
 
 

P311_2  p.  1 

P311_2_PA&r_001 <מוזיקה מתנגנת> 
P311_2_sp1_001  הנה|| 
P311_2_sp1_002  אתה רואה\ 
P311_2_sp1_003  כבר יש פה אחד פעיל| 
P311_2_sp1_004  טלילה| 
P311_2_sp1_005  זה לא איך קוראים לו\ 
P311_2_sp2_001  @ ||...@ 
P311_2_sp1_006 @@ תסתכלי הנה זה ש|| 
P311_2_sp2_002  כן עובדיה|| 
P311_2_sp1_007  עובדיה|| 
P311_2_sp3_001 <עובדיה < במבטא מזרחי\ 
P311_2_sp1_008 <עובדיה < במבטא מזרחי|| 
P311_2_sp2_003 איזה יום אחד הוא תפס לי את התיק  -איזה יו| 
P311_2_sp2_004  בשכונת התקווה| 
P311_2_sp2_005  חשבתי שזה גנב|| 
P311_2_sp2_006  כמעט הרבצתי לו לטמה|| 
P311_2_sp1_009  כמו שאתה רואה אותו| 
P311_2_sp1_010  חיה סוס|| 
P311_2_sp1_011  נכנס באופנוע| 
P311_2_sp1_012  האופנוע התרסק| 
P311_2_sp1_013  והבנאדם עף| 
P311_2_sp1_014  והוא| 
P311_2_sp1_015  זה| 
P311_2_sp3_002 <צחוק> 
P311_2_sp1_016 <צחקוק> 
P311_2_sp1_017  מצאו איזה|| @@@ 
P311_2_sp3_003   הנה הנה| 
P311_2_sp3_004  חריקה>הנה >-- 
P311_2_sp1_018  מה|| 
P311_2_sp3_005 @ ||..@ 
P311_2_sp1_019  כן| 
P311_2_sp1_020  הנה|| 
P311_2_sp1_021  כאלה שמסתובבים|| 
P311_2_sp1_022 אק של אה 'הקוז זה| 
P311_2_sp1_023  כן|| 
P311_2_sp3_006  בוז|| 
P311_2_sp2_007  @@ איפה זה| 
P311_2_sp1_024  אתה רואה\ 
P311_2_sp1_025 אק 'אנחנו בלי קוז|| 
P311_2_sp3_007 אק 'אני לא רוצה קוז|| 
P311_2_sp1_026 אק היום 'אנחנו בלי קוז|| 
P311_2_sp3_008 אנחנו נקבל איזה  הוא אמר| 
P311_2_sp3_009  כאילו| 

P311_2_PA&r_002 <הודעות ברמקולים> 
P311_2_sp1_027 @...| @ 
P311_2_sp3_010  מסלול\ 
P311_2_sp1_028  ורד תגיד| 
P311_2_sp1_029  ורד תגיד לנו איזה מסלול זה|| 
P311_2_sp1_030  איזה מסלול אנחנו נקבל| 
P311_2_sp1_031  ואנחנו| 
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P311_2_sp1_032 נ- -- 
P311_2_sp1_033 נעבו- -- 
P311_2_sp1_034  נעבור| 
P311_2_sp1_035  ו| 
P311_2_sp1_036  נהיה לפי המסלול הזה|| 
P311_2_sp1_037  תעצור לידו| 
P311_2_sp1_038  אני אשאל אותו כמה שאלות אולי\ 
P311_2_sp1_039 @@@- -- 
P311_2_sp1_040  את מר-- 
P311_2_sp1_041  את מר אה| 
P311_2_sp1_042  את מר עובדיה\ 

P311_2_PA&r_003 @.. @ זה מסוכן לתנועה@..| @ 
P311_2_sp1_043  למה| 

P311_2_PA&r_004 @..@ 
P311_2_sp1_044  הוא לא עשה איתך|| 
P311_2_sp1_045  אנחנו@- -- 
P311_2_sp1_046  אנחנו כרגע עשינו|| 
P311_2_sp3_011  אף אחד לא יודע את זה|| 
P311_2_sp1_047  לא|| 
P311_2_sp3_012  חוץ מזה ש| 
P311_2_sp1_048  יש פה שוטר| 
P311_2_sp1_049  אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות| 
P311_2_sp1_050  על אכיפת החוק| 

