מאור צור יצר/ה את הקבוצה "אחים 18/09/15, 21:02 -
"
אפי נוה נוסף/ה לקבוצה 18/09/15, 21:02 -
אפי :זו קטיה הבחורה שהתלוננה על תת אלוף בוכריס...מה אומרים אשם או לא ??? לדעתי ז כ א י 21/03/16, 13:55 -
!!
>אפי> :המדיה לא נכללה 21/03/16, 13:55 -
: Not guiltyארז סוהו 21/03/16, 13:56 -
דורון הרמן :לא היא 21/03/16, 13:56 -
דורון הרמן :זאת מארחת בסוהו 21/03/16, 13:56 -
ישראל טויטו :פגז 21/03/16, 14:02 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 21/03/16, 20:00 -
דורון הרמן :אפי מצטרף לבלד 21/03/16, 20:00 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 21/03/16, 20:09 -
אפי :קבל איזון 21/03/16, 20:09 -
: http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3684082אפי 22/03/16, 7:31 -
ישראל טויטו :נתניהו של עורכי הדין 22/03/16, 8:33 -
אפי :חחח.יש משילות 22/03/16, 8:45 -
מאור צור :המצביא 22/03/16, 8:45 -
אפי :חפיף 22/03/16, 8:46 -
אפי :באנו לעבוד 22/03/16, 8:46 -
?מאור צור :לא עושים ערב בסוהו 22/03/16, 8:46 -
?מאור צור :נחגוג לאפי את העברת החוק ללא מתנגדים 22/03/16, 8:47 -
?מאור צור :ארזיקו מה אומר 22/03/16, 8:47 -
?אפי :חידה לפורים :מי זאת ולמי היא התחפשה 22/03/16, 15:58 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 22/03/16, 15:58 -
ארז סוהו :אני אשמח 22/03/16, 16:02 -
אפי :שרת המשפטים 22/03/16, 16:04 -
מאור צור :בוקר טוב 23/03/16, 9:40 -
.מעדכן שאתמול חדשות עשר גברה בגל הפתוח על חדשות שתיים
 במשדר המרכזי בצהריים בהגשת אלי ראכליןחדשות עשר עם 4.2
חדשות שתיים 3.5
גם ביתר השעות התוצאות צמודות מאוד
מאור צור :גולן יוכפז מוסר ד״ש 23/03/16, 9:41 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 27/03/16, 19:43 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 27/03/16, 19:43 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 27/03/16, 19:43 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 27/03/16, 19:43 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 27/03/16, 19:43 -
...אפי :תנהגו זהיר אחרת 27/03/16, 19:43 -
ישראל טויטו :חזק 27/03/16, 20:00 -
ארז סוהו :אפי עכשיו 29/03/16, 12:07 - 12:00
ארז סוהו :יום חמישי אחי באיזה שעה 29/03/16, 12:07 -
? :ארז סוהו 29/03/16, 12:07 -
): :ארז סוהו 29/03/16, 12:07 -
אפי :עכשיו ראיתי שיש מסיבת פרידה לעו"ד שמונה להיות שופט ויושבע שבוע הבא ואני תקוע שם 29/03/16, 12:09 -
...לברך.והוא עוד גר בהתנחלות
אפי :אני יכול בסביבות 29/03/16, 12:09 - 22:00
? ארז סוהו :מאור 29/03/16, 12:12 -
? ארז סוהו :הרמן 29/03/16, 12:13 -
?ארז סוהו :ישראל 29/03/16, 12:13 -
דורון הרמן :אני פנוי 29/03/16, 12:19 -
ארז סוהו :גם אני 29/03/16, 12:21 -

ארז סוהו :אפי קבענו חמישי ב29/03/16, 12:21 - 22:00
ארז סוהו :בסוהו 29/03/16, 12:21 -
אפי :סגור 29/03/16, 12:22 -
