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 P931_2_sp1_001 |אתה אומר כזה דבר 

 P931_2_sp1_002 ||והדבר הזה קיים 

 P931_2_sp1_003 -- -ת

 P931_2_sp1_004 |ממה שאני מרוצה 

 P931_2_sp1_005 ||מירקה מרוצה בשבילי 

 P931_2_sp1_006 |ברגע שאני במצב שבו 

 P931_2_sp1_007 |אני לא מרוצה 

 P931_2_sp1_008 |שמסביבי ואני לא יכול לקבל את מה 

 P931_2_sp1_009 |אז מן הסתם היא תתמוך בי ותגיד 

 P931_2_sp1_010 |תשמע שחר לא טוב לך 

 P931_2_sp1_011 ||אז לא טוב לך 

 P931_2_sp1_012 |אם אני אבוא ואגיד לה 

 P931_2_sp1_013 |מירקה 

 P931_2_sp1_014 |אני אוהב את מה שאני עושה 

 P931_2_sp1_015 |מירקה 

 P931_2_sp1_016 |זה טוב לי 

 P931_2_sp1_017 |זה טוב לנו 

 P931_2_sp1_018 ||אז בבקשה 

 P931_2_sp1_019 -- (ובגישה של)במידה שאני בא 

 P931_2_sp1_020 |תראי 

 P931_2_sp1_021 |אני לא יודע 

 P931_2_sp1_022 |זה לא תורם לי 

 P931_2_sp1_023 |זה לא עוזר לי 

 P931_2_sp1_024 |זה רק מלחיץ אותי ו 

 P931_2_sp1_025 |גורם לי לזה ש 

 P931_2_sp1_026 |אחר כך בבית 

 P931_2_sp1_027 |אני הופך להיות 

 P931_2_sp1_028 |בן אדם שהוא לא אני 

 P931_2_sp1_029 |אז מן הסתם היא תבוא ותעזור לי 

 P931_2_sp1_030 | @ות

 P931_2_sp1_031 ||תעזור לי לקבל את ההחלטה הנכונה 

 P931_2_sp1_032 |אף אחד פה לא 

 P931_2_sp2_001 ||שם ההחלטה הנכונה 

 P931_2_sp1_033 ||נכון 

 P931_2_sp2_002 |זאת אומרת 

 P931_2_sp1_034 |ו 

 P931_2_sp2_003 -- -א

 P931_2_sp1_035 |ש  ובסופו של דבר ההחלטה הנכונה היא בעקבות הדברים

 P931_2_sp2_004 -- -אתה לא -את

 P931_2_sp2_005 |הרבה פעמים 

 P931_2_sp1_036 <שאיפה>

 P931_2_sp1_037 | (אני אומר)

 P931_2_sp1_038 ||ולא בעקבות דברים אחרים < בצחקוק>

 P931_2_sp2_006 ||בוא אני אגיד לך משהו 

 P931_2_sp2_007 |בוא נגיד שאתה בא ובאמת 

 P931_2_sp2_008  |שופך את ליבך ואומר 

 P931_2_sp2_009 |כמה חרא לך 

 P931_2_sp2_010 ||וכמה פה וכמה שם וכמה זה 

 P931_2_sp2_011 ||יש שתי אפשרויות 
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 P931_2_sp2_012 |היא יכולה לזרום איתך 

