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פניצ'קה מתקשרת, נענית ע"י דאוד גודובסקי, להלן תרגום ותמלול השיחה:

דאוד: הלו
פניצ'קה: כן

דאוד: כן פניצ'קה מה נשמע ?
פניציקה: נורמלי

: טוב, למחר יש לנו בערך מאתיים ומשהו דאוד
פביצ'קה: נו יופי יותר לא צריך

: כן; נו בסדר, טוב, עכשיו היה סקנדל עם לנה בית שמש (מקלל ברוסית). דאוד
 פניציקה: מה? 0

~ דארד: היא היתה היום בראיון אצל גלה.^
 פניצ'קה: כן

" דארד: אני אחרי זה התקשרתי לבלה, אומר נר איך? נו כן, נראה שבסדר, הכל, ו... נר ואני אומר מה? נר אחרי החגים, גלר אמר^
שהוא צריך לבדוק עם הכסף ... מה הוא צריך לבדוק עם הכסף? מה עוד הוא צריך לבדוק עם הכסף?

פניצ'קה: הה
דארד : נר ככה הרא אמר. אני אמרתי שעד החגים זה ערד חודש, אי אפשר לעשות מכרז? מה?

פניציקה: אני זימנתי אותו אלי ביום שני אני מתכוונת להודיע לו שבזה זה נגמר שאני לא מעבירה לו יותר שום כסף ומהכסף
שהעבירו לו אני מורידה לו כסף.

: אותו דבר היא שאלה אותו, נו אנחנו אתמול דיברנו, אני אומר כן, פאינה התכוונה שזה לחמשת החודשים האלה. דאוד
. ... אני בשנה הזאת נתתי לו עשר מילירן פניציקה: לא אני

דאוד: נר כן.
פניצ'קה: למה הלכר העשר מיליון האלה?

... (פניצ'קה נכנסת לדבריו) דאוד: שיעלו את המשכורת נו
פניציקה: בפעם הזאת לזה זה נועד, אם הוא לא נותן את זה...

דאוד: נו נכון.
פניציקה :אני מורידה את זה ממנו.
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דאוד: ציפי קראה לו
 פניציקה: למה היא קראה לו?

~ דאוד : אני אני "יצאתי עליו"^

פניציקה: למה? כן למה הוא בא? פאינה נתנה אישור?
... מיה עומדת פה, כן אני דיברתי עם פאינה. אני אומר לא... (פניציקה נכנסת לדבריו) : נו בסדר דאוד

פניצ'קה: לא לא אמרתי כזה דבר.
: אני אחרי זה דיברתי עם פאינה? נו איווט אמר. אני אומר חכי מה איררט אמר? שאתה תתעסק עם פנירת לציבור. אני ארמר דאוד

אין שאלה רלניס מה קשרר?
פניצ'קה: כן

.. אני אומר נו דניס לא יכול, הרא עובד של משרד הפנים, אסור לו. ופה היא ... מה הבעיה? אנחנר דארד: ציפי הגיעה בריצה
ארמרת משהר שאין מה להגיד נגד זה. היא אומרת אם יהיו פניות ממשרד הפנים מה המשרדים שלנו לא עוזרים לנו?

פגיציקה: מתי שיהיו שתעביר למשרד הפנים
דאוד: אוקי

פניציקה: שתעביר אלי, לא לדניס, שתעביר אלי את הפניות ציבור האלה ולא לדניס
: זה אני... זה אני... דאוד

פניצ'קה: היא מי היא שהיא נותנת הנחיות לעובדים שלי מה לעשות? מחר היא תגיד ליועצים מה לעשות.
דאוד: זה זה מאה אחוז, אני אגיד לה את זה. אחר כך דניס ישב שם כל כך הרבה זמן, כבר קראתי לו, אמרתי לו מה אתה יושב

