
 
 

Y111  p.  1 

 Y111_sp2_001 \מה העניינים 

 Y111_sp2_002 \איפה רונית 

 Y111_sp2_003 \לא באה 

 Y111_sp2_004 \אה מה לא הבאת אותה 

 Y111_sp1_001 ||היא לא ביקשה 

 Y111_sp2_005 ||אה 

 Y111_sp1_002 ||בטח יש לה כנראה איך להגיע 

 Y111_sp1_003 |מה את עושה 

 Y111_sp1_004 |את הרשימה של ה 

 Y111_sp1_005 \זאת הרשימה של הטיול 

 Y111_sp1_006 ||חם פה 

 Y111_sp1_007 \לא חם לך 

 Y111_sp2_006 ||כן 

 Y111_sp2_007 ||לא יודעת מה יש לי  

 Y111_sp2_008  ||שכחתי 

 Y111_sp2_009 <צחקוק>

 Y111_sp2_010 ||קמתי כבר מארבע היום 

 Y111_sp1_008 ||למה מארבע 

 Y111_sp2_011 |בישלתי 

 Y111_sp2_012 ||עשיתי אוכל נהדר היום 

 Y111_sp1_009 |כמו  

 Y111_sp1_010 ||את מזכירה לי את סבתא שלי 

 Y111_sp2_013 \אה 

 Y111_sp1_011 ||את מזכירה לי את סבתא שלי 

 Y111_sp1_012 |שלא היתה יכולה 

 Y111_sp1_013 |שלא יכלה לישון 

 Y111_sp2_014 ||אני אגיד לך את האמת 

 Y111_sp2_015 --עוד ש אה 

 Y111_sp2_016 ||נרדמתי בתשע 

 Y111_sp1_014  ||אז המאפייה נפתחה 

 Y111_sp1_015 <צוחקת>

 Y111_sp2_017 |נרדמתי בתשע 

 Y111_sp2_018 |אה 

 Y111_sp2_019 -- -ולא יכול

 Y111_sp2_020 ||בעשר 

 Y111_sp2_021 |כבר קמתי שלוש וחצי  

 Y111_sp2_022 |הסתובבתי 

 Y111_sp2_023 |פה 

 Y111_sp2_024 ||אמרתי יאללה מה אני אסתובב 

 Y111_sp2_025 ||זה בלאו הכי לא שינה כבר 

 Y111_sp2_026 ||את מבינה 

 Y111_sp2_027 --אז זה כבר 

 Y111_sp1_016 ||אבל מתי הלכת לישון  

 Y111_sp1_017 \לא קמת עייפה 

 Y111_sp2_028 ||מה פתאום 

 Y111_sp2_029 ||בתשע נרדמתי 

 Y111_sp2_030 ||עשר  

 Y111_sp1_018 ||אה 

 Y111_sp2_031 |היה איזה 



 
 

