P931_3_sp1_001
P931_3_sp1_002
P931_3_sp1_003
P931_3_sp1_004
P931_3_sp1_005
P931_3_sp1_006
P931_3_sp1_007
P931_3_sp1_008
P931_3_sp1_009
P931_3_sp1_010
P931_3_sp1_011
P931_3_sp1_012
P931_3_sp1_013
P931_3_sp1_014
P931_3_sp1_015
P931_3_sp1_016
P931_3_sp1_017
P931_3_sp1_018
P931_3_sp1_019
P931_3_sp1_020
P931_3_sp1_021
P931_3_sp1_022
P931_3_sp2_001
P931_3_sp2_002
P931_3_sp2_003
P931_3_sp2_004
P931_3_sp2_005
P931_3_sp2_006
P931_3_sp2_007
P931_3_sp2_008
P931_3_sp2_009
P931_3_sp2_010
P931_3_sp1_023
P931_3_sp1_024
P931_3_sp2_011
P931_3_sp2_012
P931_3_sp2_013
P931_3_sp1_025
P931_3_sp1_026
P931_3_sp1_027
P931_3_sp1_028
P931_3_sp1_029
P931_3_sp1_030
P931_3_sp2_014
P931_3_sp1_031
P931_3_sp1_032
P931_3_sp1_033
P931_3_sp1_034
P931_3_sp2_015

שנכון ||
אתה יודע מה \
<צקצוק> יש לפעמים איזה יום טוב יומיים טובים |
אבל אתה לא יודע שלפעמים |
<שאיפה>
ההה|
<שאיפה>
החוסר יכולת להתרכז |
וה |
<שאיפה>
סתם אה |
חוסר תיאבון |
וחוסר שינה |
חוסר כאילו |
<שאיפה>
<קליק>
סתמיות כזאת ||
ש -של חסר |
של נו |
נו |
עד מתי ||
כמה זה כבר יכול להימשך ||
תראה ||
בוא אני אגיד לך ||
אם אני הייתי אומר לך ||
שחר |
לא רואים את האור בקצה המנהרה |
יש לך את כ-- -
יש לך את הלגיטימציה ||
כן \
לחשוב בצורה כזאת ||
אבל כש כש --
אני לא רואה את האור בקצה המנהרה ||
שנה וחצי \
האור קיים |
שחר |
זה קיים ||
זה לא אור בשבילי ||
<שאיפה>
שנה וחצי |
זה בשבילי |
כמו |
שתגיד לי עכשיו |
(בוא נחש| )-
לך תצעד עד אה |
ספרד ||
<צחקוק>
<בצחקוק> תשמע |
ככה זה נראה לך \

P931_3 p. 1

P931_3_sp1_035
P931_3_sp1_036
P931_3_sp2_016
P931_3_sp2_017
P931_3_sp2_018
P931_3_sp2_019
P931_3_sp2_020
P931_3_sp2_021
P931_3_sp2_022
P931_3_sp2_023
P931_3_sp2_024
P931_3_sp2_025
P931_3_sp2_026
P931_3_sp2_027
P931_3_sp2_028
P931_3_sp2_029
P931_3_sp2_030
P931_3_sp2_031
P931_3_sp2_032
P931_3_sp2_033
P931_3_sp2_034
P931_3_sp2_035
P931_3_sp2_036
P931_3_sp1_037
P931_3_sp1_038
P931_3_sp1_039
P931_3_sp1_040
P931_3_sp1_041
P931_3_sp1_042
P931_3_sp1_043
P931_3_sp1_044
P931_3_sp1_045
P931_3_sp1_046
P931_3_sp1_047
P931_3_sp2_037
P931_3_sp2_038
P931_3_sp2_039
P931_3_sp2_040
P931_3_sp1_048
P931_3_sp1_049
P931_3_sp1_050
P931_3_sp1_051
P931_3_sp1_052
P931_3_sp1_053
P931_3_sp2_041
P931_3_sp1_054
P931_3_sp2_042
P931_3_sp2_043
P931_3_sp2_044