מאור צור :סבבה 29/03/16, 12:42 -
ארז סוהו :אשששש 29/03/16, 12:42 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 29/03/16, 20:48 -
?אפי :מי זה 29/03/16, 20:48 -
דורון הרמן :דרעי 29/03/16, 20:48 -
?אפי :מה עכשיו 29/03/16, 20:49 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 29/03/16, 22:09 -
ארז סוהו :הרב אלי ישי 29/03/16, 22:10 -
אפי :חחח.צודק אחי 29/03/16, 22:10 -
ארז סוהו :אני מזכיר לכם מחר ב 30/03/16, 20:48 - 22:00
 .אנחנו ניהיה  6אני מכין אוכל
 .בבקשה אם מגיעים אנשים נוספים נא להודיע לי
 .ארז סוהו :תבואו רעבים 30/03/16, 20:48 -
ארז סוהו :הפתעה 30/03/16, 20:48 -
דורון הרמן :באים 30/03/16, 20:49 -
אפי :סגור 30/03/16, 21:20 -
אפי :אחים בוקר טוב.הודיעו מהפרקליטות שמאחרים היום את הארוע לשעה תשע.אני לא יכול 31/03/16, 9:45 -
להבריז כי מגיעה פרקליטת המחוז ושנינו אמורים לברך.בקיצור לא נראה לי שיש סיכוי שאצליח להגיע בעשר
?מאור צור :אח בוקר טוב ,אתה רוצה שנרים טלפון לפרקליטת המחוז ונכריח אותה להגיע בתשע 31/03/16, 9:48 -
מאור צור :תשתדל לבוא בהקדם 31/03/16, 9:48 -
אפי :חחח.שולח לך את הנייד שלה 31/03/16, 9:56 -
 .ארז סוהו :אפי היקר 31/03/16, 9:56 -
 .בוקר טוב
 .סבבה אז תבוא מתי שמסתדר
אפי :אחלה 31/03/16, 9:56 -
) :ארז סוהו :אני בטוח שנסתדר עם הצלעות כבש 31/03/16, 9:57 -
..אפי :בהתנחלות לא נראה לי שיהיה אוכל כזה 31/03/16, 9:57 -
!!מאור צור :אני חם עליהם ארזיקו 31/03/16, 9:57 -
אפי :נעשיתי רעב על הבוקר 31/03/16, 9:58 -
מאור צור :חחח 31/03/16, 9:58 -
?מאור צור :טויטו מגיע 31/03/16, 9:59 -
ארז סוהו :אחי הבאתי משו אשששש קטנות כאלה מכיר 31/03/16, 10:01 -
ארז סוהו :אפי נשמור לך שתגיע 31/03/16, 10:01 -
 .ארז סוהו :חשוב התנחלות 31/03/16, 10:01 -
?ארז סוהו :מה זה פרקליטת מחוז עלי זהב 31/03/16, 10:02 -
ארז סוהו :חחחח 31/03/16, 10:02 -
אפי :צודק אחי 31/03/16, 10:07 -
מאור צור :תבוא עם דדי אפי 31/03/16, 10:10 -
אפי :אשאל אותו 31/03/16, 10:15 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 31/03/16, 10:39 -
דורון הרמן :תראו מי הרקע 31/03/16, 10:39 -
דורון הרמן :ברקע 31/03/16, 10:39 -
מאור צור :ארז חולצה אפורה 31/03/16, 11:11 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 31/03/16, 19:44 -
?מאור צור :מתי באים כולם 31/03/16, 19:45 -
אפי :משעמם להרנן 31/03/16, 19:46 -
ארז סוהו :אפי מה זה 31/03/16, 20:09 -
ארז סוהו :ילדתה אותו 31/03/16, 20:09 -
ישראל טויטו :איזה פרצוף מבואס יש לגמד להצטלם עם אפי 31/03/16, 20:11 -

🐅🐅🐅 מאור צור :אני בדרך ארזיקו אני רעעעעב 31/03/16, 21:45 -
ארז סוהו :אחי טוב ששניזכרתם 31/03/16, 21:45 -
ארז סוהו :לא הוצאתי כלום 31/03/16, 21:45 -
מאור צור :מה? קבענו בעשר 31/03/16, 21:46 -
ארז סוהו :כן רק לא ידעתי אם באים או לא 31/03/16, 21:51 -
?ישראל טויטו :הרמן ואפי מגיעים 31/03/16, 22:02 -
