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 OCD_2_sp3_001 ||  ימינה מירב

 OCD_2_sp1_001 |  כמה עולה היום מנה

 OCD_2_sp1_002 ||  בחתונה

 OCD_2_sp3_002 ||  כולל  ארבעים דולר 

 OCD_2_sp2_001  |  ארבעים דולר  לא שוה המנ

 OCD_2_sp2_002  ||  על המנה הזאת 

 OCD_2_sp1_003  ||  למה

 OCD_2_sp1_004  ||  היה דווקא טעים

 OCD_2_sp3_003  ||  למה

 OCD_2_sp3_004  ||  את לא ראית הכול

 OCD_2_sp3_005 |  אה  @  את

 OCD_2_sp2_003  ||  אני אף פעם לא אוכלת בחתונות

 OCD_2_sp3_006  ||  לא

 OCD_2_sp2_004     (לי)  זה לא משנה

 OCD_2_sp2_005  ||  שמשקיעים למנה עליי  חבל על הכסף 

 OCD_2_sp2_006  ||  בחיי

 OCD_2_sp3_007  |  מירב

 OCD_2_sp3_008  ||  שמאלה בכיכר

 OCD_2_sp2_007 העיקר שבוע 

 OCD_2_sp2_008  < כחכוח >

 OCD_2_sp2_009 \  העיקר שבוע הבא אני סופשבוע בבית מלון עומר

 OCD_2_sp2_010  ||  זה הכי חשוב

 OCD_2_sp1_005 \   איפה

 OCD_2_sp2_011  ||  באילת

 OCD_2_sp1_006  |  אתם שמעתם

 OCD_2_sp1_007 |  שטינפילים

 OCD_2_sp1_008 \   קיבלו כל אחד אלף שקל

 OCD_2_sp2_012 \     למה

 OCD_2_sp3_009  ||   כן

 OCD_2_sp1_009 |ה 

 OCD_2_sp3_010  ||   איזה חוצפה

 OCD_2_sp1_010 ||חמשת אלפים 

 OCD_2_sp1_011 \   חוצפה    למה

 OCD_2_sp2_013 \    למה

 OCD_2_sp3_011  ||  זה חוצפה לדעתי

 OCD_2_sp1_012 \  למה חוצפה

 OCD_2_sp2_014 ||   מי

 OCD_2_sp2_015 |ה ה 

 OCD_2_sp3_012      ( ש)  @   

 OCD_2_sp2_016 \   ונדורים

 OCD_2_sp2_017   או המיטי

 OCD_2_sp2_018 |  או ה

 OCD_2_sp1_013 |ה   לא

 OCD_2_sp3_013   (\זה   ה)   

 OCD_2_sp1_014 ' || פץבלו

 OCD_2_sp3_014  ||  העובדים

 OCD_2_sp2_019 \   למה על מה

 OCD_2_sp3_015 |על זה שהם שיקמו כאילו את ה 

 OCD_2_sp3_016  ||  מט  י אי
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 OCD_2_sp1_015  ||  נכון

 OCD_2_sp2_020  ||  נו מה החוצפה לא הבנתי

 OCD_2_sp3_017 \   לך למה זה חוצפה    אגיד   אני

 OCD_2_sp1_016 || (מגיע להם)

 OCD_2_sp3_018 |    כי כש

 OCD_2_sp3_019  כש

 OCD_2_sp3_020 |  למשל אצלנו

 OCD_2_sp3_021  |  כשהנייטרד היה בדאון

 OCD_2_sp3_022  ||  לא עשו אפילו סטארט בגללנו

 OCD_2_sp3_023  ||  שבועיים

 OCD_2_sp2_021 |סיגלי 

 OCD_2_sp2_022 |ה ה 

 OCD_2_sp2_023  |  המפעל היה ב

 OCD_2_sp2_024  |  מטי קרש רציני בגלל האי

 OCD_2_sp2_025      (ניס   הם   הם )

