P423_1_sp3_001
P423_1_sp2_001
P423_1_sp3_002
P423_1_sp1_001
P423_1_sp1_002
P423_1_sp1_003
P423_1_sp3_003
P423_1_sp1_004
P423_1_sp3_004
P423_1_sp1_005
P423_1_sp3_005
P423_1_sp3_006
P423_1_unid_001
P423_1_unid_002
P423_1_sp3_007
P423_1_sp4_001
P423_1_sp3_008
P423_1_unid_003
P423_1_sp4_002
P423_1_sp4_003
P423_1_sp4_004
P423_1_sp3_009
P423_1_sp4_005
P423_1_unid_004
P423_1_sp3_010
P423_1_unid_005
P423_1_sp1_006
P423_1_sp3_011
P423_1_sp1_007
P423_1_sp1_008
P423_1_sp1_009
P423_1_sp1_010
P423_1_sp3_012
P423_1_sp3_013
P423_1_sp5_001
P423_1_sp5_002
P423_1_sp5_003
P423_1_sp5_004
P423_1_sp5_005
P423_1_sp3_014
P423_1_sp1_011
P423_1_sp5_006
P423_1_sp5_007
P423_1_sp3_015
P423_1_sp3_016
P423_1_sp5_008
P423_1_sp3_017
P423_1_sp3_018
P423_1_sp5_009

@| @..
פשוט בושה אם זה הצבא שלנו ||
אין דבר כזה@@..
אני בעצמי לא יודע ||
חח
<צחקוק>
הירייה@@..
כל פעם אני שומע גרסה אחרת ||
נשק שקשוק בשישים מעלות ||
כל יום גרסה אחרת ||
של מי ה |
פלאפון \
(אצלי) ||
בתיק ||
כבה אותו ||
לא ממש@|| @..
שנייה שנייה ||
@@
ממשיך להתקדם אה |
@ @..הרגליים ||
ממשיך להתקדם אה |
לאן \
@@..
מעצבן אותי ||
לאן אתה יורה \
כוס אמא שלו ||
@@..
@@..
אם אחד מחמש |
יקריאו את השמות ||
עד חמש לא יקריאו את השמות ||
זה תמיד ככה ||
בין כתפיים למותן ||
@ @..מעצר חשוד ||
עצור ||
עצור והזדהה |
עצור או שאני יורה |
(שקשוק) בשישים מעלות |
ירי בין כוונות |
כמה כדורים \
שתיים ||
אחד ||
שתיים ||
שתיים ||
למה שתיים \
שלא יחשבו שזה פליטה |
או \
או התאבדות ||
או התאבדות@@..

P423_1 p. 1

P423_1_sp1_012
P423_1_sp5_010
P423_1_sp5_011
P423_1_sp5_012
P423_1_sp1_013
P423_1_sp5_013
P423_1_sp5_014
P423_1_sp5_015
P423_1_sp5_016
P423_1_sp5_017
P423_1_sp5_018
P423_1_sp5_019
P423_1_sp5_020
P423_1_sp5_021
P423_1_sp3_019
P423_1_sp3_020
P423_1_sp3_021
P423_1_sp5_022
P423_1_sp5_023
P423_1_sp5_024
P423_1_sp3_022
P423_1_sp6_001
P423_1_sp6_002
P423_1_sp6_003
P423_1_sp6_004
P423_1_sp6_005
P423_1_sp6_006
P423_1_sp6_007
P423_1_sp6_008
P423_1_sp6_009
P423_1_sp6_010
P423_1_sp6_011
P423_1_sp6_012
P423_1_sp3_023
P423_1_sp6_013
P423_1_sp3_024
P423_1_sp3_025
P423_1_sp6_014
P423_1_sp6_015
P423_1_sp6_016
P423_1_sp6_017
P423_1_sp6_018
P423_1_sp6_019
P423_1_sp6_020
P423_1_sp6_021
P423_1_sp6_022
P423_1_sp6_023
P423_1_sp6_024
P423_1_sp6_025

או התאבדות ||
אחרי זה אתה |
אם הוא לא עוצר |
בא (אליך) |
איזה טמבל ||
@| @..
מתקרב אליך |
אתה |
יורה לו ברגליים |
( )@@צעקות |
אם הוא עדיין לא עוצר |
אתה יורה |
למרכז ה |
פלג גוף עליון שלו ||
מרכז מסה ||
שוב |
מה זה מרכז מסה \
מה |
בטן |
עד הצוואר ||
בין כתפיים למותן ||
עצור |
עצור והזדהה |
עצור או שאני יורה |
יישור כוונתי |
בשישים מעלות |
מזהה אמצעי וכוונה |
(ו)מתקרב אליך |
אתה@ |
יורה ||
@| @..
יורים שתי כדורים |
בין כוונות |
שקשקת \
שישים --
כמו שאמרתי לך ||
@@ת את הנשק \
שקשקתי ||
@ ||
ראית אמצעי וכוונה |
הוא ממשיך להתקדם אליך |
אתה |
אה |
מכניס מחסנית |
דורך את הנשק |
יורה שני כדורים |
בין כוונות |
שישים מעלות |
פלוס בסיס |

