C1624_sp1_001
C1624_sp2_001
C1624_sp2_002
C1624_sp2_003
C1624_sp2_004
C1624_sp2_005
C1624_sp1_002
C1624_sp1_003
C1624_sp1_004
C1624_sp1_005
C1624_sp1_006
C1624_sp2_006
C1624_sp2_007
C1624_sp1_007
C1624_sp2_008
C1624_sp2_009
C1624_sp1_008
C1624_sp2_010
C1624_sp2_011
C1624_sp2_012
C1624_sp2_013
C1624_sp2_014
C1624_sp2_015
C1624_sp2_016
C1624_sp1_009
C1624_sp2_017
C1624_sp2_018
C1624_sp2_019
C1624_sp2_020
C1624_sp2_021
C1624_sp2_022
C1624_sp2_023
C1624_sp2_024
C1624_sp2_025
C1624_sp1_010
C1624_sp1_011
C1624_sp2_026
C1624_sp2_027
C1624_sp1_012
C1624_sp1_013
C1624_sp1_014
C1624_sp1_015
C1624_sp1_016
C1624_sp1_017
C1624_sp1_018

<שירה עם שיר מתנגן>
<שירה עם שיר מתנגן>
<שירה עם שיר מתנגן>
איך הייתי רוצה שתבואי איתנו מחר ||
טוב ||
אנחנו נתחיל לרקוד פוקוס ||
<בצחוק> פוקוס ||
<בצחוק> סלסה ||
<צחוק>
<בצחוק> פוקוס ||
בואי נלך בשבוע הבא ||
את חושבת שבאחת הם עדיין נועדים \
באוניברסיטה \
מה \
חושבת שבאחת הם עדיין אה |
בישיבות \
<בצחוק> כן ||
מה ||
אם ביטלו את הסמסטר |
אנחנו הולכות לנסות הכול לעשות סמסטר בחו""""ל |
איכשהו ||
אפילו לא בוונציה ||
אפילו באנגליה ||
או משהו |
בסדר ||
כי יש אה |
עוד את ה|
זה|
ו|
עד אז |
אנחנו עובדות ||
כל יום ||
חורשות על עבודה ||
חוסכות מלא כסף||
נכון ||
אבל לא יבטלו את הסמסטר ||
את בטוחה \
מאינטואיציה \
לא ||
המורת הספורט שלנו היום אמרה ||
ש|
מאז שבעים ואחד |
שהיא התחילה ללמוד \
היא |
כאילו --

C1624 p. 1

C1624_sp1_019
C1624_sp1_020
C1624_sp1_021
C1624_sp1_022
C1624_sp1_023
C1624_sp1_024
C1624_sp1_025
C1624_sp2_028
C1624_sp2_029
C1624_sp2_030
C1624_sp1_026
C1624_sp1_027
C1624_sp1_028
C1624_sp1_029
C1624_sp1_030
C1624_sp2_031
C1624_sp2_032
C1624_sp2_033
C1624_sp2_034
C1624_sp1_031
C1624_sp1_032
C1624_sp1_033
C1624_sp1_034
C1624_sp2_035
C1624_sp1_035
C1624_sp1_036
C1624_sp1_037
C1624_sp1_038
C1624_sp2_036
C1624_sp1_039
C1624_sp2_037
C1624_sp2_038
C1624_sp1_040
C1624_sp1_041
C1624_sp1_042
C1624_sp2_039
C1624_sp2_040
C1624_sp1_043
C1624_sp1_044
C1624_sp2_041
C1624_sp2_042
C1624_sp1_045
C1624_sp1_046
C1624_sp3_001
C1624_sp1_047

היו הרבה שביתות |
והיא יודעת על כל אחת |
ו|
אף פעם לא |
ביטלו סמסטר זה לא קרה |
ו|
אפילו כשהשביתות היו גדולות יותר ||
(כן) נכון||
נכון ||
היא צודקת ||
אבל |
מה ש |
הסיכוי היחידי זה בגלל שביתת הסטודנטים ||
עוד חצי שעה |
אני לא רוצה שיבטלו את הסמסטר ||
מ -יש בי רצו-- -
<בצחוק> שיבטלו את הסמ-- -
טוב אני מודה ||
אני רוצה ||
פפףף ||
נמאס מהשיר הזה ||
<פיהוק>
< פיזום תו עם השיר>
אני שונאת את השיר הזה ||
גם אני ||
<פיזום עם שיר מתנגן>
<בצחוק> כבשה ואיילת ||
<צחוק>
כבשה ורשה ||
<צחוק>
<צחוק>
זה הטמבלה הזאתי ||
@@
<צחוק>
איזה רעות אנחנו ||
פיני צריך לחזור ||
בואי בואי נכבה את האור ונעשה הצגה ||
ונקליט את זה ||
<צחוק>
תעשי גם את את עצמך ישנה ||
תוציאי משם את הנר ||
לכבות את זה \
את ה(טרנר) ||
(בו) ||
ולמה הפסקת \

