
ינון הימן: בהצלחה היום בכנסת. ראש לשכה אגדי - 14:53 ,21/03/16
אפי: תודה אחי - 14:57 ,21/03/16
ינון הימן: אנא עדכן בתוצאות החיוביות בבקשה - 15:03 ,21/03/16
?אפי: זמין - 17:35 ,21/03/16
אפי: אתה לא עונה - 17:45 ,21/03/16
ינון הימן: ניסיתי להתקשר. תפוס אצלך - 17:45 ,21/03/16
ינון הימן: שוב ניסיתי. מנסה שוב - 17:46 ,21/03/16
?אפי: אתה פלפון - 17:46 ,21/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 17:58 ,21/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 17:58 ,21/03/16
.ינון הימן: אני באולם ראש לשכה אגדי. מתקשר עוד חצי שעה - 9:18 ,22/03/16
אפי: נכנס לפגישה.סמס כשתסיים - 9:21 ,22/03/16
ינון הימן: סגור - 9:22 ,22/03/16
! ינון הימן: ראש הלשכה חג שמח - 19:03 ,23/03/16
אפי: חג שמח אחי - 19:22 ,23/03/16

 :ינון הימן - 20:04 ,23/03/16⭐
 .ינון הימן: אפילה בוקר טוב וחג שמח. נותן לך שקט ממני כל הסופש. נפגש במוצש במסיבת פורים - 7:01 ,24/03/16
.אוהב אותך מאוד ומאחל לך שתהיה שנה מדהימה ושמחה כמו פורים
.אפי: בוקר טוב אחי.בע"ה ומאחל גם לך רק טוב.בריאות ואושר - 7:05 ,24/03/16
 ינון הימן: אני מטפל לנו בנושא האנגלית. תוך שנה שנינו מדברים שוטף. אתה כשר חוץ ואני כדובר - 7:07 ,24/03/16
.שלך במשרד החוץ
אפי: חחח.חרטטן אתה - 7:08 ,24/03/16
.ינון הימן: מה רע בשר חוץ ?  לא תוכל להתחיל מראשות ממשלה במיידי - 7:11 ,24/03/16
.ינון הימן: עלינו להיות ראליים - 7:11 ,24/03/16
 אפי: אתמול נטחנתי אצל חיים קליגר מהחרדים המשתה פורים בביתר עילית. זה חור שאין דברים - 7:12 ,24/03/16
כאלה
אפי: לפחות הם משקיעים בתחפושות - 7:12 ,24/03/16
.ינון הימן: הוא הזמין אותי. אם היית אומר לי שאתה בא. הייתי מסיע אותך - 7:13 ,24/03/16
.ינון הימן: הייתי אתמול בערב חופשי - 7:13 ,24/03/16
...אפי: התחבר לי לוריד.סינג'רתי את יקיר וג'ו - 7:25 ,24/03/16
.ינון הימן: יפה מאוד ! הם חברה טובים. הן הדתיים והן יקיר וגו - 7:26 ,24/03/16
.ינון הימן: הייתה לי אתמול שיחה מוזרה עם פרי כהן - 7:26 ,24/03/16
אפי: אתקשר אליך עוד חצי שעה בדרך לביהמ"ש בלוד - 7:29 ,24/03/16
! ינון הימן: סגור. בהצלחה - 7:30 ,24/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 12:01 ,26/03/16
אפי: קטן עליו - 12:02 ,26/03/16
אפי: בא לי להבריז הערב - 12:02 ,26/03/16
.ינון הימן: אני מגיע עם תחפושת טייס אמרקאי. שעה ועפנו - 12:09 ,26/03/16
'ינון הימן: היית אצל החרדים פעמיים. עכשיו תהנה מביטון ושות - 12:12 ,26/03/16
אפי: זהו שמיציתי - 12:18 ,26/03/16
..אפי: ולהתחפש זה ממש לא אני - 12:18 ,26/03/16
 ינון הימן: שים כובע. זה הכל. תשפוט בתחרות התחפושות. תאפשר לאנשים להצטלם איתך. ניתן - 12:22 ,26/03/16
.לך כבוד מלכים ושוב הביתה
אפי: אחי אני מבריז.אין לי כוח או חשק לבוא - 21:09 ,26/03/16
אפי: גם לא רוצה פיתויים - 21:09 ,26/03/16
! ינון הימן: אני אשמור עליך - 21:09 ,26/03/16
אפי: התאומות שם.רוצות שיכניסו אותן - 21:10 ,26/03/16
אפי: עזוב אותי זה סתם פיתוי - 21:10 ,26/03/16
.ינון הימן: אם אתה רוצה. אני בא לקחת אותך. אנחנו שם 40 דקות וחוזרים - 21:10 ,26/03/16
אפי: נותן להן את הנייד שלך.תכניס אותן - 21:10 ,26/03/16
אפי: אני מתנזר - 21:10 ,26/03/16
............ינון הימן: מה שתחליט. חשבתי שאין לך איתן מאומה - 21:11 ,26/03/16



