Y311_sp1_001
Y311_sp1_002
Y311_sp1_003
Y311_sp1_004
Y311_sp1_005
Y311_sp1_006
Y311_sp1_007
Y311_sp1_008
Y311_sp1_009
Y311_sp1_010
Y311_sp1_011
Y311_sp1_012
Y311_sp1_013
Y311_sp1_014
Y311_sp1_015
Y311_sp1_016
Y311_sp1_017
Y311_sp1_018
Y311_sp1_019
Y311_sp1_020
Y311_sp2_001
Y311_sp1_021
Y311_sp1_022
Y311_sp1_023
Y311_sp2_002
Y311_sp1_024
Y311_sp1_025
Y311_sp2_003
Y311_sp1_026
Y311_sp1_027
Y311_sp1_028
Y311_sp1_029
Y311_sp1_030
Y311_sp1_031
Y311_sp1_032
Y311_sp1_033
Y311_sp1_034
Y311_sp1_035
Y311_sp1_036
Y311_sp1_037
Y311_sp1_038
Y311_sp2_004
Y311_sp1_039
Y311_sp2_005
Y311_sp1_040
Y311_sp1_041
Y311_sp1_042
Y311_sp1_043
Y311_sp1_044

מה שקורה |
זה שיש כל מיני זוגות |
שיוצאים |
שאחד נגיד |
כמו שיצא לי עם יריב ||
שאני הייתי הפנויה |
והוא היה התפוס ||
אוקיי \
עכשיו זה לא המקרה שלהם ||
טעות || <מטפלת בקלטות>
זה קלטת שתיים ||
עכשיו ||
מה שקורה לזוגות כאלה הרבה פעמים |
זה שכש |
הצד הפנוי |
רוצה שהצד השני אה |
התפוס אה |
יהיה פנוי |
אחר כך הקשר פתאום לא |
מסתדר ||
מהמ ||
כי |
ז -כי זה כבר קשר שונה ||
זה לא ה |
אחר ||
בלתי מושג |
השמור בסוד |
כן ||
ה לא ה --
אין פה הרפתקנות כבר יותר ||
אם זאת הסיבה היחי-- -
אני לא יודעת אם זאת הסיבה היחידה ||
עכשיו ||
אה |
אני יכולה להגיד לך |
שאני מכירה |
זוג אה |
נשוי |
<בשקט> הה ||
יפה ||
תתחדשי ||
זה הבנים קנו לי ||
יפה ||
איזה חמודים ||
נכון ||
מקסים ||
ש אמ |
ששניהם היו נשואים |
אז הם בעלי אותו אינטרס לשמור על זה בסודיות |

Y311 p. 1

Y311_sp1_045
Y311_sp1_046
Y311_sp1_047
Y311_sp1_048
Y311_sp1_049
Y311_sp2_006
Y311_sp1_050
Y311_sp1_051
Y311_sp1_052
Y311_sp1_053
Y311_sp1_054
Y311_sp1_055
Y311_sp2_007
Y311_sp2_008
Y311_sp1_056
Y311_sp2_009
Y311_sp1_057
Y311_sp1_058
Y311_sp2_010
Y311_sp1_059
Y311_sp1_060
Y311_sp1_061
Y311_sp1_062
Y311_sp1_063
Y311_sp1_064
Y311_sp1_065
Y311_sp1_066
Y311_sp1_067
Y311_sp1_068
Y311_sp1_069
Y311_sp1_070
Y311_sp2_011
Y311_sp2_012
Y311_sp1_071
Y311_sp1_072
Y311_sp1_073
Y311_sp1_074
Y311_sp1_075
Y311_sp1_076
Y311_sp2_013
Y311_sp1_077
Y311_sp2_014
Y311_sp1_078
Y311_sp2_015
Y311_sp1_079
Y311_sp1_080
Y311_sp1_081
Y311_sp2_016
Y311_sp2_017

