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0B1 שעהB - "73 אוקטובר 16 - 15רשת קשר אוגדתית "בשור 
2B01:30 – 01:01 

3B01:01 

4B על יד מה אתה חונה עכשיו? 23, וודאי קיבלת מ-40כאן .
5B צומת "שיק" – "לכסיקון", כקילומטר - 4כאן ,

קילומטר וחצי צפונה, עבור. 
6B שלך והוא ימסור לך שאתה נמצא 23, תשאל את 40כאן 

ליד משהו חשוב, עבור. 
7B רות, בסדר. 4כאן ,
8B 9, אני אעסיק את הרשת הזאת כמה דקות עם 40כאן ,

מקווה שאתה לא צריך אותה עכשיו. 
9B את הטיהור של  9עם , אני רוצה לגמור כבר 4כאן

, עבור. ם"מצמד" ש
10B]40[בא נעזוב את .9 לגמור את העניין עם , כרגע, תן לי 

הוא והעניין עם "מצמד", הוא כבר יתקרב ויקרא לו 
ידבר איתו. אני גם לא רוצה שהוא יבזבז זמן בשום 

 אני רוצה שיעשה מה שהוא .טיהור בונקרים עכשיו
צריך לעשות.  

11B רות, סוף. 4כאן ,

12B01:02 

13B9 40 כאן .
14B40 עבור. ,, רות9 כאן 
15B]40[ ?האם התחלת בביצוע משימתך העיקרית 
16B]9 [ חיובי, עבור. 9, כאן 40כאן ,
17B]40[ ?האם יש משהו כבר מעבר 
18B עוד מעט, עבור. 9כאן ,
19B מבקש לדווח לי מיד ברגע שיהיה, עבור. 40כאן ,
20B חיובי, עבור. 9כאן ,
21B סוף. 40כאן ,
22B]4 [1 עבור.  20 כאן ,

23B01:03 
24B40 עבור.  1 כאן ,
25B40 הודעה, עבור. 2 כאן ,
26B עבור. ,, רות40כאן 
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27B בשטח פתוח חוטף 104 שלי נתקע באזור 2, 2כאן 
ארטילריה, אין טעם שיישאר שם. אם יהיה צורך לרדת 

 הוא יימצא שם תוך דקות. ,אל מול אותו האיום צפוני
אלינו, יותר טוב שיהיה  ואם האיום יבוא יותר קרוב

בעמדות, אבל סתם הוא עומד שם בתוך מערך וחוטף 
ארטילריה, עבור. 

28B שלך ב"חמדיה"? 3, האם 40כאן 

29B01:04 

30B]2[ .לא כולו, אבל רובו, עבור 
31B]40[ ?"האם אתה מתרכז ב"חמדיה 
32B]2[ .חיובי, עבור 
33B]40[ להחזיר ל"חמדיה". אם אינך רוצה 2 אינני מוכן את 

 שילחץ על המערך וישמיד שם כמה ,שהוא יעמוד
שאפשר. 

34B]2 [ בגלל , ביקש ממני כעת לא לעשות4, זה 20כאן 
בעיית תיאומים, עבור. 

35B]40[ כנס לרשת הפנימית שלו, ותתאם ת, 4 התקשר עם
איתו את זה מחדש עכשיו. 

36B]2[ .רות, אנסה, אנסה, סוף 
37B40 עבור. 1 כאן ,
38B]40 [ עבור. ,, רות40, כאן 1כאן 
39B ציר התנועה שלי הוא צפונה מ"טרטור", הוא לא 1כאן ,

על "טרטור" הוא צפונה מ"טרטור" בערך קילומטר 
וחצי, האם ברור? עבור. 

40B01:05 

41B]40[ 52 האם נמצא על ?
42B]1 [ עדיין שלילי, אנחנו מתחילים לנוע, כרגע 20כאן ,

בתנועה, זה דבר שאסור לעצור אותו, צריך להמשיך 
אותו רצוף, אחרת זה לוקח הרבה זמן להתחיל, עבור. 

