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פאביציקה מתקשרת, נענית על ידי דאור.
להלן תמליל השיחה:

דאוד:הלו.
פאניציקה:אתה חיפשת אותי?

דאוד:לא.
פאניציקה:אה, אוקי.

 דאוד;רק מתכתב עם שי חרמש ועם כולם.
 פאניצ'קה:כן, אני דיברתי פה עם זאב אלקין...^
 דארד:אהה.^

פאניצ*קה:ועם נחמן שי, הוא פה, אם הם רוצים לעזור בפרויקט הזה. של אנטישמיות. אז אלקין אמר, טוב, אני עכשיו יושב ראש^
קואליציה, אז אבי בכלל לא יוצא לשום מקום.

דאוד:אהה.
פאניצ'קה:נחמן שי אמר, אם זה בישראל, אני מוכן לצאת, ועכשיו אף אחד לא רוצה לצאת מפה עכשיו.

דאוד:ברור. . -
פאביצ'קה:אני רק יוד... אני, אני, יוצא לי הנסיעה הזאת לאוסטרליה עכשיו, כשהוא סוחב אותי אמנון בן עמי, בנוגע לציפי,

בדצמבר, לעשרה ימים...
דאוד:מ; זה... זה מקצועי, אבל עשרה ימים, זה כן... -

פאניציקה:כן, אבל... כן. אני טסה לחו"ל.(מה קרה? אה/ טסה לחו"ל, על-*ש3ו< לחופשה שלי, לשלושה שבועות. אז בכלל, איווט
/ג ^ <>,</< ^ 0̂ / ג/; ̂  *\י יתלה אותי.

דאוד:בן, אבל עכשיו... לא, בסדר, דצמבר-נוכמבר, אבחנו לא יודעים. עכשיו ברור שאף אחד לא ייצא בחודשיים הקרובים,
אחרת תהיה פה מלחמה רצינית. כן, אבל אני רוצה להגיד שאני כמובן אלך (לא ברור) אבל אני כבר, לא נפלתי עליו... רן בדיוק

הגיע(בטיסה), נו, זה. מטעמו של עובד.
פאניציקהנכן.

דאוד:בוי אני אומר לו, בחור, נו, זאת הסיטואציה, אנחנו מבזבזים סכומים מטורפים, אנחנו מבזבזים כוחות מטורפים, נו, כן.
פאניצ*קה:על מה?

^4*4 דאוד: אבל ככה זה לא יכול לעבוד. אנחנו לא יכולים לעבוד ככה.
^י~ פאניצ'קה:נו, בשביל מה? הם ממציאים הכול, רק מה שעולה לנו כסף.

דאוד:אה, ו**מ39 אפילו לא ממציא. ישיבה שנייה, הוא יושב, הוא כמעט ולא משתתף.
̂ 3/ג / פאניצ'קה:כן. **? 7/

לאוד:וב... ביום חמישי, חוץ מסיפור עם תומר ואביטל...
פאניציקה:לא אמר כלום, כן.
דאוד:לא אמר כמעט כלום.

פאניצ*קה:נו, טוב שניסן נוכח שם. בסדר.
דאוד:לא, נו, גיסן... ניסן ורן בחורים טובים, רן אמר שילך להשיג כסף, לא יודע, איפה הוא ישיג אותו, אבל בסדר,

פאניציקה:ו... אה... עובד לא אמר שהוא ישיג כסף בשביל זה?
̂') פה ושם. דאוד:הוא אמר (לאלב

̂'ג ̂  3י' ;י/ פאניציקה:כן? איפה?

דאוהאכל אני אמרתי לרו שחסר לי שלושים, ועכשיו חסר לי שישים. אבל בסדר, אני אנסה להמציא עכשיו סיפורים. טוב,
דיברתי.., *

פאניצ'קה:לעיתונות, אנחנו לא נבזבז על זה כסף.
דאוד:גם זה אפשרי. תיאורטית, הם צריכים לעשות עיתונות בלי שום... בלי שום...

פאניציקה:כן. -*'/
דאוד:את יודעת, לעשות שת"פ א335ג*, אז אנחנו לא צריכים אותם. נו, שילמו...

פאניציקה:בדיוק.
דאודלחהו, את מבינה?
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, . פאניציקה:מתי נגמר איתם כל הסיפור? .
̂ *- ן דאוד:אני חושב, אני אמור להיפגש עם מתן מחר או ביום שלישי, אני אגיד לך בוודאות. ץ< ��
פא3יצ'קה:נר, וזהו, צריך לסיים את זה (לא ברור) אבל צריך (לא ברור) עכשיו מתחילים כל ה(3א^גט=) עם התקציב פה ושם. :

לאוד:כן, עכשיו לא צריך להמציא משהו, צריך לנצל את מה שיש.
פאניציקה:כן.

דאול:כי אחרת אנחנו הופכים להיות לא רלווטיים.
/ > ̂ פאניציקה:כן. £

̂ה על סדר היום... לאוד:אנחנו ממציאים דברים כלשהם שלא עו
פאביציקה:כן.

לאוד:נו, לא עומדים... אנטישמיות לא עולה על סדר היום, גם אם תתפוצצי.
פאניצ'קה:נו, ומה לעשות? ובשביל מה צריכים את זה?

דאוד:זה יעלה על סדר היום, אם יהרגו שם מישהו.
פאניציקה:כן.

דאוד:נר. נו, מה אני יכול להגיד לך? את צודקת.
פאניציקה:טוב, התחלנו בסדר, התחלנו,.,

דאוד:לא, התחלנו, אז בואי כבר נקרע את הפופיק וננסה לסיים, אבל.., אבל זה ככה. זהו. כסדר, איך היה שם עם הסוכנות?
פאניציקה:לא רע,

דאוד:בםדר?
 פאניציקהנכן.

^ דאוד:יאללה.£ פאניצ'קה:טוב.^ דאוד:בו, ברוך השמ.^
פא3יציקה:בסדר.

דאול:טוב, בסד... אה, דיברתי עם רוני ויניק, אמרתי לו, הוא שלח הכול.
פאגיצ'קה:הוא אומר שמצאו שם איזה בחור, כנראה.

דאוד:את מי?
פאניצ'קה:מוב, בסדר, אני אדבר עכשיו עם רוני. טוב...

דאוד:איפה מצאו?
פא3יצ'קה:נו, יאללה.

דאוד:לא, לי הוא אמר שאץ עדיין ש... שאין עדיין תקן...
פאניציקה"..כנראה כבר מצא מישהו.

דאוהבקיצור. טוב, הבנתי. סתם מכר את מה שאין.
פאניצ'קה:טוב, בסדר.

דאוהבסדר, מה לעשות? טוב, אוקי.
פאניצ'קה:טוב, יאללה.
דאוד:נו, יאללה, ביי.
פאניצ'קה:ביי, ביי.

^^^ זיהוי דוברים:
-פאניציקה זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935, עמלה 114818, מתאריך 8/6/14.

-ראוד גודובסקי זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588, עמדה 114818, מתאריך 12/8/14.

-השיחה תורגמה מהשפה הרוסית ותומללה על ידי סמי'ר אלכסנדרה פצין, בתאריך 15 /16/3. /
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