ו|
היא |
התפנתה ||
ונגמר הקשר ||
כי היא ציפתה שגם הוא יתפנה ||
מ|| n
בשביל למען הקשר |
ומסתבר |
ש|
בדיעבד שהוא |
שזה כנראה התאים לו |
כל עוד זה |
לא ||
אז לא שניהם עזבו את הבית ||
זה היה לצד ||
אחד מהם ||
עכשיו זה לא שפעם הוא הבטיח לה (ז| )-
אני אמרתי לה ||
@@הוא ניצל אותה ||
לי לפחות יריב אמר |
כשהוא בא (ל) |
להציע לי |
חברות במרכאות כפולות |
כשהוא בא להציע לי בואי נתחיל לצאת ביחד |
הוא פתח ואמר |
אני רוצה לעזוב את הבית ולחיות איתך ||
לה לפ-- -
הוא גם את זה לא אמר ||
זאת אומרת שכל הזמן התאים לו קשר אה |
שהיא |
לצד הקשר הזוגי הקיים ||
פסס ||
@|| @..
עכשיו |
זה נכון שכאן יש |
בכל זאת איזשהו איזון |
כי שניהם אה |
היו בקשר נשוי |
ושניהם עוברים להיות פנויים ||
מהמ ||
יש כאן איזשהו איזון ||
אז אה אין שום הבטחה שהם באמת ילכו עם זה |
אבל אה אין שום הבטחה שזה יצליח ||
ותראי כמו שאין הבטחה לשום דבר ||
לשום דבר ||
הנה ||
גם לנישואים אין הבטחה ||
היא אומ-- -
ורחל מאוד אה |

Y311 p. 2

Y311_sp2_018
Y311_sp1_082
Y311_sp1_083
Y311_sp1_084
Y311_sp1_085
Y311_sp1_086
Y311_sp1_087
Y311_sp1_088
Y311_sp2_019
Y311_sp2_020
Y311_sp2_021
Y311_sp2_022
Y311_sp2_023
Y311_sp2_024
Y311_sp2_025
Y311_sp2_026
Y311_sp1_089
Y311_sp2_027
Y311_sp2_028
Y311_sp2_029
Y311_sp1_090
Y311_sp1_091
Y311_sp2_030
Y311_sp2_031
Y311_sp2_032
Y311_sp2_033
Y311_sp1_092
Y311_sp2_034
Y311_sp2_035
Y311_sp2_036
Y311_sp2_037
Y311_sp1_093
Y311_sp2_038
Y311_sp1_094
Y311_sp1_095
Y311_sp1_096
Y311_sp2_039
Y311_sp1_097
Y311_sp1_098
Y311_sp1_099
Y311_sp2_040
Y311_sp2_041
Y311_sp2_042
Y311_sp1_100
Y311_sp1_101
Y311_sp1_102
Y311_sp1_103
Y311_sp1_104
Y311_sp1_105

ריאלית ||
כאילו --
<מצמוץ>
העניין הוא ש --
מה שקרה זה שהתחלתי להגיד משהו |
ותוך כדי |
גם חשבתי איך אני הוכ -הולכת אחר-כך לסתור את עצמי || <הסוף בצחוק>
<בצחוק> בגלל זה עשיתי הפסקה ||
אי אפשר ||
אי אפשר לדעת אה |
מה יהיה ||
תראי ||
בינתיים |
זה |
זיקוקי דינור שם ||
ממש ||
שמונה חודשים כבר ||
עכשיו גם |
כשהם ביחד |
זה כאילו זה@@ --
הם גרים ביחד \
או עוד לא ||
עכשיו ||
היא גרה לבד |
והוא גר לבד ||
אז הכול אה |
בשני קיבוצים שונים ||
כן |
אבל --
כל ערב הוא ישן אצלה ||
אבל זה לא שהם גרים@@@ ||
אבל יש כבר תביעת גירושין |
עוד לא ||
משפטים |
אה עורכי דין |
כלום \
עוד לא ||
זה נורא מסוכן אבל ||
הם באמת יכולים להפסיד ||
המון ||
לא ||
הם עוד לא |
שום דבר ||
זה מאוד מסוכן ||
ל ל --
תלוי למה ||
אם לא אכפת להם להתחיל מאפס כי שניהם יהיו |
חסרי כול |
אז |

Y311 p. 3

Y311_sp1_106
Y311_sp1_107
Y311_sp2_043
Y311_sp2_044
Y311_sp1_108
Y311_sp1_109
Y311_sp1_110
Y311_sp1_111
Y311_sp1_112
Y311_sp2_045
Y311_sp2_046
Y311_sp2_047
Y311_sp1_113
Y311_sp1_114
Y311_sp1_115
Y311_sp1_116
Y311_sp1_117
Y311_sp1_118
Y311_sp1_119
Y311_sp1_120
Y311_sp1_121
Y311_sp1_122
Y311_sp1_123
Y311_sp2_048
Y311_sp1_124
Y311_sp1_125
Y311_sp1_126
Y311_sp1_127
Y311_sp1_128
Y311_sp1_129
Y311_sp1_130
Y311_sp1_131
Y311_sp1_132
Y311_sp1_133
Y311_sp1_134
Y311_sp1_135
Y311_sp1_136
Y311_sp1_137
Y311_sp1_138
Y311_sp2_049
Y311_sp1_139
Y311_sp1_140
Y311_sp1_141
Y311_sp1_142
Y311_sp1_143
Y311_sp1_144
Y311_sp2_050
Y311_sp1_145
Y311_sp1_146

