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 \אתה עושה ישיבות צוות  46

 |כן ;ב 47

 ||יש לנו לפעמים  48

 |כל מיני  49

 |דיונים  א49

 ||דיונים  51

 \לא היית אף פעם  51

 |מה דיונים ;א 52

 |אצלנו דיונים זה  53

 |אין את זה  54

- לא מוסיף איזה עבו  55

 |הוא תמיד לוקח איזה מישהו מהעבודה  56

 ||ויושב מדבר איתו  57

 ||מישהו מהעבודה  58

 ||ויושב מדבר איתו  א58

 ||כן ;ב 59

 |בקיצור  61

 ||לנו יש דיונים  61

 |נרדמתי  62

 ||אז  א62

 |זה  63

 ||שומר אותי על הרמה  64

 ||מי עושה דיונים ;א 65

 ((שניות 12 –דיבורים לא ברורים ))  66

 |אמרתי לך ;ב 67

 ||זה לא סופי).(   68

 |@...@אתה מסתובב  ;א 69

 |אתה  71

 |יש כל מיני ;ב 71

 |כן  72

 |שהפרויקט שלי  73

 ||כן  74

 ((קריאה)...( ))  75

 |היה פה עוד חמש אחד ;א 76

77  @...@| 

 \לעשרים וחמש  78

 ||עוד חמש דקות בינתיים  79

 |לא משנה כמה הוא מדבר  81

 ||זה לא עוזר בינתיים  81

 \למה ;ב 82

 @@|עד שהוא לא מכין  ;א 83

 |אתה יודע  84

85  @...@| 

 \החמש האלה ;ב 86

 |חמש אנשים@@  ;א 87

 |@...@עשו בלגן   88

 ||לא לפני  89

 ||וחמשהשעה בעשרים  ;ב 91

 |נו ;א 91

 |בסדר  92

 |נחכה  93

 @@||שהוא יוכל   94

 \חצי שעה ;ב 95

 ||    תעצור לי בצד הזה ;א 96
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 ||תביא לפה את המים ;ב 97

 |מתי הפעם האחרונה ש ;א 98

 ||זה  99

 \שמה ;ב 111

 ||מתי הפעם האחרונה ששמרת ;א 111

 ||מתי הפעם האחרונה ששמרת).(   112

113  @...@|| 

 ||מתי הפעם האחרונה  א113

 \לפני חודש  ב113

 ||איך יכול להיות).(   ג113

 ||מה אתה משחק לי אותה).(   ד113

 ||נשבע לך ;ב 114

 |אה  115

 |כמו{ rasmi}שומר רשמי   116

 |שמרתי לפני שלוש שבועות נהג  117

 ||אה ;א 118

 |מה זה נהג ;ב 119

 |איפה ;א 111

 ||נהג אצלנו ביחידה ;ב 111

 |מה אתה עושה  112

 ||כלום  113

- למה אין טרמ  114

 ||טרמפיאדה  115

 |אתה לוקח את הבחורה הביתה  116

 ||[טרמפיאדה]אז יש  ;א 117

 \[אפשר]          ;ב 118

 \עכשיו יש  119

 \חזר  121

 ||יש שבוע כן שבוע לא ;א 121

 @@||שלוש שבועות  ;ב 122

 ||נתנו לה שלוש שבועות שכן ;א 123

 |אה)..(   124

 |עשית לילה  125

 ||מה זה משנה  126

 \עשית לפני שלוש שבועות  127

 |הזה@@ ב   128

 |מה אתה עושה  129

 |השבוע -עושה הש  131

 |מה אתה עושה עוד  131

 ||עוד שבועיים בשנה ;ב 132

 |נו ;א 133

 |אז  134

135  @...@| 

 |ואז יש לך  136

— עוד שתי  137

 ||שתי חול ושבת  138

 |אתה יודע כמה זמן ;ב 139

 |לא עשיתי שבת  141

 ||אמרתי לך  141

 \כמה ;א 142

 |יענו אין ;ב 143

 |שבת הזאת  144

 |אתה אומר לי  145

 @@|שאני אעשה   146
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 ||זה יוצא לי  147