P311_2_PA&r_005 @..@ 
P311_2_sp1_051  עדי| 
P311_2_sp1_052  אתה בא למפגש ביום שישי\ 
P311_2_sp3_013 @.. @\ 
P311_2_sp3_014  כן\ 
P311_2_sp1_053  לצאת|| 
P311_2_sp3_015  את החלון ( לו)פתח|| 
P311_2_sp1_054   פתח את החלון|| 
P311_2_sp3_016  פתח לו את הדלת|| 
P311_2_sp1_055  לא| 
P311_2_sp1_056  אה\ 
P311_2_sp3_017  @\ 
P311_2_sp1_057  סליחה\ 
P311_2_sp3_018 @.. @ יא מניאק|| 
P311_2_sp1_058  סליחה|| 
P311_2_sp1_059  למה אתה מתקיף|| 
P311_2_sp6_001 @...@ 
P311_2_sp1_060  מה שלומך\ 
P311_2_sp6_002  כן לך-- 
P311_2_sp6_003  היא מחכה שמה ב| 
P311_2_sp6_004  אביב -עיריית תל|| 
P311_2_sp1_061  עיריית תל אביב\ 
P311_2_sp6_005  שמה| 
P311_2_sp6_006  איפה ה| 
P311_2_sp6_007  הצבע שם|| 
P311_2_sp1_062  אוקיי|| 
P311_2_sp1_063  בסדר|| 
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P311_2_sp2_008  היא בחוץ או בפנים\ 
P311_2_sp6_008  בחוץ|| 
P311_2_sp6_009  בחוץ|| 
P311_2_sp2_009  יופי| 
P311_2_sp6_010  בכניסה|| 
P311_2_sp2_010   חיכינו להם כבר@..|| @ 
P311_2_sp3_019 || @@ 
P311_2_sp1_064  סאחתיין על ה| 
P311_2_sp1_065  חליפה|| 
P311_2_sp6_011  תשתוק| 
P311_2_sp1_066 <יאללה ביי < בצחקוק|| 
P311_2_sp6_012 זה  תרשום על|| 
P311_2_sp1_067 <ביי < בצחקוק|| 
P311_2_sp3_020  תסגור את החלון|| 
P311_2_sp1_068  ראית איזה חליפה-- 
P311_2_sp3_021  @.. @ 
P311_2_sp1_069  בוא הנה| 
P311_2_sp1_070  אני צריך לסגור את החלון פה\ 
P311_2_sp3_022  יוני| 
P311_2_sp3_023 @..|| @ 
P311_2_sp2_011  לא יכולת לסגור לה בעיה\ 
P311_2_sp1_071  זה היה עובדיה| 
P311_2_sp3_024 <צחוק> 
P311_2_sp3_025 <איזה גרביל < בצחוק|| 
P311_2_sp3_026 @..|| @ 
P311_2_sp1_072  כן|| 
P311_2_sp1_073  חבל על הזמן הוא|| 
P311_2_sp3_027 @...||@ 
P311_2_sp1_074  טוב| 
P311_2_sp1_075  זה היה עובדיה| 
P311_2_sp1_076  מתנדב במשמר האזרחי| 
P311_2_sp1_077  עובד בעיריית אה| 
P311_2_sp1_078 <תל אביב < חריקה| 
P311_2_sp1_079  השכלה גבוהה| 
P311_2_sp3_028 (אהובך לשעבר )|| 
P311_2_sp1_080 <צחקוק> 
P311_2_sp2_012  נו\ 
P311_2_sp2_013  איפה היא\ 
P311_2_sp3_029  מה עכשיו\ 
P311_2_sp2_014  הנה היא|| 
P311_2_sp1_081  הנה הנה|| 
P311_2_sp1_082  אתה רואה אותה\ 
P311_2_sp3_030  תראה פה| 
P311_2_sp3_031 @..|| @ 
P311_2_sp1_083  תן לה ב| 
P311_2_sp1_084  צפצפיה| 
P311_2_sp3_032  טו טו טו טוט|| 
P311_2_sp7_001 (כן )|| 
P311_2_sp7_002 (נצא ) אליה|| 
P311_2_sp3_033  ואללה זה||@ 
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P311_2_sp1_085 צאי צאי צאי אליה|| 
P311_2_sp1_086  צאי אליה|| 
P311_2_sp3_034  זה כמו ש-- 
P311_2_sp1_087  צאי אליה|| 
P311_2_sp1_088  ורד| 
P311_2_sp1_089  סגרי את הדלת|| 
P311_2_sp3_035 ששש 
P311_2_sp1_090 <צחוק> 
P311_2_sp3_036 <צחוק> 
P311_2_sp3_037  אח|| 
P311_2_sp3_038 <צחוק> 
P311_2_sp1_091  אי איזה| 
P311_2_sp3_039  כל הבנות האלה| 
P311_2_sp1_092  איי| 
P311_2_sp3_040 @||..@ 
P311_2_sp1_093  בנות|| 
P311_2_sp1_094  נו\ 
P311_2_sp1_095  איח|| 
P311_2_sp3_041  לא צריך לשים כובע| 
P311_2_sp3_042  שיוצאים בערב|| 
P311_2_sp1_096  מה כובע לשים|| 
P311_2_sp1_097  איזה כובע|| 
P311_2_sp1_098  קונדום\ 
P311_2_sp1_099 @..|| @ 
P311_2_sp3_043 @..| @ 
P311_2_sp1_100  מה\ 
P311_2_sp3_044  איפה ה| 
P311_2_sp3_045  איפה נאכל|| 
P311_2_sp3_046  זו השאלה|| 
P311_2_sp1_101  לא יודע|| 
P311_2_sp1_102  לי אסור לאכול בשר|| 
P311_2_sp3_047  למה|| 
P311_2_sp1_103  שבוע הזה| 
P311_2_sp1_104 של אה| 
P311_2_sp1_105  בין המצרים| 
P311_2_sp1_106  וזה| 
P311_2_sp1_107  בין ה| 
P311_2_sp3_048  בין הבתרים\ 
P311_2_sp1_108  זה| 
P311_2_sp3_049  בין המצרים\ 
P311_2_sp1_109  בין ה| 
P311_2_sp1_110  כן ה| 
P311_2_sp3_050 (בין הנשמה )|| 
P311_2_sp1_111  בין ה| 
P311_2_sp3_051  בין הקורות|| 
P311_2_sp1_112  בין הקורות|| 
P311_2_sp1_113  אז אני לא יכול-- 
P311_2_sp1_114  מה קרה האנטנה היקרה על הרצפה\ 
P311_2_sp3_052  מהקפיצה|| 
P311_2_sp1_115 (מה ) הקפיצה|| 
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P311_2_sp1_116 <יש לך אנטנה טובה ( אתה מבין)< מעושה|| 
P311_2_sp3_053 <אה  יש לי< מעושה@..|| @ 
P311_2_sp1_117 <צחוק< >תנועה בקול מעושה> 
P311_2_sp3_054 <היא מתחברת < מעושה@..|| @ 
P311_2_sp1_118 <בדיוק < מעושה|| 
P311_2_unid_001 @.. @ סנטימטר|| 
P311_2_unid_002 @..|| @ 
P311_2_sp3_055  תסתכל|| 
