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פאגיצ'קה מתקשרת, נענית על ידי דאוד.

; 
להלן תמליל השיחה: י

דאוהרק שניה. הלו.
פאניצ'קה:הלו.

דאוד: כן, פאביציקה.
פאניציקה:תראה, אה... עד שאני אבוא, נדבר על דברים אחרים. אז ככה, אה... (לא ברור) אחראי על הספק זה, נגב (לא

? ברור) אני דיברתי איתו בבוקר.
^ דאוד:מי?מי?  ̂!

ן 49 פאניציקה:מילר.
דאו�דגאה, ארקי.

פאניצ'קה:אני דיברתי איתו בבוקר, שילר ליואב (לא ברור) שיסדר איתו.
דאוד:אהה.

פאניציקה:שיגיש הכול. הוא סגן בוועדת בחירות, שישבור את הראש, אבל... בקיצור, הוא אחראי וצריך לעקוב אחרי...
דאוד:אני הבנתי, כן, אבל אני דיברתי עם יואב ביום חמישי.

פאניצ'קה:אוקי. נוצרים...
דאוד:חכי שניה. חכי שניה. שניה. כן, כן, נוצרים. כן.

פאניציקה:נוצרים, הוא כן רוצה מישהו למקום השש עשרה.
דאוד:אהה.

פאניציקהנלכן הוא אומר, תבחרי את מי שאת רוצה. רוצה את אדי, רוצה את הקצין הזה, תיפגשי, תחליטי...
דאודזטוב, את הקצין צריך להבין. אם הוא קצין, אז הוא...

פאניציקה:דבר עם גדלקין.
דאוד:כן, עכשיו אני אדבר עם גדלקין.

פאניצ'קה:בעקבות כך שאתה מדבר עם גדלקין...
דאוה�אהה.

פאניצ'קה:אז, הוא שאל אותי, אם אפשר לקחת את ליה שם טוב לעבודה לשלושה חודשים, לבחירות. לסדר לה עבודה איפשהו
^^4 שם, ושאנחנו נוסיף תקציב, שהיא תעבוד שם ושנוריד אותה לשלושה חודשים מהראש.

^^ דאוהאוקי, אני גם חשבתי על זה כבר, היא הרי בכל אופן, הייתה אז בבחירות, כשהיא עוד הייתה איתו.
פאניצ'קה:אוקי.

דאוהעכשיו אני אדבר איתו.
פאגיצ'קה:טוב?

דאוהאוקי. כלומר, חכי אה... לעקוב מה קורה עם מילר, אה... לעקוב מהעם מילר, לבדוק נוצרים ולבדוק את ליה.
פאניציקה:אתה מבין, מה הוא רצה אתמול, חוץ מהכל?

דאוד:נו?
פאניצ'קה:שאני אהיה יושב ראש בחירות, הוא כבר לא יכול להתעסק בזה. אני יושב ראש בחירות"..

דאוד:נו, הוא שר ה...
פאניציקה:זה בכלל...

דאוד: הוא שר החוץ, אוקי.
פאניציקה: כן.

דאוד: וזאת, אינה...
פאניציקה: ועודד יהיה...

דאוד:אה, עודד.
פאניצ'קה-לא לא, אני לא ידעתי, את מי הוא רצה. הוא רצה מישהו, הוא רצה מישהו, אבל אני, הרי אין לי (לא ברור-

מקוטע) "אתה תהיה יושב ראש, אני אהיה מנהלת, אין לי כסף להחזיק עוד פונקציות כלשהן11, ואז הוא אמר "נו, אז אני אצטרך
לקחת מישהו, עוד מישהו אחד לצוות האישי שלי". "את מי?1' אני אומרת, י'זה לא עכשיו, זמן11 עודד יהיה "ממלא המקום '

שלי. הוא יהיה ממלא מקום שלי, בחינם, וניתן לו את כל הכאב ראש הזה. כל הישראלים האלה שמתקשרים, שיש להם רעיונות
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כלשהם, שאומרים משהו, שזה, אז הוא צריך מפניות הציבור האלה...
דאוד:(לא ברור-מדברים ביחד) דניס. דניס הוא, יעבוד...

