
211B0 שעהB - "73 אוקטובר 16 - 15רשת קשר אוגדתית "בשור 
 1B01:00 – 00:30 

2B00:30 

3B4 עסוק, מה הבעיה, עבור? 40, המתן, 42 כאן 
4B ממש ,, אין בעיות, אז תעדכן אותו שהגדה השנייה4כאן 

 במיקום שליד "מצמד" – "סרוק", סוף. ,שקטה
5B9 [נקטע]...  , האם4 כאן? 
6B תסגרו את 9, הוא מודאג מהתיאום בינך ובין 42כאן ,

 בצורה יסודית, סוף.  פעםזה
7B והוא עסוק, אני לא יודע, 9 אני מנסה לקרוא ל-,4כאן 

 הוא, ואני לא מבין למה הוא עסוק ואני יורה ולאאני 
יכול להתפנות ולהמתין.  

8B9 עבור. 4 כאן ,
9B4 עבור. ,, הודעה9 כאן 
10B עבור. ,, רות4כאן 
11B4 שגר הודעתך, עבור. 9 כאן ,
12B מדבר, עבור. 20, אני מבין ש-4כאן 
13B]9[ .אמור שנית, עבור 
14B עבור? מדבר20, האם 4כאן . 

15B00:31 

16B]9[ .חיובי, עבור 
17B עם כוחות משנה שלי כבר  אנחנו נכנסנו !, שים לב4כאן

 עבור. , עד כאן.גם ב"נחלה" וגם ב"טרטור"
18B המתן. 9כאן ,

19B00:32 
20B 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32שעון דובר – "השעה ,           

, 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32השעה 
" 12:32, השעה 12:32השעה 

21B00:32 

22B] נבדוק את העניין. ו] .[לא ברור]. 9קשר של
23B]4 [ לצורך העלייה שלך על ,, רות. אם אתה רוצה20כאן 

 אני יכול לתת לך סיוע. האם אתה רואה ,"מצמד" א'
, עבור. 50את ציר "טרטור"? עבור. "טרטור" 

24B]44 [41 ב"בשור", עבור. 40 כאן ,
25B]4 [44, .המתן רגע 
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26B9 עבור. 50, האם אתה מזהה את "טרטור" 4 כאן ?
27B]9 [27 [נקטע].. כאן 
28B9 עבור. 4 כאן ,
29B]44 [9 ,4 .קורא לך, עבור 

30B00:33 

31B9 עבור. 4 כאן ,
32B שים לב, כאן  מכוונים אש מרגמות 4 ?]9[קשר של 

שנופלת לתוך "מצמד", אז המתן דקה. 
33B מי מכוון? עבור. 4כאן ,
34B עבור. ,, רות45כאן 
35B מונע את האש להיכנס לתוך "מצמד" 20 ]9[קשר של 

כרגע.  
36B50-האם קראת? עבור. 45 מ ,
37B4 [נקטע].. 9 כאן 
38B קורא לך כבר שעה, עבור. ,50כאן 
39B]4[  ... "כחצי 50בציר "טרטור" ושם את "טרטור 

 [נקטע]..קילומטר צפון-מזרח 
40B45 עבור. 50 כאן ,
41B50 תמתין רגע בסבלנות, סוף. 4 כאן ,

42B00:34 

43B עבור. ,, רות45כאן 
44B45 עבור. 50 כאן ,
45B]40[ 50סוף. ! תרד מהרשת! שתוק!, שתוק 
46B9 עבור. ?בבקשה , האם מוכן לקלוט4 כאן 
47B [גורם נוסף מדבר במקביל או   שים לב,4 ]9[קשר של

 שלי, כרגע קודקוד, 9 שקיימת השראה בקשת הקשר]
 אז תמתין עוד .ת אש המרגמותהפסקמתאם את עניין 
דקה בסבלנות. 