43B]40[-תודיע. 52 תמשיך לנוע, תמשיך לנוע, וכשתגיע ל 
 תודיע. אנחנו חייבים עדיין לפנות חלק 52כשתתקרב ל-

 [טנקים]ב"טרטור". האם איתך או לפניך יש "כבדים" 
וגם רגליים היכולים לוודא שהציר נקי? עבור. 
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44B01:06 

45B יש לי "כבדים" [טנקים], יש לי "כבדים" 1כאן ,
 הייתי מציע, אם [נגמ"שים]"בינוניים" , ויש לי [טנקים]

עדיין לא פתוח, לעצור איפה שאני עומד וברצף אחד 
להתקדם קדימה, עבור. 

46B]40[ברצף , כמה זמן ייקח לך מהמקום שאתה עומד 
 למקום שאני צריך אותך? ,אחד

47B]1[  דקות עד שעה, עבור. 45, מעריך כ-20כאן 
48B]40[ ?האם אתה מתקדם בקצב כה מהיר 
49B]1 [ זה נוסע טוב ומהר, עבור. ,, כשזה נוסע1, כאן 20כאן 
50B]40[ אם כך, חכה במקומך, מיד נדווח לך כדי 1 כאן ,

לגמור לטהר ציר "טרטור". 
51B40 אני אומר שנית. ציר התנועה שלי הוא נע 1 כאן ,

מצפון כקילומטר וחצי ל"טרטור", עבור. 
52B]40[ ?"האם אמרת מצפון ל"טרטור 
53B]1 [ חיובי, הוא נע מצפון, כקילומטר וחצי, עבור. 20כאן ,

54B01:07 

55B רות. האם איתך, צמוד, יש כוח שאיתו יחד 40כאן ,
 אם יש מישהו בדרך? ,אתה יכול להתגבר

56B נמצא כבר באזור שלו 4, כוח לא גדול. האם 1כאן 
במערב? עבור. 

57B]40[ .חזור, עבור 
58B]1 [ נמצא עם כלים שלו באזור, בציר 4, האם 20כאן 

"ראש", עבור. 
59B אתה נשמע קטוע. 40כאן ,
60B נמצא עם כלים שלו בציר 4 האם ,, אני שואל1כאן 

"ראש"? עבור. 
61B]40[ המתן 

62B01:08 

63B [קטיעה בקשר]
64B]40[  ... ?"אמרת ציר "ראש
65B חיובי, עבור. 1כאן ,
66B]40[ .לא מכיר, חזור על השאלה 
67B]1[ היה צריך לנוע , במסגרת התנועה שלו,4, 20 כאן 
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מערבה ולתפוס עמדות בציר "ראש", האם ברור? עבור. 
68B]40[ .הוא עשה זאת, נע ועשה זאת 
69B האם הוא נמצא כעת באזור ההוא? עבור. 1כאן ,
70B]40[ ."נמצא ב"סרוק 
71B]1[ .האם הוא פרוס מ"סרוק" דרומה? עבור 
72B]40[ .חיובי 

73B01:09 

74B אני מציע שנמתין פה ,, רות, אבדוק זאת. אם ככה1כאן 
עבור. , הרצופעד אשר אפשר יהיה לנוע בתנועה 

75B]40[ האם יש לך כוח איתו אתה יכול להתגבר על 
מכשולים בדרך? 

76B יש לי כוח, עבור. 1כאן ,
77B]40 [ לכן אולי לא כדאי לחכות, תעמיד את הכוח שיש לך

 ובצורה כזאת [גשר הגלילים]בצורת ח' מסביב ל"רתום" 
תתקדם. 

78B יגיע 9, אפשרי. האם אתה לא רוצה להמתין עד ש-1כאן 
צפונה למקום שאני צריך להגיע אליו? עבור. 

79B]40[ לא צריך להמתין, הוא כבר מגיע, אין מה להמתין 
הוא מגיע. לכן, תתחיל לנוע מיד במבנה שאמרתי. האם 

? ]דוברות ג'ילואה[ "רכים"יחד איתך יש כמה 

80B01:10 

81B חיובי, עבור. 1כאן ,
82B]40[ ?האם גם הם צריכים לעבור באותה דרך 
83B]1[  אני רוצה לקחת את כולם באותה דרך, 20כאן ,

עבור. 
84B [ציוד מכני הנדסי], חיובי. האם יש לך צמ"ה 40כאן ?
85B]1 [ חיובי, עבור. 20כאן ,
86B]40[ .אם כך, תתחיל בתנועה מהירה 
87B]1 [ סוף. ת, , רו20כאן
88B4 40 כאן .
89B]44 [4 עבור.  40 כאן ,

