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1 11 ! מתן 1 (מוציא שיחה)

72 דאוד ה5ו

~ מתן בן 7

4. דאוד תקשיב לי מותק. אני יום שלם מתל3ט-*א3י-**א לא עונה. ואני מבין שאתמ עסוקים
אבל יש דברים שאבי חייב.

 לא דני הקפיצו אותו למילואים אתמול בלילה.
__ _

6̂ דאוד אז לפחות שיכתוב לי.
7. מתן לא. הוא בלי הטלפון. נו דאוד מה. (מילה לא ברורה, מדבר מהר).

-< 8. דאוד תקשיב תקשיבר^4̂ +_ _ _

 אז במה דברים.
___ __

 ̂ יי- . מתן אני יישם ̂,
12, דאוד נתחיל מהסוף. כרגע בולם נכנסו להלם כי-*א?*קרנב פרסמה עכשיו שהיא עושה

עם ם יום בכירים בכנסת ובתשע וחצי בבוקר פ(תקיים8יא3ל בסיעת יש עתיד-3̂
בשג* אתה זוכר שדברתי אתך כבר?

13. מתן אבל סגרת את זה אג333 0^

14. דאוד 7̂ :95מי דברתי אתה? אתה דברת אתה.

15. מתן או-קיי אז דברתי אתה אמרתי לה שתרד מזה.
 אז היא לא ירדה כי עכשיו אני רואה.

__ __
3ל אז קודם כל תבדוק שהיא ירדה. י ~7יה "*תך~5̂
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 נעיט 8£*ת עליה.

 לי יא

 דאיד

8י•

 "מתן אז זה טופל. הלאה. �� :
ל� * 9

-א  . _" 0/6-ז* .±**
ה : 20- דאוד זה דבר אחו/דבר שגי אנחנו זזוורייח זךה חררה "וזי1 תון זז1ותח בוג עלי

י2- מתן ^ *35זה< ^ \ 3 •
; 7-)#$3^£ - 

̂. (בלילה לא ברורה, מדבר מהר). ^ אגחנו סוגריס עם חברה של רונן ש>1תה 118 \1
}}

22. -$88נ ^

^(^^4 £  

,1*55
� 

 ̂
23. �^ד

גתן 3^ מעולה אבל זה עוד כסן* אתה מבין.  ̂ .24

25. מ*5~3ל33 אין בעיה רק אני

26. _ב#0 ^((^ לא. אני רציתי שאתה תרע רציתי שז=ך ירע. אני לא רוצה

 לא לא לא רק תקשיב אץ בעיה אבל אני חייב שיבואו לקראתי בתזרים בי אני די
^ 

1 27. -4א*ד

€ במצוקה עכשיו י? .

̂- י7̂  או-קיי בדבר על זה 3- .28

29. ראוד בסדר. רגע אתה עוד לא הבאת לי מס&גל?- £י/ט/גל

30. מתן אני ביקשתי מדרור סיורוקה שיעביר. :

~ו3. דאוד אז דחון^ זה דבר שני. ודבר שלישי דני לא העביר את הלינק ל (מילה לא ברורה,

מדבר מהר).

32. מתן וידיאו קונטריישן?
33. דאוד לוידיאו קונטריישן. ~~~

^^ 
 אליך. ר^/4

 חוזר

 בזה אני

 מט&ל

~34! מתן אני

35. דאוד או-קיי אבל הבי דחוף זה אלישבע, ?

^3. מתן אני אדבר .

; 
 דחון6 " :

170 דאוד~~

~38] מתן ביי

1
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