 OCD_2_sp3_024 ||   אז מה

 OCD_2_sp3_025  ||   הם היו בקרש   גם בגלל הנייטרד

 OCD_2_sp2_026  |   מספר שבועות

 OCD_2_sp2_027  |  שאלכס   ש   ש

 OCD_2_sp2_028 |ה  כבר א

 OCD_2_sp2_029 |  וחשב להתאבד

 OCD_2_sp2_030  |  היה על סף התאבדות

 OCD_2_sp2_031 |  התחיל לקרוע ורידים

 OCD_2_sp2_032  ||  על מה את מדברת בכלל

 OCD_2_sp3_026 | |  בסדר

 OCD_2_sp3_027  |  אבל גם אה

 OCD_2_sp3_028       הנייטרד ל

 OCD_2_sp3_029 ||   אז מה א

 OCD_2_sp3_030       לא

 OCD_2_sp3_031      אז

 OCD_2_sp3_032  ||  את יודעת מה

 OCD_2_sp3_033  ||  שלא ייתנו לנו אלף שקל

 OCD_2_sp3_034  ||  שייתנו מילה טובה

 OCD_2_sp2_033       צריכים לחשוב לתת לכל אחד מילה טובה

 OCD_2_sp2_034  ||  תשמעי

 OCD_2_sp2_035      אני לא

 OCD_2_sp3_035  ||  מה לתת לכל אחד מילה טובה

 OCD_2_sp3_036 |   שבועיים  

 OCD_2_sp2_036  ||   שקל בבת אחת   אנשים קיבלו אלף    כמה

 OCD_2_sp3_037  שבועיים הק

 OCD_2_sp3_038 |ה 

 OCD_2_sp1_017  ||  הרבה

 OCD_2_sp3_039  ||   קו היה מושבת

 OCD_2_sp1_018  ||  הרבה

 OCD_2_sp1_019  |  כל החמשת אלפים 

 OCD_2_sp3_040  ||   אלף שקל כל אחד

 OCD_2_sp1_020  ||  המשמרות    כל

 OCD_2_sp2_037 \    קואליטי אוף ליף   אלף שקל

 OCD_2_sp1_021  |   אלף שקל
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 OCD_2_sp2_038 ||   או אלף שקל מזומן

 OCD_2_sp1_022  ||   אלף שקל למלון

 OCD_2_sp3_041  ||   אלף שקל מזומן

 OCD_2_sp1_023  ||  קש    

 OCD_2_sp3_042  ||   למלון

 OCD_2_sp3_043  ||   מלון   לבית

 OCD_2_sp2_039   ||  ואי   @@@   

 OCD_2_sp2_040  ||  איזה כיף להם

 OCD_2_sp2_041 היו 

 OCD_2_sp3_044  ||   תשמעי

 OCD_2_sp2_042  ||   מלון   היו מכסים לי את הבית 

 OCD_2_sp3_045  |   אני

 OCD_2_sp3_046  |  וייתנו לי בית מלון אני לא מצפה שיבואו

 OCD_2_sp3_047  ||  תודה  אני מצפה שיבואו ויגידו את המילה

 OCD_2_sp3_048  ||  למה אנחנו קרענו את התחת על הנייטרד

 OCD_2_sp3_049  ||  תקתקנו אותו   ותקנ  

 OCD_2_sp3_050  || (נשמה)ימינה 

 OCD_2_sp1_024  |  מה

 OCD_2_sp1_025 \    הסילןעם 

 OCD_2_sp1_026  ||  מה זה היה

 OCD_2_sp2_043  ||  לא 

 OCD_2_sp2_044   |  הסילן

 OCD_2_sp2_045  ||  ממי   זה לא קשור אליהם

 OCD_2_sp3_051  ||  לא

 OCD_2_sp3_052 |עם ה 

 OCD_2_sp3_053  ||  זה

 OCD_2_sp3_054 | |  עם הנייטרדים

 OCD_2_sp3_055 | |  את הבעיה של הפרטיקלז   ב  שהיה את

 OCD_2_sp2_046    ( תגידי)  

