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פאינציקה מתקשרת, נענית ע"י דאוד להלן תמליל שיחתם:

דאוההלו.
פאינציקה :כן.

דאוד:כן פאינציקה.
פאינציקה :חיפשת אותי ?

דאוד :כן מתרגם "פרס ריליסיי שקוטי שלח לי עכשיו.
פאינציקה :אוקיי.

 דאוד:אה...טוב דברים קטנים טובים,(לא ברור) מודה מאוד,קיבל חמשת אלפים.
9 פאינצ'קה ;כמה היא חייבת לו ?^

דאוד:חמישים.שנינו יודעים שהיא "תחזיק את זה קצר" את יודעת, אבל לא היה לו מה לאכול.
דאוד:חמשת אלפים,עכשיו.£ פאינצ'קה :נו אז מה.אוקיי. י

פאינצ'קה :אוקיי.
פאינצ'קה :מי? ) ידאוד:בקיצור מודה מאוההלאהנ "נפלתי עלי' גרשוב ככה שהוא התקשר לבנינסון, זימן אותו דחוף, לבנות מטה.

דאוד:גרשוב. , ? .
פאינצ'קה :כן.

דאוד:הנה,זימן את הדני הזה.
, איווט אמר שסופה הביאה איזה צעירים לשם,מפותחים כאלה.חבריה מאוד טובים ,הוא קיבל רושם פאינציקה :איווט אמר

חיובי ורוצה שאני ייפגש איתם ולראות אם אפשר לקדם שם מישהו.
דאוד:יאללה,יאללה בוא ניפגש.

פאינצ'קה :אני דיברתי עם דדי,עם עוד כמה שיש להם חבריה טובים שאפשר לקדם אותם שמה.בואו נדחוף את כולם ונבדוק.
דאוד:בסדר בכל אופן....

... אני אמרתי לו ,אני,אם אין פאינציקה ;המנהל אמר שעד לבחירות אתה תישאר במפלגה,תלמד את המאדאם איך זה.אמרתי איך
את דוד אני לא מתכוונת להיות אחראית (לא ברור) פשוט מאוד לא . לא יהיה מצב כזה שאתה תפיל עליי את הכל.אתה תישאר

£ עד לבחירות ואחרי זה נחליט איך מה בהמשךיהיה לך זמן לעשות את התואר שלך.
דאוד:טוב.עד לבחירות ,כן,נראה מתי יהיו הבחירות.טוב.לא משנה על גרשוב נפלתי ככה שהוא זימן את בנינסון, הוא הבין, כי
אמרתי לו "בחור אני הולך להביא עכשיו את לריסה ונינה ולבנות מטה, אם אתה רוצה תעבוד,לא רוצה אז תעוף מפהי/זהו אז

9 היא רץ באופן מידי.אוקיי בוא ניפגש עם כולם.ב19 לחודש אוקיי.גרשוב מוכן כמו שאני מבין לעשות מטה עם כולם,כי אני
אמרתי לו אם אתה לא תביא את כולם אותך בטוח יעיפו.

פאינציקה :אוקיי.
, סופה חתמה. דאוד:הנה, עכשיו,הכל התחיל לזוז ,בכל מקום טוב מאוד .שמיר חתם

פאינציקה :אוקיי.
דאודנאה...

, בנתיים אני עושה אה פאינציקה:אתה הגעת להסכמה עם הילד ההוא שנפגשת איתו.הגעתי להסכמה הוא צריך לתת לי תשובה
מה שהיא חתמה עליו(לא ברור).

פאינציקה :אוקיי תודה רבה.
דאוהאני לא הולך לשום מקום,

פאינציקה :אוקיי.
דאוד:דרך אגב רציתי לשאול אותך, הוא הפיל אליי עוד דברים.ואני ביום חמישי אנחנו ניפגש עם דן כרמל,כי דן כרמן והצוות

שלו נוסעים ללטביה.
פאינציקה: לגבי מה?

דאוד:הוא אמר שדיבר איתך לגבי זה.
פאינצ'קה :(לא ברור(

דאוד:הם עובדים, הם עובדים עם לטביה ,נכון ?
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• *<!אינצ'קה :אה? עם מי ?
* דארד:עם לטביה, לטביה.

פאינציקה :לא ידעתי על זה.נר.
דאוד:נו החיים הזה.

פאינציקה :כן.
, דאוד:חיים.הוא הגיע ואמר "נוצרה פה לשכת המסחר"

פאינציקה: כן.
דאוד:הוא לא ידע אפילו <הוא אמר שזה בנט ,שזה שרגה ברוש.

פאינציקה :נו.
, תגידי לי מה לעשות שם. דאוד:בדקתי,זה מגיע מדן כרמל.דרכו אפשר להגיע לזה.אז אני ממשיך לעזור לו

פאינציקה :אוקיי טוב.טוב.
דאוד:(לא ברור) לחתוך אני בכל אופן יוכל תמיד.

פאינציקה :טוב .אוקיי.
דאוד:אז.

פאינציקה :אוקיי.
דאוד:נו טוב ניראה שירם כזה.כזה.

פאינציקה :טוב בסדר.
דאוד:יאללה.

פאינציקה -.יאללה ביי.

9 השיחה תומללה ע"י רס"ר דימה קרב מ.א 1189935 בתאריך ה 3.2.2015

£ השיחה תורגמה מרוסית.

זיהוי דוברים:

פאינציקה- זוהתה עפ"ק על סמך שיחת בסיס 935 בה היא זוהתה בשמה כמו כן זוהתה בשם פאינציקה בשיחה זו.

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