
 
 

Y34  p.  1 

 Y34_sp1_001 |סיגל 

 Y34_sp1_002 -- (את זה)אני אספר לך 

 Y34_sp1_003 |סיגל 

 Y34_sp1_004 ||יותר כבדה ממני 

 Y34_sp2_001  ||רואים 

 Y34_sp2_002 <צחוק>

 Y34_sp1_005 ||אני יותר קלילה 

 Y34_sp1_006 |בקיצור 

 Y34_sp1_007 |אז אני 

 Y34_sp1_008 |איזשהו יום אה 

 Y34_sp1_009 |לקחתי אותה הביתה 

 Y34_sp1_010 |ואז היא אמרה לי 

 Y34_sp1_011 |אחרי שכבר סגרנו את הכול וזה 

 Y34_sp1_012 |ו 

 Y34_sp1_013 ||ועוד לא דיברתי עם תמיר 

 Y34_sp1_014 |אבל היא אמרה לי  -א

 Y34_sp1_015 |יעל 

 Y34_sp1_016 |אה 

 Y34_sp1_017 ||יש כמה דברים שאנחנו צריכות לסגור 

 Y34_sp1_018 |כאילו אז 

 Y34_sp1_019 ||דברי 

 Y34_sp1_020 |אמ 

 Y34_sp1_021 |אה 

 Y34_sp1_022 |רוצה לדעת אם את אה  -אני ר

 Y34_sp1_023 |אם יש דברים שאת תארזי 

 Y34_sp1_024 |כי בכל־זאת 

 Y34_sp1_025 | אני צריכה להרגיש שם אה

 Y34_sp1_026 |בבית 

 Y34_sp1_027  ||שלי 

 Y34_sp1_028 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_029 |סיגל 

 Y34_sp1_030 |את רצית את הבית כמו שהוא 

 Y34_sp1_031 |בואי איתי 

 Y34_sp1_032 |תגידי לי 

 Y34_sp1_033 |זה אני לא רוצה 

 Y34_sp1_034 |זה אני לא רוצה 

 Y34_sp1_035 |רוצה זה לא 

 Y34_sp1_036 ||אני אורזת 

 Y34_sp1_037 -- -מה שאת ל

 Y34_sp2_003 ||מה היא לא רוצה 

 Y34_sp1_038 ||את הנרות האלה על השולחן 

 Y34_sp1_039  \אני יודעת מה היא לא רוצה 

 Y34_sp2_004 --היא אמרה 

 Y34_sp2_005 \היא לא אמרה לך 

 Y34_sp1_040 ||היא לא אמרה מה 

 Y34_sp1_041 ||בגדול 

 Y34_sp1_042 -- -כאילו ד

 Y34_sp1_043 ||פקס 'פיצ

 Y34_sp1_044 ||פקס 'מאמינה שפיצ -אני מתכוו



 
 

Y34  p.  2 

 Y34_sp1_045 |כי היא אמרה 

 Y34_sp1_046 ||תשאירי את הבית כמו שהוא 

 Y34_sp1_047 |זה אומר 

 Y34_sp1_048 |שהיא רוצה סלון 

 Y34_sp1_049 ||היא רוצה חדר־שינה היא רוצה מטבח 

 Y34_sp1_050 \את מבינה 

 Y34_sp1_051 ||אה 

 Y34_sp1_052 |גם אה 

 Y34_sp1_053 ||מכונת כביסה יש לה  

 Y34_sp1_054 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_055 |סיגל 

 Y34_sp1_056 ||לא ביג דיל 

 Y34_sp1_057 |את עוברת 

 Y34_sp1_058 |בבית מסתובבת איתי 

 Y34_sp1_059 |כל מה שאת לא רוצה 

 Y34_sp1_060 |נכנס לקרטון 

 Y34_sp1_061 ||והוא מאוחסן פה 

 Y34_sp2_006 ||נכון 

 Y34_sp1_062 ||ברור שאת צריכה להרגיש בבית שלך 

 Y34_sp1_063 \את לא רוצה את התמונות האלה 

 Y34_sp1_064 ||הם יהיו במחסן 

 Y34_sp1_065 ||אין לי שום בעיה 

 Y34_sp2_007 ||נכון 

 Y34_sp1_066 ||הלאה 

 Y34_sp1_067 \יש עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו 

 Y34_sp1_068  ||נקסט 

 Y34_sp2_008 ||כן 

 Y34_sp2_009 \נו 

 Y34_sp1_069 |אז היא אמרה לי אה 

 Y34_sp1_070 |אני רוצה 

 Y34_sp1_071 |אה 

 Y34_sp1_072  |לדעת אם אה 

 Y34_sp1_073 |כשאת חוזרת 

 Y34_sp1_074 |אם את נכנסת לדירה 

 Y34_sp1_075 |או ש 

 Y34_sp1_076 ||כי אז אה יש סיכוי שאני לא יכנס לדירה 

 Y34_sp1_077 ||אמרתי לה תראי 

 Y34_sp1_078 |אה 

 Y34_sp1_079 |מכיוון 

 Y34_sp1_080 |אם 

 Y34_sp1_081 |יוצר לך בעיה אם זה 

 Y34_sp1_082  --מה 

 Y34_sp1_083 ||למה זה בעיה בשבילך בעצם 

 Y34_sp1_084 |כי 

 Y34_sp1_085 |אני זוכרת שהיא אמרה לי 

 Y34_sp1_086  |היום היא קצת מתכחשת 

 Y34_sp1_087 ||אבל לא משנה 

 Y34_sp1_088 |שהיא אמרה לי 

 Y34_sp1_089 |השכירות שאם הם יעלו את 



 
 