90B-דקות 2רחשים משך כ 
91B01:12 – 

92B]44[ 4 כאן 4, ב"בשור", עבור. 40 כאן 4, עבור. 40 כאן 
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, עבור. 40 כאן 4, עבור. 40 01:13

93B01:14 

94B40 רות, עבור. 4 כאן ,
95B מתקרב אליך. הוא צריך לעבור עם 1, 40, כאן 40כאן 

 קילומטר אחד צפונה מציר [גשר הגלילים]ה"רתום" 
"טרטור". האם הוא יכול לעבור שם לפי דעתך? יש לו 

יחד איתו כוח כדי להבטיח את עצמו. 
96B שלילי. יש לי דיווח מהשטח שיחידת ,, לדעתי4כאן 

רב א בשם "חריף" נקלעה למ9 של [טנקים]"כבדים" 
נ"ט, גם היא בציר "טרטור" – "לכסיקון" והיא 

מסובכת שמה, אני מציע שנפתור שם את הבעיה ואז 
נקדם כוחות, עבור. 

97B01:15 

98B נתן , של שונרי 9, מדוע אינך מכניס כוח של 40כאן]
[משה , של ספקטור ]582 סיור ונ"טשונרי – מג"ד 

, כדי להתגבר על המארב ]424ספקטור – מפקד יחידה 
הזה? 

99B מארב של "כבדים" [טנקים], זה מארב "כבדים" 4כאן ,
 אחרים. אני קודם כל [טנקים] שדפקו "כבדים" [טנקים]

[נתן שונרי – מג"ד רוצה לקבל מה קורה שם. שונרי 
נמצא במקום, הוא מצוות ומוכן, מדרום ] 582 סיור ונ"ט

לזה. אני רק צריך לקבל עכשיו אינפורמציה, אני כל 
הזמן מנסה ללקט אינפורמציה, במגמה לחסל שם את 

הפרשה, המתן, עבור. 
100B רות. אם כך, אני צריך לעצור את ה"רתום" 40כאן ,

, עבור. [גשר הגלילים]
101B]4 [ ונראה מה אפשר שם ,, תעכב אותו לרגע20כאן 

. , עבור כדי לחסל את הבעיה,לעשות

102B01:16 

103B]40[ אתה מוכרח להבין שיש לנו חשיבות גדולה ביותר 
 בקצה [נקטע בהקדם האפשרי .[נקטע].להעביר 

 ..]ההקלטה
]4 – 14[חסרה בהקלטה תגובתו של מח"ט   

104B01:16 
105B]40[ זאת היא המשימה הראשונה שלך. קח איתך ,אכן 
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כל מי שצריך ותוודא שהקטע בין "טרטור" – 
, כל 42, לבין "טרטור" 186"לכסיקון" לבין "סגול" 

 המשולש הזה - פנוי ונקי.
106B זה ברור לי, אני פועל בהתאם, סוף. 4כאן ,
107B40 בתנועה, עבור. פה הכל, 41 כאן 
108B אני אצטרך, 52 ב-.5, תמצא בתנועה עד ל-40כאן 

כנראה, לעצור אותך, בגלל בעיות באזור "טרטור". דווח 
כנראה, כתוצאה מחסימה אלקטרונית על ידי  [נקטע

  האויב]
109B]41[  ... .רות, סוף

110B01:17 

111B41 לנסוע כשהוא מאובטח 1, הוריתי קודם את 40 כאן 
אחרים ו[טנקים] על ידי "כבדים"  [האות ח']בצורת ח' 

שנעים אתכם. 
112B במבנה, במבנה הזה נעים, עבור. 41כאן ,
113B]40[ "דוברות  האם הצלחת להוציא את ה"רכים]

? עבור. ג'ילואה]
114B]41[ .חיובי, עבור 
115B]40[ .האם הם איתכם? עבור 
116B]41[ .חיובי, עבור 
117B טוב מאוד, סוף. 40כאן ,

 
118B-דקות 2רחשים משך כ 

119B01:19 
120B]44[ 9 אקווריום", האם 40 ...[נקטע]..ה, 40 כאן" 

? עבור. [השקת סירות בתעלת סואץ]

