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פאינה מתקשרת נענית עי'י דאוד להלן תמליל השיחה;

פאינה:הלו.
דאוד: כן.

פאינה.�מה כן?
דאוד:אה כן פאין." לא שמעתי.

פאינה:שומע,מה רציתי להגיד לך.אצלנו... שם היו עוד מליון וחצי.
דאוד: כן.

פאינה:רק היינו צריכים לסגור את הבעיה של לי...ליאה שם טופויקה פנתה על החברים שלנו בדרום.
£0 דאוד:כן.

פאינה:אמרו בסדר תביאו לנו עוד אחד וחצי ואנחנו נסגור את הבעיה עם ליאה טוב, אה... שם טוב.אבל אנחנו עם ליאה שם טוב
נוכל לפתור את הבעיה גם בלי להעביר את האחד וחצי בגלל שנראה לי שיש שם מספיק,

דאוד:נו באופן תאורטי... אה שנייה... עם החברים בדרום דיברו, הם מוכנים אבל אני חושב שזה, מה שנקרא שדה נחיתה אה...
אה...נוסף. בינתיים האחד וחצי האלה עוברים ל... ל... נגב גליל וממתינים שם כרזרבה ואני ינסה לפתור את הבעיה של ליאה בלי

להכניס אותה לשם.
פאינה:כן,אבל לאן ?

... בגלל שלערים, בנתיים דרור בנגב גליל יחזיק את הכסף כמה שבועות. דאוד:אוקי אני אמרתי לגדלקץ, הוא חושב
פאינה:לא אבל למה אנחנו יכולים לתת לחטיבה ושזה ילך לשנאת חינם.

דאוד:אה,... זאת אומרת... לא אבל לחטיבה אי אפשר.שנאת חינם זה משרד החינוך.
פאינה:אה עם חינוך אי אפשר לעשות כלום.
דאוד:לא הם יכולים, צריכים לבדוק את זה.

פאינה:לא,לא,לא,לא אנחנו דיברנו עם חינוך ואין שם שר וזה גרוע.
, בגלל שלחברה סגור שם רמה".. דאוד:אוקיי עוד הפעם,אני יכול לבדוק עד למוצאי שבת

פאינה:בסדר תבדוק.
דאוד:כי אני עצרתי אותו, היא אמרה לי שאין ואני עצרתי אותו, הוא כבר הלך לבדוק.

פאינה:לא (לא ברור )לבדוק.אז אנחנו
^4^ דאוד:אני עכשיו בדיוק נוסע

~~ פאינה:אם אתה ,אם אתה "סוגרי1 את ליאה בצורה אחרת אז לא משנה איך...
, אני התעצבנתי על החברה בגלל שבהתחלה הם אמרו" אויי זה לא דאוד:אני, אוקיי אני עוד לא יודע, בגלל זה רק למקרה סגרו

, היא מזוהה'1 אז אני צעקתי ככה שכבר... טוב
פאינה:ככה אי אפשר.

דאוד:נו... אוקיי אז הם חזרו עלי בפחד ייכן ,כן זהו אנחנו התרחבנו נמצא לה תפקיד הולם" זהו, אני בעצמי לא הייתי רוצה
אותה, לא הייתי רוצה כל כך להכניס אותה לשם. תני לי,דבר ראשון תני לי לבדוק, אה טוב בסדר.טוב יאללה. אני לא יודע עם

את האחד וחצי להעביר לשם או לא לשם.בגלל שאנחנו... רציתי לדבר עם שוחט,רציתי לדבר (לא ברור נכנסת לדבריו).
פאינה:לא בגלל שברגע שיתחיל פרויקט תעסוקתי,דרך סוכנות אז היא תהיה בפרוייקט התעסוקה.

דאוהאהה, אוקיי.אני אתמול ישבתי עם עודד, מובן,את ביקשת ממני לבדו....
פאינה: כן.

דאוד:ועכשיו להעביר בשום פנים ואופן לא כי הוא אמר "שאני לא יוכל להעביר (לא ברור )" אז רק בינואר,בינואר הוא הבטיח
לי שהוא יסגור את זה כמו שצריך, סוכנות.

, זה לא ריאלי. פאינה:בינואר
דאוד:בגלל שלא יהיה לנו כלום כן ?

פאינה:לא יהיה כלום.
דאוד:זה חמש.טוב תתני לבדוק דבר ראשון.

, אין מה לעשות. פאינה:אין מה
דאוד:לא תתני לי לבדוק.

פאינה:נחפש פשוט איך לעשות את זה בשנה הבאה.
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ן. *
* דאוד:טוביכן אבל יש פה דילמה.אם לא לתת את זה עכשיו לנגב גליל,.

, לא בנינו עליהם יותר. ) אין לנו פאיבה:( לא ברור
דאוד:כן אבל האחד וחצי (לא ברור)

פאינה:(לא ברור).

דאוד:כן אם אותם, אבחנו מדברים עליהם.אם לא לתת אותם עכשיו לנגב גליל.אז אחר כךיאוקיי לא משנה הבל לא ידעתי.

פאיבה:אולי אחד וחצי לפחות שייקח עכשיו ויעביר אח זה לשנה הבאה ויתחיל משהוא מאחד וחצי.

דאוד:הוא לא יכול,דיברתי אתו אתמול.לא יכול. אבל עוד הפעם האחד וחצי האלו. טוב אני יידבר עם החברה שאני לא ייתן להם

את האחד וחצי בגלל שאני אמרתי שיש אחד וחצי ואני צריך לקחת אותה.עכשיו אני יבוא ויגיד להם "בואו זה על זה".נו בסדר.
פאינה:מה זה משנה יושב שם עוד מלא,מלא.

דאוד^כן"-כהכהכהכן/אוקיי.
פאינה:בגלל שאנחנו תמיד נותנים וזה לא נגמר בכלום.

דאוד:כן,לא מה אני מנסה להגיד .אם אני לא יעביר עכשיו לנגב גליל ,אזאץ עוד אפשרויות אלה לסכם עם החבר'ה.נו הכוונה

לסגור עם החברים ואיתה, זאת עם התחת הגדול, הזאתי.בגלל שאני חשבתי שהוא יחזיק בנגב גליל כמה שבועות ואנחנו בינתיים

גדלקין,יכול להיות שאני יידבר עם צפת, יכול להיות שאני יידבר עם עוד מישהו בשביל להעסיק אותה לא, לא עם החברימ.זהו כי
לא הייתי רוצה שהיא הייתה שמה את." הזה שלה...

פאיבה:האף המסריח שלה.
דאוד:זהו.יאללה נחשוב עד למוצ"ש על משהוא.

פאינה:אוקיי אבל שזה יהיה בראש שלך.

ממונה 15:54:50 לא רלוונטי מדברים על עניינים פוליטיים.

שיחה תומללה ע"י רס"ר דימה קרב מ.א 1189935 בתאריך 08.12.2014

זיהוי דוברים:

פאינה- זוהתה עפ'יק על סמך שיחת בסיס 935 בה היא זוהתה בשמה.

דאוד גודובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא.
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