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 P931_1_sp1_001 <אנחה>

 P931_1_sp2_001 ||קודם כול מה שלומך 

 P931_1_sp1_002 <אנחה>

 P931_1_sp1_003 ||לא משהו 

 P931_1_sp2_002 ||פיזית בסדר אני מבין 

 P931_1_sp2_003 |הבעיה זה יותר אה 

 P931_1_sp1_004 ||פיזית בסדר 

 P931_1_sp1_005 --זה אני פשוט 

 P931_1_sp1_006 ||לא יודע 

 P931_1_sp1_007 ||סתם 

 P931_1_sp1_008 | -לא לא ס

 P931_1_sp1_009 -- -כל סוף שבוע הצ

 P931_1_sp1_010 ||לא הצלחתי להתרכז בכלום 

 P931_1_sp1_011 |הייתי 

 P931_1_sp1_012 ||בדאון 

 P931_1_sp1_013 ||עצבני 

 P931_1_sp2_004 ||תשמע 

 P931_1_sp2_005 |אנחנו 

 P931_1_sp2_006 |אני חושב מאז ומתמיד 

 P931_1_sp2_007 |תמיד היינו גלויים 

 P931_1_sp2_008 |ואיפה שיכולתי לעזור 

 P931_1_sp1_014 ||נכון 

 P931_1_sp2_009 |תמיד אה 

 P931_1_sp2_010 |עזרתי 

 P931_1_sp2_011 |ותמכתי  

 P931_1_sp2_012 |אם זה 

 P931_1_sp2_013 |שהוא הכי משמעותי לגביך  הדבר

 P931_1_sp2_014 |זה היה 

 P931_1_sp2_015 |המלצה שלי 

 P931_1_sp2_016 |שכן אה 

 P931_1_sp2_017 |אה 

 P931_1_sp2_018 ||ישחררו אותך לפני הזמן 

 P931_1_sp2_019 |אה 

 P931_1_sp2_020 |ואני עדיין 

 P931_1_sp2_021 |המפקד שלך 

 P931_1_sp2_022 |ועדיין ממשיך לעזור לך 

 P931_1_sp2_023 |ואמשיך לעזור לך 

 P931_1_sp2_024 ||בכל מה שנדרש  

 P931_1_sp1_015 ||אוקיי 

 P931_1_sp2_025 |ו 

 P931_1_sp2_026 |אם יש דברים 

 P931_1_sp2_027 |שאני צריך לעזור 

 P931_1_sp2_028 ||אתה תעזור לי לעזור לך 

 P931_1_sp2_029 |אתה 

 P931_1_sp2_030 |צריך לפרוש בפניי את כל התמונה 

 P931_1_sp2_031 |אמ 

 P931_1_sp2_032 |כדי שנדע 

 P931_1_sp2_033 ||איפה אנחנו עומדים 

 P931_1_sp2_034 |נעשה 
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 P931_1_sp2_035 |תיאום ציפיות בינינו  