שם? הנה עכשיו פרסמן ררצה לדבר איתי הוא הרי בשפה הררסית. אני אומר לו את פרסמן תשלח אלי, אני אדבר איתו
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: פניציקה: לא הה דניס מסיים עכשיו את העבודה : לא לא דניס ילד טוב פשוט עזבי, הוא לא אשם, אמרו לו שזה מתואם עם פאינה^ דאוד

פניציקה: לא מתואם עם פאינה שום דבר
דאוד: הוו אוקי נו בקיצור אני שלחתי אותו. הנה זה עם דניס. טוב עם אינה ישבנו, עם בידר ישבנו. עכשיו תגידי לי, דרך אגב,

אני פשוט לא ידעתי, הסיפור הזה שהצבנו דרישה חמישי מיליון בשביל רוסים, מע"מ אפס וכן הלאה, על זה אפשר לכתוב בכלל
או אסור?

פניציקה: חכה בינתיים לכתוב, עוד לא קיבלנו...(לא ברור, מדברים ביחד)
: אוקי זה מה שחבשתי, זה מה שחשבתי שיותר טוב לא לכתוב. לא, נו בסדר, אם הוא לא ייתן אז יהיה אפשר לחרבן עליו דאוד

... (פניציקה נכנסת לדבריו) נו בסדר מצד שני באמת
פניציקה: שנראה שאנחנו חלשים, הא אפילו את זה לא הצלחתם להשיג, נו אז מה שרצית, אם לא הצלחתם להשיג, אתם לא

שווים שום דבר
דאוד: מאה אחוז טוב הה... והוא בינתיים לא הסכים עדיין, כן?

פניציקה: זה לא שהוא לא הסכים, הוא אמר שהוא בודק. מה פה להסכים?
: עכשיו מה שאת שלחת לי מבריסל? דאוד

פניצ'קה: כן
: תראי, אני כתבתי לך זה נראה מעניין, הדבר היחיד שאנחנו לא יודעים, נו הרי אין לנו שום אינפורמציה הה ומי אמר דאוד

שהעיתונאים האלה לא יכתבו לא טוב?
פניצ'קה: הוא צריך לעקוב אחרי זה

דאוד: כן, אבל אין לנו שום מידע וצריך לבדוק עם השליחים שלנו ב-א.א. בכו* איחוד אירופי, לא יודע... וחוץ מזה זה רצון
... או שאנחנו צריכים יותר מכולם? בעיקרון זה מעניין, למרות ששוב אני לא חושב, הוא קובע המנהל או שמה אנחנו שוב

^ נעשה את זה?*^ מועדים כאלה קצרים... שזה... ההה... רק משרד האוצר יכול לעזור לנו לעשות, את מבינה? או שאת רוצה שאנחנו בעצמנו £
 פניציקה: יכולה כמובן לזרוק את זה על משרד האוצר

: לא, אנחנו יכולים כמובן לעשות את זה בעצמנו אבל... שר התיירות, משרד האוצר, תאורטית... משרד האוצר הרי הביא^ " דאוד
לפה עיתונאים ממדינות שונות הם מביאים

פניציקה: הה
: הנה נו תגידי לעשות את בעצמנו, נעשה את זה בעצמנו. עכשיו תגידי... דאוד

פניצ'קה : לא, אני יכולה לחבר אותו עם ארתור קולם מי שאחראי על ההסברה
דאוד : במשרד החוץ או במשרד ראש הממשלה?

פניציקה : במשרד החוץ, במשרד החוץ
. תגידי לי את אז דיברת עם אלי בן דהן בקשר לכסף לבית דאוד: במשרד החוץ, במשרד החוץ, יכול להיות אם הוא נורמלי

קברות?
פניצ'קה : הוא אמרת שהוא יבדוק ויתקשר

דאוד: אוקי זאת אומרת עוד לא התקשר. עכשיו אני שלחתי לך ולויקה, דניס שלח רשימה שלמה ההה גם את כל המקרים האלה
עם המסמכים, אפוסטילים וכן הלאה דנצק לוגנס

