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קוב? מסי : 125
ד/בד מט י  , 1דאוד גודובסקי  :הלו?
ד/בר מ*<2 0בב^
דובר מ0י  ,1דאוד ג1דוב0קי  :לוחמים.
מה קורה?

דובר מ 0י  ,2ג1ר:

איפה אתה?

דובר מ , 1 *0דאוד גודובסקי  :בשוק.
דובר מ0י  ,2גבר:
דובר מ 0י  , 1דאוד גודוב0קי  :כן.

אה ,אתה כבר באשדוד?

דובר מ 0י  ,2גבר:

הבנתי .תגיד ,עזרה ,אה  ,מגיעים כ!לם ב0וף?

דובר מסי  , 1דאוד גודובסקי  :אה ב0דר ,יש דיבורים  ,אבל כעיקרון אנשים בדרך ,אני
•ודע?
£

דובר מ0י  ,2גבר:

כמה ,מה-מו?

דובר מ 0י  , 1דא1ד גודובסקי  :אני לא יודע ,אני מקווה שנגיע למאה חמישים -מאת"ם ,
אבל אנשים בדרך ,נו.

!
ד1בר מ 0י  , 2גבר:

טוב ,ב0דר ,יאללה.

דובר מ 0י  ,1דאוד גודובסקי  :עכשיו  ,רגע ,רגע ,רגע ,אם אתה יכול לדבר ,אני דיברתי עם
פא'נה ,
1
|

דובר מ , 2 ' 0גבר:

כן.

ד1בר מ0י  ,1דאוד גודוב0קי  :ואמרת 1ש ...היא גם אה  ,היא  ,היא יותר חריפה ממני  ,אבל
אמרתי לה שבוא  ,בוא נדבר עם קות' .עכשיו יש רזנן וע1בד.
דובר מ 0י  ,2גבר:

1

כן?

דובר מ 0י  ,1דאוד ג1דוב0קי  :הם אחלה חבריה ,ניסן ורן.

דובר מ0י  , 2גבר:

כן.

_
[• :_ 1
שחה את ההשקעה שאנחנו עושים.

דובר מסי  , 2גבר:

אוקי  . 1אה...

חבר מס*  ,1דאוד גודובסקי  :אה ..אני לא 'ודע אם אתה 'ודע כמה זה 0גור ,זה  ,זה ,
עשרים בחודש.
דובר מס י  , 2גבר:

אח  ,הבנתי.

1
דובר מס  ,1דאוד גודובסקי  :אז עכשיו  ,פשוט אה  ,אני  ,אני אומר לה  ,חם אחלה חבר י ה ,

הם עוזרים לקות'  ,הם כותבים כשצריך תה  ,מנ0ח'ם ( אבל...
דובר מס י  ,2גבר:

כן,

דובר מסי  ,1דאוד גודובסקי  :אני  ,אני ,אני פשוט לא יודע.
דובר מסי  ,2גבר:
לא יודע ,ב0דר ,צריך לשבת ולחשוב' ,כול להי1ת שאנחנו באמת
דובר מס י  ,1דאוד גודובסקי  :כן ,צריך ,צריך ,צריך לחשוב ש1ב.
דובר מס י  ,2גבר:
אולי אה  ,צריך לעשות חשיבה מחודשת' ,כול להיות שאול' צריך
להביא א1תם ל ...לא 'ודע ,צריך ,צריך לחשוב לראות לאן זה
מוביל 1לאן אנחנ! באים.
דובר מסי  ,1דאוד גודובסקי :בדיוק ,כן ,ועכש ,!1כשאנחנו )מילים לא ברורות(.
)משפט לא ברור(.
דובר מס י  ,2גבר:
1
דובר מס  ,1דאוד גודובסקי  :בתקופה של בחירות.

דובר מס י  ,2גבר:

אם הולכים לבחירות אז אין צורך.

דובר מס י  ,1דאוד גודובסקי  :אז אין צורך ,זח מה שפאינה אמרה באמת ,שאין צורך,
צריך לבטל הכל.
דובר מס י  ,2גבר:
דובר מס י  ,1דאוד גודובסקי :עכשיו ,אוקי , 1ב0דר ,זה פשוט חומר למחשבה ,תחשוב.
דובר מס י  ,2גבר:
אוקי  , 1תגיד )מילה לא ברורה( ,ט1ב ,אני צריך לדבר איתה ,
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אנחנו לא מגיבים פשזט על מה שקורה  ,זה גם משהו .אה...
ד!בר מס*  ,1דאוד גודוב0ד : > ,אנחנו לא ,לא מגיבים תרתי משמע.
דובר מסי  ,2גבר:
לא  ,ברור לי ,אני פשוט אה )משפט לא ברור( על הבוקר.
ד1בר מס*  ,1דאודגח�ובסקי  :אני שומע רק איווט ,אה  ,רק בנט ,אני לא שומע את איווט.
נכון ,טוב ,זח מה יש .לא יודע.
דובר מסי  ,2גבר:
דובר מסי  ,1דאוד גודובסקי  :בנט כבר קרא להחזיר את המשלחת ,בנט זה  ,בנט זה,
דובר מסי  ,2גבר:
לא ,לא  ,לא ,לא ,כבר המשלחת בדרך חזרה.
דובר מסי  , 1דאודגח�ובסקי  :כן ,נכון ,אבל בנט כבר יצא בכל הכלי תקשורת...
דובר מס י  ,2גבר:
לא ,זה ברור ,שהוא יודע ,כן ,ה1א יודע מה ,אני לא יודע ,אני
אמרתי לך )מילים לא ברורות(.
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דובר מסי  ,1דאוד גודובסק  : 1הוא יודע לעשות הסברה ,נו .בקיצור.
דובר מ ,2 '0גבר:

אה בסדר) ,מילים לא ברורות( כנראה שאיווט לא 'שר רץ ,אני
לא יודע מה.

דובר מסי  , 1דאוד גודובסקי  :כן ,נכון.
דובר מס י  ,2גבר:

ב!א נראה .יאללה.

דובר מסי  ,1דאודגח�ובסקי 0 :וב ,יאללה ב".
דובר מסי  ,2גבר:

נפגש שמה ,ב" .

דובר מסי  , 1דאוד גודובסקי  :ביי .
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