C1624 p. 2

C1624_sp3_002
C1624_sp3_003
C1624_sp3_004
C1624_sp1_048
C1624_sp1_049
C1624_sp3_005
C1624_sp3_006
C1624_sp1_050
C1624_sp1_051
C1624_sp3_007
C1624_sp3_008
C1624_sp1_052
C1624_sp1_053

לא ||
לא עישנתי קודם ||
לפני חצי שנה עישנתי סיגריה ||
אה ||
<בצחוק> כן \
לפני זה גם חצי שנה ||
עוד סיגריה ||
טוב ||
לבריאות ||
פאן ||
זה הולך טוב עם היין נראה לי ||
<צחקוק>
לא ||

C1624_sp1_054
C1624_sp1_055
C1624_sp3_009
C1624_sp3_010
C1624_sp3_011
C1624_sp3_012
C1624_sp3_013
C1624_sp1_056
C1624_sp3_014
C1624_sp1_057
C1624_sp3_015
C1624_sp3_016
C1624_sp1_058
C1624_sp1_059
C1624_sp1_060
C1624_sp3_017
C1624_sp3_018
C1624_sp1_061
C1624_sp1_062
C1624_sp3_019
C1624_sp1_063
C1624_sp1_064
C1624_sp3_020
C1624_sp3_021
C1624_sp3_022
C1624_sp3_023
C1624_sp1_065
C1624_sp1_066
C1624_sp3_024
C1624_sp1_067
C1624_sp1_068
C1624_sp3_025

<פיזום עם שיק מתנגן>
אז מה --
אז רגע |
אז נאדי הזה |
גר פה \
במעונות \
נאדר ||
איך \
נאדר ||
נאדר \
<משחק מילים על השם> \
<צחוק>
<בצחוק> כן ||
פעם שנייה שאני שומעת את זה ||
נו אז מה |
אתם לא מדברים\
לא |
בטח שכן ||
ולמה אתם לא ביחד \
כי אני עם מישהו אח-- -
<צחוק>
כן \
אה ||
ההוא מה |
חיפה \
אבל אף אחד לא יודע על זה ||
גם נאדר לא יודע ||
למה \
כי הוא מוסלמי |
ואני לא רוצה להסתבך ||
אין הרבה נישואים של המוסלמים עם נוצרים \

C1624 p. 3

C1624_sp1_069
C1624_sp1_070
C1624_sp1_071
C1624_sp1_072
C1624_sp3_026
C1624_sp3_027
C1624_sp3_028
C1624_sp3_029
C1624_sp3_030
C1624_sp3_031
C1624_sp3_032
C1624_sp3_033
C1624_sp1_073
C1624_sp3_034
C1624_sp3_035
C1624_sp1_074
C1624_sp1_075
C1624_sp3_036
C1624_sp1_076
C1624_sp3_037
C1624_sp1_077
C1624_sp3_038
C1624_sp3_039
C1624_sp3_040
C1624_sp1_078
C1624_sp3_041
C1624_sp1_079
C1624_sp1_080
C1624_sp1_081
C1624_sp3_042
C1624_sp1_082
C1624_sp3_043
C1624_sp3_044
C1624_sp3_045
C1624_sp1_083
C1624_sp1_084
C1624_sp1_085
C1624_sp1_086
C1624_sp3_046
C1624_sp3_047
C1624_sp1_087
C1624_sp1_088
C1624_sp1_089
C1624_sp3_048
C1624_sp3_049

יש |
אבל זה |
מסובך ||
זה לא מקובל ||
בעיקרון מקובל נוצרים עם נוצרים ומוסלמים עם מוסלמים \
עכשיו |
תוך כאילו ל-- -
מה למדת ||
את למדת את ה |
בייבל \
את ה |
ברית החדשה \
<בצחוק> אל תזכיר לי ||
נו אני |
סתם ||
כן ||
בטח ||
(זה) מסקרן אותי ||
כן ||
אני |
למדתי בית ספר בפטיסטי ||
את יודעת ש --
אף פעם ככה לא ישבתי עם ערבייה |
ודיברתי איתה \
(באמת) /
פעם ראשונה ||
לא ||
אפילו לא החברות של סאלח \
<צחוק>
לא ||
אה לא \
גם את סאלח ||
מה הכרתי אותו ||
רק בסוף שנה שעברה ||
מה שאלת \
אה ||
כן ||
למדתי את זה ||
והם כאילו למדו את הקוראן \
כאילו הם לומדים את הקוראן ואתם את הברית החדשה ||
לא |
זה לא ככה ||
זה קשור לאיזה בית ספר אתה הולך ||
ואתם לא לומדים ב --
את לא למדת את הקוראן \

