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 OCD_3_sp2_001 \   הרי למה התחיל כל החיכוך שלי ושל גילי

 OCD_3_sp2_002  |  כשהיא ראתה שאני מתחילה להצליח ואני כבר מתחילה להגיע לרמה שלה

 OCD_3_sp2_003       @   לדרוך   פשוט החליטה 

 OCD_3_sp3_001   |   סיגלי

 OCD_3_sp3_002  |  אוהבת אותךעם כל הכבוד שאני   בואי אני אגיד לך את האמת

 OCD_3_sp3_003  |  הסכסוך בינך לבין גילי התחיל מזה

 OCD_3_sp3_004  |  ששתיכן יש לכם פה גדול

 OCD_3_sp3_005 ||  תודה  

 OCD_3_sp2_004  ||   לא נכון

 OCD_3_sp3_006   ||  ברוך השם

 OCD_3_sp2_005  |  זה התחיל מזה 

 OCD_3_sp2_006  ||   שתיים   לבל   שהתחלתי להיות

 OCD_3_sp2_007  |  עומר

 OCD_3_sp3_007  ||   מורו

 OCD_3_sp2_008 \   לא היה ככה    זה

 OCD_3_sp3_008  ||   נשמה  

 OCD_3_sp1_001 בסדר  | 

 OCD_3_sp2_009 \    לבל שתיים    זה לא התחיל מאז שנהייתי

 OCD_3_sp1_002     (בל)א

 OCD_3_sp3_009 \    איתימורו אתה 

 OCD_3_sp3_010 \   לשנייה

 OCD_3_sp3_011 \   פה

 OCD_3_sp1_003  ||  כן כן 

 OCD_3_sp2_010  |  עומר

 OCD_3_sp2_011 \   לבל שתיים    נהייתי זה לא היה מאז ש

 OCD_3_sp2_012 \   כל החיכוכים האלה 

 OCD_3_sp1_004  ||  כן 

 OCD_3_sp1_005 |  אה היה    אבל זה ברור שזה י

 OCD_3_sp2_013       ברגע שקיבלתי

 OCD_3_sp1_006 |לא אה   לבל ואן מושתן     אם היית נשארת

 OCD_3_sp1_007  ||   דבר   אז זה לא היה קורה שום

 OCD_3_sp2_014  ||   ברור

 OCD_3_sp3_012  ||  אוי

 OCD_3_sp3_013  ||  אה

 OCD_3_sp1_008  ||  פתחתי

 OCD_3_sp3_014  ||  לא הבנתי   <מצמוץ>  

 OCD_3_sp2_015 \   את רואה מירב

 OCD_3_sp2_016  ||  אין

 OCD_3_sp2_017  ||  חבל לך על הזמן

 OCD_3_sp2_018  |  נכון

 OCD_3_sp1_009  ||  פה   איזה קומבינה עשיתי    את לא יודעת

 OCD_3_sp2_019  ||   אמרתי  

 OCD_3_sp2_020  ||   נכון

 OCD_3_sp1_010  ||  על הזמן חבל לך 

 OCD_3_sp3_015 \   איזה

 OCD_3_sp1_011  ||  הרי אי אפשר לעשות עם הטלפון

 OCD_3_sp3_016  -אל

 OCD_3_sp3_017      אז

 OCD_3_sp3_018 \   נו
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 OCD_3_sp3_019  (||אותו דבר )

 OCD_3_sp1_012  ||  אפשר רק דרך החדר לעשות    אז

 OCD_3_sp3_020 \  נו

 OCD_3_sp1_013  |  מהחדר לשער  אז עשיתי עוקבת 

 OCD_3_sp3_021 ||פס 

 OCD_3_sp1_014  ||  ואני כל פעם מתקשר לחדר 

 OCD_3_sp3_022 סס

 OCD_3_sp3_023 ( ||  איזה ייאוש)  