P423_1 p. 2

P423_1_sp6_026
P423_1_sp6_027
P423_1_sp6_028
P423_1_sp6_029
P423_1_sp6_030
P423_1_sp3_026
P423_1_sp2_002
P423_1_sp6_031
P423_1_sp6_032
P423_1_sp6_033
P423_1_sp6_034
P423_1_sp6_035
P423_1_sp6_036
P423_1_sp6_037
P423_1_unid_006
P423_1_sp6_038
P423_1_sp6_039
P423_1_sp6_040
P423_1_sp6_041
P423_1_sp6_042
P423_1_sp6_043
P423_1_sp6_044
P423_1_sp6_045
P423_1_sp6_046
P423_1_sp6_047
P423_1_sp6_048
P423_1_sp6_049
P423_1_sp1_014
P423_1_sp6_050
P423_1_sp2_003
P423_1_sp6_051
P423_1_unid_007
P423_1_sp6_052
P423_1_sp3_027
P423_1_sp6_053
P423_1_sp3_028
P423_1_unid_008
P423_1_sp6_054
P423_1_sp3_029
P423_1_sp3_030
P423_1_sp6_055
P423_1_sp6_056
P423_1_sp1_015
P423_1_sp6_057
P423_1_sp1_016
P423_1_sp1_017
P423_1_sp3_031
P423_1_sp3_032
P423_1_sp3_033

לבדוק לא |
לפגוע בחוטי חשמל |
בניינים |
בניינים |
אה @ @..עצים |
אתה יורה בין שני @@..
חוט חשמל תפגע עאלק ||
כן |
ו|
אחרי זה |
הוא עדיין ממשיך להתקדם |
אה |
ו|
@ ||
<אנחות>
אתה רואה אמצעי וכוונה |
אתה מכוון לכתפיים ומטה |
על מנת לעצור אותו |
ו|
במידה ויש סכנת |
חיים |
ברורה |
או |
במיידי |
או |
לא |
נוהל מעצר חשוד לא הועיל |
או ||
(מכוונים) ל |
או ||
מרכז מסה |
הספיק לכתוב ספר ||
@|| @..
@\ @..
על מנת להרוג ||
מתי מסתיים נוהל מעצר חשוד ||
@\ @..
אחרי שירית ברגליים ||
למה |
@@מסתיים נוהל מעצר חשוד \
כי |
אם הוא לא עוצר שמה |
כי זה החוק ||
אז @|| @..
זה התקנון ||
מה זה הלמה הזה ||
לא בדיוק ||
יש פה רעיון |
נורא פשוט |

P423_1 p. 3

P423_1_sp2_004
P423_1_sp2_005
P423_1_unid_009
P423_1_sp3_034
P423_1_sp3_035
P423_1_unid_010
P423_1_sp3_036
P423_1_sp3_037
P423_1_sp3_038
P423_1_sp3_039
P423_1_sp3_040
P423_1_sp3_041
P423_1_sp3_042
P423_1_sp2_006
P423_1_sp2_007
P423_1_sp3_043
P423_1_sp2_008
P423_1_sp2_009
P423_1_sp1_018
P423_1_sp3_044
P423_1_sp1_019
P423_1_unid_011
P423_1_sp1_020
P423_1_sp3_045
P423_1_sp2_010
P423_1_sp2_011
P423_1_sp2_012
P423_1_sp3_046
P423_1_sp1_021
P423_1_sp3_047
P423_1_sp3_048
P423_1_sp3_049
P423_1_sp1_022
P423_1_sp3_050
P423_1_sp3_051
P423_1_sp3_052
P423_1_sp3_053
P423_1_sp3_054
P423_1_sp3_055
P423_1_sp3_056
P423_1_sp3_057
P423_1_sp3_058
P423_1_sp3_059
P423_1_sp3_060
P423_1_sp3_061
P423_1_sp3_062
P423_1_sp3_063
P423_1_sp3_064
P423_1_sp3_065

