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מספר שרטוט: 113898
מספר שיחה: 968

תאריך שיחה: 02/06/2014
שעת תחילת השיחה: 13:45:20

שעת סיום השיחה: 13:46:29 ;
______צד א: נלי

שפה: עברית
פרטי המתמלל - שם פרטי: קטיה שפ משפחה: מילר ת.ז.:

תאריך תמלול:

שם הדובר: תוכן השיחה:

1 [האוד 1 אוקיי? (מדבר עם מישהו נוסף).

2. נלי אלו.

3! דאוד בסדר טוב יאללה ביי ביי ביי (מסיים שיחה). אלו.

4. ~1לי אלו!

_ _ _____5. דאוד כן.

77 דאוד שלום.

8. נלי זיהית אותי (מילה לא ברורה) בליאט?

 9. דאוד לא^
^

10. נלי לא בליאט? זה הצל שלך בליאט זאת נלה.

11. דאוד נו קורה נו ומה רוצה נלהי

12. נלי מה נשמע שמש?

13. דאוד אה?

14. נלי טוב טוב אל תתלהב.

15. דאוד נו?

16. נלי אני בקושי יצאתי מכל הבית משוגעים שהיה לי.

17. דאוד לא יכול להיות נו נו?

18. נלי זה לא עניינך.

19. דאוד טוב.

20. נלי טוב אה שמש אני עשיתי שם משהו יש לי כסף ואני רוצה להחזיר זה דבר ראשון
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| | ואני רוצה שניפגש לדבר זה דבר שגי.
21. דאוד אוקיי בסדר יאללה.

1 מספר ה^זנת סתר: 15898 ו מספר שיחה: 968.
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: שמע כיוון שיחה: יוצא סוג שיחה
מספר טלפון: 972-544758075

שמר מטפל: ל-אנה
: נל< אופן זיהוי הדובר: הזדהה בשם דובר צד א'

: דאוד אופן זיהוי הדובר: עפ"ק דובר צד ב'

1703120£8 80£-£^9£-�?405-.\/3^ס-32838311 6061703120£8-£^9£-ל4051-\/3^321138311-0

נלה מחייגת נענית על ידי דוד.
להלן תקציר השיחה:

שלומות בתחילת השיחה,
נלה שואלת אם דוד זיהה אותה?

דוד אומר שלא,
נלה אומרת שהיא הצל של דוד, ומזדהה.

נלה אומרת שהיא עשתה "שם" משהו ויש לה כסף שנלה רוצה להחזיר דבר ראשון ונלה רוצה להיפגש עם דוד כדי לדבר איתו^4 ממשיכים עם השלרמרת.
זה דבר שני,
דוד מסכים.

השיחה נקטעת.

השיחה מתרקצרת במלואה בעמדה מספר 114818.
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