 P931_1_sp2_036 |כי  

 P931_1_sp2_037 |אני לא רוצה שאתה תיפגע  סך הכול 

 P931_1_sp2_038 ||ואני גם לא רוצה שהמשרד ייפגע  

 P931_1_sp2_039 |אז לפחות 

 P931_1_sp1_016 ||אוקיי 

 P931_1_sp2_040 |אם אנחנו רואים איפה אנחנו עומדים 

 P931_1_sp1_017 |תראה 

 P931_1_sp2_041 -- -זה א

 P931_1_sp2_042 ||זאת ההתחלה  

 P931_1_sp2_043 |זה ה 

 P931_1_sp1_018 ||אין בעיה 

 P931_1_sp2_044 ||זה הבסיס לכל דבר 

 P931_1_sp1_019 ||נכון 

 P931_1_sp1_020 <אנחה>

 P931_1_sp1_021 ||תראה 

 P931_1_sp1_022 |הדבר הזה 

 P931_1_sp1_023 |אני 

 P931_1_sp1_024 ||זה נפל עליי כמו שוק 

 P931_1_sp1_025 ||טוב 

 P931_1_sp1_026 ||אפשר היה לראות את זה 

 P931_1_sp1_027 |זה לא 

 P931_1_sp1_028 ||חדש 

 P931_1_sp1_029 <שאיפת אוויר>

 P931_1_sp1_030 |ו 

 P931_1_sp1_031 ||בוא אני אגיד לך ככה 

 P931_1_sp1_032 -- -בכלל לא ח

 P931_1_sp1_033 |בחודשים האחרונים בבית בשבועות האחרונים 

 P931_1_sp1_034 |הייתי גם כן כולי במתח 

 P931_1_sp1_035 |ו ו בעצבים 

 P931_1_sp1_036 |ומירקה גם כן הבחינה בזה  

 P931_1_sp1_037 |ש 

 P931_1_sp1_038 <נשיפה>

 P931_1_sp1_039 |אה 

 P931_1_sp1_040 | (סתם)זה 

 P931_1_sp1_041 |חוסר ריכוז 

 P931_1_sp1_042 |ו וסתם 

 P931_1_sp1_043 |ו 

 P931_1_sp1_044 |לא הייתי מצליח לישון ב טוב בלילה 

 P931_1_sp1_045 |ו  

 P931_1_sp1_046 – כאילו

 P931_1_sp2_045 --החוסר 

 P931_1_sp1_047 |וניסיתי  @@@

 P931_1_sp1_048 |כאילו כמה שיותר 

 P931_1_sp1_049 |להתמקד 

 P931_1_sp1_050 |ו ו 

 P931_1_sp1_051 --ו ו ו 

 P931_1_sp1_052 |כשאני מגיע לצבא 

 P931_1_sp1_053  |ו 
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 P931_1_sp1_054 ||לעשות את המיקוד טוב 

