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 ||מדברת ;א 1

 ||שלום(.)   2

 ||בסדר(.)   3

 |אני(...)   4

 ||עכשיו התקשרתי אליך מהבית שלי  5

 ||עכשיו כן  6

 |מה זאת אומרת(..)   7

 |מה(...)   8

 ||בסדר(..)   9

 |אה(..)   11

 ||לאילת  11

 |כאילו(...)   12

 |עכשיו אני רק אה  13

 |לא מזמן  14

 ||הגעתי מאחותי  15

 |אז אה(..)   16

 |אני לא יודעת עדיין  17

 ||מה אני עושה  18

 \באמת(...)   19

 |רואה(...)   21

 |ראית מה זה  21

22   @@ 

 ))צחוק((  23

 ||או קיי  24

 |אתה רואה  25

 |אז אפילו  26

 |דברים בצבא  27

28  ||@@@ 

 ||     איזה מגניב(.)   29

 ))צועק(( ;ג 31

 |הנה ;ב 31

 ||אני מדליקה  32

 ||בוא  33

 |      איפה אתה עכשיו ;א 34

 |מה(..)   35

 |אתה לא יוצא  36

 ||בוא(...)  ;ב 37

 ||בוא איתי למיטה  38

 ||בוא  39

41  |@@@ 

 ))צועק(( ;ג 41

 \עם הכרית לבוא ;ב 42

 ||תביא את הכרית(..)   43

 ||תביא חיתול(.)   44
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 @@|בוא (..)   45

 ||בוא  46

 ||בוא(.)   47

 \באמת ;א 48

 |תביא כרית(.)  ;ב 49

 ||ובוא  51

 ||בוא  51

 |את האמת ;א 52

 ||[בא לצאת]שגם לי לא כל כך   53

 \[מה]                          ;ב 54

 ||קח  55

 |בוא(.)   56

 \אתה רוצה גם לשתות  57

 ||      כן(...)  ;א 58

 ||כן ;ג 59

 ||בוא ;ב 61

 |באמת ;א 61

 ||אחלה(...)   62

 ||רגע  63

64  |& 

65  |& 

66   (.)|& 

67   (...)|& 

 |את הכרית& תביא ל   68

 ||אחר כך אני אחזיר לה ;ב 69

 ||טוב(.)  ;א 71

 |בוא ;ב 71

 @@|בוא   72

 ||בוא  73

 |כן ;א 74

 |מה(..)   75

 |אתה עובד היום  76

 @@@@|שאתה   77

 |כן(....)   78

 |אבל אתה רציני  79

 \שאתה מארגן את זה  81

 ||כן(..)   81

 |אני לא זוכרת אותה  82

  -אבל אנ  83

 ||אני מכירה אותה  84

 |לא יודעת  85

 |נו  86

 ||שכחתי את השם של האתר  87

 ||נכון  88

 |תנגן אותה  89

 ||עוד הפעם  91

91   (....) 

 ))דיבורי רקע((  92

 ||שים כאן ראש ;ב 93
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 ||נו שים  94

 |רגע(...)   95

 |חכה  96

 ||אני אסדר לך  97

 |חכה  98

 ||אני אסדר  99

 ))צחוק(( ;א 111

 {||shkav}שכב  ;ב 111

 |ככה(...)   112

 {||shkav}שכב   113

 ||נו תעלה  114

 |יפה לך ;א 115

 ||יפה לך  116

 \אתה רוצה לשתות ;ב 117

 ))דיבור לא ברור(( ;א 118

 |אתה יודע  119

 \איך היכרתי אותה בכלל  111

 ||כן(...)   111

 |מהטירונות  112

- היינו ב  113

 ||כן  114

 |כאילו  115

 |אנחנו לא חברות עד כדי כך אה  116

- טו  117

 ||מממ(....)   118

 ||טוב(....)   119

 ||כן(....)   121

 |תשמע(....)   121

 |בצבא יש מיליון  122

 |כאילו  123

 |אה(...)   124

 ||הבנתי(...)   125

 |באמת(....)   126

 ||או קיי(..)   127

 |לא  128

 |כאילו& את   129

 ||אני הכרתי בטירונות  131

- ו  131

 |היא כאילו  132

 |הייתה איתי באוהל  133

 ||בטירונות  134

- ו  135

 |כאילו  136

 | היא הייתה ילדה  137

 |נורא חמודה  138

 |כאילו  139

 ||מחנה שמונים(..)   141

 |אז אה  141

 |היא הייתה ילדה כזאתי  142
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 |נורא חמודה  143