P311_2_sp1_119  בוא הנה אתה| 
P311_2_sp1_120  אתה| 
P311_2_sp1_121   אתה הוא-- 
P311_2_sp1_122 מ "המחתים בע|| 
P311_2_sp3_056  שזה יוצא זה יוצא|| 
P311_2_sp8_001  מה העניינים\ 
P311_2_sp1_123  שיו איזה חום|| 
P311_2_sp1_124  כנסי לאוטו|| 
P311_2_sp8_002  צאו רגע|| 
P311_2_sp1_125 לאוטו  כנסי כנסי|| 
P311_2_sp8_003  לא|| 
P311_2_sp8_004  תצאו רגע| 
P311_2_sp8_005  תכתבו ביומן|| 
P311_2_sp1_126  נו\ 
P311_2_sp3_057  ( נו)תחתמי|| 
P311_2_sp8_006  תבואו לחתום ביומן|| 
P311_2_sp8_007 @..| @ 
P311_2_sp1_127  טוב בסדר אה| 
P311_2_sp1_128  היומן איפה\ 
P311_2_sp8_008  שם|| 
P311_2_unid_003  ( או לה)אז אני הבאתי לך| 
P311_2_sp8_009  שם|| 
P311_2_unid_004  ולבעלך אתמול| 
P311_2_sp3_058  נו| 
P311_2_sp3_059  אני אתן לך זכות אה| 
P311_2_unid_005 @..|| @ 
P311_2_sp3_060  חתימה על זה|| 
P311_2_unid_006  אוי| 
P311_2_unid_007  זה לא| @@ 
P311_2_sp1_129  טוב אנחנו באים| 
P311_2_sp1_130  אנחנו באים|| 
P311_2_unid_008 (איזה כלב )|| 
P311_2_sp3_061  מי זאת\ 
P311_2_sp1_131  אה|| 
P311_2_sp1_132  ( אחת)עוד צפונציקית|| 
P311_2_sp3_062  מה זה צפונציקית@..@ 
P311_2_sp1_133 | @@@ 
P311_2_sp1_134  משתדלת להיות|| 
P311_2_sp1_135  משחקת אותה|| 
P311_2_sp3_063  מי זאת\ 
P311_2_sp1_136  הנה נתן| 
P311_2_sp3_064  ב @@@ ( כלב)איזה| 
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P311_2_sp1_137 (תכף ) תראה| 
P311_2_sp1_138  בוא הנה| 
P311_2_sp1_139  היא נודניקית| 
P311_2_sp1_140  רוח רוח רוח| 
P311_2_sp3_065  מה\ 
P311_2_sp3_066  אני אשים את האוטו פה\ 
P311_2_sp1_141  אבל עדי לא יכול לצאת מהאוטו|| 
P311_2_sp7_003  יכול| 
P311_2_sp7_004  יכול|| 
P311_2_sp3_067  שמע|| 
P311_2_sp1_142 (טוב ) בוא שנייה נו|| 
P311_2_sp1_143  בוא|| 
P311_2_sp1_144  בוא נראה|| 
P311_2_sp3_068 @..@ 
P311_2_sp1_145  נו| 
P311_2_sp1_146  חבר|| 
P311_2_sp1_147 חב- -- 
P311_2_sp2_015 @ 
P311_2_sp1_148  לא אל תגידי לעבוד|| 
P311_2_sp1_149  אנחנו אחראים פה|| 
P311_2_sp1_150  אנחנו| 
P311_2_sp3_069  כן| 
P311_2_sp3_070  אנחנו אחראים|| 
P311_2_sp1_151  אנחנו משטרה פה עכשיו|| 
P311_2_sp3_071  כן| 
P311_2_sp3_072 אנח- -- 
P311_2_sp3_073  ואם אני אקבל רפורט מה יקרה\ 
P311_2_sp1_152  חריקה>אה| > 
P311_2_sp1_153  טלי תשלם|| 
P311_2_sp1_154  כוס| 
P311_2_sp1_155  כוס אוחתך אתה| 
P311_2_sp1_156  איך הדיסקמן החדש שלי 
P311_2_unid_009  בועז|| 
P311_2_unid_010  יוני|| 
P311_2_sp1_157  מה|| 
P311_2_unid_011  יש לי הרגשה לא טובה לגבי זה|| 
P311_2_sp1_158  אה\ 
P311_2_sp3_074  בוא הנה| 
P311_2_sp3_075 איזה מגניב המים האלה  תראה|| 
P311_2_unid_012  עכשיו לדליה\ 
P311_2_sp3_076  נו\ 
P311_2_unid_013  ש @ ...@בחיים| 
P311_2_sp1_159  אהמ| 
P311_2_unid_014 @ |..@ 
P311_2_sp1_160 @.. @\ 
P311_2_sp3_077  הממ| 
P311_2_unid_015  להקליט את עצמנו| 
P311_2_sp1_161 @...@ 
P311_2_unid_016 @..@ 
P311_2_sp1_162 @||...@ 
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P311_2_sp3_078 (כן )|| 
P311_2_sp1_163 (כן )|| 
P311_2_sp1_164  השאלה היא| 
P311_2_sp3_079 @..|| @ 
P311_2_sp1_165  לא יודע|| 
P311_2_sp1_166  אה| 
P311_2_sp3_080  באמת| 
P311_2_sp3_081 מצויר  אתה כמו דמות מסרט|| 
P311_2_sp1_167  נכון אחי\ 
P311_2_sp3_082  כמו קריימר כזה|| 
P311_2_sp1_168  אני טאז|| 
P311_2_sp3_083 @...@ 
P311_2_sp1_169  אני טאז| 
P311_2_sp1_170  למה קריימר\ 
P311_2_sp1_171  אני רוצה להיות טאז|| 
P311_2_sp3_084  של יש לך כל מיני כאלה יציאות@..@ 
P311_2_sp1_172 <קולות> 
P311_2_sp1_173  אני רוצה להיות טאז|| 
P311_2_sp3_085  זה קניון כזה\ 
P311_2_sp1_174  כן|| 
P311_2_sp1_175  זה מין| 
P311_2_sp1_176  קניונון|| 
P311_2_sp3_086 @..|| @ 
P311_2_sp1_177  לא-- 
P311_2_sp1_178 אין מה לעש- -- 
P311_2_sp1_179  אין אה| 
P311_2_sp1_180  אין פה כלום|| 
P311_2_sp3_087  אהה|| 
P311_2_sp1_181 אביב -טוב אנחנו כרגע במגדלי תל| 
P311_2_sp1_182  מגיע תדרוך| 
P311_2_sp1_183  של| 
P311_2_sp1_184  המפקד הבסיס| 
P311_2_sp1_185  משמר אזרחי| 
P311_2_sp9_001 מן  יואו|| 
P311_2_sp1_186  מה קורה|| 
P311_2_sp9_002  מה המצב|| 
P311_2_sp1_187  מה שלומכם|| 
P311_2_sp9_003  אתה רוצה עוגה|| 
P311_2_sp1_188  לא תודה|| 
P311_2_sp2_016  מה העניינים\ 
P311_2_sp3_088  מה נשמע\ 
P311_2_sp3_089 @ ||..@ 
P311_2_sp4_001 @ ||..@ 