 P931_2_sp2_013 |להגיד אתה צודק 

 P931_2_sp2_014 |ו ו ו ו ו 

 P931_2_sp2_015 |מצד שני 

 P931_2_sp2_016 |היא יכולה להגיד לך 

 P931_2_sp2_017 |תשמע 

 P931_2_sp2_018 |יש דברים שצריך להתמודד איתם 

 P931_2_sp2_019 |וזאת תקופה קשה בחיים 

 P931_2_sp2_020 ||שצריכים לעבור אותה 

 P931_2_sp2_021 ||וזה באמת רק תקופה 

 P931_2_sp2_022 |אתה מסתכל על הזמן ואם 

 P931_2_sp2_023 -- - השנה האח

 P931_2_sp2_024 |אתה אצלי 

 P931_2_sp2_025 ||יותר משנה 

 P931_2_sp1_039 ||נכון 

 P931_2_sp2_026 ||זה עבר לך לאט או מהר 

 P931_2_sp2_027 --אם אתה 

 P931_2_sp1_040 ||לאט 

 P931_2_sp2_028 ||עכשיו שאתה מסתכל אחורה 

 P931_2_sp2_029 \עבר לך לאט 

 P931_2_sp1_041 ||באמת שכן 

 P931_2_sp2_030 \ממש לאט עבר לך 

 P931_2_sp2_031 \באמת 

 P931_2_sp1_042 ||עבר לאט 

 P931_2_sp1_043 |ועבר לאט כל 

 P931_2_sp1_044 |מה 

 P931_2_sp1_045 ||רגע הגיוס שלי זה עבר לאט 

 P931_2_sp1_046 |ביום שבו 

 P931_2_sp1_047 <שאיפה ואנחה>

 P931_2_sp1_048 ||אנחנו גרנו באילת 

 P931_2_sp1_049 |ו 

 P931_2_sp1_050 |והייתה לנו עבודה 

 P931_2_sp1_051 |לי 

 P931_2_sp1_052 |ולה 

 P931_2_sp1_053 |ו 

 P931_2_sp1_054 |מערכת יחסים כזאת במקומות אחרים  @..@ 

 P931_2_sp1_055 ||והמערכת יחסים הזאת לא הייתה 

 P931_2_sp1_056 |ו 

 P931_2_sp1_057 |שעות העבודה שלי 

 P931_2_sp1_058 |בעבודה באילת 

 P931_2_sp1_059 |היו 

 P931_2_sp1_060 ||איומות 

 P931_2_sp1_061 ||אבל מה זה איומות 

 P931_2_sp1_062 ||פשוט נוראיות 

 P931_2_sp1_063 |הייתי עובד חמישי שישי שבת 

 P931_2_sp2_032 \עבדת בבית מלון 

 P931_2_sp1_064 ||כן 

 P931_2_sp1_065 |כל יום 

 P931_2_sp2_033 |אתה רוצה להגיד לי 
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 P931_2_sp1_066 ||ארבע עשרה שעות 