מה השאלה עוד פעם \
מתי נגמר נוהל מעצר חשוד \
כי עד שמה אתה מנסה לעצור אותו |
אני אחזור על השאלה ||
אני אחזור על השאלה ||
מכאן והלאה אתה מנסה להרוג אותו ||
בסדר ||
למה שמה דווקא ||
הוא לא שמע את השאלה |
תן לחזור על השאלה ||
בסדר \
למה דווקא שמה |
זה נקרא לה -שמפסיק נוהל מעצר חשוד ||
אחרי שירית לו ברגליים \
הוא לא מהווה סכנה יותר ||
אתה אומר |
אלא אם כן הוא מהווה סכנה |
אז אתה יורה לו בראש ||
<צחקוק>
איך קוראים לנוהל הזה ||
<צחוק>
@@..
<בצחוק> @ @..סכנה יא טמבל ||
ברגע שיריתם לו ברגליים |
אה ||
הלאה כאילו \
אז תגיד הלאה ||
הסיבה שעשיתי את הנוהל ה |
אז לא הלאה || <בצחקוק>
במירכאות ארוך הזה |
והסיבה שאני חוזר עליו כל כך הרבה פעמים |
כי |
@מה הוא יסכם ||
כבר הרבה מפגעים שמגיעים לנו ל |
ל|
בצע איזשהו פיגוע |
הם לא מגיעים עם שלט שכתוב אני מחבל |
או עם איזשהו נשק ביד ||
יבוא מישהו גם עם אה |
מצדי עם ג'ינס וטי שירט לכיוון הבסיס |
והוא |
ייראה לכם מסתובב בצורה חשודה ליד הגדר |
וביצעתם (עליהם) נוהל מעצר חשוד כמו שצריך ||
אני חוזר |
כמו שצריך |
והוא ראה אותכם בקשר עין |
וסימנתם לו עם הידיים |
ו|
זאת אומרת ובמידה |

P423_1 p. 4

P423_1_sp3_066
P423_1_sp3_067
P423_1_sp3_068
P423_1_sp3_069
P423_1_sp3_070
P423_1_sp3_071
P423_1_sp3_072
P423_1_sp3_073
P423_1_sp3_074
P423_1_sp3_075
P423_1_sp3_076
P423_1_sp3_077
P423_1_sp3_078
P423_1_sp3_079
P423_1_sp3_080
P423_1_sp3_081
P423_1_sp3_082
P423_1_sp3_083
P423_1_sp3_084
P423_1_sp3_085
P423_1_sp3_086
P423_1_sp3_087
P423_1_sp3_088
P423_1_sp3_089
P423_1_sp3_090
P423_1_sp3_091
P423_1_sp3_092
P423_1_sp3_093
P423_1_sp3_094
P423_1_unid_012
P423_1_unid_013
P423_1_sp3_095
P423_1_sp3_096
P423_1_sp3_097
P423_1_unid_014
P423_1_unid_015
P423_1_unid_016
P423_1_sp1_023
P423_1_sp1_024
P423_1_sp2_013
P423_1_sp2_014
P423_1_sp2_015
P423_1_unid_017
P423_1_sp1_025
P423_1_sp1_026
P423_1_sp1_027
P423_1_sp1_028
P423_1_sp3_098
P423_1_sp3_099

גם אם הוא היה |
חס וחלילה חרש |
והוא שם לב ש |
דרך אגב |
של מי התיק הכחול פה |
בקיצור ||
חס וחלילה זה היה מישהו ש |
הגיע סתם עם טי שירט וג'ינס |
ו|
אין עליו שום אה |
אף אחד לא יכול לזהות עליו איזשהו |
גורם מאיים |
אבל בכל זאת הוא נראה לכם כחשוד |
ופתחתם נוהל מעצר חשוד כמו שצריך |
ועדיין יריתם לו לרגליים |
והוא לא שם לב ש |
לא יודע אם הוא לא שם לב ||
הוא עדיין מתעלם מזה |
אז אה |
רשאים אה |
לירו בו על מנת להרוג ||
ולכן כל כך חשוב שתפתחו נוהל מעצר חשוד |
כי כבר קרו מקרים בצבא |
שלא פתחו נוהל מעצר חשוד על אנשים |
ופגעו באנשים |
תמימים לחלוטין ||
לשים לב טוב ||
ומי שלא יודע את נוהל מעצר חשוד כמו שצריך |
שישנן אותו ||
איפה ||
אין בעיה ||
שלוש מקרים |
שנדלג על נוהל מעצר חשוד |
ונפתח בירי על מנת להרוג מיד ||
@@..
@@ |
@@ |
כל הזמן התדרוך שוב |
אותו דבר ||
אין לו אקשן ||
אין דברים חדשים הרי ||
מה אתה רוצה שיעשה ||
<דיבור לא ברור של כמה חיילים בעת ובעונה אחת>
@@..
<גיחוך>
שוב פעם ||
שלוש מקרים ו |
רבותיי |
זה משהו |

P423_1 p. 5

P423_1_sp3_100
P423_1_sp1_029
P423_1_sp3_101
P423_1_unid_018
P423_1_unid_019
P423_1_unid_020
P423_1_unid_021
P423_1_unid_022
P423_1_unid_023
P423_1_unid_024
P423_1_unid_025
P423_1_unid_026
P423_1_unid_027
P423_1_unid_028
P423_1_unid_029
P423_1_sp3_102
P423_1_sp3_103
P423_1_sp3_104
P423_1_unid_030
P423_1_sp3_105
P423_1_unid_031
P423_1_sp3_106
P423_1_sp1_030
P423_1_unid_032
P423_1_unid_033
P423_1_sp3_107
P423_1_sp3_108
P423_1_sp3_109
P423_1_sp3_110
P423_1_sp3_111
P423_1_sp3_112
P423_1_sp3_113
P423_1_sp3_114
P423_1_sp3_115
P423_1_sp3_116
P423_1_sp3_117
P423_1_sp3_118
P423_1_sp3_119
P423_1_sp3_120
P423_1_sp3_121
P423_1_sp3_122
P423_1_sp3_123
P423_1_sp3_124
P423_1_sp3_125
P423_1_sp3_126
P423_1_sp3_127
P423_1_sp3_128
P423_1_sp3_129
P423_1_sp3_130