 P931_1_sp1_055 |די 

 P931_1_sp1_056 |עזוב  

 P931_1_sp1_057 |תעשה הפסקה 

 P931_1_sp1_058 |תיתן פה מה שאתה יכול 

 P931_1_sp1_059 |כאילו 

 P931_1_sp1_060 <נשיפה>

 P931_1_sp1_061 |מקצרים לך 

 P931_1_sp1_062 |זהו 

 P931_1_sp1_063 |נשאר לך עוד פחות מ 

 P931_1_sp1_064 |נשאר לך עוד כמה חודשים 

 P931_1_sp1_065 --ותסיים את ה 

 P931_1_sp1_066 |תיתן את מה שאתה יכול 

 P931_1_sp1_067 |תסיים 

 P931_1_sp1_068 |תלך 

 P931_1_sp1_069 |וזהו 

 P931_1_sp1_070 |ו 

 P931_1_sp1_071 |ותעבור את הסיוט הזה 

 P931_1_sp1_072 |ו 

 P931_1_sp1_073 <שאיפה>

 P931_1_sp1_074 |ותנסה לנהל חיים נורמליים 

 P931_1_sp1_075 |כמו ש 

 P931_1_sp1_076 |לפני ש היו לי פעם 

 P931_1_sp1_077 ||הייתי בצבא 

 P931_1_sp1_078 |ו 

 P931_1_sp1_079 |זה התמתח 

 P931_1_sp1_080 ||זה מתח כזה שהיה לי במשך כמה שבועות וחודשים  -ז -וז

 P931_1_sp1_081 \אוקיי 

 P931_1_sp1_082 |אה 

 P931_1_sp1_083 <צקצוק>

 P931_1_sp1_084 |וזהו 

 P931_1_sp1_085 |ו 

 P931_1_sp1_086 |ועכשיו פתאום אה 

 P931_1_sp1_087 |כאילו 

 P931_1_sp1_088 ||אני הרגשתי שהכול מתמוטט עליי 

 P931_1_sp1_089 |ובסוף שבוע הזה 

 P931_1_sp1_090  אני פשוט

 P931_1_sp1_091 |לגמרי 

 P931_1_sp1_092 --לא 

 P931_1_sp1_093 | לא הצלחתי להתרכז

 P931_1_sp1_094 ||בכלום 

 P931_1_sp1_095 |כאילו 

 P931_1_sp1_096 ||לראות סרט בטלוויזיה לא הצלחתי להתמקד 

 P931_1_sp1_097 --מרוב זה ש 

 P931_1_sp1_098 |מרוב 

 P931_1_sp1_099 ||מחשבות מציקות 

 P931_1_sp1_100 |ו 

 P931_1_sp1_101 ||וזהו 

 P931_1_sp1_102 |וכאילו 
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 P931_1_sp1_103 <צקצוק>

 P931_1_sp1_104 ||תשמע 

 P931_1_sp1_105 -- -א -אני לא יודע א 

 P931_1_sp1_106 |מתכוון לשבת לא אני 

 P931_1_sp1_107 |איתה 

 P931_1_sp1_108 |עם הפסיכולוגית 

 P931_1_sp1_109 |ו ו ולנסות לראות 

 P931_1_sp1_110 ||מה אנחנו יכולים לעשות פה 

 P931_1_sp1_111 \אוקיי 

 P931_1_sp1_112 |כש 

 P931_1_sp1_113 ||הייתי רוצה שיעזרו לי לצאת 

 P931_1_sp1_114 ||וזה האמת 

 P931_1_sp2_046 ||זה ברור לי 

 P931_1_sp2_047 ||זה ברור לי 

 P931_1_sp2_048 ||יש לי שאלה 

 P931_1_sp2_049 |אומרת זאת 

 P931_1_sp2_050 -- -כשאתה הגעת 

 P931_1_sp2_051 |כשאתה 

 P931_1_sp2_052 |הגעת למשרד 

 P931_1_sp2_053 |חוץ מיום חמישי 

 P931_1_sp2_054 |זאת אומרת 

 P931_1_sp2_055 |עד יום חמישי 

 P931_1_sp1_115 |כן 

 P931_1_sp2_056 --ואני יכול להגיד לך 

 P931_1_sp2_057 ||אני מכיר אותך טוב 

 P931_1_sp2_058 ||אולי אפילו טיפה יותר ממה שאתה חושב 

 P931_1_sp2_059 |ו ו 

 P931_1_sp1_116 ||אולי 

 P931_1_sp1_117 ||לא יודע 

 P931_1_sp2_060 |לא נכרה 

 P931_1_sp2_061 |זאת אומרת 

 P931_1_sp2_062 |במהלך התקופה הזאת 

 P931_1_sp2_063 |במשרד 

 P931_1_sp2_064 -- -לא נכר

 P931_1_sp2_065 |אני לא 

 P931_1_sp2_066 |לא יכולתי לשים לב 

 P931_1_sp2_067 |ללחצים 

 P931_1_sp2_068 |מסוימים 

 P931_1_sp2_069 |או 

 P931_1_sp2_070 |או מתחים 

 P931_1_sp2_071 |אני יכול להגיד שכן אתה נתת 

 P931_1_sp2_072 -- -היה נד

 P931_1_sp2_073 |זאת אומרת 

 P931_1_sp2_074 |אתה עבדת טוב כמו 

 P931_1_sp2_075 ||כמו תמיד 

 P931_1_sp2_076 ||ולפעמים אפילו יותר 

 P931_1_sp2_077 |ו 

 P931_1_sp1_118 |אז אולי הלפעמים יותר הזה 

 P931_1_sp2_078 |אני תמיד 
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 P931_1_sp1_119 |זה 