אפי :אני תקוע בישוב עץ אפרים 31/03/16, 22:03 -
ישראל טויטו :אחי אין מצב שיש ישוב כזה .המצאת שם 31/03/16, 22:03 -
ישראל טויטו :עץ אפרים= העץ בגינה של אפי 31/03/16, 22:04 -
ארז סוהו :אפריים מה קורה 31/03/16, 22:04 -
!דורון הרמן :אני אני בדרך 31/03/16, 22:05 -
ארז סוהו :הסתכלת על העץ שגדל לך בפנטהאוז 31/03/16, 22:05 -
אפי :ליד אלקנה 31/03/16, 22:05 -
ארז סוהו :החלטת אתה בישוב 31/03/16, 22:05 -
ארז סוהו ... :התנחלות 31/03/16, 22:06 -
אפי :לגמרי 31/03/16, 22:06 -
ארז סוהו :חחחחח 31/03/16, 22:06 -
ארז סוהו :הרגת אותי 31/03/16, 22:06 -
ארז סוהו :פיפי 31/03/16, 22:06 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 31/03/16, 22:22 -
ארז סוהו :אחי 31/03/16, 22:23 -
ישראל טויטו :חחחח חזק 31/03/16, 22:23 -
ארז סוהו :אחי 31/03/16, 22:24 -
? ...ארז סוהו :כבר יש ישוב על שימך 31/03/16, 22:24 -
 ...ארז סוהו :אחי נראה לי זה סידור של דדי בטוח דדי ארגן שיקראו ישוב על שימך 31/03/16, 22:27 -
אפי :זה חור שאין דברים כאלה 31/03/16, 22:29 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 03/04/16, 12:45 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 03/04/16, 23:32 -
ארז סוהו :מתחרה 03/04/16, 23:33 -
דורון הרמן :ארז ארז 03/04/16, 23:33 -
אפי :הפיכה 03/04/16, 23:33 -
ארז סוהו :חחחח 04/04/16, 1:21 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 04/04/16, 10:17 -
מאור צור :ענק 04/04/16, 10:20 -
ישראל טויטו :בכלל לא ענק ,גמד 04/04/16, 10:22 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 04/04/16, 20:20 -
אפי :חחח.מניאק 04/04/16, 22:11 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 04/04/16, 23:37 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 05/04/16, 11:39 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 05/04/16, 11:39 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 05/04/16, 11:39 -
ישראל טויטו :עד שביבי יקלוט 05/04/16, 11:40 -
מאור צור :חחח 05/04/16, 11:51 -
דורון הרמן :ראיתם את התמונה הראשונה 05/04/16, 11:51 -
מאור צור :ענק 05/04/16, 11:51 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 06/04/16, 14:49 -
אפי :חחח.הפיכה 06/04/16, 15:19 -
מאור צור :אחי אני קלטתי אותו איך הוא אורב לתמונה 06/04/16, 15:22 -
מאור צור :קלטתי את השיטה של הקטנצ׳יק 06/04/16, 15:23 -
אפי :לא מסרבים לו 06/04/16, 19:16 -
ארז סוהו :בסוף יתברר שהוא חייזר 06/04/16, 19:36 -
>ארז סוהו> :המדיה לא נכללה 06/04/16, 21:35 -

 ...ארז סוהו :אם סודרי ימשיך לעשות לי כתבות אני אצטרך לבנות קומה שלישית 06/04/16, 21:35 -
אפי :מלךךך 06/04/16, 21:49 -
?מאור צור :אפי איפה אתה 06/04/16, 21:49 -
אפי :נכנס לברך בהילטון ומשם להרודס 06/04/16, 21:53 -
אפי :אח"כ מנקיז 06/04/16, 21:53 -
מאור צור :תגיד לי כשאתה הולך למאנקיז 06/04/16, 21:54 -
