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פאינה מתקשרת נענית ע"י דאוד גודובסקי להלן תמליל השיחה:

פאינה:הלו.
דאוד:הלו.
פאיגה:כן.

דאוד:כן,כן.

פאינה:(לא ברור מדברים ביחד).זה רק עצבים,כסף אין,אני נותנת כסף .בהתחלה הוא לא ראה את המכתב.שאלתי אותו איר לא
ראית ? רשמנו לך איך שביקשת."טוב אני נותן רק לרשויות".אני אמרתי טוב אנחנו נעבוד עם איזשהו רשות ,ודרך רשות... "לא
 אבל אין לי גם כסף לזה,אני בזבזתי את כל הכסף".אני אמרתי לו שמע עוזי אם אתה מחפש סיבה לא לתת כסף אז אל תיתן כסף,

^^^
/ 99 לא צרץ/"לא אני רוצה לבדוק את עצמי".אבי אמרתי אתה יכול לבדוק את עצמך עד מחרגתן תשובה,אני רציתי שתיקח הלק

: באירוע דרום איתן,שתקבל על זה את הכבוד.אם אתה לא רוצה אני יימצא תורם אחר שיקבל באופן מלא... אה... באופן מלא את
אה...הקרדיט ולא צריך לתת כלום, זהו."טוב אני יבדוק מחר". אז תבדוק את זה מחר.

דאוד:טוב נו בסדר,אל תיקחי את זה ללב.
פאינה;זה רק מאכזב אתה יודע,משכנו את הזמן, יכולנו כבר לעשות את זה.

דאוד:אוי, אני לא מספיק...
פאינה:מתקשר עובד.

דאוד:אוייש.הם כל הזמן ,אתה מגיע אליהם ,הם רוצים עוד משהו,עוד משהו,עוד משהו. .
פאינה:כמו תמיד.כבר נמאס לי,לפחות (לא ברור) מקבלים כסף, ומזיינים את השכל בלי הפסקה.טוב, עכשיו אם הטרומפלדור

הזה דברים מתחילים להתקדם, זה מורשת אבל זה שייך לקיבוץ.הם יכולים לעבוד מול... צריכה להיות הנהלה,מי מנהל,
איזה גוף מנהל את המוזיאון מורשת הרוסי הזה.

דאוד:אוי... אני מפחד שזה מופרך ,כל ההיסטוריה עם הקיבוץ הזה שכולם יודעים איפה...
. פאינה:נו אז את זה אני אומרת לך ,מה אפשר לעשות ? אני לא יודעת

דאוד:טוב.
פאינה:יש איזשהו גוף שכן יכול לנהל את זה ?

... אם תכנית מורשת ברוה"מ ,איפה זה ? דאוד:חכי ,הוא אומר שתהיה ישיבה אם
פאינה:אז הוא צריך ללכת לשם,ולהציג מי בהנהלה של צד מורשת הרוסית, מי מייצג את זה.

^£ דאוד: טוב.
•^ פאינה:אז מי יכול להציג את זה ? מי יש לנו ? שהפדרציה תייצג את זה.

דאוד:פדרציה כן.
פאינה:כן אבל הפדרציה תגיד עוד הפעם שהיא לא יכולה לקחת אליה את ליאה לעבודה .מה אתה לא מכיר את העניין הזה ?

... כן שהיא לא יכולה לקחת, שהיא לא יכולה פוליטית, שהיא לא יכולה... דאוד:היא אף פעם
פאינה:כן אני רצית להגיד לו מה אתה רוצה בסופו של דבר ,כסף לקבל ,אתה אירגון פוליטי.אבל לשלם כסף אתה לא אתון

1' טוב אני ייראה אותך ברחובות,יאללה ביי. פוליטי. "את לא ראית איך ירדו בעיתון על וישנזצר ועל זה ... ועל זה...
דאוד:יאללה.

?שיחה תורגמה מרוסית
1 שיחה תומללה ע"י רסייר דימה קרב מ.א 1189935 בתאריך 11.11.2014

זיהוי דוברים:

פאינה- זוהתה עפ"ק 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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