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רובר מס' 2, דאוד הלו?
~ .2

: גודובסקי

3. דוברת מס' ו, אתה סגרת משהו?

: ויקה רבין

4^ דובר מס' 2, דאוד ל^א... מה... אני לא הספקתי אפילו לחשוב. אה... טוב, אחד חצי. כן?

: גודובסקי

5! דוברת מס' 1, בן, אבי אמרתי שיוגב ירשום אותו כרזרבה על נגב גליל בי אם הוא עכשיו יבקש

: מיעל אישור, לנו יש שם בסביבות שישה עשר אלן* זה... ויקה רבין

6! דובר מס' 2, דאוד מה? דלתא?

: גודובסקי

71 דוברת מס' ה כן. אז בגלל זה... אה... אם היא תיתן אישור, שלא נבקש בשנייה

: ויקה רבין

8. דובר מס' - דאוד אז יכול לשאול אה... את פאינה בנוגע לאיילים? אם היא רוצה שאני ארשום אותה

: לשם? גודובסקי

9. דוברה מס' ו, אה... לא צריך היום לשאול שום דבר.

ויקה רבין:

10. דובר מס' 2, דאוד מה? למה מה? מה איתה?

עמוד 1 מתוך 5



מס' חקירה: מס< :0/\ס חקירת: ע"י: תאריך:
04/12/2014 201601 72 114818/30623

מט פ"א :
מספר דיסק: 20160172

מספר האזנה/שיחה : 30623 / 114-818
תארין שיחה: 04/12/2014

: 1 ~ י " " � גודובסקי

11. שגיאה! שם כי היא..ל אה... כי היא מהבוקר אה... לא רוצה לדבר איתי וזה.

מאפיין מסמך לא

י-ע.

12. דובר מס' 2, דאוד בטח, הבנתי. או - קיי, או - קיי, או - קיי.

: גודובסקי
13. דוברת מס' 1, יש לה שיגעון חדש. ~

: ויקה רבין

14. דובר מס' 2, דאוד נו? אבל מה את אה...

: גודובסקי

15. דוברת מס' 1, את מנהלת אצלנו או שאת לא מנהלת אצלנו... אני יודעת מאיפה זה מגיע.

: ויקה רבין

16. דובר מס' 2, דאוד מאיפה?

: גודובסקי

17. דוברת מס' ו, נו." מה שיחה של אתמול!

ויקה רבין:

18. לא... זה ברור.אני חשבתי שאולי יש עוד משהו.

19. -ברת � 1, ויקה לא, לא, לא. היא הביאה ללרה לעשות איזה כרטיס שלה, בשבוע שעבר.

: רבין

20. דובר מס' 2, דאוד אה - הא. ולרה כמו תמיד לא עשתה כמו שצריך.

: גודובסקי

21. דוברת מס' ו, לא, הם עשו... כל הבנות אמרו שכולם עסקו בזה אה... זה לא תלוי מאיתנו, זה פה

ויקה רבין: איזה מנהל ושם איזה מנהל. בקיצור, לא עשו את זה... היא הגיעה בלי כרטיס. היא

צעקה עליי. אני אמרתי... "את היית צריכה לרעת", אני אומרת כדי שאני אדע,

מישהו היה צריך להגיד לי על זה. אני אומרת, את לא אמרת לי וזאת לא אמרה לי,

אף אחד לא אמר לי את זה. מאיפה אני הייתי אמורה לדעת את זה?

22. דובר מס' 2, דאוד אה - הא.

: גודובסקי

25. דוברת מס' 1, את נתת את זה בנוכחותי? אני ראיתי? אני הייתי? אני אומרת, איך אני הייתי צריבה

ויקה רבין: לדעת את זה?

24. דובר מס' 2, דאוד אה... כן, גו... אז אה... את רוצה, תשאלי אותה בעצמך. או שאת בכלל לא רצית
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: שהיא תדע שאני מתעסק בזה? אז איך את אמורה לסגור? לא, נו תקשיבי... אני לא גורובסקי

צריך שום דבר, צריך פשוט לשאול אם היא מסכימה שאבי אה... על עשר בקי

כאיילים בסדר, אולי אבי אגיע להסכמה.

25. דוברת מס' 1, אבי אשאל אותה.

: ויקה רבין

26. דובר מס' 2, דאוד תשאלי, תחזרי אליי דחוף. יאללה...

גודובסקי:

27. דוברת מס' 1, דחוף... היא עכשיו בועדת שושבי, ב.7^

: ויקה רבין
28. -דובר מס' 2, מה זה?