 OCD_2_sp2_047  ||  לאן לקחת אותי  ל  ל   ל

 OCD_2_sp3_056  ||   וזה  

 OCD_2_sp3_057  ||  סעי

 OCD_2_sp3_058      את עוד 

 OCD_2_sp3_059 |  או טו טו טו ב

 OCD_2_sp2_048  ||   מזל שאני לא פה לבד

 OCD_2_sp3_060  ||   באר טוביה 

 OCD_2_sp3_061  ||  מה זה או טו טו  (ת)א

 OCD_2_sp3_062  ||  כבר בבאר טוביה את 

 OCD_2_sp3_063  ||  סעי

 OCD_2_sp2_049 |מורו  @ @

 OCD_2_sp3_064  ||   תרביצי

 OCD_2_sp3_065  ||  הכביש הזה פתוח

 OCD_2_sp2_050  |  אבל זה

 OCD_2_sp2_051  ||  יש לי פיתולים

 OCD_2_sp2_052  ||  מה פתוח

 OCD_2_sp2_053  ||  מה פתוח

 OCD_2_sp3_066  ||  פתוח   זה 

 OCD_2_sp2_054  ||   יש לי פיתולים  

 OCD_2_sp3_067  ||   פתוח
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 OCD_2_sp3_068  ||  פיתולים לא רציני(אבל ה ) 

 OCD_2_sp2_055  |  לא

 OCD_2_sp2_056  ||  לא רציני

 OCD_2_sp2_057 \    להגיע היום הביתה   את רוצה

 OCD_2_sp3_069     (קצת )  לתת לי לנהוג    בגלל זה היית צריכה

 OCD_2_sp2_058  ||   מה את אומרת

 OCD_2_sp3_070  ||   אני מכירה את הכביש הזה כמו את כף היד שלי  

 OCD_2_sp2_059  ||  מורוש

 OCD_2_sp1_027 ||   מה מותק

 OCD_2_sp2_060  |  ארבעה ימים

 OCD_2_sp2_061  ||  שבע מאות שלושים שקל לזוג

 OCD_2_sp1_028  ||  בלי כסף

 OCD_2_sp2_062 \   נכון

 OCD_2_sp1_029 \   איפה

 OCD_2_sp2_063  ||  בהולידיי אין החדש

 OCD_2_sp1_030  ||  די

 OCD_2_sp2_064  ||  נפתח הולידיי אין חדש

 OCD_2_sp2_065  ||   כן  

 OCD_2_sp1_031 \   עשית ככה ולא אמרת לי גם    למה

 OCD_2_sp3_071 \   בפטיו 

 OCD_2_sp2_066      למה

 OCD_2_sp2_067  ||  לא <  צקצוק > 

 OCD_2_sp2_068  ||  האקספרס

 OCD_2_sp3_072  ||   אה

 OCD_2_sp2_069 \ממי     מה

 OCD_2_sp2_070 \   למה מה

 OCD_2_sp1_032 \   וכמה עולה ליחיד 

 OCD_2_sp2_071  ||   אני לא יודעת

 OCD_2_sp3_073  ||  דבר    אותו

 OCD_2_sp2_072    מה פ

 OCD_2_sp2_073     מה פ

 OCD_2_sp2_074  ||   נשמה   איך אותו דבר א

 OCD_2_sp1_033  ||   מה פתאום

 OCD_2_sp1_034  |   ארוחות כפול  

 OCD_2_sp3_074        ליחיד

 OCD_2_sp3_075  |  זה אותו דבר   ליחיד

 OCD_2_sp2_075    מה פת   

 OCD_2_sp2_076  |  למה

 OCD_2_sp2_077        ארוחת בו

 OCD_2_sp3_076  ||  זוגי    בחדר

 OCD_2_sp3_077  ||   אל תגידו לי   

 OCD_2_sp2_078 ||למה 

 OCD_2_sp2_079 \   פעמיים בוקר    הוא אוכל 

 OCD_2_sp3_078  ||  מירב

 OCD_2_sp2_080        אבל זה

 OCD_2_sp3_079  |   ליחיד

 OCD_2_sp2_081 |   אבל זה

 OCD_2_sp3_080  ||  לא משנה

 OCD_2_sp1_035  |   לא יעלה חצי
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 OCD_2_sp3_081  ||   זה מאתיים שקל פחות

 OCD_2_sp1_036  ||   אבל יעלה

 OCD_2_sp2_082        אני מאמינה

 OCD_2_sp3_082  ||  פחות    מאתיים שקל

 OCD_2_sp1_037  ||   שקל   חמש מאות

 OCD_2_sp2_083  |  מאות שקל    חמש

 OCD_2_sp1_038  ||   שווה

 OCD_2_sp2_084  |  ימים    ארבעה

 OCD_2_sp2_085  |   בוקר וערב   ארוחת

 OCD_2_sp1_039    (נו)  