אתה מספר גם לנו \
(טוב) ||
סתום את הפה שלך ||
אם יש סכנה של פגיעה ||
אם יש מצב שפגיעה בחייל | @2
צה"ל מעדיף שחייל אה |
אה |
אה @ @..חייל חטוף ||
אה |
מנסה לחטוף ממישהו נשק |
גם |
אה |
(אז צריך) לפגוע מיידית ||
@|| @..
@|| @..
מה הבעיה שתיווצר לנו ברגע ש |
תזהו |
חטיפה של חייל ||
העמדה ||
מה \
העמדה תישאר לבד ||
מה \
<גיחוך>
לא משנה ||
שאתה תפגע בחייל ללא סיבה ||
אוקיי ||
חס וחלילה זיהיתם |
מישהו ש |
מנסים לחטוף אותו |
כמובן שאתם שמים לב שזה לא משחק בין חברים |
קודם כול אה |
מן ה --
מן הסתם אה |
יכול להיות שהחייל ייפגע ברגע שתפתחו באש ||
אני אגדיר את זה ככה ||
עדיף שחייל ישכב לו בבית חולים עם כדור ברגל |
מאשר שחייל יישב ב |
שבי של גורם עוין ||
כמובן |
לפתוח בשיקול אה |
שיקול דעת |
ולא ישר להביא |
לחייל כדור בין העיניים |
לבוא לכיוון אה |
רגליים ומטה |
בסדר \
שאלות ||
מפקד תורן ||
@\ @..

P423_1 p. 6

P423_1_unid_034
P423_1_unid_035
P423_1_sp1_031
P423_1_sp2_016
P423_1_sp2_017
P423_1_sp7_001
P423_1_sp7_002
P423_1_sp7_003
P423_1_unid_036
P423_1_sp7_004
P423_1_sp7_005
P423_1_sp7_006
P423_1_sp7_007
P423_1_sp7_008
P423_1_sp7_009
P423_1_sp7_010
P423_1_sp7_011
P423_1_sp7_012
P423_1_sp7_013
P423_1_sp7_014
P423_1_sp7_015
P423_1_sp7_016
P423_1_sp7_017
P423_1_sp7_018
P423_1_sp7_019
P423_1_sp7_020
P423_1_sp7_021
P423_1_sp7_022
P423_1_unid_037
P423_1_sp7_023
P423_1_sp7_024
P423_1_sp7_025
P423_1_sp7_026
P423_1_sp7_027
P423_1_sp7_028
P423_1_sp7_029
P423_1_sp7_030
P423_1_sp7_031
P423_1_sp7_032
P423_1_sp7_033
P423_1_sp7_034
P423_1_sp7_035
P423_1_sp7_036
P423_1_sp7_037
P423_1_sp7_038
P423_1_sp7_039
P423_1_sp7_040
P423_1_sp7_041
P423_1_sp7_042

יהיה מצב ||
איזה צעצוע ||
@|| @..
חוש שילינג ||
מה הדבר הזה ||
שלום לכולם |
לי קוראים יוני |
אני מפקד תורן היום איתכם |
@|| @..
אמ |
רק רוצה להזכיר לכם |
איפה אתם נמצאים |
ומה |
המשמעות של השמירה שלכם על הבסיס הזה ||
אנחנו לא נמצאים בבסיס של אה |
סיירת מטכ"ל |
ולא של אה |
גולני |
ולא מסתערבים |
וגם בבסיסים כאלה היו ניסיונות לחדירה |
אז אני לא |
לא מדבר על מצב שינסו להיכנס |
דווקא היום |
אל מחנה <שם המחנה> |
כי מכירים את האוכלוסיה פה ||
אנחנו לא |
לא לוחמים אה |
ותיקים ||
יורד עלינו הא \
אבל אם אני נמצא פה |
ואתם נמצאים פה |
אז יש לנו מטרה |
ואני סומך עליכם |
שאתם את ה |
אה |
הנחיות שקיבלתם פה |
מסוגלים לבצע ||
לעמוד ב |
בשי”ן גימ”ל |
לפתוח את העיניים |
להיות עירניים |
לא להישען |
לא יודע איפה |
לשבור שמירה |
ולחשוב שבמשמרת שלי אפשר לישון וזה לא יקרה ||
אז זה דווקא יכול לקרות אצלכם |
ואצלי |
והיום |
בשעה עשר וחצי בלילה |
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P423_1_sp7_043
P423_1_sp7_044
P423_1_sp7_045
P423_1_sp7_046
P423_1_sp7_047
P423_1_sp7_048
P423_1_sp7_049
P423_1_sp7_050
P423_1_sp7_051
P423_1_sp7_052
P423_1_sp7_053
P423_1_sp7_054
P423_1_sp7_055
P423_1_sp7_056
P423_1_sp7_057
P423_1_sp7_058
P423_1_sp7_059
P423_1_sp7_060
P423_1_sp7_061
P423_1_sp7_062
P423_1_sp7_063
P423_1_sp7_064
P423_1_sp7_065
P423_1_sp7_066
P423_1_sp7_067
P423_1_sp7_068
P423_1_sp7_069
P423_1_sp7_070
P423_1_sp7_071
P423_1_sp7_072
P423_1_sp7_073
P423_1_sp7_074
P423_1_sp7_075
P423_1_sp7_076
P423_1_sp7_077
P423_1_sp7_078
P423_1_sp7_079
P423_1_sp7_080
P423_1_sp7_081
P423_1_sp7_082
P423_1_sp7_083
P423_1_sp7_084
P423_1_sp7_085
P423_1_sp7_086
P423_1_sp7_087
P423_1_sp7_088
P423_1_sp7_089
P423_1_sp7_090
P423_1_sp7_091