121B01:20 

122B המתן. ]9[קשר של 
123B 9 כאן 40 ]9[קשר של .
124B]44[ 9 עבור. 40 כאן ,
125B 44[נקטע על ידי , המתן, בודקים 9 כאן ]9[קשר של[ 
126B]44[ .מה התשובה? עבור 
127B]44[ 9 השקת סירות בתעלת  "אקווריום", האם 40 כאן]

? עבור. סואץ]
128B01:21 

129B המתן, בודקים נכונות הדיווח. 9 כאן ]9[קשר של ,
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רחשים משך כדקה 

130B01:22 

131B]44[ 9 מה לוקח כל כך הרבה זמן? עבור. 40 כאן ,
132B עבור. 9 כאן 40] 9[קשר של ,
133B]44[עבור. , רות 
134B]9[ "[השקת סירות בתעלת סואץ] "אקווריום .
135B]44[ .רות, האם גם נמצאים בצד שני? עבור 
136B המתן. ]9[קשר של 

רחשים משך כדקה 

137B01:24 

138B 9 כאן 44 ]9[קשר של .
139B]40[ 44 כאן .
140B]9[ האם הוא יודע מי זה "נחש" 44 רציתי לשאול את 

שהתלבש לנו על רשת "ברק" ולא נותן לנהל את 
העבודה. 

141B נחיתה בגדה הרחוקה של , האם "אקפולקו" 40כאן]
? תעלת סואץ]

142B קבלו.  ת שניות 2-3 כרגע בודקים, תוך ]9[קשר של
רחשים משך כדקה 

143B01:26 
144B 1:26שעון דובר – "השעה "

145B רחשים משך כדקה

146B01:27 

147B רות עבור. 2כאן ,
148B אך לא שומעים] 2[מישהו משוחח עם ,
149B]2[ ,עבור. .[נקטע]. חיובי 
150B אך לא שומעים] 2[מישהו משוחח עם ,
151B]2[ .רות, האם הולך הכול כשורה? עבור 
152B-אך לא שומעים] 2[מישהו עונה ל ,
153B]2[ .רות, סוף 