בסדר ||
השאלה אם לוקחים את הסיכון הזה ||
מה זאת אומרת להפסיד הכול ||
אם אנחנו @ @..אז הכול בסדר ||
תראי |
יריב למשל |
יריב --
אם |
בתנאי ש ||
לא אה |
שבתאי בא --
הרי בא בלי כלום ||
אני יודעת ש |
הסיבה שעם יריב זה נסחב כל כך הרבה זמן |
ואני בסוף נשברתי |
זה בגלל שהוא פחד להפסיד ||
עכשיו ||
ברור שזה מקרה אחר |
ויריב אה |
בגיל אחר |
והוא אמר בגיל חמישים אני לא מוכן להתחיל כמו בגיל עשרים ||
אני לא מוכן להפסיד את כל מה שעבדתי |
בשלושים שנים האחרונות ||
כן ||
אבל אה |
נכון שזה ממקום אחר ||
אבל אה |
אנחנו |
התי-- -
כאילו התי-- -
אנחנו ||
הת -אנחנו |
התייעצנו |
הוא |
היה בביקורים האלה |
אבל אנחנו עשינו את זה ביחד |
והתייעצנו אצל עורך דין ||
מה עושים שלב שלב |
כדי שהוא לא יפסיד ||
כן ||
כדי ש |
יתחלק באמת חצי חצי ||
עכשיו ||
גם אסור היה לנו להיראות ביחד |
כי היא יכלה להגיד הוא בוגד בי |
וגם הוא לא היה מקבל כלום ||
כן ||
את מבינה \
אז הכול היה תח-- -

Y311 p. 4

Y311_sp1_147
Y311_sp1_148
Y311_sp1_149
Y311_sp1_150
Y311_sp1_151
Y311_sp1_152
Y311_sp1_153
Y311_sp1_154
Y311_sp1_155
Y311_sp1_156
Y311_sp1_157
Y311_sp1_158
Y311_sp1_159
Y311_sp1_160
Y311_sp1_161
Y311_sp1_162
Y311_sp1_163
Y311_sp2_051
Y311_sp2_052
Y311_sp2_053
Y311_sp1_164
Y311_sp1_165
Y311_sp2_054
Y311_sp1_166
Y311_sp1_167
Y311_sp1_168
Y311_sp1_169
Y311_sp1_170
Y311_sp2_055
Y311_sp2_056
Y311_sp2_057
Y311_sp2_058
Y311_sp2_059
Y311_sp2_060
Y311_sp2_061
Y311_sp2_062
Y311_sp1_171
Y311_sp2_063
Y311_sp2_064
Y311_sp1_172
Y311_sp1_173
Y311_sp1_174
Y311_sp1_175
Y311_sp1_176
Y311_sp1_177
Y311_sp2_065
Y311_sp1_178
Y311_sp2_066
Y311_sp2_067

עם אה |
תוך כדי ייעוץ ||
משפטי ||
מה זה ||
התכוונתי לשמוע את שלמה ארצי ||
לא את יורם גאון ||
נשמע לי הרבה יותר הגיוני הקצב של שלמה ||
את מבינה |
כאילו |
סבבה |
אהבה |
רגשות |
היי| > <high
אבל קצת אה |
רציונליזציה ל(יד) --
לצד זה ||
כדי לא להפסיד ||
לא יודעת מה יהיה שם ||
היא |
מדברת על זה --
ליריב היה מה להפסיד ||
את מבינה ||
כן ||
כן ||
היה שם שטח |
ואד -בית |
ו|
להם אולי אין כל כך מה להפסיד ||
לא ||
אין להם בית ביחד עדיין ||
כל הרכוש זה |
את יודעת ||
ה|
ריהוט |
מוצרי חשמל |
פרקטי ||
ולצד השני \
בית בקיבוץ ||
זה לא בית שלהם ||
זה משהו אחר ||
את יודעת \
אבל זה קטע מדהים ||
שהם ארבע שנים עובדים על תינוק |
וכשהוא מגיע הוא הולך למישהי אחרת ||
זה פשוט אה |
לא הם אה |
אני לא מדברת על רחל ||
מישהו ||
על על --

