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שם הדובר: תובן השיחה:

ה 1 דאוד 1 הלו?

2. פאינה בן, בקיצור יש לי מחר נהג אחר, ויקה מגעי איתו וייקחו וזהו.
קירשנבאום ,

3, דאוד אני יודע. נו מצויין בי אני ינסה לנסוע מוקדם יותר בגלל"

4. פאינה אתה לוקח את קוטי או קוטי לא נוסע. מה קורה?

קירשנבאום

7. דאוד אוי, זו בדיוק אבן הנגף, מאיר לא מגיע הודיע על זה עכשיו, נו בסדר אני יכול

^ להאשים רק את עצמי, אני הייתי צריך לבדוק את כולם, תקשורת גם, מאיר לא
מגיע, יש לו ביום ראשון חתונה, לקוטי מחר מבחן, או מבחן או טסט אני לא יודע

מה, אז הוא מאחר (מילים לא ברורות).

6. פאינה איזה טסט יש לו מחר?

קירשנבאום

7. דאוד אני לא יודע (מילים לא ברורות). או שנהיגה או שעוד משהו.

8. פאינה טוב, מי יתעסק מחר עם התקשורת?

קירשנבאום

9^ דאוד או - קיי שאלה טובה, כי מאיר הודיע את זה לקוטי רק עכשיו, התקשרו לדוברת של
איילים, היא לא התכוונה להגיע ואף אחד לא הודיע לה, בסדר, עכשיו בנראה אני

אקח את שני ונתעסק, עכשיו מאיר חייב להגיד מה הוא סגר חוץ מ"וואלה".

10. פאינה אויי..
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וו. דאוד כן, אני מבין, אבל עוד שעתיים יהיה לנו מיני אתר.

12. פאינה בסדר. מישהו שלח לבקי הזאת, מהפדרציה משהו..

קירשנבאום

13. דאוד - אני עכשיו אבדוק שוב, אתמול הייתה צריבה לדבר איתה נחמי, ולשלוח לה הכל,

עכשיו אני אבדוק שוב.

14, פאינה טוב בסדר.

קירשנבאום

15. דאוד עוד רז התקשר.

±*ן 16. פאינה �נו?
קירשנבאום

17. דאוד נו בסדר, אני אומר לו: "אתה יודע אני מצטער שהוא לא הזמנתי יותר, בגלל ש.."

הוא רצה לדעת אם הכל עבר טוב, מבחינתי הבל עבר ממש טוב.

18. פאינה או - קיי, אמרת לו מה קרה אתמול עם "קירפיץ"'?

קירשנבאום

19. דאוד או-קיי, אני אמרתי לו, כיוון שאת אמרת לו. אני רק פוחד, אני פוחד שהבוס עשה

את זה כרגיל בתור בלון ניסוי, מבינה? והוא אמר ל"קירפיץ"/ "קירפיץ'" ירוץ לאן

שירוץ והבוס יסתכל על התגובה.

20. פאינה טוב, נו תראה.

קירשנבאום

21. דאוד כן. (לא ברור) אני אמרתי לו שאת צריבה לדבר עם הבוס, בדי שהוא ייתן או � קיי

 או שסטס ישמע על זה וילך שוב לסגור בעצמו, רק שאני פוחד שאיך שהוא ילך
^

לסגור בעצמו הוא שוב לא יסגור שום דבר.
22. פאינה בןי

קירשנבאום

23, דאוד איך שהוא סוגר, העיקר שאנשי אסתרינה מתגעגעים אליו.

24. פאינה בןי

קירשנבאום

.., כרמית או איך שקראו לה. 25. דאוד זאתי

26. פאינה כן, כרמית. כן.

קירשנבאום

27, דאוד והיא עובדת שם עד עכשיו, התפלת ים המלח. טוב.

28. פאינה טוב, אתה לא רשמת לי מתי הפגישה עם אולגה לבידיבה.
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29. דאוד אה... בסדר, היא תמורת שלושת אלפים מובנה לעסוק בזה.

30. פאינה אתה רואה כמה זה טובי
קירשנבאום

31. דאוד לא, לא, היא מובנה לעסוק. בסדר, רק עכשיו צריך...אני אמרתי לה ששבוע,

שבועיים אני אארגן אנשים משלנו. אנשים ריאליים, נורמאליים עם ראש על

הכתפיים. שלושה, ארבעה, חמישה אנשים. אני אסגור איתם עד אלף שקל.

