_015
D142_sp3_014
D142_sp1_016
D142_sp1_017
D142_sp3_015
D142_sp3_016
D142_sp1_018
D142_sp1_019
D142_sp3_017
D142_sp3_018
D142_sp1_020
D142_sp1_021
D142_sp3_019
D142_sp1_022
D142_sp1_023
D142_sp1_024
D142_sp1_025
D142_sp1_026
D142_sp1_027
D142_sp1_028
D142_sp1_029
D142_sp1_030
D142_sp1_031
D142_sp3_020
D142_sp3_021
D142_sp1_032
D142_sp1_033
D142_sp1_034
D142_sp1_035
D142_sp3_022
D142_sp1_036
D142_sp1_037
D142_sp1_038
D142_sp1_039
D142_sp1_040
D142_sp3_023
D142_sp3_024
D142_sp1_041
D142_sp1_042
D142_sp1_043
D142_sp1_044
D142_sp1_045
D142_sp1_046
D142_sp1_047
D142_sp3_025
D142_sp3_026

אה \
זה ה |
זה ה |
שני ||
אה |
אבל זה גרניר ||
זה רק ארוחת בוקר ||
מ|
אה ||
אפילו לא ארוחת בוקר ||
אני ל -אפילו לא חושב שזה ארוחת בוקר ||
כאילו זה |
@@
זה |
חדר ||
כן ||
וזה גם |
כ-- -
לא |
לא |
מי יודע מה זול ||
וזה קטן ||
זה רק–
זה בד אנד ברקפסט ||
חמישה |
חדרים יש לו ||
כן ||
זה כלום ||
זה |
הוא לא קטן ה |
אני |
לא יודע |
אח-- -
אם הייתי צריך |
חבל שלא נכנסנו באמת לחדרים ||
לא |
זה שטות ||
כי אנחנו לזה הזמנו וביטלנו ||
אה ||
בהתחלה הזמנתם לזה \
כן ||
כנראה זה עשרים וארבעה חד-- -
עשרים ושמונה חדרים ||
הוא |
מבחינת גודל |
הוא לא |
הוא לא קטן ||
אז כמה חדרים \
@\ @..

D142 p. 2

D142_sp1_048
D142_sp1_049
D142_sp3_027
D142_sp3_028
D142_sp3_029
D142_sp1_050
D142_sp1_051
D142_sp3_030
D142_sp1_052
D142_sp1_053
D142_sp1_054
D142_sp3_031
D142_sp1_055
D142_sp1_056
D142_sp1_057
D142_sp3_032
D142_sp1_058
D142_sp3_033
D142_sp3_034
D142_sp1_059
D142_sp1_060
D142_sp1_061
D142_sp1_062
D142_sp1_063
D142_sp1_064
D142_sp1_065
D142_sp1_066
D142_sp1_067
D142_sp1_068
D142_sp3_035
D142_sp1_069
D142_sp3_036
D142_sp1_070
D142_sp1_071
D142_sp1_072
D142_sp1_073
D142_sp3_037
D142_sp1_074
D142_sp3_038
D142_sp1_075
D142_sp1_076
D142_sp3_039
D142_sp1_077
D142_sp3_040
D142_sp1_078
D142_sp1_079
D142_sp1_080
D142_sp1_081
D142_sp3_041