Y34  p.  3 

 Y34_sp1_090 ||נגיד 

 Y34_sp1_091 |אחרי חודשיים 

 Y34_sp1_092 |ארבעה חודשים 

 Y34_sp1_093 |ש 

 Y34_sp1_094 |אנחנו נעשה את הטריק הזה שכאילו אני 

 Y34_sp1_095 |מתקשרת 

 Y34_sp1_096 |ואומרת שאני נשארת עוד 

 Y34_sp1_097 |אז אה 

 Y34_sp1_098 |היא  -מסאז היא 

 Y34_sp1_099 |תסתכל על זה ש  

 Y34_sp1_100 ||אוקיי 

 Y34_sp1_101 |אז כמה חודשים היא נהנתה 

 Y34_sp1_102 |מדירה 

 Y34_sp1_103 |מדליקה 

 Y34_sp1_104 |ב 

 Y34_sp1_105 ||באותו סכום שהיום היא משלמת  

 Y34_sp1_106 ||על חדר וחצי  -ד

 Y34_sp2_010 ||כן 

 Y34_sp1_107 \אוקיי 

 Y34_sp1_108 |אז אה 

 Y34_sp1_109 |אז היא אמרה 

 Y34_sp1_110 |ש 

 Y34_sp1_111 |אז קודם־כול היא קצת מתכחשת לזה אבל לא משנה 

 Y34_sp1_112 |ו 

 Y34_sp1_113 |אז זכרתי את זה 

 Y34_sp1_114 |אז שאלתי אותה 

 Y34_sp1_115 |מה 

 Y34_sp1_116 ||למה 

 Y34_sp1_117 |מה 

 Y34_sp1_118 |למה את צריכה מעכשיו את ה 

 Y34_sp1_119 -- -הסכמ

 Y34_sp1_120 |את ה 

 Y34_sp1_121 ||החלטה הזאת 

 Y34_sp1_122 |את הקביעה הזאת מעכשיו מה 

 Y34_sp1_123 |מה 

 Y34_sp1_124 \זה נותן לך ביטחון 

 Y34_sp1_125 ||היא אמרה לי כן 

 Y34_sp1_126 ||אמרתי לה אוקיי 

 Y34_sp1_127 |אם זה מה שזה עושה לך 

 Y34_sp1_128 |אז בואי נקבע 

 Y34_sp1_129 |ש 

 Y34_sp1_130 --ש 

 Y34_sp1_131 |הדירה הזאת שלך 

 Y34_sp1_132 ||מראשון באוגוסט 

 Y34_sp2_011 ||אהה 

 Y34_sp2_012 ||לא חוזרת אליה  @

 Y34_sp1_133 \אוקיי 

 Y34_sp1_134 ||שאני חוזרת 

 Y34_sp1_135 ||אני מבינה שאני לא חוזרת לדירה הזאת 



 
 

