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 |איך הוא שומע אותך ;א 1

 ||זה מדהים  א1

 | לפני שניכנסת לכאן  2

 | פתאום הוא רואה אותנו  א2

 | ונותן קפיצה  ב2

 ||על השער  ג2

 @@|  ;ב 3

 | אז אה  א3

 \ימינה  ב3

 ||כן ;א 4

 ||אותי  5

 | יש חדשות טובות(...)   6

 ||וחדשות רעות  א6

 || מה אתה רוצה קודם(..)   7

 @@|  א7

 |מה ;ב 8

 |מה אתה רוצה קודם ;א 9

 ||חדשות רעות ;ב 11

 ||תשע מאות שקל טסט לאוטו ;א 11

12  |@@ 

 |מאיפה הוא הגיע ;ב 13

 | אהה(.)   14

 &||ק מ 'וצ  א14

 &||ק מ 'וצ ;א 15

 |:אה ;ב 16

 ||בדיוק חשבתי על זה  17

 | אמרתי  18

 | אם היא לא שלחה  א18

 |עד עכשיו  ב18

 ||היא לא בסדר ;א 19

 ||היא לא בסדר ;ב 21

 )) צחוק(..) (( ;א 21

 | עצבן אותך ;ב א21

 \[אה]  ב21

 | [כן] ;א 22

- רציתי לראות איך היא מ  א22

 ||היא דווקא די מסודרת  23

 ||סבבה  24

25  ||& & 

 | מה(..)  ;ב 26

 | היא צילמה לי את החשבונית  א26

 @@|| ;א ב26

 | לא הדפסתי לה את הכרטיסי ביקור ;ב 27

 @@|   א27
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 | טוב(..)   ב27

 | בפעם הבאה  ג27

 @@||  ד27

 | טוב מה זה בדיוק(..)  ;א 28

  \זה איזה טסט  א28

 | כאילו(.)   ב28

 \נכון הבנתי  ג28

 |מתי אה ;ב 29

  \המועד האחרון  א29

 |לתת אה  ב29

 | לא משנה ;א 31

 ||אני חיפשתי  א31

 ||לא ;ב 31

 |לא  32

  -צריך להסתכל מ  33

 ||מתי נגמר  א33

 |אה ;א 34

 | מה זה  35

 | החודש היום  א35

 |העשירי למרץ  ב35

 | יכול להיות  36

 |שזה זה  36

 | אה ;ב 37

 | במזומן  א37

 |יפה  ב37

 | שזה זה@@  ;א 38

 | העשירי למרץ  39

 @@|  א39

 |אהמ ;ב 41

 ||לא(...)   א41

 | כן  41

 ||יכול להיות  א41

 | רק ארזת את זה לא טוב(..)   42

 |חזרה למעטפה  א42

  -עם ה  43

 ||זה שלי  א43

 | כן(..)  ;א 44

 | שתפתח  א44

 ||תהנה  ב44

 |תהנה ;ב 45

 |אכפת לי ליהנות מזה  46

 |כן ;א 47

48  ||@@ 

 @@|| ;ב א48

 | נו ;א 49

 | תגיד לי  א49

  \הגעתם למשפט  ב49

 | הוא אמר קודם כל ;ב 51

 | על ההוא  א51
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 |מי ;א ב51

 | על ה ;ב 51

 | משפט הזה  א51

 &||של   ב51

 |נו ;א 52

 ||לא ;ב 53

 | נו ;א 54

 ||אז מה במקום  א54

 ||הוא אמר קודם כל לא ;ב 55

 | תגיד לה קודם כל  56

 ||לא  א56

 |נו ;א 57

 | והוא מסתכל ;ב 58

 | לאשר  א58

 ||וזה  ב58

 |מה הוא אומר על הרעיון ;א 59

 |הוא אומר ש ;ב 61

 | לא יודע  61

 | אם גם כרטיסי ביקור  א61

 ||הוא לא יעשה  ב61

 | טוב(.)  ;א 62

 ||בסדר  א62

 | אתם  63

 ||רק יודעים לדבר  א63

 |אתם לא  64

 ||[לא חושבים]  65

 | [אז אמרתי לו] ;ב 66

 | תשמע  א66

 |אל תסבך את העניינים עכשיו  ב66

 | עד שהיא נתנה לו אישור על אה ;א 67

 ||זה  א67

 ||[@@]מצאתי חנייה  ;ב 68

 | [זה יכול אה]                    ;א 69

 | יכול להיות משהו  א69

 | נורא יפה@@ יכול להיות בזה   ב69

 ||פוסטרים מלא כאלה(.)   71

 | לא ;ב 71

 | אבל אחרי זה  א71

 | הוא  ב71

 | שאל שאלות  ג71

 | ש  ד71

 |באמת צריכים להישאל  ה71

 |כמו ;א 72

 |כמו(.)   73

 @@| כמו  ;ב 74

 ||שמחכה כבר הרבה זמן  א74

 |כמו איזה שאלות הוא העלה ;א 75

 | כן  76

 | הוא נורא  א76
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 ||אגרסיבי היום  ב76