פה עשרים ושש ||
עשרים וש -תשעה חדרים ||
מה זה הסימון הזה \
אה ||
לחדר ליחיד \
זה חדר זוגי וחדר ל |
זוג ||
לאחד ||
ל|
כן ||
מיטה אחת ||
מהמ ||
כן ||
את יכולה לעבור |
לעשות טלפונים |
אוקיי ||
זה לא |
נסתכל |
נתחיל |
תעשי חשבון ||
אם את מדברת על זה ||
נגיד שזה |
הף בורד ||
אם אם בואי |
כ -נ -נגיד שמונים |
אמרנו כמה |
שבעים וח -אפילו נגיד |
נגיד שבעים וחמש ||
שבעים וחמישה דולר |
כן |
זה לבן אדם ||
כן |
זה מאה וחמישים דולר ליום ||
לא ||
נגיד לבן אדם ||
שבעים וחמש כפול שבע |
לא ||
זה כבר חמש ||
אה ||
שזה |
זה כבר חמש מאות עשרים דולר ||
כן ||
כבר חמש מאות עשרים דולר ||
זה בלי כלום ||
זה בלי כלום ||
זאת אומרת זה |
אפילו חסרה ארוחה ||
לעומת הקלאב ||
בלי כלום ||

D142 p. 3

D142_sp1_082
D142_sp3_042
D142_sp1_083
D142_sp1_084
D142_sp1_085
D142_sp1_086
D142_sp1_087
D142_sp1_088
D142_sp1_089
D142_sp1_090
D142_sp3_043
D142_sp3_044
D142_sp1_091
D142_sp1_092
D142_sp1_093
D142_sp1_094
D142_sp1_095
D142_sp1_096
D142_sp3_045
D142_sp1_097
D142_sp1_098
D142_sp3_046
D142_sp1_099
D142_sp1_100
D142_sp1_101
D142_sp1_102
D142_sp3_047
D142_sp1_103
D142_sp3_048
D142_sp1_104
D142_sp1_105
D142_sp1_106
D142_sp3_049
D142_sp1_107
D142_sp3_050
D142_sp1_108
D142_sp3_051
D142_sp3_052
D142_sp1_109
D142_sp3_053
D142_sp1_110
D142_sp3_054
D142_sp1_111
D142_sp1_112
D142_sp1_113
D142_sp1_114
D142_sp1_115
D142_sp3_055
D142_sp1_116

בחמש מאות דולר ||
ועוד מאתיים חמישים למ@| @..
הסקי פס |
לילדי– -
אני --
תראי ||
סקי פס לילדים |
אני מאמין שזה |
אני לא יודע (אבל) כמה לילדים בקלאב ||
כמה עולה ילדים בוולטור אני לא יודע ||
אין לי מושג ||
לא ביררתי ||
לא יודע ||
כי זה |
יכול להיות שלילדים בוולטור זה גם אה |
אלף דולר ||
אבל לכם יהיה יותר זול ||
זאת אומרת אתם בעצם משלמים את זה |
כאילו משלמים ולא עושים ||
לא ||
אני אומר ב-- -
@@
פה אתם זה |
העלויות שלכם זה המלון |
ו|
וטיסה ||
נכון ||
ורכב ||
כן ||
גם על ה --
אם אם אתם עושים |
מחכים ב ב |
תראה ||
לרגע האחרון |
יכול להיות שיש עסקאות גם ||
אם אתם מחכים לרגע האחרון |
יש עסקאות ||
ראיתי ||
למה ||
שבע מאות דולר ||
(לאט לאט) ||
לל|
שבע מאות דולר |
זה ככה ||
שבע מאות דולר |
זה עוד מאה |
ועשר דולר מיסים |
כן |
זה כבר שמונה מאות ועשר ||

D142 p. 4

D142_sp1_117
D142_sp1_118
D142_sp1_119
D142_sp1_120
D142_sp3_056
D142_sp1_121
D142_sp3_057
D142_sp1_122
D142_sp3_058
D142_sp1_123
D142_sp3_059
D142_sp3_060
D142_sp1_124
D142_sp3_061
D142_sp1_125
D142_sp1_126
D142_sp1_127
D142_sp3_062
D142_sp1_128
D142_sp1_129
D142_sp3_063
D142_sp1_130
D142_sp3_064
D142_sp1_131
D142_sp3_065
D142_sp1_132
D142_sp1_133
D142_sp3_066
D142_sp1_134
D142_sp3_067
D142_sp1_135
D142_sp3_068
D142_sp3_069
D142_sp3_070
D142_sp3_071
D142_sp1_136
D142_sp1_137
D142_sp1_138
D142_sp1_139
D142_sp1_140
D142_sp1_141
D142_sp1_142
D142_sp1_143
D142_sp1_144
D142_sp3_072
D142_sp1_145
D142_sp3_073
D142_sp1_146
D142_sp3_074