אפי :ישר אחרי ההופעה 06/04/16, 21:54 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 08/04/16, 11:16 -
מאור צור :ענק 08/04/16, 11:16 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 08/04/16, 11:20 -
.אפי :חחח.איזה מניאקים 08/04/16, 11:55 -
אפי :הזוכואים היו באילת.אתה מבריז כל הזמן 08/04/16, 11:55 -
!!!אפי :השבוע חייבים להיפגש כולם 08/04/16, 11:56 -
!!אפי :כולם 08/04/16, 11:56 -
>אפי> :המדיה לא נכללה 08/04/16, 13:39 -
מאור צור :גדול 08/04/16, 13:54 -
אפי :פילו במסעדות הטובות ביותר אי אפשר להיות בטוח שהקינוח יהיה מוצלח .אז לקחנו יוזמה 09/04/16, 21:34 -
ויצאנו לבחור את הקינוחים הכי טעימים בישראל
http://www.mako.co.il/food-weekend/Article-452983c56cce351006.htm?Partner=makoAppArticle
אפי :הקינוח שאני הכי אוהב 09/04/16, 21:34 -
אפי :אצל ארז 09/04/16, 21:34 -
.הודעות הנשלחות בקבוצה זו מאובטחות כעת בהצפנה מקצה-לקצה .הקש/י למידע נוסף 13/04/16, 13:27 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 13/04/16, 19:39 -
דורון הרמן :פעם היה אוכל איתנו שום דבש היום איפה 13/04/16, 19:39 -
ארז סוהו :בואו מחר נאכל עוף עם שום בדבש 13/04/16, 19:40 -
אפי :מניאק 13/04/16, 19:40 -
דורון הרמן :מחר אנחנו באשדוד בערב 13/04/16, 19:40 -
דורון הרמן :מסעדה תאילנדית 13/04/16, 19:40 -
ארז סוהו :אהההה חשוב 13/04/16, 19:40 -
ארז סוהו :חשבתי אולי 13/04/16, 19:40 -
דורון הרמן :בואו מוצש 13/04/16, 19:40 -
ארז סוהו :גם מוצש מתאים 13/04/16, 19:41 -
דורון הרמן :חשוב מאוד כשנפגש להצפין את ההתכתבויות בקבוצה זו 13/04/16, 19:41 -
ארז סוהו :חחחח 13/04/16, 19:42 -
ארז סוהו :חשוב מאוד 13/04/16, 19:42 -
?מאור צור :תגידו לא ניסע לאיזה סוף שבוע בחו״ל 14/04/16, 8:56 -
?ישראל טויטו :גולן ייתן לכם 14/04/16, 9:00 -
מאור צור :ייתן סופש 14/04/16, 9:01 -
ישראל טויטו :יאללה 14/04/16, 9:01 -
>דורון הרמן> :המדיה לא נכללה 14/04/16, 9:03 -
?ישראל טויטו :המפכל :״אבל אתה לא ערבי ערבי נכון״ 14/04/16, 9:06 -
חכרוש :״בטח שכן ,ערבי ערבי״
המפכל :״נוצרי או מוסלמי כזה״
חכרוש :״מוסלמי לגמרי״
:המפכל
:חכרוש
אלי לוי :ניצב מוסלמי ראשון כפי שדיווחתי לראשונה
ישראל טויטו :לאן טסים 14/04/16, 9:07 -
דורון הרמן :טויטו אנחנו לא בסגורה 14/04/16, 9:08 -
ישראל טויטו :וואלה 14/04/16, 9:08 -
ארז סוהו :וואלה 14/04/16, 9:08 -
דורון הרמן :וואלה 14/04/16, 9:10 -

ארז סוהו :וואלה 14/04/16, 9:10 -
ארז סוהו :אני בדרך לארץ 14/04/16, 9:11 -
ארז סוהו :אז עד שיהיה חול 14/04/16, 9:12 -
ארז סוהו :אתם מוזמנים לסוהו 14/04/16, 9:12 -
מאור צור :תעצור באמצע איפהשהו ארזיקו 14/04/16, 9:16 -
מאור צור :אנחנו נגיע 14/04/16, 9:16 -
ארז סוהו :טוב איפה אני אגיד לטייס 14/04/16, 9:26 -
?מאור צור :מה עם יום שני בסוהו 14/04/16, 9:35 -
מאור צור :נקבע 14/04/16, 9:35 -
ארז סוהו :בכייף 14/04/16, 9:44 -