 P931_2_sp1_067 ||שש עשרה שעות 

 P931_2_sp2_034 ||זה נורא 

 P931_2_sp2_035 |ודרך אגב גם לא מתוגמלים כמו שצריך 

 P931_2_sp1_068 ||בסדר 

 P931_2_sp1_069 |זה 

 P931_2_sp1_070 ||שאלה אחרת 

 P931_2_sp1_071 |זה תלוי אם אתה 

 P931_2_sp1_072 ||ברמות שונות מתוגמלים אחרת 

 P931_2_sp1_073 ||במקומות שונים 

 P931_2_sp2_036 ||אוקיי 

 P931_2_sp1_074 |אבל 

 P931_2_sp1_075 |ועם כל הקשיים 

 P931_2_sp1_076 ||היה לנו טוב 

@@ | P931_2_sp1_077 

  P931_2_sp2_037 --איזה קשיים יש 

 P931_2_sp2_038 -- -אי 

 P931_2_sp2_039 -- -אי

 _040sp2P931_2_ |יש לך פה איזה קשיים 

 P931_2_sp2_041 |כשאתה עובד 

 P931_2_sp2_042 |פחות שעות 

 P931_2_sp2_043 |יש לך מערכת 

 P931_2_sp2_044 |אני חושב 

 P931_2_sp2_045 |מאוד מאוד גמישה 

 P931_2_sp2_046 |שיכולה לאפשר לך 

 P931_2_sp1_078 ||לא עד כדי כך גמישה 

 P931_2_sp1_079 |לא 

 P931_2_sp1_080 ||לא מערכת הגיונית 

 P931_2_sp1_081 |היא מערכת 

 P931_2_sp1_082 |הזאת 

 P931_2_sp1_083 |עובדת 

 P931_2_sp1_084 |על 

 P931_2_sp1_085 -- -יש כוח א

 P931_2_sp1_086 |יש כמות מסוימת של כוח אדם 

 P931_2_sp1_087 |ולא משנה כמה אנשים יהיו טובים אליך 

 P931_2_sp1_088 |ומפקדים ומבינים ו 

 P931_2_sp1_089 |אפילו 

 P931_2_sp1_090 |לא יודע 

 P931_2_sp2_047 ||לוחצת ודורשנית מאשר פה  (יותר)אבל המערכת בבית מלון הייתה 

 P931_2_sp1_091 --אבל 

 P931_2_sp1_092 ||אז מה 

 P931_2_sp2_048 ||אני בטוח 

 P931_2_sp1_093 |אבל המערכת 

 P931_2_sp1_094 |הייתה 

 P931_2_sp1_095 ||מתגמלת 

 P931_2_sp1_096 |זאת אומרת 

 P931_2_sp1_097 |היית יודע שאתה שווה מה שאתה שווה 

 P931_2_sp1_098 |אתה לא עושה משהו 

 P931_2_sp1_099 |אתה עושה משהו 
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 P931_2_sp1_100 |בסדר 

 P931_2_sp1_101 |אתה 

 P931_2_sp1_102 |מוערך ומתוגמל 

 P931_2_sp1_103 |אתה עושה משהו 

 P931_2_sp1_104 |לא בסדר 

 P931_2_sp1_105 |אתה עלול לאבד את העבודה שלך 

 P931_2_sp1_106 --אתה 

 P931_2_sp1_107 ||אתה יודע בדיוק מאיפה אתה נמצא 

 P931_2_sp1_108 --אתה יודע 

 P931_2_sp1_109 ||אתה נמצא במקום הזה מבחירה 

 P931_2_sp3_001 |שנייה 

 P931_2_sp3_002 ||מולי 

 P931_2_sp3_003 ||אני אומר לך  

 P931_2_sp1_110 ||הבחירה זה המילה 

 P931_2_sp1_111 ||זה מילת הקסם 

 P931_2_sp2_049 |ופה בגלל שאתה כפוי 

 P931_2_sp1_112 --וכשאתה לא 

 P931_2_sp2_050 ||אז אתה לא מוכן לקבל דבר שהוא כפוי עליך 

 P931_2_sp1_113 ||כן 

 P931_2_sp1_114 ||זה מעבר ללא לקבל 

 P931_2_sp1_115 |זה 

 P931_2_sp2_051 -- -מאבל זה 

 P931_2_sp2_052 ||זה חובה 

 P931_2_sp2_053 -- -ח

 P931_2_sp2_054 |זאת אומרת 

 P931_2_sp2_055 | יש כאן מן ה

 P931_2_sp2_056 |אני לא יודע אם זה 

 P931_2_sp1_116 ||תשמע 

@..@ | P931_2_sp2_057 

 P931_2_sp1_117 |אתה כבר נכנס עכשיו  (זה זה)

 P931_2_sp1_118 -- -למשהו שהוא הרבה י

 P931_2_sp1_119 ||שהוא שונה לחלוטין 

 P931_2_sp1_120 |אותי על אה  (לערבב)אתה מתחיל 

 P931_2_sp1_121 ||מוסר מסוים של בן אדם 

 P931_2_sp1_122 ||איך הוא לוקח דברים 

 P931_2_sp2_058 ||לא 

 P931_2_sp2_059 |אני לא נכנס לזה 

 P931_2_sp1_123 |אתה לוקח 

 P931_2_sp2_060 --אני אומר ש 

 P931_2_sp1_124 |אתה אומר 

 P931_2_sp1_125 |המדינה הזאת 

 P931_2_sp1_126 ||זה חובה לעשות צבא 

 P931_2_sp2_061 ||נכון 

 P931_2_sp1_127 |ואני אומר 

 P931_2_sp2_062 ||זה זה חוק 

 P931_2_sp1_128 |אני בתור בן אדם 

 P931_2_sp2_063 ||זה חוק 

 P931_2_sp2_064 -- -זה חוק מד

 P931_2_sp2_065 | זה כמו שאומרים לך
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 P931_2_sp1_129 ||אני 

