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4/^ טוב, טוב,.. יאללה ביי. הלו? 2. 1תיןי(* ^

�7, רן(ז) מה נשמע, בלאט?

̂  חרא, בן. .4~

5. רן(ז) רגע, שנייה, מחברים... הלו?

"6^ ניצן(ז כן?

 הלו? רגע, שנייה, הוא מעלה את ה... זה. תגיד לי, יצא לך לדבר עם הבחור הזה?
__ __

̂  לא. אני היום אנסה לבדוק אם זה רלוונטי עדיין. ^
 רלוונטי, רלוונטי. מתי הכנס שלנו, תזכירו לי? לא הבנתי, לא הבנתי. עמוס זוארץ.

_ __

̂  כן. עכשיו, ת... תגיד לי. זה... בגבעת אה... גבעת אלה, נכון? הה

יןי רןץז) לא, גבעת אלגה.

 אלגה. גבעה אלגה.
^

ךך :

יך רן(ז) אלין בית נועם, תגיד לו אלין בית נועם. זה ה... זה. אלין בית נועם.

̂ה ניצן(ז (משפט לא ברור- הקלטה קטועה).
הה קותי אולגה, לא אלגה.

^ לא, אלגה זה משהו אחר, קוהי.
הי :

י1י ~ קותי אה.
הי רן תגיד לי, קיבלנו תשובה מ... סופית של (מילה לא ברורה)? בסדר. יש לי... תהיה

תשובה היום על ה... בחורה של שלך.

הה דאוד אהה, או קיי.
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- )2. ניצן(ז 1 � —— - . ,

2- רן(ז) מי זה... מי זה, קותי בבר על הקו? ~~ ; י
?2- קותי כך ~~

_^ קותי בבר מזמן על הקו. י ~~ 3 4^= .2;
*• רןןז) אה, מה.. ~~ ~ :

נ 3>//3 קוהי לא ירד מהקו, נו. 11. =נ#£2

*. קותי (צוחק) " �
�2. "" י �

^ רן(ז) קותי? � —
>2. קותי כן? ~

>5. רן(ז} תעלה אתה את ניצן שניה. 0

ו אני פה, אני פה על הקו.-***{ על הקו.. בולם על הקו. ̂גר \�0 ?- .3?
:3. רן(ז) לא מס&יק... אה^ י 1— -. כ*1

̂.- ?^/(5 כולם על הקו, רן, מה קרה? לא שתית תרופה נכונה בבוקר? טנ נ3. ̂"

^ רןח} (צוחק).
!3^ ניצן(ז (צוחק)

>3. ץ*<ן אה.. קות^יאללה, תן אה.. דו"ח מצב.

> טוב, חבריה, תקשיבו.. ככה. קודם בל, יש אה.. או קיי למכתב משת הפנים, אה.. אז ה(* �5. -זזיוץ^

אה.. ניצן, רן, אה" לטיפולבם, ניסוח מכתב לפנים.

151 רן(ז) טוב, אני אנסח".

�>!. קותי לשרי הפנים. אהלן... תעשה (מילה לא ברורה), אתה עריך להעביד אותו במובן

לבדיקה של מי שצריך, אה... אבל כעיקרון יש אישור ל... להוציא אותו. זאת ^
אומרת, אחרי זה יהיה אישור, לראות שהוא בסדר ונוציא אותו. עכשיו, דבר שני,

אנחנו עכשיו מבררים תאריכים. יש אה... אה... בנושא האנטישמיות יש איזשהו
נאום באו"ם, אה... תאריכים אה... נאום של... זה עצרת האר'ם ובוועידת אירופה.

זה שני אירועים כאלה שמדברים על אנטישמיות...

4£^ רןוז) של מי?
�4^ קותי מה?

— — איזה נאןם?

41! קותי בנושא אנטישמיות.

^ רןעז] מי נואם?
41^ קותי אז כנראה.. אז כנראה שפאינה תלך, תנאם. בנושא הזה. ש..שמה. אנחנו מבררים

ברגע תאריכים, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו סוגרים אה זה. אז אה... גם אני צריך
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איזשהו באום אז?". אנטישמיות של אה", (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית). |

((1 רגע,אז זה.. זה קיים.. זה קיים כבר בלו"ז שלהם? או ש... רק דוחפים בינתיים? >4. ל=3קג$ו ^

י4� קותי . זה קיים. הבנתי שזה קיים, אנחנו (משפט לא ברור) מדארד את התאריכים.

\;^ הא אה. � ~ **• =ב^

?4� קותי שהבוס אה.. אמר לפאינה, שאם היא רוצה, היא תלך תדבר שם. על זה.

� 51. '£יצן�?1(,(3 הא אה. י �� ~—

י5� קיתי אז אלה שני דברים. עכשיו, אני לא יודע אם זה כלול ב.. מתי הכנס שלנו עצמו? י

שדיברנו עליו?

