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שם הדובר: תוכן השיחה;
1. דאור 1 אלו. ~~

2. נלי שלום, מה נשמע? "

3. ראוד חרא]

*?• נלי הבנתי טוב, שובנעת שאני לא מדברת סתם, אתה מבין.

5. דאוד מה עם אורלי?

י תשמע אותי אתה מבין? אה? נל  .6

עם אורלי? ל. דאוד מה

שם עם מונה.טורס תשלום חודשי כמו שצריך 8. : נלי עם אורלי יש יש איתה הסכם יש,

155̂ץ) הבל, כשאני אקבל קיצת יותר בסף... ̂א=ב  הכל בסדר, גם �אותם שם (מט^=י
^

| 9. ראוד את אמרת לי שבבר העברת חמישים לשם.
^ 10. נלי בוודאי הם הורידו ממני חמישים אני נתתי אישור להורדת חמישים אלף שקל

(מי-ל-ה-לא-ב-רוו=דז\<חםוצות במיוחד בשבלים.
ו ו _^ .

̂ז?) תשלחי לי תדפיס, טוב יאללה אני אחזור אליך אני לא יכול ! 11. דאוד (מילה-ל-א-ברו

לדבר עכשיו. ?
̂י-י . - . , , 

12. גלי חבה חכה חבה שנייה, בוא ניפגש מחר אני אקח איתי את התפיס גם.

13. דאוד טוב בסדר אני...

נ5י דאוד אני צריבה דחוף דחוף להיפגש אותך לדבר.
~ .14

15. דאוד אני אחזור אליך, יאללה.

16. נלי הקשיב אם אתה אומר לי בן אז אני מבטלת את כל העיניים שלי למחר.

?17. דאוד בסדר אני אחזור אליך יאללה ביי.

̂(1112 1!,0.00ק'<61@6$£1108 ̂כ£/צ
, קרית אריה י פתח תקווה י טל: 03-9267924 * פקס: 03-9223490 רת' האופן 5



ו
2

-6כןץכ1(3|0)
-- שם העבודה -

̂י : ! נו חגיד לי כן נו תהיה חבר. ~8^ ן��נ

19. דאוד טוב אני אחזור אלייך יאללה ביי.

20, ~נ9י זהו יאללה נשיקות ביי.
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