כן ||
<בצחקוק> ככה זה נראה לי ||
יש לי שאלה ||
אתה בנית לעצמך |
אמ |
אה |
דברים חומרניים |
או חומריים |
על סמך זה שאתה יוצא בדצמבר |
זאת אומרת אמרת ככה ||
דצמבר אני בחוץ |
יש אלף בית גימל דלת שאני הולך לעשות ||
איזה כיף ||
סוף סוף אני הולך |
ועושה את הדברים |
האלה ||
אתה בנית לך תמונה כזאת \
של --
סד-- -
של --
דברים שאתה הולך לעשות בדצמבר \
זהו זה \
<מחיאת כף>
בצורה אחרת אבל ||
לא כמו שאתה תיארת את זה ||
זאת אומרת |
<שאיפה>
אני מסוגל להחזיק מעמד |
מבחינת |
עבודה |
מבחינת חסכונות שנשארו לנו |
עד דצמבר |
ואז |
אין ||
יש לי שאלה אליך ||
באמת ||
ז -זו זו תהיה שאלה אישית ||
איפה ההורים שלך בתמונה הזאת ||
<קליק ושאיפה>
<אנחה>
ההורים שלי |
זה סיפור ||
עזוב ||
לא רוצה ||
זה צ -אז --
אני לא רוצה לדבר על זה ||
אוקיי ||
אני חושב שאני מבין ||
אתה עשית מעשה |

P931_3 p. 2

P931_3_sp2_045
P931_3_sp2_046
P931_3_sp2_047
P931_3_sp2_048
P931_3_sp2_049
P931_3_sp2_050
P931_3_sp2_051
P931_3_sp2_052
P931_3_sp2_053
P931_3_sp2_054
P931_3_sp2_055
P931_3_sp2_056
P931_3_sp2_057
P931_3_sp2_058
P931_3_sp2_059
P931_3_sp2_060
P931_3_sp2_061
P931_3_sp2_062
P931_3_sp2_063
P931_3_sp2_064
P931_3_sp2_065
P931_3_sp2_066
P931_3_sp2_067
P931_3_sp2_068
P931_3_sp2_069
P931_3_sp2_070
P931_3_sp2_071
P931_3_sp2_072
P931_3_sp2_073
P931_3_sp2_074
P931_3_sp2_075
P931_3_sp2_076
P931_3_sp2_077
P931_3_sp2_078
P931_3_sp2_079
P931_3_sp2_080
P931_3_sp2_081
P931_3_sp2_082
P931_3_sp2_083
P931_3_sp2_084
P931_3_sp2_085
P931_3_sp2_086
P931_3_sp2_087
P931_3_sp2_088
P931_3_sp2_089
P931_3_sp2_090
P931_3_sp2_091
P931_3_sp1_055
P931_3_sp1_056

למעשה |
ש|
הייתי קורא לו |
(אני) מחפש מילה ||
אני לא יודע עד כמה זה נכון או לא אבל |
מבחינתם |
זאת הייתה ה ה --
החתונה הזאת הייתה |
התמרדות ||
איזה מרד ||
זה היה משהו שבניגוד לדעתם |
ולכן |
אם אתה עשית את זה |
תישא בתוצאות |
אה |
אנחנו אמרנו לך ש |
אה |
תצטרך לתמוך בעצמך |
וכך וכך וכך |
ולכן |
אי -אה |
אלה החיים |
תתמודד איתם ||
אם היית שומע בקולנו |
זה לא היה קורה |
היינו עוזרים לך |
תומכים בך |
מכיוון ש |
הלכת |
אה נגד ההיגיון |
שהוא היגיון שלנו |
והתמרדת ובנית לך |
סוג חיים |
בסדר אז |
אלה החיים ||
ככה אני רואה את זה |
אה |
וכך אני ראיתי את זה עוד לפני שאתה |
אה |
ענית לי שאתה לא רוצה להיכנס לתשובה הזאת ||
זה בערך |
מה ש |
מצויר אצלי בראש |
וככה אני מבין את זה ||
ואני חושב שאני הבנתי את זה עוד |
זאת אומרת |
כל הזמן ||
אוקיי ||
אני לא רוצה לדבר על זה ||