Y111  p.  2 

 Y111_sp1_019 ||טוב 

 Y111_sp1_020  ||אבל זה באמת מוקדם 

 Y111_sp2_032 |השבוע 

 Y111_sp2_033 |בקיצור 

 Y111_sp2_034 |נרדמתי  -נר

 Y111_sp2_035 |קמתי בשלוש וחצי 

 Y111_sp2_036 |הסתובבתי הסתובבתי הסתובבתי 

 Y111_sp2_037 ||חמישה לארבע 

 Y111_sp2_038 ||אמרתי חבל על הזמן 

 Y111_sp2_039 |קמתי 

 Y111_sp2_040 ||עשיתי מוסקה 

 Y111_sp2_041 |אה  -עשיתי גיב

 Y111_sp1_021 ||את עושה עם בשר בטח 

 Y111_sp2_042 |חצילים 

 Y111_sp1_022 \לא 

 Y111_sp2_043 ||כן 

 Y111_sp2_044 -- -עשיתי ח

 Y111_sp2_045 ||אם יישאר אני אביא ביום ראשון 

 Y111_sp2_046 |עשיתי חצילים 

 Y111_sp1_023 ||לא 

 Y111_sp1_024 ||אני לא אוכלת 

 Y111_sp1_025 ||אני לא אוכלת בשר 

 Y111_sp2_047 ||אה 

 Y111_sp2_048  |עשיתי חצילים 

 Y111_sp2_049 |חריפים כאלה 

 Y111_sp2_050 |את יודעת אה 

 Y111_sp2_051 |טיגנתי אותם עם בצל וקטשופ 

 Y111_sp1_026 \בצל וקטשופ 

 Y111_sp2_052 ||כן 

 Y111_sp1_027 ||לא שמעתי על זה 

 Y111_sp2_053 ||כן 

 Y111_sp2_054 |עשיתי 

 Y111_sp2_055 |מחצילים  @

 Y111_sp2_056  |עשיתי שניצלים 

 Y111_sp2_057 |עשיתי מרק ירקות 

 Y111_sp1_028 פס

 Y111_sp2_058 ||ואורז 

 Y111_sp2_059 ||אה 

 Y111_sp2_060 ||לא 

 Y111_sp2_061 ||וכדורי בשר 

 Y111_sp1_029 ||הספקת המון 

 Y111_sp2_062 |יודעת אני לא 

 Y111_sp2_063 |אני מבשלת 

 Y111_sp2_064 ||יוצא בסוף כל השבוע אוכלים 

 Y111_sp1_030 ||כן 

 Y111_sp1_031 ||זה נשאר 

 Y111_sp1_032 |מה 

 Y111_sp1_033 \באים לאכול היום 

 Y111_sp2_065 ||לא 



 
 

Y111  p.  3 

 Y111_sp2_066 |אצלי 

 Y111_sp2_067 ||יש בעיה 

 Y111_sp2_068 |שישי  יום

 Y111_sp2_069  ||כולם באים 

 Y111_sp2_070 |ביום שישי 

 Y111_sp2_071 |מה קורה 

 Y111_sp2_072 |בצהריים 

 Y111_sp2_073 |כולם עולים למעלה 

 Y111_sp2_074 ||ואוכלים 

 Y111_sp2_075 |אני מבשלת 

 Y111_sp2_076 |אני שמה במזווה 

 Y111_sp2_077 ||את כל האוכל במזווה 

 Y111_sp2_078 |באים בצהריים 

 Y111_sp2_079 |מי שבא בבית 

 Y111_sp1_034 |טועמים 

 Y111_sp1_035  |בודקים 

 Y111_sp2_080 --בשלוש 

 Y111_sp2_081 --לא 

 Y111_sp2_082 |כל אחד שם לו 

 Y111_sp1_036 <צחקוק>

 Y111_sp2_083 --בעלי שם את זה 

 Y111_sp2_084 ||אנחנו ארוחת ערב לא אוכלים 

 Y111_sp1_037 ||אז עושים צהריים ביחד 

 Y111_sp2_085 ||לא אוכלים ביחד גם 

 Y111_sp2_086 |כי אה 

 Y111_sp2_087 |בעלי בא בארבע  

 Y111_sp2_088 |אני באה בשתיים 

 Y111_sp2_089 |אה 

 Y111_sp2_090 |הילדים באים בשלוש 

 Y111_sp2_091 |כל אחד מתי שבא 

 Y111_sp2_092 ||לוקח אוכל 

 Y111_sp2_093 |נכנס למזווה 

 Y111_sp2_094 |שם צלחת 

 Y111_sp2_095 |מכין לו אוכל 

 Y111_sp2_096 ||ואוכל 

 Y111_sp2_097 --עכשיו ב 

 Y111_sp2_098 ||בלילה  -פעם בחודש אנחנו אוכלים בל

 Y111_sp1_038 ||חנון 'אנחנו ביום שבת עושים ג

 Y111_sp1_039 ||חנון איתי 'אני מביאה ג

 Y111_sp2_099 ||אני לא 

 Y111_sp1_040 \את לא אוהבת 

 Y111_sp1_041 \חנון 'תימנייה שלא אוהבת ג

 Y111_sp2_100 ||ממש לא 

 Y111_sp2_101 ||ממש לא 

 Y111_sp1_042 (|לא )

