
<אפי: <המדיה לא נכללה - 17:18 ,23/03/16
גיא פלג: נשבע לך מלחיץ אותי וממש לא בא לי על זה - 19:16 ,23/03/16
אפי: חחח. קטן עליך - 19:21 ,23/03/16
?גיא פלג: כמה זמן הפאנל - 16:17 ,02/04/16
?זה כולל תברכות
?הודעתם ללבני ולשני לא לדבר יותר מ 5 דק
אפי: כן.הודיעו.הפאנל מרבע לשש עד שבע וחצי.נטו לך יש שעה ורבע- וחצי - 16:19 ,02/04/16
?גיא פלג: כמה זמן נתתם למברכים - 16:20 ,02/04/16
אפי: תמי עשר דקות ועוד עשר דקות למברכים - 16:20 ,02/04/16
גיא פלג: אתה מתכוון תמי עשר דק חוץ מהסרט עשר דק - 16:21 ,02/04/16
??אפי: כולל הסרט.מה יש לה לדבר - 16:21 ,02/04/16
אפי: שתדבר 2-3 דקות - 16:21 ,02/04/16
אפי: נחדד איתם.בקיצור תתכוונן לשעה ורבע נטו - 16:22 ,02/04/16
אפי: אין לך הרבה דוברים אז לא צריכה להיות בעיה - 16:22 ,02/04/16
גיא פלג: כבר הודיע לי שהסרט עשר דק ואז אחיה מברך - 16:22 ,02/04/16
גיא פלג: אנא שידברו איתם אני בפוזיציה לא נוחה - 16:22 ,02/04/16
אפי: יטופל - 16:23 ,02/04/16
אפי: עשו לנו חיים שכאלה אלה - 16:23 ,02/04/16
גיא פלג: ברור - 16:23 ,02/04/16
גיא פלג: שתקצר תסרט - 16:24 ,02/04/16
או שתוותר על הברכות
..אפי: טוב שסימסת.אריקה תעביר את המסר למברכים - 16:24 ,02/04/16
.גיא פלג: לא מסר - 16:24 ,02/04/16
הנחיה

 :אפי - 16:24 ,02/04/16��
אפי: אנשים באים לשמוע את ברק  ומנדלבליט.לא סרט דוקומנטרי - 16:25 ,02/04/16
 אפי: אחי העוזר הבכיר של מנדלבליט התקשר לגבי מחר.בעניין השאלות אליו.אעשה ביניכם ועידה - 16:39 ,03/04/16
בשעה הקרובה.תהיה זמין?(רוצה לחבר אותך אליו..)
גיא פלג: העברתי למשה כהן הדובר נקודות - 16:39 ,03/04/16
..אפי: נעשה ועידה איתו בכל זאת.מה איכפת לך - 16:40 ,03/04/16
אפי: הולך להיות פאנל פצצה.כולם מדברים על זה - 16:40 ,03/04/16
.גיא פלג: לא חושב - 16:45 ,03/04/16
אעדכן אותך
גיא פלג: תמי טלפנה..אמרה שברק כועס כי לא טלפנתי - 16:45 ,03/04/16
אפי: חחח.טלפן אליו.אלה נפוחים מחשיבות עצמית - 16:45 ,03/04/16
.גיא פלג: דברתי איתו.העלתי נוסעים.אמר אני חושב שאבטל - 16:45 ,03/04/16
הסכמתי לבוא כדי לדבר על האוזנר
???אפי: אז מה הוא רוצה - 16:46 ,03/04/16
גיא פלג: גם רובינשטיןנאמר לי - 16:46 ,03/04/16
אני לא פנסיונר.יגיעו אלי תיקים.אדבר רק על האוזנר"
.גיא פלג: הבוקר במטוס דיברתי עם שמגר - 16:46 ,03/04/16
!הוא מתקשה בריכו
גיא פלג: ומנדנבליט באמת מוגבל בשל התפקיד - 16:47 ,03/04/16
..אפי: חחח.יהיה שמח - 16:47 ,03/04/16
גיא פלג: העלתי נושאים הכוונה - 16:48 ,03/04/16
.אפי: אז דווקא בוא נהפוך את מנדלבליט לכוכב - 16:48 ,03/04/16
אפי: יש לי רעיון - 16:48 ,03/04/16
אפי: אתקשר תוך שעה - 16:48 ,03/04/16
אפי: תהיה זמין - 16:48 ,03/04/16
גיא פלג: אטלפן בהמדך - 16:48 ,03/04/16
כולם ישנים
אפי: טוב - 16:48 ,03/04/16