48B 9 כאן 4 ]9[קשר של .
49B עבור. ,4כאן 
50B4 אני שומע הכול, עבור. 42 כאן ,
51B 48אני מבקש לבדוק ש-, זה תמתין עם זה. זהו, 4כאן 

  את הגוף"לקקן"יקדם לאזור של  [קצין רפואה אוגדתי]
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 כיוון שאני רוצה , פלוגת רפואה קידמית]–[פלר"ק  שלו
  בסדר? עבור..לפנות לשם את הנפגעים שלי

52B]42[ .היישר, סוף 
53B 9 כאן 4 ]9[קשר של .

54B00:35 

55B האם כבר אפשר לדבר? עבור. 4כאן ,
56B האם אתה יכול להיכנס ל"ברק"? ]9[קשר של 
57B בחייך, יש לי פה לנהל כל כך הרבה יחידות, 4כאן ,

כל הסבלנות למרות מצב ל גם גבולאנחנו יורים כאן. יש 
 עבור. ,הרוח

58B9 אני נאלץ לעבור ,20, אם אני לא מקבל את 4 כאן 
 שלי, עבור. לפקד על היחידה ,לנהל

59B]9 [9, 4 לפעמים גם עסוקים קצת, מה ש, תבין 9 כאן
העניין? עבור. 

60B  עבור. 20 האם ,4כאן ?
61B]9 [20, .חיובי, עבור 
62B אני, יש לי יחידת משנה באזור . , ברוך שובך4כאן

. האם אתה מאתר את זה? עבור 50"טרטור" 

63B00:36 

64B]9 [ אני עוד מעט אודיע על זה, שלום גם לך. 20כאן ,
פשוט נפל פה איזה פגז כמעט על הראש. אז כנראה 

שמישהו עסוק קצת, עבור. 
65B בסדר. אם אתה רוצה שאני אחפה משם לכיוון, 4כאן ,

 אני יכול להעמיד לרשותך את , "מצמד" א'תקיפתל
 נמצא ,10, ברמה של 10. הקודקוד שלה היחידה הזו

שם, האם אתה רוצה? עבור. 
66B]9 [9 כרגע עדיין לא. אני רק רוצה לאתר את 4 כאן ,

. אני מיד אודיע. 50המקומות, אתה אומר "טרטור" 
 ל"מצמד" 1 שבין "מצמד" "חצר"עכשיו, האם יש לך ב

? עבור. 2
67B ובאזור 50, שלילי. יש לי באזור "טרטור" 4כאן 

 קילומטר צפונה 3-4"סרוק", שזה על קו המים, כ-
מ"מצמד", עבור. 
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68B00:37 

69B]9[אין לך שום דבר אמת כך שפשוט ל. זה אני יודע ,
 ודרומה? עבור 2מ"טרטור" 

70B]4 [ חיובי, עבור. 4, כאן 20כאן ,
71B תודה, סוף. 9כאן ,
72B9 40 כאן 9. 40 כאן 9. 40 כאן .
73B מיד. 9 כאן 40 ]9[קשר של ,

74B00:38 

75B9 40 כאן  .
76B עבור. ,, רות9כאן 
77B מבקש ממך לבצע את משימתך העיקרית מיד. 40כאן ,

 אל תבזבז זמן עכשיו על בדיקת .אני חוזר, מיד
 , תשאיר אנשים מזוינים בפתחם, תעבור מיד.בונקרים

לפי ההוראה. 
78B40 זה מה שאני עושה, כל הדברים היתר, זה 9 כאן ,

בכלל לא עסקתי בהם, עבור. 
79B מתי תבצע? 40כאן ,
80B40 עכשיו מבצע, עבור. 9 כאן ,
81B]40 [ מבקש לבצע מיד. חוזר, מבקש לבצע מיד. רוצה

להדגיש, לא ללכת לאזור ארטילרי, עבור. לא ללכת 
לאזור ארטילרי. 

82B00:39 

83B חיובי. 9 קבל מ-]9[קשר של ,
84B סוף. 40כאן ,
85B41 40 כאן 41. 40 כאן .