 OCD_3_sp2_021 | |  זה מה שאמרתי

 OCD_3_sp2_022  ||  מירב

 OCD_3_sp2_023  |  נכון

 OCD_3_sp2_024  |  עשיתי טעות שעניתי לה

 OCD_3_sp2_025 |  אבל אה

 OCD_3_sp2_026  ||  תכלס 

 OCD_3_sp2_027  ||  היא דרכה עליי

 OCD_3_sp1_015  |  ספק    אין

@       OCD_3_sp3_024 

 OCD_3_sp1_016 |   ש    ש

 OCD_3_sp2_028  ||   אמרתי למוקי

 OCD_3_sp2_029  |  מוקי 

 OCD_3_sp3_025  ||  כפרה

 OCD_3_sp3_026 \   פה ימינה

 OCD_3_sp1_017  ||  לא לא

 OCD_3_sp1_018  ||   הלאה  

 OCD_3_sp2_030  ||  למוקי      אמרתי

 OCD_3_sp2_031  |  מוקי 

 OCD_3_sp2_032  ||  שמאלה התכוונתי 

 OCD_3_sp2_033  ||  אמרתי למוקי 

 OCD_3_sp2_034  |  מוקי 

 OCD_3_sp2_035  ||  נכון 

 OCD_3_sp2_036  |  תשעים ושמונה מהמקרים אבל

 OCD_3_sp2_037  |  אני אומרת לך

 OCD_3_sp2_038  ||  ואתה יודע את זה טוב מאוד בתוך תוכך

 OCD_3_sp1_019 ||כן 

 OCD_3_sp2_039  ||  גילי אשמה

 OCD_3_sp2_040 ||  והוא לא דיבר 

 OCD_3_sp2_041  ||  הוא לא צייץ

 OCD_3_sp1_020 ||  נכון

 OCD_3_sp1_021  ||  הוא יודע שגילי אשמה

 OCD_3_sp2_042  ||   צייץ   הוא לא

 OCD_3_sp1_022 ||יכול להגיב לך הוא גם בתור מנהל     הוא לא

 OCD_3_sp1_023  ||  הוא לא יכול לענות על זה

 OCD_3_sp3_027  ||  בטח שהוא לא יכול לענות

 OCD_3_sp3_028  ||   לך   מה קרה

 OCD_3_sp1_024 \   גילי חרא את סבבה  רוצה שהוא יגיד לך    מה את

 OCD_3_sp1_025  ||   דבר כזה   הוא לא יכול להגיד

 OCD_3_sp2_043  ||  לא   

 OCD_3_sp2_044  ||   בסדר

 OCD_3_sp2_045  ||  אבל הוא גם לא צייץ
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 OCD_3_sp3_029     ימינה פ

 OCD_3_sp3_030 \   ממי   אה שמאלה פה

 OCD_3_sp1_026  ||  לא

 OCD_3_sp1_027  ||  תפרססי

 OCD_3_sp1_028   @@ב   אני אלך

 OCD_3_sp2_046       לא   כבר    הוא

 OCD_3_sp3_031 \    אה

 OCD_3_sp1_029  ||  תפרססי

 OCD_3_sp1_030 (||)@@  אני

 OCD_3_sp3_032  ||  יאללה יאללה    יאללה

 OCD_3_sp3_033  ||  איפה זה

 OCD_3_sp3_034  ||  לי    תזכיר  

 OCD_3_sp1_031  ||   פה

 OCD_3_sp1_032  ||  שמאלה

 OCD_3_sp1_033  ||  נו

 OCD_3_sp3_035  ||  תגיד לי מה זה

 OCD_3_sp3_036 \   אתה לא מתבייש

 OCD_3_sp3_037 | |   למה מה  

 OCD_3_sp1_034  ||  מטר    זה פה

 OCD_3_sp1_035  ||  מה

 OCD_3_sp3_038  ||  שקט שקט

 OCD_3_sp3_039  ||  אני רק לא זוכרת 

 OCD_3_sp3_040 \   זה ישר

 OCD_3_sp1_036  ||  כן 

 OCD_3_sp3_041  ||  מרוב הפעמים שהייתי פה

 OCD_3_sp1_037  ||  היית פה פעם אחת

 OCD_3_sp1_038  ||  בדיוק

 OCD_3_sp3_042  ||  נכון

 OCD_3_sp1_039  ||  וגם לא חנית פה

 OCD_3_sp2_047 |אני   לא משנה

 OCD_3_sp1_040  ||   חנית למעלה

 OCD_3_sp3_043       אני רק רציתי ל

 OCD_3_sp3_044 \   אה

 OCD_3_sp1_041  ||  לא חנית פה

 OCD_3_sp1_042  ||  חנית למעלה

 OCD_3_sp2_048  ||  אני למדתי לקח

 OCD_3_sp2_049  |   ורק שתדע לך   

 OCD_3_sp3_045  ||   חניתי ליד הבית שלך

 OCD_3_sp1_043  ||  עצרי עצרי

 OCD_3_sp2_050 ו 

 OCD_3_sp2_051  |   שתדע לך עומר   אבל רק

 OCD_3_sp1_044  ||פה   עצרי    עצרי

 OCD_3_sp1_045 ||הנה פה 

 OCD_3_sp1_046 |סיגלי 

 OCD_3_sp1_047  ||  פפו גר   פה

 OCD_3_sp3_046 \   ואתה

 OCD_3_sp1_048 \   את רואה את הבלוק

 OCD_3_sp2_052  ||  כן

 OCD_3_sp1_049  |  הוא גר בדלת האחרונה
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 OCD_3_sp1_050  ||  אני גר בדלת הראשונה

 OCD_3_sp3_047  ||  לא כפרה

 OCD_3_sp3_048  ||  אבל איך אני יוצאת מפה

 OCD_3_sp1_051  |  מפרססת  (את )  

