
 
 

D631ND  p.  1 

D631 – 40:49:00-48:54:00 

 נורית דקל ©: תמליל

 

 

 &|שלום  ;א 1

 |אהלן ;ב 2

 |מה נשמע  3

 |אהלן אהלן ;א 4

 ||אני לא מאמינה איזה קטעים##  ;ב 5

 |מה היה ;א 6

 \{hiclaxt}הצלחת (.)   7

 \{hiclaxt}לא הצלחת (.)   8

 |עבדתי עד חמש וחצי ;ב 9

 |את לא נורמאלית ;א 11

 |הלכתי לישון ;ב 11

 |שלוש שעות  12

 |עד שמונה ועשרים בערך  13

 |קמתי(..)   14

 |התלבשתי  15

 {|center}הקפיצה אותי עד הסנטר &   16

 |איזה פצצה ;א 17

 |אני מגיעה ;ב 18

 |שמה את החלוק -מתל  19

 |מוכנה לבוחן  21

 |נכנסת למעבדה  21

 |עלימסתכלת @הטכנאית של המעבדה   22

23  |@@@@ 

 |מה קרה שהגעת ;א 24

 |אומרת לי ;ב 25

 |[הבוחן לא עכשיו] ;א 26

 |[מה את עושה פה] ;ב 27

 |אומרת לה  28

 |מה זאת אומרת  29

31  |@@ 

 |הבוחן לא היום ;א 31

 |אומרת לי ;ב 32

 ||אין לך מעבדה היום  33

 |אני אומרת לה דווקא יש לי  34

35  |@@ 

 |היא אומרת לי  36

 |תסתכלי עוד פעם בלוח  37

 |רצתי ללוח מודעות  38

 |מה מסתבר  39

 |בלוח מודעות ;א 41

 |טוב נו מי שלא נמצאת שם  41

 ||[להסתכל בלוח מודעות]לא יכולה   42

 |[לא]              ;ב 43

 |יש לי את זה  44
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 |גם יש לי את הטבלה הזאת בקלסר  45

 |[כןאה ] ;א 46

 |[זה לא מסתדר] ;ב 47

 |הטבלה הם עשו אותה ככה  48

 |תאריך מעבדה  49

 |תאריך מעבדה  51

 ||ואז  51

 |עכשיו  52

 |עשינו חמש מעבדות(.)   53

 |שתי משבצות ריקות(.) ואז יש שתי   54

 |יעני אהמ  55

 |[עוד שבועיים] ;א 56

 |[שבוע שמדלגים] ;ב 57

 |שמדלגיםשבוע   58

 |עכשיו -ו  59

 ||זה -זה מה שאצלי ב  61

 |עוד שבועיים יש לך ;א 61

 |לא היה כבר שבועיים ;ב 62

 |זה(..)   63

 |בשביל זה  64

 |ספרתי  65

 |שבוע שלא היה  66

 |עוד שבוע שלא היה  67

 ||עכשיו יש  68

 |אבל  69

 |אם את מסתכלת על התאריכים  71

 ||שהם טעואת רואה   71

 |את אחד התאריכים הם החסירו  72

 |זה שלוש שבועות  73

 |הם  74

 |במשבצות(.)   75

 |[עוד שבוע יש לך] ;א 76

 |[זהו] ;ב 77

 |גם השבוע זה עוד מזל  78

 {|::::yu}יווווו  ;א 79

 ##|יש  ;ב 81

 |אז אמרתי  81

 |טוב  82

 |או קיי  83

 {|cxa}שהייתי צריכה עשיתי שם כל מה   84

 |ברוך השם ;א 85

 |למבחן הקרוב את תהיי מוכנה(.)   86

 |בעזרת השם  87

 |בעזרת השם ;ב 88

 |איזה קטעים(.)   89

 |איזה כייף ;א 91

 |איזה כייף לקבל כזאת הארכת זמן  91

 |יו איזה כייף(..)   92

— למה לי לא עשו  93
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 |אולי יעשו את זה במתימטיקה  94