P931_3 p. 3

P931_3_sp1_057
P931_3_sp2_092
P931_3_sp2_093
P931_3_sp2_094
P931_3_sp1_058
P931_3_sp1_059
P931_3_sp1_060
P931_3_sp2_095
P931_3_sp2_096
P931_3_sp2_097
P931_3_sp1_061
P931_3_sp2_098
P931_3_sp2_099
P931_3_sp1_062
P931_3_sp1_063
P931_3_sp1_064
P931_3_sp1_065
P931_3_sp2_100
P931_3_sp1_066
P931_3_sp2_101
P931_3_sp2_102
P931_3_sp2_103
P931_3_sp2_104
P931_3_sp2_105
P931_3_sp1_067
P931_3_sp1_068
P931_3_sp4_001
P931_3_sp4_002
P931_3_sp1_069
P931_3_sp4_003
P931_3_sp1_070
P931_3_sp4_004
P931_3_sp2_106
P931_3_sp4_005
P931_3_sp4_006
P931_3_sp2_107
P931_3_sp4_007
P931_3_sp2_108
P931_3_sp1_071
P931_3_sp1_072
P931_3_sp1_073
P931_3_sp2_109
P931_3_sp2_110
P931_3_sp2_111
P931_3_sp1_074
P931_3_sp2_112
P931_3_sp2_113
P931_3_sp2_114
P931_3_sp2_115

<צחקוק>
אוקיי ||
ההורים שלך יודעים מה |
מה היה ביום חמישי \
עזוב |
לא רוצה לדבר על ההורים שלי ||
בסדר \
טוב ||
נעבור נושא ||
דיברתי עם הקפ""סית |
כן |
אה |
העברתי לה את המסמכים ||
כן ||
ראיתי ||
זה היה |
טוב ||
אני שמרתי אותם אצלי כאילו |
נו ||
לא רציתי שזה |
יתחיל |
להגיע לכל מיני מקורות |
מיד ליד |
(ואלוהים היה מעביר את זה) |
זה היה אמור להיות מסמכים שלי ||
אני הייתי אמור לקבל אותם ||
שחר ||
שלום ||
שלום ||
איך אתה מרגיש ||
בסדר ||
הכול טוב \
מצאת את המשקפיים שלך \
כן ||
מצאתי ||
יופי ||
תודה ||
אני יכול להגיד לך |
זה ה |
חובש ||
נכון \
זה החובש ||
כן ||
הוא |
הקול נשמע לי מוכר ||
עשר של בן אדם ||
משכמו ומעלה ||
הספקתי להכיר אותו גם אחרי ש |
זה ||

P931_3 p. 4

P931_3_sp2_116
P931_3_sp2_117
P931_3_sp2_118
P931_3_sp1_075
P931_3_sp2_119
P931_3_sp2_120
P931_3_sp2_121
P931_3_sp1_076
P931_3_sp2_122
P931_3_sp2_123
P931_3_sp2_124
P931_3_sp2_125
P931_3_sp2_126
P931_3_sp2_127
P931_3_sp2_128
P931_3_sp2_129
P931_3_sp1_077
P931_3_sp2_130
P931_3_sp2_131
P931_3_sp2_132
P931_3_sp1_078
P931_3_sp2_133
P931_3_sp2_134
P931_3_sp2_135
P931_3_sp2_136
P931_3_sp2_137
P931_3_sp2_138
P931_3_sp2_139
P931_3_sp2_140
P931_3_sp2_141
P931_3_sp2_142
P931_3_sp1_079
P931_3_sp2_143
P931_3_sp2_144
P931_3_sp2_145
P931_3_sp2_146
P931_3_sp2_147
P931_3_sp2_148
P931_3_sp2_149
P931_3_sp2_150
P931_3_sp1_080
P931_3_sp2_151
P931_3_sp2_152
P931_3_sp2_153
P931_3_sp2_154
P931_3_sp2_155
P931_3_sp2_156
P931_3_sp2_157
P931_3_sp2_158