אפי: אין. ואם לא אגיע אז גם לא יהיה - 21:11 ,26/03/16
! ינון הימן: נסיך אתה - 21:11 ,26/03/16
אפי: נותן להן את הנייד שלך - 21:12 ,26/03/16
ינון הימן: תן להן את הטלפון של ביטון. אשרתי לו 10 כרטיסי חינם לנזקקים - 21:12 ,26/03/16
אפי: התחברו לי לוריד בשביל כניסה של 80 ש"ח - 21:12 ,26/03/16
ינון הימן: אני מגיע רק בשעה 22 - 21:12 ,26/03/16
אפי: עזוב ביטון - 21:12 ,26/03/16
.ינון הימן: מה שתחליט - 21:12 ,26/03/16
אפי: יתחיל לחפור לי - 21:12 ,26/03/16
ינון הימן: אני פה בשבילך. הכל בסדר - 21:13 ,26/03/16
אפי: תברך גם בשמי - 21:13 ,26/03/16
.ינון הימן: יטופל - 21:13 ,26/03/16
אפי: תגיד שנבצר ממני להגיע עקב ארוע משפחתי - 21:13 ,26/03/16
ינון הימן: לילה טוב ראש לשכה אגדי ונזיר - 21:13 ,26/03/16
ינון הימן: יטופל - 21:13 ,26/03/16
אפי: קשה לי תאמין לי - 21:13 ,26/03/16
.ינון הימן: אשלח לך תמונות - 21:13 ,26/03/16
אפי: עם כל הגהינום שיש שם - 21:14 ,26/03/16
אפי: שמור פאסון - 21:14 ,26/03/16
ינון הימן: יטופל - 21:14 ,26/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 21:14 ,26/03/16
אפי: חחח.טייס קרבי - 21:15 ,26/03/16
ינון הימן: עם סנטר כפול - 21:15 ,26/03/16
??אפי: כפול - 21:15 ,26/03/16
.ינון הימן: אצטלם איתן ואשלח לך. אותי הן פחות מעניינות - 21:16 ,26/03/16
ינון הימן: יש לי סנטר כפול - 21:16 ,26/03/16
.אפי: חחח - 21:16 ,26/03/16
ינון הימן: אני בדיאטה לשם מיגורו - 21:16 ,26/03/16
אפי: אתה בסדר גמור - 21:16 ,26/03/16
אפי: לא יודע על מה אתה מדבר - 21:16 ,26/03/16
.ינון הימן: קשקשן - 21:17 ,26/03/16
אפי: לא ראיתי שום כפול - 21:17 ,26/03/16
.ינון הימן: אני יוצא לשדה הקרב. ואתה תמיד רואה כפול.......... וינפלד כפול - 21:17 ,26/03/16
אפי: שמור על עצמך - 21:17 ,26/03/16
! ינון הימן: יטופל ! אשלח לך תמונות - 21:18 ,26/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 22:19 ,26/03/16
אפי: זבל - 22:19 ,26/03/16
ינון הימן: חבורת דוחות - 22:19 ,26/03/16
אפי: לגמרי - 22:19 ,26/03/16
............ינון הימן: אשלח תמונות נוספות - 22:20 ,26/03/16
אפי: לך הביתה כבר - 22:21 ,26/03/16
ינון הימן: אני ממתין לתחרות התחפושות - 22:47 ,26/03/16
ינון הימן: משעמם פה - 22:47 ,26/03/16
אפי: טוב שלא באתי - 23:04 ,26/03/16
.ינון הימן: עכשיו התנצלתי בשמך.  עף הביתה - 23:43 ,26/03/16
?אפי: איך היה - 23:48 ,26/03/16
.ינון הימן: היה נחמד. כולם שאלו איפה אתה. התנצלתי בשמך עשרות אם לא מאות פעמים - 0:49 ,27/03/16
...אפי: חרטטן אתה - 0:49 ,27/03/16
?אפי: נהנית מהתאומות - 0:50 ,27/03/16
.ינון הימן: הן דוחות אותי - 0:51 ,27/03/16
אפי: למה - 0:51 ,27/03/16
.ינון הימן: חמדניות - 0:51 ,27/03/16



..אפי: אבל נראות לא רע - 0:52 ,27/03/16
ינון הימן: כן. עם הסרסורית שלהן - 0:52 ,27/03/16
אפי: שגם נראית לא רע - 0:52 ,27/03/16
אפי: עשתה ניתוח חזה - 0:52 ,27/03/16
! ינון הימן: אתה בקי - 0:53 ,27/03/16
אפי: לא מסובך לראות - 0:53 ,27/03/16
! ינון הימן: אתה בקי - 0:55 ,27/03/16
אפי: יאללה אני באמצע סרט.. נמשיך מחר.תספר איך היה ואת מי הטסת - 0:56 ,27/03/16
אפי: ללט אחי - 0:56 ,27/03/16
...........ינון הימן: לילה טוב נסיך. תברח מהתאומות חמדני - 0:58 ,27/03/16

 :אפי - 0:58 ,27/03/16��
ינון הימן: ומהסרסורית - 0:58 ,27/03/16
.אפי: חחח - 0:58 ,27/03/16
ינון הימן: המשופצת - 0:59 ,27/03/16
...אפי: אתה לא רגוע מהן - 0:59 ,27/03/16

 :ינון הימן - 1:00 ,27/03/16�👸�
<אפי: <המדיה לא נכללה - 9:45 ,27/03/16
אפי: לא יאומן - 9:46 ,27/03/16
אפי: אנחנו קישוט של ביטון למפגש עיסקי של דיירים פוטנציאלים לתמ"א 38 - 9:46 ,27/03/16
.ינון הימן: אני הודעתי לו שאינני מגיע. התאריך לא תואם איתי - 9:53 ,27/03/16
 אפי: גם לגופו של עניין אין לנו מה לחפש שם.זה מפגש מסחרי!! לעניין דיירים במיזם.האיש חצה כל - 10:05 ,27/03/16
גבול.הפך אותנו למשווקים שלו
.ינון הימן: זה ידוע. כל המשפחה שם פרובלמטית - 10:17 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 19:36 ,27/03/16
אפי: המנטורים - 19:37 ,27/03/16
! ינון הימן: מחוזיים - 19:48 ,27/03/16
אפי: היא ישר לבג"צ - 19:48 ,27/03/16
! ינון הימן: ולמעלה מכך - 19:49 ,27/03/16
אפי: עולם הפוך - 19:49 ,27/03/16
ינון הימן: אכן כן ראש לשכה אגדי - 19:49 ,27/03/16
..אפי: די עם האגדי. עוד אתחיל להאמין לך - 19:50 ,27/03/16
ינון הימן: עובדה - 19:58 ,27/03/16
.ינון הימן: ואני עדיין בהלם שנעלמת לי ביומיים האחרונים - 20:22 ,27/03/16
אפי: נתתי לך לככב בפורים - 20:24 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:29 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:29 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:29 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:29 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:29 ,27/03/16
אפי: תראה איפה אני עכשיו - 20:29 ,27/03/16
.ינון הימן: אני משתעמם בהעדרך. ולא ככבתי. כולה התנצלתי בשמך - 20:29 ,27/03/16
.ינון הימן: אני יודע שאתה בנהיגה מונעת - 20:30 ,27/03/16
אפי: סיוט - 20:30 ,27/03/16
.ינון הימן: אתה יכול להעביר להם השתלמות בנהיגת מירוץ - 20:30 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:30 ,27/03/16
אפי: עם שאלות - 20:30 ,27/03/16
..אפי: יש עכשיו סרט - 20:30 ,27/03/16
!!!!!!!!!!! ינון הימן: גדול - 20:31 ,27/03/16
.ינון הימן: אני עולה להשכיב את הילדים - 20:31 ,27/03/16
.ינון הימן: ההשבעה של אושרית נדחתה ביום - 20:31 ,27/03/16
אפי: ידוע - 20:31 ,27/03/16
.ינון הימן: אין הברזות בבקשה - 20:32 ,27/03/16