86B41 עבור. 42 כאן ,
87B40 עבור. 41 כאן ,
88B דוברות [ , האם הצלחת לחלץ את ה"רכים"40כאן

?  ]ז'ילואה
89B אני מצליח, ואני אצליח, עבור. 41כאן ,
90B זוז קדימה מיד עם ., השעה נעשית מאוחרת40כאן 

, עבור. [גשר הגלילים]ה"רתום" 
91B00:40 

92B גשר , מתקדם לכיוון "טרטור" עם ה"רתום" 41כאן]
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, עבור. הגלילים]
93B]40[רכים" מי מטפל ב "]דוברות ז'ילואה[ ?
94B מטפל בהם, עבור. 41כאן ,
95B]40[ "אני שואל מי מטפל ב"רכים ]דוברות ז'ילואה[ ?
96B]41[ .אלה שבאו איתם, עבור 
97B]40[ ?האם אפשר לעשות את זה מהר 
98B]41[ים, עבור. ש עו
99B]40[ "את ה"רכים ]צריך להביא ]דוברות ז'ילואה 

 ציר "עכביש". את ה"רתום" ..] בחסימת קשר[נקטע..
להעביר בציר "טרטור". [גשר הגלילים] 

100B צריך ]דוברות ז'ילואה[, זכרתי שאת ה"רכים" 41כאן 
להעביר גם כן ב"טרטור", עבור. 

101B]40 [ "נקטע, כנראה אפשר להעביר גם אותם ב"טרטור]
  ע"י השעון הדובר אשר אומר "ארבעים ו"]

102B]41[ .זה מה שאני רוצה לעשות, עבור 

103B00:41 

104B]40[ צריך 4 אם אתה מתקרב ל"טרטור" תקים מגע עם .
 לא טוהר , מ"לכסיקון" ומזרחה,לזכור שציר "טרטור"

עדיין, עבור. 
105B עבור. ,, רות41כאן 
106B]40[ .תקים מיד מגע איתו ותתאם מי מכם יטהר 
107B אני לא יכול לטהר, אני צריך לקדם את הכוח 41כאן ,

הזה, עבור. 
108B בעניין זה. בקשר 4, רות. אני אדבר עם 40כאן 

, יש לעזוב במקום רק את אלה [דוברות]ל"ד'לתים" 
נשברו. כל אלה שהיצולים לא נשברו, צריך  שהיצולים

להמשיך ולגרור אותם, עבור. 
109B הפקודה שנתתי הייתה שונה, נראה איך נבצע 41כאן ,

אחרת, עבור. 

110B00:42 
111B והוריתי לו 50עם  [בטלפון], אני דיברתי במשני 40כאן 

ורים יש לשחרר ולשלוח בשרק את בעלי היצולים הש
 כמתוכנן. ,קדימה. האחרים יגררו קדימה
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112B]41[ .רות, סוף 
113B1 עבור. 40, האם קיבלת את 41 כאן ?
114B]44 [4 הודעה, עבור. 40 כאן ,
115B41 עבור. 1 כאן ,
116B]44 [4 עבור. 40 כאן ,

117B00:43 – 
00:44 

118B]44 [41 40 כאן 41, עבור. 40 כאן 41, עבור. 40 כאן ,
, 40 כאן 41, עבור. 40 כאן 41, עבור. 40 כאן 41עבור. 
, עבור. 40 כאן 41עבור. 

119B00:45 

120Bאך לא שומעים] ,[מישהו מדבר 
121B43 עבור. ,, רות50א' כאן משנה 
122B א', מדבר, אך לא שומעים] 43[מישהו, כנראה
123B41 א'? עבור. 43, האם שומע את 50 כאן משנה
124B א'? עבור. 43, האם שומע את 41 ]50[משנה
125B41 ב"בשור", עבור.  44 כאן ,

126B00:46 

127B]44[ 41 ב"בשור", עבור. 40 כאן ,
128B41 קורא לך, האם שומע? עבור. 40, 42 כאן משנה 
129B א', המתן. 41כאן
130B עבור. 44 כאן 41 [קצין קשר]כספית ,

131B00:47 

132B]44 [41  עבור. 40 כאן 41, עבור. 40כאן ,
133B א', המתן. 43 ]50[משנה
134B 40, 41 קורא לך, האם שומע? עבור. 40, 41 ]50[משנה 

קורא לך, האם שומע? עבור. 

