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דאוד גודובסקי מתקשר נענה ע"י ויקה, להלן תמליל השיחה:
תרגום השיחה מהשפה הרוסית:

ריקה: הלו.
דאוד: כן.

ויקה: כן, המ?
דארד: נו אני לא יודע, אין לי עדיין תשובה סופית, ההה... נר ישירות שם, ברור שזה בלתי אפשרי, כלומר אפשרי אם בפועל

לעבוד שם משמונה עד ארבע...
ויקה: הה.

^^ ויקה: הה.^£ דאוד:וברור שהמשכורת צריכה להיות נמוכה יותר.
דאוד: זה לא מתאים לנו, לכן אני ממתין לתשובה מ"המגדל העגול".

ויקה: הה.
דאוד: כך יצא שעם בן אדם משם, לא עם הראשי, אבל לא חשוב, אני באתי במגע קורם לכן, הוא צריך לשבת עם הראשי שם ...

(לא ברור) איפה ש... הם מתחילים שם איזשהו פרויקט חדש, שוב, יהיה צורך משהו, נו.
ויקה: תקשיב...

דאוד: פרויקט מעניין וכל זה, גדול, שוב, יהיה צורך לעשות משהו.
ויקה: כן. לא מוצא חן בעיניי כל הרעיון הזה, וכמה? ולמה? ואיך? ולמה? וזה, הקטנוניות הזאת, אני כמובן יכולה לבלוע גם את

זה.
דאוד: מה? למה את מתכוונת?

ויקה: כל הבדיקות שלה.
דאוד: אה, שלה, נו בסדר, אולי לא היה צריך להגיד לה על ה- 14 אלף, זה ברור.

ויקה (מרימה את קולה): מה זאת אומרת לא היה צריך? אז מה הייתי צריכה?
דאוד: היה צריך לסגור בשקט וברוגע וזהו. אבל אני הייתי צריך לקבל אישור ל....(לא ברור, ויקה נכנסת לדבריו).

ויקה: נו באמת מה זאת אומרת לסגור בשקט וברוגע? נו באמת?
דאוד: טוב, לא... או קיי, עליה, אני לא יכול שום דבר, עזבי, יש לה לפעמים את מבינה,

_^ חשדות שמאחורי גבה.
¤^ ויקה: מה?

דאוד: לא יודע, עזבי, ההה טוב, עזבי. אני סגרתי
ויקה: בא לי מאד... (לא ברור, דאוד נכנס לדבריה).

דאוד: אני סגרתי עם השמוק הזה שישבתי איתו עכשיו שהם מוכנים לקחת שרותים מה"מגדל העגול". או קי? ל.. אני לא יודע,
ל.. הוא חשב שזה 14 ברוטו (מצחקק) הוא אומר נו לעשרים... (ויקה נכנסת לדבריו)

ויקה: אני עכשיו, אני, נו אני אשלח עכשיו את המשכורות, באיזה שהם חודשי בקיץ היה 12.5 אלף, באיזה שהם 13.09 ,באיזה
שהם היה הנה 14, איפה שהוא היה בכלל, אז.. מה.. אז זה אני לא מדברת על זה שמשלמים לי על טסט וחובה.

דאוד: ברור, טוב, עזבי אהה, אז... את נתת לי את זה שהיה על 13,900.
ריקה: בסדר, מה שהיה מתחת ליד, הוצאתי, הנה עכשיו אלך אקבל את הבא, אסתכל כמה שם. לפני כן יש לי 13.09, יש 12,600.

דאוד: לא חשוב, אין הפרש גדול, עזבי, אהה...
ויקה: אולי היא חשבה שאני פתרתי לעצמי משהר במשרד ולאחרים לא פתרתי?

דארד: טוב, לא חשוב, לא, נו כנראה כן, טוב לא חשוב. הם מוכנים לשכור שרותים, כלומר... אני צריך מה"מגדל העגול"
לשלושים אלף, אבל שרב את מבינה... הרי שום דבר לא קורה סתם...

ויקה: טוב, דוד בוא נדבר על זה מחר, אני לא רוצה לדבר בטלפון.
דארד: נו נדבר, תתקשרי אם תרצי.

ויקה (מרימה את קרלה): עוד פעם תתקשרי? מה אתה מחר לא תהיה בשום מקום?
דאוד: אהיה, בעבודה, כל היום.

ויקה: ומתי אתה תקבל את התשובה?
דאוד: נו יתכן מה"מגדל העגול" גם היום בנוגע לפרויקט הזה, אבל שוב, יש פה הרבה אפשרויות. אלה אומרים או קי, אנחנו
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נשכור שרותים, לא בעיה, אבל אנחנו הרי רוצים, כן, ניתן יותר, אבל צריך גם שיעשו משהו בשבילנו, נו בסדר, כולנו
צריכים שהכל ייראה, נכון?

ויקה: נו, כן.
דאוד: או.קי. טוב, הבחורה תהיה הרפרנטית שלבו, היא תלווה אותנו מטעם הארגון הזה, אנחנו נסגור אותם גם, בסדר, אבל... אני

נאלץ לחרוק שיניים בגלל שהילד הזה כבר מטריף אותי. כי הוא הגיע לפגישה עם אמו.
ויקה: עם אמא?
דאוד: עם אמא!

ויקה: למה עם אמא?
דאוד: ככה עם אמא!

ויקה: ומי זאת האמא?
דאוד: ".(לא ברור) את אמא.

ויקה: איזו שטות.
" דאוד: כן. מה את אומרת? השטות נקראת ויקטוריה (מילה לא ברורה, נשמע כמו "רבץ1') שאתה עושה עבורה משהו... טוב עזבי.

הכל יהיה בסדר, נפרוץ (נצליח לעבור), טוב, יאללה...
ויקה: בוא אני אשלח לה תלושי משכורת שלי.

דאוד: אני אדבר יותר מאוחר. כן, אבל שלא ייצא שאני אמרתי 14 והנה אני...
ויקה: אני שולחת לה את תלוש המשכורת ההוא שאמרתי לך ושולחה לה גם את התלוש משכורת על 13 אלף, ושולחת לה עוד

תלוש משכ.. אני לא שולחת תלוש משכורת אחד.
דאוד: טוב בסדר.

 ויקה: אני שולחת כמה.
^^ ויקה: מה גם שאני אמרתי לה שדוד לא לקח את זה מהתקרה, דוד לקח את זה מהנייר שאני נתתי לו, אני נתתי לו תלוש משכורת,^0 דאוד: כן, יאללה.

אני אמרתי לה.
דאוד: מה שהביאו לי, אני הלכתי להלחם.

ויקה: נכון.
דאוד: עזבתי את הבית, הלכתי להלחם.
ויקה: טוב, יאללה בוא אבי אשלח לה.

דאוד: טוב, תתקשרי, יאללה ביי.
ויקה: בי.

סיום השיחה.

תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 1171297, בתאריך 15/12/14

זיהוי דוברים:
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