Y32_sp2_001
Y32_sp2_002
Y32_sp1_001
Y32_sp2_003
Y32_sp2_004
Y32_sp2_005
Y32_sp2_006
Y32_sp2_007
Y32_sp2_008
Y32_sp1_002
Y32_sp1_003
Y32_sp1_004
Y32_sp1_005
Y32_sp1_006
Y32_sp2_009
Y32_sp1_007
Y32_sp2_010
Y32_sp2_011
Y32_sp1_008
Y32_sp2_012
Y32_sp1_009
Y32_sp1_010
Y32_sp1_011
Y32_sp1_012
Y32_sp2_013
Y32_sp1_013
Y32_sp1_014
Y32_sp1_015
Y32_sp1_016
Y32_sp1_017
Y32_sp2_014
Y32_sp2_015
Y32_sp2_016
Y32_sp1_018
Y32_sp1_019
Y32_sp1_020
Y32_sp1_021
Y32_sp1_022
Y32_sp2_017
Y32_sp2_018
Y32_sp2_019
Y32_sp2_020
Y32_sp2_021
Y32_sp2_022
Y32_sp2_023
Y32_sp1_023
Y32_sp2_024
Y32_sp1_024
Y32_sp2_025

אני צריכה לתת לך את האימייל שלי ||
אני לא זוכרת אותו בעל פה אפילו ||
אני בכלל לא יודעת איך מתעסקים עם זה ||
גם אני לא מי יודע מה |
אבל --
רגע |
את יודעת בוו -בוודאות |
איזה תא-- -
איזה כרטיס את לוקחת \
תראי ||
עשרים ותשע |
יש לי כרטיס ||
שבשלושים אני ב |
תאילנד כבר ||
כן ||
באחת עשרה בבוקר ||
אה ||
נו \
אבל אני עדיין בסטנד ביי בשני לאוגוסט |
מה התאריך השנ-- -
להיות שם בשלישי ||
עכשיו הסטנד ביי |
הוא מאיסטנבול לתאילנד ||
מפה לאיסטנבול יש לי כבר ||
ממ ||
הייתי בשוק ||
הייתי בטוחה שדווקא מפה לאיסטנבול ||
אמרתי |
מה \
כל כך הרבה טורקים נוסעים לתאילנד \
נכון |
נכון ||
השני הוא תאריך טוב יותר אם את לא רוצה לחכות יותר מדי שם ||
ברור ||
היא קבעה איתי |
שאנחנו נחכה עד שבועיים לפני העשרים ותשע ||
יעני |
עד אמצע החודש ||
@ ||
בסדר |
אבל את זוכרת |
אנחנו אה |
את ת -תיידעי את ההורים שלי ||
יש לך את הטלפון שלהם ||
נכון \
לא ||
אני כותבת לך אותו כאן ||
יש להם פלאפונים \
כן ||

Y32 p. 1

Y32_sp2_026
Y32_sp1_025
Y32_sp1_026
Y32_sp2_027
Y32_sp2_028
Y32_sp1_027
Y32_sp1_028
Y32_sp2_029
Y32_sp2_030
Y32_sp2_031
Y32_sp2_032
Y32_sp1_029
Y32_sp2_033
Y32_sp2_034
Y32_sp2_035
Y32_sp2_036
Y32_sp2_037
Y32_sp2_038
Y32_sp1_030
Y32_sp1_031
Y32_sp2_039
Y32_sp1_032
Y32_sp1_033
Y32_sp1_034
Y32_sp1_035
Y32_sp1_036
Y32_sp2_040
Y32_sp1_037
Y32_sp2_041
Y32_sp1_038
Y32_sp2_042
Y32_sp2_043
Y32_sp2_044
Y32_sp2_045
Y32_sp2_046
Y32_sp1_039
Y32_sp2_047
Y32_sp2_048
Y32_sp2_049
Y32_sp2_050
Y32_sp2_051
Y32_sp2_052
Y32_sp2_053
Y32_sp2_054
Y32_sp2_055
Y32_sp2_056
Y32_sp2_057
Y32_sp1_040
Y32_sp1_041