זה בדרך כלל לא כולל |
זה |
אולי אה |
הף בורד |
כן ||
זה לא כולל העברות |
לא לא לא |
בגלל --
אם זה עסקאות זה כולל ||
לא ||
כולל גם חלק מהם אה |
סקי פס ||
לא בשבע מאות דולר לדעתי ||
הסתכלתי ||
אוקיי ||
זה תלוי גם באיזה את-- -
האמת שלכם גם אתם יכולים לקחת אתר מאוד פשוט ||
נכון ||
כן ||
אבל לא במקום כזה ||
לא צריכה || @@..
מאה אחוז ||
שיהיה גישה נוחה |
אז זה --
@| @..
אז זה |
זה באמת אתם יכולים למצוא |
@@..
אתם יכולים למצוא משהו הרבה יותר זול ||
@@ \
יותר זול מסלבה ||
כן --
זה |
זה |
כל האזור \
זה |
זה אתי יש לה |
סקי פס פה הוא מאוד יקר ||
הסקי פס הוא עולה |
ל למבוגר מאה |
מאה ו |
הסקי פס הקטן |
זה מאה וחמש עשרה |
הגדול זה מאה שלושים דולר ||
לבן אדם ||
כן ||
לשבוע ||
לילדים זה פחות ||
לא ||

D142 p. 5

D142_sp3_075
D142_sp3_076
D142_sp3_077
D142_sp1_147
D142_sp1_148
D142_sp1_149
D142_sp3_078
D142_sp1_150
D142_sp1_151
D142_sp1_152
D142_sp1_153
D142_sp1_154
D142_sp3_079
D142_sp1_155
D142_sp3_080
D142_sp3_081
D142_sp1_156
D142_sp1_157
D142_sp3_082
D142_sp3_083
D142_sp3_084
D142_sp1_158
D142_sp1_159
D142_sp3_085
D142_sp3_086
D142_sp1_160
D142_sp1_161
D142_sp1_162
D142_sp1_163
D142_sp1_164
D142_sp1_165
D142_sp1_166
D142_sp1_167
D142_sp3_087
D142_sp3_088
D142_sp3_089
D142_sp3_090
D142_sp1_168
D142_sp1_169
D142_sp1_170
D142_sp1_171
D142_sp1_172
D142_sp1_173
D142_sp1_174
D142_sp3_091
D142_sp1_175
D142_sp2_023
D142_sp2_024
D142_sp1_176

הש -השאלה שלי |
כל המקומות האלה זה ב |
שם באזור האורטיסאה \
הכול זה סלבה |
כן ||
זה החוברת רק–
כל העמק הזה של ה |
כן ||
יש פה שלו -שלושה חלקים ||
זה אורטיסאה |
סלבה |
ו|
סן קריסטינה ||
וסן קריסטינה ||
שהוא יקר יותר ||
נכון \
לא ||
סלבה הכי יקר ||
אה ||
סלבה הכי יק-- -
אז למה לי לסלבה \
זה העיירה הכי גדולה ||
מה \
אה |
כי היא העיירה הכי גדולה ||
את יכולה ללכת לאורטיסיאה ||
אורטיסאה גם השתנתה מאוד ||
אה |
היא נהייתה הרבה יותר אה |
ממה שהיא הייתה לפני מתי |
עשרים שנה \
מתי היינו שם ||
חמש עשרה שנה \
באורטי-- -
אבל לאורטיסאה אתה לא יכול-- -
אה ||
אני יכולה להסתכל אולי לפי המפה ||
בטח גם אורטיסאה ||
לא ||
זה לסלבה ||
יש לך הלאה |
מפה של סלבה ושל אורטיסאה ||
של אה |
אורטיסאה וסן קריסטינה ||
<אנחה>
זה סן קריסטינה |
משהו כמו |
אם תום בן שבע עשרה |
חמש עשרה שנה ||

