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י פאניציקה מתקשרת, נענית על ידי דארד.
להלן תמליל השיחה:

דאוד: הלו.
פאניציקה:הלו.

דאוד:כן, פאניציקה.
פאניציקה:לא הערתי אותך?

דאוד:לא, לא, לא. לא.
פאניציקה:תקשיב, קודם כל, רכזת נוער הזאת עובדת בהתנדבות.

^ (לא ברור-מדברים יחד)£^ דאוד:אה...
פאביציקה:...אצל אמיר, שניידר.

דאוד:אה, אוקי.
פאניציקה:ואת המזכירה הזאת לקחו רק לחודשיים, לארגן את כל הדברים תהו.

דאוד:נו, בסדר... סתם.
פאביצ'קה:אוקי.

דאוד:אפילו לא, זה... חבל ש... שבדקת. שיעשו שם משהו.

פאביציקה:לא. נו, בסדר. עכשיו, אה... תקשיב, זה, טימור, איך קוראים לו, אה... אתה זוכר, עבדנו עליו, על טימור.
דאוד-.אה... נו אני בקטנה, כנראה. אני, כן, אני זוכר.

פאניצ'קה:הוא רוצה לבוא.
דאוד:אני זוכר.

פאניציקה:כן, הוא רוצה לבוא.
דאוד:זה שיש לו פה או מפעל או משהו, או שהוא משקיע במשהו.

פאניציקה:כן, כן.
דאוד:כן.

פאניציקה :לא, אבל אז, כשבדקנו, אתה זוכר, הייתה בעיה... אצל עמוס, שם.
 דאוד:אהה.

©^ פאניצ'קה:הוא אמר שהוא קשור...^^
דאוד:כן.

פאניצ'קה""שם משהו, ואנחנו רצינו להאריך לו שמ עוד...
דאוד:אבל אנחנו הרי... חכי, אנחנו הרי אה... קיבלנו עליו, נדמה לי.

פאביצ'קה:אבל זה נגמר לו תכף, עוד כמה חודשים(כחודשיים), והוא רוצה לבוא לפה, והוא רוצה לדעת, אם יתנו לו להיכנס
ולצאת, כי יש פה משהו...

דאוד:חכי, אבל נדמה לי שבסופו של דבר אנחנו עשינו לו דרכון.
פאניציקה:כן.

דאוד:נו, אז מה הבעיה? אה... אוקי, טוב, בסדר, יש מספר של... יש את מספר תעודת הזהות שלו? או דרכון? משהו?
פאניציקה:אין לנו?

דאוהאוקי, אני אמצא. אני אשחזר.
פאניצ'קה:טוב.

דאוד:היה לי את המכתב הזה, נדמה לי.
פאניציקה:כן. נסה לבדוק מחר, כי הוא...

דאוד:טוב.
פאניצ'קה:מוקדם בבוקר.

דאוד:אוקי. אה, מתן דיבר עם קרינה הזאת, הוא קיבל ממנה את קורות החיים. הבעיה היא אחרת, הוא אומר, היא מתקשרתא לי,
ללשכת עבודה, אבל אנחנו... אין לנו לאן, כאיילים, אני שלחתי, מחפש. עכשיו, הוא אומר, אם צריה אז תגידו, כאילו, לשלנו, נו.

פאניצ'קה:אהה, ברור.
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] דאוד:נו, אני אומר, לאי כנראה שלא, אה... זהו. ככה.
פאניצ'קה:אהה. יש לו שם רעיונות, לאן אפשר להכניס...

דאוד:נוי אני דיברתי איתו עכשיו בערב, אדבר איתו מחר, ואז נראה אותו ביום חמישי.
פאניציקה:ברור.

דאוד:זהו, נראה. בואי... בסדר, אני אחפש, בסופו של דבר, יש לנו עכשיו, נו... בעשרים ושתיים יש לנו...
פאניציקה:אבל היא שם בדרום, היא צריכה.

דאור:שנייה, יש לנו בעשרים ושתיים פגישה עם ראש העיר מצפה רמון.
פאניציקה:אהה.

דאוד:אז בואי נחפש, אני, אני הבנתי שהיא צריכה בדרום, מבאר שבע ומטה, כן.
פאביציקה:היא איפשהו בעיר הבה"דים שם איפשהו.

דאוהנו, כן, עיר הבה"דים זה איפשהו בין מצפה רמון לבין ירוחם, באיזור ההוא.
פאניציקה:כן.

