
Simon Says 
Transcript Export 

https://www.simonsaysai.com 
 

My New Project 
Created on: 2022-08-25 12:04:40 

Project Length: 00:03:29 
Account Holder: Haim Michael 

 
File Name: ECMA Script he.mp4 

File Length: 00:03:29 
 
 

FULL TRANSCRIPT (with timecode) 
 

00:00:00:00 - 00:01:22:03 
 ומכ םיפסונ םינפדפד ועיפוה ןמזה ףולחב .רוטגיבנ פייקסטנ היה ירלופופה ןפדפדה העיפוה טפירקס הווא'ג תונכתה תפש רשאכ

קסהווא'גב דוק תביתכל הכימתה העיפוה ,םיפסונה םינפדפדבו .רולפסקא טנרטניא לשמל תורשפא העיפוה קויד רתיל וא ,טפיר
 ולחה .פייקסטנ תבח ידי לע החתופש טפירקס הווא'ג התוא קוידב אל לבא טפירקס הווא'גל המוד דואמ דואמש הפשב דוק בותכל
 ץר אוהש ןכתי טפירקס הווא'גב תבתכש דוקש בצמ רצונ ,ךכמ האצותכ .טפירקס הווא'ג לש תונוש תויצאירו תואסרג עיפוהל

ב בטיה יס יא םשב ףוג הסינ הזה והובו והותה תא תרחא תצק תולועפ עציבו הנוש ןפואב ץר אוה רחא ןפדפדב ךא םיוסמ ןפדפד
 עצבל ןתינש תולועפה תא רדוסמ ןפואב הרידגמ רשא טפירקס יה םא יס יא תארקנש השדח הפש תריצי תועצמאב רותפל יה מא

וז הפשל ת ושדח תואסרג ועיפוה םינשה ףולחב .טפירקס הווא'גב .  
 

00:01:22:05 - 00:02:25:06 
6   ימיס יאב טלחוה .ןכ ינפל תמייק התייה אלש תורשפא יהוז .תוקלחמ רידגהל תרשפאמ רשא  הסרג העיפוה םיוסמ בלשב

 יא לש רתאה תא וקדבתשכ .הסרגה הרצונ תא הבש הנשה תא ללוכ רשא םשב הל אורקלו ,הנש ידימ הפשל השדח הסרג םסרפל
 יה מא יס תואסרגל האוושהב םייונישו תושדח תולוכי ףוריצב השדח הסרג תמסרופמ הנש לכ ףיצר ןפואב תוארל ולכות טפירקס

תומדוק .   
 

00:02:25:08 - 00:03:27:21 
 ,טפירקס יה מא יסיא לש תונושה תואסרגב ועיפוה רשא תונושה תולוכיה לש המישרה תא תזכרמש הלבט אוצמל רשפא הז רתאב

 םייק ףסונבו תבכרומה תואיצמה תא ריכהל בושח .תכמתנ אלש וא תכמתנ תולוכי ןתואמ תחא לכ םהבש םינפדפדה לש טוריפ
 אוצמל םויכ ןתינש הכימתה .רחא ןפדפדב םיפצמ ונאש יפכ ץורי אלו ,םימייוסמ םינפדפדב קר בטיה ץורי םיבתוכ ונאש דוק הבש

דיחא הנניא טפירקס הווא'גב דוק תצרהל םינושה םינפדפדב תוכמתנ אלו דחא ןפדפדב תוכמתנ רשא תולוכי דאמ הברה שיו ה
םירחא םינפדפדב   
 


