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

תחילת השיחה אינה רלוונטית - מדברים על ירי לכיוון עוטף עזה ואשקלון.
ממונה: 9:43:12

דאוד:אנחנו מגיעים, הולכים לשוק. השוק פתוח, אה.. שני התקשרה עכשיו לעירייה, אני... למישהו שיכול לתת לזה מענה.
פאניציקה:כן.

דאוד:בו, שאנחנו שמחים שאתם מגיעים, זהו, הכול בסדר. טוב. אנחנו נוסעים, פאניה.
 פאניציקה:אוקי, אני גם נוסעת. אני הרי לא התחלתי...

 דאוד:כן, זה מה שאני אומר לכולם, פאינה נוסעת.^
^
9

~ פאניציקה:נו אז תתקשר עכשיו לשאדי ותגיד לו "תראה, אנחנו נוסעים, זאת הסיטואציה, אתה תחליט, מה שתרצה.

דאוד:אז שם, שם הסיטואציה הייתה יותר גרועה.
פאניציקה:למה?

דאוהאני, אני לא הצלחתי להבין אתמול, ממה התחיל הקונפליקט, עד שפתח בלילה טבלה של אוטובוסים וראיתי ששני שמה
באוטובוס... באוטובוס אחד, מעלות, יחד עם בדואים (לא ברור).

פאניצ'קה:וואו.
דאוד-.וערבים נוצרים, מגוש (לא ברור).

פאניציקה:נו, ומה עכשיו?
דאוד:לא, הם כבר נוסעי... לא, אני הרגעתי את יחי, שזאת לא הפעילות שלנו. כמובן, הם התחילו לצעוק "איך, אה... איפה

ישראל ביתנו1'. לא, זה בסדר. אבל אני אומר לשני, הם פשוט יהרגו אחד את השני. פאניה, מה, מה עכשיו? הם כבר... אני כבר
התקשרתי לשאדי, אבל הם כבר, הם אמורים להיות כבר בכניסה לאשדוד.

פאניציקה: כן.
דאוד:ועכשיו אמרו לי שבמעלות ירדו כמה אנשים, והם נוסעים. זה אוטובוס אחד. לכן, אני לא בדיוק מבין, מה הולך שם...

פאניציקה:מה זאת אומרת ירדו? האנשים סרבו לנסוע ויצאו?
דאוד:נו, כן.

פאניצ'קה:ואיך הם חוזרים?
^9 פאניצ'קה:אה.£^ דאוד:לא, ירדו במעלות. לא עלו...

דאוד:זהו. אה... זהו, עכשיו אני אתקשר לשאדי, ליתר בטחון. י
פאניצ'קהונו, תתקשר. ;

דאוד: כן.
פאניצ'קה:(לא ברור) ויש לנו איזה אמן שם?

דאוהרק ולאדי, אני חושש.
פאניציקה: אהה.

דארד:כל השאר ביטלו. אגב, אני רוצה להגיד לך, סתם, חומר למחשבה. חבריה האלה, ר... של רונן ועובד.
פאניציקה:כן?

דאוד:הם חבריה מאוד טובים, אבל מעניין, אני עוד רוצה לשאול את קותי, אה איך... ב, בתפוקה, ממה שאנחנו, כל חודש, להם...
את מבינה, על מה אני מדבר?

פאניציקה:כן, אני לא יודעת, מה להגיד לך. אני בעצמי לא יודעת.
דאוד:זהו.

פאניצ'קה:אתה מבין, זה תמיד מתחיל טוב ונגמר רע^
דאוד: כן.

פאניציקה:עכשיו, אני אמרתי, אני מלכתחילה אמרתי את זה לרונן, שאני רוצה אה זה לשלושה חודשי ניסיון. אני לא מבינה, למה
חתמו איתם לשנה.

דאוד:אף אחד לא אמר לי את זה, לשלושה חודשים.
פאניצ'קה:אני אמרתי לרונן "בוא ניקח את זה לשלושה חודשי ניסיון, ננסה1'.
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* ,.: דאוד:אהל בר את... טוב, את כבר אמרת לו.
פאניציקה:נו, שאלה, האם אפשר להגיד בהסכם הזה "אוקי, לא מתאים11...