Y34  p.  4 

 Y34_sp1_136 |אני אמרתי לה 

 Y34_sp1_137 |גם אין לי בעיה להסכים איתך על זה 

 Y34_sp1_138 |למרות שאולי הייתי רוצה אותה 

 Y34_sp1_139 |בגלל שאני 

 Y34_sp1_140 --בכלל 

 Y34_sp1_141 |תוכנית המקורית  -במ

 Y34_sp1_142 |תכננתי חודש מראש 

 Y34_sp1_143 ||להודיע להם שאני עוזבת 

 Y34_sp2_013 ||מהמ 

 Y34_sp1_144 |פתאום הגיעה ההצעה הזאת שלה 

 Y34_sp1_145 ||והפתרון המעולה הזה 

 Y34_sp1_146 ||אז בסדר 

 Y34_sp1_147 ||אז בואי נלך לפי מה שאת רוצה 

 Y34_sp1_148 ||זה גם פותר לי בעיות 

 Y34_sp2_014 ||נכון 

 Y34_sp1_149 \אוקיי 

 Y34_sp1_150 ||סבבה 

 Y34_sp1_151 |אם זה מה שנותן לך את הביטחון 

 Y34_sp1_152 |את יכולה להיות סמוכה ובטוחה 

 Y34_sp1_153  --שכשאני חוזרת אני 

 Y34_sp1_154 ||את נשארת כאן 

 Y34_sp1_155 ||אמרתי לה 

 Y34_sp1_156 |יש רק דבר אחד 

 Y34_sp1_157 |שאני אשמח 

 Y34_sp1_158 |אם בימים הראשונים 

 Y34_sp1_159 ||שאני אנחת 

 Y34_sp1_160 |שעוד אין לי איפה להיות 

 Y34_sp1_161 |אם תוכלי 

 Y34_sp1_162 |לתת לי להיות כאן 

 Y34_sp1_163 ||כי כל הדברים שלי כאן 

 Y34_sp1_164 |ואם זה ייצור בעיה 

 Y34_sp1_165  ||יש אצל אימא שלי חדר 

 Y34_sp1_166 |חדר שינה ריק 

 Y34_sp1_167 |כאילו עם מיטה 

 Y34_sp1_168 |שאז אני רק אבוא לקחת מכאן כמה דברים 

 Y34_sp1_169 |הראשונים ואני אלך להיות שם בימים 

 Y34_sp1_170 ||עד שאני אדע מה קורה איתי בכלל 

 Y34_sp1_171 |אמרה לי ברור שאת יכולה להיות כאן 

 Y34_sp1_172 |וזה 

 Y34_sp1_173 |וזה 

 Y34_sp1_174 |אני אומרת לך בסוגריים 

 Y34_sp2_015 ||שקשה לה עם השתיקה 

 Y34_sp1_175 <צקצוק>

 Y34_sp2_016 \את חושבת 

 Y34_sp1_176 |שנראה לי 

 Y34_sp1_177 ||לא 

 Y34_sp1_178 ||סגרנו את הנושא 

 Y34_sp1_179 ||זהו 

 Y34_sp1_180 ||נסגר 



 
 

Y34  p.  5 

 Y34_sp1_181 ||ועל הצד הטוב ביותר 

 Y34_sp1_182 |כל הסימני שאלה שהיו לה 

 Y34_sp1_183 |שהיא העלתה 

 Y34_sp2_017 |מהמ 

 Y34_sp1_184 ||הגיעו לפתרון 

 Y34_sp2_018 \אז מה נראה לך 

 Y34_sp1_185 |לי נראה 

 Y34_sp1_186 |שכשאני אחזור 

 Y34_sp1_187 |בגלל שהדירה תישאר ריקה 

 Y34_sp1_188 ||היא לא תרצה להמשיך כאן 

 Y34_sp1_189 \מה היא פתאום תקנה סלון 

 Y34_sp1_190 \פתאום היא תקנה חדר שינה והכול ביחד 

 Y34_sp1_191 \גז 

 Y34_sp1_192 --כאילו 

 Y34_sp2_019 |אז אולי כבר 

 Y34_sp2_020 |כשהיא נמצאת כאן 

 Y34_sp1_193 <צקצוק>

 Y34_sp1_194 ||היא קונה עכשיו אוטו עם הלוואות 

 Y34_sp1_195 |אין סיכוי ש 

 Y34_sp1_196 ||בשביל לחיות כאן היא צריכה אוטו 

 Y34_sp1_197 ||היא קונה עכשיו אוטו 

 Y34_sp2_021 |למה היא צריכה כזה אוטו 

 Y34_sp1_198 \מי אמר כזה 

 Y34_sp1_199 ||אבל גם עשרים אלף אין לה 

 Y34_sp2_022 \לא  @@

 Y34_sp2_023 \אין לה 

 Y34_sp1_200 ||לא 

 Y34_sp1_201 ||אין לה גרוש 

 Y34_sp2_024 -- -היא עוב

 Y34_sp2_025 ||היא עובדת כבר כמה שנים טובות 

 Y34_sp2_026 \לא 

 Y34_sp1_202 צקצוק<>צקצוק>

 Y34_sp2_027 ||אני גם לא קיבלתי כלום מההורים שלי 

 Y34_sp1_203 \את הלימודים מי מימן 

 Y34_sp2_028 ||חצי אני חצי הם 

 Y34_sp1_204 ||אז היא הכול 

 Y34_sp2_029 \מה היא למדה 

 Y34_sp1_205 ||תואר ראשון 

 Y34_sp2_030 ||מה היא למדה 

 Y34_sp1_206 |אמ 

 Y34_sp1_207 |אה 

 Y34_sp1_208 |נו 

 Y34_sp1_209 ||לא כוח אדם 

 Y34_sp1_210 ||משאבי אנוש 

 Y34_sp1_211 ||אני חושבת 

 Y34_sp2_031 ||אה 

 Y34_sp2_032 |כאילו 

 Y34_sp2_033 \שמה הם הכירו 

 Y34_sp2_034  |היא ו 



 
 