P311_2_sp1_189  שלום|| 
P311_2_sp1_190  תני לי לחתום|| 
P311_2_sp4_002  העוגה הזאת עברה טראומה|| 
P311_2_sp1_191  אח|| 
P311_2_sp3_090  אני רואה|| 
P311_2_sp1_192  בוא הנה אנחנו ראשונים|| 
P311_2_sp1_193  אנחנו ראשונים|| 
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P311_2_sp4_003 @..|| @ 
P311_2_sp4_004  אין מה לעשות|| 
P311_2_sp1_194  אנחנו ראשונים|| 
P311_2_sp1_195  הגענו מזמן|| 
P311_2_sp2_017  יוני| 
P311_2_sp2_018  תחתום ובוא כבר|| 
P311_2_sp2_019  נו\ 
P311_2_sp2_020  כמה הוא מדבר|| 
P311_2_sp1_196  איפה אני חותם\ 
P311_2_sp4_005 (תראה )| 
P311_2_sp4_006  הכחול הזה| 
P311_2_sp4_007  אני לא יודעת אם הוא| 
P311_2_sp4_008  הוא עובד|| 
P311_2_sp4_009  אבל בכל מקרה| 
P311_2_sp4_010  תשימו אותו על ה| 
P311_2_sp4_011  למעלה|| 
P311_2_sp1_197  למה הבאת לנו אותו\ 
P311_2_sp1_198 (אבל ) שאנחנו לא רוצים ביקשתי ממך|| 
P311_2_sp3_091 @...| @ 
P311_2_sp3_092  מצחיק|| 
P311_2_sp3_093 אוטו כתום עם כחול  -אוטו כ| 
P311_2_sp4_012  יש לי כאלה רוב|| 
P311_2_sp3_094  כזה| 
P311_2_sp4_013  זה זה| 
P311_2_sp1_199  טוב|| 
P311_2_sp1_200   בסדר|| 
P311_2_sp1_201  אבל נגיד שזה לא עובד|| 
P311_2_sp4_014  כן אין בעיה|| 
P311_2_sp4_015  תגידו שזה לא עובד|| 
P311_2_sp1_202 (טוב )| 
P311_2_sp4_016 || @ 
P311_2_sp1_203  העיקר שיהיה באוטו|| 
P311_2_sp3_095  איפה אני חותם\ 
P311_2_sp1_204  נכון\ 
P311_2_sp1_205 אתה חותם פה || 
P311_2_sp1_206  מתחתיי|| 
P311_2_sp4_017  פה|| 
P311_2_sp3_096  פה\ 
P311_2_sp1_207  כן|| 
P311_2_sp9_004  יוני| 
P311_2_sp1_208  אני מעליך|| 
P311_2_sp1_209 <צחוק> 
P311_2_sp9_005 @... @ הראשי|| 
P311_2_sp2_021 הזה @@@ אני מבקשת להפסיק את כל ה|| 
P311_2_sp4_018  זה שלך| 
P311_2_sp9_006 @...@ 
P311_2_sp2_022  תשמע|| 
P311_2_sp2_023  צבע כזה @ ..@אני לא הייתי|| 
P311_2_sp1_210  חתמתי על זה\ 
P311_2_sp4_019  אה| 
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P311_2_sp4_020  נניח|| 
P311_2_sp1_211  נניח|| 
P311_2_sp4_021  רגע| 
P311_2_sp4_022  יודע מה אתה\ 
P311_2_sp4_023  לך ( נפתור)בוא|| 
P311_2_sp3_097 (צפרית ) זה זה גם\ 
P311_2_sp1_212  טוב טוב תרשמי| 
P311_2_sp1_213  תרשמי כחול| 
P311_2_sp4_024 @.. @ כחול בכלל\ 
P311_2_unid_017  אין|| 
P311_2_unid_018 @.. @ 
P311_2_unid_019  העוגה כל המכנסיים שלי עם|| 
P311_2_sp1_214  אה| 
P311_2_sp1_215  אור -רן\ 
P311_2_sp1_216  תרשמי כחול|| 
P311_2_unid_020  ברור הנה יש לך אחד ריק|| 
P311_2_sp3_098  לאיפה אנחנו צריכים|| @@ 
P311_2_sp1_217  תרשמי כחול|| 
P311_2_unid_021 | @@ 
P311_2_unid_022  את מה אני לא בדקתי @@\ 
P311_2_sp4_025  תנו לנו רן אור|| 
P311_2_unid_023  אנחנו בדקנו את כל@..|| @ 
P311_2_sp3_099  אביבית| 
P311_2_sp3_100  איפה צריכים לנסוע\ 
P311_2_sp4_026  רגע| 
P311_2_sp2_024  זה עוד פעם-- 
P311_2_sp2_025  כל כך@..|| @ 
P311_2_sp4_027 @.. @ אחד| 
P311_2_sp2_026  אחרי זה תגיע לשרהלה| 
P311_2_sp2_027  לך @@ שרהלה| 
P311_2_sp1_218  כן| 
P311_2_sp3_101  מה עם נשק\ 
P311_2_sp3_102  יוני|| 
P311_2_sp3_103  מה| 
P311_2_sp3_104  כמו במשחק| 
P311_2_sp3_105  כזה|| 
P311_2_sp4_028  לא צריך נשק|| 
P311_2_sp1_219  טלילה| 
P311_2_sp1_220  כאלה גם כן צריכה להוריד|| 
P311_2_sp2_028  מה|| 
P311_2_sp2_029  כן|| 
P311_2_sp2_030  יש לי|| 
P311_2_sp1_221  בלייזר|| 
P311_2_sp2_031  יש לי פה|| 
P311_2_sp1_222 (כן )|| 
P311_2_sp1_223  את חייבת להוריד אותו|| 
P311_2_sp1_224  דחוף|| 
P311_2_sp2_032  למה\ 
P311_2_sp1_225  ואם זה יהיה סרטני\ 
P311_2_sp2_033  אז אני אמות|| 
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P311_2_sp1_226  ואם זה ממאיר\ 
P311_2_sp4_029  יוני|| 
P311_2_sp2_034  אז אני אמות יותר מהר|| 
P311_2_sp1_227  ואם זה שפיר\ 
P311_2_sp4_030 @...@ 
P311_2_sp1_228  לא|| 
P311_2_sp1_229  סליחה| 
P311_2_sp1_230  ה| 
P311_2_sp1_231  ביטוח חיים שלך עדיין לא על שם של ברק\ 
P311_2_sp1_232  את לא יכולה למות עדיין|| 
P311_2_sp2_035  הביטוח חיים שלי על השם של איילת|| 
P311_2_sp1_233  את עדיין לא@..|| @ 
P311_2_sp3_106  די|| 
P311_2_sp3_107  ששש|| 
P311_2_sp3_108  שקט|| 
P311_2_sp1_234  עדי| 
P311_2_sp1_235  אני אביא לך כחול בעיניים|| 
P311_2_sp1_236  אני אשים לך כחול לעין|| 
P311_2_unid_024  בוא הנה| 
P311_2_unid_025 אתה יודע איזה הטבות יש ל @@\ 
P311_2_unid_026 <צחוק> 

