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 \מה ;א 1

 |לא אנחנו  2

 ||נפגוש אותו שמה  3

 ||נפגשנו בעזריאלי(..)   4

 |בואי  5

 @@@|...@ ;ב 6

 |בסדר ;א 7

 |עוד כמה דקות  8

 ||אנחנו נגיע לשם  9

 |בואי  11

 @@||קחי את ה   11

 |פהבואי תראי מה קורה (..)   12

 @@| ;ב 13

 |עוד פעם ;א 14

 |תכניסי אותו  15

 ||מה זה התיק הזה ;ב 16

 ||זה המכשיר הקלטה ;א 17

 {lema} \למה(.)  ;ב 18

 \הא ;א 19

 |אל תזיז את זה ;ב 21

 ||כי זה הכל נופל  21

 |לא הזזתי ;א 22

 {lema} \למה ;ב 23

 \הא ;א 24

 {lema|| }למה ;ב 25

 ||הקלטהמכשיר  ;א 26

 ||שאלתי למה ;ב 27

 |של ה(.)  ;א 28

 ||מחקר  29

 ||בואי  31

 |לא(...)   31

 ||לא יודע אבל  32

 @|עכשיו דיברנו   33

- לפני שהלכתי ל  34

- ל  35

 ||למכון  36

 |למכון אה(..)   37

 ||המחקר  38

 |אנחנו צריכים איפה  39

 |עזריאלי -ל  41

 \נכון  41

 {lakaxat|   }מה לקחת ;ב 42

 \לקחת את המכשיר הקלטה ;א 43

 |זה לסקר(..)   44
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 ||סקר  45

 ||אני לא שומעת ;ב 46

   -סקר ש ;א 47

— יום  48

 ||יום בחיים של בן אדם  49

 \יופי הא@@   51

 ))צחוק((  51

 |איזה בן אדם  52

 ))תנועה בכביש –רעשי רקע ((  53

 \מסתדרת(...)   54

 \הא(..)   55

 \מסתדרת(.)   56

57  @...|@@@ 

 |אז תשימי את זה ככה  58

 ||באוויר  59

 |מאחורי הגב שלי תשימי לי  61

 ||כדי שזה לא יקבל אוויר  61

 ||שזה לא יתקלקל  62

 @||...@ ;ב 63

 @|...@בתוך אחת ה (...)   64

 |לא ;א 65

 |הביאה לי&   66

 |אה  67

 |לחמניותשתי   68

 |חומוס  69

 |אהה  71

- ו  71

 ||זה  72

 |לא(..)   73

 ||נראה לך שאני סתם אומר לך את זה  74

 ||))בשירה((יפה שלי (..)   75

76  @...||@ 

 \אלנבי  77

 \עלייה  78

 |לא שדרות רוטשילד ;ב 79

 \'ורג'קינג ג ;א 81

 '||ורג'לא קינג ג ;ב 81

 \בן יהודה ;א 82

 ||לא ;ב 83

 |נו מה ;א 84

 |לא נשאר כלום  85

 |מה  86

- ה ;ב 87

 |קדימה  88

 |נכון@ ...@  89

 |שאתה הולך קדימה  91

 \נכון  91

 |כן ;א 92

 @|...@ ;ב 93
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 |זה שדרות רוטשילד ;א 94

 |אה ;ב 95

 \זה שדרות רוטשילד  96

— מה ;א 97

 \שדרות בן ציון  98

 ||רוטשילדזה לא  ;ב 99

 |רוטשילד ;א 111

 ||רוטשילד  111

 @|...@ ;ב 112

 |פה זה מה זה צפוף  113

 \למה ;א 114

 |לא יודעת ;ב 115

 |פיצוץ של אנשים  116

 |   אה ;א 117

 ||זה בגלל שאת נוסעת היום  118

 @|...@ ;ב 119

 @@|עוד חמש דקות   111

 |נו ;א 111

 @|...@ ;ב 112

 ||ראה אותיהוא   113

 @|...@לא (..)  ;א 114

 ))צחוק((  115

 @|...@ ;ב 116

 |כן ;א 117

 |אז הוא לא רדף אחריו  118

 @|...@ ;ב 119

 |נו ;א 121

 |את רואה  121

 ||עדיף לחכות  122

 ))רעשי רקע((  123

 ))דיבורים לא ברורים((  124

 ))צפצופים((  125

 |אני פורק סחורה ;א 126

 ))שירה((||   ספק  127

 ||תראי את זה עם האופניים(...)   128

 |אה(.)   129

 |כואב לי הראש  131

 |אני חייב לשתות  131

 ||דחוף  132

 @||...@ ;ב 133

 \מה ;א 134

 ||למה לא שתית(.)   135

 |אני ממילא לא שותה  136

 ||אבל מה איתך  137

 |אני מזדהה איתך ;ב 138

 \מה ;א 139

 |אני מזדהה איתך ;ב 141

 | לא  141

 ||זה לא מילה טובה  142
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 ||את לא מזדהה איתי ;א 143

