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פניצ'קה מתקשרת נענית ע"י דאוד להלן תמליל שיחתם:
?תרגום השיחה מהשפה הרוסית

בתחילת השיחה מדברים לגבי חופשות ותכנון נסיעות לחו"ל של פניצ'קה. פניצ'קה אומרת שלדעתה המשרד שלה כבר לא מסוגל
לעמוד בתשלום הנסיעות האלה.

בהמשך דאוד: אנחנו צריכים עוד להבין... (מגמגם)... הערים אני מבין לא עברו. ההם ההם...

£ פניצ'קה: (נאנחת) (מילה לא ברורה) עכשיו מתעסקת, ההם כפי שאתה מבין אני עכשיו דיברתי עם ויקה בעניין הזה. אני נגשתי
^ אתמול לתמיר מוועדת כספים, אמרתי לו נו מה אתה לא יכול להעביר אותי. הוא אומר י'פאינה, את היית שם, את עשית דילים,

 הם כולם הקשיבו לך. את לא יכולה לעשות את זה בש... ב"רמונד קנטרול" אתה יודע של ...(לא ברור). אני אומרת לו "נו בסדר,
^

" אבל רוברט שם". הוא אומר "נו מה את אומרת, רוברט לא מסוגל לעשות שום דבר..."
דאוד: עזבי, הה עזבי, מי זה רוברט.

פניצ'קה: הוא לא יודע לעשות כלום, הוא אומר הוא לא יודע לעשות כלום, (שם לא ברור)כבר משיג/ה בשבילו/ה יותר מרוברט.
רוברט לא מסוגל לסגור כלום.

דאוד: קודם כל, קודם כל מאה אחוז, שנית, אני לא יודע אולי זה אמת מה שרוברט עשה שבוע שעבר כשרבתי עם אניה, אבל אני
אמרתי לך, למה אני צריך את הסיעה הזאת, שישרפו, ושיהיו בקשר עם המפלגה רק דרכך. הה... היה חוק, היה צריך לחתום על

חוק תרבות.
פניצ'קה: כן.

דאוד: נו זה פורום תרבות וכוי, אני אפילו לא זה אותך. התקשר אלי סטיבן, אומר הנה עמר ורוברט סירבו, הוא ברוגז איתם. את
מבינה הוא כל הזמן ברוגז.

פניצ'קה: למה ברוגז?
דאוד: ומתי ש... הוא ברוגז איתם, עמר סירב, לא הוא, רוברט סירב, עמר (מילה לא ברורה). אני התקשרתי לעמר, הוא אומר

איך שאניה אולקר תגיד. אני התקשרתי לאניה אוליקר, אומר לה תשמעי, הנה חוק תרבות... אוקי, שלחתי אליה את סטיבן, היא
אמרה בסדר אני אראה את החוק הזה. זהו שקט, סטיבן מתקשר-לא חתמו. אני מתקשר לאניה, בתשובה אני מקבל הכל חח

 מקללות, צעקות צרחות, רוברט אסר. רוברט התקשר ללנה מ"גשר'י, אמר זה חוק רע, תמיד דופקים עולים, הנה הנה... כל זה
9 שמאלנים.^

פניצ'קה: למה דופקים עולים?
£ דאוד: אני לא יודע, אבל זה רוברט במיטבו. אני לא יודע אם את... אני לא סיפרתי לך מה שהיה ב... באיזו קונסוליה, הא

 בקונסוליה הבלרוסית, רוברט הרי נעלב על חיים צ'סלר. נר בסדר את נעלבת על חיים צ'סלר, את יכולה להגיד את זה לחיים צ'סר
~

בפנים, להגיד לו כל מה שאת חושבת עליו. בקונסוליה, חיים צ'סלר עומד עם זה, עם רומה שלו, עם שמיר.
פניצ'קה: כן.

דאוד: רוצה לעשות שם בבלרוסיה, אבא שלו הרי מבלרוסיה פה ושם, בא רוברט אומר לשמיר "יאיר אל תתעסק איתו
זה ייפידרס'י (קללה גסה ברוסית)" והולך. יאיר אומר "חיים אל תשים לבי'. צריך לדעת להשפיל את עצמך ככה. כל זה רוברט.
אז בטח הוא לא יעשה דילים, איך הוא יעשה דילים אם הוא מזיין (מילה לא ברורה) על איזה חוק תרבות מסכן ש..(מילת קללה
ברוסית) נו איך הוא יעשה דילים?! זהו. וחוץ מהערים הראשונות האלה, כשהיית נו בזה, באשקלון, בחוף אשקלון וכוי גם כל...
לא ברור מה. כולם האמת, חוץ מסרלטנוביץי אף אחד לא מתקשר אלי, (מילה או שם לא ברור) אפילו לא הלך להגיד לאף אחד.

