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ויקה מתקשרת נענית ע"י דאוד להלן תמליל השיחה:

ממונה 09:39:20 - 09:39:38 קטע חולין
דאוד:טוב אני דיברתי,ביום ראשון אנחנו.

ויקה:נו.
דאוד:ניפגש.בבתיים קשה.

ויקה:עם מתן ?
דאוד:כן.בבתיים קשה,אה... בםדר טוב צריכים להיפגש איתו כרי שאני יסביר לו מה אני צריך.ואז נוכל לחשוב מה אפשר לעשות.

 ויקה:(לא ברור מדברים ביחד).
^

_
40י דאוד:לא הוא אומר עזוב,תעזוב את המשכורת תעזוב את הכל, אותה אי אפשר, בגלל... לאירגון שלנו זה פשוט יעלה כאלה

, אבל פה אני צריך לחשוב איך... שאלות ,ו... וכאלה כתבות בעיתון.זהו, אחר כך הוא חזר אליי ואמר לי על מה שאני השבתי
ויקה:לבצע...

, לגבי זה אני צריך לשבת איתו. ... שזה ישמע בצורה אחרת דאוהאבחנו צריכים
ויקה: נו,

דאוהאנחבו עושים פרוייקט לצעירים, צעירים בכנסת רכו, אלישבע מחפשת פרויקטור.אני אותך לאלישבע, אמרתי מה עם
, הוא אמר כסף עזוב את זה אנחנו נחליט.( לא ברור מדברים ביחד). הכסף

ויקה:(נשמעת מדברת בקול רם) אני לא רוצה לעשות את זה.
דאוהשזה ייקרא בצורה אחרת.

ויקה:אתה לא מבין אותי, אני לא אוהבת לעבוד עם אלישבע לעבוד כפרויקטורית, זה לא שלי,אני לא מתכוונת לעשות את זה.
דאוד:אני מבין.

ויקה:אני לא צריכה לעבוד אצל אף אחד,אתה לא מקשיב לי.
דאוד:אני מקשיב, אם כך אז בכלל לא צריך כלום, לא צריך כלום.

ויקה:אתה לא הקשבת למה פאינה אמרה אז, או שאתם המצאתם משהו ולא מספרים לי.
דאוהלא אנחנו לא המצאנו כלום.

ויקה:לי זה לא מתאים מה שאתם המצאתם.
דאוד:אוקיי אז תעזבי,תישארי אני חושב שאין משהוא נורא,תישארי, זה נציבות, הם לא שמים לב לזה בעיקרון, וככה...

^4 ייקה:אני לא מחפשת לעבוד אצל אלישבע.אתה מקשיב לי.
... תקשיבי לי יקירתי, את מחפשת לעזוב את פאינה ולעבוד איפה שהוא. , את •י דאוד:את מחפשת

ויקה:לא.
דאוד:כדאי שחצי שבה.

ויקה:להיות רשומה.
דאוד:לא,לא (לא ברור).
ויקה:זה מה שהיא אמרה.

דאוד:אני מבין "שלהיות רשומה" אבל להיות רשומה ככה לגמרי לא יהיה.כמה שם? את מבינה אצל אלישבע את יכולה להיות
רשומה, אצל אלישבע את יכולה להיות רשומה בגלל ש..

ויקה:תחכה דוד עכשיו לא נוח לי אני יתקשר אליך יותר מאוחר.
) לעשות. דאוד:בגלל שהפרויקט בכנסת, שם את יכולה להיות רשומה בלי (לא ברור

ויקה:זה לא אותו דבר.
, ואיך את זה אני צריך להחליט. , איך שזה ייקרא דאוד:תעזבי

ויקה:טוב דוד ביי.
דאוד:אם לא אז שיישאר כמו שזה.

ויקה:יאללה טוב
דאוהזה לא יהיה ככה.

. , אז לא יהיה בכלל ויקה:אז לא יהיה
דאוד:זה לא יהיה ככה.

ויקה:דוד אני יתקשר חזרה ,דוד אני יתקשר חזרה.
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י תורגם מרוסית.
תומלל ע"י רס"ר דימה קרב 1189935 בתאריך 16.11.2014

זיהוי דוברים:
ויקה- זוהתה עפ"ק על סמך שיחה מספר 1178 בה היא הזדהתה בשמה.

דאוד גדובסקי-זוהה עפ"ק על פי שיחה 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא.
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