154B-דקות 2רחשים משך כ 
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	01:19
	רחשים משך כ-2 דקות
	כאן 40, טוב מאוד, סוף.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] האם הם איתכם? עבור.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] האם הצלחת להוציא את ה"רכים" [דוברות ג'ילואה]? עבור.
	כאן 41, במבנה, במבנה הזה נעים, עבור.
	41 כאן 40, הוריתי קודם את 1 לנסוע כשהוא מאובטח בצורת ח' [האות ח'] על ידי "כבדים" [טנקים] ואחרים שנעים אתכם.
	01:17
	[41] ... רות, סוף.
	כאן 40, תמצא בתנועה עד ל-5. ב-52 אני אצטרך, כנראה, לעצור אותך, בגלל בעיות באזור "טרטור". דווח [נקטע כנראה, כתוצאה מחסימה אלקטרונית על ידי האויב] 
	40 כאן 41, פה הכל בתנועה, עבור.
	כאן 4, זה ברור לי, אני פועל בהתאם, סוף.
	[40] אכן, זאת היא המשימה הראשונה שלך. קח איתך כל מי שצריך ותוודא שהקטע בין "טרטור" – "לכסיקון" לבין "סגול" 186, לבין "טרטור" 42, כל המשולש הזה - פנוי ונקי.
	01:16
	[40] אתה מוכרח להבין שיש לנו חשיבות גדולה ביותר להעביר .[נקטע]. בהקדם האפשרי [נקטע בקצה ההקלטה]..
	01:16
	[4] כאן 20, תעכב אותו לרגע, ונראה מה אפשר שם לעשות, כדי לחסל את הבעיה, עבור.
	כאן 40, רות. אם כך, אני צריך לעצור את ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 4, זה מארב "כבדים" [טנקים], מארב של "כבדים" [טנקים] שדפקו "כבדים" [טנקים] אחרים. אני קודם כל רוצה לקבל מה קורה שם. שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] נמצא במקום, הוא מצוות ומוכן, מדרום לזה. אני רק צריך לקבל עכשיו אינפורמציה, אני כל הזמן מנסה ללקט אינפורמציה, במגמה לחסל שם את הפרשה, המתן, עבור.
	כאן 40, מדוע אינך מכניס כוח של 9, של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582], של ספקטור [משה ספקטור – מפקד יחידה 424], כדי להתגבר על המארב הזה?
	01:15
	כאן 4, לדעתי, שלילי. יש לי דיווח מהשטח שיחידת "כבדים" [טנקים] של 9 בשם "חריף" נקלעה למארב נ"ט, גם היא בציר "טרטור" – "לכסיקון" והיא מסובכת שמה, אני מציע שנפתור שם את הבעיה ואז נקדם כוחות, עבור.
	כאן 40, כאן 40, 1 מתקרב אליך. הוא צריך לעבור עם ה"רתום" [גשר הגלילים] קילומטר אחד צפונה מציר "טרטור". האם הוא יכול לעבור שם לפי דעתך? יש לו יחד איתו כוח כדי להבטיח את עצמו.
	40 כאן 4, רות, עבור.
	01:14
	[44] 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, ב"בשור", עבור. 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור.
	01:12 – 01:13
	רחשים משך כ-2 דקות
	[44] 4 כאן 40, עבור. 
	4 כאן 40.
	[1] כאן 20, רות, סוף.
	[40] אם כך, תתחיל בתנועה מהירה.
	[1] כאן 20, חיובי, עבור.
	כאן 40, חיובי. האם יש לך צמ"ה [ציוד מכני הנדסי]?
	[1] כאן 20, אני רוצה לקחת את כולם באותה דרך, עבור.
	[40] האם גם הם צריכים לעבור באותה דרך?
	כאן 1, חיובי, עבור.
	01:10
	[40] לא צריך להמתין, הוא כבר מגיע, אין מה להמתין הוא מגיע. לכן, תתחיל לנוע מיד במבנה שאמרתי. האם יחד איתך יש כמה "רכים" [דוברות ג'ילואה]?
	כאן 1, אפשרי. האם אתה לא רוצה להמתין עד ש-9 יגיע צפונה למקום שאני צריך להגיע אליו? עבור.
	[40] לכן אולי לא כדאי לחכות, תעמיד את הכוח שיש לך בצורת ח' מסביב ל"רתום" [גשר הגלילים] ובצורה כזאת תתקדם.
	כאן 1, יש לי כוח, עבור.
	[40] האם יש לך כוח איתו אתה יכול להתגבר על מכשולים בדרך?
	כאן 1, רות, אבדוק זאת. אם ככה, אני מציע שנמתין פה עד אשר אפשר יהיה לנוע בתנועה רצופה, עבור.
	01:09
	[40] חיובי.
	[1] האם הוא פרוס מ"סרוק" דרומה? עבור.
	[40] נמצא ב"סרוק".
	כאן 1, האם הוא נמצא כעת באזור ההוא? עבור.
	[40] הוא עשה זאת, נע ועשה זאת.
	[1] כאן 20, 4, במסגרת התנועה שלו, היה צריך לנוע מערבה ולתפוס עמדות בציר "ראש", האם ברור? עבור.