 P931_2_sp1_130 |בתור שחר 

 P931_2_sp2_066 |זה כמו שאומרים לך 

 P931_2_sp2_067 |אה 

 P931_2_sp2_068 -- -אתה ח

 P931_2_sp2_069  |אסור לרצוח  -א

 P931_2_sp2_070 |אסור זה 

 P931_2_sp2_071 |אסור זה 

 P931_2_sp2_072 ||אה 

 P931_2_sp2_073 |מיסים כאלה וכאלה גם למס הכנסה אם אתה זה וחובה עליך לשלם 

 P931_2_sp2_074 ||ויש לך שתי אפשרויות 

 P931_2_sp2_075 ||לבחור או לא לבחור 

 P931_2_sp2_076 |זאת אומרת 

 P931_2_sp2_077 -- -אם בח

 P931_2_sp2_078 ||אם עשית את הבחירה הלא נכונה אתה משלם עליה 

 P931_2_sp2_079 -- @ עכשיו

 P931_2_sp1_131 |אלא 

 P931_2_sp1_132 |ותמיד יש 

 P931_2_sp2_080 – וגם פה

 P931_2_sp2_081 ||גם פה אבל אם אתה עושה את הבחירה הלא נכונה אתה משלם עליה 

 P931_2_sp1_133 ||עוד דברים 

 P931_2_sp1_134 |תמיד 

 P931_2_sp1_135 |תמיד 

 P931_2_sp1_136 |יש 

 P931_2_sp1_137 |אלא אם כן 

 P931_2_sp1_138 ||סעיפים קטנים 

 P931_2_sp1_139 ||תמיד יש 

 P931_2_sp1_140 ||בכל מקום 

 P931_2_sp1_141 ||בכל מצב 

 P931_2_sp2_082 |תשמע 

 P931_2_sp2_083 |ברגע ש 

 P931_2_sp1_142 ||ככה אני בוחר לנהל את החיים שלי 

 P931_2_sp1_143 ||תמיד איתה  (אהיה)אני 

 P931_2_sp1_144 |כן 

 P931_2_sp1_145 |לא 

 P931_2_sp1_146 ||ויש באמצע 

 P931_2_sp1_147 |יש דרכים 

 P931_2_sp1_148 ||יש עוד דרכים 

 P931_2_sp2_084 ||תראה 

 P931_2_sp2_085 |זאת  -ז

 P931_2_sp2_086 <צקצוק>

 P931_2_sp2_087 |שירות צבאי 

 P931_2_sp2_088 |זה משהו שהוא 

 P931_2_sp2_089 |ש 

 P931_2_sp2_090 -- -לא אנ

 P931_2_sp2_091 ||לא אני קבעתי 

 P931_2_sp2_092 |זה זה 

 P931_2_sp2_093 |זה משהו ש 

 P931_2_sp2_094 |שכתוב 
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 P931_2_sp2_095 |ש ש 

 P931_2_sp2_096 ||שחוקק בחוק 

 P931_2_sp1_149 ||בסדר 

 P931_2_sp2_097 ||כמו כל דבר שחוקק בחוק 

 P931_2_sp1_150 ||אוקיי 

 P931_2_sp2_098 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_099  |יש דרכים 