 P931_1_sp1_120 |מתוך ניסיון שלי  

 P931_1_sp1_121 |לחפות ו 

 P931_1_sp1_122 <שאיפה>

 P931_1_sp1_123 |לא 

 P931_1_sp1_124 |ש  (לתת לדברים)ולא 

 P931_1_sp1_125 |שאני 

 P931_1_sp1_126 |שהיו לי בבית 

 P931_1_sp1_127 |ש שהרגשתי בבית 

 P931_1_sp1_128 ||לצאת פה 

 P931_1_sp1_129 |כי אני רציתי כאילו 

 P931_1_sp1_130 ||באמת 

 P931_1_sp1_131 |במלוא מובן של המילה 

 P931_1_sp1_132 |אני 

 P931_1_sp1_133 |מרגיש כאילו 

 P931_1_sp1_134 <שאיפה>

 P931_1_sp1_135 |גם ה 

 P931_1_sp1_136 --ושעזרתם לי ו אסיר תודה לכם על זה שהבאתם אותי לפה 

 P931_1_sp1_137 <שאיפה>

 P931_1_sp1_138 |אה ו ו ו 

 P931_1_sp1_139 |כאילו אני רציתי לדעת 

 P931_1_sp1_140 |תשמע אה 

 P931_1_sp1_141 <גמגום>

 P931_1_sp1_142 |אני יודע ש 

 P931_1_sp1_143 |שאני פה בזכות 

 P931_1_sp1_144 |ושזה תכלס כאילו 

 P931_1_sp1_145 |אז אז רציתי 

 P931_1_sp1_146 |כאילו כמה שנשארו 

 P931_1_sp1_147 |את החודשים שנשאר 

 P931_1_sp1_148 |לעשות את זה כמו שצריך 

 P931_1_sp1_149 |ולא 

 P931_1_sp1_150 --לתת לזה  

 P931_1_sp1_151 |אם יש לי תחושות 

 P931_1_sp1_152 |או 

 P931_1_sp1_153 |אם בבית אני לא מצליח להתמקד 

 P931_1_sp1_154 |או להתרכז 

 P931_1_sp1_155 |או 

 P931_1_sp1_156 ||אם בבית אני מרגיש רע 

 P931_1_sp1_157 |אז פה לא 

 P931_1_sp1_158 |לתת לזה 

 P931_1_sp1_159  ||לצאת 

 P931_1_sp2_079 ||ועשית את זה טוב 

 P931_1_sp2_080 |למרות שהרבה פעמים קשה לנתק 

 P931_1_sp2_081 |אה אה אה 

 P931_1_sp2_082 |דברים שקורים בבית 

 P931_1_sp2_083 |לבין דברים שקורים בעבודה 

 P931_1_sp2_084 |ו 

 P931_1_sp2_085 |קשה 

 P931_1_sp2_086 |הרבה פעמים לשים את המחסום 
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 P931_1_sp2_087 ||שבאים הביתה 