זה יכול לקרות ||
אז הכי חשוב שתפתחו |
את העיניים |
תהיו ערים למה קורה סביבכם |
אם עוצר רכב חשוד על ידכם |
ויושבים כמה אנשים ברכב |
לא צריך לחשוב פעמיים |
להרים טלפון דבר ראשון ל |
חמ”ל |
להודיע |
תבוא כיתת כוננות |
לא יודע מי |
אתם יכולים אה |
לבצע נוהל מעצר חשוד |
כמו ששמעתם אותו |
אתם צריכים לצפות לגרוע ביותר ||
לא אומר שישר צריך להכניס מחסנית ולהתחיל לירות |
אבל להפעיל שיקול דעת ||
ואם מישהו רץ אליכם עם סכין |
אז אה |
אה |
לא צריך אה |
נוהל מעצר חשוד |
קיבלתם את ההנחיות פה |
אה |
אתם לא צריכים לסכן את החיים שלכם או של החיילים ש --
של החברים שעומדים איתכם בשער ||
מישהו מתחיל לירות אליכם |
או אני לא יודע מה ||
מ|
מ<שם יישוב> |
אז דבר ראשון עומדים מאחורי מחסה |
ותופסים אה |
מחסה ||
אלה דברים מינימליים |
ש|
דורשים מכם |
לעשות אותם |
ואתם יכולים לעשות אותם ||
זה לא נראה לי בעיה |
אה |
לעמוד בלילה שעתיים שמירה |
בלי לשבור אותה ||
לא אה |
לא לאכול |
ולא פלאפונים |
ולא משחקים |
ואני לא רוצה לראות פה חייל אחד |
שפותח נצרה בנשק |
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P423_1_sp7_092
P423_1_sp7_093
P423_1_sp7_094
P423_1_sp7_095
P423_1_sp7_096
P423_1_sp7_097
P423_1_sp7_098
P423_1_sp7_099
P423_1_sp7_100
P423_1_sp7_101
P423_1_sp7_102
P423_1_sp7_103
P423_1_sp7_104
P423_1_sp7_105
P423_1_sp7_106
P423_1_sp7_107
P423_1_sp7_108
P423_1_sp7_109
P423_1_sp7_110
P423_1_sp7_111
P423_1_sp7_112
P423_1_sp7_113
P423_1_sp7_114
P423_1_sp7_115
P423_1_sp7_116
P423_1_sp7_117
P423_1_sp7_118
P423_1_sp7_119
P423_1_sp7_120
P423_1_sp7_121
P423_1_sp7_122
P423_1_sp7_123
P423_1_sp7_124
P423_1_sp7_125
P423_1_sp7_126
P423_1_sp7_127
P423_1_sp7_128
P423_1_sp7_129
P423_1_sp7_130
P423_1_sp7_131
P423_1_sp7_132
P423_1_sp7_133
P423_1_sp7_134
P423_1_sp7_135
P423_1_sp7_136
P423_1_sp7_137
P423_1_sp7_138
P423_1_sp7_139
P423_1_sp7_140