 OCD_2_sp1_040  ||  ענק אני הולך    כמו

 OCD_2_sp3_083 \   רוצה 

 OCD_2_sp3_084  |  נרד

 OCD_2_sp3_085  ||  מור

 OCD_2_sp1_041 |  יאללה

 OCD_2_sp1_042  ||  מתי זה

 OCD_2_sp3_086 ||   נרד

 OCD_2_sp2_086  |  הקרוב   לא   סופשבוע ל יוצא 

 OCD_2_sp3_087  ||  לא זה

 OCD_2_sp3_088  ||  לקחה חופש יומיים    היא

 OCD_2_sp2_087  ||   הבא

 OCD_2_sp3_089  ||  מי ייתן לנו חופש יומיים

@@    OCD_2_sp1_043 

 OCD_2_sp3_090 \    הבאים   בארבעה ימים    נלך

 OCD_2_sp1_044  ||  שנייה שנייה    שנייה

 OCD_2_sp1_045 \   איזה תאריכים זה יוצא

 OCD_2_sp2_088       אבל ה

 OCD_2_sp2_089 \   יש לך ישראכרט

 OCD_2_sp1_046  ||  כן

 OCD_2_sp1_047  ||  לא

 OCD_2_sp1_048  ||  ויזה

 OCD_2_sp2_090  ||  אה

 OCD_2_sp2_091  ||  אז צריך ישראכרט

 OCD_2_sp1_049 \    למה

 OCD_2_sp3_091  ||   בסדר

 OCD_2_sp3_092  ||  יש לי

 OCD_2_sp3_093  ||  אשלם עליך   אני

 OCD_2_sp2_092  ||   כי זה מבצע של ישראכרט

 OCD_2_sp3_094  ||   מה הבעיה

 OCD_2_sp1_050  ||  ישראכרט של סבתא שלי  אני אשלם עם הוויזה של ס

 OCD_2_sp1_051  ||  מה הבעיה

 OCD_2_sp2_093  |  לא

 OCD_2_sp2_094  ||  באמת

 OCD_2_sp2_095 |  גם ישראכרט של אה   אה יש לי

 OCD_2_sp2_096  ||  לא משנה של מי 

 OCD_2_sp2_097  ||   ישראכרט   רק שתדע שזה מבצע של

 OCD_2_sp1_052 |נו אז אה 

 OCD_2_sp1_053 |סיגלי תשלם עליי 

 OCD_2_sp1_054  ||   אחר כך   אני אחזיר לה
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 OCD_2_sp3_095  ||   בסדר