 P931_1_sp2_088 |להשאיר את העבודה 

 P931_1_sp2_089 |ו 

 P931_1_sp1_160 ||זה היה מאוד קשה ואני יודע 

 P931_1_sp2_090 |לדעת שזה אחריות 

 P931_1_sp1_161 ||זה לא היה פשוט 

 P931_1_sp2_091 |ו ו 

 P931_1_sp2_092 |ואותו דבר 

 P931_1_sp2_093 |מצד שני ל 

 P931_1_sp2_094 |כשבאים לעבודה 

 P931_1_sp2_095 |להשאיר את מה שקורה בבית 

 P931_1_sp1_162 ||נכון 

 P931_1_sp2_096 ||להתנתק ולעשות 

 P931_1_sp1_163 ||ואתה ראית שלפעמים הבית כן הגיע אליי 

 P931_1_sp2_097 --זה לא תמיד 

 P931_1_sp1_164 |וכן אה 

 P931_1_sp1_165 ||הפריע 

 P931_1_sp1_166 |וכן כאילו 

 P931_1_sp1_167 |היו לי מצבים מאוד אה  -או

 P931_1_sp1_168 ||קשים  -תס

 P931_1_sp1_169 ||בשבילי  

 P931_1_sp1_170 ||שהיה לי קשה להתמודד איתם 

 P931_1_sp2_098 ||תראה 

 P931_1_sp2_099 --עכשיו 

 P931_1_sp2_100 |איתך עכשיו השיחה שאני אנהל  -הש

 P931_1_sp2_101 |זה בכלל לא שיחה 

 P931_1_sp2_102 |של 

 P931_1_sp2_103 ||אני מפקד שלך ואתה פקוד שלי 

 P931_1_sp1_171 ||אני יודע 

 P931_1_sp1_172 ||אני יודע 

 P931_1_sp2_104 |השיחה שעכשיו 

 P931_1_sp1_173 ||ואני גם מעדיף שזה יישאר בינינו 

 P931_1_sp1_174 |כאילו 

 P931_1_sp2_105 |אני רוצה להגיד לך קודם כול 

 P931_1_sp2_106 |שכל מה שהיה 

 P931_1_sp2_107 |אה 

 P931_1_sp2_108 ---אני חושב שב 

 P931_1_sp2_109 |קודם כול בתור מפקד 

 P931_1_sp2_110 |אני צריך לשמור 

 P931_1_sp2_111 |על רמת סודיות 

 P931_1_sp2_112 |ו 

 P931_1_sp2_113 ||לא לעשות מעשים שיפגעו בכבודך 

 P931_1_sp1_175 ||אוקיי 

 P931_1_sp2_114 |דברים שקרו 

 P931_1_sp2_115 |מה שאני ראיתי 

 P931_1_sp2_116 |מה שמוליק ראה 

 P931_1_sp2_117 |אלה דברים ש 

 P931_1_sp2_118 |נשארים אצלנו 

 P931_1_sp2_119 |ומי שאולי שותף להם  
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 P931_1_sp2_120 |ואמור להיות שותף להם 