פניצ'קה: הה
: הנה ואמנון עד עכשיו לא נתן תשובה דאוד
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פניצ'קה: לא, לא, זה לא זה, הוא אמר לי תגידי לי על איזה מסמכים אנחנו מבקשים, הוא אומר אני לא רואה שאנחנו

 מבקשים אפוסטיל, תראו לי איפה דרשו ממכם איזה אפוסטיל, מסמכים, תראו לי
~ דאוד: לא^

פניציקה: תגידו לי על איזה מסמכים, אני דיברתי איתר אישית, אמרתי לאיזה מסמכים דרשו מכם אפוסטיל שם.. אתה אמרת טוב
אנחנו נראה לפי הדרישה ונעשה לך רשימה

: אוקי הנה, הנה... דאוד
פניציקה: אתה אמרת לי

דאוד: הרשימה נשלחה, הרשימה נשלחה
פניצ'קה : אבל אני לא קיבלתי אותו. לאן הוא נשלח?

דאוד: ההה למייל שלך
פניציקה: מתי?

דאוד: עכשיו
פניצ'קה: הא נו אז עוד לא ראיתי

דאוד: דניצק דנייצק משפחה הה דורשים תעודת יושר למועמדת אפוסטיל הה אפוסטיל ניתן לשים במשרד הפנים של דנצק. אין
משרד הפנים פועל שם הה בשל מלחה. פניצ'קה: או קי בסדר טוב תביא לי רשימה

: זה דבר ראשון, הלאה הם דורשים, לדוגמה, איפה שהו היה פה שהם דורשים איזה שהם החלטות בית משפט האא תעודת דאוד
מקור מבית משפט אוקראיני על אישור גירושין של הפונה. משנת 2005 אין בית משפט באוקראינה מוסר תעודות מקור, אלא רק

העתק משרד הפנים לא מכיר.
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? י פניצ'קה: בו בסדר, טוב אז תביא... או קי טוב או קי טוב תשלח אלי את כל זה.
דאוד ; שלחתי כן שלחתי לך.

פניצ'קה: אוקי שלחת אז אני אתחיל לטפל בזה
; כמה יש פה שש, שבע, כן שש, שש פניות דאוד

פניצ'קה : או קי אני אטפל בזה בלי בעיות
: דוגמאות ולפני זה אני העברתי לויקה גם שם היה רשום מה הם דורשים דאוד

פניציקה: בינתיים אמנון לא יודע לקרוא ברוסית
דאוד: נו ברוסית היה שם רק זה... אפשר היה לתרגם והשאר היה בעברית

פניציקה: אוקי, טוב
דאוד: אוקי עכשיו, כמובן אצלכם במשרד הפנים יש מזדיינים. מתקשר אלי עכשיו סולטנוביץי נו את הבטחת שם חצי מיליון

ואני שלחתי אותם לחפש איך, בינתיים.
פניצ'קה: הה

... גזברית נגב גליל לא ממש מתעסקת איתו, אבל יש שם יחסים : הם הלכו לנגב גליל למרות שנגב גליל גזברית דאוד
והכל. עכשיו היא הלכה לסולטנוביץי ואומרת תשמע אמרו לי שלעזרה לערים פאינה העבירה כסף דרך משרד הפנים

פניציקה: היה צריך להגיד לו שערים חזקות כמו אשקלון משרד הפנים לא מעביר כסף. הנה אנחנו עכשיו היינו עם ויקה כל
הבוקר רבנו שליהוד הם לא מוכנים לתת אגורה.

דאוד :הא כן?
פניצ'קה :כן. בגלל שיהוד זה עיר חזקה והם לא נותנים לו לא פיתוח ולא לכלום ועכשיו צריך להחליט מה לעשות עם הכסף הזה

כי ליהוד הם לא מסכימים לתת כסף, כמו שהם לא נתנו להוא מרחובות...

£ השיחה מתנתקת. 0
30/ _ תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 1171297, בתאריך 12/14

זיהוי דוברים:
פניציקה- זוהתה בשיחה זו

דאוד גודובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחה מספר 13588 בעמדה זו, בה הוא זוהה בשמו המלא.
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