אבל הם לא כל הזמן איתו ||
אז מה ||
אבל יש מזכירה גם בבית ||
יש מזכירה בבית ||
כן ||
לא יודעת ||
אולי בדיוק הם ייסעו לכמה ימים |
אז בואי אני |
אתן לך גם את של שרית ||
בסדר \
שרית אה |
את מבינה \
אחת |
אחת |
שתיים |
שלוש |
שלוש |
@@ ||
גם את רושמת את כל הטלפונים שלי ||
שלא תשכחי אותם שם ||
איזה טלפונים ||
פלאפון |
טלפון בבית |
שלי ||
את רוצה אני אתן לך גם טלפון של אימא שלי ||
אין לי בעיה ||
אני מאמינה שזה יהיה בסדר ||
אני לא מ-- -
אני רק צריכה לשאול את שרית |
תראי ||
איזה גסטהאוס כדאי לי מיד ללכת כשאני באה לתאילנד ||
ושמה |
אני אקבע איתך |
בתאריך שאני באה לתאילנד |
את תראי |
אני אגיע לפנייך אבל ||
קאו-סאן זה רחוב אחד–
אני יודעת ||
אבל כשאני אגיע לתאילנד |
אני צריכה |
אה |
לה -הגיד לך באיזה יום ושעה אני מגיעה |
ושניפגש |
ב|
בסביבות המ-- -
הגסטהאוס הזה ||
אני חושבת שזה סי-אייץ'-טו ||
לא ||
אבל אמרנו שיכול להיות שניסע ביחד ||

Y32 p. 2

Y32_sp2_058
Y32_sp1_042
Y32_sp1_043
Y32_sp1_044
Y32_sp1_045
Y32_sp1_046
Y32_sp2_059
Y32_sp2_060
Y32_sp2_061
Y32_sp1_047
Y32_sp2_062
Y32_sp2_063
Y32_sp2_064
Y32_sp2_065
Y32_sp2_066
Y32_sp2_067
Y32_sp2_068
Y32_sp2_069
Y32_sp2_070
Y32_sp2_071
Y32_sp2_072
Y32_sp2_073
Y32_sp2_074
Y32_sp1_048
Y32_sp2_075
Y32_sp2_076
Y32_sp2_077
Y32_sp2_078
Y32_sp2_079
Y32_sp2_080
Y32_sp2_081
Y32_sp2_082
Y32_sp2_083
Y32_sp1_049
Y32_sp2_084
Y32_sp1_050
Y32_sp1_051
Y32_sp1_052
Y32_sp2_085
Y32_sp2_086
Y32_sp1_053
Y32_sp1_054
Y32_sp1_055
Y32_sp1_056
Y32_sp1_057
Y32_sp1_058
Y32_sp1_059
Y32_sp1_060
Y32_sp1_061

לאן ||
תקשיבי ||
<מצמוץ>
אני טסה בעשרים ותשע מגיעה בשלושים \
אין לי בעיה להישאר כמה ימים בבנגקוק ||
אני בחיים לא הייתי בבנגקוק ||
אוקיי ||
אז הגסטהאוס בבנגקוק ||
אני מתכוונת הגסטהאוס בבנגקוק ||
אה ||
שעד --
שאני אבוא |
אבל את תראי ||
הקאו-סאן |
זה כאילו |
אם אני הולכת שם --
אני יודעת שאת שם |
ב ב ברחוב הזה ||
ואני מחפשת אותך |
אחרי חצי שעה גג אני מוצאת אותך ||
זה כמו להסתובב ברחוב בדהב ||
למשל ||
או בטרבין ||
באמת \
את יודעת |
כאילו |
כל הזמן רואים אנשים הולכים חוזרים |
הולכים חוזרים |
למרות שיש הרבה אנשים שם ברחוב |
אנחנו מיד נמצא אחת את השנייה ||
איזה כיף ||
יואו ||
איזה כיף ||
הראש שלי כבר שם ||
יא אללה ||
העבודה כבר הגיעה לי |
לא עד כאן ||
עד כאן ||
<צחקוק>
יש לך עוד קצת כאילו ||
אין ||
אין ||
לא |
היום זה כבר היה המבחן הגדול האחרון ||
זהו ||
הכול מאחורינו ||
שני ורביעי זה פינאטס ||
רביעי זה רק עשרה משגיחים |
לעומת היום ||

Y32 p. 3

Y32_sp2_087
Y32_sp2_088
Y32_sp1_062
Y32_sp2_089
Y32_sp1_063
Y32_sp1_064
Y32_sp1_065
Y32_sp2_090
Y32_sp2_091
Y32_sp1_066
Y32_sp1_067
Y32_sp1_068
Y32_sp1_069
Y32_sp1_070
Y32_sp1_071
Y32_sp1_072
Y32_sp1_073
Y32_sp1_074
Y32_sp2_092
Y32_sp1_075
Y32_sp1_076
Y32_sp1_077
Y32_sp1_078
Y32_sp1_079
Y32_sp2_093
Y32_sp2_094
Y32_sp2_095
Y32_sp2_096
Y32_sp2_097
Y32_sp2_098
Y32_sp2_099
Y32_sp1_080
Y32_sp2_100
Y32_sp2_101
Y32_sp1_081
Y32_sp2_102
Y32_sp2_103
Y32_sp2_104
Y32_sp2_105
Y32_sp2_106
Y32_sp1_082
Y32_sp1_083
Y32_sp2_107
Y32_sp2_108
Y32_sp2_109
Y32_sp2_110
Y32_sp2_111
Y32_sp2_112
Y32_sp1_084