<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:33 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:33 ,27/03/16
!!!!!!!!! ינון הימן: גדול - 20:33 ,27/03/16
אפי: צריך לשלוח לשרית - 20:34 ,27/03/16
אפי: מה הנייד שלה?נמחק לי - 20:34 ,27/03/16
ינון הימן: 050-627-4359 - 20:35 ,27/03/16
ינון הימן: פליפסון - 20:35 ,27/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 20:52 ,27/03/16
? ינון הימן: מידע חשוב מאוד. עם מתי הקורס הזה - 20:54 ,27/03/16
אפי: עד תשע כל יום - 20:55 ,27/03/16
אפי: חחח.התחרפנתי כאן - 20:55 ,27/03/16
? ינון הימן: וכמה ימים - 20:55 ,27/03/16
אפי: היום מחר ומחרתיים - 20:55 ,27/03/16
! ינון הימן: זה כבר מאחוריך - 20:56 ,27/03/16
אפי: השחילה אותי חברה שלך - 20:56 ,27/03/16
ינון הימן: תשחיל אותה בחזרה - 20:56 ,27/03/16
אפי: ברור - 20:56 ,27/03/16
ינון הימן: היא גם תהיה בכנס - 20:57 ,27/03/16
אפי: תענוג - 20:57 ,27/03/16
ינון הימן: אבל התאומות שלך לא תהינה - 20:57 ,27/03/16
אפי: יותר טוב - 20:57 ,27/03/16
.ינון הימן: התאומות חמדני והסרסורית צנעני - 20:58 ,27/03/16
אפי: חחח.תכלס - 21:02 ,27/03/16
...........ינון הימן: אז תתרחק מהן - 21:05 ,27/03/16
אפי: לכן לא באתי אתמול - 21:06 ,27/03/16
.ינון הימן: אל תדאג נפנפתי אותן כמו מנגל - 21:06 ,27/03/16
.ינון הימן: אספר לך בהזדמנות - 21:06 ,27/03/16
אפי: חחח.מעניין - 21:07 ,27/03/16
.ינון הימן: דוחות - 21:07 ,27/03/16
אפי: דבר איתי .יצאנו עכשיו - 21:07 ,27/03/16
.ינון הימן: מתקשר מהבית - 21:07 ,27/03/16
אפי: טוב - 21:08 ,27/03/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 14:45 ,28/03/16
.ינון הימן: מעדכן שבקשתי מאביטל להסיר את שמי - 14:45 ,28/03/16
.ינון הימן: נמאס לי מההתנהגות של רועי - 14:46 ,28/03/16
 ינון הימן: יור צעירים צריך להתרכז בעשיה למען צעירים. כבר עשינו אירוע בבית חולים בחנוכה - 14:46 ,28/03/16
.ובפורים
ינון הימן: רק מעדכן - 14:46 ,28/03/16
!!אפי: תעצור את זה - 14:57 ,28/03/16
אפי: שלא ייצא שום מייל - 14:58 ,28/03/16
אפי: האיש התבלבל - 14:58 ,28/03/16
אפי: תפגין סמכות אחי - 14:58 ,28/03/16
ינון הימן: או קיי - 14:58 ,28/03/16
אפי: תן הנחייה ללירן - 14:58 ,28/03/16
אפי: ומה פתאום מכניס אותי בלי לדבר איתי בכלל - 14:58 ,28/03/16
אפי: הפכנו להיות קישוט שלו - 14:58 ,28/03/16
ינון הימן: או קיי - 14:59 ,28/03/16
! ינון הימן: קדימה כנס. אני כבר מתרגש בשבילך. יהיה לך כנס מדהים - 13:18 ,29/03/16
אפי: לנו אחי - 13:19 ,29/03/16
 ינון הימן: לך ! כנס מרכזי הוא של ראש הלשכה ! ראיתי את שלמה ואת יורי בכנסים הללו. זה כנס - 13:20 ,29/03/16
.ראש הלשכה ונהפוך את העולם על מנת שיצליח
אפי: אתה איתי במלון.דאגתי לך לסוויטה מפנקת.למקרה שיהיו לך אורחים/ות - 13:21 ,29/03/16



 ינון הימן: לא רוצה סויטה. לא צריך סויטה. בכנס הקודם נתתי את החדר שלי למיבי מוזר שלא היה - 13:24 ,29/03/16
מרוצה מחדרו. רוצה רק שיהיה לך הכנס הכי מדהים. אשקיע בכנס הזה בטירוף. אהיה נחמד וקואופרטיבי לכולם ואנסה
! להוריד מדדי מעט עומס. זה השבוע שלך והכנס שלך
אפי: שלנו - 13:24 ,29/03/16
.ינון הימן: זה גם המסר שהועבר לעובדים - 13:24 ,29/03/16

 :אפי - 13:25 ,29/03/16��
.ינון הימן: יאללה תתרכז בנהיגה מונעת של היום ובהצלחה במבחן - 13:25 ,29/03/16
אפי: סיוט - 13:25 ,29/03/16
ינון הימן: היום זה נגמר. ממחר הראש שלך בכנס - 13:27 ,29/03/16
אפי: יאללה שנהנה שם - 13:27 ,29/03/16
! ינון הימן: קדימה ! בהצלחה - 13:28 ,29/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 13:29 ,29/03/16
אפי: יכול להיות אחלה פאנל ביולי - 13:30 ,29/03/16
! ינון הימן: אכן כן - 13:30 ,29/03/16
אפי: תן הנחייה שיתאמו איתו.יעשה אש.זה גלעד ברנע.נמנה על העותרים - 13:31 ,29/03/16
ינון הימן: שולח לאריקה - 13:31 ,29/03/16
ינון הימן: יהיה פאנל מצוין - 13:32 ,29/03/16
.ינון הימן: הועבר לאריקה - 13:33 ,29/03/16
אפי: אחלה - 13:35 ,29/03/16
! ינון הימן: בהצלחה היום בקורס - 13:36 ,29/03/16