 P931_2_sp2_100 --לאכוף את ה 

 P931_2_sp2_101 |ל 

 P931_2_sp2_102 ||לעקוף את החוק הזה 

 P931_2_sp1_151 ||אוקיי 

 P931_2_sp2_103 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_104 |כל עוד 

 P931_2_sp1_152 |בינתיים 

 P931_2_sp2_105 |כל עוד 

 P931_2_sp2_106 |אתה 

 P931_2_sp2_107 |אה 

 P931_2_sp2_108 |לא הצלחת לעקוף 

 P931_2_sp2_109 |את החוקים האלה 

 P931_2_sp2_110 |ו ו 

 P931_2_sp2_111 |ולצאת מהמערכת הצבאית 

 P931_2_sp2_112 ||אתה נדרש לעשות את מה שהמערכת אומרת לך 

 P931_2_sp1_153 ||נכון 

 P931_2_sp1_154 |ואני ניסיתי להשתמש במערכת עצמה 

 P931_2_sp1_155 |בחוקים של המערכת 

 P931_2_sp1_156 ||בשביל לצאת 

 P931_2_sp1_157 |בצורה < שאיפה>

 P931_2_sp1_158 |הגיונית < שאיפה>

 P931_2_sp1_159 |ורציונלית < שאיפה>

 P931_2_sp1_160 ||מהמערכת 

 P931_2_sp1_161 ||זאת אומרת המערכת אומרת תשמע 

 P931_2_sp1_162 ||יש לך בעיה 

 P931_2_sp1_163 ||מסוגל לבצע שירות צבאי  -אתה לא מוכ

 P931_2_sp1_164 ||אה בוא 

 P931_2_sp1_165 ||אנחנו נעזור לך במקרים כאלה וכאלה 

 P931_2_sp1_166 <שאיפה>

 P931_2_sp1_167 |נתנו לי 

 P931_2_sp1_168 <שאיפה>

 P931_2_sp1_169 |מ מ 

 P931_2_sp1_170 |הסברים ונימוקים 

 P931_2_sp1_171 ||למה לא 

 P931_2_sp1_172 |הלכתי 

 P931_2_sp1_173 ||והסברתי להם למה כן 

 P931_2_sp2_113 ||נכון 

 P931_2_sp1_174 ||ושוב פעם 

 P931_2_sp1_175 ||לא 

 P931_2_sp1_176 \מהם הנימוקים 

 P931_2_sp1_177 \האמת 

 P931_2_sp1_178 ||אני לא שמעתי 
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 P931_2_sp2_114 ||אני יודע 

 P931_2_sp2_115 ||כי גם לא היו נימוקים 

 P931_2_sp2_116 |זאת אומרת 

 P931_2_sp1_179 |חייבים להיות נימוקים 

 P931_2_sp1_180 |איפשהו בטח רשום הנימוקים 

 P931_2_sp1_181 ||אני לא ראיתי ולא שמעתי אותם 

 P931_2_sp1_182  |אני לא חושב שאני גם רוצה לשמוע אותם 

 P931_2_sp1_183  |כי אני בטוח 

 P931_2_sp1_184 ||שזה יהיה אותם הנימוקים 

 P931_2_sp1_185 \למה 

 P931_2_sp1_186 |כי המערכת 

 P931_2_sp1_187 |הולכת 

 P931_2_sp1_188 ||ככה 

 P931_2_sp2_117 ||בוא תבין  -בוא ת

 P931_2_sp1_189 |הם לא רוצים לשחרר 

 P931_2_sp1_190 ||כי יש להם מכסה מסוימת של שחרורים 

 P931_2_sp1_191 <שאיפה>

 P931_2_sp1_192 |כי 

 P931_2_sp1_193 -- -כי כל

 P931_2_sp1_194 ||כי כל מיני סיבות אחרות 

 P931_2_sp2_118 ||אני לא יודע 

 P931_2_sp2_119 ||בוא תראה 

 P931_2_sp2_120 |מערכת 

 P931_2_sp2_121 |כשאנחנו מדברים על מערכת 

 P931_2_sp2_122 ||אנחנו מדברים על אנשים 

 P931_2_sp2_123 ||על אנשים שעובדים בתוך המערכת 

 P931_2_sp2_124 |אבל לא ה 

 P931_2_sp2_125 |מערכת היא 

 P931_2_sp1_195 |ובכל זאת 

 P931_2_sp1_196 |אתה לא יכול 

 P931_2_sp2_126 ||זה אנשים  (זאת אומרת)

 P931_2_sp2_127 --כש 

 P931_2_sp1_197 -- -המ -המע

 P931_2_sp2_128 ||תראה 

 P931_2_sp2_129 |כשאתה 

 P931_2_sp2_130 |כשאתה נמצא איתי פה במשרד 

 P931_2_sp2_131 |ואנחנו עובדים בשוטף 

 P931_2_sp2_132 |ביום יום 

 P931_2_sp2_133 |אתה שם לב 

 P931_2_sp2_134 |ל 

 P931_2_sp2_135 ||אופן קבלת החלטות 

 P931_2_sp2_136 ||וכל הזמן במשרד הזה מתקבלות החלטות 

 P931_2_sp2_137 ||וכל יום יש פה מיליון החלטות שמתקבלות 

 P931_2_sp1_198 |אבל יש הרבה החלטות 

 P931_2_sp2_138 | @-אם זה ה

 P931_2_sp2_139 |ואם זה 

 P931_2_sp1_199 |גדולות מאוד 

 P931_2_sp2_140 |ואם 

 P931_2_sp1_200 |לא שהם 
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 P931_2_sp1_201 |הם לא נקבעות 

 P931_2_sp1_202 |לא על ידי לא על ידך 

 P931_2_sp1_203 || @ @ @ לא על ידי מולי ו

 P931_2_sp2_141 ||נכון 

 P931_2_sp2_142 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_143  |בכל מקום 