פאניציקה:נכון.
דאוד:כן, והוא גם.

פאניצוקה:אוקי.
דאוד:בסדר, זה עוד לא הדבר הכי, לא הדבר הכי גרוע.

פאניצ'קה:זה לא הכי גרוע, אבל...
דאוד:יותר גרוע... יותר גרוע שאני לא מבין, לאן אנחנו הולכים.

פאניצ'קה:אבחנו לא הולכים לשום מקום, כי הוא בורק, אני הרי אמרתי לך, גיא בכור, רון פרוסור וגבי ברכש. אני
אמרתי "בשביל מה?".
דאוד:לאן? לרשימה?

פאניציקה:כן. ,
דאוד:נו, רון פרוסור עוד... פה ושם.

� פאניציקה:ומה הוא יעשה? הוא יכול להיות רק שר החוץ ושום דבר מעבר לזה. הוא אחלה גבר, אחלה גבר! אבל...
דאוד:לא, נו, פשוט עכשיו, עכשיו, עכשיו, כמו גימיק, רון פרוסור יכול היה להיות...

פאניציקה:כן.
דאוד:אה, טוב, גבי ברבש כנראה לא, מי אותו... נו, אני לא יודע, אולי בעברית מכירים אותו טוב.

פאניצ'קה:וגיא בכור שוב מושך אותנו חזק ימינה.
דאוד:עזבי, ימנה, את מבינה, אני עם ויטיה היום... ויטיה בכה לי שם היום, בעניין כל הדברים שהבוס אומר, ואני דיברתי איתו

^9 פאניצ'קה:אסור.^^ היום בבוקר. אנחנו תמיד צעקנו שצריך ליפול על 'הליכוד' וצריך לענות, אבל אנחנו צעקנו...
דאוד:שנייה. אנחנו צעקנו, רק אז שנלחמנו בקולות של אלה, שמשתייכים ל'ליכוד'.

פאניציקה:כן.
דאוהכשהיינו צריכים להלחם. ועכשיו? אנחנו כאילו זזנו שמאלה, אז למה ליפול עלינו? אם הוא אלטרנטיבה של ביבי, אוקי,

טוב, מצוין. אז דבר, ולך להלחם בקולות ימין של 'ליכוד1. אתה מחנה לאומי. אתה מוביל מחנה לאומי, במקום ביבי.
פאניציקה:ו... והוא...

דאוד:הא עושה. והוא עושה... את מבינה?
פאניציקה:אבל הוא לא יכול... כן, הוא...

דאוד:אני הייתי בשוק, הם כולם אומרים "נמאס מביבי, שליברמן יתחיל להתעסק בזה", טוב.
פאניציקה:כן.

דאוד:וליברמן אומר...
(לא ברור-מדברים ביחד).

פאניציקה:לא< אז הוא צריך להגיד "אני אהיה בראש מחנה לאומי".
דאוד:כן, אבל הוא הרי לא אומר. הוא אומר "אני אזוז שמאלה, ואלכלך על ביבי", אבל אז הוא יאבד בכלל את כולם.

פאניציקה:כן.
דאוד:את מבינה? לא ניתן יהיה להשיג שום דבר ו...

£6¤ דאוד:ברור. יאללה._^ פאניציקה:לא יודעת. דוד, אין כוח, זהו, די. את הרעל הזה אני כבר קיבלתי מספיק בבוקר. זהו, אחר כך, ביי.
פאניציקה:יאללה, ביי.

זיהוי דוברים:
-פאניצ'קה זוהתה בשמה הפרטי בשיחה הליל, וכן זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסים מספר 935,עמדה 114818,מתאריך

.8/6/14
-דאוד גודובסקי זוהה בשמו הפרטי בשיחה הני'ל, וכן זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588, עמדה 114818,

מתאריך 12/8/14.

-השיחה תורגמה מהשפה הרוסית ותומללה על ידי סמ"ר אלכסנדרה פצץ, בתאריך 15 /9/3.
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