135B00:48 

136B עבור. ,, רות41כאן 
137B]44 [41 .המתן ,
138B]40[ האם הצלחתם לחלץ את ה"רכים"41 כאן , ] דוברות

? ]ז'ילואה
139B אבל ממשיך להתקדם, עבור. , לחלץמשיך, מ41כאן 
140B]40[ תן לי תשובות ברורות. האם רובם איתך או 

מיעוטם איתך? 
141B חלקם איתי, אני עוד מקווה להוציא את כולם, 41כאן ,

עבור. 
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142B]40[ "גשר  באיזה מהירות אתה מתקדם עם ה"רתום]
? הגלילים]

143B]41[ "לכן , אינו מהווה בעיה[גשר הגלילים] ה"רתום 
נטשתי אותו, עבור. 

144B באיזה מהירות הוא מתקדם? 40כאן ,
145B לא בדקתי איתו, אני כעת נותן לו פקודה 41כאן ,

. עבור, ???להמשיך להתקדם ול

146B00:49 

147B]40[ ?איפה אתה נמצא איתו 
148B]41[-מתג  55 ב]עבור. , על ציר "טרטור"]55 
149B]40[ זוז איתו קדימה מיד. הלילה עומד להסתיים. זוז 

איתו קדימה מיד.  
150B]41[ .מבצע, סוף 
151B41 עבור.  44 כאן ,
152B]41[סוף. תקדם מ ,
153B41 עבור.44 כאן , 

 .א'43 כאן 50 .א'43 כאן 50
154B00:50 – 

00:51 
155B]44 [2 2, עבור. 40 כאן 2, עבור. 40 כאן 2, עבור. 40 כאן 

, עבור.  40כאן 

156B00:52 

157B [פריצה לא ברורה בקשר]
158B9 עבור.  4 כאן 9, עבור. 4 כאן ,
159Bעבור. 9 האם קראת ל-4 ]9  של[קשר ?
160B ל"טרטור"? עבור. ם, חיובי. האם כבר נכנסת4כאן 
161Bהמתן. 9 כאן 4 ]9  של[קשר ,

162B00:53 
163B]44 [2 עבור. 40 כאן ,
164B9 עבור. 42 כאן ,

165B00:54 

166B]"העברת?  נו, ]? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור 
167B]"העברתי.]? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור  
168B40 ,40 ללא תעסוקה, עבור. 40 כאן קציעה ,
169B2 42 כאן 2, האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור. 42 כאן ,

האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור.  
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170B]22 חיובי, עבור. ,22כאן ] 2 של 
171B רות.  42כאן ,
172B9 עבור. 42 כאן ,
173B עבור. ,, רות9כאן 
174B עבור. ?, מצבכם42כאן 
175B] כרגע בכניסה. ] 9קשר של
176B]42[עבור. ? האם הגעתם כבר עד הקו 
177B] המתן. ]9קשר של 
178B9 האם נכנסתם ל"טרטור" כבר? עבור. 4 כאן ,

179B00:55 

180B] חיובי. 9 כאן ]9קשר של ,
181B האם נכנסתם ל"טרטור"? עבור. 4כאן ,
182B] המתן. ]9קשר של 
183B] חיובי, אנחנו ב"טרטור". 9 כאן 4 ]9קשר של ,
184B]44[ 4 עבור. 40 כאן ,
185B [?]40 [נקטע].. 