 |עוד יום אחד  144

 |מזכיר לי  145

 |איך שאת מזדהה  146

 ||אני כבר לא מדבר על זה(.)   147

 ||בדיוק ;ב 148

— לא זה ;א 149

— איזה כ  151

 |באמת  151

 |ראשמה זה כאבי   152

 ||חבל על הזמן  153

- מ  154

 |מאתמול בכדורסל  155

 ||המוח שלי דופק  156

 |נו  157

 @@||קדימה   158

 ))רעשי רקע((  159

 @||...@ ;ב 161

 @||...@ ;א 161

 |אה  162

 ))שירה-זמזום((  163

 |הלו ;ג 164

 | כן  165

 \אפשר לראות  166

 |שנייה(.)  ;א 167

 |תיכף אני אעזור לך  168

— מכל  169

 |נבדוק הכל  171

 |שנייה אחת  171

 |שנייה אחת(.)   172

 |אחי  173

 |אה ;ג 174

 \כן  175

 |שנייה אחת ;א 176

 {vaksha||  }בבקשה  177

 |וואלה ;ג 178

 |זה פגז  179

 ||תאמין לי  181

 |וואלה ;א 181

 |היה לי יותר חשוב  182

 |במקום לפתוח  183

 \אתה מבין  184

 ||יאללה ביי(..)   185

 |רווח מלמטה(...)   186

 ||תירגעי  187

 ||תרגיעי(..)   188

 @||...@ ;ב 189

 ||די ;א 191

 ||הוא מטורף ;ב 191
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 |לא ;א 192

 |שאחותך תראה  193

 ||     אולי נגמר  194

195  |@@ 

 ||את הסנדלים@@   196

197  |@@ 

 ||יש להם בין המכוניות  198

 @||...@אני אביא את זה ל (.)  ;ב 199

 |מה שבא לך ;א 211

 ||תעשי  211

 ||אחרי שאני אכין לך היום אוכל ;ב 212

- כל ה(.)   213

 ||כל הידיים שלי עם ריח של זה  214

 \של זה ;א 215

 ||של העוגה ;ב 216

 |פהאתה רוצה שאני אקנה משהו (.)   217

 \שתייה  218

 |או מה  219

 |תיכף נעלה למעלה ;א 211

 ||נראה מה יש בפנים  211

 |מה יש ;ב 212

213  @...|@ 

 |אולי ;א 214

 |הזה@@ תקחי את ה   215

 ||אהה  216

 \מגיע לתל אביב ישירות&  ;ב 217

 \מה ;א 218

 \מגיע לתל אביב במונית&  ;ב 219

 | אה ;א 221

 |לא  221

 @@|הוא מחכה לי ליד ה   222

— למה הוא לא  223

 ||אף פעם הוא לא זוכר איך להגיע  224

 |שדיברת איתו ;ב 225

 \באיזה שלב הוא היה  226

- ש ;א 227

 |הוא יצא  228

 ||מהבית  229

 |אני פשוט מאוד התעכבתי  231

— אצל אה  231

 ||במכון(.)   232

 |איזה מכון ;ב 233

 |במכון כושר(..)  ;א 234

— במכון אה(.)   235

— זנ  236

 ||זנות  237

  —היום דיברתי עם אה ;ב 238

239  ||& 

 |אמרתי לה על אמא שלך  241
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— ש  241