P311_2_PA&r_006  לידיעה| 
P311_2_PA&r_007  התרגיל עדיין לא הסתיים| 
P311_2_PA&r_008  עד השעה עשרים אפס אפס| 
P311_2_PA&r_009  כל אה| 
P311_2_PA&r_010  @@@ בסיס| 
P311_2_PA&r_011  אה| 
P311_2_PA&r_012  מתבקש אה| 
P311_2_PA&r_013  שכונה לערוך סגר| 
P311_2_PA&r_014  אה| 

P311_2_sp1_237  סגר שכונה\ 
P311_2_PA&r_015  לידיעה|| 

P311_2_sp1_238  למה-- 
P311_2_sp1_239  אפודים| 
P311_2_sp1_240  למה אפודים| 
P311_2_sp1_241  מחסומים| 
P311_2_sp3_109  אנחנו צריכים אה| 
P311_2_sp2_036 @..|| @ 
P311_2_sp3_110  תאשרי בתורך|| 
P311_2_sp3_111  יוני| 
P311_2_sp2_037  אה| 
P311_2_sp2_038 @.. @-- 
P311_2_sp2_039  אתה יכול לשים עליה את המכשיר גם\ 
P311_2_sp3_112  יוני| 
P311_2_sp4_031  תשע אחת מאשרת|| 
P311_2_sp1_242  שלא תיחנק|| 
P311_2_sp2_040  יוני| 
P311_2_sp1_243  כן|| 
P311_2_sp3_113  צריכים כפפות גומי|| 
P311_2_sp1_244  למה|| 
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P311_2_sp3_114  כל@...|| @ 
P311_2_sp1_245  כל@...|| @ 
P311_2_sp4_032  מה המספר רכב שלך\ 
P311_2_sp1_246  עשרים ושבע| 
P311_2_sp1_247  זה מספר קל|| 
P311_2_sp1_248  אני| 
P311_2_sp1_249  אני לא מבין איך את לא זוכרת|| 
P311_2_sp1_250  שבע שבע תשע 
P311_2_sp1_251  שבע תשע|| 
P311_2_sp5_001  יוני בלי עין הרע| 
P311_2_sp5_002  מה זה|| 
P311_2_sp5_003  זה כבל לחניקות|| 
P311_2_sp1_252  לא|| 
P311_2_sp1_253  זה| 
P311_2_sp1_254  דיסקמן| 
P311_2_sp1_255  דיסקמן חדש| 
P311_2_sp1_256  זה האוזניות| 
P311_2_sp1_257  וככה אני מקשיב| 
P311_2_sp1_258  ושומע מוסיקה ב| 
P311_2_sp1_259  באופנוע|| 
P311_2_sp5_004  יענו עכשיו אתה-- 
P311_2_sp1_260  אני עכשיו באופנוע| 
P311_2_sp1_261  ונוסע| 
P311_2_sp1_262  בדיסטנס|| 
P311_2_sp1_263  כן|| 
P311_2_sp3_115  @@ עשר|| 
P311_2_sp2_041  אותי ( כשהוא רואה)הוא בא אליי| 
P311_2_sp2_042  הוא לא שומע אותי צועקת| 
P311_2_sp2_043  הוא ממשיך לנסוע|| 
P311_2_sp3_116 עשר|| 
P311_2_sp5_005 <צוחק> 
P311_2_sp5_006 <אתה עם הקסדה < בצחוק| 
P311_2_sp5_007  וזה\ 
P311_2_sp5_008 (יש ) גם אוזניות\ 
P311_2_sp1_264  מקרן|| 
P311_2_sp1_265  גדול| 