 P931_1_sp2_121 ||סית "זאת הקפ

 P931_1_sp2_122 ||מעבר לזה 

 P931_1_sp2_123 |זה זה זה 

 P931_1_sp2_124 |זה מועדון החברים במרכאות  

 P931_1_sp2_125 ||שאמורים לדעת מה קורה 

 P931_1_sp2_126 |כל אחד אחר שיבוא 

 P931_1_sp2_127 |לשאול 

 P931_1_sp2_128 |או שבא ושאל 

 P931_1_sp2_129 |נתקל ב 

 P931_1_sp2_130 ||לקבל שום אינפורמציה  -חומה שהוא לא יכל לש

 P931_1_sp1_176 ||אוקיי 

 P931_1_sp1_177 ||בסדר 

 P931_1_sp1_178 ||כי כי אני הרגשתי ממש נבוך 

 P931_1_sp2_131 ||זה אחד 

 P931_1_sp1_179 |וכאילו 

 P931_1_sp1_180 --וכל כך אשם כאילו ש 

 P931_1_sp1_181 |מה פתאום הכול הכול צריך להשתנות עכשיו 

 P931_1_sp1_182 |בגלל ש 

 P931_1_sp1_183 |שמה 

 P931_1_sp1_184 |שאני פתאום כאילו 

 P931_1_sp1_185 |לא יודע 

 P931_1_sp1_186 \איבדתי את ההכרה לכמה דקות 

 P931_1_sp1_187 < |שאיפה>כאילו 

 P931_1_sp1_188 |ו אה ו 

 P931_1_sp1_189 < |אנחה>אה 

 P931_1_sp1_190 ||זה היה לי נורא לא נעים 

 P931_1_sp2_132  – (יכול)אני 

 P931_1_sp2_133 ||שמע 

 P931_1_sp1_191 ||בסדר 

 P931_1_sp2_134 |אה 

 P931_1_sp2_135 |התמוטטות עצבים 

 P931_1_sp2_136 |התקף חרדה 

 P931_1_sp2_137 |או 

 P931_1_sp2_138 |כל 

 P931_1_sp2_139 |אה 

 P931_1_sp2_140 |כל מצב פיזי 

 P931_1_sp2_141 |שנגרם בגלל מצב 

 P931_1_sp2_142 |נפשי 

 P931_1_sp2_143 ||זה יכול לקרות לכל אחד 

 P931_1_sp2_144 ||ממש לכל אחד 

 P931_1_sp2_145 |זה קרה לך 

 P931_1_sp2_146 |וזה יכל לקרות 

 P931_1_sp2_147 |דרך אגב 

 P931_1_sp2_148 |גם לי 

 P931_1_sp2_149 ||וזה יכול לקרות לכל אחד 

 P931_1_sp2_150 |השאלה 

 P931_1_sp2_151 <שאיפה>

 P931_1_sp2_152 |מה סף הרגישות 
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 P931_1_sp2_153 |של כל בן אדם  

 P931_1_sp2_154 --ו 

 P931_1_sp2_155 |עד כמה הוא לוקח את הדברים 

 P931_1_sp2_156 ||ואיך הוא יודע להתמודד עם הדברים 

 P931_1_sp2_157 ||זה ממש אינדיבידואלי 

 P931_1_sp1_192 ||נו בסדר 

 P931_1_sp1_193 -- -זה זה ז

 P931_1_sp2_158 |ומה שקרה לך 

 P931_1_sp2_159 |אה  -ז

 P931_1_sp2_160 |אה  -אני מאמין שזה קרה ל

 P931_1_sp2_161 ||לא מתוך בחירה 

 P931_1_sp1_194 ||בטח שלא 

 P931_1_sp2_162 |אני 

 P931_1_sp2_163 ||אני מאמין 

 P931_1_sp2_164 |אמ 

 P931_1_sp2_165 |אני יכול להגיד לך 

 P931_1_sp2_166 |ש 

 P931_1_sp2_167 -- -לו המ

 P931_1_sp2_168 ||יש דברים שאי אפשר לשנות אותם 

 P931_1_sp2_169 ||אבל יש דברים שאפשר לשנות אותם 

 P931_1_sp2_170 ||לדוגמה 

 P931_1_sp2_171 ||אני אומר כזה דבר 

 P931_1_sp2_172 |לו 

 P931_1_sp2_173 |אתה היית 

 P931_1_sp2_174 |מגיע לכאן 

 P931_1_sp2_175 |חייל 

 P931_1_sp2_176 |לא נשוי 

 P931_1_sp2_177 |עם חברה 

 P931_1_sp2_178 |עם מערכת לחצים משלה 

 P931_1_sp2_179 |הדברים היו שונים 

 P931_1_sp2_180 |מכפי שהם נראים היום 

 P931_1_sp2_181 ||שהיום אתה נשוי 

 P931_1_sp2_182 |אבל מכיוון שהיום אתה נשוי 

@..@ | P931_1_sp1_195 

 P931_1_sp1_196 \שונה כלפי מי 

 P931_1_sp2_183 --אז 

 P931_1_sp1_197 |שונה כלפיך  -ש

 P931_1_sp1_198 |כלפי המערכת 

 P931_1_sp1_199 |כלפי אה 

 P931_1_sp2_184 ||לא 

 P931_1_sp2_185 |שונה 

 P931_1_sp2_186 |שונה גם 

 P931_1_sp2_187 |מבחינת היחס שלך 

 P931_1_sp2_188 |ו 

 P931_1_sp2_189 |נתינת כובד משקל 

 P931_1_sp2_190 |ל 

 P931_1_sp2_191 ||למירקה 

 P931_1_sp2_192 |זאת אומרת שאם היא הייתה חברה 

 P931_1_sp2_193 |חברה היא עדיין הייתה 
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 P931_1_sp2_194 |ולמרות כל הלחצים 