Y34  p.  6 

 Y34_sp2_035  \מירי 

 Y34_sp2_036 \זה שלוש שנים לימודים 

 Y34_sp2_037 ||כן 

 Y34_sp2_038 ||מלמדים את זה במכללת ספיר 

 Y34_sp1_212 ||מתואר ראשון 

 Y34_sp2_039 \היא גרה בשכירות באותה תקופה 

 Y34_sp1_213 ||מירי עשתה בספיר את השנה האחרונה או משהו כזה 

 Y34_sp1_214 ||אני לא זוכרת 

 Y34_sp2_040 ||אה 

 Y34_sp2_041 \וואלה 

 Y34_sp2_042 |ניסיתי 

 Y34_sp1_215 ||גרה באשקלון 

 Y34_sp1_216 ||עם בעלה 

 Y34_sp2_043 ||אה 

 Y34_sp2_044 ||וואלה 

 Y34_sp2_045 |תגידי והיא אמ 

 Y34_sp2_046 |גרה בשכירות בתקופה שהיא הייתה ב 

 Y34_sp1_217 ||היא כל החיים בשכירות  

 Y34_sp2_047 \סיגל 

 Y34_sp1_218 |ההורים שלה גרושים 

 Y34_sp1_219 ||ואין להם גרוש על התחת 

 Y34_sp1_220 -- -הם שניהם יוצא

 Y34_sp1_221 |הוא 

 Y34_sp1_222 |בקיבוץ עדיין 

 Y34_sp1_223 ||ואימא שלו יוצאת קיבוץ 

 Y34_sp1_224 ||אימא שלה 

 Y34_sp2_048 <אנחה> 

 Y34_sp1_225 ||והיא התחילה בלי כלום 

 Y34_sp1_226 ||בגירושים 

 Y34_sp1_227 |היא לקחה את ה 

 Y34_sp1_228 |ילדים 

 Y34_sp1_229 |לקחה מזוודה 

 Y34_sp1_230 ||ועבר־ עברה לראשון 

 Y34_sp1_231 |והיא עברה לראשון 

 Y34_sp1_232 ||כי אחות שלה גרה שם 

 Y34_sp1_233 |ואז 

 Y34_sp1_234 |התחילו לחפש בית 

 Y34_sp1_235 |התחילו לחפש עבודה 

 Y34_sp1_236 ||היא כמה שנים היתה בלי עבודה 

 Y34_sp2_049 ||יא אללה 

 Y34_sp2_050 ||אין לה כלום 

 Y34_sp2_051 ||תראי 

 Y34_sp2_052 |גם אני לא קניתי לי 

 Y34_sp2_053 --את הסלון < צקצוק>

 Y34_sp2_054 ||סלון 

 Y34_sp2_055 |את ה 

 Y34_sp2_056 |מספר ספות האלה שיש לי שם 

 Y34_sp2_057 ||זה לא אני קניתי 

 Y34_sp1_237 ||תראי 



 
 

Y34  p.  7 

 Y34_sp2_058 ||זה חברה שלי 

 Y34_sp1_238 -- -אתה צריך ג

@ || Y34_sp2_059 

 Y34_sp1_239 |אתה צריך גם מזל 

 Y34_sp1_240 |בשביל אה 

 Y34_sp1_241 ||שיהיה לך מאיפה לקבל 

 Y34_sp1_242  |את ה 

 Y34_sp2_060 |אבל אני קניתי לעצמי את המיטה 

 Y34_sp2_061 |המערכת את 

 Y34_sp2_062 |את הטלוויזיה 

 Y34_sp2_063 |את הווידיאו 

 Y34_sp1_243 -- -אבל כל אחד הו

 Y34_sp2_064 | @ גם קומקום חשמלי

 Y34_sp1_244 ||בסדר < צקצוק>

 Y34_sp1_245  --אבל 

@..@ | Y34_sp2_065 

 Y34_sp1_246 |אבל אה 

 Y34_sp1_247 -- -ליא

 Y34_sp1_248 ||לא צריך לשפוט < חריקה>

 Y34_sp1_249 |כי כל אחד בא ממקום אחר 

 Y34_sp1_250  |כל אחד עושה עם הכסף שלו 

 Y34_sp1_251 |ויש לו סדרי עדיפויות אחרים 

 Y34_sp2_066 ||נכון 

 Y34_sp2_067 ||בדיוק 

 Y34_sp2_068 ||זה סדרי עדיפויות 

 Y34_sp1_252 -- -זה לא רק סדרי עדיפויו

 Y34_sp1_253 --יכול להיות היא  

 Y34_sp1_254 ||יכול להיות שהיא מתחילה עם פחות ממני וממך 

 Y34_sp1_255 ||שילמת חצי מהלימודים רק  -כי את לימ

 Y34_sp1_256 ||היא שילמה את הכול 

 Y34_sp1_257 \זה עוד שלושים אלף שקל 

 Y34_sp2_069 ||משהו כזה 

 Y34_sp1_258 ||זהו 

 Y34_sp2_070 ||כן 

 Y34_sp1_259 ||אז היא חשבה לקנות ממני את האוטו 

 Y34_sp2_071 ||כן 

 @...@ || Y34_sp2_072 

 Y34_sp1_260 ||עכשיו 

 Y34_sp1_261 ||השבוע 

 Y34_sp1_262 |היא אמרה לי 

 Y34_sp1_263 |תבררי כמה 

 Y34_sp1_264 ||חושבת לקנות  -אני רוצ

 Y34_sp1_265 |בסוף אח שלה 

 Y34_sp1_266 |מכניס לה דברים לראש 

 Y34_sp1_267 ||שלדעתי הם לא נכונים 

 Y34_sp1_268 ||אבל מה אכפת לי 

 Y34_sp1_269 ||אני לא לחוצה למכור 

 Y34_sp2_073 ||שתקנה  

 Y34_sp1_270 |אח שלה אמר לה 



 
 