איזה מזל שמצאת לך את העבודה הזאת ||
הזמנית ||
מה זה מזל ||
כן ||
זה הכול אה |
מכוון ||
את לא יודעת \
זה מדהים ||
@@זמן אה |
הרי התלבטתי --
התלבטתי מה לעשות ||
וההתל-- -
ואז הגיעה ההצעה הזאת |
ואז פתאום את נוסעת |
וזה |
בדיוק אה |
אין ||
זה הכול אה |
יא אללה ||
לא סתם הנסיעה הזאת נדחתה |
מ מיוני |
ל|
מיוני ||
כי זה התאים למשהו ||
כן ||
מצוין ||
כשאני מספרת לאנשים איך אה |
האנשי-- -
איך אני פוגשת שם במזרח |
הרי פתאום שולה יש לה כסף |
היא שמרה פה על שני ילדים ב |
לא ידעתי ||
נתניה ||
אז אה |
פה \
כן ||
הרי יש לה |
אמרתי לך ||
יש לה ידיד@ |
כאן בנתניה ||
לא ||
לא זכרתי ||
אני לא זוכרת מה השם משפחה שלו |
יששכר ||
הוא הומו ||
יש לו פה משפחה ||
הוא גר בתל אביב ||
אז היא שמרה על ה@@ --
מה היא גרה כאן אבל \

Y32 p. 4

Y32_sp2_113
Y32_sp2_114
Y32_sp1_085
Y32_sp2_115
Y32_sp2_116
Y32_sp2_117
Y32_sp2_118
Y32_sp1_086
Y32_sp1_087
Y32_sp2_119
Y32_sp2_120
Y32_sp2_121
Y32_sp1_088
Y32_sp2_122
Y32_sp2_123
Y32_sp2_124
Y32_sp2_125
Y32_sp2_126
Y32_sp2_127
Y32_sp2_128
Y32_sp2_129
Y32_sp2_130
Y32_sp2_131
Y32_sp2_132
Y32_sp2_133
Y32_sp1_089
Y32_sp2_134
Y32_sp2_135
Y32_sp2_136
Y32_sp2_137
Y32_sp2_138
Y32_sp2_139
Y32_sp2_140
Y32_sp2_141
Y32_sp2_142
Y32_sp2_143
Y32_sp2_144
Y32_sp1_090
Y32_sp2_145
Y32_sp2_146
Y32_sp2_147
Y32_sp1_091
Y32_sp2_148
Y32_sp2_149
Y32_sp2_150
Y32_sp1_092
Y32_sp2_151
Y32_sp2_152
Y32_sp2_153

לא לא לא ||
@@@
אז איך היא שמרה על ילדים בנתניה ||
@@פה ||
שמרה עליהם ||
אה |
עשרה ימים ||
אה ||
חשבתי |
@שתשמור עליהם ||
@@@
תשמור עליהם ||
נו ||
לא משנה ||
תשמור עליהם ||
מהראשון לשביעי עד העשירי ||
ואז אז --
פתאום אה |
היא אמרה |
אה --
יש לי כסף ||
כאילו |
בול ||
כרטיס טיסה |
וקצת כסף שנשאר לה |
העשרה ימים האלה יוצר לה כסף לנסיעה לתאילנד \
יוצר לה |
וגם זה שהיא נותנת את הדירה למישהי |
אז היא לא צריכה לשלם את השכר דירה לחודש |
יוצא לה |
ככה |
הכסף שהיה לה |
עוד טיפה |
כאילו --
בב|
את יודעת ||
ב|
על השקל ||
כן ||
על השקל כזה ||
ואז היא מגיעה להודו בש -חמישה עשר לחודש ||
אני לא מאמינה ||
אז גם אותה אני אפגוש ||
ואז אני אומרת לאנשים |
כאילו איך אה |
לא ייאמן ||
והיא פתאום --
ועבר-- -
ואמרתי |