186B00:56 

187B [גשר הגלילים] , אני רוצה להביא את ה"רתום" 40כאן
 הכרחי לנקות ,הגדול דרך ציר "טרטור". לצורך זה

 או , במצב הנוכחי,אותו. האם לפי דעתך אפשר לעבור בו
שאתה צריך להיכנס אליו שוב ממערב למזרח והפעם 

סיור [נתן שונרי – מג"ד אולי עם יותר מאנשיו של שונרי 
 עבור.        ?]582 ונ"ט

188B4 עבור. 40 כאן ,
189B]1 [1 ,עבור. 1 כאן 40 כאן ,

190B00:57 

191B]4 [4 ,40 עבור. ,, רות4 כאן 40, רות עבור. 4 כאן 
192B [גשר הגלילים], אני רוצה להעביר את ה"רתום" 40כאן 

הגדול דרך ציר "טרטור", האם אפשר להיכנס לציר או 
שלפני זה אתה חייב לנקות אותו שוב מכיוון מערב 

לכיוון מזרח, ואם אתה עושה זאת, אולי תיקח יותר 
 סיור ונ"ט[נתן שונרי – מג"ד הפעם מאנשיו של שונרי 

582[? .
193B]4 [ שים לב. באזור "טרטור" – 4, כאן 20כאן ,
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"לכסיקון" עדיין מתנהל אש, עד כאן? עבור. 
194B]40[ "האם אתה יכול להתקדם מ"טרטור" – "לכסיקון 

לאורך "טרטור" מזרחה? 

195B00:58 

196B אני אומר שנית. באזור "טרטור" – "לכסיקון" 4כאן ,
היה  מארב נ"ט שלהם. יש לנו שמה נפגעים, חילצנו 
אותם. כרגע ממשיכה שמה להתנהל האש. עד כאן, 

עבור. 
197B]40[ עד כאן הבנתי, אני שואל האם אתה יכול לקחת 

[משה ספקטור – מפקד יחידה מהאנשים של ספקטור 
 ]582 סיור ונ"ט[נתן שונרי – מג"ד  או של שונרי ]424

ציר "טרטור" מהצומת המשך ויחד איתם לטהר את 
ומזרחה? 

198B להתגבר על הפקק שבצומתבל צריך , חיובי. אני א4כאן 
סיור [נתן שונרי – מג"ד  "טרטור" – "לכסיקון". נתן

והוא מתוכנן  [טנקים] קיבל אצלי "כבדים" ]582 ונ"ט
 להיכנס ב"טרטור", האם ברור? עבור.

199B]40 [ ?האם ב"טרטור" כלפי מזרח
200B חיובי. אני רוצה לפתוח עבורך את "טרטור", 4כאן ,

עבור. 
201B זה חשוב, זה דחוף, כי אני רוצה להתחיל לזוז 40כאן ,

מהצד השני, עבור. 

202B00:59 

203B זה ברור לי, אבל ב"טרטור" – "לכסיקון" מתנהל 4כאן ,
 ,עכשיו קרב אש כנגד יתרת מארב הנ"ט. ברגע שאוכל

 סיור ונ"ט[נתן שונרי – מג"ד  אכניס ל"טרטור" את נתן
 כדי שיטהר את "טרטור", עבור. ]582

204B 9, רות. נקווה שתוכל לעשות זאת בהקדם. האם 40כאן 
כבר מבצע משימתו? 

205B אני עוד לא קיבלתי תשובה חד .הצא מז, אני לא יו4כאן 
 התחיל להיכנס לציר "טרטור" 9משמעית. אני מבין ש-

מערבה, אם כי זה לא וודאי אצלי. ככה היחידה שלי 
שבשטח דיווחה לי, עבור. 
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206B אני אדבר איתו בעניין זה אישית. האם אתה 40כאן ,
יכול לזוז צפונה מ"שיק" – "לכסיקון"? 

207B01:00 

208B חיובי. אני כבר עכשיו קילומטר מצפון ל"שיק" – 4כאן ,
, ]79[עמרם מצנע, מג"ד  שלי, מצנע 1 של 10"לכסיקון". 

 שלו ]79[הסגן – נתן בן ארי, סמג"ד נפגע, המשנה 
החליף אותו, ארגן את היחידה ומתחיל ללחוץ צפונה. 

. 23יש פה איזה בעיה שיש איזשהו איום מזרחי עלי לפי 
 לדחוף , בכל מקרה,אני בודק את זה ואז אני ארצה

צפונה, עבור. 
209B אני מכיר את האיום. האיום הוא לא מזרחי40כאן ,. 