 | אז אתה אצלי ;ב 77

 | לא תהיה אגרסיבי  א77

 ||אתה מבין  ב77

 ||      איזה מן שאלות(..)  ;א 78

 |איזה שאלות אמורות להישאל(...)   79

 ||תענה לי(.)   81

 ||      אין פה מים(.)  ;ב 81

 | אה(...)   82

 | למשל מה(.)    א82

 | כאילו  ב82

 ||שזה כאילו כבר עובדים{ idu}איך ידעו   ג82

 |[כבר]כאילו   83

 || [עובדים@@ ]         ;א 84

 |כאילו  א84

 | היה שווה ;ב 85

 ||מה שווה  א85

 |לא היה שווה ;א 86

 | היה שווה זה לא טוב  87

 |[זה רע]  א87

 | [לא] ;ב ב87

 |לא היה שווה  ג87

 |כאילו  ד87

 | אבל הפנים שלנו ;א 88

 | עכשיו  א88

 | כאילו  ב88

 | כשיוצאים החוצה  ג88

 | אתה לא  ד88

 | לא יכול  ה88

 ||להמחיש את זה בצורה אחרת  ו88

 | אז מה  89

 | תעשה לך באמת  א89

 | והפרויקט הבא שלי  ב89

 |זה תבנית עצמית  ג89

 | בין היתר(.)   91

 ||אנחנו נעצב לעצמנו כרטיסי ביקור  א91

 | אז הדבר הכי טוב  91

 | להראות -ל  א91

 | למדת -ש  ב91

 | וסיימת  ג91

 ||ידי כרטיס ביקור-ויצאת מהציר על  92

 | יצאת מהציר ;ב 93

 | אבל איך ידעו שזה  א93

 | שאת עובדת כאילו  ב93

 ||כבר בחוץ  ג93

  -זה לא ק ;א 94

 | אבל  א94

 |העניין הוא לא איך שהוא ניווט  ב94

 | העניין שהוא סיימת  95
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 | כי  א95

 | העניין הוא סיום  ב95

 || תקופה  ג95

 | איך זה ;ב 96

  -הולך למשוך את ה  א96

 | מי שקורא את זה  ב96

 ||לבוא לתערוכה  ג96

 | העניין הוא ;א 97

 |לא למשוך להביא לתערוכה -ל  א97

- אלא ל  98

- ל  99

 |לפרסם תערוכה  111

 | למה לא ;ב 111

 ||את צריכה לפרסם תערוכה  א111

 |לפרסם תערוכת סיום ;א 112

 ||    שיהיה קשר לסיום  113

 | ולתערוכת בוגרים  114

 | שקשורה  א114

 ||לאמנות ולגרפיקה  ב114

 | אנשים ;ב 115

 | שיבואו לראות את התערוכה  א115

 | זה לא מביא אותם  ב115

 | לזה שאת כאילו  ג115

 || אה יצאת מהציור  ד115

 &|  ;א 116

 | זה לא קשור  א116

 |אני אראה לך רעיונות אחרים  ב116

 | ותראה שלא כל אחד  117

 | בא  א117

 ||בקטע של למשוך  ב117

- זה היה משהו ש  118

 | אני צריכה למשוך  119

 ||כי זאת תערוכה שמביאה כסף  א119

 ||תערוכת בוגרים  111

 ))דיבור לא ברור(( ;ב א111

 ||וזה הכל ;א 111

 |הרעיון הוא פה  112

 | לפרסם תקופה  113

 ||שמסתיימת(.)   א113

 ||אני אומר שלא ;ב 114

 | את רוצה  115

 | לעשות  א115

 ||תעשי  ב115

 |זה הרעיון ;א 116

 ||איזה משפט לכתוב  117

 |יש לה משהו יותר טוב מזה(.)   118

 |שהוא אומר לא  119

 ))דיבור לא ברור(( ;ב 121

 | לא ;א 121
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 ||אתם כאילו  א121

 |שוללים  122

 |שוללים  123

 |שוללים  124

- ו  125

 ))דיבור לא ברור(( ;ב 126

 ||טוב ;א 127

 | אני קופיראיטרית  128

 ||לא הולכת להיות  א128

 ||זה לא המטרה שלי  129

 | אז עם הקופי שלי(.)   131

 | לא יהיה מוצלח  א131

 | אבל  131

 |מבחינתי  א131

 |ואל כזה'ויז  132

 ||    יכול להיות דווקא נורא יפה  133

 |שאני(.)   134

 |היא גם העלתה את הרעיון  135

- שב  136

 ))דיבור לא ברור(( ;ב 137

 |מה קרה ;א 138

 \נגעת בזה  139

 ))דיבור לא ברור(( ;ב 141

 |    היא גם העלתה את הרעיון הרי ;א 141

 | שאנחנו נעצב בסופו של דבר  142

 |-ביקור לכל אחד ב כרטיס  143

 |בעצמו  144

 |שאני אקח את כל הכרטיסי ביקור של כולם  145

 |ואותם(.)   146

 ||אני אצלם  147

 \יש לך זמן לזה ;ב 148

 ||בינתיים אני אעשה דמו ;א 149

 |-בסופו של דבר ל  151

 |כרזה הסופית  151

 |יכול להיות שאם אה  152

 |הכרטיסיםיספיקו לעצב את   153

 |אני אצלם אותם  154

 |ואת זה  155

 ||אני אעביר לכרזה  156

 ||ואז זה יהיה ממש מוחשי  157

 |כל אחד(.)   158

 ||[הכרטיס שלו]את   159

 | [כן]      ;ב 161

 |אבל זה  161

 |זה לא משהו  162

 ||שהבית ספר יבחר  163

 \איך ;א 164

 |זה לא משהו ;ב 165

 ||שהבית ספר יבחר  166
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 |[אה]בסדר  ;א 167

 ||[זה מה שהוא אמר לי]          ;ב 168

 ||     אז שלא יבחרו ;א 169

 ))דיבור לא ברור(( ;ב 171

 |טוב(..)  ;א 171

 ||אין לי משהו אחר  172

 ||אני מצטערת  173

 |חשבתי  174

 |נפסלו הרבה רעיונות  175

 |מהאני לא יודעת כבר (.)   176

177   (....) 

 