 P931_2_sp2_144 |בכל 

 P931_2_sp2_145 ||נכון 

 P931_2_sp2_146 |בכל מקום 

 P931_2_sp2_147 |כשמתקבלות החלטות 

 P931_2_sp2_148 |יש אנשים 

 P931_2_sp2_149 |שמקבלים החלטה 

 P931_2_sp2_150 |על 

 P931_2_sp2_151 |סמך 

 P931_2_sp2_152 |היגיון 

 P931_2_sp2_153 ||מסוים 

 P931_2_sp2_154 \נכון 

 P931_2_sp2_155 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_156 |הרבה פעמים יש בעיות 

 P931_2_sp2_157  |שההיגיון שלך 

 P931_2_sp2_158 |וההיגיון שלי 

 P931_2_sp2_159 ||לא תואם את ההיגיון של האחרים 

 P931_2_sp1_204 ||אוקיי 

 P931_2_sp2_160 |הרבה פעמים גם ההיגיון שלך ושלי 

 P931_2_sp2_161 ||לא תואמים אחד את השני  

 P931_2_sp2_162 |הרבה פעמים ההיגיון שלך ושל אשתך 

 P931_2_sp2_163 |לא תואמים אחד את השני  

 P931_2_sp2_164 ||או של הוריך ושלך 

 P931_2_sp2_165 ||מה לעשות 

 P931_2_sp2_166 |לכל אחד יש היגיון משלו 

 P931_2_sp2_167 |וכל אחד נותן להיגיון 

 P931_2_sp2_168 |אה 

 P931_2_sp2_169 |משקל 

 P931_2_sp2_170 ||להגיע להחלטה בצורה מסוימת 

 P931_2_sp1_205 |אז אני צריך עכשיו 

 P931_2_sp1_206 -- -בגל

 P931_2_sp1_207 |אז אני צריך לחיות לפי ההיגיון של אנשים מסוימים שיושבים בוועדה מסוימת 

 P931_2_sp1_208 \שהוא לא נכון 

 P931_2_sp1_209 \אני צריך לתת להם להרוס לי את החיים 

 P931_2_sp2_171 |יש לי שאלה שחר 

 P931_2_sp2_172 ||באמת 

 P931_2_sp2_173 |עכשיו 

 P931_2_sp2_174 -- -א -אנ

 P931_2_sp2_175 ||אני נמצא במקומך  -א 

 P931_2_sp2_176 ||אני אומר יש לי אפשרות כזאת 

 P931_2_sp2_177 |או 

 P931_2_sp2_178 |אה 

 P931_2_sp2_179 |להשתחרר בדצמבר 

 P931_2_sp2_180 \אני צודק 
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 P931_2_sp2_181 |מקצרים לי  -במידה והיו משח

 P931_2_sp2_182 ||מתי 

 P931_2_sp2_183 \דצמבר 

 P931_2_sp1_210 ||כן 

 P931_2_sp2_184 |או בדצמבר 

 P931_2_sp2_185 |שזה בעוד 

 P931_2_sp2_186 ||כמה 

 P931_2_sp2_187 \שלושה חודשים 

 P931_2_sp2_188 \ארבעה חודשים 

 P931_2_sp1_211 \עכשיו יולי 

 P931_2_sp2_189 |יולי 

 P931_2_sp2_190 ||עוד חצי שנה 

 P931_2_sp1_212 ||בערך 

 P931_2_sp1_213 ||כן 

 P931_2_sp2_191 |או שיש לי לסחוב עוד חצי שנה 

 P931_2_sp2_192 |או שיש לי 

 P931_2_sp2_193 |מעבר לחצי שנה 

 P931_2_sp2_194 |הגעתי לחצי שנה 

 P931_2_sp2_195 |סיימתי אותה 

 P931_2_sp2_196 ||יש לי עוד שנה אחת 

 P931_2_sp2_197 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_198 |אם היו אומרים לי 