תוך כדי אה |
עמידה |
או פטרול |
או אני לא יודע מה ||
אני בא מענף נשק |
וכל שנה אנחנו קוראים ומתחקרים אירועים של פליטות כדורים |
של חיילים שנהרגים סתם ||
אני לא מתכוון לבוא לאף אחד מחר בלילה |
ולספר שהבן שלו שיחק במחסנית |
רצה לבדוק |
אם הוא יכול ככה וככה |
ויצא כדור ||
אז בעניין הזה אני מצפה שתהיו |
בוגרים |
אה |
אה הכול שיקול דעת ||
כל דבר שאתם עושים |
לחשוב צעד אחד קודם ||
אם אתם רצים על הדשא |
והדשא רטוב |
אתם לא צריכים ליפול ||
אתם צריכים להקפיד לשתות הרבה מים |
גם בשעה שבע בערב שעולים לשמור |
עדיין חם |
אה |
מאבדים נוזלים |
ומזיעים במדים האלה הארוכים |
אז להקפיד לשמור על עצמכם ||
כל אחד שעולה לשמירה |
לבדוק שהמימיה שלו ריקה |
גם אם הוא עלה איתה ר -מלאה היום בשעה שבע בערב |
והוא יעלה איתה גם לשמירה לפני אחד עשרה |
לבדוק שהיא תהיה מלאה ||
עכשיו ||
מי שעושה פה כיתת כוננות |
אני רוצה לחדד ||
ה|
תפקיד שלנו בכיתת כוננות |
זה |
אה |
לחסום את האירוע |
לוודא שאנשים לא |
אה |
נכנסים חס וחלילה למקום שהשתלטו עליו |
לנסות לפנות אנשים החוצה |
אנחנו לא |
יחידת אה |
דובדבן |
שנכנסת לחלץ בני ערובה |
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P423_1_sp7_141
P423_1_sp7_142
P423_1_sp7_143
P423_1_sp7_144
P423_1_sp7_145
P423_1_sp7_146
P423_1_sp7_147
P423_1_sp7_148
P423_1_sp7_149
P423_1_sp7_150
P423_1_sp7_151
P423_1_sp7_152
P423_1_sp7_153
P423_1_sp7_154
P423_1_sp7_155
P423_1_sp7_156
P423_1_sp7_157
P423_1_sp7_158
P423_1_sp7_159
P423_1_sp7_160
P423_1_sp7_161
P423_1_sp7_162
P423_1_sp7_163
P423_1_sp7_164
P423_1_sp7_165
P423_1_sp7_166
P423_1_sp7_167
P423_1_sp7_168
P423_1_sp7_169
P423_1_sp7_170
P423_1_sp7_171
P423_1_sp7_172
P423_1_sp7_173
P423_1_sp7_174
P423_1_sp7_175
P423_1_sp7_176
P423_1_sp7_177
P423_1_sp7_178
P423_1_sp7_179
P423_1_sp7_180
P423_1_sp7_181
P423_1_sp7_182
P423_1_sp7_183
P423_1_sp7_184
P423_1_sp7_185
P423_1_sp7_186
P423_1_sp7_187
P423_1_sp1_032
P423_1_sp1_033

או אה |
לדפוק אה |
אה |
מלוכלכים ||
אתם צריכים לשמוע את ההנחיות |
או של מי שמפקד תורן |
או של קצין תורן |
או של המש”ק |
אתם צריכים לדעת בדיוק מה אתם צריכים לעשות |
ואם מישהו לא ברור לו |
למה קפצנו |
לאן |
אה |
לאן מכוונים את הנשק |
צריך לשאול ||
אף אחד לא מכס -מכניס מחסנית |
כי נראה לו שהמצב אה |
דורש הכנסת מחסנית |
כל אחד שישימו אותו בנקודה |
צריך לדעת מה הוא עושה ||
הוא מסתכל לכיוון הזה |
דואג שלא ייכנסו מפה |
ושלא ייצאו משם ||
חשוב מאוד שתשמרו על קשר עין עם החברים שלכם ||
לא |
ללכת אחד לפה |
מאה מטר השני |
ואז אני צריך אה |
למצוא את השלישי ||
זה |
אלה הדברים שמצפים מכם |
ואתם יכולים לעשות אותם |
כמו שצריך ||
ואני מקווה שלא יהיה לנו אה |
אה |
הפעלות כאלה שלא לצורך |
ואם כן |
אז אתם צריכים לעשות אותם כמו שצריך ||
אם יש בעיה לאחד החיילים |
שהוא פנה למש"ק |
או לקצין תורן |
ולא |
פתרו לו את הבעיה |
יכול לפנות אליי |
ננסה לעזור לכם ||
יש שאלות למישהו \
שיהיה לכם שמירה נעימה ||
למה הוא הדגיש את זה @ @..כיתת כוננות ||
כאילו@\ @..
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P423_1_sp1_034
P423_1_sp1_035
P423_1_sp1_036
P423_1_sp1_037
P423_1_sp1_038
P423_1_sp2_018
P423_1_sp2_019
P423_1_sp2_020
P423_1_sp1_039
P423_1_sp1_040
P423_1_sp1_041
P423_1_sp1_042
P423_1_sp1_043
P423_1_sp2_021
P423_1_sp2_022
P423_1_sp1_044
P423_1_sp1_045
P423_1_sp1_046
P423_1_sp1_047
P423_1_sp2_023
P423_1_sp2_024
P423_1_sp1_048
P423_1_sp1_049
P423_1_sp2_025
P423_1_sp2_026
P423_1_sp1_050
P423_1_unid_038
P423_1_unid_039
P423_1_sp1_051
P423_1_sp1_052
P423_1_sp2_027
P423_1_sp2_028
P423_1_sp1_053
P423_1_sp2_029
P423_1_sp1_054
P423_1_sp1_055
P423_1_sp1_056
P423_1_sp2_030
P423_1_sp1_057
P423_1_sp2_031
P423_1_sp1_058
P423_1_sp1_059
P423_1_sp1_060
P423_1_sp2_032
P423_1_sp1_061
P423_1_sp2_033
P423_1_sp1_062
P423_1_sp1_063
P423_1_sp1_064

