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דוד מחייג, נענה על ידי פאניצ'קה.
להלן תמליל השיחה:

פאניצ'קה:הלו.הלו?
דוד:כן.

פאניציקה:כן?
דוד :אתה יכולה לדבר?

פאניצ'קה: אני יכולה להקשיב לך, נר?
דוד :אה, לא, אז תחזרי אלי..

^4 פאניציקה:לא, תגיד, מה אתה רוצה? תגיד את מה שאתה רוצה.
דוד :אהי טוב. קודם כל, מג'וינט, המזכירה ענתה לי שיצרו איתי קשר, מי שאחראי על (לא ברור).

 פאניציקה:אוקי.
^ דוד :אני אל יודע עד כמה... עד כמה יהיה ניתן לדבר איתו על... נו, חוץ מזה שאנחנו רוצים שת"פ, אנחנו הרי רוצים בן אדם^

מסוים.
פאניציקה:אוקי.

דוד :אוקי, אבל ננסה. כל עוד את עם מנסר...
פאניציקה:כו.

דוד :שמנסר יבדוק, זה דבר ראשון. דידי אמר שתהיה תשובה עד סוף שבוע, בשני הסעיפים.
פאניציקה:ומה שאני שלחתי לך אתמול?

דוד :בשני הסעיפים.
פאניציקה:אוקי.

דוד :גם בישן וגם בחדש.
פאניציקה:אוקי.

דוד :אבי שלחתי כבר.
פאניצ'קה:אוקי, כי אם לא, אז צריך להמשיך להתקדם הלאה, לחשוב משהו.

יי, "לא, אנחנו דוד :לא, בסדר, אני, לא, הוא אומר, זה ייקח עוד שבוע, אני אומר "גבר, יאללה, יום חמישי אתה נותן תשובות
י^ . פאניציקה:אוקי.^£ מחפשים אחרים".

דוד :טוב, אה...
£ פאניציקה:טוכ.

דוד :אה, וכמובן, אנחנו צריכים לשבת איזה יום אחד (לא ברור), כי במה הבוס צודק, זה שאנחנו לא יכולים... אנחנו כבר לא
יכולים לבטל את אלה, שאנחנו עובדים איתם.

פאניציקה:כן.
דוד :אני אתמול דיברתי עם אובשנביץי, אומר, תגיד לי, איגור, נו, כן, אתה כל פעם אומר שפאינה יודעת, שאתה שם. מצוין, אני
יודע, פאינה יודעת, ומי בעיר (לא ברור). אני אומר, מה, אתה חבר מועצה? אתה לא הולך לראש סניף? מה, מישהו הוריד אותך?
(לא ברור) מגירוב בחוץ לארץ. אני אומר, קודם כלי מגירוב כאן, משגע לי את השכל ואני קובע לו פגישה עם פאינה, דבר נוסף,

אתה צריך לעשות משהו. לא, אז בסדר, מגירוב יבוא, תגיד שהוא יהיה סגן ראש העיר, ולנו... לא יהיה לנו מה להגיד. ככה אני
אגיד לו, שאנחנו רוצים לשמר את איגור, ולכן, אם לשים אותך כסגן ראש העיר, אז זה לקבור את איגור סופית. ואני לא פוסל

את זה, שאני רוצה, שאתה תהיה בפגישה, כדי שמגירוב יגיד לך בעיניים, את זה שהוא רוצה לקבור אותך. למה
אנחנו נלחמים עליך לבד? כמו כן, את שומעת?

פאניצ'קה:כן. ;
פאניציקה:אהה. ידוד :בארר עקיבא, יוסי. :

דוד :אני שואל אותו בכנס, האם ישבת עם ראש העיר? אה...
פאניצזקה:הוא אמר לך שלא? ;
דוד :לא, לא. "עוד לא, אבל נפגשנו פעם אחת, והוא טרם פתר לי את הבעיה". אני אומר, חכה, אני מבין איזו בעיה, בעניין נקיון, /
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י אני אומר, תגיד לי, זה שנפגשת איתו ודיברת איתו, אתה בטוח שהמעמד שלך, של חבר מועצה, זה מה שאתה... נו, אני אומר,
 ? בוא, אני אקבע פגישה עם פאינה. אתמול הוא השתגע בשיחות אלי, היום אני התקשרתי אליו, "הנה, אז אתם תצליחו לעזור לי,

^
הנה, זה בשביל אבא שלי". אני אומר, תקשיב, אתה רציני? הוא אומר, הנה, זאת העבודה שלי הרי, אחרת אני יוצא לאבטלה.

ואני חושב אחר כך, אילו טיפשים אנחנו, אם הוא רוצה שאנחנו נעזור לו, אז איך הוא יכול להיות חבר מועצה? אז שיתפטר
ומספר השלישי שלנו יכנס. הוא, את האמת...

פאניצ'קה:אז דבר איתו על זה.
דוד :הוא.. לא, אני קבעתי לו פגישה איתך ביום שני, כמו שאמרנו, אבל, שיט... מי עוד יעבוד אצלנו? אני... איזה סיוט, השערות

על הראש שלי זזות.
פאניצ'קה:אהה.