 Y111_sp1_043 ||זה נחמד 

 Y111_sp1_044 ||זה גם לא צריך לטרוח יותר מדי 

 Y111_sp1_045 |שמים את זה בתנור 

 Y111_sp1_046 |כל הלילה 



 
 

Y111  p.  4 

 Y111_sp2_102 |לא 

 Y111_sp2_103 -- -אנחנו בבוקר ביום שב

 Y111_sp2_104 ||עכשיו בערב אנחנו משחקים קלפים 

 Y111_sp2_105 |עשיתי מרק ירקות נורא טוב 

 Y111_sp2_106 -- -קר -ובערב בעלי יאכל בטח קר

 Y111_sp2_107 |כוסית מרק 

 Y111_sp2_108 -- -או שרוח

 Y111_sp2_109 |שותים בחמש קפה ועוגה 

 Y111_sp2_110 |אז כבר בערב את לא אוכלת 

 Y111_sp2_111 |אז אה 

 Y111_sp2_112 |לפעמים 

 Y111_sp1_047 ||לא 

 Y111_sp1_048 |אוכלים צהריים אה אם 

 Y111_sp1_049  |גדול  

 Y111_sp1_050 |ארוחה  -צ

 Y111_sp2_113 ||צהריים כן 

 Y111_sp2_114 |אבל לפעמים בעלי 

 Y111_sp1_051 -- -ג

 Y111_sp1_052 |בדיוק 

 Y111_sp1_053 ||אז לא צריך למהר 

 Y111_sp2_115 |בתשע  

 Y111_sp2_116 -- -אם אנ 

 Y111_sp2_117 |לפני שאנחנו יוצאים בשמונה 

 Y111_sp2_118 |רוצה משהו 

 Y111_sp2_119 |אז הוא אוכל מרק 

 Y111_sp2_120 |או שניצל 

 Y111_sp2_121 ||או מה שנשאר הוא אוכל גם 

 Y111_sp2_122  |לא מה שנשאר 

 Y111_sp2_123 ||זאת אומרת מה שהוא רוצה 

 Y111_sp2_124 | בבוקר

 Y111_sp2_125 |עושים אה  -עו -אנחנו עו

 Y111_sp2_126 |בורקסים 

 Y111_sp1_054 ||אה 

 Y111_sp1_055 ||חנון 'נו אז זה מחליף את הג

@@ -- Y111_sp2_127 

 Y111_sp1_056 |מה 

 Y111_sp1_057 \אתם יוונים 

 Y111_sp1_058  --שאני 

 Y111_sp1_059 ||אה 

 Y111_sp1_060 ||הוא טורקים 

 Y111_sp2_128 ||טורקים 

 Y111_sp1_061 <צקצוק>

 Y111_sp2_129 ||גם אני אוהבת בורקסים 

 Y111_sp1_062 ||כן 

 Y111_sp1_063 ||נכון 

 Y111_sp2_130 |לא תמיד אני עושה בורקסים 

 Y111_sp2_131 |אבל אם יש לי מלא גבינות 

 Y111_sp1_064 |ה 

 Y111_sp1_065 |שכנים שלי 



 
 

