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פאניציקה מתקשרת, נענית על ידי דאוד.
להלן תמליל השיחה:

דאוד:הלר.
פאניציקה:הלו.

דאוד:אבי בדיוק קורא.
פאניצ)קה:חכה, הייתה לי שיחה איתר, שפשוט אה... (לא ברור), אתה יודע? אני אומרת לו "זרזה"(=זיהום+מילת גנאי), "הנה,

הם אומרים לי שניצלתי אותם וזרקתי". אני אומרת "איך ניצלת? לדעתי..."
דאוד:מי? מי אומר?

£ פאניציקה:(לא ברור-מדברים ביחד). קירפיצ'וב.
דאוד:אהי קירפיצ'וב.

פאניציקה: "לדעתי, אתה סידרת לקירפיציוב מקום עבודה. עם ההשכלה שלו, העבודה שעשית בשבילו, זה רחוק מלהיות יניצול
£ וזריקה/ אבל תראה, אם אתה רוצה להשאר עם מנדט אחד בראשון, וכל הרשימות הצעירות האלה שהבאתי לך, אתה מבין שהם

כולם קשורים לרז? אם רז עוזב, אז עוזבת נס-ציונה, עוזבת פתח-תקווה, עוזבת אה... זה".
דאוד:נר אה... רחו... רחובות.

פאניצ'קה:רתובות, כן. אני אומרת, אתה צריך להחליט, מה אתה רוצה. הוא אומר "אני מבין", "תראי, אני יושב איתם עוד פעם
בשש עשרה לחודש", אני אומרת, "אני לא יודעת, מה בשש עשרה, אני יושבת עם רז ביום חמישי". הוא אומר "תתחילי לדבר
איתו, אני אנסה", אני אומרת "איווט, אל תיתן להם ללחוץ עליך, אתה עשית בשבילם מספיק. הם הרסו/בזבזו את כל הקרדיט

שלך, שנתת להם". נו, הוא אלמר, לנה, לנה ירפיק הייתה בחתונה, אצל אירקה (לא ברור).
דאוד:אצל (לא ברור), כן.

פאניצ'קה:נו, וכמובן, גם התחילה "ניצלו וזרקו1'. אני אמרתי לו "לא, אנחנו בדיוק דואגים לה, אבל אתה ראית, איך לנה נראית",
הוא אומר "כן", אני אומרת ''תגיד, איפה אני יכולה לסדר לה מקום עבודה? תגיד11.

דאוההיא רוצה למשרד התיירות, אז הנה, שהבוס יסדר לה מקום עבודה, של דובר רוסי.
פאניצ'קה:כן, איזה דובר? היא צריכה...

דאוד:נו, את אומרת לי?
פאניצ'קה:ללכת לביטוח לאומי ולקבל ניקוד. היא מבינה שהיא... זה צריך לדבר עם איליה ולהסביר לו שהיא צריכה ללכת

£ להוציא...
^ דאוד:אני... אני... בטח שאני אדבר, אבל... אה, דרך אגב, הוא התקשר אלי. טוב שהזכרת לי, אבל, אני חושב...

פאניציקה:תגידי לה שהיא אמורה לקבל אחוזי נכות על זה.
דאוד:טוב, אני אפול על גליודין ערד פעם, את הרי מבינה את זה גם. הכל לתחת. אבל, עם ראשון, שוב, אה... את מבינה, אנחנו

9 הרי, אנחנו לא זררקים אותם, אנחנו...
פאניצ'קה:אני אמרתי לו, אמרתי...

דאוד:הפוך.
פאניציקה:את רז, אחר כך נביא את רייף, ואז, ננסה לצרף אותם לקבוצה הזאת. אבל לא ייווצר מצב, בו קירפיצ'וב מארגן את

הקבוצה הזאת.
דארד:מאה אחוז, כן, כן. מאה אחוז.

פאניצ'קה:טוב, עכשיו, אה, איזה שינוי הוא רוצה לעשות?
דאוד:אה?

פאניצ'קה:ששרים, לא יכולים להיות סגנים של כנסת, חוץ מיושב ראש.
לאוד:(צוחק).

פאניצ'קה:אני אמרתי לו, אז אני לא מתפטרת ממנכ"לות, אני לא אלך ממנכ"לות. אני לא... אה... אה... ו... אז הוא אומר לי יינו,
אז את יכולה להיות סגנית פשוטה ומנכ"ל, בבקשה".

דאוד:(צוחק).
פאניצ'קה:חלאה, אתה מבין?
דאוד:חכי, ו... מעניין, הוא...

פאניצ'קה:אני אמרתי לו...
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,\ דארד:הוא בדק את זה עם (לא ברור).
פאניציקה:אני לא יודעת.