Y34  p.  8 

 Y34_sp1_271 |שבסכום 

 Y34_sp1_272 |של האוטו שלי 

 Y34_sp1_273 |אה 

 Y34_sp1_274 |היא יכולה לקנות 

 Y34_sp1_275 |כבר שנתון אחד יותר 

 Y34_sp1_276 -- - אב -א

 Y34_sp2_074 |כמה עולה 

 Y34_sp2_075 \האוטו שלך 

 Y34_sp1_277 ||הוא ירד 

 Y34_sp1_278 ||שבע אלף 

 Y34_sp1_279 ||בשנה האחרונה 

 Y34_sp2_076 ||איזה בעסה 

 Y34_sp1_280 ||ארבעים אלף 

 Y34_sp1_281 ||במקום ארבעים ושבע 

 Y34_sp1_282 |הוא היה ארבעים ו 

 Y34_sp1_283 |שבע וחצי 

 Y34_sp2_077 \איזה שנה 

 Y34_sp2_078 \תשעים ושש  

 Y34_sp1_284 |אז אמרתי לה 

 Y34_sp1_285 ||תראי סיגל 

 Y34_sp1_286  |בגדול 

 Y34_sp1_287 ||המשפט הזה הוא נכון 

 Y34_sp1_288 |תרדי לפרטים 

 Y34_sp1_289 |זה אוטומט 

 Y34_sp1_290 |זה עם מזגן 

 Y34_sp2_079 |אוטו אמין 

 Y34_sp2_080 |זה אוטו טוב 

 Y34_sp1_291 |זה 

 Y34_sp1_292 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_293 \ואת יודעת מה הסיבה שאני קניתי יפני 

@..@ Y34_sp2_081 

 Y34_sp1_294 ||אני אה באתי מאירופאי 

 Y34_sp1_295 |היה לי פיאט 

 Y34_sp1_296 ||ו 'והיה לי פז

 Y34_sp1_297 ||אני באתי מאירופאי 

 Y34_sp1_298 ||על אירופאי הפסדתי עשרים אלף שקל 

 Y34_sp1_299 \את יודעת את זה 

 Y34_sp1_300 ||אמנם לא בשנה 

 Y34_sp1_301 ||האוטו הזה היה אצלי שלוש שנים 

 Y34_sp1_302 |אבל אם תכפילי שבע כפול שלוש 

 Y34_sp1_303 ||< סיום תוך צחקוק>בעצם גם תגיעי לאותו דבר 

 Y34_sp1_304 <שאיפת צחוק>

 Y34_sp1_305 ||עכשיו שאני חושבת על זה < בצחקוק> 

 Y34_sp2_082 ||לא 

 Y34_sp2_083 |זה 

 Y34_sp2_084  --במיוחד ב 

 Y34_sp1_306 ||לא 

 Y34_sp2_085  |קניתי ב 

 Y34_sp2_086 |מאתיים ועשר @ ..@אני 
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 Y34_sp1_307 |אבל אמרתי לה 

 Y34_sp1_308 |אני עברתי ל 

 Y34_sp1_309 --אני עברתי 

 Y34_sp1_310 ||בכמה זמן 

 Y34_sp2_087 ||שנתיים וחצי 

 Y34_sp1_311 ||לא 

 Y34_sp1_312 ||כמה הפסדת 

 Y34_sp2_088 |עכשיו 

 Y34_sp1_313 \עשר 

 Y34_sp2_089 ||לא 

 Y34_sp2_090 -- -שתים עשר

 Y34_sp2_091 |אה 

 Y34_sp2_092 ||שתים עשרה 

 Y34_sp1_314 |נו 

 Y34_sp1_315 ||אז זה כמעט כמו זה 

 Y34_sp2_093 ||אבל אני לא אמכור במחירון 

 Y34_sp2_094 \את מבינה 

 Y34_sp1_316 |אני אמכור מחירון 

 Y34_sp1_317 ||אני לא יורדת בגרוש 

 Y34_sp2_095 ||מחירון @ אני גם לא מוכרת 

 Y34_sp1_318 \למה 

 Y34_sp1_319 ||לפני שבוע עשיתי טסט 

 Y34_sp1_320 \אני יורדת במחירון 

 Y34_sp2_096 || אה

 Y34_sp2_097 ||טוב 

 Y34_sp2_098 ||אני עוד לא עשיתי טסט 

 Y34_sp1_321 ||אלף שקל עולה טסט 

 Y34_sp1_322 <צקצוק>

 Y34_sp2_099 ||אני עוד לא עשיתי טסט 

 Y34_sp1_323 ||לא מורידה גרוש מהמחירון 

 Y34_sp2_100 || @..@  אני באוגוסט

 Y34_sp1_324 |קניתי מחירון 

 Y34_sp1_325 ||אני אמכור מחירון 

 Y34_sp1_326 ||הוא גם טוב 

 Y34_sp2_101 |איך ביררת כמה עולה ה 

 Y34_sp1_327 |אני צלצלתי לסוכן ביטוח שלי 

 Y34_sp1_328 |כי תמיד לסוכן ביטוח יש את ה 

 Y34_sp1_329 ||יצחק לוי הזה 

(@) Y34_sp2_102 

@..@  Y34_sp2_103 

 Y34_sp1_330 |שאלתי אותו 

 Y34_sp1_331 |לך זמן עכשיו יש 

 Y34_sp1_332 ||כי אני רוצה שתבדוק לי משהו 

 Y34_sp1_333 |אמר לי 

 Y34_sp1_334 ||דברי 

 Y34_sp1_335 ||תוך שנייה הוא נתן 

 Y34_sp2_104 |אני גם 

 Y34_sp2_105 ||אני אתקשר אליו לשאול אותו מה המחירון 

 Y34_sp2_106 \תמיד יש להם את המחירון  -ש
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 Y34_sp1_336 ||תמיד 