Y111  p.  5 

 Y111_sp1_066 |שהם בולגרים 

 Y111_sp2_132 |אם יש לי מלא גבינות 

 Y111_sp2_133 |אז אנחנו 

 Y111_sp2_134 |אה 

 Y111_sp2_135 |עושים גבינות 

 Y111_sp2_136 -- -קט

 Y111_sp2_137 |אה 

 Y111_sp2_138 | 'קוטג

 Y111_sp2_139 |וזה 

 Y111_sp2_140 |ולפעמים ביצה עם בצל 

 Y111_sp1_067 |כן נו 

 Y111_sp2_141 |חביתה עם בצל 

 Y111_sp1_068 |כמו היוונים או 

 Y111_sp2_142 |עם ביצים רכות 

 Y111_sp2_143 ||תלוי 

 Y111_sp1_069 |השכנים שלי 

 Y111_sp1_070 |הבעלי בית שלי 

 Y111_sp1_071 |הם בולגרים 

 Y111_sp1_072 |אז הם גם 

 Y111_sp1_073 |כל יום שבת בבוקר 

 Y111_sp1_074 |זה 

 Y111_sp1_075 ||בורקסים 

 Y111_sp2_144 \היא לא מזמינה אותך בורקסים 

 Y111_sp1_076 ||לפעמים היא הזמינה 

 Y111_sp2_145  || יש להם בורקסים טעימים

 Y111_sp1_077 ||בהתחלה 

@...@|| Y111_sp2_146 

 Y111_sp1_078 -- -מעו

 Y111_sp1_079  |אה 

 Y111_sp1_080 ||היא עושה את זה לבד 

 Y111_sp1_081 |את הבצק 

 Y111_sp1_082 ||הכול 

 Y111_sp1_083 ||מעולה 

 Y111_sp2_147 \הדירה גדולה היא השכירה 

 Y111_sp2_148 \דירה גדולה 

 Y111_sp1_084 ||שניים וחצי חדרים 

 Y111_sp2_149 \כמה 

 Y111_sp1_085 |חצר 

 Y111_sp1_086 \כמה כסף 

 Y111_sp1_087 ||שלוש מאות חמישים 

 Y111_sp2_150 ||לא הרבה 

 Y111_sp1_088 ||לא 

 Y111_sp1_089 ||זה כלום 

 Y111_sp1_090 |אני נכנסתי ב 

 Y111_sp1_091 ||תקופה שהיה מאוד זול 

 Y111_sp1_092  ||לפני הבחירות הקודמות 

 Y111_sp2_151 ||עוד מעט תהיה לי דירה נחמדה להשכיר  

 Y111_sp1_093  ||עוד מעט אני בתאילנד 

 Y111_sp2_152 ||לא אמרת 



 
 