 :אפי - 13:37 ,29/03/16��
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 8:24 ,31/03/16
אפי: חחח.חפיף - 8:29 ,31/03/16
.ינון הימן: אני שונא ליפול בקטנות - 8:29 ,31/03/16
! ינון הימן: קדימה כנס - 8:29 ,31/03/16
אפי: קורה - 8:29 ,31/03/16
אפי: בקטנה - 8:29 ,31/03/16
!!!!!!!!!! ינון הימן: כנס - 8:29 ,31/03/16
..אפי: כן - 8:33 ,31/03/16
.ינון הימן: ראש הלשכה. מסב תשומת לבך שגם נויטל רוצה תמיכתך - 18:16 ,31/03/16
! ינון הימן: שבת שלום, עץ אפריים אגדי - 19:10 ,01/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 19:16 ,01/04/16
 ינון הימן: בהצלחה בכנס ! רק מוודא סופית שמחר לא הולכים לנופר. כי אני רוצה ללכת לסרט עם - 19:18 ,01/04/16
.חברים
!!!!!!!!!!אפי: לא הולכים - 19:19 ,01/04/16
.ינון הימן: אני הולך לסרט ! נפגשים בראשון בכנס עץ אפריים - 19:22 ,01/04/16
אפי: שבת שלום אח - 19:24 ,01/04/16
! ינון הימן: שבת שלום נסיך עץ אפרים. יהיה כנס מעולה - 19:25 ,01/04/16
אפי: בע"ה - 19:25 ,01/04/16
! ינון הימן: עץ אפרים שולט - 19:26 ,01/04/16
אפי: חפיף - 19:26 ,01/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 19:29 ,01/04/16
אפי: חחח.חפה - 19:35 ,01/04/16

 :ינון הימן - 20:03 ,01/04/16✔⭐
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 8:00 ,03/04/16
אפי: חחח.יאללה בוא - 8:01 ,03/04/16
! ינון הימן: שעה באילת - 8:01 ,03/04/16
??אפי: מתי יצאת - 8:02 ,03/04/16
ינון הימן: 4.30 - 8:11 ,03/04/16
אפי: חחח.לא שפוי אתה - 8:11 ,03/04/16
............ ינון הימן: אני נהג זהיר מחושב - 8:11 ,03/04/16
.ינון הימן: דדי עף עליהם בקבוצת הכנס - 8:12 ,03/04/16



אפי: כן - 8:14 ,03/04/16
!!!!!!!!!!!!!!! ינון הימן: בהצלחה ראש לשכה אגדי ! זה היום שלך - 8:54 ,04/04/16
אפי: בוקר טוב אחי - 8:55 ,04/04/16
אפי: בע"ה שיהיה יום מוצלח - 8:56 ,04/04/16
.ינון הימן: יהיה ! אני בגיבוי נסיך. הכל בסדר - 8:57 ,04/04/16

 :אפי - 8:57 ,04/04/16��
.ינון הימן: תוריד לחץ נסיך. החלק הקשה מאחורינו. תתחיל להנות ! כנס לפנתאון - 8:26 ,05/04/16
אפי: לא מרפים - 8:26 ,05/04/16
! ינון הימן: ברור. אבל תתחיל להנות - 8:27 ,05/04/16
!!!!!!!!!!!!!!! ינון הימן: פיגוז - 10:37 ,06/04/16
??אפי: איפה אתה - 10:40 ,06/04/16
ינון הימן: שמונה כסאות לשמאלך. מאבטח אותך כבשגרה - 10:40 ,06/04/16
אפי: היום אתה צמוד אלי.עוד מעט כחלון - 10:42 ,06/04/16
.ינון הימן: סגור. מאבטח אותך - 10:48 ,06/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 11:02 ,06/04/16
..אפי: חחח.אתה עובד - 11:03 ,06/04/16
.ינון הימן: ברור. אני גם חלק מהדוברות - 11:03 ,06/04/16
.ינון הימן: כחלון שלך היה מצוין. מחובר לקרקע ודבר דברי טעם. דעתי עליו השתנתה ב 180 מעלות - 13:53 ,06/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 22:21 ,06/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 22:21 ,06/04/16
?אפי: חחח.היית שם - 22:23 ,06/04/16
ינון הימן: ברור - 22:23 ,06/04/16
אפי: רץ להילטון - 22:24 ,06/04/16
! ינון הימן: תבלה - 22:24 ,06/04/16
? ינון הימן: אפי. תפתור את זה בבקשה עד יום ראשון. הוא השתגע - 11:59 ,07/04/16
אפי: נחתתי - 13:18 ,07/04/16
אפי: האיש משתולל וחצה את הקווים - 13:18 ,07/04/16
אפי: לגמרי - 13:18 ,07/04/16
 ינון הימן: דברתי איתו לדקה. אתה חייב להפגין רגישות. הוא נשמע לי פגוע. אתה הצד החזק בקשר - 13:21 ,07/04/16
.בניכם. גם כשאתה לא נותן לי יחס יומיים שלושה אני נפגע. נפתור את הקשקוש הזה בשאיפה היום בערב
.אפי: שלח את זה בכל הקבוצות. העניין סגור - 16:02 ,07/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 18:39 ,07/04/16
אפי: דבר איתי - 19:05 ,07/04/16
?אפי: בוקר טוב אחי.קופצים לבידור - 7:27 ,08/04/16
.ינון הימן: סגור - 7:28 ,08/04/16
? ינון הימן: מתי לקחת אותך - 7:28 ,08/04/16
 ינון הימן: אני צריך להיות בחזרה בשעה 11:30 כבר בבית לקחת את הילדים מבית הספר. כך שאם - 7:31 ,08/04/16
.אני אצלך בתשע זה מצוין
אפי: אחלה.קבענו.הגנים 5 רמת השרון - 7:32 ,08/04/16
.ינון הימן: סגור ! תשע אני אצלך - 7:33 ,08/04/16
! ינון הימן: אני פה. בוקר טוב - 9:03 ,08/04/16
אפי: תחנה.ניסע איתי - 9:04 ,08/04/16
 ינון הימן: אין בעיה. אבל בשעה 1030 אנחנו חייבים להיות פה בחזרה. אינני יכול שהילדים ימתינו לי - 9:05 ,08/04/16
.בגנים ובבתי הספר לבדם
אפי: ברור - 9:06 ,08/04/16
ינון הימן: החנתי ממתין ליד השער בבקשה - 9:06 ,08/04/16
אפי: יאללה תקום - 9:51 ,08/04/16
אפי: תגיד לכבודו שהילדים ממתינים - 9:52 ,08/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 13:50 ,08/04/16
.ינון הימן: אללי האדם שישכור שרותיה כפליליסטית או בכלל - 16:25 ,08/04/16
אפי: חחח.יגמור כמו קצב - 17:27 ,08/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 17:31 ,08/04/16



