
? מסי חקירה: מס/ :ס/\0 חקירת: ע"י: תארין:
29/05/2016 � \ ?

 ̂ ?ווו ,
ן 21459 תוימלל ע"י חברת; איטיים
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תאריך שיחה; 27/8/2014 ~ ~

שעת תחילת השיחה; 20:50:59 ~
צד א: דדד גודובסקי י

! צב ב! פאינה קיוישנבאום
3171 פרטי המתמלל - שם פרטי: אלונה * שם-שפחה? אויפמן ת.ז. 54625

תאריך תמלול; 20/6/2016

£9 שם הדובר: תובן השיחה:
: 1 (צד זה מוציא שיחה) | | צד א', דוד גודובסקי

: בסדר תשאיר ככה מספיק. בן הלו? צר ב', פאינה קירשנבאום

: ה9ו? צד אי, דוד גודובסקי

צד ב/ פאינה קירשנבאום: �כן?

: רק שני דברים מצחיקים צד א', דוד גודובסקי

: נוי צד ב/ פאינה קירשנבאומ
: קודם בל לאיילים היה סקנדל עם סילבן ~ צד א/ דור גודובסקי

: צד ב/ פאינה קירשנבאומ : למה?

; בגלל שבערוץ 2 יש סרטון על איילים שבו מככבת פאינה קירשנבאומ צד א/ דור גודובסקי

̂?180 . ,̂| צד ב/ פאינה קירשגבאום : וואי
\ צד א/ דור גודובסקי: (דובר צד זה צוחק) ודבר שגי הם עכשיו לקחו יושב ראש עמותה חדש. פשוט מתן ^

עובד שם ויוקי

צד ג/ פאינה קירשנבאום : יוקי מה קשור יוקי?

; הוא אומר גייסה מלא כסף. צד א/ דוד גודובסקי

: אהא. תקשיב יוקי איפה רק אין אותה , פאינה קירשנבאום צד בי

: אני גם לגבי זה. טוב אני לא אפריע לך צד א/ דוד גודובסקי

: והעיקר הבוס שלי אומר אה האיילים האלה מי צריך אותם שיזדיינו צד ב/ פאינה קירשנבאום

: אה בסדר עדיף שיגיד את זה. אנחנו יותר רגועים צד א/ דוד גודובסקי

צד ב/ פאינה קירשנבאום : נו חכה אני לא יודעת אולי הוא אומר ארג זה בי הוא צריך להזיז הבל לצד מה

שנקרא.
: הכל יכול להיות ~ צד א/ דוד גודובסקי

צד ב/ פאינה קירשנבאום : תעזבי ואז אני אכנס בו חשבתי אתה יודע
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: 1 בן, כן, כן גם יכול להיות. טוב. 1 צד א', דוד גודובסקי

צד ב', טאינה קירשנבאום; טוב בסדר

צד א/ רוד גודובסקי: אהא

צד ב/ טאינה קירשגבאום נ יאללה ביי

(סיום הקלטה)
מספר האזנת סתר: 168505 מספר שיחה: 186
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