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דאוד מחייג, נענה על ידי פאניציקה.
להלן תמליל השיחה:

פאניצ*קה:הלו.
דאוד:הלו. , ,/,

פאניציקה:כן. 72/9 כ
דאוד:רק שתדעי, החגיגה הזאת תימשך, כי לקחו את הכתבה הזאת לפייסבוק.� כל החברים של אינה, נטע בריבקץ, סניה (לא י

ברור) וכוי.
0 פאניציקה:אהה. נו בסדר.

̂ £ דאוד:נו, טוב.
^ פאניצזקה:תאר לעצמך, שיתברר שהיא בכלל לא מנכ"לית.

דאוד אומר ברקע; "קרן, שנייה. שנייה".
דאוד:מה?

פאניציקה:אם יתברר עכשיו שהיא לא מנכ"לית?
דאוד:נו, אז מי... יפריך את זה כבר?

פאניצ'קה:(צוחקת).
דאוד:זה כבר אם... להכריח את לוריא להסיר את הדבר הזה. אבל זה ככר נכנס לפייסבוק,.. רחוק מאוד.

פאניציקה:אה,..
דאוד:כלומר, לוריא, זאת לא הבעיה, צריך... טלפון אחד לחבר שלנו מתל אביב והוא יתקן את הדבר הזה.

פאניצ'קה:נו.
יאוי:כן, אנחנו הרי קבענו שלא נתקן את זה,

פאניצ'קה:נו... זה איך שהוא רוצה, כנראה (לא ברור), עכשיו צריך לעשרת כך, ששלנו יתחילו להתקשר אליו ולצעוק "ממתי
מורידים את פאינה מהתפקיד?". רק ככה אפשר לעשות את זה. כי כל השאר, זה לא החלטי. (לא-ל33נ3) מה, אתה לא נורמאלי?

\/ ̂ק. 3(£* 3<י 6 * /3*  את פאינה לפני הבחירות? 5
להוריד

דאוי:טוב, תכף אני אנסה להתקשר, למרות שזה לא משנה. אבל את תודיעי לפחות לבוס, כי... / /
פאניצ'קד,:אני הודעתי לו על זה.

¤>^ דאוד:אה, ומה הוא אמר? ^
<' ̂^7* פאניציקה:טוב מאוד. " / , .
 ^ < ך/ $!

03 /> ̂ דאודנאה, טוב מאוד? אולי הוא... 
̂-תשאני^בזי-ס-וליסי/אמרתי לו ב"איז רום'י ייצא נכון. ̂ו  ̂, פאניצ'קה:הוא אמר את זה סתם

דאוד:טוב, בסדר.
פאניציקהנטוב.

דאוד:את... בו, בסדר, אם יש צורך, אני אתקשר לקלוצקי הוא יכריח את לוריא לשנות את העניין הזה.
פאניצ1קה:אני לא יודעת, מה להגיד לך.

דאוד:נו, אני גם לא יודע.
פאניציקה:באמת אני אומרת לך, אני לא יודעת.

דאול אומר ברקע:ייקרן, שנייה אני חוזר אליך",
י. דאוד:טוב,

! פאניצ'קה:א3י לא יודעת.

/ דאוד:טוב, נו, תחשבי ותגידי לי.
פאניצ'קה:אני לא יודעת, דוד, תעשה מה שאתה רוצה.

דאוד:טובי נו בסדר. טוב, יאללה, ביי.
פאניציקה:טוב, נו, יאללה.

דאוד:ביי.
פאניציקה:ביי.
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* זיהוי דוברים:
-דאוד גודובסקי זוהה בשמו הפרטי בשיחה הנ"ל וכן זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 3588!געמדה 8 1 1148, מתאריך

.12/8/14
-פאניציקה זוהתה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 935,עמדה 114818,מתאריך8/6/14.

-השיחה תורגמה מהשפה הרוסית ותומללה על ידי סמ"ר אלכסבררה פצץ, בצאריך 4/3/15.
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