דוד :את מבינה?
פאניציקה:מבינה טוב מאוד.

דוד :זהו, ואני לבד. עכשיו בנינסון נוסע לחודשיים, כי הוא צריך לעשות לעצמו לגליזציה.
פאניציקה:מה זאת אומרת, לעשות לגליזציה?

דוד :אה?
פאניציקה:מה זאת אומרת, לעשות לגליזציה?

דוד :הוא הרי ממלא מסמכים... כלומר, הוא קיבל הרי גרין-קארד.
פאניציקה:אה.

דוד :הוא חייב לגור שם תקופה מסוימת, חודשיים הוא...
פאניציקה:רגע, אז אנחנו... אז אנחנו לא משלמים לו משכורת חודשיים, אני מבינה?

 דוד :אה... או שאנחנו לא משלמים, או שמשלמים אבל... טוב, בסדר, נדבר. מה שתגידי. מה שתגידי.
" פאניציקה:נו טוב, נדבר.^

דוד :זהו, כן, אוקי. ויטיה, שלושה שבועות, עד העשרים הוא... נו, בסדר, מגיע לו, מגיע לו לנוח. אבל גם הוא נמצא בשבי. את
 מבינה? כן, אובשיביץ', כן (לא ברור), נו, נו, טוב, אבל יש כאן בן אדם...

^ פאניצ'קה:אז אולי אתה צודק, במה שאתה אומר, אולי באמת צריך להביא מישהו חדש ושינפץ את כל זה.^
דוד :בסדר, או שנבפץ את זה בעצמנו, או שנביא מישהו, אני לא יודע. לא, (לא ברור) טוב. אני פשט נשאר... אני פשוט נשאר

לבד, אני כבר... בריצות... בריצות כבר, מפה לשם, אבל גם אני... טוב, בסדר.
פאניציקה:אני מבינה.

דוד �.לא, לא חשוב, אני לא מתלונן, כיף לי...
פאניצ'קה:דוד, אבל אין לך מה להתלונן, אתה לא לבד, כי עכשיו אינה תבוא, תעבוד ביחד.

דוד :בסדרי תבוא. העיקר, את יודעת, הרי לא אכפת לי, תבוא, טוב, אם היא תרצה לעבוד. הם הרי כולם באים...
פאניצ'קה:ומתחילים לנהל.

דוד :והם לא רוצים לעבוד.. לא רוצים לעבוד ביחד. כולם הרי דגולים, כולם הרי זה.
פאניצ'קה:כן.

דוד :זהו, בזה, בזה התקלה. אם מרינה, מלכתחילה, הייתה רוצה לעבוד ביחד, אז אולי זה היה יכול להיות אחרת.
פאניצ'קה:כן.

דוד :נו, בסדר, לא משנה, נראה.
פאניצ'קה:טוב, בסדר.

אז לא תברא- אז תביא< לא תבוא� בראי נראה� תבואי אינה תבוא< יאללה* חכיי פאניצזקה:נו, לפחות את ביידר הורידו.• דוד :טובי
דוד :כן, זהו, את מבינה, (לא ברור) ביידר. ביידר הרי גם, הוא לא טיפש לגמרי הרי, הוא מבין טוב שזה לא שלו.

דוד :הוא רוצה (לא ברור), הנה, זה שלו, חד משמעית.£ פאניציקה:כן.
פאניציקה:אתה יודע, מה הייתה השאלה הראשונה שלו?

דוד :נו?
ברור). פאניציקה:(לא

דוד :נו, אה... הוא נמצא עדיין בשנות התשעים, כשדודו שכטר, במעטפות לבנות...
פאניצ'קה:היה מביא משכורות...

דוד :בתחנת רכבת בתל אביב, זהו. הכל, כביכול, כבר ידוע. הוא לא יודע לעבוד, את מבינה?
פאניציקה:כן.

דוד :אבל כשהכל כבר, הכל כבר אחרת. עכשיו הכל לגמרי אחרת. טוב.
פאניצ)קה:בסדר.
דוד :בסדר. טוב.

פאניציקה:טוב, יאללה.
דוד :זה תסכול כזה, קטן (צוחק) יאללה. <
פאניצ'קה:אני מבינה. :

דוד :נו, יאללה.
פאניצ'קה:נו, טוב.

תודפס: 29 יוני 2016 08:50 עמוד 2 מתוך 3 מספר האזנת סתר: 2014-114818 מספר שיחה: 4448

1 __ .  _ 



—" � " -ן .� /יי ̂י

1
י'/ דוד :ביי.
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זיהוי קולות:
-דאוד גודובסקי זוהה בשמו הפרטי בשיחה הליל, וכן זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588, עמדה 114818,

מתאריך 12/8/14.
-פאניציקה זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935,עמדה 114818,מתאריך8/6/14.

-השיחה תורגמה מהשפה הרוסית ותומללה על ידי סמ"ר אלכסנדרה פצץ, בתאריך 2/3/15.
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