אפי: עוד השחלה - 17:31 ,08/04/16
...........ינון הימן: זה בקטנה - 17:47 ,08/04/16
..אפי: כן - 17:47 ,08/04/16
אפי: נלך השבוע לאיתן ארז - 17:47 ,08/04/16
..אפי: איילת שלחה אלי את מקור ראשון מהיום. אני לא מנוי עליו - 17:48 ,08/04/16
אפי: שאקרא ואהנה - 17:48 ,08/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 17:48 ,08/04/16
אפי: סעיף 4 - 17:48 ,08/04/16
!ינון הימן: יפה מאוד - 17:50 ,08/04/16
אפי: שבוע מהחלומות - 17:52 ,08/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 17:52 ,08/04/16
.ינון הימן: אם כי זה יותר טוב - 17:52 ,08/04/16
...אפי: כן - 17:52 ,08/04/16
אפי: יצאה מלכה צימוקי - 17:53 ,08/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 17:53 ,08/04/16
.ינון הימן: אכן כן. צריך לטפח אותה - 17:53 ,08/04/16
.ינון הימן: אני חוזר פה לאימון בנחישות. לא לכולם יש את הגנטיקה שלך - 17:53 ,08/04/16
אפי: אני רץ מחר - 17:54 ,08/04/16

 :ינון הימן - 17:55 ,08/04/16✔
<אפי: <המדיה לא נכללה - 18:17 ,08/04/16
ינון הימן: נו באמת - 18:19 ,08/04/16
??אפי: אתה קולט - 18:19 ,08/04/16
אפי: נגמרו לנו החיים עם כל האירועים האלה - 18:20 ,08/04/16
אפי: העוזר שלו שלח עכשיו לדנית - 18:20 ,08/04/16
אפי: חי בסרט - 18:20 ,08/04/16
,ינון הימן: [7/4, 17:45] אברהם יעקב: היי ינון - 18:21 ,08/04/16
.אני מקווה שתוכל לבוא ב-12.4.16 להרמת כוסית לרגל הקמת המרכז לישוב סכסוכים בראשותי
.הארוע יתקיים בשעה 17:30 במשרד עו"ד אפריאט ברחוב גולדה מאיר 3 נס-ציונה
.בקשתי שישלחו לך הזמנה פורמלית אך מצאתי לנכון לפנות אליך בהזמנה אישית
! ינון היימן: תודה רבה. אני מרצה ומלמד באותן השעות. אבל המרכז הזה יהנה ממני מאוד [17:48 ,7/4]
.אברהם יעקב: תודה רבה לך [17:49 ,7/4]
.חבל שלא תוכל לבוא
............ינון היימן: סורי [17:58 ,7/4]
ינון הימן: זה גם בדרך אליך - 18:21 ,08/04/16
??אפי: מי זה - 18:22 ,08/04/16
ינון הימן: השופט אברהם יעקב - 18:22 ,08/04/16
אפי: עוד אחד שחי בסרט - 18:23 ,08/04/16
??אפי: מי אמר לו לפרוש - 18:23 ,08/04/16
.ינון הימן: ואני חוסך לך עוד המון דברים. לרבות עכשיו אני בדרך לאריקה - 18:24 ,08/04/16
?אפי: איפה היא - 18:24 ,08/04/16
ינון הימן: איכילוב - 18:24 ,08/04/16
ינון הימן: יולדות 2 - 18:24 ,08/04/16
??אפי: אין לך שישי - 18:24 ,08/04/16
אפי: היינו קופצים ביום ראשון - 18:24 ,08/04/16
ינון הימן: היא משתחררת מחר. נקפוץ גם בראשןן. מקווה שהחנויות פתוחות אקנה לה מתנה בשמך - 18:25 ,08/04/16
.בשמי ובשם דדי. נשב לו על המצפון. שירגע קצת
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 18:35 ,08/04/16
ינון הימן: זה מה שקנית לו - 18:35 ,08/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 18:39 ,08/04/16
?אפי: תגיד,  למה הוא ראש ועדת קשר אצלנו - 19:42 ,08/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 19:42 ,08/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 19:42 ,08/04/16



??אפי: אתה מכיר אותו - 19:42 ,08/04/16
??אפי: מי זה - 19:43 ,08/04/16
אפי: סער שלח אלי - 19:43 ,08/04/16
ינון הימן: לא יודע מי זה בכלל - 20:08 ,08/04/16
?אפי: אז מאיפה בא - 20:09 ,08/04/16
ינון הימן: לא יודע. אבדוק ביום א. כנראה מהצעירים - 20:18 ,08/04/16
אפי: אנחנו מכניסים פחי אשפה אלינו - 20:45 ,08/04/16
?אפי: מי יושבי הראש והסגנים אצל ועדת הצעירים במחוז - 20:49 ,08/04/16
.ינון הימן: למיטב זכרוני. רועי ביטון, לירן כפיר, בן מלכה ותקעתי להם את קרן הכהן בצעירי ותק - 21:17 ,08/04/16
.אפי: הבן מלכא הזה מסתבר מלכלך עלי - 21:19 ,08/04/16
?אפי: מי הביא אותו - 21:19 ,08/04/16
 ינון הימן: ממש לא מלכלך. הוא מעריץ אותך. ביטון פשוט שונא אותו. הצעירים הביאו אותו. אני - 21:23 ,08/04/16
.הבאתי רק את קרן בניגוד לרצונם
?אפי: מלכלך. למה ביטון שונא אותו - 21:24 ,08/04/16
?אפי: מי הביא אותו - 21:24 ,08/04/16
.ינון הימן: אני חושב ששחר אורגד או טייב - 21:26 ,08/04/16
אפי: ולמה ביטון שונא.מאיפה אתה יודע - 21:26 ,08/04/16
אפי: שחר לא הביא - 21:26 ,08/04/16
?אפי: קיבלת עכשיו הודעה מדדי - 21:31 ,08/04/16
.ינון הימן: חברים וחברות שבת שלום - 21:49 ,08/04/16
.בימים אלו אני עסוק בהקמת שתי חברות חדשות שחשוב לי שתמליצו עליהן
 האחת חברת "השראה" חברה שמייצגת עיתונאים אומנים חברי כנסת מנכלים לשעבר ועוד להרצאות והנחיות ברחבי
 הארץ. כמו כן מיד בתום הףגרה אני ושותפים נוספים פותחים חברת לובינג ואסטרטגיה חדשה בשם " אמבסי" שלוחת
 .קשר בירושלים. חברה שתעסוק בלובינג עבודה מול הממשלה וכל פתרון אחר שקשור במקבלי ההחלטות במדינה
.חברה חדשה אנרגטית ומקווה שתביא לחדשנות בירושלים
.אשמח לעבוד מאוד אתכם
שבת שלום ותודה
.ינון הימן: משהו מהם הביא. הצעירים כולם מטעמם - 21:50 ,08/04/16
.ינון הימן: ואף אחד לא מלכלך עליך. אנשים לא מעזים - 21:50 ,08/04/16
אפי: המלכה הזה מלכלך.בדוק - 21:51 ,08/04/16
אפי: יקיר שמע אותו - 21:51 ,08/04/16
אפי: וקרא הודעות שלו - 21:51 ,08/04/16
אפי: והזהיר אותו - 21:51 ,08/04/16
...אפי: ונראה לי שאתה מפסיד בהתערבות לגבי דדי - 21:52 ,08/04/16
 ינון הימן: הוא יחזור ! כמו ענק. גם אם יפתח 9 חברות חדשות. בקונסטלציה שהוצעה לו יהיה לו זמן - 21:53 ,08/04/16
.להכל
אפי: חחח.הוא כרגע על האגו שהחברות המסחריות יעמדו בתור לשכור את שרותיו - 21:53 ,08/04/16
ינון הימן: תפסיק לעסוק בו. הוא אח שלך. ויחזור לעבוד איתך בתנאים שלך. לך לחני. ערב שישי והיא - 21:56 ,08/04/16
 בסוף תשיעי............... אני נקרא פה לתת עבודה.........  אני משלם על ההעדרות בכנס. לא מבינים בבית שאני רק אדם