 |((צחוק)) ;א 148

 ||@...@כבר עשר שנים זה יוצא )...(   149

151  @...@|| 

 |היה אתמול  151

 |היה אתמול תהליך שבת  152

 @@||שלחו אותו ל   153

 ||לעשות את זה  154

 |נקיונות@@  ;ב 155

 ||לא הייתי  156

 |בסדר ;א 157

 |אותו אחד  158

 ||שלוש חיילים שלחו  159

 ||ואני ביניהם  161

 |אני במקום תורן מוסך  161

 ||שאני לא עושה סריקה  162

 ||לא בסדר ששלחו אותי אתמול  163

 |@...@ ;ב 164

 |פעם ב ;א 165

 |חודשיים  166

 |שלוש  167

168  @...@|| 

 |@...@ ;ב 169

 ||אני יותר בחיים שלי לא עשיתי סדר  171

 @||...@עשיתי פעם  ;א 171

 |@...@פעם אחת לוקח  ;ב א171

 |המפקד שישב  172

 |אמר  173

 ||תגיע עכשיו  174

 \טוב  175

 |לקחתי את הניילון שלו  176

 |הבאתי את המפקד שלי  177

 |עשיתי את העבודה  178

 |מה שהוא רצה  179

 |דיברנו  181

 |וזה  181

 |הוא מתקשר אלי  182

 |הוא אומר  183

 |מה מה השקית הזאת  184

 | אז אמרתי לו  185

 |אני צריך לאסוף פה זבל  186

 |הוא אמר  187

 ||אין בעיה  188

 @@|אחרי   189

 |פח שלו  191

 |פח של זה  191

 |פח של זה  192

 ||מת  193

 |אמרתי לו  194

195  @...@|| 

 {|hakitser}הקיצור ).(  ;א 196

 |הייתי צריך לעשות את זה  197

 |ביררתי  198

 |אמרתי לה  199
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 |שתדבר עם ה  211

 |ר"רס  211

212  @...@| 

 ||הלכתי הביתה  213

 ||הלכתי הביתה בשתיים כבר  214

 |אני חושב@@   215

 ||הלך גם כן בשתיים@@ ש   216

 |שלי אומר שהוא הלך הביתה@@   217

 @@||אז אנשים   218

 ||פה  219

 |כן ;ב 211

 |אני יודע  211

 ||אנשים הקימו מהומות  212

 |בסדר ;א 213

214  @...@| 

 |אני אומר לך  215

 @@|אנשים   216

 |כמונו  217

 | אנשים שלא נותנים פס  218

 ||עושים את זה  219

 \לא לוקחים פס  221

 |ת  221

 |אלו שהולכים עד הסוף  222

 |תמיד נדפקים  223

 |ונדפקים  224

225  @...@| 

 \מבין אתה  226

 ||אני יודע ;ב 227

 |אלה שאומרים ;א 228

 |הוא לא עשה את זה  229

 |ולא עשה את זה  231

 |ו  231

 @|...@אלה ש   232

 ||לא עושים להם כלום  233

 \זה כמו שעמדנו בטקס ;ב 234

 |היה איזה טקס  235

 \כמו טמבלים@@ שהיינו צריכים לעמוד ליד   236

 |סליחה ;א 237

 ||איזה טמבלים  238

 | עכשיו ;ב 239

 |מה הוא אמר לנו  241

 |ההוא  241

 ||אתם יכולים ללכת הביתה  242

 \זוכר  243

 ||השתחררנו בסביבות ארבע -ש  244

 |כן ;א 245

 |עכשיו ;ב 246

 |פתאום  247

 |אנשים  248

 |רגילים להשתחרר בשש  249

 |שבע  251

 |אה ;א 251

252  @...|@ 

 |התלהבו ;ב 253
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 |יו  254

 |וואו ;א 255

256  @...|@ 

 |בוא הביתה ;ב 257

 |בוא הביתה  258

 |וואלה ;א 259

 |אנשים הרגו אותי  261

 ||אני לא אשכח את הקטע הזה  261

 \אתה זוכר את זה ;ב 262

 | יוצאים יותר מוקדם@@  ;א 263

 ||התלהבו@@   264

 |שנינו כועסיםאנחנו  ;ב 265

 @@|).(  ;א 266

 |הנה מחר  267

 |אני אדבר עם זה  268

 ||בתשע עשר הביתה  269

 ||המפקד שלי מחר לא נמצא).(   271

 ||אה המפקד שלי עכשיו התחלף  271

 ||בא מפקד חדש  272

 | עכשיו שבוע הבא).(   273

 |המפקד שלי עוזב  274

 | במשך איזה  275

 |   שלוש שבועות בלי המפקד  276

 |ואז אה  277

 ||כנראה יבוא מישהו  278

 @||...@טוב שהוא   279

 |בקיצור).(   281

 @||...@חרמן היה  -ח  281

 ||נגמר הגן עדן  282

 |עכשיו נגמרת פה אוצבה).(   283

 |בארבע אני יכול לצאת  284

 ||בכייף  285

 |תראה ;ב 286

 |זה גם  287

 ||המפקד הזה אני יוצא  288

 ||מוקדם  289

 |היה מזמין אותי פעמיים לארוחה  291

 ||המפקד החדש הזה  291

 |אה ;א 292

 \יש לך מפקד חדש  293

 |פעמיים ;ב 294

 |הוא עושה לי  295

 |פעם אחת  296

 |הוא בא אלי למשרד  297

 |הוא אמר  298

 ||בוא נצא  299

 |אה לאן).(   311

 |בוא אני אזמין אותך לאכול  311

 ||נכיר אותך  312

 |אה ;א 313

 \כן  314

 ||בן כמה הוא  315

 |עשרים ושבע ;ב 316

 ||זה מה שכייף לכם ;א 317
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 ||אצלכם כולם צעירים  318