C1624 p. 4

C1624_sp1_090
C1624_sp1_091
C1624_sp1_092
C1624_sp3_050
C1624_sp1_093
C1624_sp3_051
C1624_sp1_094
C1624_sp1_095
C1624_sp1_096
C1624_sp1_097
C1624_sp1_098
C1624_sp3_052
C1624_sp3_053
C1624_sp1_099
C1624_sp1_100
C1624_sp1_101
C1624_sp1_102
C1624_sp1_103
C1624_sp3_054
C1624_sp1_104
C1624_sp3_055
C1624_sp1_105
C1624_sp1_106
C1624_sp1_107
C1624_sp1_108
C1624_sp1_109
C1624_sp1_110
C1624_sp1_111
C1624_sp1_112
C1624_sp1_113
C1624_sp1_114
C1624_sp1_115
C1624_sp1_116
C1624_sp1_117
C1624_sp1_118
C1624_sp1_119
C1624_sp1_120
C1624_sp1_121
C1624_sp1_122
C1624_sp1_123
C1624_sp1_124
C1624_sp1_125
C1624_sp1_126
C1624_sp1_127
C1624_sp1_128

אני הייתי בבית ספר פרטי |
שזה בפטיסטי ||
אתה יודע מה זה בפטיסט ||
שזה מה \
בפטיסט \
מה זה ||
שזה |
אתה |
מכיר את אה |
יוחנן הבפטיסטי \
שמעת על זה \
@@ אני חלש בזה||
@|| @..
שהוא |
כאילו |
או שמטבילים אה |
מישהו \
הטבלה \
אה ||
(את זה) |
(זה) יוחנן המטביל ||
כן ||
הוא עשה את זה |
ו|
ו כאי-- -
יש אה |
אנשים שמא-- -
כאילו |
שהולכים בדרך שלו ||
כאילו לא מ-- -
הם מאמינים |
ש|
אסור לשים אה |
תמונות של ישו |
בבית ||
אסור לשים צלב ||
אה |
אסור לנשק צלב ||
אסור להאמין ב |
במ -אה |
אה |
מרים הקדושה ||
כל ב -מיני דברים ||
ויש בית ספר כזה ||
שזה משלחת אמריקאית |

C1624 p. 5

C1624_sp1_129
C1624_sp1_130
C1624_sp1_131
C1624_sp1_132
C1624_sp1_133
C1624_sp1_134
C1624_sp1_135
C1624_sp1_136
C1624_sp1_137
C1624_sp1_138
C1624_sp1_139
C1624_sp1_140
C1624_sp1_141
C1624_sp1_142
C1624_sp1_143
C1624_sp3_056
C1624_sp3_057
C1624_sp3_058
C1624_sp1_144
C1624_sp1_145
C1624_sp1_146
C1624_sp1_147
C1624_sp1_148
C1624_sp1_149
C1624_sp1_150
C1624_sp1_151
C1624_sp1_152
C1624_sp3_059
C1624_sp1_153
C1624_sp1_154
C1624_sp1_155
C1624_sp1_156
C1624_sp1_157
C1624_sp1_158
C1624_sp1_159
C1624_sp3_060
C1624_sp1_160
C1624_sp3_061
C1624_sp1_161
C1624_sp1_162
C1624_sp1_163
C1624_sp3_062
C1624_sp1_164
C1624_sp1_165
C1624_sp3_063

שלומדים|
אנגלית מכיתה אלף ||
ו|
זה |
זה לא בית ספר דתי ||
זה חילוני ||
אבל הוא די אה |
כאילו יש צ'אפל כל יום ||
אנחנו |
שרים ||
וזה ||
שרים אה |
תפילות ||
<כחכוח>
ולומדים --
(אמא שלך) לא אהבה את הקטע שעזבת את ה --
לא אהבה את הקטע שעזבת את הבית \
או שלא היה להם אכפת ||
לא ||
אה מה זה --
מה זאת-- @ -
ממש לא ||
לאף אחד לא אכפת ||
כאילו |
ידוע כבר ש |
כולם הולכים ללמוד ||
בנות הולכות ללמוד ||
מזמן \
אמא שלי אה |
משוחררת ||
לגמרי ||
היא לא|
ואבא שלי |
אה |
אבא ואמא שלי אה |
@@ (פה) \
התגרשו ||
בארץ \
הם התגרשו ||
אבא שלי לא פה ||
הוא בחוץ לארץ ||
איפה ||
בקנדה ||
אני כבר שש שנים בלי אבא שלי ||
שש שנים לא ראית אותו \

C1624 p. 6

C1624_sp3_064
C1624_sp3_065
C1624_sp1_166
C1624_sp3_066
C1624_sp3_067
C1624_sp1_167
C1624_sp1_168
C1624_sp1_169
C1624_sp3_068
C1624_sp1_170
C1624_sp1_171
C1624_sp3_069
C1624_sp1_172
C1624_sp3_070
C1624_sp1_173
C1624_sp1_174
C1624_sp1_175
C1624_sp1_176
C1624_sp1_177
C1624_sp1_178
C1624_sp3_071
C1624_sp1_179
C1624_sp1_180
C1624_sp3_072
C1624_sp1_181
C1624_sp1_182
C1624_sp1_183
C1624_sp3_073
C1624_sp1_184
C1624_sp1_185
C1624_sp1_186
C1624_sp1_187
C1624_sp1_188
C1624_sp1_189
C1624_sp1_190
C1624_sp3_074
C1624_sp1_191
C1624_sp1_192
C1624_sp1_193
C1624_sp1_194
C1624_sp1_195
C1624_sp3_075
C1624_sp1_196
C1624_sp1_197
C1624_sp3_076

