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פניציקה מתקשרת, נענית ע"י דאוד גודובסקי, להלן תמליל שיחתם:
*תרגרמ השיחה מהשפה הרוסית:

דאוד: הלו.
פניציקה: הלו.

דאוד: כן פניצ'קה.
פניציקה: הייתה לי עכשיו שיחה עם קלסקי.

דאוד: הה.

פניציקה: הואו אומר הה... נו בלתי אפשרי, שם לימור לא נותנת לי לא לקלגנוב לא ל...(מילה לא ברורה) לא נותנת להעביר
++ כלום.

דאוד: כן, כן כן.

פניצ'קה: אני אז שאלתי אותו, מה אם יש עמותה שיש לה סעיף 46. הוא אומר לזאת מועדון חתירה בעמק הירדן, יש להם סעיף
46, אפשר לעביר להם מעמותה לעמותה.

דאוד: אוקי, נו אז...
פניציקה: הוא אומר, כןי הוא אומר יש, בדקתי.

דאוד: טוב...

פניציקה: וגם בווינג"ט יש, אבל למה לי להעביר לווינגייט אם זה... מה אני צריכה לגנוב, זאת אומרת, אתה מבין, זה לא מעניין
אותי.

דאוד: (מילה לא ברורה)
פניציקה: אבל בשביל קלגנוב זה יכול להיות מעניין, לכן...

דאוד: אוקי, אני מחר יושב עם מתן.
פניציקה: כן.

דאוד: מחר בשמונה בקריית גת אחרי הסיור, טוב?
פניצ'קה: כן. עכשיו קודם כל אפשר להעביר לשם כמהי 300 אלף, משהו כזה. שיתחילו... (דאוד נכנס לדבריה)

דאוד: כנראה כן... טוב, אני חושב שלא יהיו להם בעיות, זה בגליל, הכל. אני חושב שלא יהיו להם בעירת.
פניציקה: כן. תגיד לי רק...

 דאוד: כן.
•^ פניציקה: אז ככה, אני דיברתי עם דורה היום בבוקר.^^

דאוד: הה.
פניציקה: היא אמרה לי באופן חד משמעי, אזרחי ישראלי לא יכולים להיות.

דאוד: לא, אני בדקתי, לא יכולים. אני מתקשר עכשיו, אני עוד לא הספקתי לחזור אליו.

י' אומר יינו פניציקה: אני דיברתי, לא צריך, אני דיברתי עם ייקודרוויאי'י (כינוי, משמעותו ברוסית "בעל טלטליםיי). ייקודרוויאי
טוב אז יש לי מישהו אחר, אבל אני צריך להבין בדיוק מה הדרישות". אז הנה צריך לרשום איזה דרישות, צריך להפגש איתו

ולתת לו את הדרישות האלה.
דאוד: לרשום?

פניצ'קה: הוא אומר לי "אבל זה רק אני איתן� (מילה לא ברורה) תשכחי מזה11 לכן צריך להפגש איתו ולהגיד לו.
דאוד: עכשיו קודם כל אני אקבע איתו, אולי אפילו היום בלילה.

פניציקה: עם מי תהיה?
דאוד: עם ייקודרוויאי" הרי רצית.

פניצ'קה: לא, אל תגיד כלום בינתיים...

דאוד: הא עוד... /
פניצ'קה: כי אתה לא יודע איך אני רוצה להגיד, למה לך...(דאוד נכנס לדבריה)

דאוד: הא הא הא אז מחר את תסבירי לי וזהו.

וחג?י מה לעשות. דיברתי עם אבוחצירא, כן ברור שזה רק אלה, אני אמרתי לו "בן אדם אם פנו אלי אנשים חשובים
ק

- דאוד
וסגרו הכל במקום1' הוא אומר, אני אומר "אתה תעזור לי?". הוא אומר "כן, מה אני לא עזרתי לכם עם ושניקוב . מי זה
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*? וישניקוב?
פגיצ'קה: אני הרי אמרתי לך וישניקוב.

דארד: זה הוא, נכון?
פניצ'קה: כן.

דאוד: אני פשוט בודק שוב.

פניצ'קה: אני שאלתי את "המנהל" הוא אומר "אני לא יודע כלום". אני אומרת "איך אתה לא יודע? איך לא יודע?!". אני
אומרת "מה אתה פספסת בן אדם כזה ליד... אתה חייב להפגש איתו. חייב!"

דאוד: (צוחק)... הה טוב. אוקי, בסדר, את מחר תתני לי הוראות ונתקדם.
פביציקה: כן.

דאוד: לא שאלה.
פניציקה: טוב יאללה.
דאוד: כן יאללה, בי.

פניציקה: בי.

תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסרב 1171297, בתאריך 1/9/14
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