 .............אחד��
?אפי: חחח.היא לוקחת ויאגרה - 21:57 ,08/04/16
! ינון הימן: לא פשוט פה - 21:57 ,08/04/16
אפי: אז תפסיק כבר עם אודליה - 21:58 ,08/04/16
אפי: תפנה אותה - 21:58 ,08/04/16
? ינון הימן: מה לי ולה - 21:58 ,08/04/16
ינון הימן: היא שלך - 21:58 ,08/04/16
...אפי: במחשבות - 21:58 ,08/04/16
.ינון הימן: כמו התאומות והסרסורית - 21:59 ,08/04/16
...אפי: האמת שאם אחת כזאת היתה שלי - 21:59 ,08/04/16
???אפי: מה אתה משווה - 21:59 ,08/04/16
אפי: זו ליגת אלופות - 21:59 ,08/04/16
 ינון הימן: היא לא גאון הדור. אבל היא חביבה וחייכנית. ויש לה את החזה הזה שמגובה בכריזמה - 22:00 ,08/04/16



.ואגינאלית אדירה
אפי: חחח.אתה קורע אותי עם הניסוחים האלה - 22:00 ,08/04/16
! ינון הימן: מה לעשות. זאת מציאות - 22:01 ,08/04/16
אפי: נזרום עם המציאות - 22:01 ,08/04/16
ינון הימן: לפחות עברת נושא מדדי לשתי פעימות חזה - 22:01 ,08/04/16
ינון הימן: טוב לילה טוב אני נקרא בדחיפות לקומה השנייה. אנסה לשרוד את הלילה - 22:02 ,08/04/16
:אפי: כן. עכשיו אני חושב לעצמי אם אני צריך לבחור כדלקמן - 22:02 ,08/04/16
אפי: דדי חוזר עם שקט לכמה חודשים או אודליה מתמסרת באופן מלא - 22:02 ,08/04/16
?אפי: מה לבחור - 22:03 ,08/04/16
אפי: ניתן לבחור רק אחד - 22:03 ,08/04/16
 ינון הימן: שתי תאומות וסרסורית לחלופין אודליה לחלופין אוריאן לחלופין  אליאן מה שבסוף נשאר - 22:03 ,08/04/16
.............לך זה גו
אפי: זבל - 22:03 ,08/04/16
.ינון הימן: האמת אתה צודק. תוכל לבחור לך עוזרת אישית - 22:03 ,08/04/16
אפי: חחח.אני כבר עם ג'ו - 22:04 ,08/04/16
.ינון הימן: תציע לאודליה. זה יתקבל בטבעיות - 22:04 ,08/04/16
ינון הימן: ובאמת תבדוק אם זה טבעי - 22:04 ,08/04/16
אפי: חחח.אתה באמת משכיח את דדי - 22:04 ,08/04/16
ינון הימן: חני רק תראה את אודליה כעוזרת אישית שלך ותפרגן בענק - 22:05 ,08/04/16
ינון הימן: אני משוכנע - 22:05 ,08/04/16
...אפי: בחזרה למציאות - 22:05 ,08/04/16
ינון הימן: היא עוד תחזיר את אוריאן - 22:05 ,08/04/16
.ינון הימן: לילה טוב נסיך. דדי יחזור למציאות ואודליה תשוב לחלום - 22:06 ,08/04/16
אפי: ללט אחי - 22:06 ,08/04/16
...........ינון הימן: לילה טוב. אם אשרוד אותו - 22:06 ,08/04/16
...אפי: מחזיק לך - 22:07 ,08/04/16
! ינון הימן: גדול - 22:07 ,08/04/16

 :אפי - 22:08 ,08/04/16��
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 9:53 ,09/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 9:53 ,09/04/16
אפי: זבל זאת - 9:55 ,09/04/16
.ינון הימן: אכן כן. אבל הבן מלכה שלך מאתמול כותב דברים חיוביים - 10:10 ,09/04/16
..אפי: וגם כתב אחרת - 10:48 ,09/04/16
.ינון הימן: מפתיע אותי מאוד. אדבר עם יקיר ואם צריך אנזוף בו. בנתיים דדי מתרכך - 10:57 ,09/04/16
אפי: יקיר כבר נזף - 11:13 ,09/04/16
?אפי: מה עם דדי - 11:13 ,09/04/16
.ינון הימן: אני אהבתי אוהב ואוהב אותו עד יום מותי - 12:49 ,09/04/16
.אין קשר לכעס והאכזבה שלי
אבל עד יום מותי לא אתן שמישהו יפגע או יתקרב אליו
.ינון הימן: זה דדי מאתמול בערב - 12:49 ,09/04/16
?אפי: איך הגיע לזה - 12:49 ,09/04/16
אפי: הרי סיימתם בזה שאתה סמרטוט לשיטתו - 12:50 ,09/04/16
.ינון הימן: אני מטפטף לו שהוא אשם ואתה פגוע עד אין קץ. הוא מתחיל להפנים - 12:50 ,09/04/16
 אפי: מחר כדאי שנעשה מפגש מרובע אתה אני לירן ואורי. נודיע שכרגע לא מביאים אף אחד אבל - 12:52 ,09/04/16
 ההתנהלות השוטפת תהיה מולך ומולי על בסיס שבועי. אין כרגע לחץ מיוחד. שיכינו נושאים ונשב אחת לשבוע לקבל
החלטות ואם צריך אז פעמיים
.ינון הימן: מצוין. אבל לדעתי הוא חוזר כבר בתחילת השבוע - 12:53 ,09/04/16
אפי: נראה לי שאתה אקסטרא אופטימי - 12:54 ,09/04/16
..........ינון הימן: נראה - 12:55 ,09/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 12:56 ,09/04/16
אפי: אתן הופעה יפה ואוציא אותך מלך - 12:56 ,09/04/16
.ינון הימן: אני צריך להנחות אותך ברשותך. יש מס אלמנטים שיכולים לסייע לי. אסביר מחר - 12:57 ,09/04/16



