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דאוד: כן, בדיוק יצאנו מהמגיד -
פניצקה: מה, איפה היה, איפה ירו? .

דארד: אהה, נו אנחנו ליד עזריאלי
פניצקה: אה, בתל אביב?

^ פניצקה: ומה אתם עושים בעזריאלי?^0 דאוד: כן כן כן כן, היה, היה ירוט.
דאוד: אנחנו יוצאים מדליה, לקחנו חולצות ושקיות

פניצקה: אה, או.קיי, ברור
דאוד: אני הבאתי שלוש"שלוש שקיות, אהה... זה, שומעת?

פניצקה: נו
דאוד: נו, קודם כל, תגידי לי, בשדרות, למה הם רצו את האחד וצי האלה, את לא זוכרת?

פניצקה: לא
דאוד: כי, דרור סורוקה בנגב גליל אמר שאין בעיה לעזור לשדרות, אבל אומר אם הם מבקשים לפארק הגבורה אז אל תלכו

לטמטום הזה, (לא ברור) כבר גייס שם כ"כמות המיליונים שמכסה את הכל
פניצקה: נו מחר נהיה שם (נקטעה)

דאוד: כן, מחר נבדוק. לגדלקין, הוא אמר שרוב הסיכויים הוא יוכל גם לעזור
פניצקה: מי?

דארד: סורוקה מנגב גליל
פניצקה: אה, או.קיי, בסדר

דאוד: שני מיליון. או.קיי? הוא בשבוע הבא ייתן לי תשובה�איך בדיוק
פניצקה: תראה, אני עכשיו קיבלתי הודעה מאוצר שהם חילקו את ההעברות שלנן (נקטעה)

^ דאוד� כם, ויקה, ויקה כבר טיפלה, דיברה עם אנה ארליקר ועם איוון וכי; כן כן כן, אני כבר אמרתי לגדלקץ שגם יכול להיות...
^9 אם נחר הוא יביא כמות של אנשים ואלבירה תביא, אז אולי ביום ראשון יהיה הכל. ככה."(צוחק). עכשיו אה... התקשר גם רובן

" שובל לגבי גרעינים עירוניים, את הפנית אותו?

דאוד:מעניין. מתקשר אליי רונן שובלג (לא ברור) גרעינים עירוניים מידע, אני אומר או.קיי, יתקשר אליך... קח טלפון של מישה
קפלון. בשביל מי הוא עושה את זה? בשביל "אם תרצו".

פניצקה: אז מה הוא עובד עם "אם תרצו"?
דאוד: אם תרצו טוב, אירגון טוב, אבל... אבל הוא חרץ מפלגתי, אוקיי גם שלנו מ מסתובבים שם, בסדר, אבל יש שם את בית

יהודי ליובה סולודקץ וכל מי שרוצה, בגלל זה רציתי את ההנחיות שלך. מנכל קבע מפגש עם קפלון, אבל...
פניצקה: ואנחנו מה עכשיו... אנחנו עכשיו עובדים עם "אם תרצו"?

דאוד: הנה...

� 
פניצקה: לדעתי זה צריך להיות הפוך

דאוד: על זה אני מדבר. בינתיים הם.. צריך משהו יהיה להרים אותם...לראות איך הם באים איתנו לדרום, לזה... לא חשבתי...
ובהמשך אני אנסה להרים אותם.

, , 
פניצקה� בינתיים אל תעשה כלום

דאוד: לא בסדר, אפגוש את מישה, אני אתריע אותו שלא זה... לא יתעמץ. אהה.. עכשיו, רציתי להגיד לך עוד משהו לגבי אי ז ה
אנשים שהולכים לאנשהו לעבודה ואני לא זוכר כבר, יצא לי מהראש. מישהו היום אמר לי משהו כזה, לא זוכר. אם אזכר אכתוב

או אגיד.
פניצקה: טוב

דאוד: הנה.., אהה... אה! ממה בכלל בא סיפור עם הרשות ועם עודד?
פניצקה: נו?
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דאוד: מישה קפליו אמר היום בבוקר שמביאים לעודד מאותו גרם שאמרת, כן?
פניצקה: (לא ברור-נקטעה)

דאוד: לא. קורות חיים... מאותו גורם, גורם ראשי, שם...
פניצקה: נו, כן - .

דאוד: מביאים (נקטע)
פניצקה: נו...

דאוד: שאץ מה לבחור
פניצקה: הלו?

דאוד: כן
פניצקה: בסדר, טוב, אני אדבר איתם, טוב (נקטעה)

דאוד: לא,לא אולי לא צריר לדבר כלום, פשוט רק שתדעי
פניצקה: טוב, בסדר

דאוד: או.קיי? נו יאללה
פניצקה: יאללה ביי

דאוד:ביי
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