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דאוד מתקשר, נענה ע"י אלכס קוגן, להלן תמליל שיחתם:
*תמליל השיחה מהשפה הרוסית:

אלכס קוגן: הלו.
דאוד: קוגן.

אלכס קוגן: כן קרגו (קרגו מזמר)
דארד: (לא ברור מדברים ביחד)

0 אלכס קוגן: שחרר את עמי (נאמר באנגלית)... מה?
דאוד: (מילת קללה ברוסית) נמאסת עלי, תגיד לי...

\ £ אלכס קוגל: נר?
י ~ דארד: איתן צפריר שלח לך שם את החומר, או שהוא שלח רק לי שאבי אשלח לך?

אלכס קוגן: איזה?
דאוד: נשים את זה, תיירות מרפא, הם פנו...

אלכס קוגן: כן, הוא שלח לי את זה בעברית, שילך להזדיין. הם פנו, הם רוצים את הזה, שיכתבו ברוסית. אנחנו שמים את
הטקסטים שלהם רק ב... כש... לפי תנאי ההסכם.

דאוד: בשפת אם?
אלכס קוגן: כן, חוץ מזה, בגוסף לכסף הס שולחים גם טקסט בשפת אם. יש להם שירות עיתונאי משלהם שמטפלים בזה, אז אם

הם ררצים שזה... שנפרסם את זה, זה זה צריך לפנות לא אלי, אלא לגולד.
דאוד: שנייה, אם הם יעשר את זה ברוסית, תוכל לפרסם את זה?

אלכס קרגו: את זה צריך לשאול את גולד, כי לגרלד יש איתם יחסים.
דאוד: טוב בסדר.

אלכס קוגן: בוא אני אשאל את גרלד ראני אחזרר אליך.
דאוד: ההה

אלכס קוגן: מי זה, מי זה, איזה ארגרן זה?
 דאוד: זה איגוד לתיירות מרפא, לא יודע איך קרראים להם (נאמר בסלנג).

9 אלכס קוגן: יש שלוש כאלה ומי הזה שלהם?^
 דאוד: זה איפה שבוריה ירשב ראש.

( " אלכס קרגן: בוריה.^
דאוד: זה לא איפה שצייגרנסקי.

אלכס קוגן: הא זה לא איפה שצייגרנסקי, ברור.
דאוד: צ'יגרבסקי שילך להזדיין.

אלכס קוגן: צייגרנסקי שילם לנו כסף (נאמר בסלנג) על זה פירסמבו אותו.
דארד: הא?

אלכס קוגן: צייגרנסקי שילם לנו כסף.
דאוד: נו בסדר שהרא שילם לכם כסף, מפלגת ישראל ביתנו גם משלמת לכם מספיק, בגלל זה... (קוגן נכנס לדבריר)

אלכס קוגן: מי משלם?
דאוד: מפלגת ישראל ביתנו.

אלכס קוגל: לא, אם זאת מפלגת ישראל ביתנו זה בעונג רב, בשמחה ובזרועות פתוחות, אבל אתה מדבר על איזשהו בוריס.
דאוד: מה אכפת לי, אני צריך שיפרסמו את זה, נו (מילת קללה ברוסית).

אלכס קוגן: הא, בסדר, טוב, אוקי. מה צריך שם, יש שם משהו שקשור לפאינה?
דאוד: אבי צריך את זה. לא, פאינה לא.

אלכס קרגן: הא אוקי.
דארד: (לא ברור)... צריך צריך לעזור להם.

אלכס קוגן: זה אנשים שלך, צריך לעזור,טוב, אני אגיד עכשיו לגרלד שזה שישלח לי את זה בשפה הרוסית.
דאוד: טוב, יאלה, בי.
אלכס קוגן: יאללה בי.
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/ תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 1171297, בתאריך 14/8/14

זיהוי דוברים:
דאוד גודובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחה מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא.

אלכס קוגן-זוהה עפ"ק על סמך שיחה מספר 28797 בה הוא זוהה בשמו הפרטי ייאלכס" וכן בשיחה זו זוהה בשם
משפחתו "קוגן".
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