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מתו דהו מתקשר, בעגה ע"י אלישבע להלו תמליל שידזתמ:

אלישבע; מה עניינים?
מתן: מה קורה אלישבע?

אלישבע: אתה יודע שיש כול שעה בגלגלצ פרסומת של איילים ואחרי (לא ברור)
מתן:ואאלה?תגידי מה את נרתה לדאוד לשאול איפה הכסף הגידי את נורמלית?

אלישבע:לא שאלתי איפה הכסף?
... מתן:אז מה

אלישבע:אני.. אבי.. לא אני יגיד לך מה אבי כאילו מקבלת ממנו טלפון אם רשימת הוראות לדברים שאבי צריכה לעשות אחרי
שאתה לא עונה לי חודש כאילו מה קורה אם הכסף?

מתןלבואי תקשיבי רגע הכסף קודם כל הם אה שלהם עשו הוא אמור לעבור...
אלישבע:בםדר מתן אתה לא ערבה לי חולש כאילו אני.. אהה... אני... בוא בוא..

מתן: אני לא עונה כי אני לא רוצה לשלם את החצי מליון שקל הזה .
אלישבע: כי מה?

מתן: כי אני לא ורצה לשלם את החצי מליון זה מאכיל את האווירה בנינו.
אלישבע;כי אתה לא רוצה מה?

מהן:לשלם את החצי מליון.
אלישבע:מה לא רוצה לשלם את החצי מליון?

מתן:(צוחק)
אלישכע:נו מתן אין לי כוח אלייך.

̂ע. 1** ר1מ 73 מתן:נשמהתקשיבי... 0ג*7*י
אלישבע:לא היה כסדר היה כסדר נדבר בדצמבר כאילו אני.. אתה יודע שמחתי אם הסיפור הזה (לא ברור) חבל על הזמן כאילו

אני רוצה.. אני רוצה לעדת שזה מסודר אתה פשוט לא עונה כאילו זה שסגרנו משהו אתה פשוט לא עונה.
מתן:תקשיבי (לא ברור) תראי רגע...

אלישבע: נו..?
מתן�:ה.. כסף קודם כל אצלי הוא צריך להגיע אליי...

אלישבע: הוא לא עבר כל המיליון וחצי?
מתן:לא לא עבר זה לא עובר תקשיבי זה לא ככה, זה במסגרת העברות הקצביות שמעבירים לעמותה מעבירים גם את

הכסף הזה עכשיו חצי מהכסף כבר עבר אוקיי?
אלישבע:אוקיי?

מתן:זאת אומרת שבאופן עקרוני 250 אלף שקל יש לך אצלי.
אלישבע:אוקיי.

מתן:הבעיה היא שהמנהל כספים שלי מפחד מאוד להעביר את זה. אז אני צריך לנסוע לעשות את זה דרך אולי דרך קרן היסוד מה
שאמרנו אז או משהו כזה. וזה ייקח זמן אתם צריכים להיות סבלניים אני לא הולך להסתבך בגלל השטות הזאת.

אלישבע;אני.. אבי גם לא רוצה שתסתבך אבל אני רוצה שנטפל בזה אתה פשוט כאילו כותב לי נדיר בדצמבר כאילו מזה
התשובה הזאת?

מתן:בסוף שנה נשב אני ואת ומנהל עסקים שלך א...
אלישבע:למה צריך לשבת בסוף שבה?

מתן:כי בסוף שנה אני אולי יכו לעשות משהו אם קרן היסוד.
אלישבע:מה אולי ואם לא?

מתן:בואי תקשיבי מה אם לא אם לא... אז לא מזה לא.
אלישבע:מה זה אם לא אז לא מה אני.. לא רואה את העניין הזה שנשב בדצמבר אבל בוא נשב עכשיו נמצא פתרון לזה כאילו אני

לא אומר אני לא לחוץ לי שמחר בבוקר יעבור הכסף אכל אני ה.,..
מתן:בואי תקשיבי רגע..

אלישבע: העלות גבוהה כזאת זה הרבה כסף כאילו אני...
. מתו:אני יגיד לד מה הבעיה עכשיו אני� ידבר איתר דוגרי



אלישבע: נו?
מתן�:יש את הבעיה אם מנהל הבספים שלי זה אני יפתור ארקיי?

/ $ 2י /י אלישבע:בו? $
מתן:הבעיה היא שאת אתם לא ¥יבד*9� את מה שמתבקש מתוך הדבר הזה....

שיחה התנתקה.
תומלל ע"י מזל צפירה בתאריך 26.11.14
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