 \אתה רואה מה זה  319

 |אצלי מי מגיע עכשיו  311

 ||אחד בן ארבעים  311

 |אז זה שונה  312

 ||אתה לא מבין  313

 ||אצלנו זה לא כמו המבוגרים  314

 |גדי).(   315

 ((דיבור לא ברור))  316

 |אה ;ב 317

 @@||שמעת שאני מקבל פרס מצטייני   318

 \מה ;א 319

 |מה אני אגיד לך ;ב 321

 @@||אני מצטיין   321

 @@||יש כמה חיילים מצטייני  ;א 322

 ||גדודי@@ אחד מצטיין  ;ב 323

 |ר"מצטיין מקחש  324

 @@|מצטיין   325

 |אה ;א 326

 \תקבל בטקס  327

 \אה זה  328

 \תקבל את הפרס  329

 ||יהיה טקס  331

 |כן ;ב 331

 |כן אה ;א 332

 |ראיתי הזמנות  333

 |של אה  334

 |עשו את זה ב  335

 ||פרסומים  336

 |אני מקבל את אותו הפרס ;ב 337

338  |@@ 

 | על סמך מה ;א 339

 \מה ;ב 341

 |על סמך מה ;א 341

 |על סמך ;ב 342

 ||שעשיתי@@ שתי   343

 |נו ;א 344

 |אז מה  345

 |ח שלי"אז עבדתי על זה עם הרמ ;ב 346

 |על הפרטים האלה  347

 ||ראש בראש  348

 |אתה יודע מה זה).(   349

 ||ראש בראש  351

- ואני קו  351

 |קוטל אותו  352

 |הוא קוטל אותי  353

 @||...@ובסופו   354

 \פי שתיים@  ;א 355

 |שלוש ;ב 356

 ||מה זה  357

 ||זהו).(   358

 |איתו@ ...@אז   359

 |אז הוא  361

  -הביאו לנו מ  361
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 {|me ha}מסמכים מה   362

 @@|מצטיין   363

 |החייל הראשון שהוא נזכר  364

 ||זה אני  365

 @@|ישר התקשר ל   366

 |אומר  367

 |מי זה החייל הזה שעבדתי איתו  368

 ||על הפרויקט האחרון  369

 ||הוא בסדר העדיפות  371

 |שלח מכתב ישר לגילי  371

 |הסגן אלוף שלי  372

 |הוא אמר  373

 |תקשיב  374

 |אני רוצה לעשות מהחייל הזה  375

 @@||מצטיין   376

377  @...|@ 

 \אתה רוצה  378

 |כן  379

 |אני רוצה שהוא יהיה  381

 |ואני רוצה ש  381

 |לא להשאיר הודעה ;א 382

 @@@|...@לא   383

 |זה@@   384

 @@||אבל הוא יכול עוד חיילים  ;ב 385

 |יש את גל  386

 |יש את בר  387

 |שאלו אותי).(   388

 \מי גיא  389

 |גם כן  א389

 |ממליץ  391

 |שלחו את הטפסים  391

 |הכל  392

 ||אתמול הודיעו לי שחתמו על זה  393

394  @...|@ 

 @@|אני מצטיין   395

 @@||אני מועמד למצטיין   396

397  [@...@]| 

 |[יש כמה] ;א 398

 |כן  399

 |יש כמה  411

 |יש אה  411

 |כל הענף אה  412

 ||זהו  413

 |עכשיו ;ב 414

 ||אני כן מצטיין  415

 |אתה מבין  416

 @@|אני מצטיין   417

 |אה ;א 418

 |[@@ל ]היה מועמדות   419

 |[& &]                    ;ב 411

 ||מכיר אותי גם  411

 |אתה מבין הוא  412

 |הוא עבד איתי  413

 |הראיתי לו את הפרויקט הזה  414
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415  @...||@ 