דאוד:אני פשוט לא יודע כמו שצריך, האם אפשר להכניס את זה בכלל לתקנון של המפלגה. ואיך התקנון של המפלגה יכול
לדרוש...

פאניצ)קה:לבטל?
דאוד:כלומר, זה... יכול להיות. יכול להיות שיכול, אני פשוט לא יודע. צריך... צריך לברר...

פאניציקה:טוב, אני אצטרך להתקשר ליואב.
דאוד:כן. כן. כדי ש... (לא ברור -מדברים ביחד).

דאוד:כן, כן, כן, כן, כן, כן. כמובן, כמובן.
פאניציקה:טוב, בסדר.

דאוהזהו, פשוט, בכל מקרה, אנחנו צריכים נוסח, אנחנו הרי צריכים לשלוח אותו וכוי. היה יכול להיות טוב...
פאניצ'קה:הוא רוצה שאנחנו גם נכין נושאים אה מסוימים, הוא הרי לא יכול להביא רק את זה להצבעות, הוא רוצה איזשהו נושא :

חברתי/כלכלי. הנה, זה ברוח הצבעה בעד הכלכלה, כמה הסדרים ואיך, מה, אילו נושאים סוציאליים אנחנו מעלים, והנה, אנחנו
צריכים להציג, את מה שאנחנו עושים.

דאוד:אהה, טוב, בסדר.
פאניציקה:חברתי-כלכלי.

דאוד:(לא ברור-מדברים ביחד), נו, טוב, אנחנו חשבנו על זה.
פאניציקה:כן, אבל זה בדיוק נושא שצריך לתת אותו להופיע ללוין.

דאוהאז, נו, פה אני יכול להכניס אליו את ויטיה, שצועק כבר שלושה שברעות בענייו ה... אה... ירקות האלה. כשיצאו הירקות,
אני הרי, הרי גם כבר לא שמתי לב. הלו?

0 פאניצ�קה:כן, כן.
דאוד:יצא... באותו יום, כשההודעה לעיתונות יצאה בנושא הירקות, וביום למחרת, הייתה לו פגישה עם עיתונאים דוברי רוסית.

פאניצ'קה:כן.
£ דאוד:נו, אז תארי לעצמך, יוצא מידע, מפלגת יישראל ביתינו' הורידו את המחירים לירקות, אביגדור ליברמן הביע טענות למקום

של ראש ממשלה. !
פאגיצ)קה:לא הבנתי, שוב.

דאוד:נו, אלה היו שתי הודעות שונות לעיתונות. הוא אמר לעיתונאים דוברי רוסית ש-כן, הוא מתכוון ללכת לראש ממשלה.
פאניצזקה:כן.

דאוד:זה יצא, ו... באותו יום יצא, שמפלגת יישראל ביתינו' תוריד את המחירים לירקות. זה, כמו שאומרים, העתיד של ראש
ממשלה, זה מה שהוא מקדם.

פאניצ'קה:והוא, הוא הציג את זה שם? ב... בפגישה הזאת?
דאוד:לא, לא שם. זה פשוט לשכת העיתונות שלנו מפרסמת באותו יום שתי הודעות שונות לעיתונות. הכיוון שלו לראש ממשלה,

? ומפלגת 'ישראל ביתינר' תוריד מחירים לירקות. דבר ראש, נו, ויטיה צודק פה. לכתוב ימפלגת ישראל ביתינוי תוריד מחירים
לירקות, זה בכלל דבר אידיוטי. איזו מפלגה?

פאניצ'קה:כן. /
דאוד:סגן הממשלה, שר. ;
פאניצ'קה:נו, אז צריך לפנות עם זה לביידר. - י
של ציפי הזה, איפה שאני הייתי.£ דאוד:נו, עזבי, זה חסר טעם. חוץ מזה... חוץ מזה, נו, זה אפילו... יותר מזה, אפילו הבוס מבין את זה, אז, כשהוא ישב בפורום :

פאניציקה:כן?
דאוד:הוא אומר "הנה, יש צורך בנושא כלכלי. צריך נושא כלכלי", ציפי אומרת לו "נו, הנה, ירקות", הוא אומר יינו, ירקות, אז
. 9 ירקות". הוא בעצמו מבין שזה שטויות, כי באותו יום שיצאנו עם ירקות, יום לפני כן, הייתה ועדה שביררה שם משהו, של מה

גורם ל...
פאניציקה:אז אני אמרתי לו...