P311_2_PA&r_016   ואחת אלמוג שש|| 
P311_2_sp2_044  ואז זה תירוץ כזה@..|| @ 
P311_2_sp1_266 <שיעול> 
P311_2_sp3_117 <צקצוק> 
P311_2_sp3_118 אני לא מקבל איזה פסו- -- 
P311_2_sp3_119  אתה יודע איזה פרס| 
P311_2_sp3_120  פרס המתנדב| 
P311_2_sp2_045  הוא עוד רוצה פרס|| 
P311_2_sp3_121  כן|| 
P311_2_sp5_009  אם אתה צריך לקבל מתנדב| 
P311_2_sp5_010  אני צריך לקבל מתנדב הזהב|| 
P311_2_sp1_267 <צחוק> 
P311_2_sp5_011 <צחוק> 
P311_2_unid_027  תקבל פלטינה|| 
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P311_2_sp2_046 אה| 
P311_2_sp2_047  תסלח לי| 
P311_2_sp2_048  יוני צריך לקבל יותר|| 
P311_2_sp2_049  הוא לפניך|| 
P311_2_sp2_050  תאמין לי שהוא עבר טראומות|| 
P311_2_sp5_012  לא|| 
P311_2_sp5_013  על השנה|| 
P311_2_sp5_014  כל שנה ל| 
P311_2_sp2_051  הוא| 
P311_2_sp2_052 חמש שני- -- 
P311_2_sp5_015  לסוגה|| 
P311_2_sp2_053  הוא עבר| 
P311_2_sp5_016 <צחוק> 
P311_2_sp1_268  אתה| 
P311_2_sp1_269  תגיע ל| 
P311_2_sp1_270 דבר איתי  לוותק של שש שנים|| 
P311_2_sp2_054  הוא עבר טראומה| 
P311_2_sp2_055  של חמש שנים|| 
P311_2_unid_028 @..| @ 
P311_2_unid_029  אני רושמת|| 
P311_2_sp2_056  השארת ככה את התיק באוטו\ 
P311_2_sp1_271  כן| 
P311_2_sp1_272  האוטו של עדי נעול|| 
P311_2_sp2_057  משנה מה זה\ 
P311_2_sp1_273  יש לו גם אזעקה|| 
P311_2_sp2_058  מה זה משנה\ 
P311_2_sp3_122  תקליט את עצמך|| 
P311_2_sp3_123  נו\ 
P311_2_sp3_124  זה ל| 
P311_2_sp1_274  טוב|| 
P311_2_sp1_275  אבל אנחנו זזים\ 
P311_2_sp3_125 @|| 
P311_2_sp1_276  לשתות אני רוצה ללכת|| 
P311_2_sp3_126  איזה פאקל|| 
P311_2_sp4_033  לאיפה אתם הולכים לשתות|| 
P311_2_sp1_277  אה\ 
P311_2_sp2_059 מה\ 
P311_2_sp1_278  באזור|| 
P311_2_sp1_279  אנחנו מחפשים קיוסקים|| 
P311_2_sp2_060 @... @ הוא לא שתה כל היום כלום|| 
P311_2_sp3_127  צחקוק>את נראית כמו רובוקופ ככה|| > 
P311_2_sp5_017  יוני| 
P311_2_sp5_018  בעשר אתם@...@ 
P311_2_sp1_280 <טרנספורמרס < מעושה|| 
P311_2_sp2_061  את חייבת לטעום כאילו| 
P311_2_sp1_281 <צחקוק> 
P311_2_sp4_034  תכף|| 
P311_2_sp1_282  אל תאכלי|| 
P311_2_sp1_283 חבל ל- -- 
P311_2_sp1_284  חבל||| 
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P311_2_sp1_285  זה משמין|| 
P311_2_sp1_286  מה זה-- 
P311_2_unid_030 (אמא )|| 
P311_2_sp4_035  זה מהנשקים|| 
P311_2_sp1_287  איזה נשקים\ 
P311_2_sp4_036  הרמתי נשקים|| 
P311_2_sp1_288  איזה מגניב|| 
P311_2_sp1_289  אפשר רגע\ 
P311_2_sp4_037  כן|| 
P311_2_sp1_290  אנחנו לא מקבלי-- 
P311_2_sp2_062  מה העניינים\ 
P311_2_sp1_291  אנחנו לא מקבלים @@\ 
P311_2_sp4_038  לא| 
P311_2_sp4_039  אין לי נשקים|| 
P311_2_sp4_040 @.. @ לי חמש|| 
P311_2_sp3_128  מה זה| 
P311_2_sp3_129  איך פותחים את זה|| 
P311_2_sp1_292  לא לקחת אס קיי\ 
P311_2_sp4_041  החלפתי את האס קיי|| 
P311_2_sp4_042  הייתי-- 
P311_2_sp4_043  ממש התאכזבתי ממנו|| 
P311_2_sp1_293  יו| 
P311_2_sp1_294  בוא הנה| 
P311_2_sp1_295  תראה איזה מדליק|| 
P311_2_unid_031 <קריאת הפתעה> 
P311_2_sp1_296  איך הוא| 
P311_2_sp1_297  טוב\ 
P311_2_sp5_019  אם יש לך שם שלושה או ארבעה| 
P311_2_sp2_063  כן|| 
P311_2_sp5_020  אז עוד תהיי@..|| @ 
P311_2_sp2_064  אתה יודע שראיתי פלאפון חדש\ 
P311_2_sp5_021 <צחוק> 
P311_2_sp3_130  מדהים|| 
P311_2_sp2_065  סגור אותו|| 
P311_2_sp2_066  פלאפון שנראה ככה| 
P311_2_sp2_067  והוא נפתח מהצד הזה ככה עד למעלה| 
P311_2_sp3_131  כן|| 
P311_2_sp3_132  ראיתי את זה בבנגקוק|| 
P311_2_sp2_068  ראית\ 
P311_2_sp3_133  ראיתי בבנגקוק של אה| 
P311_2_sp2_069  מישהו הראה באיזה חנות שזה נפתח ככה| 
P311_2_sp3_134  של סוני|| 
P311_2_sp3_135  לא יודע| 
P311_2_sp3_136  לא זוכר מה זה| 
P311_2_sp4_044  יוני| 
P311_2_sp3_137  ראיתי אותו|| 
P311_2_sp3_138  בוא הנה זה| 
P311_2_sp1_298  מה את צריכה|| 
P311_2_sp3_139   מה זה יקר אבל היה|| 
P311_2_sp4_045  בעיקרון| 
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P311_2_sp1_299  מה|| 
P311_2_sp4_046  מה שאני רוצה שתעשו| 
P311_2_sp1_300  כן|| 
P311_2_sp4_047  זה-- 
P311_2_sp4_048  את כל השכונה הזאתי\ 
P311_2_sp4_049  זה ככה|| 
P311_2_sp1_301  כן|| 