 OCD_3_sp1_052  |  מפרססת עכשיו  

 OCD_3_sp2_053  ||  ויוצאת עכשיו

 OCD_3_sp3_049  ||טוב 

 OCD_3_sp1_053  ||  ויורדת למטה

 OCD_3_sp1_054  ||  והשער נפתח אוטומטי

 OCD_3_sp3_050  ||  טוב

 OCD_3_sp3_051  ||  מתי אתה צריך לקום מחר

 OCD_3_sp1_055  ||  שבע

 OCD_3_sp1_056  ||  וחצי

 OCD_3_sp1_057  ||  שבע

 OCD_3_sp2_054  ||  מה

 OCD_3_sp1_058  |   המון תודה 

 OCD_3_sp2_055 \  <שם מפעל>ל    אתה הולך

 OCD_3_sp1_059  ||  כן 

 OCD_3_sp1_060  ||  אני בקורס

 OCD_3_sp1_061  ||  שלושה ימים

 OCD_3_sp2_056  ||  אז למה לא דיברת

 OCD_3_sp2_057  ||  הייתי נותנת לך את המפתחות של הבית שלי היית ישן אצלי

 OCD_3_sp1_062  ||  מתי לישון

 OCD_3_sp2_058  ||  עכשיו

 OCD_3_sp1_063  |  למה

 OCD_3_sp1_064  ||  מה רע לי פה

 OCD_3_sp2_059  ||  איזה דפוק הוא

 OCD_3_sp1_065  |  מקלחת שלי

 OCD_3_sp3_052  |  לישון אצלי    אמרתי לו שיבוא

 OCD_3_sp3_053  ||  הוא לא רצה

 OCD_3_sp1_066  |  מקלחת שלי

 OCD_3_sp1_067  ||  אני אוהב את שלי

 OCD_3_sp1_068     (מה)נו 

 OCD_3_sp2_060  ||  מה הקשר

 OCD_3_sp2_061 | |  אף אחד לא בבית שלי

 OCD_3_sp2_062  |  נותנת לך את המפתח   הייתי

 OCD_3_sp1_069  ||  לא משנה

 OCD_3_sp1_070  ||   תודה כפרה

 OCD_3_sp2_063  ||  הולך    והיית

 OCD_3_sp3_054  ||  טוב יאללה מת

 OCD_3_sp3_055  ||  מת הנושא

 OCD_3_sp2_064  ||  איזה דפוק אתה

 OCD_3_sp3_056 (|  יאללה)

 OCD_3_sp1_071  < צחוק >  

 OCD_3_sp3_057  |  מורו

 OCD_3_sp3_058 ||בואי 

 OCD_3_sp3_059 ||כפרות 

 OCD_3_sp1_072 \  למה אני בא לישון פה    אז

 OCD_3_sp1_073 \   כי אני אוהב את הריח של הקיבוץ
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 OCD_3_sp1_074 | |   מה 

 OCD_3_sp3_060 < צחוק >

 OCD_3_sp1_075 \       הפרות   מתגעגע לריח של החרא של

 OCD_3_sp2_065  ||  תבוא לישון אצלי מחר      אז

 OCD_3_sp2_066  ||  אני בלאו הכי אצל מירב

 OCD_3_sp2_067  ||  נשמה

 OCD_3_sp1_076  ||  מחר אני נוסע הביתה

 OCD_3_sp1_077  |  תודה בנות 

 OCD_3_sp1_078  |   נסיעה טובה  

 OCD_3_sp3_061 | |   אין בעד מה  

 OCD_3_sp3_062  ||  נשמה

 OCD_3_sp3_063  ||  לילה טוב

 OCD_3_sp2_068  ||  איך הקורס

 OCD_3_sp1_079  ||  מה קורס

 OCD_3_sp1_080  ||  הקורס הכי משעמם בעולם

 OCD_3_sp2_069  ||אוי 

 OCD_3_sp2_070  ||  שלושה ימים קורס

@..@ || OCD_3_sp2_071 

 OCD_3_sp1_081  ||  לא

 OCD_3_sp1_082 |עזבי ה 

 OCD_3_sp1_083  ||  קורס

 OCD_3_sp1_084 | |  המדריך

 OCD_3_sp1_085  ||  יסתור   אללה

 OCD_3_sp1_086  ||  מרדים

 OCD_3_sp2_072  ||  מי זה

 OCD_3_sp1_087  |  אח מרדים

 OCD_3_sp1_088  ||  בבית חולים

 OCD_3_sp1_089 \   מה

 OCD_3_sp2_073  ||  מי זה

 OCD_3_sp1_090  |  בני

 OCD_3_sp1_091  ||  בני כרמלי   

 OCD_3_sp1_092  ||  זוועת עולם 

 OCD_3_sp1_093  ||  יאללה 

 OCD_3_sp1_094  ||  ביי

 OCD_3_sp3_064  ||  את השכל    @   זיין לנו

 OCD_3_sp1_095  ||   תודה 

 OCD_3_sp2_074 |ביי 

 OCD_3_sp3_065      ||   יאללה ביי

 OCD_3_sp2_075 ||נשמה 

 