 |שהצגתי את הפרויקט הזה פעם ראשונה  416

 @||...@הצגתי את זה   417

 |זה  418

 ||פלאפל ואיקס  419

 |איפה ;א 421

 \אתה אישית גם דיברת איתו  421

 ||אני אישית ;ב 422

 |אני גם  423

 |המפקד שלי אישית  424

 |אבל הוא שאל אותי  425

 | כי  426

 |המפקד שלי אמר  427

 |הנה  428

 |זה שעשה את הפרויקט  429

 ||זה הבחור הזה  431

 |אז הוא  431

 |איתי דיבר  432

 |[@@אני באתי ]  433

 |[איפה היית] ;א 434

 |מה זה  435

 |איפה היו  436

 |    כמה היו  437

 |אה ;ב 438

 |כל מיני אה  439

 ||לוחמה בשטח  441

 ||היה איזה משהו כזה  441

 |מה ;א 442

 \@...@מה היה   443

 @@@| ;ב 444

 |אה ;א 445

 |זה  446

 |אה  447

 |השטויות האלה  448

 |בקיצור).(  ;ב 449

 |אני  451

 |איך שגמרתי לדבר עם אה  451

 @@|ראש ה   452

 |אני מרגיש ככה בגב  453

 |אז תופס לי את הכתף).(   454

 ||הייתי בטוח זה המפקד שלי  455

 \@@@...@ ;א 456

 |אני מסתובב ;ב 457

 {|kif}ואני בא לתת לו כיף   458

 |למפקד שלי  459

 |אתה יודע  461

 |כזה ככה  461

 & &||פתאום אני קולט את   462

 |הוא מבסוט  463

 |תופס לי את היד  464

 |עושה לי  465

 {|bona}בוא הנה   466

 |כל הכבוד  467

 |יפה מאוד  468
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 |וזה  469

 |תמשיך ככה  471

 |אתה חייל טוב  471

 |אתה פה  472

 |אתה שם  473

 ||חשבתי הוא שכח מזה  474

 |פתאום אה  475

 |עכשיו  476

 @@||הוא עושה לי   477

 |עכשיו  478

 |אני רוצה ללכת לקורס קצינים  479

 \נכון  481

 |הנתונים  481

 |בגלל הנתונים שלי  482

 |ם שלי"ובגלל הפז  483

 ||אני לא יכול  484

 |מה זה אתה לא יכול ;א 485

 ||זה לא קשור  486

 |הוא אמר לי ;ב 487

 |גדול@@ אתה   488

 |כי אני רוצה קצין אה  489

 |קצונה טכנית  491

 ||זה לא סתם קצונה  491

 ||אני רוצה גם לחזור  492

 |עכשיו).(   493

 |אתמולדיברתי איתו   494

 |אמרתי  495

 |תקשיב  496

 |אני שאלתי את כל האנשים  497

 |אמרתי להם  498

 |   עם מי דיברת ;א 499

 ||עם הסגן אלוף שלי ;ב 511

 |שאלתי לפני זה עוד אנשים  511

 |אמרתי להם  א501

 @@|אם אני מקבל ניסיון   512

 ||אני יכול ללכת לקורס קצינים  513

 |יכול להגיש בקשהאני   514

 |זה משקל הדבר הזה  515

 \נכון  516

 |זה משקל רציני  517

 |אני לא  518

 |לא  519

 |מה אני  511

511  @...|@ 

 \בשביל מה אתה חושב שקיבלת את זה  512

 |והוא סידר לי את זה כ  513

 |ו  514

 |אני ביקשתי ממנו עוד לפני זה  515

 |קציניםללכת לקורס   516

 ((דיבורי רקע))  517

 |כדי שיסדר לי קורס קצינים  518

 ||אני אעזוב  519

 |אין).(   521

- איזה בן א  521
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 ||הוא מה זה בן אדם טוב  522

 ||אני מה זה אוהב אותו  523

 |וואו ;א 524

 ||צריך לעשות את זה  525

 |כן ;ב 526

 |אתה מבין  527

 |זה חתיכת קבע  528

 ||זה לא סתם  529

 ||הוא בונה על זה  531

 ||הוא מאוד אוהב אותי  531

 |אני  532

 |הייתי  533

 ||אני באמת נגנבתי ממנו  534

 \אתה מבין  535

 |הזה@ ...@בשביל מה אתה חושב ש   536

 ((דיבורי רקע))  537

 \אתה מבין  538

 |טוב ;א 539

 |מה אתה  541

 | אם אתה באמת עובד ומשקיע  541

 |כמו שאתה אומר  542

 ||אז כל הכבוד  543

 ||למה לא  544

 |לא ;ב 545

 |עכשיו קיבלתי פרויקט משלי  546

 |יש לי  547

 |איזה  א547

 |לפחות מאה שרטוטים של הפרויקט הזה).(   548

 ||שאני עשיתי לבד  549

 |עבדתי יום אחד עד שמונה בערב פה  551

 ||בלי שאמרו לי  551

 \אתה מבין  552

 |ישבתי  א552

 |עם הראש שלי לבד  553

 |עד שמונה פה  554

 ||שרטוטים  555

 ||מידות  556

 |מה שאתה רוצה  557

 ||מיליון  558

 |ולמחרת  559

 |הכל על השולחן של המפקד שלי  561

 |הוא שמע את זה  561

 |לא ביקשתי ממך  562

 |אמרתי  563

 ||בוא תראה את הרעיון  564

 |זה מתחיל בזה וזה  565

 \אתה מבין  566

 ||הוא מאוד אוהב את זה  567

 |אה  568

 |זה הכי כייף  569

 |לעבוד איתו  571

 |עם המפקד שלי  571

 |זה  572

 ||אין  573
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 ||מה זה כייף  574