רק לכיתת כוננות ||
ועכשיו שמו אותו עלינו ||
אתה מבין \
<קול התמתחות>
עד עכשיו שמעתם |
מה ||
אתה יכול להביא מכשיר כזה \
והם לא יכולים@\ @..
עד עכשיו שמעתם את התדרוך |
של אה |
מפקד תורן |
והמש”קי שמירה לגבי ה |
שמירה ואבטחה במשך היום ||
מה \
אה \
יושב לידי חבלן מטומטם |
אסי צ'ופק --
אסי צ'ופק ||
הוא גם שומר היום |
הנה |
לפחות אתה מדבר עלי@@ ||
הוא מחפש עבודה ||
<צחוק>
עאלק יש לך מכשירים |
אתה מדבר אל עצמך מה אתה חושב שאני לא מכיר אותך \
<צחוק>
@@..המש"ק \
<דיבורים ברקע>
@@תראה ||
יש שמירה ||
תגיד לה |
המפקד תורן עכשיו רוצה לקרוא לנו שיר |
כן ||
מוציא תפקיד <דיבור מתוך צחוק> ||
<נאנח>
אסי צ'ופק הוא בן עשרים ואחד |
הוא חייל |
אני בן עשרים ושתיים וחצי ||
כן ||
יא נעל ||
עשרים ושתיים וחצי |
חתיך |
חתיך @ <צחוק>>
חתיכת חתיך |
מחפש מישהי לחיים |
ומפתח גוף ||
וואי איך @ @..בכושר \
אתה מתאמן כל יום \
באמת \
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P423_1_unid_040
P423_1_unid_041
P423_1_unid_042
P423_1_sp1_065
P423_1_sp2_034
P423_1_sp2_035
P423_1_sp2_036
P423_1_sp1_066
P423_1_sp2_037
P423_1_sp2_038
P423_1_sp2_039
P423_1_sp2_040
P423_1_sp2_041
P423_1_sp2_042
P423_1_sp2_043
P423_1_sp2_044
P423_1_sp1_067
P423_1_sp2_045
P423_1_sp2_046
P423_1_sp1_068
P423_1_sp2_047
P423_1_sp2_048
P423_1_sp2_049
P423_1_sp2_050
P423_1_sp2_051
P423_1_sp2_052
P423_1_sp1_069
P423_1_sp1_070
P423_1_sp2_053
P423_1_sp2_054
P423_1_sp2_055
P423_1_sp2_056
P423_1_sp1_071
P423_1_sp2_057
P423_1_sp2_058
P423_1_sp1_072
P423_1_sp1_073
P423_1_sp1_074
P423_1_sp1_075
P423_1_sp1_076
P423_1_sp1_077
P423_1_sp2_059
P423_1_sp2_060
P423_1_sp2_061
P423_1_sp2_062
P423_1_sp2_063
P423_1_sp2_064
P423_1_unid_043
P423_1_unid_044

אה ||
חבל על הזמן ||
<דיבורים ברקע>
איך אני עייף ||
בוא |
תתאמן יום יומיים |
אתה גם תרגיש כזה כיף כזה ||
כן \
כי כל פעם שהיה ישיבה ב |
בצבא |
אני נרדמתי ||
הייתי כזה |
לא נרדמתי ||
הייתי אתה יודע |
כזה |
אין לי כוח |
איזה ישיבה ||
פעם (הייתי) שומע כל מיני תדרוכים |
אה |
איזה תדרוכים \
סתם ||
ב|
אצלנו ||
וניסויים ||
כל פעם שהיה צוות |
ישיבת צוות \
אה ||
אתה עושה ישיבות צוות \
כן אני --
יש להם לפעמים ||
כל מיני |
דיונים |
@\ @..
הדיונים ||
לא היית אף פעם \
מה דיונים ||
צוות דיונים זה |
אין-- @-
הוא לא אוסף איזה@@ ||
הוא תמיד לוקח איזה מישהו מהמדור יושב לדבר איתו ||
מישהו מהמדור יושב לדבר איתו ||
בסדר ||
בקיצ@| @..
לנו יש דיונים ||
אני --
נרדמתי ||
אז ||
אתה מבין \
<דיבורים ברקע>
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P423_1_sp2_065
P423_1_sp2_066
P423_1_sp1_078
P423_1_sp1_079
P423_1_sp1_080
P423_1_sp1_081
P423_1_sp1_082
P423_1_sp1_083
P423_1_sp2_067
P423_1_sp2_068
P423_1_sp1_084
P423_1_sp1_085
P423_1_sp1_086
P423_1_sp1_087
P423_1_sp1_088
P423_1_sp1_089
P423_1_sp1_090
P423_1_sp1_091
P423_1_sp2_069
P423_1_sp2_070
P423_1_sp2_071
P423_1_sp2_072
P423_1_sp1_092
P423_1_sp1_093
P423_1_sp2_073
P423_1_sp2_074
P423_1_sp2_075
P423_1_sp2_076
P423_1_sp2_077
P423_1_sp2_078
P423_1_sp1_094
P423_1_sp1_095
P423_1_sp1_096
P423_1_sp1_097
P423_1_sp1_098
P423_1_sp1_099
P423_1_sp2_079
P423_1_sp1_100
P423_1_sp1_101
P423_1_sp1_102
P423_1_sp1_103
P423_1_sp2_080
P423_1_sp1_104
P423_1_sp1_105
P423_1_sp1_106
P423_1_sp2_081
P423_1_sp1_107
P423_1_sp1_108
P423_1_sp2_082