 |זה מה זה מצחיק ;ב 95

 #####| ;א 96

 |יגידו לי  97

 |מה(.)   98

— השבוע  99

 |לא זה שבוע הבא  111

— התשיעי(.)   111

 |לא התשע עשרה ליוני  112

113  |@@ 

 ))אנחה((  114

 |מה  115

 |הסתכלתי על הלוח בחינות שלי ;ב 116

 {|shli}הבחינה האחרונה שלי   117

— תלוי(.)   118

 |טוב(.)   119

 |תלוי אם יהיה לי מועדי בית  גם של הסמסטר הזה  111

 |אם יש לי מועדי בית של הסמסטר הזה  111

 |הבחינה האחרונה באחד עשרה לתשיעי  112

 \האחרונה(..)  ;א 113

 |אחרי ראש השנה ;ב 114

 |אם לא יהיה לי מועדי בית בסמסטר הזה -ו(.)   115

— [אז]  116

— [אחד עשרה לתשיעי זה לא] ;א 117

 ||אחרי ראש השנה(..)  ;ב 118

 |או קיי ;א 119

 |אוהו(..)   121

 |אהה ;ב 121

 ||מזעזע(.)   122

 |ואם לא יהיה לי של הסמסטר הזה מועדי בית  123

  -אז אה  124

- ממ -זה יהיה ב  125

 |סוף אה אוגוסט(.)   126

 |לאוגוסט תשע -עשרים ו  127

 |משהו כזה  128

 |עשרים ושש לאוגוסט  129

 |איזה קטעים(.)   131

 |קורע(..)  ;א 131

 ||פשוט קורע  132

 |איווקס(.)  ;ב 133

 |מה את אוכלת  134

 |ביצת עין ; א 135

 \גם ;ב 136

 \אנחנו רוצות ;א 137

 |לעשות פת שחרית{ cxa}אני עכשיו צריכה   138

 |שיעבור חצות היוםלפני   139

 ||עוד שלוש דקות  141

 ||את יכולה לעשות לנו אחד ביחד ;ב 141

 \[באמת] ;א 142
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 |[##] ;ב 143

 #####|פת שחרית   144

 |סתם לאכול אני רוצה ;א 145

- לא  146

 |זה לא פת שחרית  147

 |הזה@אנחנו אוכלות פת שחרית בבית   148

 ###|אז מה (..)  ;ב 149

 |אנחנו אוכלות כיכר לחם(.)  ;א 151

151  |@@@ 

 |אנחנו אוכלות כיכר לחם  152

 ||לא פת שחרית  153

 |אה  154

 |את יודעת(..)   155

 |הדבר הזה טוב  156

 |איזה כוונות היו לי היום(.)   157

 |כשאת  158

 \### ;ב 159

 |לא ;א 161

 |כשאת יודעת ששומעים אותך  161

 |כן ;ב 162

 |את כאילו ;א 163

 |תראי(.)   164

 |יום הדין  165

 |שומעים אותך(.) זה לא רק   166

 ||גם מסריטים אותך  167

 |כאילו(.)   168

 |תחשבי על זה  169

- זה מ  171

 |עניינים -ממחיש לך את כל ה  171

 |כאילו  172

 |זה הופך את זה(.)   173

 |הצילוםדרך כל אה עולמות   174

 |ועד לבריאה  175

 |כי היום(..)   176

 |יש מכשיר הקלטה  177

— ו  178

179  |@@@ 

 ||[אי אפשר לפספס]  181

 |[מה הקשר לעולמות הצילום והבריאה] ;ב 181

 |אבל אה  182

 |הדרך שזה ;א 183

 |כאילו  184

— שהקדוש  185

 |אני לא אסביר לך את זה(.)   186

 ###|זה   187

188  |@@@ 

 |יותר טוב ;ב 189

 |זהו ;א 191

- {lea} -להסביר לע{ cxa}את צריכה   191
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 |כאילו  192

