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דאוד מתקשר נענה ע"י אלכס להלן תרגום ותמליל השיחה :
אלכס :הלו
לי
תגיד
דאוד :
אתה
,
רוצה שאני אהרוג אותך ?
אלכס :למה ? מתאגרף רומן גרינברג מכיר ?
דאוד  :שמעתי משהו נו ...
לו
אלכס :כתב אישום נתבו
היה
הסיע זונות  ..אלוף עולם
דאוד  :הא כן מאיזה עיר הוא ?
£
אלכס :נוהוא ממלדובהאבלהוא פהשלנו )לאברור(
) *~)י דאוד  :לא מאיפה הוא ?
אלכס  :עכשיו אני אגיד לך ..הגיע ממלדובה בגיל אחת עשרה שבת לידה שמונים ושתיים
דאוד ; נו טוב חכה שניה באיזה עיר הוא גר פה ?
אלכס  :לא יודע...עכשיו עכשיוהוא היה איפהשהוא בצפון נראה ליואחרי זה עבר לאנגליה
דאוד :טוב זין איתו תגיד לי דבר אחר איך אתה בלי ידיעה שלי מוציא כתבות
אלכס  :על זה  ...אתה אתה אמרת לי לקחת ממנו מידע
דאוד :אני אמרתי לקחת מידע אבל לא להוציא בלי שאני אראה
אלכס :בלאט )קללה( אני זרקתי לו לראות וכל זה
דאוד  :לו כן אבל אבי לא דיברתי עם השגרירות  ...היה צריך לדבר עם השגרירות לדבר לפחות לברר יכולים או לא יכולים
התקשר אלי עכשיו השגריר בצעקות ההה בקיצור תסתכל איך אתה )לא ברור( את הכתבה  .השגרירות עכשיו מוכנה לבדוק
עכשיו יתקשראלי הקונסול מחיפה וכן הלאה
אלכס  :מה יש שם להוריך אני )לא ברור( ...הכל שם כבר מעגל סגור
דאוד  :מעגל סגור ...
אלכס  :תסתכל בכתבה  ,בכתבה כתוב שאי אפשר להביא )לא ברור ( מסמכים ) .לא ברור ( מסמכים הוא לא מקבל
דאוד :אוקי
.0
אלכס :זהר
\ 3^ 7$ /
קצת
איך
תסתכל
נו
:בסדר
דאוד
)לא ברור ( שלא יצא שהם מתעללים בילד
1
^
1
אל1כס:
אי 1שם בשום מקים שמתעלילים ביל ד � כתוב שמ שיש שם מעגל שהם צריכים מסמכים מישראל ובישראל
י י6
 9צריך מסמכים מאוקראינה זהו
דאוד ; טוב יאללה
אלכס  :תקרא אני עשיתי הכל בצורה מאוד זהירה תקרא
דאוד :טוב
אלכס :הם בכל מקרה היו מתחילים לצעוק כי הנושא עלה ועכשיו אתה רואה
דאוד :טוב
אלכס :ועכשיו הם ירוצו אלייך
דאוד :טוב נו יאללה
אלכס :יאללה ביי
דאוד :ביי
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