Y311 p. 5

Y311_sp2_068
Y311_sp1_179
Y311_sp1_180
Y311_sp2_069
Y311_sp2_070
Y311_sp1_181
Y311_sp2_071
Y311_sp2_072
Y311_sp1_182
Y311_sp2_073
Y311_sp1_183
Y311_sp2_074
Y311_sp2_075
Y311_sp1_184
Y311_sp1_185
Y311_sp1_186
Y311_sp2_076
Y311_sp2_077
Y311_sp1_187
Y311_sp1_188
Y311_sp1_189
Y311_sp2_078
Y311_sp2_079
Y311_sp2_080
Y311_sp2_081
Y311_sp2_082
Y311_sp2_083
Y311_sp2_084
Y311_sp2_085
Y311_sp2_086
Y311_sp2_087
Y311_sp2_088
Y311_sp2_089
Y311_sp2_090
Y311_sp2_091
Y311_sp2_092
Y311_sp2_093
Y311_sp2_094
Y311_sp2_095
Y311_sp1_190
Y311_sp1_191
Y311_sp1_192
Y311_sp1_193
Y311_sp1_194
Y311_sp1_195
Y311_sp1_196
Y311_sp1_197
Y311_sp1_198
Y311_sp2_096

עליהם ||
זוג |
שעובד על תינוק |
כן ||
למ-- -
וכשזה כבר --
לא למישהי אחרת ||
למישהו אחר הוא יילך ||
הוא הולך למישהי אחרת |
למה (|)
בסדר ||
הבן לא יילך אה |
הבן שלו לא יילך איתו ||
לא הבן ||
הגבר |
הולך בסוף למישהי אחרת ||
אה ||
חשבתי שאת מדבר -מדברת על התינוק ||
במקום ליהנות מה מ |
מהפרי הזה ||
שעובדים עליו ארבע שנים ||
קשה לו ||
מה זה קשה לו ||
הוא משתגע מזה ||
אבל הוא |
עבר לדירה ריקה בתוך הקיבוץ הזה ||
אז הוא רואה אותו יותר את הילד ||
והאישה ניסתה נורא להחזיר אותו ||
היא מתה עליו |
מה זה --
כמו ששבתאי אוהב את רחל |
ככה היא אוהבת את אמיר ||
הם שניהם |
<צקצוק> |
הלכו לאנשים |
בחרו להם בני זוג |
ש|
האהבה שלהם אליהם היא טוטאלית ||
את מבינה \
והם גם |
את אומרת שהם דומים ||
יותר מאשר שונים ||
זאת אומרת ש --
ושם היית-- -
הייתה לו מישהי שהיא מאוד שונה ממנו \
כמו במקרה של רחל ושב-- -
<צקצוק>
יא אללה ||
כן ||

Y311 p. 6

Y311_sp2_097
Y311_sp2_098
Y311_sp2_099
Y311_sp2_100
Y311_sp2_101
Y311_sp2_102
Y311_sp1_199
Y311_sp2_103
Y311_sp2_104
Y311_sp2_105
Y311_sp2_106
Y311_sp2_107
Y311_sp2_108
Y311_sp1_200
Y311_sp1_201
Y311_sp2_109
Y311_sp2_110
Y311_sp2_111
Y311_sp2_112
Y311_sp2_113
Y311_sp2_114
Y311_sp2_115
Y311_sp2_116
Y311_sp2_117

אבל תראי כמה זה לא |
תראי |
אין מתכון ||
אבל אני חושבת שזה המתכון הכי לא טוב ||
ללכת למישהו כל כך שונה ממך ||
צריך שיהיו נקודות השקה |
גם שם זה היה מאוד קיצוני \
לא כזה קיצוני כמו רחל ושבתאי ||
אני חושבת ||
אבל קיצוני גם ||
היא |
בכל זאת למדה |
ו|
בסדר ||
לא רק ההשכלה ||
בחורה מתקשרת |
לא ||
שבתאי |
היו לו גם --
היו לה גם חברות משלה |
שבתאי מאוד --
טוטאלי ||
יש לו חברים משלו |
אבל לא הרבה כמו שהיה לפני שהוא אה התחיל איתה ||

Y311 p. 7