וכמה אחים אתם \
אחיות ||
שלוש אחיות ||
אצל המוסלמים יש יותר הרבה ||
נכון \
לא ||
זה לא קשור ||
זה תלוי ||
זה לא קשור \
משפחות דתיות בדרך כלל יש להם הרבה ילדים ||
גם לנוצרים יש --
כמו אצל היהודים ||
לפעמים יש --
אותו דבר ||
כן ||
ו|
י -א -אנשים יותר מודרניים |
יש להם פחות ||
זה לא קשור ||
בדת ||
איפה למדת עברית ||
בבית ספר ||
אבל אה |
לימדו אותכם עברית \
בטח ||
בכיתה |
דלת ||
אבל הספרים והכל היו בערבית ||
אבל אנחנו לוקחים את זה ברצינות ||
כן ||
הכול אנחנו לומדים בע-- -
הבגרויות אנחנו עושים בערבית ||
לא ||
זה בעברית ||
כאילו אבל לומדים את החומר בער-- -
מה זאת אומרת לוקחים את זה ברצינות ||
כי |
זה לא כמו |
איך שאתם אה |
לוקחים את זה כאילו ||
זה לא |
את הערבית ||
כן ||
כי אנחנו יודעים ש |
אתם זה ל |

C1624 p. 7

C1624_sp1_198
C1624_sp3_077
C1624_sp1_199
C1624_sp1_200
C1624_sp1_201
C1624_sp3_078
C1624_sp3_079
C1624_sp1_202
C1624_sp1_203
C1624_sp1_204
C1624_sp1_205
C1624_sp3_080
C1624_sp1_206
C1624_sp1_207
C1624_sp3_081
C1624_sp1_208
C1624_sp1_209
C1624_sp1_210
C1624_sp2_043
C1624_sp2_044
C1624_sp3_082
C1624_sp1_211
C1624_sp1_212
C1624_sp1_213
C1624_sp3_083
C1624_sp3_084
C1624_sp2_045
C1624_sp1_214
C1624_sp1_215
C1624_sp2_046
C1624_sp1_216
C1624_sp3_085
C1624_sp1_217
C1624_sp3_086
C1624_sp1_218
C1624_sp1_219
C1624_sp1_220
C1624_sp1_221
C1624_sp2_047
C1624_sp2_048
C1624_sp1_222
C1624_sp1_223
C1624_sp1_224
C1624_sp3_087
C1624_sp3_088

ה --
ממש קריטי לחיים ||
זה |
אוניברסיטה ו |
זה לכל החיים ||
אבל המבחנים באוניברסיטה זה ב |
ערבית \
לא ||
הכול בעברית ||
גם בגרויות |
אבל לומדים את החומר בערבית ||
<מהמ>
חוץ מפסיכומטרי ||
<גיחוך>
פסיכומטרי בערבית \
המילולי ||
ממ כן ||
הכול כאילו מנוסח בערבית ||
מישהו רוצה קפה \
<בצחקוק> גולואה לא הולך עם יין \
לא הולך טוב עם יין ||
יש לך |
אקמול |
משהו \
אקמול \
לא הולך טוב עם יין ||
אדוויל \
<צחקוק>
הולך טוב ||
אדוויל \
כן ||
למה את לא שואלת אותי שאלות ||
<בצחוק> כי אני יודעת הכל עליך ||
כן \
כאילו |
כל הדברים שאתה שואל אותי |
אני יודעת ||
נכון \
אני לא יודעת מה ||
אני מכירה אותך רק חודש ||
אוקיי ||
אה \
דברים מעניינים או-- -
אני מכיר או --
ואני מכיר אותך יומיים ||

C1624 p. 8

C1624_sp1_225
C1624_sp1_226
C1624_sp1_227
C1624_sp1_228
C1624_sp3_089
C1624_sp3_090
C1624_sp3_091
C1624_sp3_092
C1624_sp1_229
C1624_sp1_230
C1624_sp1_231
C1624_sp3_093
C1624_sp3_094
C1624_sp1_232
C1624_sp1_233
C1624_sp3_095
C1624_sp3_096
C1624_sp1_234
C1624_sp1_235
C1624_sp1_236
C1624_sp3_097
C1624_sp1_237
C1624_sp1_238
C1624_sp3_098
C1624_sp3_099
C1624_sp3_100
C1624_sp1_239
C1624_sp3_101
C1624_sp1_240
C1624_sp3_102
C1624_sp3_103
C1624_sp1_241
C1624_sp3_104
C1624_sp3_105
C1624_sp1_242
C1624_sp1_243
C1624_sp1_244
C1624_sp3_106
C1624_sp1_245
C1624_sp3_107
C1624_sp3_108
C1624_sp1_246
C1624_sp1_247
C1624_sp1_248
C1624_sp1_249