המסמכים האלה |
היו סגורים |
ו|
בסדר ||
אף אחד |
לא הסתכל ||
זה הגיע ישירות |
אוקיי ||
אליה |
אמ |
אה |
אם אתה היית מקבל אותם יכול להיות שהיית צריך להחזיר אותם לבית חולים עשר ||
כי למעשה בית חולים עשר היה |
הפנה אותך ||
ולכן הרופא שמפנה ה |
תשובה צריכה לחזור אליו ||
אה ||
לא רציתי להתחיל לשגע אותך עם זה |
לא רציתי לשגע את עצמי עם זה |
ושזה יתחיל הלוך ושוב |
בסדר ||
החלטתי |
ש|
כל המסמכים |
מכיוון ש אה |
בסופו של דבר |
בשורה התחתונה זה שפסיכיאטר צבאי |
צריך |
לראות אותך ||
יש תהליך ||
וזה זה מה שהולך להיות ||
אני יודע ||
הוא יקבע לך את הפרופיל ||
לכן רציתי שזה יגיע ישירות אליו |
ולא שיתחילו לחפש כל מיני דברים |
מצד שני היה חשוב שיראה גם מה הסימפטומים הפיזיים |
ש|
היית נתון בהם |
כשזה קרה ||
זה גם חשוב ||
בסדר ||
כי פסיכיאטר |
הוא רופא ||
זה לא פסיכולוג ||
אמ |
כרגע |
לא שוכחים אותך |
מטפלים בך |
וזה חשוב שתדע ||

P931_3 p. 5

P931_3_sp2_159
P931_3_sp2_160
P931_3_sp2_161
P931_3_sp2_162
P931_3_sp2_163
P931_3_sp2_164
P931_3_sp2_165
P931_3_sp2_166
P931_3_sp2_167
P931_3_sp2_168
P931_3_sp2_169
P931_3_sp2_170
P931_3_sp2_171
P931_3_sp2_172
P931_3_sp2_173
P931_3_sp2_174
P931_3_sp2_175
P931_3_sp2_176
P931_3_sp1_081
P931_3_sp1_082
P931_3_sp2_177
P931_3_sp2_178
P931_3_sp2_179
P931_3_sp2_180
P931_3_sp2_181
P931_3_sp2_182
P931_3_sp2_183
P931_3_sp2_184
P931_3_sp2_185
P931_3_sp1_083
P931_3_sp2_186
P931_3_sp1_084
P931_3_sp1_085
P931_3_sp1_086
P931_3_sp2_187
P931_3_sp2_188
P931_3_sp2_189
P931_3_sp2_190
P931_3_sp2_191
P931_3_sp2_192
P931_3_sp2_193
P931_3_sp2_194
P931_3_sp2_195
P931_3_sp2_196
P931_3_sp2_197
P931_3_sp1_087
P931_3_sp2_198
P931_3_sp2_199
P931_3_sp2_200