Y111  p.  6 

 Y111_sp1_094 <צחוק>

 Y111_sp2_153 ||מתי את נוסעת 

 Y111_sp1_095 |עשרים ותשע ב 

 Y111_sp1_096 ||יולי 

 Y111_sp2_154 ||לא נעים לי מסכנה 

 Y111_sp2_155 |וזה 

 Y111_sp2_156 ||ומה הם יעשו 

 Y111_sp2_157 ||מה הם יעשו 

 Y111_sp1_097 ||מה לא נעים 

 Y111_sp1_098 ||רגע 

 Y111_sp1_099 ||אני אביא את הקפה שלי גם 

 Y111_sp1_100 ||זה לא פייר שרק את שותה 

 Y111_sp1_101 |שנייה 

 Y111_sp1_102 ||מה לא נעים 

 Y111_sp2_158 ||היא הלכה הביתה 

 Y111_sp1_103 ||כן 

 Y111_sp1_104 ||אני יודעת 

 Y111_sp1_105 ||גיליתי את זה אתמול כשהיא אמרה שלום 

 Y111_sp1_106 ||לא ידעתי 

 Y111_sp2_159 |תשמעי אה 

 Y111_sp2_160 ||אני אגיד לך את האמת 

 Y111_sp2_161 |רינה 

 Y111_sp2_162 | אני בהתחלה חשבתי

 Y111_sp2_163 ||שדינה היא תישאר פה 

 Y111_sp2_164 |מירי  הקודם כול היא החליפה את א

 Y111_sp2_165 | אז אמרתי

 Y111_sp2_166 |אולי מירי תסכים ללכת להשמות 

 Y111_sp2_167 \את מבינה 

 Y111_sp1_107 ||אבל מירי לא הסכימה 

 Y111_sp2_168 ||אבל מירי לא הסכימה 

 Y111_sp1_108 ||היא סיפרה לי  

 Y111_sp2_169 | אמרתי

 Y111_sp2_170 |אם מירי תלך להשמות 

 Y111_sp2_171 |ושתיהן יעשו משכורות 

 Y111_sp2_172 ||כי היא לא מתאימה להשמות 

 Y111_sp2_173 ||היא לא מתאימה למכירות 

 Y111_sp2_174 |היא 

 Y111_sp2_175 |העבודה מתאימה לעשות את 

 Y111_sp2_176 |אבל אה 

 Y111_sp2_177 |מכירות צריכה להיות ממזרתה 

 Y111_sp2_178 --את צריכה ל 

 Y111_sp2_179 |זה לא 

 Y111_sp2_180 ||כל אחד יכול 

 Y111_sp2_181 |אז אמרתי 

 Y111_sp2_182 |מירי בסדר  הא

 Y111_sp2_183 |מירי יודעת למכור וזה 

 Y111_sp2_184 ||אבל היא לא רוצה 

 Y111_sp2_185 ||אני אמרתי ניקח אותה להשמות 

 Y111_sp2_186 |אף על פי ש 



 
 

Y111  p.  7 

 Y111_sp2_187 ||היא לא מתאימה 

 Y111_sp2_188 |אבל אה 

 Y111_sp2_189 |איך קוראים לו 

 Y111_sp2_190 ||גילה צלצלה שלשום 

 Y111_sp1_109 |אהלן 

 Y111_sp1_110 ||לימור 

 Y111_sp1_111 ||י ויו

 Y111_sp1_112 ||כמה זמן לא ראיתי אותך 

 Y111_sp1_113 ||מחודש מאי אני חושבת שלא ראיתי אותך 

 Y111_sp3_001 ||אמרת לי שבע בבוקר 

 Y111_sp3_002 ||היי  

 Y111_sp1_114 ||אני שבע 

 Y111_sp1_115  ||לא חשבתי שגם את שבע 

 Y111_sp1_116 <צחוק>

 Y111_sp3_003 || את נותנת לי עבודה

 Y111_sp3_004 \ לא

 Y111_sp1_117 ||כן 

 Y111_sp3_005 ||את סתם מספרת לנו שאת רכזת השגחה  @

 Y111_sp1_118 ||בואי 

 Y111_sp1_119 ||אני אתן לך 

@@@ || Y111_sp1_120 

 Y111_sp3_006 ||את בטח מנקה שם 

 Y111_sp1_121 <צחוק ושאיפה>

@..@ | Y111_sp3_007 

@..@ || Y111_sp3_008 

 Y111_sp1_122 ||מה נשמע 

 Y111_sp3_009 ||בסדר 

 Y111_sp1_123 |יפה מאוד ה 

 Y111_sp1_124 ||תליון 

 Y111_sp3_010 || @..@ אמרת לי את זה אז

 Y111_sp1_125 |אני אני ניסיתי ל להיזכר  

 Y111_sp1_126 |אם זה אותו אחד שאמרתי או ש אמ 

 Y111_sp1_127 ||הייתה לי הרגשה 

 Y111_sp1_128 ||רגע 

 Y111_sp1_129 |הבלגן חוגג פה 

 Y111_sp1_130 |בגלל שהמדפסת 

 Y111_sp1_131 |בדיוק כשהיינו צריכים אותה 

 Y111_sp3_011 |תגידי 

 Y111_sp1_132 -- -תסת

 Y111_sp3_012 \אני יכולה לקבל תלוש גם 

 Y111_sp3_013 -- -של פעם שעבר

 Y111_sp3_014 \של חודש שעבר 

 Y111_sp1_133 |אה 

 Y111_sp1_134 ||זה לא אני מוציאה 

 Y111_sp1_135  |זאת אה 

 Y111_sp1_136 ||מישהי אחרת שהיא לא נמצאת כאן בימי שישי 

 Y111_sp1_137 |זה 

 Y111_sp1_138 ||מי שהיא אחראית על משכורות 

 Y111_sp1_139 -- -זאת אומרת להו



 
 

Y111  p.  8 

 Y111_sp1_140 ||זה לא שהתלושים מוכנים 

 Y111_sp1_141 ||זה צריך להוציא אותם 

 