דאוד:מחר יבוא אלי אלמקייס, אני גם אסנג'ר אותו. ,
פאניציקה:טוב.

דאוד:לא יודע, אולי הוא יכול משהו. זהו. אצל אבשייביץ' היום, ברור שלא הייתה שום החלטה. היום הרי השלושים לחודש.
פאגיציקה:כן, הבנתי.

דאוד:לא, לא, לא נורא, בדיוק,.. לדעתי, זאת סיטואציה הכי טובה, גם נפלתי על ויטיה, אני אומר שחיכינו לשלושים לחודש, לא

הייתה החלטה, כיוון ש... נציג משטרה בא... זה שאין לו סמכות לקבל החלטות. אז השופט הציע תיקונים מסוימים, זה מתאים

לאבשייביץי. עכשיו, המשטרה צר... בראה לי בעשרים ושבע או בעשרים וארבע לאוקטובר... בעשרים ושבע, צריכה לתת מענה,
 אם זה מתאים להם. תתחילו לעבוד, שיט, די כבר. אין למה לחכות.

90 פאניציקה:(לא ברור).^
דאוהזהו.

פאניציקה:טוב.
דאוד:ויטיה, כמובן נורא התאכזב מקובי הזה, שהוא...

פאניציקה:למה?
דאוהנו, פאניה, נו אנחנו הרי ראינו את זה.

פאניגיקה:כן.
דאוהקובי אינטרסנט. "בבוקר הכסף, בערב הכיסאות".

פאניציקה:כן.
דאוד:כן, "תבטיחו לי שאני אהיה סגן ראש העיר או משהו כזה, ואז אני אתחיל לעבוד".

פאניצ1קה:אהה.
דאוד:אם לא תבטיחו לי, אני לא אתחיל. נו...

פאניצ'קה:כן.

דאוד:כן, זהו.
פאניציקה:טוב, נו טוב.

דאוד:בסדר, כל השאר... כל השאר מחר. היום ישבתי עם פימה זאיקה(=המגמגם).
פאניצ'קה:אהה.

^0 דאוד:בעניין מרכז מורשת. אני אמרתי לו "גבר, אם אנחנו לוקחים אתכם ל(לא ברור), אז בלי תירוצים. יהיו שם אנשים ש...
י אנשים שצריך וזהו". "לאיי הוא אומר "אם זה פרויקט לתקופה ממושכת, אז אין לי בעיה, כמובן. בלי שום בעיה". ^

פאניצ'קה:אוי.
דאוד:אבל נמשיך לדון על זה עוד מחר. אני, אני חשבתי, אפשר היה לקחת את הקונגרס של לוין ל(לא ברור) הזה, אבל אני לא

יודע אם מישהו צריך את זה, והאם צריך בכלל להיכנס איתם לזה...
פאניציקה:אוי, תקשיב. תקשיב, כל זה עולה לי (לא ברור).

דאוד:נו, זהו, לכן אני לא יודע. נו, בסדר, נדבר על זה מחר, נדון. אוקי, מחר הרי אני מגיע לפגישה עם רוברט.
פאניצ'קה:אהה.

דאוהאגב, אתמול הרי שלחו... מרוברט דווקא, נו, מסם.
פאניצ'קה:מוינגר?

דאוד:נו, מסם, עדנה שלחה את כל האלה... ביוני היה כנס עם איווט, עם ראשי קהילות.
פאניצ'קה:נו.

דאוד:הבא יהיה באלפיים וחמש עשרה. היא שלחה את כל החומרים...
פאניצ'קה:והם גם דיברו על אנטישמיות?

דאוד:כן. כן.
פאניצ'קה:נוי אז מה אנחנו נעשה?

דאוד:בסדר, מחר עם... מחר קותי יהיה, מחר נדון.
פאניציקה:אוי.

דאוד:אני אומר שאנחנו, אנחנו עשינו שיחת ועידה, דנו, מחר קותי יציג בפנייך הכול ו... תחליטי, או שכן או ש... או שנהרוס כדי
לא להיכנס למה שלא צריך,
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•

1 פאניצ'קה:טוב. בו, טוב. יאללה, זהו.
דאוד:בסדר.

פאניצ'קה:טוב.
דאוד:אהה, יאללה.

פאניצ'קה:נתראה מחר, ביי.
דאוד:נתראה, ביי.
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