32. פאינה אז מה? איפה אז אריק הלמן?
קירשנבאום

 33. שג0*ה! שם אריק הלמן מתכוון להשקיף, לארגן את זה מהצד. אבל מה הוא מקבל מזה, אני לא
^

מאפיין מסמך לא. יודע. אני לא דיברתי איתו על הנושא הזה.
ידוע.

34. פאינה אהמ.

קירשנבאום

35. דאוד מה בסופו של דבר עם ביידר?

36. פאינה הוא כנראה הלך ממני נעלב. אתה יודע, אני יבולה להתנהג כמו פיל במנורה...חנות

... הוא הגיע, אני ישבתי ואכלתי את המנה המסכנה קירשנבאום חרסינה. אני גם כבר למדתי
...המסריחה הזאת שלי

37. דאוד כן, כן.

38. פאינה אז אמרתי לו טוב, אתה איחרת אז יש לך בדיוק חמש דקות. ביום ראשון אתה

קירשנבאום מתחיל לעבוד. תגיע בשעה עשר לשם, נתחיל ואני אעשה היכרות בינך ובין כולם.

 ומה? ואיך? איפה? אז מה איך, איפה? אני הרי הסברתי לך בבר הכל. לא, אבל אני
^

רוצה עוד פעם, מה המשכורת? אז אמרתי איפשהו עשר אלף שקל. מה? זה הכל?

אני אומרת כן, זה מה שמרינה, אני יבולה להראות לך את תלוש המשכורת שלה.

39. דאוד י חבל על הזמן.

40. פאינה אה?

קירשנבאום

41. דאוד חבל על הזמן. מעניין במה הוא היה מקבל, אם זה הבל.

42. פאינה אני לא יודעת. כמה באמת הייתה המשכורת של מרינה?

קירשנבאום

43. דאוד נו פאן, נו... אני מקבל נקי שמונת אלפים חמש מאות. יש לי אבל אוטו וזה...

44. פאינה אנחנו לא מדברים נקי, אנחנו מדברים ברוטו. אני לא מדברת אה...

קירשנבאום
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45. 1 דאוד | ברוטו זה איזה שתיים עשרה.

46. פאינה או - קיי. אז נראה במה מרינה הייתה מקבלת ונביא לו אוהו דבר.

קירשנבאום

47. דאוד טוב, מרינה...

48. פאינה הוא כנראה... הוא כנראה הלך מבואס. מה הוא חשב? שהוא יקבל עשרימ וחמש

קירשנבאום אלף?
49. דאוד טוב, נסדר את זה. "

50. פאינה נו אז שיגיד שזה לא מתאים לו.

קירשנבאום

 51. דאוד כ{.
^

52. פאינה או - קיי.

קירשנבאום

53. דאוד אה, התקשר גולדנשטיין וביקש לקבוע איתך פגישה.

54. פאינה למה? אני לא רוצה לראות אותו.

קירשנבאום

55. דאוד אני לא שאלתי למה. אבל אני אמרתי לו... תגיד לי, למה אתה כל הזמן את האמת?

"לא, אני מדבר בל הזמן רק את האמת וכולם על הזין שלי." אני אומר: "בסדר...

בסדר..."

56. פאינה איזו אמת? איזו אמת הוא מדבר? הוא מדבר, הוא מדבר, הוא אומר את האמת -

קירשנבאום הסובייקטיבית שלו. אתה מבין?

 57. דאוד מאה אחוז, מאה אחוז.
^

 הכל על הזין שלו.
58. פאינה .י

קירשנבאום

59. דאוד מאה אחוז, הכל על הזין הזה... זה... את יודעת, זה הורג אותי.

60. פאינה בן!

קירשנבאום

, בסדר. נחשוב שהוא מתישהו יקלוט עם העל הזין הזה שלו. 61. דאוד או - קיי

62. פאינה שיקלוט מה שי... (יידיש) גבר גדול הבל על הזין שלו.

קירשנבאום

63. דאוד כן, בן, כן, זה... בל הזמן הוא אותי.,. אצל פו הדוב גם היה את זה לפעמים וגם אצל

קוגן, ככה לפעמים.

64. פאינה בן. קוגן הוא הילד הבי נורמאלי שם נראה לי.

קירשנבאום
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65. |��דאוד | נו, קוגן נורמאלי, הוא כותב, הכל. אגב, צריך לעשות איתו עכשיו חוטר, טוב. זהו,

רק"ע הייתה, בן?

66. טאינה כך

קירשנבאום

67. דאוד טוב, בסדר, יאללה...

68. פאינה יאללה... ביי, ביי.

קירשנבאום
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