דאוד:זה אנחנו... זה אני, את זה אני, בסדר, את זה אני אבדוק אה... יש לי אפילו העתק של ההסכם.

פאניצ'קה:אז ככה, אז צריך להכניס אותי לעיתונות, שלא... שלא צריך להכניס אותי לעיתונות. אם הייתי רוצה, הייתי מופיעה

שם כל הזמן. אבל אם דוחפים אותי לעיתונות, אז הוא אומר "אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא רוצים להיות בולטים",
למה? אתם... אני לא יודעת, מה, למה לא? עכשיו, אז מה אתם עושים? מה אתם עושים?

דאוד:לאי שוב פעם... שוב פעם, הם חבריה טובים ויעילים, הם עוזרים בעצות וכוי, אבל אני רוצה לדבר עם קותי, מה הוא... מה
הוא חושב. אבל, השאלה, איזו יעילות יש? איזו יעילות יש ממה שאנחנו נותנים להם. כי עשריםב חודש, זה... נו, את מבינה.

פאניציקה: כסף טוב. לכן אני אומרת לך...
דארד:כסף מעולה, מה יש לך?

פאניציקה:נכון. לכן אני חושבת שצריך להפסיק את זה, להגיד שאנחנו עכשיו מרגישים ש, אני אגיד "אנחנו הולכים לקראת
הבחירות, כל הפעילות הזאת, אין לה משמעות".

דאוד:נו, כן.
פאניצ'קה:(לא ברור-מדברים יחד).

דאוד:טוב, אולי, אבל בואי נדבר גם עם קותי.
פאניציקה:טוב, היו שלושה חודשים, כן? מה אנחנו עשינו? נו, אפשר לעשות...

דאוד:לא, נו, את יולי הם ניתקו, ניסן היה... ב, זה.
פאניצ'קה:אז על מה שילמנו ביולי?

דאוה-למרות שניסן, אז איפה.. נו, בסדר.
- פאניציקה:אז מישהו צריך לתקן את זה וגם להגיד "אנחנו מתנצלים, אבל לא היה שום דבר ביולי". בכלל כלום. לא פגישות, לא

*£9 כלום. על מה משלמים?
דאוהטוב, בסדר. טוב. נטפל בזה.

פאניציקה:אבל מישהו, מישהו עוקב אחרי זה, או שזה...
דאוד:לאי אנחנו עוקבים, פשוט את צריכה להדריך אותנו, איך מדברים איתם, כי ככה...

פאניצ'קה:ככה לדבר.
דאוהאוקי.

פאניצ'קה: הם עובדים.
דאוד:אוקי, טוב. טוב. היום אני...

פאניצ'קה:אוקי, אפשר, בסדר, אפשר להגיד, טוב, מלחמה, שם חודש אחד, מי אני שאוריד את המחירים האלה? טוב. הנה,
שלושה חודשים, בשלושה חודשים האלה עשו רק כנס אחד, וגפ הכנס הזה היה נופל, אם לא הייתי אומרת "בואו ניקח את ז6ת-¥

11.

דאוהמאה, מאה אחוז.
פאניצ'קה:הכנס היה נופל, אבל יחסי הציבור סביב הכנס הזה...

דאוד:מאה אחוז, ושת"פ, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לסגור חד פעמיה...
פאניציקה:ובלעדיהם.

דאוד:לא. איתם או לא, לא משנה, חד פעמית. אפשר לסגור את זה חד פעמית. כן? "הנה, חבריה, יש אירוע, בואו נעשה שת"פ,
זהו". לא צריך בשביל זה... לא צריך בשביל זה, זה... קמעונאות חודשית.

*̂| פאניציקה: כן.
•• דאוד:בסדר, בואי, בכל אופן, נדבר עוד עם קותי.

פאניצ'קה:טוב, דבר עם קותי...
דאוהטוב. כן, טוב.

פאניציקה:יאללה, ביי.
דאוד:כן, יאללה.

זיהוי דוברים:
-פאניצ'קה זוהתה בשמה הפרטי בשיחה הנ"ל וכן זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935נעמדה 114818 .מתאריך

.8/6/14
-דאוד גודובסקי זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588,עמדה 114818,מתאריך 12/8/14.

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