דאוהיוקר מחייה, הירקות בזה, התייקרו בעשר שנים רק בשבעה אחוזים.
פאניצ'קה:אוקי, אז מה, איך, על מה לדבר? 1

דאוד:לא, נו, זה צריך לשבת. את הרי אמרת באחרון, נכון? ש"חבריה, אנחנו צריכים לחשוב על משהו. אנחנו צריכים לשבת
ולנסות לחשוב על משהו".

פאניצ'קה:כן.
דאוד:קותי אמר "לצהרונים" אולי זה... אני לא יודע.

פאניצ'קה:יכול להיות.
דאוד:שוב, זה צריך להיות רפורמה כלשהי, זה לא אמור להיות סתם, "הנה, אנחנו נשקיע בצהרונים".

? פאניציקה:כן.

דאוד�.אם הוא רוצה לראש ממשלה.
1 פאניצ'קה:כן.

דאוד:אם הוא לבד, אז בסדר.
פאניציקה:אני מסכימה, יש צורך ברפורמה. טוב, איפה אנחנו עושים רפורמה? במה?
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יי § דאוהטוב, תני לי לחשוב, אני תכף אדבר גם עם ויטיה. ויטיה שם...ו
* פאניצ'קה:(לא ברור) הודעה לעיתונות. אני הבנתי ש...

דאוד:אני קראתי אותה, היא באמת אידיוטית.
פאניציקה:אהה.

דאוד:אני, אני אפילו לא יודע, אני אפילו לא יודע, איך לתקן אותה. "בהופעה במשך הישיבה, הפרלמנט הודיע, שלמרות שהוא
. עומד בראש (לא ברור) בתמיכה של היי-טק, לא פחות חשוב מחשיב את התמיכה והשימור של תעשייה מסורתית" (לא ברור)

מה זה השטויות האלה? מה זה... מה הקשר? עכשיו, את מבינה מה עוד קורה? אני עכשיו קראתי שוב וראיתי. הוא יזם, דרך
אגב, המילה הזאת נמצאת בכל הודעה שלהם לעיתונות, "יזם, יזם, יזם, יזם", בלאט(קללה ברוסית) מילה מטומטמת. בסדר, (לא

ברור) הופיע במהלך הישיבה. אוקי, טוב, אחר כך הוא רושם, ש... "אני תומך ביצירת (לא ברור) ועדה, קודם צריך למצוא
פתרון מיידי לבעיות מסוימות. אז, אה.. אז מה הועדה החליטה? כלומר, אני בהתחלה חשבתי שהם רק רושמים שהוא יזם את

הועדה, מסתבר שהוא כבר הופיע שם. אז...
פאניציקה:אני לא יודעת... אני לא יודעת מה להגיד לך.

דאוהלועדה לכלכלה יש השפעה מספקת.
פאניצ'קה:אהה.

דאוד:(לא ברור) מצאו... נו, אז מה? כלום...
פאניצ'קה:אז למה לא פתרו את הבעיה? זה, כן.

דאוד:אז סתם הודעה ריקה לעיתונות. על כלום. בכלל על כלום. ריק. אבל, אני לא יודע.
פאגיצ'קה:כן, אה.

דאוד:כנראה שזה לא יגרום נזק, אבל...
 פאניציקה:כן, אבל אני הבנתי ש... אני לחצתי על איציק, (לא ברור) ראיון, הוא אמר שיתקן את הראיון הזה. אכל אתה רואה,

� 9 אומרים על הראיון הזה, שהוא ראיון לגמרי מטומטם, מה ש...^
דאוד:אני לא קראתי אותו, אבל אני ראיתי בכותרת ונהיה לי "טובי'.

פאניצ'קה:איזו כותרת יש שם?
£ דאוד:אה, עכשיו, חכי, אם זה עדיין נמצא ב"זהב'י. תכף אני אראה. אה, שיט, זה כבר ירד. איפה הם שמו אותו? ב"דעותיי?

^ פאניצ'קה:"ניוז-רו".
דאוד:אה?

י'גיוז<ו". פאניציקה:
דאוהאה, ב"ניוז-רו", אה, כן, כן, כן, כן, כן, נכון. בי'ניוז-רו1', לכן הרי אנחנו עוד לא עשינו שם. רגע, רגע, רגע.

אהרונוביץי: "אני נאלץ להגן על בית המשוגעים הזה".
פאניצ'קה:בסדר.

דאוד:זה העניין, ש"בסדר" (צוחק).
פאניציקה:טוב, יאללה. יאללה.

דאוד:יאללה, ביי.
פאניציקה:ביי.

זיהוי דוברים:
?פאניצ'קה זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935,עמדה 114818,מתאריך8/6/14.

£ *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 פצץ, בתאריך 8/3/15.
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