 \הוא סגן אלוף ;א 575

 ||לא ;ב 576

 ||של עכשיו המפקד  577

 \ההוא ;א 578

 \[הקודם]  579

 |[הסגן אלוף שלי] ;ב 581

 @||...@חושב   581

 \זה הקודם ;א 582

 \המפקד הקודם  583

 |גם המפקד הזה ;ב 584

 ||אני מקווה שהוא בסדר  585

 ||אמרו לי שהוא בסדר  586

 |אמרו לי).(   587

 |שהמפקד שלי דיבר איתו עלי  588

    -אין לכם הרבה קצ ;א 589

 \יש לכם קצין יום היום  591

 |כן ;ב 591

 ||[זה הבעיה שלי).( ]  592

 |[אז הוא]     ;א 593

 \אז הוא לא נותן להם את זה  594

 ||זהו ;ב 595

 {|barasmi}את הפרויקט שלי ברשמי ).(   596

 |הוא רצה לתת לקצין  597

 ||אבל אני לקחתי את זה עלי  598

 \אתה מבין  599

 ||אני התחלתי עם השרטוטים  611

 |אני התחלתי עם הזה  611

 |אז הקצין אמר  612

 ||תעשה את זה אתה  613

 \אתה מבין  614

 |אני וגל  615

 ||ואחרי זה אני לבד  616

 |עם גל עבדתי מהתחלה  617

 |אחר כך זרקתי אותו  618

 ||עבדתי לבד  619

 ||יפה).(  ;א 611

 ||כל הכבוד  611

 ||לא ידעתי את זה  612

 |שאני נתפס במשהו ;ב 613

 ||   חבל לך על הזמן  614

 @|...@ ;א 615

 |כשאתה עושה משהו אחד  616

 ||אתה עושה משהו כל הכבוד  617

 | אתה מבין איזה משקל זה ;ב 618

 \@@מצטיין   619

 \יש פרס לזה).(   621

 ||יהיה טקס ;א 621

- אנחנו מצטיי  622

 |יש טקס של מצטייני ערב  623

 |באותו זמן  624

 |זה לא יביאו את זה לבסיס  625

 ||זה יהיה באיזה במקום מכובד  626

 ||כנראה שזה יהיה באיזה אולם  627
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 |מה ;ב 628

 \ל"הרמטכ  629

 ||אני לא יודע ;א 631

 |או שרק תעודה  631

 @@||או ש   632

 ||כנראה יש גם כמה שמקבלים מצטיינים  633

 |אה  634

 |לא  635

 |לא  636

 ||זה לא טקס  637

 |בשנה שעברה& &   638

 @@||גם קיבל מצטיין   639

 @|...@תקבל תעודה של   641

 ||גם  641

 &|דבר עם   642

 ((דיבורים לא ברורים))  643

 ||איזה תעודה)..(   644

 @@||איזה מצטיין   645

 |בוא הנה ;ב 646

 |הנה  647

 |תבקש את המפתח של החדר שלך  648

 @|...@ ;א 649

 |בכל מיני אה  651

 ||דרגות  651

 @@|אני לא רוצה להיות  ;ב 652

 ||זה חרא  653

 @|...@ ;א 654

 @|...@אבל כל   655

 |בצורה  656

 | הצורה  657

 ||שאתה חושב על זה  658

 @@@|יוצא  עכשיו  659

 |של חצי שנה  661

 ||אני חזק מספיק ;ב 661

 | לא מבחינת חוזק ;א 662

 ||גופני  663

 |יותר מבחינת ה  664

 @|...@ ;ב 665

 \אתה מבין ;א 666

 |זה  667

 |הרבה זמן לא להיות בבית  668

 |ופה  669

 ||ושם  671

 |זה ;ב 671

 |ממש  672

 ||לא מזיז לי עכשיו  673

 |לא ללכת עכשיו).(  ;א 674

 ||יהיה לך יותר קל לעזוב את זה  675

 @||...@אני לא יכול   676

 @|...@סוף סוף ).(   677

 |תרצה להוכיח את עצמך  678

 |דיברתי אתמול עם אמא שלי ;ב 679

 |איזה  681

 ||עד שתיים בלילה  681
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 |מתשע -מ  682

 |עד שתיים בלילה  683

 ||דיברתי איתה  684

 &|על   685

 |ו  686

 |על הכל  687

 |ו  688

 ||ממש ממש דיברתי איתה  689

 |כי  691

 |אמא שלי הייתה אצל איזה מישהי  691

 ||שקוראת בקלפים  692

 |אז היא).(   693

 |היא אמרה לה במדויק  694

 \אתה מבין  695

 |דברים ש  696

 |אם היו  697

 |ההמשך שלךעל  ;א 698

 \היא אמרה משהו  699

          |היא אמרה ;ב 711

 ||שאני לא אתחתן איתה  711

 |היא אמרה לאמא שלי  712

 |הוא לא יתחתן איתה  713

 |היא בחורה טובה  714

 ||אבל הוא לא יתחתן איתה  715

 |היא אמורה ;א 716

 \היא אמרה למה  717

 ||לא אתחתן).(  ;ב 718

 ||מה זה למה  719

 |אולי בגלל ההורים ;א 711

 |אולי בגללך  711

 |או בגללה  712

 |[אולי]  713

 |[לא יודע] ;ב 714

 ||יכול להיות  715

 ||היא אמרה שתוך שנתיים אני אהיה נשוי  716

 |היא אמרה ל  717

 |אמא שלי  718

 |שאני אצא עם שלוש בנות  719

 |חוץ ממנה  721

 |שנייםעוד   721

 ||השלישית אני אתחתן  722

 |אה ;א 723

 |זוכר את ההוא  724

 \שאמר לי עליו ההוא  725

 ((דיבורים לא ברורים))  726

 |והתעצבנת  727

 |מה הוא מדבר  728

 ((צחוק))  729

 @|...@ ;ב 731

 |לא ;א 731

 ||הוא אמר משהו כזה  732

 |לא ;ב 733

 |הוא אמר  734

 |לא זוכר מה הוא אמר ;א 735
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 |[הוא אמר משהו כזה]  736