:5. =נמ£"^//3 תשע עשרה בנובמבר. י. /

 קותי כן. עכשיו על זה אנחנו צריכים לשבת ולראות מה אבחנו עושים..
>5. ניצן יושבים מחר. :^

17. קותי אה?
>5. ניצן נקבע לנו מחר. לא?

ל5. קרתי או קיי. ונראה, אנחנו... אני לא יודע, מחר... אני לא יודע מה יש לי, אני צריך

לראות..

((̂� לא, אה.. תחליף, אותי, אה.. גם אני ביקשתי קצת אה.. לדחות את זה ב.. בשעה, בי ^ 51. *0נ3 

.. אני באחת עשרה

?5. קותי (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית) זה עכשיו עם ענבל שתציין. שנשב על זה

מסודר, אתה לא... לא...

לןנגיורי?) מקותי! 5#3 בן, אז-(בוילח ^ *?#ל�
י קותי טוב. .7 ן

̂ ^[(^ או קיי?  5**נ
—

 בסדר. לגבי מחר?
__ _

י1 ~33>נ4 ל^ כן.

 בסדר, דאוד, מתי שמתאים לך אני אבוא איתך, נו מה... ש...
___ _

ף נו, בסדר.. אני" אני מסיים.. אני מסיים באחת עשרה במנהלת. אז אני יבול דווקא  ̂ —

בשתים עשרה...

^ קותי (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית}.
}6^ דאור - דווקא בשתים עשרה, שהים עשרה ורבע, אנחנו יכולים להיות שם.

>6! קותי אז תן לי רגע לבדוק מה יש לי..
>7/ דאוד " קבענו.. קבענו לשתים עשרה.. אז דווקא.. פשוט הזיזו למנהלת... הקדימו למנהלת,

אז זה בסדר.
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יי- קיתי שנייה. מחר יום שני... לא, זה... אהה, או - קיי. שנייה, שאלה, אה... תקשיב, יש לך

ב... פגישה... אני לא יודע אם אני צריך להיות עם פאינה, אבל פאיגה הולכת ליולי

מחר לדבר איתו על העניין של הצעירים.

71! ראוד נכון! ~ �

:7� ? קיתי זה יהיה אחה עשרה וחצי, וב... שתיים... ובשלוש, אה... לא, בשתיים, בארבע יש

את התוכנית של אמ... בערוץ הכנסת... אה... קריאה שלישית.

יי- דאוד אתה הולך.. אה.. אתה הולך יחד איתה ליולי?

- קותי אני לא יודע אם היא צריכה אותי, אני.. י1 י
>ל� דאוד היא צריבה לדבר גם על הכנס הזה גם.

יל- קותי אז אה.. צריך להיות איתה, אני לא יודע. (מש&ט לא ברור� מדברים בו זמנית).

*ל- דאוד היא צריבה לדבר גם על האנטישמיות. ה... בנס אנטישמיות גם. £

?יי- . קותי אז תבוא... אז... אז בוא נלך ביחד ונרד אחר כך לתל אביב.

>8- דאוד טוב, בוא... בוא נשאל אותה את מי... את מי היא רוצה בפגישה, קודם כל. בוא...

*8. קותי לא, בעשר ורבע יש לה ישיבה, נכון?

81! דאוד יש ישיבת צוות אז נשאל.

נ8. קותי נשאל, בסדר.

£ה דאוד אז אה... רן, בוא אנחנו... בוא... בוא נדבר בארבע.

 אני מתקשר אליכם בארבע, קובעים פגישה, בסדר?
.__ _

>8. דאוד בסדר גמור. יאללה.

?7. קותי : עכשיו אה... כבה, רגע, שנייה.

87. דאוד אהה. .

 ̂ >8! קותי אה...

)9. ראוד צריך... צריך כתובות ושמות.

?�5� קותי לא, לא, הבל בסדר... כמובן, אבל קודם כל על... על הכי פשוט, את ה... שיהיה את

המכתב במו שצריך. (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית).

̂ ^^ ^^ המכתב.  
_ __

£! י^ חקיקה... זועבי. אה... אה... ני£ן, מה אמרנו? אה... טוב, נדבר על זה אחר בך.,.
[ *12 

̂\ אמרנו ש... שנקדם את המגישה,1 אה... לבדוק מול פאינה קודם אם." .9. -נ*^ \

91! קותי עם עמוס?

0 1 ו... כן. 91. 1**ן ו'

^ קותי עמוס, או קיי. ונראה איך אנחנו עושים אה זה. אה... יש משהו... שנייה, עוד משהו.
רציתי לשאול אתכם... אה... אה, לגבי המכתב של אה... זועבי. לאקדמי, ל... זה,

נשלח? למי העברתם אה זה, לדאודי
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ד7 | לא. ל... צריך להיות אצל ולריה לדעתי. אני לא קיבלתי, אם אני לא טועה. אבל ] ראי
~ 

�9£

יבול להיות שאבי טועה.