 P931_2_sp2_199 ||תשמע מני 

 P931_2_sp2_200 |קבענו לך 

 P931_2_sp2_201 |אה 

 P931_2_sp2_202 ||מכסת חיים 

 P931_2_sp2_203 |אתה יודע 

 P931_2_sp2_204 |שבעוד 

 P931_2_sp2_205 |שנתיים שלוש 

 P931_2_sp2_206 |ארבע שנים 

 P931_2_sp2_207 ||אתה מסיים לחיות 

 P931_2_sp2_208 ||מסיבה כזאת או אחרת 

 P931_2_sp2_209 ||הייתי אומר כל רגע בחיים הוא חשוב 

 P931_2_sp2_210 |ואני חייב לעשות את הכול 

 P931_2_sp2_211 ||כדי לנצל את החיים עד תום 

 P931_2_sp1_214 ||לא הייתי מבלה דקה בצבא 

 P931_2_sp2_212 |אבל 

 P931_2_sp2_213 \מה 

 P931_2_sp1_215 ||לא הייתי מבלה דקה בצבא 

 P931_2_sp2_214 ||נכון 

 P931_2_sp2_215 |אם היו אומרים לי שיש לי 

 P931_2_sp2_216 |עוד חמש שנים לחיות 

 P931_2_sp2_217 ||הייתי עוזב את הכול 

 P931_2_sp2_218 |עושה משהו  -הייתי ר

 P931_2_sp2_219 ||הייתי מנסה לחיות 

 P931_2_sp2_220 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_221 |מכיוון 

 P931_2_sp2_222 ||שהמצב הוא לא כזה 

 P931_2_sp2_223 |זאת אומרת אף אחד לא בא ואמר לך 
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@@ | P931_2_sp2_224 

 P931_2_sp2_225 |יש לך עוד 

 P931_2_sp1_216 ||ובכל זאת אני לא פה עד אינסוף 

 P931_2_sp2_226 ||מה זאת אומרת עד אינסוף 

 P931_2_sp2_227 |אה 

 P931_2_sp1_217 ||תשמע 

 P931_2_sp2_228 --יש לך 

 P931_2_sp2_229 |אם אתה לוקח את אותה שנה קריטית 

 P931_2_sp2_230 |ש 

 P931_2_sp2_231 |אתה חושב ש 

 P931_2_sp2_232 |במידה ואתה 

 P931_2_sp2_233 |תאלץ לעשות אותה כאן 

 P931_2_sp2_234 |חייך ייחרבו 

 P931_2_sp2_235 |זה לא צורה לחשוב 

 P931_2_sp2_236 ||כי זה לא נכון 

 P931_2_sp1_218 \אבל אולי זה האמת 

 P931_2_sp2_237 \אתה חושב ככה 

 P931_2_sp1_219 ||כן 

 P931_2_sp1_220 \אולי אני לא יכול לעמוד עוד בלחצים האלה 

 P931_2_sp2_238 |שאתה בא כל יום לפה אתה מרגיש 

 P931_2_sp2_239 |ואתה לחוץ 

 P931_2_sp2_240 |ואתה יותר לא יכול לעמוד 

 P931_2_sp2_241 -- -ואם את

 P931_2_sp2_242 |ואתה 

 P931_2_sp2_243 \חושב שאתה לא תשרוד עוד שנה  

 P931_2_sp1_221 ||כן 

 P931_2_sp2_244 -- -ככה אתה מרגיש שח

 P931_2_sp2_245 \באמת 

 P931_2_sp1_222 |כן 

 P931_2_sp1_223 ||אני לא יכול לשרוד את ההמשך הזה 

 P931_2_sp1_224 |אני הרגשתי 

 P931_2_sp1_225 |שאם אני אתן את כל כולי 

 P931_2_sp1_226 ||אני אוכל להחזיק את החצי שנה הזאת 

 P931_2_sp2_246 ||יש לי שאלה 

 P931_2_sp1_227 || לך הרבה שאלותיש 

 P931_2_sp1_228 <נשיפה>

 P931_2_sp2_247 |יש לי הרבה שאלות 

 P931_2_sp2_248 |כי אני  -כ -א

 P931_2_sp2_249 |אני באמת  

 P931_2_sp2_250 -- -מ

 P931_2_sp2_251 |ב באמת ובתמים 

 P931_2_sp2_252 |מנסה להבין אותך 

 P931_2_sp2_253 |שלך מנסה להיכנס לראש 

 P931_2_sp2_254 ||באמת 

 P931_2_sp2_255 |אה 

 P931_2_sp1_229 ||בבקשה 

 P931_2_sp1_230 ||תשאל 

 P931_2_sp2_256 ||אתה לא חייב לענות על זה 

 P931_2_sp2_257 ||אתה לא חייב לשתף אותי  (זאת אומרת)
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 P931_2_sp2_258 ||כן או לא 