 |[הוא אמר] ;ב 737

 |הבחורה שלך  738

 @|...@נמצאת   739

 ||ואתה לא יודע איפה  741

 \ככה הוא אמר ;א 741

 |לא יודע  742

 @||...@הוא אמר משהו   743

 |אני פעם).(  ;ב 744

 |נכנסתי  745

 |אני יודע  746

 ||אשכח את זהאני לא   747

 ||לאיזה רב& נכנסתי עם   748

 ||היא רצתה ללכת לרב  749

 ||שיגעה אותי עם הרב  751

 ||היה לי אז את הסובארו  751

 ||יש את הרב הזה בבית דגן ;א 752

 ||כולם הולכים אליו  753

 |הרבה זוגות הולכים  754

 |אומרים אם אנחנו מתאימים  755

 |הוא אומר כן  756

757  @...|@ 

 |ובן דוד שלי הלך  758

759  @...|@ 

 |הוא אמר לו  761

 |מה נראה לך  761

 \עם אה תמונה ;ב 762

 ||עם מה אתה מביא  763

 |הוא ;א 764

 |אתה אומר לו שמות של האבא  765

 |אמא  766

 |כל הילדים שם  767

 |ותוך עשר דקות  768

 ||הוא אומר לך  769

 ||רב בבית דגן).(   771

 ||אולי ניסע פעם ;ב 771

 |תבדוק ;א 772

 |אם זה כל כך מעניין אותך  773

 ||תלך לרב בבית דגן  774

 | תלך  775

 |[את השם שלך]תגיד לו   776

 \[@...@]            ;ב 777

 ||הרבה נוסעים אליו ;א 778

 ||    המון  779

 |סתם תראה  781

 |שלךלהתעניינות   781

 |יאללה  782

 | הוא ליד אה  783

 |זה  784

 |אה  785

 ||זה עזר@@ ל   786

 | אה ;ב 787

 ||לא ידעתי  788

 |שטויות ;א 789
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 ||מה הבעיה  791

 |פעם אחת ;ב 791

 |בקיצור).(   792

 |אני זוכר  793

 |אני זוכר כזה רב ב  794

 |אחותי גם עשתה שמה ;א 795

796  @...||@ 

 \רוצה ללכת לרב במירון ;ב 797

 |אני).(   798

 |נכנסתי  799

 |סתם  811

 ||שנייה אחת רק לחדר שלה  811

 \אתה מבין  812

 ||להסתכל איפה היא יושבת  813

 |זהו  814

— לא  815

 ||לא זוכר מה רציתי  816

 |זו היא ;א 817

 |רבנית  818

 |או רב  819

 |שלונכנסה לחדר &  ;ב 811

 |נכנסתי  811

 |שנייה  812

 |להגיד לה משהו  813

 ||אני לא זוכר בדיוק  814

 \@...@ ;א 815

 |איך שהוא קלט אותי).(  ;ב 816

 ||הוא עשה ככה  817

 \אתה מבין  818

 |זה  819

 |היה לי  821

 |חשבתי שהוא ראה את השטן אולי).(   821

 |אני  822

 |((בצחוק))אני יודע   823

 |לא ;א 824

 |לא קשור  825

 |כל ה  826

 |לא לא ;ב 827

 | זה לא  828

 |ראייה כזה נבהלתי  829

 |זה ראייה כאילו  831

 |דברים@ ...@איך  ;א 831

 ||שאתה עוד לא בטוח  832

 |זהו ;ב 833

 ||אני אגיד לך למה  834

 ||שנייה  835

 |הלכתי).(   836

 |יכולתי לשבת בבית מולא   837

 {|meha} -מה  838

 ||מבט הזה שלו  839

 |יצאתי החוצה  841

 |השתוללתי בחוץ  841

 |אה ;א 842

 \מחוץ לבית שלו  843
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 \של הרב  844