 P931_1_sp2_195 |היית 

 P931_1_sp2_196 |לוקח את זה 

 P931_1_sp2_197 |אה 

 P931_1_sp2_198 |לא אקרא לזה בערבון מוגבל  (אני)

 P931_1_sp2_199 |אבל 

 P931_1_sp2_200 |היית מקנה לזה משקל שונה 

 P931_1_sp2_201 |היא אשתך מאשר היום 

 P931_1_sp1_200 |זה שאלה  (אני חושב) @ 

 P931_1_sp2_202 ||והיא לוחצת 

 P931_1_sp2_203 ||עכשיו 

 P931_1_sp1_201 |כאילו 

 P931_1_sp1_202 ||עכשיו אתה שואל מה בא קודם 

 P931_1_sp1_203 |הביצה 

 P931_1_sp2_204 ||לא 

 P931_1_sp1_204 ||או התרנגולת  

 P931_1_sp2_205 |לא לא אמרתי 

 P931_1_sp1_205 |כאילו או שאני הקניתי קודם משקל 

 P931_1_sp1_206 |או ש 

 P931_1_sp2_206 ||לא 

 P931_1_sp1_207 ||קודם התחתנו 

 P931_1_sp2_207 ||הנקודה היא פשוטה 

 P931_1_sp1_208 ||זה לא משנה 

 P931_1_sp2_208 ||לא 

 P931_1_sp1_209 |זה בתכלס 

 P931_1_sp2_209 ||הנקודה היא פשוטה 

 P931_1_sp2_210 |עכשיו אני אומר 

 P931_1_sp2_211 |את יש דברים שאי אפשר לשנות אותם 

 P931_1_sp2_212 ||והמצב הוא קיים 

 P931_1_sp2_213 ||אבל יש דברים שכן אפשר לשנות 

 P931_1_sp2_214 |והדברים שכן אפשר לשנות 

 P931_1_sp2_215 |או לנסות לשנות 

 P931_1_sp2_216 |וזה לא 

 P931_1_sp2_217 -- -אני לא מדבר לש

 P931_1_sp2_218 |לנסות לשנות אופי של בן אדם 

 P931_1_sp2_219 ||אלא לשבת עם הבן אדם עצמו 

 P931_1_sp2_220 ||באמת 

 P931_1_sp2_221 |כמו שאני יושב אני מדבר איתך שחר 

 P931_1_sp2_222 |יכול להיות שאתה עשית את זה 

 P931_1_sp2_223 |יכול להיות שלא עשית את זה 

 P931_1_sp2_224 --עכשיו 

 P931_1_sp2_225 |ואני אומר לך  

 P931_1_sp2_226 |זה מתוך ניסיון חיים 

 P931_1_sp2_227 ||ולא מתוך ניסיון של מפקד 

 P931_1_sp2_228 ||אלא בכלל 

 P931_1_sp2_229 |נסה לקחת את מירקה 

 P931_1_sp2_230 ||כי 

 P931_1_sp2_231 |ולשבת ולדבר איתה 

 P931_1_sp2_232 ||עכשיו 
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 P931_1_sp2_233 --כי 