 ,האיום הוא צפוני. ומול האיום הזה עומד אצלנו
. 2, 104ב"סגול" 

210B של תארגנות ראשוניתה , רות. עם גמר, עם4כאן 
 כבר אני כרגע נמצא בדילוג צפונה של ,הכוחות, למעשה

, עבור. חלף, שהקודקוד שם הו1
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	4 כאן 9, הודעה, עבור.
	כאן 4, רות. עם גמר, עם התארגנות ראשונית של הכוחות, למעשה, כבר אני כרגע נמצא בדילוג צפונה של 1, שהקודקוד שם הוחלף, עבור.
	כאן 40, אני מכיר את האיום. האיום הוא לא מזרחי. האיום הוא צפוני. ומול האיום הזה עומד אצלנו, ב"סגול" 104, 2.
	כאן 4, חיובי. אני כבר עכשיו קילומטר מצפון ל"שיק" – "לכסיקון". 10 של 1 שלי, מצנע [עמרם מצנע, מג"ד 79], נפגע, המשנה [הסגן – נתן בן ארי, סמג"ד 79] שלו החליף אותו, ארגן את היחידה ומתחיל ללחוץ צפונה. יש פה איזה בעיה שיש איזשהו איום מזרחי עלי לפי 23. אני בודק את זה ואז אני ארצה, בכל מקרה, לדחוף צפונה, עבור.
	01:00
	כאן 40, אני אדבר איתו בעניין זה אישית. האם אתה יכול לזוז צפונה מ"שיק" – "לכסיקון"?
	כאן 4, אני לא יוצא מזה. אני עוד לא קיבלתי תשובה חד משמעית. אני מבין ש-9 התחיל להיכנס לציר "טרטור" מערבה, אם כי זה לא וודאי אצלי. ככה היחידה שלי שבשטח דיווחה לי, עבור.
	כאן 40, רות. נקווה שתוכל לעשות זאת בהקדם. האם 9 כבר מבצע משימתו?
	כאן 4, זה ברור לי, אבל ב"טרטור" – "לכסיקון" מתנהל עכשיו קרב אש כנגד יתרת מארב הנ"ט. ברגע שאוכל, אכניס ל"טרטור" את נתן [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] כדי שיטהר את "טרטור", עבור.
	00:59
	כאן 40, זה חשוב, זה דחוף, כי אני רוצה להתחיל לזוז מהצד השני, עבור.
	כאן 4, חיובי. אני רוצה לפתוח עבורך את "טרטור", עבור.
	[40] האם ב"טרטור" כלפי מזרח?
	כאן 4, חיובי. אני אבל צריך להתגבר על הפקק שבצומת "טרטור" – "לכסיקון". נתן [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] קיבל אצלי "כבדים" [טנקים] והוא מתוכנן להיכנס ב"טרטור", האם ברור? עבור.
	[40] עד כאן הבנתי, אני שואל האם אתה יכול לקחת מהאנשים של ספקטור [משה ספקטור – מפקד יחידה 424] או של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] ויחד איתם לטהר את המשך ציר "טרטור" מהצומת ומזרחה?
	כאן 4, אני אומר שנית. באזור "טרטור" – "לכסיקון" היה  מארב נ"ט שלהם. יש לנו שמה נפגעים, חילצנו אותם. כרגע ממשיכה שמה להתנהל האש. עד כאן, עבור.
	00:58
	[40] האם אתה יכול להתקדם מ"טרטור" – "לכסיקון" לאורך "טרטור" מזרחה?
	[4] כאן 20, כאן 4, שים לב. באזור "טרטור" – "לכסיקון" עדיין מתנהל אש, עד כאן? עבור.
	כאן 40, אני רוצה להעביר את ה"רתום" [גשר הגלילים] הגדול דרך ציר "טרטור", האם אפשר להיכנס לציר או שלפני זה אתה חייב לנקות אותו שוב מכיוון מערב לכיוון מזרח, ואם אתה עושה זאת, אולי תיקח יותר הפעם מאנשיו של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582]?.
	[4] 4, 40 כאן 4, רות עבור. 40 כאן 4, רות, עבור.
	00:57