: דאוד גודובסקי

29. דוברת מס' 1, לא, זה... לא חשוב, זה... בנושא של שלומי.

: ויקה רבין

30. דובר מס' 2, דאוד אה -הא.

: גורובס-

31. דוברת מס' ו, � הוא בסע לאילת, היא שיחררה אותו, איחלה לו בנימוס ש... אוי, תהנה, איזה טוב

קה רבין� שאתה נוסע...

32. דובר מס' 2,-אוד אה - הא.

: גודובסקי

33. דוברת מס' ו, אבי אמרתי, תקשיב, יש לך ישיבה, איך אתה נוסע? פאינה שחררה אותי. אני אומרת

: ומי מגיע? אני סיכמתי עם קותי, הוא מגיע. בבוקר לרה התקשרה בבוקר, אבי שאלתי ויקה רבין

את לרה, אמרתי לה הוא מגיע, קותי? אבי לא צריבה לבסוע? לא, לא צריך. קותי

מגיע, הוא אמר לי אתמול שהוא הגיע. פאיבה מתקשרת וצועקת בכה... אין אף

אחד... היא אומרת למה את לא מגיעה בבוקר? אני אומרת בי אני צריבה לסיים את

העבייבים עם האוצר. אני אומרת שאני פה בירושלים, במשרד. אני אומר ש...

34. דובר מס' 2, דאוד רגע, וקותי לא הגיע?

: גודובסקי

35. דוברת מס' 1, וקותי לא הגיע.

: ויקה רבין

36. דובר מס' 2, דאור למה?

: גודובסקי
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37. דוברת מס' ו, הוא אמר זה לא הנושא שלי, למה אני צריך לנסוע?

: ויקה רבין
38. דובר מס' 2, דאוד אה - הא. * ~~~

: גודובסקי

59. דוברת מס' 1, אני אמרתי שזה מעניין אותי, יבול להיות שאני אגיע אבל אני לא התחייבתי.

; ויקה רבין

40. דובר מס' 2, דאוד אבל מה זה אה... הנושא הזה?

: גודובסקי

41. דוברת מס' ו, ועדת שושני, סיעוד.

: ויקה רבין

42. דובר מס' 2, דאוד אה, סיעוד.

: גודובסקי

43. דוברת מס' ו, אה - הא. "את היית צריכה לדעת". אני אמרתי שאני ידעתי, אני בדקתי אתמול עם

: שלומי, אני בדקתי אתמול... אה... היום בבוקר אני בדקתי עם לרה, בולם אמרו לי ויקה רבין

שקותי מגיע. לרה אמרה לי שכן, שקותי מגיע.

44. דובר מס' 2, דאוד טוב, בנוגע לליה ... אני אפילו לא יודע לאן אה... אותה... לאן לדחוף אותה. ככה

: אפשר היה... על הדרך, לדבר עם עפולה... אה... עם העירייה, את לא יכולה כמובן גודובסקי

לסגור עם העירייה כסף כזה.

45. דוברת מס' 1, אה - הא.

: ויקה רבין

46. דובר מס' 2, דאוד את מבינה? זה הרי שבר בכירים, זה וזה... נו באמת. זה... יש לי איילים, יש לי עוד

: מחשבה, אבל זה לא... זה עדיין לא מבושל. מה שאנחנו עושים, את המרכז מורשת גודובסקי

ליהודי רוסיה. זה בדיוק שם באזור אה... באזור שהיא גרה בו, אבל עד שזה יתבשל.

47. דוברת מס' ו, חכה.

ויקה רבין; (הערה: מדבר לרקע)

"בוקר טוב. כן, בן, בסדר. אה - הא, אה - הא. יופי, מעולה, בסדר. אני אדבר עם

שושנה. תודה לך, תודה מותק, תודה. ביי".

48. דובר מס' 2, דאוד טוב... חכי שנייה. בואי אני אסכם עכשיו עם נגב גליל שיעבור אליהם, אה... אפשרי,

: אה... גודובסקי

49. דוברת מס' ו, אה - הא.

ויקה רבין;
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50. 1 דובר מס' 2, דאור 1 עוד אחד וחצי ושהם יחזיקו את זה ברזרבה בשבילנו. אני גם לא יודע. תביאי לי...

: תביאי לי לדבר איתם בכלל. גודובסקי

ו5. דוברת מס' ו, �בך

: ויקה רבץ

52. דובר מס' 2, דאוד כן, כן, יאללה, ביי.

: גודובסקי

53. דוברת מס' ו, בי</

ויקה רבץ:

מספר האזנת סתר: 114818 מספר שיחה: 50625
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