אפי: ברור. מה שתרצה. באהבה - 13:00 ,09/04/16
.ינון הימן: נסיך ! בנתיים נטפל בדדי - 13:00 ,09/04/16
אפי: בלי לחץ.תן לו גם להתבשל קצת ולהפנים.אולי שבוע הפסקה דווקא יועיל - 13:01 ,09/04/16
.ינון הימן: יתכן - 13:01 ,09/04/16
..אפי: כיוון שלא נראה לי שתראה אותו מחר בלשכה אז כנראה שאני צודק - 13:02 ,09/04/16
.........ינון הימן: נחיה ונראה - 13:09 ,09/04/16
אפי: טוב - 13:10 ,09/04/16
?אפי: בוקר טוב.נפגשים בצהריים - 7:31 ,10/04/16
 ......... ינון הימן: כמובן. אני כרגע נכנס לבית המשפט. המצב של הלקוח כדלקמן  : 178 145 160 - 7:47 ,10/04/16
 .בעיר........ מסיים ומגיע. בשעה 15:00 יוצא למרכז פרס ברחובות להכין את הכנס. בתווך אני בלשכה. לדעתי דדי אפוי
.שיחה אחת אתך והנושא מאחורינו
אפי: דבר איתי כשתסיים שם - 7:48 ,10/04/16
.ינון הימן: תודה רבה. עפרה היתה מרוצה מעצמה חבלז. קרצה לי בהתלהבות כל הערב - 22:32 ,10/04/16
אפי: באהבה אחי - 23:15 ,10/04/16
ינון הימן: נסיך - 23:16 ,10/04/16
אפי: העיקר שיסתדר לך איתה - 23:18 ,10/04/16
.ינון הימן: אעדכן בנחישות - 23:38 ,10/04/16
.ינון הימן: תסעו בזהירות לצפון - 18:36 ,11/04/16
...אפי: התחמקת - 19:20 ,11/04/16
אפי: התחלתי את היום בירושלים - 19:20 ,11/04/16
ינון הימן: אני הייתי בועדת קשר חיה מנע ואחכ חזרתי הביתה ליום ההולדת של מיקה שלי - 19:38 ,11/04/16
אפי: ואני נטחנתי בנצרת - 22:06 ,11/04/16
אפי: עם בקלאווה - 22:07 ,11/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 22:19 ,11/04/16
! ינון הימן: ואני משחק פה ? עבודה אפי. עבודה - 22:20 ,11/04/16
אפי: תזהר ממני - 22:20 ,11/04/16
? ינון הימן: בן אדם נותן פה את נשמתו עובד עם מי שצריך ואתה מתהדר בבקלאווה - 22:21 ,11/04/16
אפי: אני שם לך את יקיר עוזר ולוקח את אליאן - 22:22 ,11/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 22:23 ,11/04/16
אפי: סבלת קשות היום - 22:23 ,11/04/16
! ינון הימן: אני ממש תחת אש ! נלחם ללא חת - 22:23 ,11/04/16
אפי: אני מפורק מעייפות.מפורק - 22:23 ,11/04/16
? ינון הימן: הסתדר עם דדי - 22:24 ,11/04/16
ינון הימן: לך לישון. גם אני מותש - 22:24 ,11/04/16
אפי: דיברתי איתו. הוא צריך זמן לחשוב ולהיסגר על עצמו - 22:25 ,11/04/16
אפי: מה שצריך לקרות יקרה - 22:26 ,11/04/16
.ינון הימן: הוא יחזור כמו ענק .......... ויזיין אותי בחינניות. אבל זה בסדר. אשרוד בנחישות - 22:26 ,11/04/16
אפי: לא יודע אם יחזור ובכל מקרה נוודא שלא תיפגע בכלום - 22:28 ,11/04/16
אפי: פגיעה בך זו פגיעה בי - 22:29 ,11/04/16
.ינון הימן: זה בסדר. אנחנו דוהרים קדימה בנחישות. לך לישון. גם מחר יום קשה - 22:30 ,11/04/16
אפי: ללט - 22:30 ,11/04/16

 :ינון הימן - 22:30 ,11/04/16✔
?אפי: ההשבעה מחר - 20:38 ,12/04/16
 .ינון הימן: ברור. אני מקווה שאתה שואל זאת בבדיחות הדעת. העדרותך תוביל לקרעתי עי אושרית - 20:46 ,12/04/16
.היא רוצה תמונה איתך עם הנשיאה ועם השרה
אפי: אני בא רק בגללך - 20:46 ,12/04/16
אפי: אחרת הייתי מבריז - 20:46 ,12/04/16
אפי: אסדר לך תמונה עם מי שתירצה - 20:46 ,12/04/16
אפי: לה - 20:46 ,12/04/16
.ינון הימן: עשתה פדיקור מניקור תספורת צבע בגדים חדשים - 20:47 ,12/04/16
אפי: חחח.יפה - 20:47 ,12/04/16
! ינון הימן: מצוין - 20:47 ,12/04/16



.ינון הימן: רק זה חסר לי. שתבריז מחר - 20:48 ,12/04/16
אפי: בא בא - 20:48 ,12/04/16
! ינון הימן: תודה רבה - 21:38 ,12/04/16
 ינון הימן: בוקר טוב ! ראש הלשכה אני רק מוודא סופית שאתה מגיע. אושרית נסעה ברבע לשש - 6:12 ,13/04/16

 למאפרת ולמעצבת השיער.......... הכל פה רגוע��
!!אפי: מגיע - 7:27 ,13/04/16
אפי: עם אילנה - 7:27 ,13/04/16

 ? ינון הימן: מצוין. עם אילנה או עם מרצקי - 7:37 ,13/04/16��
...אפי: מרצקי בחיפה - 7:38 ,13/04/16