ש|
שלא זנחו |
לא מתעלמים ממה שקרה |
וזה בטיפול |
ואני אמרתי לך ברכב |
כשאנחנו עלינו לכאן |
ביום חמישי |
ש|
עדיין |
הדלתות לא נאטמו ולא נסגרו |
יש לך עדיין |
<פיהוק>
סליחה |
אפשרות לצאת |
ומ |
מארבעים וחמש |
אין הרבה לאן לרדת ||
כלפי מטה ||
כן ||
אני יודע ||
כמו שאני רואה את זה |
אני לא רוצה |
לתת לך עוד פעם |
תקוות |
שווא |
אבל |
קיימת סבירות גבוהה |
שאתה |
תצא |
אני יודע ||
על סמך פרופיל רפואי ||
נראה ||
אני אדבר עם ה |
פסיכולוגית ||
זו דעתי האישית אל ת-- -
זאת אומרת |
חיווי דעה שלי ||
לא שדיברתי עם מישהו |
ולא שום דבר ||
זה |
זו דעתי האישית ||
מתוך היכרות של המערכת ||
של כל שאר הדברים ||
אבל עד אז |
<צקצוק> מה קורה ||
עד אז אני לא יודע ||
יש שתי אפשרויות ||
כמו שאני רואה אותם |
והם |

P931_3 p. 6

P931_3_sp2_201
P931_3_sp2_202
P931_3_sp2_203
P931_3_sp2_204
P931_3_sp2_205
P931_3_sp1_088
P931_3_sp1_089
P931_3_sp1_090
P931_3_sp2_206
P931_3_sp2_207
P931_3_sp2_208
P931_3_sp2_209
P931_3_sp2_210
P931_3_sp2_211
P931_3_sp2_212
P931_3_sp2_213
P931_3_sp2_214
P931_3_sp2_215
P931_3_sp2_216
P931_3_sp2_217
P931_3_sp2_218
P931_3_sp2_219
P931_3_sp2_220
P931_3_sp2_221
P931_3_sp2_222
P931_3_sp2_223
P931_3_sp2_224
P931_3_sp2_225
P931_3_sp2_226
P931_3_sp2_227
P931_3_sp2_228
P931_3_sp2_229
P931_3_sp2_230
P931_3_sp2_231
P931_3_sp2_232
P931_3_sp1_091
P931_3_sp1_092
P931_3_sp1_093
P931_3_sp1_094
P931_3_sp1_095
P931_3_sp2_233
P931_3_sp2_234
P931_3_sp2_235
P931_3_sp2_236
P931_3_sp1_096
P931_3_sp2_237
P931_3_sp2_238
P931_3_sp2_239
P931_3_sp2_240

שאתה תמשיך |
להיות |
מצוברח |
ו אה |
להיות במתח |
כן ||
או שתיתן לי דברים לעשות |
לא יודע אם אני אעשה אותם אני חושב שזה יעבור ||
ו|
או שאני אתן לך מטלות להתמודד איתם |
ובצורה כזאת או אחרת |
אולי זה לא ישכיח את הכול |
אבל |
חלק מהזמן |
וחלק מהדברים |
<חריקה> שכרגע |
אתה נותן להם את כל ה <צחקוק> |
מחשבה |
ואת כל האנרגיה אתה |
מנתב |
לל|
לאותם דברים |
חלק מהאנרגיה |
תנותב לדברים אחרים |
אני חושב שאיפשהו זה גם ישפר לך את ההרגשה ||
זה כמו ש |
טייס שהתרסק ישר מעלים אותו לטיסות |
ולא אה |
מחכים ש |
כאילו |
והוא ייצא מזה |
ואני לא יודע מה ||
ופועלים על פי השיטה הזאת |
הרבה פעמים |
ובהרבה מסגרות ||
בסדר ||
טוב ||
אתה רוצה שאני אעזור בדברים |
אני אעשה (את ה) |
תגיד לי מה לעשות ||
אוקיי ||
ואם יש משהו |
קודם כול אני רוצה שתדע שיש אוזן קשבת ||
שתמיד הייתה ||
בסדר ||
ואני תמיד אוזן קשבת |
למרות שאני מפקד שלך ||
ומאז ומתמיד אנחנו שוחחנו ||
גם אם לא הגענו להסכ-- -
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ל|
להסכמות בינינו והבנות |
אבל תמיד דיברנו ||
וזה הדבר החשוב ביותר ||
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