פניצ'קה: שמה?
דאוד: נו ש... שיהיה כסף. וסולטנוביץי ישר רץ, אמר לכולם.

פניציקה: נו אני מקווה שבכל זאת, אז אתמול סוף סוף הגענו למשהו שאולי ננסה היום באוצר להפריד את העברה שלי מההעברה
של "בית יהודי" ואז זה יעבור.

דאוד: הא כן, אבל אבל זה...
פניצ'קה: זה מה שויקה תנסה לעשות היום באוצר.

דאוד: והערים האחרונות האלה, חוף אשקלון, אשקלון, שדרות ו... ואשדוד הם שם בפנים או לא?
פניציקה: את זה צריך לבדוק עם ויקה.

דאוד: אני אבדוק איתה, כי כעיקרון הם לא היו שם בפנים. הוספנו את זה בשלוש השבועות האחרונים.
פניצ'קה: חרף אשקלון אפשר להעביר דרך חטיבה כי זאת מועצה אזורית.

דאוד: חוף אשק... חוף אשקלון כן.

10520 סתר: 2014-114818 מספר שיחה = האזנת הודפס� 29 יוני 2016 09:08 עמוד 1 מתוך 2 מספר



0,

*

פניצ'קה: ומה עוד יש שם, אתה אומר?
דאוד: נו מה שאת הבטחת, שדרות, זאת אומרת מליון וחצי היה אשקלון, מליון וחצי, נראה לי, שדרות ואשדוד ואשקלון כל אחד

חצי מליון.
פניצ'קה: ערים, יהיו צריכים... הם שייכים ל"נגב וגליל"?

דאוד: נו אשקלון ושדרות מאה אחת.
פניציקה: אז אפשר דרך "בגב וגליל1'.

דאוד: אוקי שד... אני אבדוק לגבי שדרות. טוב עכשיו את שומע,.. (פניצ'קה נכנסת לדבריו)

פניציקה: אני אתמול סגרתי, תדבר שם עם משרד החקלאות, הם עושים שם איזה שהם קורסים חקלאים, איזה שהם הכשרות, לא
יודעת, בערים. אז אני נתתי עיר אחת, קריית גת שיעשו. כי הזנחנו את קריית גת לגמרי בזמן האחרון.

דאוד: אוקי, לא, אני אני בקשר איתם, אבל בסדר, אוקי.
פניצ'קה: אתה בקשר איתם, אבל זה לא אומר שאנחנו מטפחים שם משהו, לכן נתתי להם לפחות איזה שהו קורס כדי ש...

דאוד: כן, עם מי לדבר שם? עם רמי?
פניצ'קה: צריך לדבר עם רמי, כן.

דאוד: אוקי, טוב. זה הה... גדלקין ניגש אתמול, הוא הרי היה בשדרות... (פניצ'קה נכנסת לדבריו)
פניציקה: לא מצאתי את איציק.
דאוד: לא מצאת, אוקי, בסדר.

פניצ'קה: לא, לא מצאתי את איציק, אני אנסה למצוא אותו עכשיו.
 דאוד: תנסי פשוט לבדוק, לא יודע, אני אתקשר עכשיו לעמוס. טוב, הה... כאשר גדלקין היה אתמול בשדרות, היה שם הרי "נגב

" גליל" והיה שם יחיאל הזה, "מודריק" נו זה, נו נכה הה תקציבן, נו זה שהיה בכנס שלנו...(פניצ'קה נכנסת לדבריו)^
 פניציקה: כן כן כן כן.

" דאוד: אוקי, גדלקין אומר לי אז מה, הרי אז ניסינו לעביר דרכם שני מליון.^
פניציקה: כ;.

דאוד: אמרתי "תיגש", בערב גדלקין אומר לי "אני ניגשתי, אמר מה שפאינה תגיד, אני אמצא דרך". אני אתקשר אליו עכשיו.
פניצ'קה: יאללה תתקשר.

דאוד: (לא ברור)
פניציקה: בוא דרך התקציבן הזה, בוא אשקלון, אשדוד, נצרת עילית.

דאוד: אוקי אני אבדוק, טוב, אם אשדוד שם בפנים.
פניצ'קה: טוב, יאללה.
דאוד: טוב יאללה, הה.

פניציקה: אוקי, יאללה בי.
דאוד: בי.
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