 P931_1_sp2_234 |אם מופעלת איזה מערכת לחצים 

 P931_1_sp2_235 |ואני לא נכנס לזה 

 P931_1_sp2_236 |עד כמה כן 

 P931_1_sp2_237 |עד כמה לא 

 P931_1_sp2_238 ||אם בכלל ולא 

 P931_1_sp2_239 |לדעתי קיימת 

 P931_1_sp2_240 |ל מערכת לחצים מסוימת  

 P931_1_sp2_241 |והיא יכולה 

 P931_1_sp2_242 ||לחזור בכל שלב בחיים 

 P931_1_sp2_243 |ו ו 

 P931_1_sp2_244 |והלחץ הזה 

 P931_1_sp2_245 |מ מ מהכיוון השני 

 P931_1_sp2_246 -- -הוא לא תמיד י

 P931_1_sp2_247 |יכול 

 P931_1_sp2_248 |להועיל 

 P931_1_sp2_249 |אה 

 P931_1_sp2_250 ||למטרה המשותפת 

 P931_1_sp2_251 ||שלכם 

 P931_1_sp2_252 |שיש לכם בית משותף 

 P931_1_sp2_253 ||ויש מטרה מסוימת 

 P931_1_sp2_254 |שאתה אמור 

 P931_1_sp2_255 |אה 

 P931_1_sp2_256 |בוא נגיד 

 P931_1_sp2_257 |לבוא ולהביא את הפרנסה 

 P931_1_sp2_258 |או אתם אמורים להשיג מטרה 

 P931_1_sp2_259 |שהיא חשובה לשניכם 

 P931_1_sp2_260 |מערכת לחצים 

 P931_1_sp2_261 |תמיכה במקום מערכת 

 P931_1_sp2_262 |יכולה 

 P931_1_sp2_263 ||לבוא בדיוק הפוך 

 P931_1_sp2_264 ||לגרום לדברים הפוכים 

 P931_1_sp2_265 ||ואת זה צריך להסביר 

 P931_1_sp2_266 |ו 

 P931_1_sp2_267 |מצד שני אני יכול להגיד לך 

 P931_1_sp2_268 |ש 

 P931_1_sp2_269 |אה 

 P931_1_sp2_270 |הרבה פעמים 

 P931_1_sp2_271  ||תראה 

 P931_1_sp2_272 |לצד השני שיושב בבית 

 P931_1_sp2_273 |ולא מכיר כל כך את המערכת שכאן 

 P931_1_sp2_274 |או מערכת 

 P931_1_sp2_275 |עבודה אחרת 

 P931_1_sp2_276 |יכולים להכיר 

 P931_1_sp2_277 ||מלמעלה 

 P931_1_sp2_278 |הם לא יכולים להכיר בדיוק את הכול 

 P931_1_sp2_279 |וניתן להבין ולגלות טיפה יותר רגישות 

 P931_1_sp2_280 |ולבוא ו 

 P931_1_sp2_281 \אתה יודע מה 
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 P931_1_sp2_282 |מספיק ש 

 P931_1_sp2_283 |תבוא המילה ההפוכה 

 P931_1_sp2_284 |לא להגיד 

 P931_1_sp2_285 |תשמע שחר 

 P931_1_sp2_286 |כמה קשה לך 

 P931_1_sp2_287 |כמה קשה לי 

 P931_1_sp2_288 ||כמה פה כמה שם 

 P931_1_sp2_289 ||הפך ה

 P931_1_sp2_290 ||תשמע 

 P931_1_sp2_291 |קשה לי 

 P931_1_sp2_292 ||אבל לא אכפת לי 

 P931_1_sp2_293 |אני מוכנה להתמודד ו 

 P931_1_sp2_294 |זה 

 P931_1_sp2_295 |העיקר שאתה תצליח 

 P931_1_sp2_296 |ואתה תעבור את זה ואת זה ואת זה 

 P931_1_sp2_297 ||אני אתמודד 

 P931_1_sp2_298 |שלך יהיה ראש נקי 

 P931_1_sp2_299 ||תתמודד עם מה שיש לך 

 P931_1_sp2_300 |אני 

 P931_1_sp2_301 ||מסתדרת 

 P931_1_sp2_302 -אני א

 P931_1_sp1_210 |תראה 

 P931_1_sp2_303 ||ז ז זה חייב לעבוד בצורה כזאת 

 P931_1_sp1_211 | (שנייה שנייה טוב תן לי שנייה)

 P931_1_sp1_212 ||תראה 

 