 | באמת  144

 |כאילו  145

 |ילדה  146

 ||מה זה מקסימה  147

  -ו  148

 |סתם כזה  א148

 | כאילו  149

 ||התחברנו בטירונות  151

 \מממ  151

 |לא(.)   152

 ||נו תקשיב  153

 |))צחוק((אז אה   154

 |אז התחברנו בטירונות  155

 |ומאז כאילו  156

 ||נעשינו חברות(.)   157

 |לישון ;ב 158

 ||לישון  159

 |לא חברות הכי הכי הכי ;א 161

 |אבל אה  161

 |ככה רגיל  162

 ||חברות  163

- ו  164

 ||וזהו  165

 |את האמת(...)   166

 |שיש לי שתי חברות  167

 ||נורא נורא טובות  168

 |כאילו ממש  169

 |אנחנו שלישייה כאלה  171

 ||ממש ממש טובות  171

  -ו  172

 |אחת אה  173

 |סיימה  174

 |שלשום(.)   175

 |קורס מכיות  176

 ||של שישה חודשים(.)   177

 |שהיא שאלה אותי  178

 |בטקס שלה  179

 |אם עשו את זה בלטרון  181

 ||בלטרון(..)   181

 |אז היא סיימה(..)   182

 |שלשום  183

 |את קורס מכיות  184

 |היא הולכת להיות  185

 ||בניםמכית   186

- ו  187

 |שישה חודשים  188

 ||קרעה את עצמה  189

 ||שישה חודשים(.)   191
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 |כי היא מכית בנים(.)   191

 | זה  192

 ||יותר מבנות  193

 ||שישה חודשים  194

 | ושלשום היא  195

 |סיימה  196

 |והחברה שלי הטובה השנייה  197

 ||השומר-היא משרתת בתל  198

 |כן(..)   199

 ||ממש  211

- ב(..)   211

 ||משא שבעת אלפים מאה  212

 ||בחימוש שם  213

 |הבנת(..)   214

 ||כן(..)   215

 ))נאנחת((  216

- ו  217

 ||זהו  218

 |אז את האמת(.)   219

 |עכשיו  211

 |שכל אחת התגייסה  211

 ||זה מה זה שונה  212

 |כאילו  213

 |היינו ממשאז   214

- אתה צריך ל  215

 |אם אני הייתי הולכת עם אחת  216

 |אז היו אומרים  217

 ||איפה הצלע השלישית  218

 |או נגיד אה  219

 |היא הייתה הולכת איתה  221

 |אז כאילו  221

 &|איפה   222

 |כאילו  223

 |אתה מבין  224

 |זה היה תמיד  225

 |חובה  226

 ||את שלושתנו ביחד לראות  227

 |זה  228

 |אם היינו שתיים  229

 |אז אחת חסרה  231

 |אבל עכשיו  231

 | זה מה זה השתנה  232

 |פתאום  233

 | כאילו  234

 |אני חוזרת מהבסיס  235

 |אני כבר עייפה  236

 | וההיא  237

 |חברה שלי  238

 |שישה חודשים -ש  239
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 ||לא הייתה בבית  241

 ||ועכשיו היא גם לא תהיה הרבה בבית  241

 ||            כי היא הולכת להיות מכית  242

 |לא(....)   243

 |זה לא  244

 ||לא הפריד  245

 |זה לא נכון  246

 |כי עדיין אנחנו  247

 |כל יום מדברים בטלפון  248

 |ונפגשות  249

 ||והכל  251

 ||אבל זה לא כמו שהיה  251

 |אתה מבין  252

 |-זה היא חוזרת מהבס  253

 |זה  254

 &|לאחת קוראים   255

 &||ולאחת קוראים   256

 |מה(..)   257

 |למה  258

 \באמת(....)   259

- זו ה&   261

 ||המכית  261

 |בקיצור  262

 |אז אה  263

 ||זהו  264

 &|ואני ו   265

 ||חוזרות נורא עייפות מהבסיס  266

 || כן  267

268  ||& 

 ||וזהו(.)   269

 |אני חוזרת מהבסיס מותשת  271

 ||באמת  271

 |איזה מגעיל(....)   272

 ||אתה מסתלבט עלי  273

 ||כן(...)   274

 ||אתה מסתלבט עלי עכשיו  275

 |אני לא זוכרת(.)   276

 |מהניירות והעפרונות  277

 |אבל אה  278

 | אני עייפה  279

 |מה  281

 |אני מתעוררת כל יום  281

 |בשש בבוקר  282

 ||עד חמש וחצי בערב  283

 |אני עייפה(..)   284

 @@@|בלילה   285

 &|להיתקל בשם   286

 |דרך אגב  287

 | אה(....)   288
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 |היו לך אז כמה  289