 Y34_sp1_337 ||כל חודש 

 Y34_sp1_338 |הוא גם אמיר מתעסק עם אה 

 Y34_sp1_339 ||הוא מתווך לפעמים בין אנשים 

 Y34_sp1_340 |את האוטו הראשון הראשון 

 Y34_sp1_341 ||קניתי דרך הסוכן ביטוח 

 Y34_sp1_342 |כי הוא ידע על אוטו למכירה 

 Y34_sp1_343 ||של מבוטח שלו 

 Y34_sp2_107 ||אני אתקשר אליו 

 Y34_sp2_108 |כן 

 Y34_sp2_109 ||האלה @ ..@גם לי ממליצים לקנות 

 Y34_sp1_344 --אמרתי לה 

 Y34_sp1_345  |אמרתי לה סיגל 

 Y34_sp1_346 |ו מאתיים וחמש 'אני קניתי פז

 Y34_sp1_347 |אמנם דגם מיוחד 

 Y34_sp1_348 ||בארבעים אלף שקל 

 Y34_sp1_349  |הרכב הבא 

 Y34_sp1_350 |שרציתי להתקדם 

 Y34_sp1_351 ||היה לי רק להתחיל מעשרים 

 Y34_sp1_352 \את יודעת את זה 

 Y34_sp1_353 --איזה 

 Y34_sp1_354 \חרא זה סליחה על הביטוי 

 Y34_sp2_110 || @ זה ממש מעצבן

 Y34_sp1_355 |מה 

 Y34_sp1_356 |אני מרוויחה בשלוש שנים נטו עשרים אלף שקל 

 Y34_sp1_357 ||לא יודעת 

 Y34_sp1_358 ||לא ישבתי לחשב את זה 

 Y34_sp1_359 ||אבל עד שאני מרוויחה עשרים אלף שקל נטו ביד 

 Y34_sp2_111 ||אני גם 

 Y34_sp2_112 |אני חושבת על זה 

 Y34_sp2_113 |את האוטו  אני זוכרת שכשקניתי

 Y34_sp2_114 ||היה לי שמונה עשרה 

 Y34_sp2_115 ||ולקחתי הלוואה של עוד שנים עשר אלף שקל 

 Y34_sp2_116 |ונכנסתי למינוס 

 Y34_sp2_117 ||כי האוטו היה שלושים וחמישה אלף שקל 

 Y34_sp2_118 |היום אני מוכרת אותו 

 Y34_sp2_119 |המחירון הוא עשרים ושלוש 

 Y34_sp2_120 ||אני לא יודעת אם אני אצליח למכור אותו בעשרים ושלוש 

 Y34_sp2_121 \בסדר 

 Y34_sp2_122 |אבל כאילו 

 Y34_sp2_123 |סך־הכול נשמר לי 

 Y34_sp2_124 ||משהו כמו ארבעת אלפים שקל 

 Y34_sp2_125 ||בוא נאמר שאני אמכור אותו בעשרים ושתיים 

 Y34_sp1_360 ||לא ייאמן 

 Y34_sp2_126 |כאילו 

 Y34_sp2_127 ||הוספתי ארבעת אלפים שקל 

 Y34_sp1_361 -- -כאילו מ

 Y34_sp2_128 ||עכשיו עוד פעם אני אצטרך להוסיף מלא כסף 

 Y34_sp1_362 ||אני אומרת לך 
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 Y34_sp1_363 |העשרים אלף שהפסדתי 