	[40] לא מכיר, חזור על השאלה.
	כאן 1, חיובי, עבור.
	[40] ... אמרת ציר "ראש"?
	[קטיעה בקשר]
	01:08
	[40] המתן
	כאן 1, אני שואל, האם 4 נמצא עם כלים שלו בציר "ראש"? עבור.
	כאן 40, אתה נשמע קטוע.
	[1] כאן 20, האם 4 נמצא עם כלים שלו באזור, בציר "ראש", עבור.
	[40] חזור, עבור.
	כאן 1, כוח לא גדול. האם 4 נמצא כבר באזור שלו במערב? עבור.
	כאן 40, רות. האם איתך, צמוד, יש כוח שאיתו יחד אתה יכול להתגבר, אם יש מישהו בדרך?
	01:07
	[1] כאן 20, חיובי, הוא נע מצפון, כקילומטר וחצי, עבור.
	[40] האם אמרת מצפון ל"טרטור"?
	40 כאן 1, אני אומר שנית. ציר התנועה שלי הוא נע מצפון כקילומטר וחצי ל"טרטור", עבור.
	[40] כאן 1, אם כך, חכה במקומך, מיד נדווח לך כדי לגמור לטהר ציר "טרטור".
	[1] כאן 20, כאן 1, כשזה נוסע, זה נוסע טוב ומהר, עבור.
	[40] האם אתה מתקדם בקצב כה מהיר?
	[1] כאן 20, מעריך כ-45 דקות עד שעה, עבור.
	[40] כמה זמן ייקח לך מהמקום שאתה עומד, ברצף אחד, למקום שאני צריך אותך?
	כאן 1, יש לי "כבדים" [טנקים], יש לי "כבדים" [טנקים], ויש לי "בינוניים" [נגמ"שים] הייתי מציע, אם עדיין לא פתוח, לעצור איפה שאני עומד וברצף אחד להתקדם קדימה, עבור.
	01:06
	[40] תמשיך לנוע, תמשיך לנוע, וכשתגיע ל-52 תודיע. כשתתקרב ל-52 תודיע. אנחנו חייבים עדיין לפנות חלק ב"טרטור". האם איתך או לפניך יש "כבדים" [טנקים] וגם רגליים היכולים לוודא שהציר נקי? עבור.
	[1] כאן 20, עדיין שלילי, אנחנו מתחילים לנוע, כרגע בתנועה, זה דבר שאסור לעצור אותו, צריך להמשיך אותו רצוף, אחרת זה לוקח הרבה זמן להתחיל, עבור.
	[40] האם נמצא על 52?
	01:05
	כאן 1, ציר התנועה שלי הוא צפונה מ"טרטור", הוא לא על "טרטור" הוא צפונה מ"טרטור" בערך קילומטר וחצי, האם ברור? עבור.
	[40] כאן 1, כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 1, עבור.
	[2] רות, אנסה, אנסה, סוף.
	[40] התקשר עם 4, תכנס לרשת הפנימית שלו, ותתאם איתו את זה מחדש עכשיו.
	[2] כאן 20, זה 4 ביקש ממני כעת לא לעשות, בגלל בעיית תיאומים, עבור.
	[40] אינני מוכן את 2 להחזיר ל"חמדיה". אם אינך רוצה שהוא יעמוד, שילחץ על המערך וישמיד שם כמה שאפשר.
	[2] חיובי, עבור.
	[40] האם אתה מתרכז ב"חמדיה"?
	[2] לא כולו, אבל רובו, עבור.
	01:04
	כאן 40, האם 3 שלך ב"חמדיה"?
	כאן 2, 2 שלי נתקע באזור 104 בשטח פתוח חוטף ארטילריה, אין טעם שיישאר שם. אם יהיה צורך לרדת אל מול אותו האיום צפוני, הוא יימצא שם תוך דקות. ואם האיום יבוא יותר קרוב אלינו, יותר טוב שיהיה בעמדות, אבל סתם הוא עומד שם בתוך מערך וחוטף ארטילריה, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 2, הודעה, עבור.
	40 כאן 1, עבור. 
	01:03
	[4] 1 כאן 20, עבור. 
	כאן 40, סוף.
	כאן 9, חיובי, עבור.
	כאן 40, מבקש לדווח לי מיד ברגע שיהיה, עבור.
	כאן 9, עוד מעט, עבור.
	[40] האם יש משהו כבר מעבר?
	[9] כאן 40, כאן 9, חיובי, עבור.
	[40] האם התחלת בביצוע משימתך העיקרית?
	40 כאן 9, רות, עבור.
	שעה
	01:30 – 01:01
	01:01
	כאן 40, וודאי קיבלת מ-23. על יד מה אתה חונה עכשיו?
	כאן 4, צומת "שיק" – "לכסיקון", כקילומטר - קילומטר וחצי צפונה, עבור.
	כאן 40, תשאל את 23 שלך והוא ימסור לך שאתה נמצא ליד משהו חשוב, עבור.
	כאן 4, רות, בסדר.
	כאן 40, אני אעסיק את הרשת הזאת כמה דקות עם 9, מקווה שאתה לא צריך אותה עכשיו.
	כאן 4, אני רוצה לגמור כבר עם 9 את הטיהור של "מצמד" שם, עבור.
	כאן 4, רות, סוף.
	01:02
	9 כאן 40.
	[40] תן לי, כרגע, לגמור את העניין עם 9. בא נעזוב את העניין עם "מצמד", הוא כבר יתקרב ויקרא לו והוא ידבר איתו. אני גם לא רוצה שהוא יבזבז זמן בשום טיהור בונקרים עכשיו. אני רוצה שיעשה מה שהוא צריך לעשות. 
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