	[1] 1 כאן, 40 כאן 1, עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	כאן 40, אני רוצה להביא את ה"רתום" [גשר הגלילים] הגדול דרך ציר "טרטור". לצורך זה, הכרחי לנקות אותו. האם לפי דעתך אפשר לעבור בו, במצב הנוכחי, או שאתה צריך להיכנס אליו שוב ממערב למזרח והפעם אולי עם יותר מאנשיו של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582]? עבור.       
	00:56
	[?] 40 [נקטע]..
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	[קשר של 9] 4 כאן 9, חיובי, אנחנו ב"טרטור".
	[קשר של 9] המתן.
	כאן 4, האם נכנסתם ל"טרטור"? עבור.
	[קשר של 9] כאן 9, חיובי.
	00:55
	9 כאן 4, האם נכנסתם ל"טרטור" כבר? עבור.
	[קשר של 9] המתן.
	[42] האם הגעתם כבר עד הקו? עבור.
	[קשר של 9] כרגע בכניסה.
	כאן 42, מצבכם? עבור.
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 42, עבור.
	כאן 42, רות. 
	[22 של 2] כאן 22, חיובי, עבור.
	2 כאן 42, האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור. 2 כאן 42, האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור. 
	40, 40 כאן קציעה 40, ללא תעסוקה, עבור.
	[? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור"] העברתי.
	[? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור"] נו, העברת? 
	00:54
	9 כאן 42, עבור.
	[44] 2 כאן 40, עבור.
	00:53
	[קשר של 9] 4 כאן 9, המתן.
	כאן 4, חיובי. האם כבר נכנסתם ל"טרטור"? עבור.
	[קשר של 9] 4 האם קראת ל-9? עבור.
	9 כאן 4, עבור. 9 כאן 4, עבור. 
	[פריצה לא ברורה בקשר]
	00:52
	[44] 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 
	00:50 – 00:51
	41 כאן 44, עבור.
	[41] מתקדם, סוף.
	41 כאן 44, עבור. 
	[41] מבצע, סוף.
	[40] זוז איתו קדימה מיד. הלילה עומד להסתיים. זוז איתו קדימה מיד. 
	[41] ב-55 [מתג 55 על ציר "טרטור"], עבור.
	[40] איפה אתה נמצא איתו?
	00:49
	כאן 41, לא בדקתי איתו, אני כעת נותן לו פקודה להמשיך להתקדם ול???, עבור.
	כאן 40, באיזה מהירות הוא מתקדם?
	[41] ה"רתום" [גשר הגלילים] אינו מהווה בעיה, לכן נטשתי אותו, עבור.
	[40] באיזה מהירות אתה מתקדם עם ה"רתום" [גשר הגלילים]?
	כאן 41, חלקם איתי, אני עוד מקווה להוציא את כולם, עבור.
	[40] תן לי תשובות ברורות. האם רובם איתך או מיעוטם איתך?
	כאן 41, ממשיך לחלץ, אבל ממשיך להתקדם, עבור.
	[40] כאן 41, האם הצלחתם לחלץ את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	[44] 41, המתן.
	כאן 41, רות, עבור.
	00:48
	[משנה 50] 41, 40 קורא לך, האם שומע? עבור. 41, 40 קורא לך, האם שומע? עבור.
	[משנה 50] 43א', המתן.
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	00:47
	כספית [קצין קשר] 41 כאן 44, עבור.
	כאן 41א', המתן.
	41 כאן משנה 42, 40 קורא לך, האם שומע? עבור.
	[44] 41 כאן 40, ב"בשור", עבור.
	00:46
	41 כאן 44, ב"בשור", עבור. 
	[משנה 50] 41, האם שומע את 43א'? עבור.
	41 כאן משנה 50, האם שומע את 43א'? עבור.
	[מישהו, כנראה 43א', מדבר, אך לא שומעים]
	43א' כאן משנה 50, רות, עבור.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	00:45
