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דאוד מחייג, נענה על ידי פאניצ'קה. :
להלן תמליל השיחה:

פאניציקה:הלו.
דאוד:פאניה.
פאניצ'קה:כן.

דאוד:רז, רז מציע לך ללכת היום להלוויה בירושלים.
פאניציקה:כן, אני צריכה ללכת כנראה, מתי ההלוויה?

1 דאוד:אה, בשעה ארבע, זה ילד אתיופי.
| £ פאביציקה:בראה לי שסופה הולכת לשםי היא אמרה לי.

דאוהמאה אחוז, סופה תלך לשם.
9 פאניציקה:נו אז מה לעשות? אה... אז אני צריכה ללכת להלוויה אחרת. טוב, איווט הסכים לקחת את הפרוייקט הזה על עצמו.

דאוד:אוקי.
פאניצ'קה:עכשיו, זה. לכן צריך להכין הכול. אני צריכה את קורות החיים של לנה, בשביל איציק.

דאוד:קורות חיים של לנה, בשביל איציק, ברור, עכשיו נעשה.
פאניציקה:טוב.

דאוחאה... מה זאת אומרת "לקחת על עצמו"?
פאניצ'קה:כלומר, כמו שאמרנו. הוא יעשה פגישה עם בורד ביום רביעי או ביום חמישי בערב, צריך לשלוח לקודיש שידבר עם

מאיר סויסה, שיעשו חנות, כמו שדיברנו, וביום שישי הוא יבוא לבאר שבע.
דאוד:אהה. ביום שישי, אחד עשרה, אוקי.

פאניצ'קה;כן. וחוץ מזה, הוא כמובן בעצמו "לאי צריך שיהיה מישהו שיתפעל את הפרויקט הזה", אני כבר.. אני כבר ראיתי, איך
הוא אומר לי "שסטסיי. אה, הוא אומר, "צריך להזמין את עוזי לשם, גם", אני אומרת "אז תזמין את עוזי, מה אני יכולה להגיד

לך?", "הוא עוסק בתיירות, הוא קשור1', אני אומרת יינו, טוב, תזמין את עוזי". זהו, אני כבר ראיתי איך הוא (לא ברור-מקוטע),
ואז הוא אומר 'יצריך מישהו?", אני אומרת "לא, אני אעסוק בפרויקט, יחד עם איילים'1. "אנחנו צריכים מישהו משלנו",

אמרתי "לא צריך. אני ואיילים וזהו, אף אחד מעבר לזה".
דאוד:3ו, פה כולם... פה כולם משלנו. :

*| פאניצ'קה:אבל אתה.. אבל אתה.. כן, אבל אתה עוד תראה, איך הוא ידחוף את מטס לניהול הזה.
^ דאוד:מאה אחוז, נראה לי. או את סטס, או את מיולר, אולי.

 פאניציקה:טוב. י
^ דאוד:טוב.^

פאניצ'קה:נילחם בזה אחד, אחד.
דאוד:עדיף ש... עדיף שייתן מזכירה, אני טובע, שיט.

פאניצ'קה:כן, אני מבינה. טוב, זהו, יאללה, יקירי.
דאוד:זה, חכי, לאן ניסע להלוויה?

פאניצ'קה:תבחר, איפה שאתה רוצה.
דאוד:נו...

פאניצ'קה:יש לי פגישות, אני לא יודעת, יש לי מלא פגישות פה.
! דאוד:לכן, לכן ירושלים יכול להיות יותר קרובה מכל השאר. טוב, סופה בטוח הולכת?

 פאניצ'קה:היא אמרה שכן.
1

דאוד:שיט. טוב...
פאניצ'קה:תבדוק אצלה בלשכה.

דאוד:אני ב...
פאניצ'קה:תבדוק לאן סופה הולכת, לא...

דאוד:אני, אני אבדוק, קודם כל, אבל דבר נוסף, אצל נוימן הרי נפטרו שני אנשים.
פאניצ'קה:אה, כן...

דאוד:אחד, אחד, ילד אחד מנהריה, אבל הוא נכד.של יושב ראש רעד העירייה.
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|^נ פאניציקה:ואר.
^9 דאוד:ושבי, עכשיו, הוא ילד... ילד של גזברית, או משהו כזה.

9 פאניציקה:ואי. טוב, בסדר.
? לא רלוובטי-בהמשך השיחה מדברים על ילדים ונפגעים. ;

|4 בסוף השיחה - נפרדים לשלום. י

זיהוי דוברים:
-דאתי גודובסקי זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588, עמדה 114818י 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 אלכסנדרה פצץ, באריך 3/3/15.

. 1?874^92£-£000-45^£-^8£0-9/18̂ 8£0-948̂\/-£^£000-45-92£\/874ק 0\/089115 089 1 \ 5^0 

! 

 י
•

\ 
•

1

ו

הודפס: 29 יוני 2016 09:04 עמוד 2 מתוך 2 מספר האזנת סתר: 2014-114818 מספר שיחה: 9202
?



הנן ק  ח 
^

̂ז -1  
בו ^ ^

̂  בן ח "  ̂ ב*
-ו :£ כ* £ נ£
§ " £^  £
^ ? ת 11 י? ם

0  ̂
 דו

^ כ* בן -ן^
̂  נ* £ ר> _] ^ ח?
-ן ^ 0 ^

• ^ הו -, -^£ § ��י £
?- ו*: >�^ ק

ו 2 יי
7 -�בו ןג-
1 ??* 1ל1

ק
ניז

1̂  1 *

^ י8"* ?̂ 
*~ / / / / /

י ד�י 1 1ן  !
י- " ;; !? י ?—*

11! כ* 1