P311_2_sp4_050 <שם רחוב > 
P311_2_sp4_051 <שם רחוב| > 
P311_2_sp4_052 <שם רחוב| > 
P311_2_sp1_302 <שם רחוב| > 
P311_2_sp4_053  לא|| 
P311_2_sp4_054  מסביב|| 
P311_2_sp4_055 <שם רחוב| > 
P311_2_sp1_303  כן|| 
P311_2_sp4_056 שם רחוב>שמתחבר ל|| > 
P311_2_sp4_057  שם רחוב>זה> || 
P311_2_sp1_304  כן|| 
P311_2_sp1_305  בסדר| 
P311_2_sp4_058  ימינה| 
P311_2_sp4_059 <שם רחוב| > 
P311_2_sp1_306  זה שמאלה|| 
P311_2_sp4_060  שמאלה| 
P311_2_sp4_061  אחר כך יש לך פה שמאלה| 
P311_2_sp4_062 <שם של רחוב| > 
P311_2_sp1_307  כן| 
P311_2_sp4_063  שמאלה| 
P311_2_sp4_064 <שם של רחוב|| > 
P311_2_sp1_308 שם של רחוב>אין לי שמאלה ל|| > 
P311_2_sp4_065  אז תעשה את זה הפוך| 
P311_2_sp4_066  ימינה ימינה וימינות|| 
P311_2_sp1_309  אוקיי|| 
P311_2_sp4_067  יש לך בכול ימינות|| 
P311_2_sp1_310  אוקיי|| 
P311_2_sp4_068  שמאלה נכון|| 
P311_2_sp4_069  כי פה אין שמאלה|| 
P311_2_sp1_311  יש שמאלה| 
P311_2_sp1_312  אבל יש ב| 
P311_2_sp1_313  לפני זה|| 
P311_2_sp1_314  זה כמה מטרים לפני זה| 
P311_2_sp1_315  אני יכול לחתוך|| 
P311_2_sp1_316 (אבל ) לא משנה|| 
P311_2_sp4_070  זה בעיקרון| 
P311_2_sp4_071  מה שנקרא| 
P311_2_sp4_072 אתם ת- -- 
P311_2_sp4_073  אם שואלים אותכם| 
P311_2_sp4_074  בביקורת| 
P311_2_sp4_075  מה שאתם באבטחה היקפית|| 
P311_2_sp1_317  בסדר|| 
P311_2_sp4_076  זהו|| 
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P311_2_sp1_318  שמעתם\ 
P311_2_sp1_319 (@@ ) אנחנו אבטחה היקפית| 
P311_2_sp4_077  אני אהיה אתכם בקשר במהלך הערב|| 
P311_2_sp1_320  סבבי|| 
P311_2_sp1_321  מה אמרת\ 
P311_2_unid_032  יותר טוב|| 
P311_2_sp1_322 <קול צפירת ניידת משטרה> 
P311_2_sp3_140 <צחוק> 
P311_2_sp4_078 || @@@ 
P311_2_sp1_323  אפס שתיים| 
P311_2_sp2_070  שלי|| 
P311_2_sp2_071  מה|| 
P311_2_sp1_324  אני אגיד שלך גם|| 
P311_2_sp2_072  טוב|| 
P311_2_sp1_325  לא|| 
P311_2_sp1_326  אני לא יכול להגיד מספרים כרגע|| 
P311_2_sp2_073  אחת שתיים שלוש ארבע| 
P311_2_sp2_074 אני לא זוכרת את ה|| @@ 
P311_2_sp4_079  @ מקריאה לי ( את)מי| 
P311_2_sp4_080  את של מי|| 
P311_2_sp1_327  את שלך|| 
P311_2_sp1_328  את שלך|| 
P311_2_sp2_075  אה|| 
P311_2_sp2_076  שלי\ 
P311_2_sp2_077  אחת שתיים שלוש| 
P311_2_sp1_329 <לה לה לה לה לה לה לה לה  לה לה לה לה < בניגון 
P311_2_sp5_022  אפס שתיים\ 
P311_2_sp5_023  כמו מספר טלפון בבית את|| 
P311_2_sp4_081   יוני| 
P311_2_sp4_082  מה התעודת זהות שלך\ 
P311_2_sp1_330  טלילה תגיד לך| 
P311_2_sp1_331  כי אני לא רוצה להגיד|| 
P311_2_sp4_083  למה\ 
P311_2_sp2_078  אחת שתיים שלוש| 
P311_2_sp1_332  ככה|| 
P311_2_sp2_079  המשך (את ה)אני לא זוכרת|| 
P311_2_sp4_084  הוא מפחד להיות בין הבתרים|| 
P311_2_sp4_085  נו\ 
P311_2_sp2_080  תעזבי אותו זה|| 
P311_2_sp2_081  אחת שתיים שלוש| 
P311_2_sp1_333  אחת שתיים 
P311_2_sp2_082   אחת שתיים| 
P311_2_sp1_334  שלוש שלוש| 
P311_2_sp2_083  שלוש שלוש ארבע|| 
P311_2_sp4_086  לא שמעתי|| 
P311_2_sp1_335 <צחקוק> 
P311_2_sp1_336  יואו| 
P311_2_sp2_084  אחת שתיים שלוש| 
P311_2_sp4_087  תעשו לי מספרים|| 
P311_2_sp4_088  ככה|| 
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P311_2_sp1_337  אחת שתיים| 
P311_2_sp2_085  אחת שתיים| 
P311_2_sp5_024  למה| 
P311_2_sp5_025  למה אתה לא רוצה להגיד\ 
P311_2_sp1_338  שתיים שתיים שלוש|| 
P311_2_sp1_339  לא רוצה להגיד|| 
P311_2_sp4_089  פה@- -- 
P311_2_sp1_340  יש פה| 
P311_2_sp1_341  פה יש| 
P311_2_sp1_342  אוזניים לכותל|| 
P311_2_sp5_026 <צחוק> 
P311_2_sp5_027  טוב יוני| 
P311_2_sp5_028  תעלו על הרכב| 
P311_2_sp4_090 @..@ 
P311_2_sp5_029 ?<שיעול> 
P311_2_unid_033 @@ 
P311_2_sp2_086  בקשר למה@.. @ 
P311_2_unid_034 @..@ 
P311_2_unid_035 @..| @ 
P311_2_sp5_030  לפלאפון\ 
P311_2_sp1_343  כן|| 
P311_2_sp1_344 @..|| @ 
P311_2_sp5_031 <צוחק> 
P311_2_unid_036 @.. @\ 
P311_2_sp2_087  אני לא יכולה| 
P311_2_sp2_088  במקום|| 
P311_2_sp2_089 @..@ 
P311_2_unid_037  @ גני התערוכה\ 
P311_2_sp4_091  חשוב לא|| 
P311_2_sp4_092  טוב|| 
P311_2_sp5_032  תשתפו אותי גם|| 
P311_2_sp2_090  אפס שתיים|| 
P311_2_sp2_091  צחוק>זה מה ש> 