<צחקוק>
<צחוק>
<קול>
<פיזום עם שיר מתנגן>
וככה זה מקובל |
כאילו |
אתם מסיימים את התיכון |
ואז |
עבדתי שנה |
ואחר כך אה |
התחלתי את ה |
צבא לא בא בחשבון ||
כאילו ||
ממש לא ||
<צחקוק>
רק --
רק הדרוזים ||
הדרוזים חייבים |
וחלק מהערבים |
חלק קטן מאוד |
יש כאלה שמתגייסים \
כן ||
מטומטמים כאלה \
ואז כאילו הם נחשבים אה |
מוקצים כאלה ||
לא \
מה זה \
את לא יודעת מה זה מוקצה \
לא ||
כאילו |
אחד כזה |
כן ||
ולמה הם|
נכנסים לצבא כי הם רוצים אה |
<צקצוק>
לא ||
כי |
לסגור את הפער \
הם --
דרך אה |
דרכים לגיטימיות \
לא ||
זה לא זה ||
זה אנשים |
ש|

C1624 p. 9

C1624_sp1_250
C1624_sp1_251
C1624_sp1_252
C1624_sp1_253
C1624_sp1_254
C1624_sp1_255
C1624_sp1_256
C1624_sp1_257
C1624_sp1_258
C1624_sp1_259
C1624_sp3_109
C1624_sp1_260
C1624_sp1_261
C1624_sp1_262
C1624_sp1_263
C1624_sp1_264
C1624_sp1_265
C1624_sp1_266
C1624_sp3_110
C1624_sp1_267
C1624_sp3_111
C1624_sp1_268
C1624_sp1_269
C1624_sp1_270
C1624_sp1_271
C1624_sp1_272
C1624_sp1_273
C1624_sp1_274
C1624_sp3_112
C1624_sp3_113
C1624_sp1_275
C1624_sp1_276
C1624_sp1_277
C1624_sp1_278
C1624_sp1_279
C1624_sp1_280
C1624_sp1_281
C1624_sp1_282
C1624_sp1_283
C1624_sp1_284
C1624_sp3_114
C1624_sp1_285
C1624_sp1_286
C1624_sp1_287
C1624_sp1_288

יש להם בעיה בזהות שלהם ||
הם לא יודע-- -
לא --
לא יודעים מהם |
להגדיר את עצמם |
ו|
יותר מ-- -
הם רוצים להגדיר את עצמם כישראלים ||
ושונ-- -
וח -אה חלק גדול מהם |
את גם מגדירה את עצמך כ פלסטינית שחיה בישראל \
כן ||
אבל זה --
כ -לא ||
פלסטינית ש-- -
ב -בעצם בזמן האחרון אני פלסטינית ישראלית |
שזה |
יש פרדוקס |
הרי אם תהיה מדינה פלסטינית |
גדול |
את לא תעברי לפלסטין ||
אתה מדבר על טרנספר עכשיו ||
בטח שלא ||
אני גרה בנצרת ||
אם תהיה מדינה פלסטין |
אני לא |
נצרת לא תעבור ליש -אה |
לפלסטין ||
כן ||
אבל את לא תרצי כאילו לחיות תחת הממשל של ערפאת ||
זה לא ש |
אני לא אר -לא ארצה לחיות |
ת -תחת הממשל שלו ||
נגיד שאני חיה ברמאללה \
לא תהיה לי בעיה איתו ||
<חריקה> כאילו |
הייתי מעדיפה לחיות תחת הממשל שלו ||
אתה מבין \
זה תלוי מאיפה אני באה ||
זה לא ככה ||
וזה נכון שהערבים הישראלים מסתכלים על הערבים הפלסטינאים כאילו מלמעלה \
זה כאילו |
לא ||
זה רק א-- -
זהו ||

C1624 p. 10

C1624_sp1_289
C1624_sp1_290
C1624_sp1_291
C1624_sp1_292
C1624_sp1_293
C1624_sp1_294
C1624_sp1_295
C1624_sp1_296
C1624_sp1_297
C1624_sp1_298
C1624_sp1_299
C1624_sp1_300
C1624_sp3_115
C1624_sp3_116
C1624_sp1_301
C1624_sp1_302
C1624_sp1_303
C1624_sp1_304
C1624_sp1_305
C1624_sp1_306
C1624_sp1_307
C1624_sp1_308
C1624_sp3_117
C1624_sp1_309
C1624_sp3_118
C1624_sp3_119
C1624_sp1_310
C1624_sp1_311
C1624_sp1_312
C1624_sp3_120
C1624_sp1_313
C1624_sp1_314
C1624_sp1_315
C1624_sp3_121
C1624_sp1_316
C1624_sp3_122
C1624_sp1_317
C1624_sp3_123
C1624_sp3_124
C1624_sp3_125
C1624_sp1_318
C1624_sp1_319
C1624_sp3_126
C1624_sp1_320
C1624_sp3_127