...אפי: לא ישנו בלילה - 16:49 ,03/04/16
?אפי: זמין אחי - 18:59 ,03/04/16
גיא פלג: רעש - 19:00 ,03/04/16
סמס מספרו ואטלפן כשילכו לישון
אפי: רציתי לתדרך אותך לפני - 19:01 ,03/04/16
גיא פלג: טלפן - 19:01 ,03/04/16
(קובץ מצורף) vcf.אפי:  גיל לימון -יו המש - 19:18 ,03/04/16
גיא פלג: בקיצור אחי - 8:25 ,04/04/16
.אף אחד לא מוכן לדבר על כלום
.סנדלו אותי
נעביר את השעמומ הזה אכשהו
אפי: בוא נתחיל בבוקר.צפוי להיות אש. השרה הולכת להיכנס בבג"צ.תשלח צוות צילום - 8:31 ,04/04/16
גיא פלג: ברור - 8:46 ,04/04/16
ודואג לך לקרדיטים
אפי: מלך אתה - 8:46 ,04/04/16
אפי: ואח אמיתי - 8:46 ,04/04/16
גיא פלג: אמרתי לך אתמול שאנסו אותך - 18:12 ,04/04/16
אפי: תעצור את זה - 18:12 ,04/04/16
??אפי: כמה זמן הדבר הזה - 18:12 ,04/04/16
גיא פלג: אי אפשר לעצור סרט באוויר - 18:12 ,04/04/16
גיא פלג: ועכשיו הנאומים - 18:13 ,04/04/16
גיא פלג: בושה - 18:13 ,04/04/16
אפי: חוצפה הסרט הזה - 18:13 ,04/04/16
אפי: נאריך לך עוד חצי שעה - 18:13 ,04/04/16
גיא פלג: ונאמה לפני - 18:13 ,04/04/16
אפי: אתה פאנל אחרון אז אין בעיה - 18:13 ,04/04/16
????אפי: ועכשיו אח שלה - 18:13 ,04/04/16
??אפי: הם מטורפים - 18:14 ,04/04/16
גיא פלג: ברור - 18:15 ,04/04/16
אמרתי לך אמש
גיא פלג: הוא היה בתוכנית - 18:15 ,04/04/16
גיא פלג: היא לא - 18:15 ,04/04/16
אפי: תחתוך אותם - 18:16 ,04/04/16
??????אפי: מה נסגר - 18:17 ,04/04/16
גיא פלג: חמש דק - 18:18 ,04/04/16
גיא פלג: זו הסגירה - 18:18 ,04/04/16
אפי: אנשים מתרגזים - 18:18 ,04/04/16
..אפי: אתה חייב להעיר אותם - 18:19 ,04/04/16
? :גיא פלג - 18:37 ,04/04/16
אפי: שתי דקות ותחתוך - 18:38 ,04/04/16
אפי: תתחיל ישר אקשן - 18:38 ,04/04/16
גיא פלג: עד מתי - 19:36 ,04/04/16
אפי: קח עוד עשר דקות - 19:36 ,04/04/16
אפי: תן לאבי להגיב אם רוצה - 19:37 ,04/04/16
?גיא פלג: סביר - 20:21 ,04/04/16
אפי: מעולה אחי - 20:37 ,04/04/16
?גיא פלג: אורגינל - 20:41 ,04/04/16
גיא פלג: כי היו אילוצים - 20:42 ,04/04/16
אפי: היה אחלה אחי - 22:09 ,04/04/16
אפי: מתח באויר כל הפאנל - 22:09 ,04/04/16
?גיא פלג: עובד אצלך כן - 20:32 ,05/04/16
.אפי: אתה מלך - 20:39 ,05/04/16



גיא פלג: כל שידור קרדיט לכנס - 20:40 ,05/04/16
אפי: לזכותינו הכנס הזה פצצה ומייצר כותרות.ולזכותך שאתה אח אמיתי - 20:50 ,05/04/16
גיא פלג: באהבה - 20:52 ,05/04/16
  כעת השיחות וההודעות הנשלחות בצ'אט זה מאובטחות עם הצפנה מקצה לקצה. הקש למידע - 18:13 ,13/04/16
.נוסף
?גיא פלג: מה עם כנס המחוזות - 11:47 ,18/04/16
?אפי: ברור שתהיה שם. אתה רוצה גם את סודרי - 11:55 ,18/04/16
אפי: זה יותר כנס משפחות.אין את כל סגל א כמו בכנס לפני שבועיים - 11:55 ,18/04/16
..אפי: וזה כבר לא כנס מחוזות.. הכל הולאם - 11:56 ,18/04/16
אפי: אין ייתר כנסים למחוזות - 11:56 ,18/04/16
אפי: 14.7 - 11:56 ,18/04/16
גיא פלג: אם תוכניות הילדים כשהיו סודרי בעניין - 11:56 ,18/04/16
אפי: ברור - 11:57 ,18/04/16
אפי: אפילו יותר - 11:57 ,18/04/16
אפי: זה כנס קיץ - 11:57 ,18/04/16