P311_2_PA&r_017 <צלצול טלפון> 
P311_2_sp1_345  רגע|| 
P311_2_sp1_346  מתי דיברת איתי על זה\ 
P311_2_sp5_033  הנה המזכירה תענה|| 
P311_2_sp2_092  באוטו|| 
P311_2_sp1_347  מה פתאום|| 
P311_2_sp1_348  זה רק אה| 
P311_2_sp1_349  מלפני חצי שעה|| 

P311_2_PA&r_018 <צלצול טלפון> 
P311_2_sp2_093  מה|| 
P311_2_sp1_350  זה לא| 
P311_2_sp1_351  זה בסדר| 
P311_2_sp1_352  אל תדאגי|| 
P311_2_sp2_094  מזכירה שלום|| 
P311_2_sp5_034  כן|| 
P311_2_sp2_095 <צחוק> 
P311_2_sp1_353  אל תדאגי אה| 
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P311_2_unid_038 <צלצול טלפון> 
P311_2_sp2_096  לא-- 
P311_2_sp5_035  צריך ללחוץ|| 
P311_2_sp1_354  כנראה ש-- 
P311_2_sp1_355  כנראה שיצטרכו גם אה| 
P311_2_sp5_036  כן|| 
P311_2_sp1_356  אה| 
P311_2_sp1_357 אה שוטרת שתהיה שם  -שומרת ש|| 
P311_2_sp5_037  כן|| 
P311_2_sp5_038  כן|| 
P311_2_sp5_039  מי רוצה אותה\ 
P311_2_sp1_358  מה| 
P311_2_sp1_359  לא מתאים לך\ 
P311_2_sp5_040  מי\ 
P311_2_sp1_360  לא מתאים לך\ 
P311_2_sp5_041  עוד| 
P311_2_sp5_042  עוד לא|| 
P311_2_sp1_361  אמרתי לך\ 
P311_2_sp2_097  גם פה יש שתייה| 
P311_2_sp2_098  אתה לא רוצה לקנות\ 
P311_2_sp1_362  אז תקני לי|| 
P311_2_unid_039  ( היא הייתה)במקרה|| 
P311_2_sp2_099  אין לי| 
P311_2_sp2_100  אתה| 
P311_2_sp2_101  צריך להביא|| @@@ 
P311_2_sp1_363  עדי| 
P311_2_sp1_364  יש לך את המפתחות של הרכב\ 
P311_2_sp2_102  אני לא הולכת להביא|| 
P311_2_sp1_365  לא|| 
P311_2_sp1_366  אנחנו צריכים לקנות שתייה|| 
P311_2_sp1_367  אני מת|| 
P311_2_sp4_093  אז טוב| 
P311_2_sp4_094  אז אה| 
P311_2_sp5_043  רוצה כסף\ 
P311_2_sp4_095  נוותר|| 
P311_2_sp1_368 @..|| @ 
P311_2_sp2_103  לא|| 
P311_2_sp1_369  לא לא לא|| 
P311_2_sp4_096  לא @@-- 
P311_2_sp2_104  הוא עושה לי רישומים@..| @ 
P311_2_unid_040 (ניתן לך )| 
P311_2_sp1_370  לא לא לא|| 
P311_2_sp3_141  נכון|| 
P311_2_sp1_371 @.. @ שנייה את הטלפון|| 
P311_2_sp4_097 @..|| @ 
P311_2_sp2_105  אין לי כוח עד לשמה ללכת|| 
P311_2_sp2_106  נו באמת יון|| 
P311_2_sp2_107  אני הלכתי הרבה היום|| 
P311_2_unid_041  או אה|| 
P311_2_unid_042  כולנו כאן\ 
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P311_2_sp4_098  חכי שנייה|| 
P311_2_sp3_142  לא כולנו| 
P311_2_sp3_143  @@ חוץ מאיתנו כולנו| 
P311_2_sp2_108  אתה יכול להגיד לי באוזן\ 
P311_2_sp2_109  תתקשר אלי|| 
P311_2_sp1_372  כן|| 
P311_2_sp2_110  נקנה בדרך| 
P311_2_sp2_111  נו\ 
P311_2_sp5_044  קח כסף| 
P311_2_sp5_045  נו\ 
P311_2_sp2_112  לא צריך| 
P311_2_sp2_113  אנחנו עוברים בדרך|| 
P311_2_sp5_046  בלי חשבון|| 
P311_2_sp1_373  לא לא| 
P311_2_sp1_374  אני לא צריך מאתיים שקל|| 
P311_2_sp1_375  עזוב|| 
P311_2_sp2_114  לנו חהוא עושה- -- 
P311_2_sp2_115  הוא עושה לנו חשבונות|| 
P311_2_sp2_116  כמה אנחנו@..|| @ 
P311_2_sp1_376  אני לא צריך את המאתיים שקל שלך|| 
P311_2_unid_043 \@..@ 
P311_2_sp1_377  כל היום|| 
P311_2_sp1_378  את הכול|| 
P311_2_sp2_117  טוב| 
P311_2_sp2_118  עד מתי@...| @ 
P311_2_sp4_099  אה| 
P311_2_sp4_100  שעדי לא| 
P311_2_sp2_119  מתי תרגיל נגמר\ 
P311_2_sp1_379  תרגיל\ 
P311_2_sp1_380  ווה| 
P311_2_sp1_381  לוקח התרגיל בערך| 
P311_2_sp1_382 ש- -- 
P311_2_sp1_383  שעות|| 
P311_2_sp2_120  הה|| 
P311_2_sp2_121  אוקיי|| 
P311_2_sp1_384  לא מתאים לך\ 
P311_2_sp2_122 בסדר|| 
P311_2_sp1_385  תעשי| 
P311_2_sp1_386 ח- -- 
P311_2_sp1_387  תחלקי את זה לכמות השעות| 
P311_2_sp1_388  תראי כמה יוצא לך|| 
P311_2_sp2_123   ||(טוב) 
P311_2_sp1_389  את רוצה כזה @\ 
P311_2_sp1_390  את עושה את זה בעמידה|| 
P311_2_sp1_391 <צחקוק > 
P311_2_sp1_392 <עמידה בכביש < בצחוק|| 
P311_2_sp4_101  טוב אנחנו נדבר מחר|| 
P311_2_sp4_102  יאללה|| 
P311_2_sp4_103  צאו לדרך|| 
P311_2_sp1_393  צאו לדרך|| 
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P311_2_sp5_047 || @@ 
P311_2_sp5_048 @@|| 
P311_2_sp1_394  אתה נוגע לי בכחול\ 
P311_2_sp1_395 <צחוק> 
P311_2_sp5_049 <צחוק> 
P311_2_sp4_104 @..|| @ 
P311_2_sp2_124  יאללה|| 
P311_2_sp1_396 <צחוק> 
P311_2_sp2_125  ביי|| 
P311_2_sp1_397  מה ביי|| 
P311_2_sp1_398  צריך לקנות שתייה|| 
P311_2_sp4_105  תקנה בדרך|| 
P311_2_sp4_106  נו\ 
P311_2_sp1_399  טוב| 
P311_2_sp1_400  בדרך| 
P311_2_sp1_401  @@ יש פה סופר| 
P311_2_sp1_402  לא|| 
P311_2_sp1_403  אני רוצה לקנות גדול|| 
P311_2_sp2_126  גדול\ 
P311_2_sp1_404  גדול|| 
P311_2_sp2_127  @ ||.. @ 
P311_2_sp1_405  אני הולך-- 
P311_2_sp1_406  כי אני רוצה לקנות שתייה קודם| 
P311_2_sp1_407  ואחרי זה נזוז|| 
P311_2_sp1_408  אז אה| 
P311_2_sp1_409  תגמור את השיחות האירוטיות שלך| 
P311_2_sp1_410  ובוא נזוז|| 
P311_2_sp2_128  אז לך תביא את המפתח|| 
P311_2_sp1_411 אחי || 
P311_2_sp1_412  בא לך על הכחול\ 
P311_2_sp1_413 <או אה < בצחקוק| 
P311_2_sp2_129  תביא את התיק|| 
P311_2_sp2_130 @...@ 
P311_2_sp1_414  אז מי אמר לך לבוא איתי בכלל|| 
P311_2_sp1_415  לפעמים| 
P311_2_sp1_416  לפעמים את יכולה להיות כזאתי| 

P311_2_sp10_001 ך "יש לך כזו סמ|| 

P311_2_sp11_001 ך כזאתי "ואין לי סמ|| 

P311_2_sp12_001 ך "יש לך סמ|| 

P311_2_sp12_002 ך "יש לך סמ|| 
P311_2_sp1_417 <ך "יש לך סמ< חיקוי|| 
P311_2_sp1_418 ך "יש לך סמ|| 
P311_2_sp1_419 <אנחה> 
P311_2_sp1_420  בנות| 
P311_2_sp1_421  בנות עם של נכות|| 
P311_2_sp1_422  עדי| 
P311_2_sp1_423  זה לא נדבק בכמות האבק 
P311_2_sp1_424 <צחוק> 
P311_2_sp1_425  אה| 
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P311_2_sp1_426  אתה טמבל|| 
 