 :ינון הימן - 7:38 ,13/04/16��
...אפי: את אילנה זה לא היה מצחיק - 7:39 ,13/04/16
.ינון הימן: ברור ! היא נסיכה האילנה הזו. היא אתנו עד העליון של אושרית - 7:44 ,13/04/16

 :אפי - 7:44 ,13/04/16��
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 8:15 ,13/04/16
ינון הימן: עושים לי פה מסדרי לבוש. הבית כמרקחה - 8:15 ,13/04/16

 :אפי - 8:17 ,13/04/16��
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 14:31 ,13/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 14:31 ,13/04/16
!!!!!!!!!!!!! ינון הימן: תודה - 14:31 ,13/04/16
אפי: באהבה אחי - 15:28 ,13/04/16
.ינון הימן: אושרית בעננים - 15:28 ,13/04/16
! ינון הימן: בוקר טוב ראש לשכה אגדי - 7:33 ,14/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:29 ,15/04/16
ינון הימן: בוקר טוב ראש לשכה אגדי. שלי זאת לעיתונאי הבא שיפנה אליך בבקשה - 7:29 ,15/04/16
אפי: חחח.האיש הזה לא שפוי - 7:30 ,15/04/16
אפי: פסיכופט - 7:30 ,15/04/16
...........ינון הימן: אכן כן - 7:38 ,15/04/16
ינון הימן: שלי = שלח - 7:38 ,15/04/16
.ינון הימן: מסב תשומת לבך שלכבוד השופט המחוזי ד"ר יעקב בידור יש היום יום הולדת - 7:40 ,15/04/16
?אפי: חחח.היום - 7:48 ,15/04/16
אפי: טופל - 7:49 ,15/04/16
! ינון הימן: נסיך - 8:20 ,15/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 17:20 ,15/04/16
..אפי: אם חששת שלא יהיו לך ארועים שבוע הבא - 17:20 ,15/04/16
..........ינון הימן: אינני חסיד של הבחור הזה - 17:38 ,15/04/16
אפי: מבין אותך - 19:12 ,15/04/16

 :ינון הימן - 19:16 ,15/04/16✔
<אפי: <המדיה לא נכללה - 10:49 ,17/04/16
אפי: תוודא שכף רגלו לא תדרוך אצלנו.האיש פשוט חולה נפש - 10:50 ,17/04/16
..ינון הימן: ידוע. אני חסמתי אותו מזמן בוטס אפ ובפייס בוק. האיש הזוי ומסוכן - 10:51 ,17/04/16
?אפי: דיבר איתך - 21:33 ,17/04/16
ינון הימן: לא - 21:40 ,17/04/16



.ינון הימן: הוא גם לא ידבר. הוא ימתין לפגישה אתך - 21:43 ,17/04/16
אפי: טוב דבר איתי - 21:43 ,17/04/16
?אפי: זמין - 21:43 ,17/04/16
.ינון הימן: עוד מעט בבקשה. אני משכיב את הילדים לישון - 21:44 ,17/04/16
אפי: לא דחוף. אני זמין עד מאוחר - 21:45 ,17/04/16
.ינון הימן: עשר דקות בערך - 21:47 ,17/04/16
אפי: גם לא בכתבה שמדברת על חוק הלשכה - 21:59 ,17/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 21:59 ,17/04/16
אפי: בוקר טוב אחי - 8:07 ,18/04/16
אפי: זמין לעידכון - 8:07 ,18/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 21:27 ,18/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 13:54 ,19/04/16
.ינון הימן: נראה שהמסר העדין והעקיף שהעברת הוטמע - 13:55 ,19/04/16
..אפי: הוא לא היה ממש עדין - 14:22 ,19/04/16
.ינון הימן: ולא ממש עקיף - 14:23 ,19/04/16
אפי: נכון - 14:38 ,19/04/16
...אפי: שמתי להם את דנית כמנהל מורשה לפירסומים - 14:38 ,19/04/16
.ינון הימן: זה טוב היא ואביטל ברמת אחיות - 14:39 ,19/04/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 14:39 ,19/04/16
...אפי: ברור - 14:40 ,19/04/16
אפי: זה כל הכיף - 14:40 ,19/04/16
אפי: קבל השחלה - 14:40 ,19/04/16
ינון הימן: זה כבר אצלי ממזמן - 14:41 ,19/04/16
.ינון הימן: אפילו לא רשמתי ביומן - 14:41 ,19/04/16
אפי: גמני - 14:41 ,19/04/16
אפי: יש גבול - 14:41 ,19/04/16
אפי: שבת בבוקר - 14:41 ,19/04/16
ינון הימן: נמאס לי מכל האירועים האלה - 14:41 ,19/04/16
אפי: מה נסגר - 14:41 ,19/04/16
אפי: אין לנו חיים - 14:41 ,19/04/16
.ינון הימן: לפחות לא הזמינה לעליה לתורה בבית הכנסת - 14:42 ,19/04/16
...אפי: אני לא מעיז להגיד לחני שבת בבוקר - 14:42 ,19/04/16
.ינון הימן: תיצור מצג שווא - 14:42 ,19/04/16
.ינון הימן: אין מנוס - 14:42 ,19/04/16
 ינון הימן: אני חושב שאשלח את אושרית במקומי. הרי רפי והיא שופטים באותו המחוז. ככה היא - 14:43 ,19/04/16
תלך עם הילדים ולי יהיה בוקר שבת חופשי
אפי: יש זמן.נראה מה יהיה - 14:49 ,19/04/16

 :ינון הימן - 14:53 ,19/04/16✔
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 16:02 ,19/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 16:02 ,19/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 16:03 ,19/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 16:03 ,19/04/16
.ינון הימן: הערכתי שכך ינהג - 16:06 ,19/04/16
.אפי: אני בדרך - 16:07 ,19/04/16
אפי: טופל - 16:07 ,19/04/16
?אפי: זמין - 20:51 ,19/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:25 ,20/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:25 ,20/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:25 ,20/04/16
<ינון הימן: <המדיה לא נכללה - 7:25 ,20/04/16
.ינון הימן: בדיוק כפי שחזיתי. הוא עזב את המחוז. אחלתי לו בהצלחה בהמשך דרכו - 7:25 ,20/04/16
.ינון הימן: בשיא הנימוס - 7:25 ,20/04/16



! ינון הימן: הנני פה - 9:00 ,21/04/16
אפי: יורד - 9:01 ,21/04/16

 :ינון הימן - 9:01 ,21/04/16✔
  כעת השיחות וההודעות הנשלחות בצ'אט זה מאובטחות עם הצפנה מקצה לקצה. הקש למידע - 12:07 ,07/08/16
.נוסף


