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י^ | רן(ע) 1 הלו? מה קורה? ~ 1

2. דאוד(ע) הכול חרא.

ג� רן(ע) או מעויין. תגיר לי.
4. דאוד(ע) בן? : :

5- רן(ע) דיברתי עכשיו עם ניסן כמה רברים. אנחנו רוצים ללכת על החניה או לא?

6. דאוד(ע> אבל סיכמנו משהו. מה אני לא מבין עכשיו.

7. רן(ע) אנחנו אני דיברתי. תראה.

8£. דאוד(ע) סיכמנו שעוד שבועיים אנחנו מוציאים את מוציאים את הזה.

9^ וץ(ע) טובי

10. דאוד(ע) וגט.

וו. רן(ע) סיכמנו אני הוצאתי. חשבתי שנוציא את זח מוקדם יותר. אני הוצאתי איזה שהיא

! תשתית שניסן עובד עליה עכשיו. אני כן צריך, אנחנו צריכים לומר לשלומי.

הנתונים שהוא העביר לנו על החניות.

12. דאוד(ע) כן?

13. רן(ע) הם נכונים כמו שעכשיו יש שמש בחוץ. זה שטויות.

14. ראוד(ע) אבל יש עכשיו שמש בחוץ.

~5ד רן(ע) ברור. בניו יורק אולי יש שמש בחוץ.

~76. דאוזץע) אה טוב. קודם בל גם זה יבול להיות. אבל דבר שני אהה יודע .

17. רן(ע) הוא העביר לנו. בסדר.

~8ד דאוי(ע) זה כמו זה כמו בסיפור עם דינוזאור. את יודע ,
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מה זה סיפור עם הדינוזאור? : י

9ו� רן(ע) י

20. דאוד(ע) הנתונים נבונים בדיוק חמישים על חמישים ~ י

ר2י ין(ע) חמישים על חמישים? ~~ "

22. דאוד(ע) כמו סי&ור על דינוזאור. מה הסיכוי שאתה תצא עכשיו מהמשרד ופוגש את

הדינוזאור.
23. רן(ע) נו? "

24. דאוד(ע) מה הסיכוי? י �

25. רן(ע) חמישים חמישים ~ י

26. דאוד(ע) בכוןי

לגי רן(ע} או שפוגש או שלא.

28. דאוד(ע) או שפוגש. נכון. . 9

ך שהוא הוא הוא. אני רשמתי ארבעים מיליון שקל והכנסתי את זה
~
י2- רן(ע) אז אני אומר ל

(מילה לא ברורה). ואמרתי רגע בוא ארבעים מיליון שקל גבו העיריות חנייה. אמרתי

לא נשמע לי הגיוני. נכנסתי למייל ואז נכנסתי לגוגל חיפשתי כמה גבתה עיריית תל

אביב חנייה. כמה גיליתי?

30. דאוד(ע) נו? שמונים?

31, ףן(ע) מאתיים חמישים מיליון שקל.

32. דאוד(ע} נו בסדר. טוב.

33. רן(ע} בסדר? אז באילו קצת צחוק.

34. דאוד(ע) בסדר. דיברה עם היקותיאל הזה

35. רן(ע} לא. אני אדבר עכשיו אני אמרתי קודם אני ארים טלפון.

36. דאודןע) (הדובר מלמל מילים לא ברורות) אז טוב תקשיב.

37. רן(ע) תעזוב אותי בשקט ההבנתי.

38. דאוד(ע) לא. לא עזוב אותי בשקט. זה עולה לי על העצבים. כי אנחנו כבר החלטנו. ועוד

שבועיים יוצאים, למרות שאני אתה יודע אם אנחנו עוד שבועיים או שלושה כי 1

אתה רואה. 1

39. רןוע) (מילה לא ברורה). 1

��40. דאוחע) לא. הוא לא זאבי. מה בל מה שקורה. מי מעניין היום חביות, מעניין היום ישראל 1

היום. אז אז אז אז זה שבוס הכניס את האצבע לעץ של גידי והצילו אותה. 1

ו4^ רןעע) אתה יודע בוא הבוס עשה שריר, אף אחד לא רוצה (מילה לא ברורה) ישראל היום. 1
~~

אף אחד לא רוצה לסגור את ישראל היום. מהקריאה זה עבר מליאה ער הקריאה 1

1 
^^

השלישית אני ואתה נביא עשרה ילדים לעולם. עשה לי טובה. /
42. דאוד(ע) גם יכול להיות. 1
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143 י<<ע) אז אני אומר אז בסדר. אתה יודע מה שכן, שיחק אותה עם התיירות מרפא. אלה

לא חתמו אותנו אבל הוא שיחק אותה. שיחק אותה. דאוד.
44. יאוד(ע) טוב נו בסדר. י ~

י רן(ע) למה אתה עושה לי פרצופים? " " � 45

46. דאוד(ע) מהי " ~

 ~~ י
ל*. רן(ע) אתה לא רוצה זה?

48^ דאוד(ע) מה אני לא רוצה? ~~
~

49י רן(ע) א ני לא צפיתי את התיירות מרפא שזה ירד כל - כך מהר. "

50. דאוד(ע> מה פתאום. ~ ~~

51. רן(ע) דאוד.

מה? ^5^ דאוחע} מה
53. רן(ע) לא משנה.

54. דאוד(ע} לא לא לא הבנתי מה שאמרת.

55. רן(ע) התיירות מרפא ירד מהפרק המיסוי

56. דאוד(ע) אה הורידו את זה היום?

57. רן(ע) היום הורידו את זה בן.

58. דאוד(ע) אה לא ראיתי את זה. או - קי. מה הוא ייבא זה בטוח. או - קי נו בסדר גמור. טוב.

59. רן(ע) או - קי. בקיצור אני אדבר עם קוטי אתה עריך משהו? ל

60. דאוד(ע) לא לא לא.

~ו6: רןעע) לא^

6̂. דאוד(ע) עוד לא. ן ^
61^ רן(ע) טוב^ " : 1

64. דאוד(ע) טוב יאללה ביי.
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