D142 p. 6

D142_sp1_177
D142_sp2_025
D142_sp2_026
D142_sp1_178
D142_sp2_027
D142_sp2_028
D142_sp1_179
D142_sp2_029
D142_sp3_092
D142_sp3_093
D142_sp1_180
D142_sp2_030
D142_sp1_181
D142_sp3_094
D142_sp1_182
D142_sp3_095
D142_sp3_096
D142_sp2_031
D142_sp1_183
D142_sp1_184
D142_sp2_032
D142_sp2_033
D142_sp3_097
D142_sp2_034
D142_sp3_098
D142_sp2_035
D142_sp1_185
D142_sp1_186
D142_sp2_036
D142_sp1_187
D142_sp2_037
D142_sp2_038
D142_sp2_039
D142_sp1_188
D142_sp1_189
D142_sp2_040
D142_sp1_190
D142_sp2_041
D142_sp2_042
D142_sp2_043
D142_sp1_191
D142_sp2_044
D142_sp2_045
D142_sp2_046
D142_sp2_047
D142_sp1_192
D142_sp2_048
D142_sp1_193
D142_sp1_194

שבע עשרה ש-- -
חמש עשרה שנה ||
לא שבע עשרה ||
שמונים ו |
אני אגיד לך למה ||
מפני שירון היה אז כבר ||
זה היה שמונים וארבע ||
כמעט בן אה |
זה היה בדיוק בשמונים וחמש ||
אני זוכרת ||
שמונים וחמש ||
שמונים וכמה \
שמונים וחמש ||
זה היה אחרי הניתוח שלי ||
זה שבע עשרה שנה ||
אני זוכרת ||
הלכתי קודם ל |
כן אבל אה |
שמונים וחמש |
שבע עשרה שנה ||
ירון נולד בשמונים וארבע |
אז הוא היה בן שנה ומשהו ||
איזה שמונים \
נכון \
(הוא) היה ב |
הוא היה בן שנה ומשהו ||
לא ||
אז-- -
לא זה \
אז אה |
כן ||
תום היה על זה ||
רן כבר היה בן חמש וחצי ||
לא ||
תום היה לא בן שנה וחצי ||
די ||
אם הוא בן שנה וחצי זה שמונים ושש |
לא ||
זה לא יכול להיות ||
לא יכול --
אז זה שמונים ושש ||
בדיוק ||
זה היה יותר מאוחר ||
מפני ש |
ירון כבר היה בעגלה ||
(פה אני רואה) |
תום גדול מירון בשנה ועשרה חודשים ||
ורן היה כבר בן חמש ||
רן היה בן חמש ||

D142 p. 7

D142_sp2_049
D142_sp2_050
D142_sp4_004
D142_sp1_195
D142_sp4_005
D142_sp1_196
D142_sp4_006
D142_sp2_051
D142_sp2_052
D142_sp3_099
D142_sp4_007
D142_sp1_197
D142_sp1_198
D142_sp3_100
D142_sp1_199
D142_sp1_200
D142_sp1_201
D142_sp3_101
D142_sp1_202
D142_sp1_203
D142_sp4_008
D142_sp3_102
D142_sp3_103
D142_sp4_009
D142_sp1_204
D142_sp1_205
D142_sp1_206
D142_sp4_010
D142_sp4_011
D142_sp2_053
D142_sp2_054
D142_sp3_104
D142_sp1_207
D142_sp4_012
D142_sp3_105
D142_sp1_208
D142_sp1_209
D142_sp1_210
D142_sp1_211
D142_sp3_106
D142_sp4_013
D142_sp3_107
D142_sp3_108
D142_sp3_109
D142_sp4_014
D142_sp3_110
D142_sp3_111
D142_sp3_112
D142_sp4_015