 |הלכתי מפה לשם ;ב 845

 ||כמו מפגר  846

 |לא יודע מה יש  847

 |אה ;א 848

 |עדיין& ו   849

 \איתויושבת מדברת   851

 |הוא  851

 ||למה לא נכנסתם ביחד  852

 ||הוא לא רצה ;ב 853

 |אה ;א 854

 \הוא לא רצה  855

 ||היא לא רצתה ;ב 856

 |הוא אמר לה)..(   857

 |הוא לא  858

 |הוא לא התחיל לשאול  859

 ||היא לא התחילה לשאול כלום  861

 |אתה מבין  861

 | היא לא אמרה לו  862

 ||כלום  863

 |היא לא  864

 |פתאום הוא התחיל לדבר איתה  865

 \את יודעת מי זה הבחור הזה  866

 ||מי זה  867

 |את יודעת מי זה).(   868

 |והוא התחיל להגיד שאני בן אדם טוב  869

 |ואני פה  871

 |ואני שם  871

 |מה הוא עשה ממני  872

 |אה ;א 873

 \ככה הוא אמר  874

 |כן ;ב 875

 ||היא אומרת  876

 |היא באה אלי  877

 |כאילו  878

 |היא אומרת  879

 |איזה שעתיים@@   881

 |אני יושבת  881

 ||והוא אמר עליך ככה  882

 |שעתיים ;א 883

 \הוא ישב דיבר איתה  884

 ||משהו פה לא הגיוני  885

 ||שעתיים הוא דיבר איתה ;ב 886

 |לא  887

 |הוא דיבר איתה על אה  888

 |הוא לא דיבר איתה מה יקרה  889

 |הוא דיבר איתה סתם על דת  891

 ||וכל מיני דברים  891

 |אה ;א 892

 ||הרצאה קטנה כזאת ;ב 893

 |אה ;א 894

 |ו ;ב 895

 |חוץ מזה היה גם את התור  896

 ||אני אומר שעתיים היא נשארה שם  897



 
 

P423aND  p.  18 

 ||איזה שעההוא דיבר איתה   898

 |זה לא).(   899

 | הוא אמר לה  911

 |הוא בן אדם טוב  911

 {|veha} -וה  912

 |תחזרי בתשובה תזכי בו).(   913

 |נו ;א 914

 ||ומה היא אמרה  915

 ||היום היא שומרת שבת ;ב 916

- זה ה  917

 @||...@זה השיא שהגעתי   918

 |שומרת שבת  919

911  @...||@ 

 |אבל אה).(   911

 ||פסק זמן אני אעשה  912

 ||בלי קשר לאבא שלי  913

 ||למה פסק זמן ;א 914

 ||סתם ככה  915

 |פסק זמן זה להיות בטוח ;ב 916

 |במאה אחוז  917

 ||שזה היא  918

 |אתה רוצה להראות ;א 919

 |שאתה מתגעגע אליה  921

 |ואתה רוצה אותה  921

 \אותהוצריך   922

 |זה לא ;ב 923

 |טלנובלה  924

 |אתה מתגעגע ו  925

 |אז מה ;א 926

 |אבל  927

 |הקטע ;ב 928

 |הקטע  929

 ||אם זה משלים את החיים שלך  931

 |איך אתה יודע).(  ;א 931

 @|...@צריך   932

 \לא  933

 ||[הקריטריונים]מה   934

 ||[אתה יוצא עם בנות אחרות]      ;ב 935

 |אה ;א 936

 \זה הקטע  937

 |רציתי  938

 |יש  939

 @|...@זה לא הקטע  ;ב 941

 |זה  941

 @|...@אתה   942

 |אתה לבד  943

 |אתה רואה  944

 ||משהו שחסר לך  945

 ||זהו  946

 \אתה מבין  947

 |תוציא את אבא שלך מאמא שלך  948

 |באיזה מקום@@ שים אותו   949

 ||הוא ישתגע  951

 ||יכול להיות ;א 951
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— יכול לה  952

 ||כי זה משלים אותו ;ב 953

 |אז כאילו ;א 954

 |בקיצור  955

 |יש לו עכשיו  956

 |עושה את זה@@ אם   957

 |אתה  958

 |החברה שלך  959

 |היא חופשייה  961

 | ואם תהיו  961

 |תקופה מסוימתאחרי   962

 |או משהו  963

 ||עוד תקופה מסוימת אני חוזר ;ב 964

 | אם היא נשארה עם ה  965

 |קטע של שבת  966

 ||לי זה מאוד חשוב).(   967

 |אם היא נשארה עם הקטע של שבת  968

 |יענו ;א 969

 |שתסכים  971

 |אחרי שאתה יוצא עם אחרות  971

 |פה ושם  972

 |לא יודעתהיא   973

 |אתה יוצא עם אחרות  974

 |זה משפיע  975

 |למה ש  976

 |היא ביקשה ממני ;ב 977

 ||שאני אצא עם אחרות  978

 |אה ;א 979

 \היא ביקשה  981

 |השאלה אם זה באמת מה שהיא רוצה).(   981

 ||או שהיא סתם מדברת  982

 \אתה מבין  983

 ||[יכול להיות]  984

 |[לא] ;ב 985

 | היא).(   986

 |באמת ביקשה  987

 |היא ביקשה  988

 ||שאני אשבע לה  989

 |אמרתי לה).(   991

 |תקשיבי  991

 |את תיפגעי  992

993  @...|@ 

 |היא אמרה  994

 |אני לא אפגע  995

 |אני סומכת עליך  996

 |אני יודעת שאתה רוצה  997

 ||בשבילךלחפש את הכי טובה   998

 |אוי).(   999

 ||זה סיפור עוד ארוך  1111

 |למה אני שלוש שנים איתה יוצא  1111

 |מה  1112

 |זה מקובל עליך  1113

 |שבן אדם  1114

 |דתי  1115
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 \יצא עם מישהי שלוש שנים  1116