@..@ || Y34_sp2_129 

 Y34_sp1_364 |שהוספתי לקנות אוטו זה מה 

 Y34_sp1_365 |כי לפני כן היה לי עשרים 

 Y34_sp1_366 |הוספתי עוד עשרים 

 Y34_sp2_130 ||בדיוק 

 Y34_sp1_367 ||קניתי ארבעים אלף 

 Y34_sp2_131 |נו 

 Y34_sp2_132 ||בדיוק 

 Y34_sp1_368 |התקדמתי אז באיזה 

 Y34_sp1_369 |אני חושבת 

 Y34_sp1_370 ||חמש שנים 

 Y34_sp1_371 ||טאק 

 Y34_sp1_372 ||ירדתי עוד פעם חזרה לעשרים אלף 

 Y34_sp2_133 || @..@אבל זה מה ש

 Y34_sp1_373 ||אחרי שלוש שנים 

 Y34_sp2_134 ||אבל אין מה לעשות 

 Y34_sp2_135 | רכב זה

 Y34_sp1_374 |אז אמרתי לה 

 Y34_sp2_136 || @..@ משהו שלא 

 Y34_sp1_375 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_376 |סיגל 

 Y34_sp1_377 |את פנית אליי 

 Y34_sp1_378 ||לא אני פניתי אלייך 

 Y34_sp1_379 ||אני לא מנסה לשכנע אותך לקנות 

 Y34_sp1_380 ||אני לא לחוצה למכור בכלל 

 Y34_sp1_381 |האוטו הולך כנראה לעמוד ליד אמא שלי  -האול

 Y34_sp1_382 --וה אם 

 Y34_sp1_383 ||כנראה נקבע שלושה חודשים 

 Y34_sp2_137 ||מהמ 

 Y34_sp1_384  ||ממש לא לחוצה למכור 

 Y34_sp1_385 \רוצה 

 Y34_sp1_386 ||תקחי 

 Y34_sp1_387 |לא רוצה 

 Y34_sp1_388  ||יש לי מה לעשות עם האוטו 

 Y34_sp1_389  |גם הצעתי אותו ל 

 Y34_sp1_390 ||סליחה לאחותי 

 Y34_sp1_391 ||זה בבדיקה 

 Y34_sp1_392 ||הם בודקים אם הם יכולים להחזיק עוד אוטו 

 Y34_sp1_393 ||עד שאני אבוא 

 Y34_sp2_138 |אני גם לא 

 Y34_sp2_139 ||זה 

 Y34_sp1_394 |כאילו 

 Y34_sp1_395 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_396 |לסוזוקי הסיבה שאני עברתי  -הס

 Y34_sp1_397 |זה בגלל 

 Y34_sp1_398 |הסיבה העיקרית הזאת 

 Y34_sp1_399 --שאירופאיות 

 Y34_sp1_400 |אמ 
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 Y34_sp1_401 |אירופאיות 

 Y34_sp1_402 |אה  -מפסידו

 Y34_sp1_403 |איך אומרים 

 Y34_sp1_404 ||הערך שלהם 

 Y34_sp2_140 ||יורד 

 Y34_sp1_405 ||מיפניות  -יורד יותר מי

 Y34_sp2_141 \|כן 

 Y34_sp2_142 ||היפניות @ אבל הם גם יותר אמינות מה

 Y34_sp1_406 |ואני לא צריכה לשכנע אותך 

 Y34_sp1_407 |שהאוטו הזה טוב 

 Y34_sp1_408 |ספציפית הרכב הזה 

 Y34_sp1_409 ||כי את נסעת בו המון 

 Y34_sp2_143 ||ממ 

 Y34_sp1_410 |ו 

 Y34_sp1_411 |לפני שבוע 

 Y34_sp1_412 |טסט 

 Y34_sp1_413 ||חלק 

 Y34_sp1_414 ||חלק 

 Y34_sp1_415 ||אין תיקונים 

 Y34_sp2_144 ||כן 

 Y34_sp1_416 |וחוץ מטיפולי עשרת אלפים 

 Y34_sp1_417 |וטסט 

 Y34_sp1_418 ||אין 

 Y34_sp2_145 ||כן 

 Y34_sp1_419 ||באוטו כלום 

 Y34_sp2_146 ||גם אני ככה 

 Y34_sp1_420 ||טפו טפו טפו 

 Y34_sp1_421 ||כלום 

 Y34_sp1_422 |פעם אחת היה לי 

 Y34_sp1_423 |שהמפתח 

 Y34_sp1_424 |לפעמים נתקע  -ראיתי שהוא נ

 Y34_sp1_425 |אמרתי 

 Y34_sp1_426 |לא יכולה להזיז את האוטו  אני לא צריכה להגיע למצב שהוא ייתקע ואני

 Y34_sp1_427 ||הלכתי החלפתי צילינדר 

 Y34_sp1_428 ||זהו 

 Y34_sp1_429 |טיפולי 

 Y34_sp1_430 |עשרת אלפים  

 Y34_sp1_431 |אני בודקת כל הזמן שמן מים 

 Y34_sp1_432 ||אין צורך להוסיף בכלל 

 Y34_sp1_433 ||הוא לא אוכל כלום 

 Y34_sp2_147 \את מספרת לי 

 Y34_sp1_434 ||כלום 

 Y34_sp2_148 ||הרי גם אני ככה 

 Y34_sp1_435 |אז אני 

 Y34_sp2_149 \מתי אני מחליפה שמן 

 Y34_sp2_150 |רק 

 Y34_sp2_151 |רק 

 Y34_sp2_152 |כשאני הולכת לטיפולי אה 

 Y34_sp2_153 ||עשרת אלפים 
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 Y34_sp1_436 ||כן 