אז ה |
הח -החלק |
<חריקות>
מי שמסתכל עליהם מלמעלה |
זה בדרך כלל נוצריים ||
שהם שו-- -
אה ששונאי-- -
גזענים ||
ששונאים את ה |
מוסלמים ||
והם אלה שמתגייסים ||
נוצריים מתגייסים ||
עוד פעם |
עוד פעם ||
רוב הערבים שמתגייסים |
תשעים אחוז |
אם לא יותר |
הם |
נוצריים ||
כי הם |
שונאי מוסלמים ||
ו|
מה |
הם |
ממש \
<חריקה>
כן ||
ממש ||
שונאי מוסלם ||
את שונאת מוסלמים \
לא ||
בטוח שלא ||
<גיחוך>
אז למה אמרת |
יש לי חבר מוסלמ-- -
ממש ממש \
מה ||
אמרת עכשיו |
ממש ממש ||
@@..
כן ||
כי היה לי חבר כזה ||
אבל את נוצרית ||
היה לי חבר כזה ||
נוצרי ||

C1624 p. 11

C1624_sp1_321
C1624_sp1_322
C1624_sp1_323
C1624_sp1_324
C1624_sp1_325
C1624_sp3_128
C1624_sp3_129
C1624_sp1_326
C1624_sp3_130
C1624_sp1_327
C1624_sp3_131
C1624_sp3_132
C1624_sp3_133
C1624_sp1_328
C1624_sp1_329
C1624_sp1_330
C1624_sp3_134
C1624_sp1_331
C1624_sp1_332
C1624_sp3_135
C1624_sp1_333
C1624_sp1_334
C1624_sp1_335
C1624_sp1_336
C1624_sp1_337
C1624_sp1_338
C1624_sp1_339
C1624_sp1_340
C1624_sp1_341
C1624_sp1_342
C1624_sp1_343
C1624_sp1_344
C1624_sp1_345
C1624_sp1_346
C1624_sp1_347
C1624_sp1_348
C1624_sp1_349
C1624_sp1_350
C1624_sp1_351
C1624_sp1_352
C1624_sp1_353
C1624_sp1_354
C1624_sp1_355
C1624_sp1_356
C1624_sp1_357

היה לי חבר נוצרי |
ש|
שהיה במג""ב ||
@@ ||
והוא שונא מוסלמים ||
אה ||
הוא היה ב --
הוא אהב להרוג אותם ||
הוא היה במג""ב \
כן @@ ||
אז מה |
שהוא |
היה בא אליכם הביתה |
לא |
מה פתאום בא אליך הביתה || <בצחקוק>
הייתי מתה||
למה \
לא ||
כי |
לא מקובל \
מה זה תלוי |
זה |
כשזה רציני |
הוא בא אלי הביתה ||
כשזה לא רציני אז לא ||
זה לא היה רציני כי |
הכרתי אותו חודש |
אחר כך הוא נכנס למג""ב |
ועזבתי אותו ||
כי אני לא מוכנה להיות עם |
מג""בניק ||
ולא עם אף אחד שמתגייס ||
אז אה |
אז הוא עד היום הזה ||
כאילו זה היה |
לפני שנה וחצי ||
עד היום הזה הוא מנסה לחזור אלי |
להתחתן |
לא יודעת מה |
לא רוצה |
אה |
ואני לא מוכנה להכיר |
ל להכיר |
להכיר לו את אמא שלי אפילו ||
הוא מגעיל אותי ||

C1624 p. 12

C1624_sp1_358
C1624_sp3_136
C1624_sp3_137
C1624_sp3_138
C1624_sp1_359
C1624_sp1_360
C1624_sp3_139
C1624_sp3_140
C1624_sp1_361
C1624_sp1_362
C1624_sp1_363
C1624_sp1_364
C1624_sp3_141
C1624_sp3_142
C1624_sp1_365
C1624_sp1_366
C1624_sp1_367
C1624_sp1_368
C1624_sp1_369
C1624_sp1_370
C1624_sp1_371
C1624_sp3_143
C1624_sp3_144
C1624_sp3_145
C1624_sp1_372
C1624_sp1_373
C1624_sp1_374
C1624_sp1_375
C1624_sp1_376
C1624_sp1_377
C1624_sp1_378
C1624_sp1_379
C1624_sp1_380
C1624_sp1_381
C1624_sp1_382
C1624_sp3_146
C1624_sp1_383
C1624_sp3_147
C1624_sp3_148
C1624_sp3_149
C1624_sp1_384
C1624_sp1_385
C1624_sp1_386
C1624_sp1_387
C1624_sp1_388