 P931_2_sp2_259 ||אבל 

 P931_2_sp2_260 |אתה בנית על זה שאתה משתחרר בדצמבר 

 P931_2_sp2_261 |ו 

 P931_2_sp2_262 ||בנית לך איזה מגדלים באוויר 

 P931_2_sp1_231 ||כן 

 P931_2_sp1_232 ||כן 

 P931_2_sp2_263 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_264 |וברגע שאמרו לך תשובה שלילית אתה הרגשת שכל העולם חרב 

 P931_2_sp2_265 |וכל המגדלים שבנית 

 P931_2_sp2_266 ||למעשה מתמוטטים 

 P931_2_sp2_267 ||עכשיו 

 P931_2_sp2_268 |זה תלוי באופי של כל אחד 

 P931_2_sp2_269 |אם הוא 

 P931_2_sp2_270 |אה 

 P931_2_sp2_271 |עד כמה הוא תולה תקוות 

 P931_2_sp2_272 |במשהו 

 P931_2_sp2_273 |ש 

 P931_2_sp2_274 ||קיימת סבירות שאותו משהו לא יתרחש 

 P931_2_sp2_275 |השאלה אם אתה 

 P931_2_sp2_276 |צריך לתת לעצמך 

 P931_2_sp2_277 |אה 

 P931_2_sp2_278 |להגיע למצב כזה שאם אותו משהו לא מתקיים 

 P931_2_sp2_279 ||מה האלטרנטיבה 

 P931_2_sp2_280 ||לא נראה לי שאתה בנית לעצמך אלטרנטיבה 

 P931_2_sp2_281 ||אחרת 

 P931_2_sp2_282 |למעט 

 P931_2_sp2_283 ||תשובה חיובית 

 P931_2_sp2_284 <שאיפה>

 P931_2_sp2_285 ||ככה זה נראה 

 P931_2_sp2_286 ||אני לא יודע אם זה נכון או לא 

 P931_2_sp2_287 ||אבל לא בנית לך שום אלטרנטיבה שונה 

 P931_2_sp2_288 ||להתמודדות 

 P931_2_sp2_289 ||במידה והתשובה היא שלילית 

 P931_2_sp2_290 ||ואני חושב שזאת טעות 

 P931_2_sp2_291 ||לעשות כזה דבר 

 P931_2_sp1_233 ||אולי 

 P931_2_sp1_234 ||אבל זה מאוחר מדי 

 P931_2_sp2_292 \מאוחר מדי 

 P931_2_sp2_293 ||בוא תגיד לי למה מאוחר מדי שחר 

 P931_2_sp1_235 \עכשיו אני אתן לעצמי עוד אלטרנטיבה 

 P931_2_sp1_236 ||התשובה כבר שלילית 

 P931_2_sp2_294 ||תראה 

 P931_2_sp2_295 |עכשיו כרגע יש לך 

 P931_2_sp1_237 --אני 

 P931_2_sp1_238 | סוחבאני 

 P931_2_sp1_239 |את ה 

 P931_2_sp1_240 <אנחה>

 P931_2_sp2_296 --אז למה חיכית עד 
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 P931_2_sp1_241 --אתה לא 

 P931_2_sp1_242 |אתה לא קולט מה 

 P931_2_sp1_243 |איזה 

 P931_2_sp1_244 ||איזה בן אדם אני בבית שאני לא פה 

 P931_2_sp2_297 |אני חושב שאתה 

 P931_2_sp2_298 ||פורח 

 P931_2_sp2_299 |אתה בן אדם יצירתי מאוד 

 P931_2_sp2_300 |אני מכיר אותך 

 P931_2_sp2_301 |מבחינת האינטליגנציה שלך 

 P931_2_sp2_302 |אני יודע למה אתה מסוגל 

 P931_2_sp1_245 |כן 

 P931_2_sp1_246 | -אבל אתה לא מ

 P931_2_sp1_247 --אתה לא 

 P931_2_sp1_248 --אתה לא מבין לפעמים ש 

 


