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1 פאניצ'קה מתקשרת, בענית על ידי דאוד.
1 להלן תמליל השיחה:

דאוד:הלו.
פאניצ'קה:מה נשמע?

דאוד:כן הכל בסדר, הרגע נכנסתי.
פאניציקה:אה, בסדר, אני עדיין בדרך (לא ברור).

דאוד:אז איך, איך קוראים לזה...
 פאניצ'קה:אה?

^^ דאוד:איך לפגוש...^^
פאניציקה:אני לא יודעת איך, זה מה שרציתי לשאול אותך. אני אחר כך אעבור אצלך או שאתה תבוא אלי. למרות שלבוא אלי

יהיה לך קשה, נכון?
דארחלא, אני... כן, אני,לא חושב שצריך לעשות את זה.

פאניצ'קה:כ1, אוקי.
 דאוד:אוקי, זה צריך...

1

(לא ברור-מדברים ביחד).
דאוד:טוב, אז בערך בשעה שתיים, שלוש, כן?

פאניציקה:כן, כשאני נוסעת, ככה בערך.
דאוד:אוקי.

פאניצ'קה:תגיד לי, אז אתה רוצה שאני אעבור בתשע?
דאוד: כן.

פאניציקה:(לא ברור)?
דאוהכן, הם מחכים לך, בשתיים, שלוש, ארבע, בכל שעה.

... פאניציקה:לא, בארבע אני כבר לא יכולה. בארבע אני
אמרתי ש, חברים, אני אוכל להגיד לכם רק בבוקר, דאוחנו, לא משנה, בשתיים, שלוש, הם... הם מחכים לך. אני דיברתי איתם,

נו... הם אמרו לי, כן, אין בעיות, אנחנו מחכים.
££ פאניציקה:אוקי, בסדר גמור.

~�"~י דאוד:אה, ואת "הרדיו הראשון" סגרתי עוד בתחילת שברע, להיום.
פאניציקה:לאיזו שעה?

דאוד:נו, לשתיים.
פאניציקה:לשתיים? אוקי...

דאוהאוקי, נו נראה, כשאת תגידי לי, מתי הקיזוזים, מתי תשע, אז אני... אז אולי נרשום לשעה אחד בצהריים.
פאניציקה:נעדכן את זה.

דאוד:כן, כן.
פאניציקה:בסדר גמור.

דאוד:אהה.
פאניציקה:טוב, בסדר, אני עוד אשתדל לדבר היום עם גרמן, לא מצליחה להגיע לזה משום מה.

דאוד:אה...
פאניציקה:צריך לבדוק, מה אנחנו עושים עם זה.

דאוד:אוקי, דברי...
פאניצ'קהגאה, והוא היה איתך בקשר? ארתור.

דאוד:אה, לא. אני דיברתי איתו במוצאי שבת וזהו.
פאניצ'קה:אוקי.

דאוד:זהו, הוא לא תקשר איתי עוד. יש לי היום פגישה בשתיים עשרה עם איזה יועץ כלכלי ליווי תיירות, לכן, אס הם יחליטו, ;
אנחנו יכולים לתת להם שירות מלא. :

פאניצ?קה:בסדר. אוקי.
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פאניציקה:טוב, בסדר.

דאוד:בסדר.
פאניציקה:איפה הם רוצים? הם רוצים לפרסם את עצמם".

(לא ברור-מדברים ביחד).
דאודזלא, מה שאמרתי זה היה על גרמן.

פאניצ'קה:אה, אה, אה.
דאוהאמרתי את זה על גרמן, הם הרי היו צריכים בדיוק ליווי (לא ברור) הכלכלי, עד כמה המלון הזה בנתניה, זה.

פאניצ'קה:אה, אוקי.
דאוד:ותל אביב רוצה, אני לא יודע, הם מפרישים כמות מסוימת של מליונים ל... לכנסים...

פאניציקה:איפה הם רוצים את הקמפיין? ברוסיה הם רוצים אותו?
דאודוברוסיה, כן, ב(לא ברור).

פאניצזקה:עם מי היינו אז בקשר? אפשר לעשות להם ב"אכו", כמה שהם רוצים קמפיינים.
דאוד:לא, לזה בסדר. אני אגיד לך עם מי היינו בקשר, אני הרי הבאתי אלי את הילד הזה, ייגור.

פאניציקה: כן, את ייגור.
דאוד:כן, אני דיברתי איתו בשבוע שעבר, בינתיים...

פאניציקה:(לא ברור-מדברים ביחד)תיירותי אני יודעת, זה יכול להיות...
דאוהלא, הם עשו, הס הרי החברה הראשית, אבל אולי יש איזו חברה אצלגו, שעובדת שם, אני לא יודע, צריך רק לחשוב.

פאניצ*קה:אהה, טוב, צריך לחשוב. אוקי.
 דאוד:ותדברי קודם עם "העמית הזה, מהמגדל העגול."

 פאניציקה: כן.^
^
"

דאוד: טוב.
פאניציקה:הוא לא התקשר אלי אתמול.

דאוד:התקשר?
פאניציקה:לא.

דאוד:אה, נו בסדר, לא התקשר, אז לא התקשר, מה אני יכול להגיד לך?
פאניצ'קה:טוב, בסדר.

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

דאוד:נו, יאללה, ביי.

זיהוי קולות:
-דאוד גודובסקי זוהה עפ"ק בהשוואה לשיחת בסיס מספר 13588, עמדה 114818, 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, בתאריך 2/3/15.
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