 OCD_2_sp3_096  ||  אני אשלם עליך

 OCD_2_sp3_097  ||  מה הבעיה

 OCD_2_sp2_098  ||  חכו

 OCD_2_sp2_099  |  קודם כל אני אלך

 OCD_2_sp2_100  ||  אני אגיד לך איך המלון

 OCD_2_sp2_101  |  אבל שמעתי

 OCD_2_sp2_102  |  יש עליו פרסומות ברדיו

 OCD_2_sp1_055  ||  איתם גם עם שגיא ורינתי נרד   נקבע

 OCD_2_sp2_103  |  כול    קודם

 OCD_2_sp3_098  ||   כן

 OCD_2_sp2_104  |   מלון חדש   אם זה

 OCD_2_sp3_099  |  ימים כאילו    אבל בארבעה

 OCD_2_sp3_100 | |  של החופש

 OCD_2_sp3_101  ||   שבת ראשון   חמישי שישי

 OCD_2_sp2_105 ||  בסדר 

 OCD_2_sp2_106 ||   בהרצה   מלון    בגלל שזה   

 OCD_2_sp1_056  ||   לא משנה

 OCD_2_sp1_057   שיהיה גם ס

 OCD_2_sp1_058  ||  אמצע שבוע 

 OCD_2_sp1_059 ||   מה זה משנה

 OCD_2_sp2_107 \   אתה שומע

 OCD_2_sp2_108        בגלל ש  

 OCD_2_sp3_102  ||   לא

 OCD_2_sp3_103  ||  שאורן גם יוכל לבוא

 OCD_2_sp2_109   |  בגלל שזה מלון בהרצה

 OCD_2_sp2_110  ||  הם נותנים לך את הכול

 OCD_2_sp2_111 \   אתה מבין 

 OCD_2_sp1_060  ||  אה

 OCD_2_sp1_061 \   כל הפסיליטיז

 OCD_2_sp2_112  ||  הכול

 OCD_2_sp2_113  |  יענו

 OCD_2_sp2_114 |  אם זה מלון בהרצה

 OCD_2_sp2_115 |הכול   ה  הם יתנו לך את

 OCD_2_sp2_116  |  סרויסיםיענו רוםבשביל  

 OCD_2_sp1_062  ||   ברור

 OCD_2_sp2_117  ||   הכול  

 OCD_2_sp1_063  ||   ברור

 OCD_2_sp2_118 |  רק בשביל שת

 OCD_2_sp2_119  ||  זה

 OCD_2_sp2_120  ||  אז זהו  

 OCD_2_sp1_064  ||   יאללה

 OCD_2_sp2_121 |   אז אה  

 OCD_2_sp2_122 | אה אז 

 OCD_2_sp2_123  |  ארבעה ימים

 OCD_2_sp1_065  ||  מתאים

 OCD_2_sp1_066  ||  נדבר גם עם גיא

 OCD_2_sp2_124  ||  יוצא לי שישי שבת לקחת חופש

 OCD_2_sp2_125 | |  בשאיפה
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 OCD_2_sp3_104 ||    איפה את

 OCD_2_sp2_126      הזונה    כי סילביה  

 OCD_2_sp2_127      איפה אני

 OCD_2_sp2_128      עכשיו היא

 OCD_2_sp2_129  |  סיגלי

 OCD_2_sp1_067  ||  עכשיו היא נזכרת לשאול

 OCD_2_sp3_105  ||  באלוהים אני לא יודעת איפה את

 OCD_2_sp2_130  |  סילביה הזונה עכשיו דפקה אותי

 OCD_2_sp3_106 | |  מה זה

 OCD_2_sp3_107 ||   שינו פה

 OCD_2_sp3_108  ||  באלוהים  

 OCD_2_sp3_109  ||  אני לא יודעת איפה את  

 OCD_2_sp2_131  |  סיגלי

 OCD_2_sp2_132  ||  אל תלחיצי אותי

 OCD_2_sp2_133 |  את יודעת שאני ילדה היסטרית

 OCD_2_sp2_134  ||  שתעשי את זה בעדינות   כולם קוד   אני מבקשת

 OCD_2_sp3_110  |  מירב

 OCD_2_sp3_111  |  באלוהים

 OCD_2_sp3_112  ||   איפה את   אני לא יודעת

 OCD_2_sp2_135 \    שאני אפרסס

 OCD_2_sp1_068  ||  סעי ישר

 OCD_2_sp1_069  ||  מה תעצרי

 OCD_2_sp1_070  ||  סעי ישר נראה לאן נגיע

 OCD_2_sp2_136 \    אפרסס   שאני

 OCD_2_sp3_113  ||   טוב

 OCD_2_sp3_114 |  מפה היא בטוח תצא ב

 OCD_2_sp3_115 ||  זה אבל 

 OCD_2_sp1_071  ||  דלק   טוב שמילאת

 OCD_2_sp1_072  ||   שחשוב   זה מה

 OCD_2_sp3_116  |   מה זה

 OCD_2_sp3_117  ||  את הכביש    שינו פה  

 OCD_2_sp2_137  ||   כן

 OCD_2_sp2_138  |  מה אכפת לי

 OCD_2_sp2_139  |  מכרתי את האוטו

 OCD_2_sp2_140  ||  אין לי בעיה של קילומטרזים

 OCD_2_sp2_141      רק שח

 OCD_2_sp2_142  ||  שרק שנועם מחכה בבית

 OCD_2_sp2_143  |  לא

 OCD_2_sp2_144  ||  סתם

 OCD_2_sp2_145  ||  לידע כללי  כזה

 OCD_2_sp3_118  ||אבל   רציתי בקריית מלאכי

 OCD_2_sp3_119  ||  וואי

 OCD_2_sp3_120  ||  איזה יופי

 OCD_2_sp3_121  ||  שינו את כל הכביש

 OCD_2_sp3_122  ||  את היית צריכה לנסוע בכביש המקביל 

 OCD_2_sp3_123  ||  שם

 OCD_2_sp3_124  ||  של באר טוביה

 


