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 [     -יורם:   ]ו:זה 367
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 <h-כן< h ,all>>( .90)   דפנה: 368

 ;רדינאציהאווקו         369

 < all,((tnuottaרק להבין את התנועות ))         370

371         <<len >?שהוא: רוצה שנעשה> 

 ( אני לא מצליחה.0.6)         372

 <-זה כאילו>>סדוק<          373

374         <<fממש קשה.<   מש< מ 

 ;ממ ( אז בקטע הזה אני::0.7)         375

 כאילו וויתרתי על הטאי צ׳י,         376

 -ה:אבל אֶ          377

 ;להˆהפילאטיס מעו         378

 -ה:אֶ ויש מישהי שהיא באמת          379

 ( ))קליק((0.2)         380

 (( לארץ,tapilatis( היא בתכלס הביאה את הפילאטיס ))0.3)         381

 -האֶ          382

      ;דליה: מנטבר         383

 משהו כזה?         384

 ( ויש איתה: סרטונים,0.4)         385

 -האז גם אֶ          386

 -יוטיוב↑לקחתי כבר מה         387

 ;ה סרטונים ביוטיובועשיתי לי רשימה של אֶ          388

 )אבל(         389

 ((.tayutyubשדינה צוחקת עליי שגיליתי את היוטיוב ))         390

 הה°         391

 ;הא  יורם:    392

393         ]     @[ 

 -דפנה:   ]כי אני[ גם )כל הזמן שו(לחת לה: 394

 ;שולחת לה ולרותם ה°         395

 -מהם↑דברים שאני מתלהבת          396

 ;((tayodea)) [ע]אתה יוד         397

 [;ן]יורם:          ]כ[ 398

 רגילים?[ת]           דפנה:    399

 < זה?<צחוקו>>         400

401         @@ 

 ;וזה פשוט מצחיק אותה         402

 <-אחלה דבר< h>>שזה ↑אבל זה האמת          403

 -ה  נו מה ↓         404

 ;מהˆאז כאילו יש לי כבר רשי ))קליק(( ה°         405

 ;ניםˆשל סרטו         406

 ;זהˆו         407

 ;היום נגיד         408

 ;ה אמרתי טוב°         409

 אני חייבת לחזור לקטע של לעשות דברים קצת יותר אירוביים.         410

 :;אז לקחתי (0.3)         411

 ;((HITTעשיתי אימון היט )) ( ))קליק((0.3)         412

 ;מהיוטיוב         413

 של עשרים דקות,         414

 ((?tatsuraקרע לי את הצורה ))         415

 <-אחר כך>>מחויך<  ה°         416

 -האֶ          417

418         <<h(( זה פשוט רק לעלות את הדופק >tadofek=;)) 

 ;<ניאבל זה קטל ↓=         419

 ה°         420

421         @@ 

 .יורם:   כן 422

 ה @°( 0.7דפנה:   ) 423

 <((./metoɻaf/״אמריקאית״,  י"ש)ר)זה מטורף < , חקייניצחוק>>         424

 ;מאֶ ה ו:°( 0.2)         425

 <-ה:אֶ  עשיתי כך :אחרו <מחויך( ))קליק(( >>0.9)         426

 ;זה( עשר דקות של אימון 0.2)         427

 ;=זהועשר דקות של אימון          428

 ;וויזיה↑ואחר כך היה את הפילאטיס ש:בטל=         429

 בקיצור מצאתי את עצמי עושה שעה?         430

 ;!טוב!( ספורט ככה טוב 0.5)         431

 ;שזה: אחלה         432

 ((.(tayodeaאתה יודע )         433
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 .( כן0.3יורם:   ) 434

