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פאניצ'קה מתקשרת, נענית על ידי דארד.
להלן תמליל השיחה:

דאוד:הלו.
פאניציקה:כן?

דאוד:כן, פאניציקה, פו... את יכולה לדבר?
פאניציקה:כן.

דאוד:איך עבר שם?
פאניצ'קה:בסדר גמור.

£ דאוד:אספו אתכם? הכול בסדר?
פאניצ'קה:כן.

דאוד:אוקי, טוב, שניידר הצליח להשיג אותך?
 פאניצ)קה:לא, בקשר למה?

^ 
:

" דאוד:אה, את יודעת, מה הוא רוצה?
פאניצ'קה:מה?

דאוד:הוא רוצה לדעת, מה סגרנו עם אפי נווה, ומה הוא, עם הקבוצה שלו, יכול לקבל מזה.
פאניצ'קה:אהה, ולמצוץ?

דאוד:את מבינה? כשאנחנו עושים אז אומרים לנר "אה, למה אתם עם צעירים?".
פאניצ'קה:אהה.

דאוד:אבל יש לו קבוצה גדולה בצפון.
פאניציקה:אהה.

דאוד:כמו כן, יש לו קבוצה בירושלים, זה איציק קויפמן, מקורבים.
! פאניצ'קה:אהה.

דאוד:כמו כן, הוא כבר דיבר עם דידי, את מבינה? מה שאנחנו לא עושים, אז ישר האחרים עושים.
פאניצ'קה:נוי ברור.

דאוד:זהו. ומי מביא אותו לאפי נווה? לבן אדם שלו?

^ דאוד:אנשים של ישראל כץ.
פאביציקה:אהה.

דאוד:זד,ו. לי.. בסדר, הוא דיבר איתי, אני אמרתי לו "נו, תגיד, מה אתה רוצה", הוא מהסס. אני אומר, "תגיד, אם יש לך קבוצה
פאניציקה:אהה, אהה.£ גדולה, בסדר, אני אבדוק, עם פאינה, עם דדי, עם אפי".

דאוד:תגיד... אוקי, אבל הוא לא אמר בבירור. זהו, אז שיהיה לך בראש.
פאניציקה:אוקי.

דאוד:ארקי?
פאניציקה:טוב.

דאוד:היה לי עוד משהו. טוב, את זה שלחנו, קודם כל, לערוץ השני.
פאניצ'קה:אהה.

דאוהיש לו בלעדיות בינתיים. ניסן שלח לכתב הזה, שעשה את הכתבה הזאת.
פאניציקה:אוקי.

דאוהוטל נחום שלח ל"הארץ", אני ישר שלחתי לו.
פאניציקה:אוקי.

דארד:נו, ואת יזרוס עשיתי ו"שלחתי את זה לביידר ושלחתי לתקשורת, נראה
פאניצ'קה:אוקי, בסדר גמור. . � .

דאוהזהו, זה מה שהספקתי.
פאניצ'קה:טוב, בסדר.
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דאוהאה, בסדר. היה לי עוד משהו, דברים מסוימים. ברקנקן מצא אותך שם, כן?
פאניצ'קה:כן.

דאוד:אוקי, אז, אני אזכר בדברים מסוימים, כשאת כבר תנחתי.
פאביציקה:טוב, טוב.

דאוד:אה. אה, אה, אה, אה. אה, בסדר, את תנחתי מחר, או שלפני הפגישה עם הבוס, שם, בכנס...
פאניציקה:אין לי מחר פגישה עם הבוס.

דאוד:אה, אין לך פגישה?
פאניציקה:לא.

דאוד:אני הבנתי משום מה ממך שאת אמרת לי שאת בגלל הבוס, זה...
פאניצ'קה:ביום חמישי. לא, נו?

דאוד:אהי אוקי. כנס... אה... זה, אנטישמיות. אבל בואי נדון בנושא הזה כבר מחר בבוקר, אני אגיד לך מה צריך ובשביל מה.
: פאניצ'קה:טוב, אוקי, טוב.

; דאוד:כי יש תכנית, התאגדות הסטודנטים ומשרד החוץ. ארבעים סטודנטים עושים ניטור אנטישמיות.
פאניציקה:אהה.

דאוד:בנוסף, קורס צוהרים. נו, נדבר מחר, אני לא אלאה אותך.
פאניצ'קה:טוב, אוקי. טוב.

, דאוד:סגרו, ככל הנראה, ככל הנראה, יהיה ברור סופית ביום שלישי, את שר המשפטים לשעבר של קנדה, משרד המשפטים.
פאניציקה:אהה.

דאוד:שר המשפטים, פרלמנטריי ישראלי, הוא סגן יושב ראש הפורום, אלוני הזה.
פאניציקה:אהה.

פאניציקה:אוקי. טוב, בסדר.£ דאוד:נו, ביום שלישי יהיה ברור.
דאוד:ואני דיברתי עם יעקב (לא ברור), הוא נתן לי בן אדם, שייתן לנו מחר פרטים. נו, את גם דיברת איתו, את...

 פאניציקה:כן.
" דאוד:אוקי, רק שתהיי בעניינים.^

פאניציקה:טוב.
דאוד:טוב?

פאניציקה:נוי טוב.
דאוד:יאללה.

פאניציקה:יאללה.

דאוד�.יאללה, ביי.
פאניציקה:ביי.

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

-פאניציקה זוהתה בשמה הפרטי בשיחה הנ"ל, וכן זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935,עמדה 114818,
מתאריך 8/6/14.

-השיחה תורגמה מהשפה הרוסית ותומללה על ידי סמ"ר אלכסנדרה פצץ, בתאריך 1/3/15..

86̂ק€0627-84!€1300050-0103-4923-8 776\/01300056-0103-4923-6184-006271786 776
? 

•

: 29 יוני 2016 09:52 עמוד 2 מתוך 2 מספר האזנת סתר: 2014-114818 מספר שיחה: 23530 הודפס