Y32 p. 5

Y32_sp2_154
Y32_sp2_155
Y32_sp2_156
Y32_sp1_093
Y32_sp2_157
Y32_sp2_158
Y32_sp2_159
Y32_sp2_160
Y32_sp1_094
Y32_sp2_161
Y32_sp1_095
Y32_sp2_162
Y32_sp1_096
Y32_sp1_097
Y32_sp2_163
Y32_sp2_164
Y32_sp2_165
Y32_sp2_166
Y32_sp2_167
Y32_sp2_168
Y32_sp2_169
Y32_sp2_170
Y32_sp2_171
Y32_sp2_172
Y32_sp2_173
Y32_sp2_174
Y32_sp2_175
Y32_sp2_176
Y32_sp2_177
Y32_sp2_178
Y32_sp2_179
Y32_sp2_180
Y32_sp2_181
Y32_sp2_182
Y32_sp2_183
Y32_sp2_184
Y32_sp2_185
Y32_sp2_186
Y32_sp2_187
Y32_sp2_188
Y32_sp1_098
Y32_sp2_189
Y32_sp2_190
Y32_sp2_191
Y32_sp2_192
Y32_sp2_193
Y32_sp1_099
Y32_sp2_194
Y32_sp2_195

טוב |
נו ||
אני טסה לתאילנד לבד |
ו --
בכיף ||
לא משנה ||
וזה ||
ופתאום |
למה מעיין |
@@...
את יודעת שהיא לא ממשיכה \
מה \
מעיין |
את יודעת שהיא לא ממשיכה \
מעיין |
אה |
היא |
אנחנו עושות את הצפון ||
והיא אף פעם לא היתה בהודו ||
ואמרתי לה |
שממש כדאי לה להיות במקומות מסוימים בהודו |
כמו |
טאג' מהאל |
כמו ורנאסי |
בגנגס שם |
שאני כבר הייתי שם ||
ואני לא אסע לשם שוב פעם |
כי זה לא ב -טיול בלתי מוגבל ||
בזמן ||
ואין לי טעם לנסוע עוד פעם לטאג' מהאל |
או לגנגס |
או --
ושאני מציעה לה |
שכשאנחנו יורדות מהצפון |
ש -שת -תתפוס לה מישהו או מישהי |
ושתעשה את המקומות האלה |
או |
שאם פתאום בא לה להישאר עוד קצת בצפון |
ואני |
לחוצה לעבור לתאילנד בשבוע הראשון של אוגוסט |
כאילו שלא תתאים את עצמה דווקא לתוכניות שלך ||
בדיוק ||
שתעשה |
שזה יהיה זורם ||
שזה |
שכל אחת תעשה בדיוק מה ב |
מה שבא ||
מה בתכנון שלה ||
ו|

Y32 p. 6

Y32_sp2_196
Y32_sp2_197
Y32_sp2_198
Y32_sp2_199
Y32_sp2_200
Y32_sp2_201
Y32_sp2_202
Y32_sp2_203
Y32_sp2_204
Y32_sp2_205
Y32_sp1_100
Y32_sp2_206
Y32_sp2_207
Y32_sp2_208
Y32_sp2_209
Y32_sp1_101
Y32_sp2_210
Y32_sp2_211
Y32_sp1_102
Y32_sp2_212
Y32_sp2_213
Y32_sp2_214
Y32_sp1_103
Y32_sp2_215
Y32_sp2_216
Y32_sp2_217
Y32_sp2_218
Y32_sp2_219
Y32_sp1_104
Y32_sp2_220
Y32_sp2_221
Y32_sp1_105
Y32_sp1_106
Y32_sp1_107
Y32_sp1_108
Y32_sp1_109
Y32_sp2_222
Y32_sp2_223
Y32_sp2_224
Y32_sp2_225
Y32_sp2_226
Y32_sp2_227
Y32_sp2_228
Y32_sp2_229
Y32_sp2_230
Y32_sp2_231
Y32_sp1_110
Y32_sp2_232
Y32_sp2_233

אז --
אני |
מאוד מקווה ||
בשבילה ||
אם היא תרצה לעבור איתי |
סבבה ||
אבל שהיא תישאר שם עוד שבוע שבועיים ||
אני כבר אהיה בתאילנד ||
זה לא |
היא לא חייבת להגיע איתי ||
ושולה גם באה לתאילנד \
לא ||
עם שולה רק הודו ||
עם שולה אני בטח לא אהיה הרבה ||
כי |
כי היא באה בחמש עשרה אז את כבר חצי חודש שם |
היא באה |
היא באה |
כמעט |
וגם באה בחמש עשרה |
והיא באה רק להודו |
ואני |
רק לצפון \
צפון |
ועוד טיפה מרכז גם ||
כי אפשר |
עד אמצע |
עד סוף אוג-- -
איך היא מצאה כרטיס מעכשיו לעכשיו להודו ||
כן ||
צ'יק צ'ק ||
אה אני אגיד לך למה ||
<צקצוק> כי זה יולי ||
כל הסיפור מתחיל מ |
ראשון באוגוסט ||
כי הסטודנטים מסיימים את הבחינות ביולי ||
כן ||
אז אה |
והיא |
תעשה את הכול קצת יותר באיזי ||
כי היא לא עוברת לתאילנד |
אבל אה אני מאמינה שאני אפגש איתה |
אבל כמה ימים אה ||
וזהו ||
אז אה |
ואני אומרת |
מדליק ||
ובהתחלה |
וההורים שלי היו לחוצים |