ו אמ |
וזה עכשיו שאת יוצאת איתו ||
מה הוא עושה ||
עובד כאילו \
הוא |
סגן מנהל בנק ||
כן \
איזה בנק ||
עוד מעט הוא יהיה מנהל ||
אה |
לאומי ||
<שם>ב ||
יש בנקים אמ |
ערביים כאילו \
כן ||
בנק ערבי ||
ישראלי ||
יש ||
שזה |
בנק לאומי ||
איפה שהוא עובד ||
ורוב ה |
ערבים |
משקיעים בבנק הזה \
לא ||
לא קשור ||
<גיחוך>
בדרך כלל |
אה |
לא ||
כאילו |
<חריקה>
נגיד שהייתי רוצה להשקיע ב --
או |
לחסוך ב |
רק איזה בנק את מ-- -
לפתוח חשבון בבנק |
איפה את מעדיפה לשים אותו \
(ב) --
בלאומי ||
(למה) ||
לי יש |
חשבון ב |
@@ בדיסקונט ||
ועכשיו |

C1624 p. 13

C1624_sp1_389
C1624_sp1_390
C1624_sp1_391
C1624_sp1_392
C1624_sp1_393
C1624_sp1_394
C1624_sp3_150
C1624_sp1_395
C1624_sp1_396
C1624_sp1_397
C1624_sp1_398
C1624_sp3_151
C1624_sp3_152
C1624_sp1_399
C1624_sp3_153
C1624_sp3_154
C1624_sp3_155
C1624_sp2_049
C1624_sp2_050
C1624_sp2_051
C1624_sp1_400
C1624_sp3_156
C1624_sp3_157
C1624_sp3_158
C1624_sp3_159
C1624_sp1_401
C1624_sp1_402
C1624_sp3_160
C1624_sp3_161
C1624_sp3_162
C1624_sp2_052
C1624_sp1_403
C1624_sp1_404
C1624_sp1_405
C1624_sp1_406
C1624_sp1_407
C1624_sp1_408
C1624_sp1_409
C1624_sp1_410
C1624_sp1_411
C1624_sp1_412
C1624_sp1_413
C1624_sp1_414
C1624_sp1_415
C1624_sp1_416

העב -העברתי את זה ל |
לערבי-ישראלי ||
שזה |
לאומי |
אצל חבר שלי ||
רק עכשיו העברתי את זה לשמה ||
מה זה אצל חבר שלי ||
כי זה הוא --
כי הוא חבר שלי ||
אני מקבלת הטבות ||
כי הוא סגן מנהל ||
אה ||
כן ||
אני מה זה משועממת מהשיחה הזאת <בצחוק> ||
וואי ||
אני מצטער ||
@@ --
אין שום דבר שלא --
ששמעתי וחידשת לי ||
@@..
<צחקוק>
(אה) ||
זה לא זה ||
אני מצטער ||
אבל זה מה זה מעניין אותי ||
<צחוק>
כי אתה לא יודע על זה ||
(לא) ||
אני חי בבועה היהודית ||
נכון ליעד \
נכון נכון ||
נגיד אנשים שמתגייסים |
ערבים שמתגייסים |
בדרך כלל מאוד עניים |
או שאין להם בג -אה |
כאילו |
בגרות שלם |
ופסיכומטרי |
ואז הם מעדיפים לעבור לצה""ל |
ואין להם גם השכלה |
פוליטית ||
אז הם עוברים לצה""ל |
כדי |
ב -בתקוה לקבל |
זכויות |

C1624 p. 14

C1624_sp1_417
C1624_sp1_418
C1624_sp1_419
C1624_sp1_420
C1624_sp1_421
C1624_sp1_422
C1624_sp3_163
C1624_sp1_423
C1624_sp1_424
C1624_sp1_425
C1624_sp1_426
C1624_sp1_427
C1624_sp1_428
C1624_sp1_429
C1624_sp1_430
C1624_sp1_431
C1624_sp3_164
C1624_sp3_165
C1624_sp3_166
C1624_sp3_167
C1624_sp3_168
C1624_sp3_169
C1624_sp1_432
C1624_sp1_433
C1624_sp1_434
C1624_sp1_435
C1624_sp1_436
C1624_sp1_437
C1624_sp1_438
C1624_sp3_170
C1624_sp1_439
C1624_sp3_171
C1624_sp1_440
C1624_sp1_441
C1624_sp1_442
C1624_sp1_443
C1624_sp1_444
C1624_sp1_445
C1624_sp1_446
C1624_sp1_447
C1624_sp1_448
C1624_sp1_449
C1624_sp1_450
C1624_sp1_451
C1624_sp3_172