 {|azvi}עזבי   193

 |[איך את אומרת(.) ]  194

 |[את רוצה לשמוע#### ]     ;ב 195

 |בדיוק ;א 196

197  |@ 

198  |@@@ 

 |הציעו לי איזה שידוך אחד ;ב 199

 |זאתי שהציעה לי אותו אומרת לי -אז ה(.)   211

 |הוא פנאטי באמת(..)   211

 |[####]הוא לא מתעסק ב   212

 |[@@@@]                         ;א 213

 |פנאטי באמת## הוא לא  ;ב 214

 @@@@| ;א 215

216  [@@@@@]| 

 |[כאילו במושגים שלי] ;ב 217

 |היא מנסה שזה ימצא חן בעיני  218

 |אז היא אומרת לי  219

 |הוא פנאטי באמת ;א 211

 |את יודעת בעלי ;ב 211

 |הוא מתעסק קצת בקבלה  212

- הוא  213

 |רק הלכות  214

- זה  215

 ######|וממשיכה ל   216

 |כן ;א 217

 |לא סתם(.)  ;ב 218

 |אני מתה עלייך חמודה  219

 #####|אבל   221

 |הפוכהלי הייתה הצעה  ;א 221

 |לי הייתה הצעה הפוכה  222

 |אה תקשיבי  223

 |יש לנו איזה רב מקובל  224

 |את רוצה לצאת איתו  225

 |הוא בן שלושים ושלוש  226

 |ולא נראה הכי טוב  227

 |אבל הוא  228

 |את אישה נהדרת  229

231  |@@@ 

 {|ima:'le}אמאלה  ;ב 231

 |ממש מפחיד ;א 232

 |שלושים ושלוש -בן שלוהוא   233

 |ולא נראה הכי טוב  234

 |אבל את בן אדם נהדר  235

 |את לא מתייחסת לדברים האלה  236

 |מה אתה אומר ;ב 237

 @@@@|  ;א 238

 | קרע אותי  239

 |אני אומרת  241
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 |אז אני עושה  241

 |אתם יודעים מה זה  242

 |תציע לרב של הבן שלך  243

 |אותו כדי לתת שיעורים שיקבל  244

 |הבן שלו לומד בחדר ליטאי  245

246  |@@ 

 |תציע לרב של הבן שלך(.)   247

 |שהוא יקבל אותו לשיעורים  248

 |ואז נראה אם הרב שלי יפגוש אותו בשביל  249

 |רק לבדוק אם הוא מתאים(.)   251

 |אז הוא מסתכל עלי כזה(.)   251

 |עושה לי  252

 |לא  253

 |הרב של הבן שלי לא יכול לפגוש אנשים כאלה  254

255  |@@@@ 

 |הרב שלי ליטאי  256

 |הבן שלי# לא   257

 |איזה בידור זה היה  258

— ו  259

 |איך הם אמרו לי את זה(...)   261

 |מקובל גדול{ ::u}הוא (.)   261

 |הוא כבר רב בגיל שלושים ושלוש  262

 |נראה הכי טובהוא לא   263

- ו  264

 |את בן אדם נהדר(..)   265

 @@|כאילו @   266

 |סליחה שאני אומרת ;ב 267

 | טוב  268

 || לא משנה אני לא אגיד  269

 |לא ;א 271

 |לא משנה  271

 |אין אה  272

 |יותר מידי אה  273

 |קשר(.)   274

 ))כחכוח((  275

  -ו  276

 |לא  277

 |האישה אמרה להם  278

 |כאילו  279

 |מה זה שייך  281

 |זה לא יבין  281

 |היא קטנטונת  282

 |וזה  283

 |זה לא שייך  284

 |איזה קטעים(..)   285

 |מה אני אגיד לך(...)  ;ב 286

 |תאמיני לי  287

- כמו ש  288

 |מפחיד ;א 289
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 |מה  291

 |הרעיונות שיש לאנשים בראש  291

292  |@@@ 

 |איזה מזל(...)   293

- ש  294

 |בדיוק שבועיים לפני זה(.)   295

 |שטף לי את המוח על אה& הרב   296

 |זה -חסידות ליטאי ו  297

— איך הוא  298

 |חסידויות(...)   299

 |לעומת כאילו  311

 {|litania}ליטניה (.)   311

 |ראית איזה קונסטרוקציה(...)  ;ב 312

 |וואי וואי(..)  ;א 313

 |כמו עין{ nira}פשוט נראה (.)   314

 |עין של תרנגולת(..)   315

 |בלי עין רעה  316

 |רגע ;ב 317

 |אני אביא לך את זה  318

 |אני רוצה עוד ביצה ;א 319

 \את תעשי לי -אני  311

 ||כן כן ;ב 311

 |יש ;א 312

 |איך אני מבסוטית(...)   313

 |את לא יודעת  314

 |פשוט(.)   315

- ב -קיבלתי כל כך טוב ב  316

 |בשחרית  317

 |שנייה(.)  ;ב 318

319  [###]| 

 |[שנייה] ;א 321

 |את תשברי את זה על הביצה שלך  321

 |שימי את זה פה  322

 ||שלי## את ה   323

 |אה  324

 |את רוחצת חסה  325

 \יש לנו גבינות(..)   326

 |כן ;ב 327

 '|שבע קוטג(...)  ;א 328

 ##| עשר (..)   329

331  |## 

 ||מה זה פיצצתם את המקרר  331

 |אה(...)  ;ב 332

 ||שילמתי את החשבון טלפון  333

 |ה'ה צ'צ ;א 334

 |מועדים -מה אמרת להם על המו  335

 |לא שייך לזה -זה כבר לא ;ב 336

 |[לשמחה] ;א 337

 |[&לדבר עם { cxa}אני צריכה ] ;ב 338



 
 

D631ND  p.  8 

 ||זה לא מעניין אותם המועדים  339

   

 