Y32 p. 7

Y32_sp2_234
Y32_sp2_235
Y32_sp2_236
Y32_sp2_237
Y32_sp1_111
Y32_sp2_238
Y32_sp2_239
Y32_sp1_112
Y32_sp2_240
Y32_sp1_113
Y32_sp2_241
Y32_sp2_242
Y32_sp2_243
Y32_sp2_244
Y32_sp2_245
Y32_sp2_246
Y32_sp2_247
Y32_sp2_248
Y32_sp2_249
Y32_sp2_250
Y32_sp2_251
Y32_sp2_252
Y32_sp2_253
Y32_sp1_114
Y32_sp2_254
Y32_sp2_255
Y32_sp2_256
Y32_sp2_257
Y32_sp2_258
Y32_sp2_259
Y32_sp1_115
Y32_sp2_260
Y32_sp1_116
Y32_sp2_261
Y32_sp2_262
Y32_sp1_117
Y32_sp1_118
Y32_sp2_263
Y32_sp2_264
Y32_sp1_119
Y32_sp1_120
Y32_sp2_265
Y32_sp2_266
Y32_sp2_267
Y32_sp2_268
Y32_sp1_121
Y32_sp2_269
Y32_sp2_270
Y32_sp2_271

מה את תהיי לבד בתאילנד |
אמרתי להם ||
מה זה לבד ||
אני כבר בטוח במטוס מוצאת מישהו |
מלא ישראלים ||
ובחורה עוד בכלל אין לה בעיה למצוא מישהו ||
גם לא ישראלים ||
במיוחד מירב ||
במיוחד מירב ||
כן ||
ו|
סתם ||
כל בחורה ||
זה ממש לא משנה ||
את ככה מוצאת עם מי להיות ||
את |
ממש אין לך מה לדאוג ||
ו|
אז אוקיי ||
אז אני אהיה לבד ||
ופתאום אה |
וואי ||
ופתאום באה |
יעל |
חברה |
וזה אחלה ||
כאילו |
וואי |
זה מה זה כיף ||
זה ממש כיף ||
כן ||
נראה לי שגם ממש נהנה ביחד ||
ואיך לי הסתדר הכול כאן \
את תראי ||
גם שמה יסתדר לך הכול ||
לא |
אני בטוחה ||
תמיד הכול הכול |
אין זה ||
אין מה שיסתדר יותר מדי ||
אני פשוט לא מתכננת כלום ||
לא ||
ל-- -
את יודעת |
למצוא את האנשים הנכונים |
אני זורמת ||
את --
את תראי ||
את תכירי שם כל כך הרבה אנשים |
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Y32_sp1_122
Y32_sp1_123
Y32_sp1_124
Y32_sp1_125
Y32_sp1_126
Y32_sp1_127
Y32_sp1_128
Y32_sp1_129
Y32_sp1_130
Y32_sp2_272
Y32_sp2_273
Y32_sp2_274
Y32_sp2_275
Y32_sp2_276
Y32_sp2_277
Y32_sp2_278
Y32_sp2_279
Y32_sp2_280
Y32_sp1_131
Y32_sp1_132
Y32_sp1_133
Y32_sp1_134
Y32_sp2_281
Y32_sp2_282
Y32_sp2_283
Y32_sp2_284

אני לא הולכת אה |
לקבוע לי תקופות |
ומקומות |
ו|
מה שבא אני עושה ||
בא לי להיתקע בתאילנד עוד שבועיים \
אז עוד שבועיים ||
בא לי |
לנסוע |
נכון ||
נכון ||
את אה |
תראי ||
יכול להיות שתרצי פתאום להישאר עוד טיפה באיים ||
ולעבור לאי אחר ||
במקום לחזור אה |
במקום לחזור לבנגקוק ||
כשאני חוזרת ||
לא ||
לא אני --
אני בכלל לא בטוחה שאני חוזרת אה |
איתך כאילו ||
נכון ||
זה |
איזה כיף זה ||
יא אללה ||
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