כן ||
אז תום היה בן שלוש בערך ||
אמא ||
בשמונים ו |
אמא ||
שמונים ושש ||
לאן הם נוסעים ||
אה |
שנתיים וחצי תום היה ||
הם נוסעים לצרפת ||
ולאן אנחנו \
לא ||
אנחנו נוסעים לאיטליה ||
לא יודעת ||
אנחנו נוסעים לאיטליה ||
@@@לנו \
את מדברת ע-- -
עליכם ||
איטליה ||
המועדון הוא באיטליה ||
ולאן אנחנו \
איפה באיטליה \
אתם \
ולאן אנחנו ||
הנה ||
זה |
זה אורטיסאה אני חושב ||
אמא ||
למה \
איפה \
באיטליה \
גם אתם בדולומיטים \
זה אורטיסאה ||
אמ-- -
אתם תהיו בדולומיטים \
לא ||
נהיה בצד השני ||
באלפים ||
כי זה על גבול צרפת ||
אה ||
א-- -
זהו ||
מה ||
חמוד ||
לאן אנחנו \
אם ניסע ||
ל|
איטליה ||
גם \

D142 p. 8

D142_sp4_016
D142_sp3_113
D142_sp4_017
D142_sp2_055
D142_sp1_212
D142_sp4_018
D142_sp2_056
D142_sp4_019
D142_sp4_020
D142_sp4_021
D142_sp3_114
D142_sp3_115
D142_sp4_022
D142_sp3_116
D142_sp1_213
D142_sp3_117
D142_sp3_118
D142_sp1_214
D142_sp4_023
D142_sp4_024
D142_sp1_215
D142_sp3_119
D142_sp1_216
D142_sp1_217
D142_sp3_120
D142_sp1_218
D142_sp1_219
D142_sp3_121
D142_sp1_220
D142_sp2_057
D142_sp2_058
D142_sp1_221
D142_sp1_222
D142_sp2_059
D142_sp3_122
D142_sp3_123
D142_sp2_060
D142_sp3_124
D142_sp2_061
D142_sp3_125
D142_sp1_223
D142_sp1_224
D142_sp1_225
D142_sp1_226
D142_sp2_062
D142_sp3_126
D142_sp1_227
D142_sp3_127
D142_sp1_228

לאותו מקום \
לא ||
למה ||
<צחוק>
אה |
למה ||
נורא חבל שאתם@|| @..
אמא ||
למה ||
אמא ||
כי |
זה הרבה יותר כסף גיא ||
נו אז מה ||
כי אנחנו לא אבא ולא אני עושים |
אה |
לא מתכוננים לנצל את מה שה |
הקלב הזה נותן להם ||
@@..
למה לא ||
אמא למה לא ||
זה אורטיסאה ||
רגע גיא ||
זה אורטי-- -
זה האורטיסאה |
איפה המלון שהיינו שם \
או |
זה אני חושב ||
איזה זה \
@ @..שלוש ||
ה|
וול גרדנה \
אמ |
גרדנה הוף ||
גרדנה הוף ||
אוי |
הוא היה נחמד ||
כן ||
הוא היה נחמד ||
אבל הוא לא היה נוח לסקי ||
הוא |
הוא פחות נוח מאלסקה ||
לא אל-- -
לא לסוע ||
הלכנו ברגל ||
כן ||
כן ||
הלכנו ברגל |
הלכנו @@..
ועלי-- -
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D142_sp1_229
D142_sp1_230
D142_sp1_231
D142_sp3_128
D142_sp1_232
D142_sp1_233
D142_sp3_129
D142_sp3_130
D142_sp1_234
D142_sp1_235
D142_sp1_236
D142_sp1_237
D142_sp1_238
D142_sp1_239
D142_sp3_131
D142_sp1_240
D142_sp1_241
D142_sp1_242
D142_sp1_243
D142_sp1_244
D142_sp1_245
D142_sp1_246
D142_sp1_247
D142_sp1_248
D142_sp3_132
D142_sp1_249
D142_sp1_250
D142_sp3_133
D142_sp3_134
D142_sp3_135
D142_sp1_251
D142_sp1_252
D142_sp1_253
D142_sp1_254
D142_sp2_063
D142_sp3_136
D142_sp1_255
D142_sp1_256
D142_sp1_257
D142_sp3_137
D142_sp3_138
D142_sp3_139
D142_sp3_140
D142_sp1_258
D142_sp1_259
D142_sp1_260
D142_sp1_261
D142_sp1_262
D142_sp1_263