•9� יו מה, (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית}... נשלח לבם את זה עוד פעם ואתם 1

תבדקו? מה... מה...
ו� יאור שלח, שלח, שלח אליי גם, או קיי? אני אטפל בזה עכשיו. ~ <

י� קו�תי את מה, אה המכתב? את ה... ~ ~~^~ (

>ז. רן או קיי... ~ י ~�
)1� דאוד ורשימה, ורשימה. ~~~

- קותי� את ה" רשימה. >ו
____ _ __ - _

". קותי של זועבי.
• רן בסדר, הלאה. ——— �!<

>ו- קותי אה... זהו בינתיים.

>ו� רן חניות אמרנו שמחכים ל.. זה? בסדר, אז (מילה לא ברורה) היחידה זה מכתב למשרד

הפנים, אני אנסח לכם אותו היום, אני אשלח לבם אותו, את ה... (מילה לא ברורה}

של ה... (מילה לא ברורה} שלכם.

?ו. קותי } או קיי. באנגלית כמובן.

1 רגע. אבל החניות נשלח ה.. מכתב, אנחנו עכשיו מחכים ל.. או לאיזה תשובה או יו. 'ניען. ̂(

למה, נכון?

יה קותי אנחנו.. אנחנו מחכים לתשובה של ההתייחסות. של אה... החבר'ה מה... זה. אבל

בגלל החגים, אתה יודע איך זה, כל אה... בסדר, אנחנו (משפט לא ברור� מדברים בו

^ זמנית).

ג**1 (משפט לא ברור� מדברים בו זמנית). [ד -*גצ4
ו !

•\7 קותי בסדר, בסדר, תן להם... תן להם את הזמן שלהם. לא, אין לחץ, בוא... בוא נלך...

נתמקד. בוא נתמקד על האנטישמיות, ואם אנחנו יורים את אה... זועבי, אז נלך גם

̂ה של זועבי שאמרנו. ̂י& על ו

0( אז אה... רן, אתה רוצה... רוצה להתחיל את השלד של המכתב ואז לשלוח אליי? יו. ני*ך וי
אני אוציא, (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית}...

~~~ 
יה רן י- כן, כן, כן. כן. בן.

יה קותי עכשיו, רק תזכרו שיש לנו גם על הקנה.. יבול להיות, עם תחילת המושב, יש לנו על
הקנה אה הנושא של אה.. שגם את זה פאינה מובילה, ביחד עם אה" החבר'ה שלנו

מה.. אה" ישראל ביתנו, זה אה הנושא של המסתננים. אבל זה נושא אחר, אנחנו
נראה איך אנחנו (מילה לא ברורה) את זה. בסדר?
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*1 1 אז אה.. צריך לחשוב. טוב, בסדר, נדבר על זה, אני מעלה את זה באחד הנושאים ") יי- -**^
י י י

! למחר, כי אנחנו.. זה נושא שאיילת שקד, ומה שמה..
ו ? _

י� קי�תי כן, אני יודע. נכון... ?

:ו. -גיען-1\©1 אה... אפשר לעקוף אותם בריבוי
-י- קיתי לא, לא, אפשר... ~~

:ו. -ג*ע^0 תקשיב, אפשר לזיין את מירי רגב בסיפור הזה. אני... השאלה אם אה...

הי קות^ על... על מה? ���
 היא מקבלת (מילה לא ברורה) מכל העובדים. מכל ה... אלה שמביאים עובדים זרים

^ 
:1. -גג?5ן-

לארץ, גם אריתראים.

:ו. דאוד כן, ההדלפה... ההדלפה הזו שהייתה.

1 עכשיו, אןז אחד לא רכב על זה, בי לא היה לזה פנים. השאלה אם אה... פאינה... (4 ^ :ו. -ניען 1*

טוב, קיצור, נדבר על זה מחר לעומק.

:1. דאוד לא, לא.

1 אנחנו... אנחנו קבענו בשעה ארבע ש... אה... מה? ש... (משפט לא ברור� מדברים בו 6 �̂ ;ה נ-*ע{, 

זמנית).
̂  (משפט לא ברור- מדברים בו זמנית) לגבי היום...

הה

( כן? פ יי ני^ ;�
ו יד ראוד בארבע, אחרי שאנחנו נסיים כאן את העבודה.

&ן כן. בסדר, זה מחר. יד נ-^ ר

יד קותי או קיי. טוב.

 יאללה, אנחנו נהיה על המכתב.
_ _

יד קותי ביי. ^י
י יאללה, ביי. ביי. רן? ~ 0 ^ 

-̂ יד �ני
יד רן כן? ~~

יד -נ*^^ / , אתה...
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