לא יודעת מה |
בלי כסף ||
וזה |
ועבודה |
מובטחת ||
אז הוא עשה את זה בשביל זה ||
תמיד תהיה אפליה ||
בטח ||
גם אם הם יקבלו את זה הם לא |
אני הסברתי לו את זה ||
זה שטויות ||
כאילו |
עובדים עליו ||
עושים לו שטיפת מוח |
ומעבירים אותו לצד הישראלי ||
ככה עושים | |
לא ||
ה --
החיילים מופלים פחות ||
הערבים שנמ -ש |
בצבא מופלים פחות ||
בוא נקרא לזה ככה ||
זה לא ככה ||
כי |
ישראל רוצה שהם יהיו מופלים פחות ||
כדי |
<חריקה> כדי למשוך יותר ערבים לשם ||
ואז |
ערביי ישראל יהיו מובטחים ||
הם רוצים לסגור את הפער ||
איזה פער ||
יש פער ||
זה לא אה כ- - -
זה לא כדי לסגור את הפער |
זה דבר שאתה לא מבין אותו |
כי |
לא מסבירים לך אותו ||
זה |
משהו |
זה ככה ||
ערביי ישראל |
הם בעד |
הפלסטינאים ||
כי הם פלסטינאים ||
כן ||

C1624 p. 15

C1624_sp1_452
C1624_sp1_453
C1624_sp1_454
C1624_sp1_455
C1624_sp1_456
C1624_sp1_457
C1624_sp1_458
C1624_sp1_459
C1624_sp3_173
C1624_sp1_460
C1624_sp1_461
C1624_sp3_174
C1624_sp1_462
C1624_sp1_463
C1624_sp1_464
C1624_sp3_175
C1624_sp1_465
C1624_sp1_466
C1624_sp1_467
C1624_sp1_468
C1624_sp1_469
C1624_sp1_470
C1624_sp1_471
C1624_sp1_472
C1624_sp3_176
C1624_sp1_473
C1624_sp1_474
C1624_sp1_475
C1624_sp1_476
C1624_sp1_477
C1624_sp3_177
C1624_sp1_478
C1624_sp1_479
C1624_sp1_480
C1624_sp1_481
C1624_sp1_482
C1624_sp1_483
C1624_sp1_484
C1624_sp1_485
C1624_sp1_486
C1624_sp1_487
C1624_sp1_488
C1624_sp1_489
C1624_sp1_490
C1624_sp1_491

עכשיו |
יש |
בעיה בזהות שלנו |
כי אנחנו פלסטינאים |
שכבשו אותנו |
ואנחנו חיים במדינה הזאת ||
ועכשיו יש לנו זהות ישראלית ||
נכפתה עלינו זהות ישראלית ||
נו ||
על ה |
אבות שלנו ||
@ לא חושבת שאפשר לשנות את הזהות הזאת \
לא ||
לא צריך --
<בצחקוק> זה לא מדובר בלש -בלשנות||
מה זה \
עכשיו ||
יש לנו דעו -את הדעות ש -הפוליטיות אה |
שלנו |
אנחנו לא קיבלנו את הזכויות שלנו פה |
כאזרחים |
ו|
נגיד רוסי-- -
רוסים ואתיופים מקבלים עוד --
זכויות כמו מה ||
כמו |
אה |
למשל ||
אנחנו עשרים אחוז |
מהמדינה \
נו \
מ -בכל --
בכל אה |
ממסד |
ממשלתי |
צריך להיות עשרים אחוז אה |
פועלים אה |
ערבים ||
ואין ||
הרבה פחות מזה יש ||
אה |
באוניברסיטות אה |
אנחנו גם צריכים לקבל את ההטבות ש
הסטודנטים מקבלים |
אנחנו לא מקבלים ||

C1624 p. 16

C1624_sp1_492
C1624_sp3_178
C1624_sp1_493
C1624_sp1_494
C1624_sp3_179
C1624_sp1_495
C1624_sp1_496
C1624_sp1_497
C1624_sp1_498
C1624_sp1_499
C1624_sp1_500
C1624_sp1_501
C1624_sp1_502
C1624_sp1_503
C1624_sp1_504
C1624_sp1_505
C1624_sp1_506
C1624_sp1_507
C1624_sp1_508
C1624_sp3_180
C1624_sp2_053
C1624_sp1_509
C1624_sp2_054
C1624_sp2_055
C1624_sp2_056
C1624_sp2_057
C1624_sp2_058
C1624_sp2_059
C1624_sp2_060
C1624_sp2_061
C1624_sp3_181

אה |
הטבות של סטודנטים \
כן | |
נגיד ||
(מה) מה זאת אומרת \
בטכניון |
אמ |
<חריקה> יש מקום אה |
יש רק כל שנה |
חמישה ערבים ש |
שלומדים בטכניון | |
אתה מבין \
כאילו |
רק חמישה |
מתוך כל הנ-- -
זה לא בגלל שהם נ -נכשלים או משהו כזה ||
מכשילים אותם |
<חריקה> ומקבלים רק חמישה מתוך כל האנשים שניגשים ||
וזה ברוב ה --
מה זאת אומרת מכשילים אותם ||
לא רוצים לקבל ערבים ||
לא מקבלים אותם ||
יש אפליה מתקנת ||
כדי לקבל ערבים |
יש הם צריכ-- -
יש |
להם גם |
מכסה ||
שהם לא ייראו שהם לא מקבלים ערבים |
מקבלים חמישה ערבים ||
אז מה אפליה מתקנת בזה ||
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