 |מה קרה לך ;א 1117

 |אתה יודע שהחברים שלי ;ב 1118

 |הכירו אותה  1119

 |אחרי שנה וחצי  1111

 \שהייתי איתה  1111

 ||רק אחרי שנה וחצי  1112

 ||לא עבר חודש חודשיים  1113

 |לא שלא התלהבתי ממנה).(   1114

 |מאוד התלהבתי  1115

 |אבל מה שרציתי  1116

 ||שהיא תוציא בגרות  1117

 ||עזרתי לה עם זה  1118

 \אתה מבין).(   1119

 |אליהכל הזמן באתי   1121

 |עם מתימטיקה  1121

 |ואת הספרות  1122

 |אנגלית  1123

 |כל מיני  1124

 |כל הספרים שהיו לי  1125

 |כל הזמן באתי  1126

 | ו  1127

 ||עזרתי לה ללמוד  1128

 ||למדתי איתה ביחד  1129

 \אתה מבין).(   1131

 |אה ;א 1131

 |בהתחלה הייתם חברים חברים  1132

 \כאילו מהתחלה חשבתם  1133

 |או שסתם אה  1134

 ||היינו חברים מהתחלה ;ב 1135

 |אבל  1136

 ||לא יצאנו הרבה).(   1137

 ||ממש לא  1138

 |אולי פעם בחודש  1139

 ||יצאנו לאיזה סרט או משהו  1141

 ||זהו  1141

 |לא  1142

 ||כלום  1143

 |היינו כל הזמן בבית  1144

 ||לומדים  1145

 |לומדים  1146

 |אני יודע  1147

 |מדברים  1148

 | ו  1149

 ||זהו  1151

 ||ואז היא התגייסה  1151

 \אתה מבין  1152

 |שלוש שנים אני איתה  1153

 ||אבל עזרתי לה שלוש שנים  1154

 ||זה לא בדיוק יצאתי איתה  1155

 |עכשיו  1156

 |מהיום  1157

 |השתחררהשהיא   1158

 ||פה התחילה החברות  1159



 
 

P423aND  p.  21 

 |פה  1161

 @||...@זה   1161

 ||כי אין פה מה לעשות  1162

 \אתה מבין  1163

 |אין לה איזה משהו  1164

 |שהיא צריכה לעבור אותו  1165

 ||והיא צריכה אותי  1166

 |תמיד יש ;א 1167

 |מה  1168

 |שהיא צריכה  1169

 |למצוא עבודה  1171

 |או לימודים  1171

 |או  1172

 | אה ;ב 1173

 |מה זה עבודה  1174

 |עזוב  1175

 ||אל תזלזל ;א 1176

  -עבו ;ב 1177

 ||עבודה זה לבד  1178

 ||זה הכישורים שלה  1179

 ||מה אני יכול לעשות לה  1181

 ||אה ;א 1181

 |כאילו  1182

 |אתה מדבר  1183

 |((צחוק))מצד אחד   1184

 ((דיבור לא ברור))  1185

 |אתה מדבר בסגנון הזה  1186

 |כאילו בוא  1187

 |ברצינות ;ב 1188

 |אתה מדבר כאילו ;א 1189

 |הנה  1191

 |עכשיו גמרנו  1191

 |אין לי מה לפתח כבר  1192

 |זה זה הסגנון שלך  1193

 |זה  1194

 |היא גמרה את הצד הזה  1195

 ||וגמרנו  1196

 ||עבודה  1197

 |אה  1198

 |מה מה  1199

 ||מה שלוש שנים עשית  1111

 |כאילו אתה  1111

 |מתכוון  1112

 |שכאילו  1113

 |לימדת אותה  1114

 |עזרת לה  1115

 |תקופה של ;ב 1116

 |שלוש שנים  1117

 ||זה לעבור ביחד משהו  1118

 ||זה לא בדיוק עזרתי  1119

 |כי).(   1111

 |אני לא אגיד  1111

 ||שהבגרות שלה זה הכל אני  1112

 |לא ;א 1113
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 |בגדול כזה  1114

 |לא  1115

 ||זה  1116

 |בגדול ;ב 1117

  -מה ש  1118

 |חשוב לי  1119

 |ששום דבר לא יטריד אותה  1121

 ||חוץ ממה שהיא צריכה לעשות  1121

 \אתה מבין).(   1122

 | כי אם הייתי מתחיל לעשות את הבלגן הזה עם ההורים שלי אז  1123

 |בתקופת הלימודים שלה  1124

 ||היא לא הייתה מתייחסת באמון  1125

 \אתה מבין  1126

 |על דברים כאלה ;א 1127

 \אתה עושה בלגן  1128

 |נגיד  1129

 |אחותי  1131

 ||שהיא יוצאת עם אנשים  1131

 ||בחוריםעם   1132

 @@||היא יוצאת עם אותם   1133

- היא רואה ש  1134

 |זה לא נראה  1135

 |היא עושה מהר את הבלגן  1136

 |היא לא מחכה  1137

 | פה -ו  1138

- ו  1139

 |אין  1141

 |הבלגן  1141

 ||    נוצר מהר  1142

 

 