 |וגם שאתה  242

 |כאילו  243

 |שאתה אמרת  244

 @@||שלא שווה ללכת ל   245

 |נו ;א 246

 |טוב ;ב 247

 |אז נרד מזה  248

 |אני אמרתי  249

 |לא  251

 ||נעלה על זה  251

 ||נעלה זה טוב ;א 252

 @|...@ ;ב 253

 |נו ;א 254

 |אז תעלי  255

 |תעלי כבר  256

 |נו  257

 |לא מכאן(...)   258

 @|...@ישר ל @@ נכנסת   259

 \הא(.)   261

 |אז תמתיני שנייה(.)   261

 ||אני אבוא איתך  262

263   (..)|& 

 ||תבעטי  264

 |אני קושר את הרצועה@@ (..)   265

 |כדי שאני אוכל  266

 ||לעלות  267

 ||או קיי  268

 |אנחנו כרגע נמצאים במגדל עזריאלי(.)   269

 @|...@ ;ב 271

 |לא צריך יותר ;א 271

 ||אני אומר לך  272

 |אני מקליד את הסיסמה  273

 |אותה עכשיו@ ...@שאני לא יודע   274

 @|...@ ;ב 275

— הנה ;א 276

— היא לא  277

 ||זה לא עובד  278

 |רגע  279

 |אולי זה כן עובד  281

 |בואי נראה  281

 ||רגע עובד  282

 |אהה  283

 ||חופשי  284

 ||זה כן(.)   285

 |לא  286

  —זה רק אה  287

 |שמונה שעות  288

— אהה  289
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 |מסיים את זהאני   291

 ||היום כבר  291

 |אה  292

 ||היא לא עובדת  293

— אחת שתיים  294

 @|...@(..)  ;ב 295

 |שיפתחו את הדלת  296

 |נו  297

 |אי אפשר ;א 298

 ||היא לא עונה  299

311  @...|@ 

 @|...@ ;ב 311

 |שיפתחו את הדלת  312

 |נראה לי יותר טוב ;א 313

 |נו  314

315  @...|@ 

 @|...@ ;ב 316

 |אי אפשר ;א 317

 ||נעלו אותנו  318

 ))דפיקות((  319

 |נעלו  311

 ||   נעלו  311

 ||איזה זין  312

 |אהה(.)  ;ב 313

 |הטלפון אה  314

 @|...@עומד להיפתח   315

 | אני חייבת אה(.)   316

 |לגמור את כל הסיפור  317

 @@|מהיום של ה   318

 \מה ;א 319

 |אני חייבת לגמור היום את כל הסיפור ;ב 321

 |אה ;א 321

 ||לא נראה לי שתהיה לך בעיה  322

 |מה זה לא נראה לי ;ב 323

 ||שתהיה לי בעיה  324

 |היא עובדת ;א 325

 ||היא עובדת  326

 ||בחינם היא עובדת(..)   327

 |או ;ב 328

 |ככה איתה ;א 329

331  @...|@ 

 @@|קודם כל (...)   331

 |אנחנו במגדל עזריאלי  332

 |יש לנו כרגע  333

 |פעילות של התנדבות  334

 |במשמר האזרחי  335

 |מה זה היה ;ב 336

 \מאיפה נכנסים ;ד 337

 \זה פה  א337
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 ||כן(...)  ;א ב337

 |יעזור לך  338

 |אני באמצע  339

 |פעילות משטרתית כאן  341

 |המשמר האזרחי  341

 |אסור ;ג 342

 |קודם כל  343

 ||להיכנס לפה  344

 ||אה ;א 345

 |משם ;ג 346

 ||זה הכניסה לקניון  347

 ||מפה לא נכנסים בכלל  348

 |בואו  349

 ||נבדוק בבקשה את התיקים  351

 {|vakasha}בבקשה  ;א 351

 |אתם עוברים ;ג 352

 |בכלל  353

 |זה לא מקום  354

 ||זה מבנה רק לדיירים בלבד  355

 |בבקשה  356

 |יום נעים  א356

 \אתה מבין  357

 |למה אם מישהו ייכנס לפה חלק  358

 ||אף אחד לא בדק אותו  359

 |אז עדיף שייכנס דרך הקניון  361

 ||ושם ישבור את הראש  361

 \כן או לא(.)   362

 ||  צודק ;א 363

364  @...|@@@ 

 |זמן@@  ;ב 365

 |אהה(..)  ;א 366

 @|...@כמה אנשים עובדים  ;ב 367

368  @...|@@@ 

 \מה זה ;א 369

 @|...@כמה אנשים עובדים  ;ב 371

 |לא ;א 371

 |הוא לא יגיע  372

 |לא עוד פעם  373

 ||הוא הלך  374

 ||אבל הוא לחוץ  375

 ))דיבורים ברקע((  376

 \@...@@...@ ;א 377

 @|...@ ;ב 378

379  @...||@ 

— לא אכפת לי מה ;א 381

— לא  381

— מה  382

 |במקרה יעבור פה  383

 ||יעבור  384
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 |לא יעבור  385

 ||לא יעבור  386

 |נו(.)  ;ב 387

 \מה יהיה  388

 ||מה את לחוצה(.)  ;א 389

 \אני לחוצה(.)  ;ב 391

391  @...|@ 

 \אהה ;א 392

 @|...@ ;ב 393

— טוב שלא לקחת אה ;א 394

— טוב שלא לקחת אה זה  395

 |תחבושת  396

 @@@||...@היית   397

 

 