 Y34_sp2_154 ||הם מחליפים 

 Y34_sp2_155 |כאילו הם לא 

 Y34_sp1_437 ||כן 

 Y34_sp1_438 ||כן 

 Y34_sp2_156 ||איזה כיף זה 

 Y34_sp1_439 |אמרתי לה 

 Y34_sp1_440 \לשכנע אותך 

 Y34_sp1_441 |לא תשמעי ממני  

 Y34_sp1_442 |לנסות 

 Y34_sp1_443  ||לשכנע אותך 

 Y34_sp2_157 |רוצה לקנות כזה רכב אה  אני ממש

 Y34_sp1_444 -- -כי האינט

 Y34_sp1_445 |אין לי 

 Y34_sp1_446 |אינטרס כזה גדול אה < חריקה>

 Y34_sp1_447 |ל 

 Y34_sp2_158 ||אני ממש רוצה לקנות אותו דבר 

 Y34_sp2_159 |כי 

 Y34_sp2_160 |ו מאתיים וחמש 'בהתחלה חשבתי על פז

 Y34_sp2_161 |ואז ה 

 Y34_sp2_162 |חברה ב 

 Y34_sp1_448 ||ליאת 

 Y34_sp2_163 |זה אמרו 

 Y34_sp1_449 ||לי היה 

 Y34_sp2_164 ||כן 

 Y34_sp2_165  --אבל הם 

 Y34_sp2_166 ||הם לא אמרו לי על הקטע של איך 

 Y34_sp2_167 ||הם אמרו לי שהטיפולים הם הרבה יותר יקרים 

 Y34_sp2_168 |ושאם יש בעיה במנוע 

 Y34_sp2_169 |הטיפול הוא 

 Y34_sp2_170 |הרבה יותר יקר 

 Y34_sp1_450 |למה אה 

 Y34_sp1_451 \חלקים של יפנים לא עולים הרבה כסף  -הי

 Y34_sp2_171 ||לא 

 Y34_sp2_172 |בגלל 

 Y34_sp2_173 |הם אמרו שבגלל שהאוטו קטן 

 Y34_sp2_174  |ה 

 Y34_sp2_175 |ה 

 Y34_sp2_176 --נפח של ה 

 Y34_sp2_177 |המקום של המנוע 

 Y34_sp2_178 |ו 'בפז

 Y34_sp2_179 |הוא יותר קטן מאשר של ה 

 Y34_sp2_180 |של ה 

 Y34_sp2_181 ||סוזוקי 

 Y34_sp1_452 |נו אז 

 Y34_sp2_182 |וכשהנפח מנוע גדול יותר 

 Y34_sp2_183 |צמודים יותר אז כל החלקים 

 Y34_sp2_184 ||זה מה שהם הסבירו לי 

 Y34_sp2_185 ||אני לא מבינה כלום בזה 
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 Y34_sp1_453 ||אוקיי 

 Y34_sp1_454 ||לא 

 Y34_sp1_455 ||לא 

 Y34_sp1_456 ||אה זה נשמע משהו הגיוני 

 Y34_sp2_186 |ואז 

 Y34_sp1_457 ||אני לא מכירה את זה 

 Y34_sp2_187 |הטיפול 

 Y34_sp2_188 |הוא יותר קשה 

 Y34_sp2_189 ||כי צריך לפרק הרבה יותר חלקים 

 Y34_sp1_458 -- -אז עבוד

 Y34_sp1_459 ||את משלמת על עבודה 

 Y34_sp1_460 ||לא על החלקים 

 Y34_sp2_190 ||בדיוק 

 Y34_sp2_191 -- -על הח

 Y34_sp2_192  |על 

 Y34_sp2_193 --גם על ה  

 Y34_sp2_194 ||תראי 

 Y34_sp2_195 --בסוזוקי אולי לא 

 Y34_sp2_196 ||אני לא יודעת 

 Y34_sp2_197 ||אבל אולי לא מפרקים 

 Y34_sp2_198 ||שצריך לטפל במנוע 

 Y34_sp1_461 ||אין דבר כזה < מצמוץ>

 Y34_sp1_462 --תמיד כשאת צריכה להגיע לאנשהו את 

 Y34_sp1_463 ||את כל מה שבדרך את מפרקת 

 Y34_sp2_199 |יכול להיות אבל 

 Y34_sp2_200 ||על עבודה 

 Y34_sp2_201 ||אני לא יודעת 

 Y34_sp2_202 --אבל גם לרוני 

 Y34_sp1_464 ||זה אומר עבודה 

 Y34_sp2_203 ||ו מאתיים וחמש 'לרוני יש פז

 Y34_sp2_204 |אז הוא אמר לי 

 Y34_sp2_205 |ליאת 

 Y34_sp2_206 |הטיפול 

 Y34_sp2_207 |הכול 

 Y34_sp2_208 ||הרבה יותר יקר 

 Y34_sp2_209 ||ו מאתיים וחמש 'בפז

 Y34_sp1_465 ||אני לא משוכנעת 

 Y34_sp2_210 |אני לא יודעת 

 Y34_sp1_466 ||לי היה גם את זה וגם את זה 

 Y34_sp1_467 ||אני לא משוכנעת 

 Y34_sp1_468 ||ו עלתה לי יותר 'אבל האחזקה של הפז

 Y34_sp1_469 |היום 

 Y34_sp2_211 \למה 

 Y34_sp1_470 |ליאת 

 Y34_sp1_471 |היום אני משלמת ביטוח 

 Y34_sp1_472 |יותר זול 

 Y34_sp1_473 ||מרכב שהיה לי לפני שנתיים 

 Y34_sp1_474 \את קולטת 

 Y34_sp2_212 ||אה 
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