 &|בשם   291

 |כן  291

 |אתה יודע  292

 |הייתי קטנהשאני   293

 &|רצו לקרוא לי   294

 ))צחוק((  295

 ||נכון בהרבה  296

 |כן(...)   297

 |כאילו@@   298

299  |& 

 &||בהרבה יותר יפה מ   311

 |אמא שלי אומרת  311

 |שהייתי קטנה  312

 |אז אה  313

 &||הם רצו לקרוא לי   314

 |אז אמרתי לה  315

 |אני שמחה  316

 ||שלא עשית את זה  317

 |נו(..)   318

 |איך קוראים לאחיות שלך(..)   319

 |איך קוראים לאחיות שלך  311

311   (...)|& 

 |וואי  312

 ||איזה שם יפה יש לה  313

 |אני מתה(....)   314

315  |& 

 {|le-ben}לבן   316

 ||אני ממש אוהבת את השם הזה  317

 |אבל(..)   318

 ||הוא קטן  319

 ||הוא קטין מידי  321

 |אתה רואה (...)  321

 ||זה לא טוב  322

 @|אם לא הייתה לו (..)   323

 ||אז הייתי מסכימה  324

 @@|אם לא   325

 |נראה לי  326

 ||אז הייתי מסכימה  327

 \לא מגיע(.)   328

 \באמת(..)   329

 |מה זאת אומרת לא מגיע(....)   331

 |הוא  331

 ))צחוק((  332

 |אולי(....)   333

 |הוא מחפש את זה עכשיו  334

 ||מילד בן ארבע עשרה  335

 |לאיזה כיתה הוא עולה  336

 |לאיזה כיתה הוא עולה(..)   337
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 |כן(..)   338

 ||כן(...)   339

 |ארבע עשרה זה בוגר  341

 |אבל אה  341

 |או קיי(..)   342

 |יתבגרהוא   343

 ||עוד מעט  344

 ||אל תלחיץ אותו  345

 \מממ(....)   346

 |למה(...)   347

 |אתה בוגר מידי(..)   348

 |בסדר(....)   349

 |סבבה  351

 |זה כל אחד כאילו  351

 |נכון(...)   352

 |נכון(..)   353

 |לא(.)   354

 |כל אחד מתבגר  355

 |באופן אה  356

 ||אחר  357

 |פעם זה  358

 | אתה התבגרת יותר אה  359

 ||מהר  361

 \את האמת(.)   361

 |אני ממילא רוצה להישאר  362

 |בגיל שלי  363

 |איך שאני עכשיו  364

 ||אני כל כך אוהבת את הגיל הזה  365

 |אני  366

 ||     כל כך כייף לי  367

 ||תעלה(..)   368

 ||בוא(....)   369

 ||יפה של אמא  371

 |בוא(....)   371

 ||ילד מתוק  372

 ||בוא(..)   373

 ||לה'הופה  374

 ||או קיי(....)   375

 |זהו(....)   376

 |זה מה שאתה מקציב לי  377

 \כמה דקות  378

 |הבעיה שאתה מקציב לי(..)   379

 ||רק כמה דקות  381

 |זה זה שדיברת איתו(....)   381

 |בממתינה  382

 |באמת(....)   383

 |שים ידיים(..)   384

 |שתה חופשי  385

 |מה זה טמבלים  386
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 ||חבל לך על הזמן  387

 |))בצחוק((כאילו   388

 |בטח  389

 |זה משתיים  א389

 |מממ(.)   391

 ||אז עכשיו אתה יודע(..)   391

 ||מה זה מה המספר שלנו(...)   392

 \הבסיסשל (..)   393

 |מאיפה אני יודעת  394

 ||לא(.)   395

 ||כן(..)   396

 |מ"אנחנו לא שייכים לפו  397

 |אמרתי לך  398

 |אנחנו שייכים לקרייה  399

 ||מ"אנחנו רק יושבים בפו  411

 |מ"יש את החיילים של פו(..)   411

 | ויש את החיילים  412

 ||מ"שיושבים בפו  413

 ||מ"החיילת שיושבת בפואני   414

 ||מ"לא של פו  415

 \הבנת(..)   416

 ||אז יש לנו שתי חובשים(.)   417

 |כאילו  418

 ||הם חמודים  419

 |אבל הם כאלה  411

 ||חננות  411

 ||כן(..)   412

 |שנייה(....)   413

 |ואתה מאלה ש  414

 |בגימלים@@   415

 |ובכאלה  416

 |החום ומעלה את  417

 |או שאתה מאלה שלא עושה את זה  418

 ||הבנתי(..)   419

- ואם עכשיו א(...)   421

 ))צחוק((  421

 |איזה מה(...)   422

 |מה  423

 |ואם עכשיו באת ו  424

 |ותגיד לך  425

 ||לא(....)   426

 |לא(....)   427

 | אני לא אומרת אה  428

 ||יוםאני לא אומרת כל   429

 ||זה הגזמה  431

 | אבל אה(.)   431

 |בוא נגיד  432

 | שאם עכשיו אתה  433

 |מעלה לי את החום  434
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 |אני יכולה בזכותך  435

 ||לקבל גימל  436

 |     מבין(.)   437

 