הלכנו איזה מאה מטר ברגל ||
בצד שמאל |
ו|
כן |
ועלינו משם בסקי ||
ב במעלית גדולה ||
במעלית ||
נכון \
כן ||
אבל ג-- -
אבל יש פה |
את אה |
מין רחבה שדן למד שם ||
אני זוכר אז ||
מעבר לנהר \
@ @ ||
לא לא ||
באותו צד ||
זה –
פה ב |
מין משטח כזה ||
לל|
מתחילים ||
פה ||
מהמ ||
המלון הוא כל זה ||
או אחד או שלוש אה ||
מהמ ||
בוא נראה איפה ||
גרדנהוף ||
כן ||
זה |
ארבעה כוכבים ||
זה מספר שלוש ||
יקר \
אואה ||
הוא יקר ||
מה זה ||
מלון ארבעה כוכבים ||
כן ||
איזה טווח מחירים ||
איך אפשר לדעת משמונים ושלוש עד מאה שבעים ואחד ||
<צחוק>
רק (של) שנינו ||
אה דירות אה |
הם גם --
זה השתנה ||
הוא היה |
הוא מ-- @-
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D142_sp1_264
D142_sp1_265
D142_sp2_064
D142_sp1_266
D142_sp2_065
D142_sp1_267
D142_sp3_141
D142_sp3_142
D142_sp3_143
D142_sp1_268
D142_sp1_269
D142_sp1_270
D142_sp1_271
D142_sp1_272
D142_sp1_273
D142_sp3_144
D142_sp1_274
D142_sp1_275
D142_sp1_276
D142_sp1_277
D142_sp1_278
D142_sp1_279
D142_sp1_280
D142_sp1_281
D142_sp2_066
D142_sp5_001
D142_sp2_067
D142_sp2_068
D142_sp2_069
D142_sp2_070
D142_sp4_025
D142_sp4_026
D142_sp2_071
D142_sp2_072
D142_sp2_073
D142_sp1_282
D142_sp1_283
D142_sp3_145
D142_sp1_284

עשו אותו |
הוא הרבה יותר כזה |
הגדילו אותו ||
כן ||
הגדילו אותו ||
הוא יותר גדול ||
כמה |
כמה ||
יש לו חמישים ו --
חמישים חדרים ||
א --
תראי ||
מבחינת נוחיות |
זה ה |
אין אין להשוות לאלסקה |
המקום שם |
או השני גם |
מבחינת נוחיות הוא מאוד נוח ||
מבחינת כמה יש במלון |
(אני) לא יודע מה חסר ||
חסרים דברים ||
אני |
השאלה כמה זה |
כמה זה חשוב ||
(הרמת) עידן \
כן ||
אה ||
אני יכולתי ||
נו \
@|| @..
תום ||
@|| @..
(חגית) תראי ||
אני מסגרתי את התמונה ||
היא לא תלויה פה ||
ברקפסט בופה ||
כאילו (שם) אין ברקפסט בופה ||
אה (הוא) |
@||@..
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