 [   -( זה]:0.7דפנה:   ) 435

 [;יורם:           ]וואו 436

 ;ל[לˆבכ דפנה:   ]זה לא רע  437

 [;(אחלהיורם:   ])זה ממש  438

 ;כןˆ( 0.8)         439

 -ה:אז אֶ  (0.4)         440

 נה שייצא מזה משהו.=↑אני מאמי         441

 =;לת מאוד יפהכ=אני גם או         442

 -=אבל         443

 נו. פסדר         444

445         @@@ 

 ]זה מה י[ש.         446

 יורם:   ]כן.    [ 447

 .כן (0.5)         448

 °ה( 0.2דפנה:   ) 449

450         <<h >).(  ֶה::אז א- 

 ה° (0.3)         451

 ;בה´ב`אז ס         452

 ::-האֶ אז זה די          453

 -כל העסק הזה <( זה חמוד0.6)         454

 -אני:         455

 ,(( הזהtakosherאני נהנית כאילו לצבור את הכושר ))         456

 -( בוא נגיד אני:0.6)         457

 אני אחזור אחר כך למכון כושר,         458

 -וזה         459

 פה.רואני לא אהיה במצב קטסט         460

 .( כן0.7יורם:   ) 461

 -< וזהpדפנה:   >> 462

 ( כן.<0.4)         463

 -::ו  ( .51)         464

 ?( וזהו1.1)         465

 :;שֶ זה ככה מה  (0.3)         466

 -הא           467

 ,((diˈna)) ודינה         468

 ;אתה יודע שהיא ב:זה         469

 =    ב           470

 =דיברת איתה?         471

 -:מ:אֶ ( 0.7יורם:   ) 472

 -:ביום         473

 ;שי אולי↑( ש:לי0.3)         474

 (( כזה.mashu( משהו ))0.2)         475

 <ממ.< p>>דפנה:    476

 =;( זהו0.5)         477

 היא בבסיס,=         478

 ;היה לה:: (0.5)         479

 -—ס         480

 -ה::( סיפור שלם עם אֶ 0.2)         481

 ( ))קליק((0.6)         482

 ;תולאיזה ח (0.4)         483

 ;שנכנס להם שם         484

 ;והיא לא הצליחה להוציא אותו:         485

 ;מה היא עושה איתו ((taroshוהיא שברה את הראש ))         486

 כאילו היה ממש קטע,         487

 בסיס?<ב< fיורם:   >> 488

 <;סיס< בבf( >>.80דפנה:   ) 489

 הוא נת]קע לה[ם בשק:ם,         490

 [;יורם:         ]וואו 491

 -דפנה:   והשקם 492

 באיזה מקום, קעהוא נת         493

 -שֶ          494

 סח,פשקם סגור בגלל ה ה°         495

   -::ו   ה°         496

 =;אי אפשר כאילו )1.0)         497

 ((,tadeletלת ))ד=כל פעם שהיא פתחה את ה         498

 -אז הוא         499
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 =;לא רצה לצאת         500

 =הוא פחד?         501

 ;=לא רצתה היא( ו0.3)         502

 (( פתוחה,tadeletלהשאיר לו את הדלת ))=         503

 שלא יכנסו חתולים אחרים פנימה,         504

 ה°         505

 ן;    [   ]יורם:   כ 506

 דפנה:    ]בקיצור[ היה בלאגן וזה, 507

 -האֶ אבל אתמול היא הצליחה באמת          508

 ;הוא יומיים היה שם         509

 <=;שתבין>>צחוק<          510

 =<;< וואוצחוקיורם:   >> 511

512         @= 

 דפנה:   @@ 513

 -כן         514

515         @ 

 היא השאירה לו מים?         516

 <;< שםצחוקהוא יומיים הוא היה >>         517

518         @@@@@ 

 [-האז ]אתמול אֶ          519

 [  -ה  יורם:      ]בתוך  520

 ;דפנה:   אתמול הוא הסכים לצאת 521

 ;היא אמרה שהיא תשים לו נקניק         522

 וזה בסוף הצליחה להוציא אותו.         523

 ;( איזה קטעים1.2) ההה°         524

 ;( במסגרת מה היא כאילו אחראית לזה0.2יורם:   ) 525

 ;( היא: סמלת תורנית1.7דפנה:   ) 526

 היא כבר לא שומרת,=         527

 =היא סמלת תורנית.         528

 .הא  יורם:    529

 -[: ה   ( אז ]אֶ 1.1דפנה:   ) 530

 [>-]וואוl>> :        יורם 531

 /ה אחראית לזהאֶ היא ראתה את עצמה בתור ↑( 0.9דפנה:   ) 532

 אתה יודע;=         533

534         <<p> בקטע כזה של=.> 

 ;יורם:   ).( כן 535

 ( @@@0.9דפנה:   ) 536

537         (1.3@ ) 

538         <<h ,אז זהו?<מחויך > 

 

 