זה |
שומר אותי על עירנות ||
מי עושה דיונים \
מפקדים צעירים ||
שלא מכירים את העבודה ||
כמו המפקד שלך@@ ||
<צקצוק ושאיפה>
איך המפקדים \
לא אל תגיד שהמפקד שלי לא מכיר את העבודה |
או שאני אתן לך את הקת@|| @..
זה א-- -
אמור להיות פז”ם של שלו-- -
<חריקה>
כי בגיל שלושים ושמונה --
מה |
המפקד שלך מי הוא שיעשה דיונים ||
מי הוא מזמין לדיונים ||
מה הוא@\ @..
האלוף שלי עושה דיונים |
ה|
רמ"ח שלי עושה דיונים |
יענו לא משחקים (פה) ||
אתה משתתף בס -דיונים של סגן אלוף \
וכאלה \
אני@@ |
יש כל מיני ||
כן ||
של פרויקט שלי |
כן ||
חם לי ||
אני פה עד חמש ||
אבל --
צריכים לשמור עד ארבע עשרים וחמש \
עד חמש לא תזוז לפני ||
לא משנה כמה הוא ידבר |
לא תזוז לפני ||
למה ||
עד שהוא מכין את הפק"ש |
לוקח לו חמש ||
מינימום חמש ||
מינימום ||
בחמש יעני \
בס -בין חמש חמש ועשרה הוא בא לכאן להביא את השמות ||
כל פעם ||
לא לפני ||
השעה ארבע עשרים וחמש ||
בסדר ||
ואחר כך@|| @..
חצי שעה \
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P423_1_sp1_109
P423_1_sp1_110
P423_1_sp2_083
P423_1_sp1_111
P423_1_sp1_112
P423_1_sp2_084
P423_1_sp1_113
P423_1_unid_045
P423_1_unid_046
P423_1_unid_047
P423_1_sp1_114
P423_1_sp2_085
P423_1_sp1_115
P423_1_sp1_116
P423_1_sp1_117
P423_1_sp1_118
P423_1_sp1_119
P423_1_sp1_120
P423_1_sp2_086
P423_1_sp2_087
P423_1_sp2_088
P423_1_sp2_089
P423_1_sp2_090
P423_1_sp1_121
P423_1_sp2_091
P423_1_sp1_122
P423_1_sp2_092
P423_1_sp2_093
P423_1_sp1_123
P423_1_sp2_094
P423_1_sp2_095
P423_1_sp2_096
P423_1_sp1_124
P423_1_sp2_097
P423_1_sp2_098
P423_1_sp2_099
P423_1_sp1_125
P423_1_sp2_100
P423_1_sp2_101
P423_1_sp1_126
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אתה @@ איתה ||
אתה יודע \
תביא לפה את המים@|| @..
מתי פעם אחרונה ש |
זה \
שמה \
מתי פעם אחרונה ששמרת \
@|| @..
@\ @..
<דיבורים ברקע>
מתי פעם אחרונה ששמרת ||
@@עברו |
@|| @..
מה אתה אומר ||
(כבר) לפני חודש \
איך יכול להיות ||
<צקצוק>
מה אתה משחק לי אותה ||
נשבע לך ||
אה ||
שומר רסמי כמו |
<צקצוק>
שמרתי לפני שלוש שבועות נהג |
אה ||
מה זה נהג ||
איפה ||
נהג אצלנו ביחידה ||
מה אתה עושה \
כן ||
כלום ||
למה אין טרמפ -טרמפיאדות ||
אתה לוקח את הבחורה הביתה \
עכשיו יש טרמפיאדה ||
(מהשער) \
עכשיו יש \
חזר \
יש שבוע כן שבוע לא נראה לי ||
שלוש שבועות כן |
שלוש שבועות לא ||
אז עכשיו זה השלוש שבועות שכן ||
לא משנה |
עשית לילה ||
מה זה משנה ||
אה ||
עשית לפני שלוש שבועות \
הפח -פק”ש הזה מה אתה עושה \
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