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גבר מתקשר ונענה ע"י דאוד, להלן תמליל השיחה:
דאוד: כן.

גבר: מה קורה?
דאוד: הכל חרא.

גבר: מצוץ. תגיד לי משהו...
דאוד: מממ...

גבר: אה... איילים הודיעו לח'ברה של רונן צור שהם מפסיקים תיהתקשררת.
דאוד: נו...

גבר: אני רציתי רק לדעת, זה מתואם איתן, לא מתואם איתך?
דאוד: אה... לא אה... לדעתי כן.

 גבר: אז בסדר.
^ דארד: חשבתי, חש... חשבתי אתם יודעים?^

גבר: אה לא בסדר אין בעיה, אני אני יודע, אני לא אכפת לי אני אמרתי ל (לא ברור) אנחנו ממשיכים אני ממשיך כרגיל, אין לי
זה...

דאוד: לא חשבתי שאתם יודעים כי הם הודיעו כבר לפני שבועיים משהו כזה.
גבר: בסזר, אבל זה ירד מהפרק כאילו הסיפור הה..,

דאוד: אה?
גבר: זה ירד מהפרק הסיפור ההוא.

דאוד: איזה?
גבר: של ה... ההתקשרות דרך איילים.

דארד: זה בינתיים כן.
גבר: טוב.

דארד: בסדר, עכשיו תקשיב עכשיו בחירות נו איזה התקשרות נו מה, מה מה, עכשיו לפאינה...
גבר: נו איו בעיה נו...

דאוד: עכשיו לכאינה נוסעים לעוז...
גבר: עזוב נו בחייך...
דאוד: מה מה מה נו...

גבר: הי, הלו זה קרה לפני שבו... שלושה שבועות, אתה רואה אני עובד איתך...
9 דאוד: נכון.

גבר: אני פשוט לא...
דאוד: נכון, חשבתי שאתה יודע...

גבר: עכשיו שרונן, אני יודע את זה אבל רצ... גם אני אמרתי ל (לא ברור) תקשיב רונן מחפש אותי, בוא רק תשאל את דארד
שזה שהכל כסדר וזהו. טוב...

דאוד: כן כי נכנסנו לתקופת בחירות, נו עזוב. טוב אני מבין שבתל אביב שם מתקדם עם האירוע הזה?
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דאוד: עם הצילומים, אני מקווה שזה יהיה...
גבר: אני מקווה שאתה לקחת על זה קרדיט?

דאוד: לא עזוב אותי מקרדיט נו, לא, אני אמרתי אני אכניס לשם את איורט.
גבר: בסדר גמור. טוב בסדר...

דאוד: עכשיו אה..". רגע ב... אה נו מממ...
גבר: יד ושם אני מחכה לתשובה.

דאוד: יד ושם... זה מארד חשוב. טוב יאללה...
גבר: אני יודע אני מחכה לתשובה.

דאוד: ארקיי תודה ביי.
גבר: ביי
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זיהוי קולות:

דוד גודרבסקי- זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחה 13660 בעמדה 114818 בתאריך 12.8.14 בה הזדהה בשם מלא + זוהה כדאוד
גודובסקי בשיחה 13588 בעמדה 114818 בתאריך 12.8.14.
השיחה תומללה ע"י רס"ר ארז רר�טר בתאריך 8 ינואר 2015.
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