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	00:43 – 00:44
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	41 כאן 1, עבור.
	[44] 4 כאן 40, הודעה, עבור.
	1 כאן 41, האם קיבלת את 40? עבור.
	[41] רות, סוף.
	כאן 40, אני דיברתי במשני [בטלפון] עם 50 והוריתי לו שרק את בעלי היצולים השבורים יש לשחרר ולשלוח קדימה. האחרים יגררו קדימה, כמתוכנן.
	00:42
	כאן 41, הפקודה שנתתי הייתה שונה, נראה איך נבצע אחרת, עבור.
	כאן 40, רות. אני אדבר עם 4 בעניין זה. בקשר ל"ד'לתים" [דוברות], יש לעזוב במקום רק את אלה שהיצולים נשברו. כל אלה שהיצולים לא נשברו, צריך להמשיך ולגרור אותם, עבור.
	כאן 41, אני לא יכול לטהר, אני צריך לקדם את הכוח הזה, עבור.
	[40] תקים מיד מגע איתו ותתאם מי מכם יטהר.
	כאן 41, רות, עבור.
	[40] אם אתה מתקרב ל"טרטור" תקים מגע עם 4. צריך לזכור שציר "טרטור", מ"לכסיקון" ומזרחה, לא טוהר עדיין, עבור.
	00:41
	[41] זה מה שאני רוצה לעשות, עבור.
	[40] אפשר להעביר גם אותם ב"טרטור" [נקטע, כנראה ע"י השעון הדובר אשר אומר "ארבעים ו"] 
	כאן 41, זכרתי שאת ה"רכים" [דוברות ז'ילואה] צריך להעביר גם כן ב"טרטור", עבור.
	[40] את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה] צריך להביא ..[נקטע בחסימת קשר].. ציר "עכביש". את ה"רתום" [גשר הגלילים] להעביר בציר "טרטור".
	[41] עושים, עבור.
	[40] האם אפשר לעשות את זה מהר?
	[41] אלה שבאו איתם, עבור.
	[40] אני שואל מי מטפל ב"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	כאן 41, מטפל בהם, עבור.
	[40] מי מטפל ב"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	כאן 41, מתקדם לכיוון "טרטור" עם ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	00:40
	כאן 40, השעה נעשית מאוחרת. זוז קדימה מיד עם ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, אני מצליח, ואני אצליח, עבור.
	כאן 40, האם הצלחת לחלץ את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה]? 
	40 כאן 41, עבור.
	41 כאן 42, עבור.
	41 כאן 40. 41 כאן 40.
	כאן 40, סוף.
	[קשר של 9] קבל מ-9, חיובי.
	00:39
	[40] מבקש לבצע מיד. חוזר, מבקש לבצע מיד. רוצה להדגיש, לא ללכת לאזור ארטילרי, עבור. לא ללכת לאזור ארטילרי.
	40 כאן 9, עכשיו מבצע, עבור.
	כאן 40, מתי תבצע?
	40 כאן 9, זה מה שאני עושה, כל הדברים היתר, זה בכלל לא עסקתי בהם, עבור.
	כאן 40, מבקש ממך לבצע את משימתך העיקרית מיד. אני חוזר, מיד. אל תבזבז זמן עכשיו על בדיקת בונקרים. תשאיר אנשים מזוינים בפתחם, תעבור מיד, לפי ההוראה.
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40. 
	00:38
	[קשר של 9] 40 כאן 9, מיד.
	9 כאן 40. 9 כאן 40. 9 כאן 40.
	כאן 9, תודה, סוף.
	[4] כאן 20, כאן 4, חיובי, עבור.
	[9] זה אני יודע. כך שפשוט לאמת, אין לך שום דבר מ"טרטור" 2 ודרומה? עבור
	00:37
	כאן 4, שלילי. יש לי באזור "טרטור" 50 ובאזור "סרוק", שזה על קו המים, כ-3-4 קילומטר צפונה מ"מצמד", עבור.
	[9] 9 כאן 4, כרגע עדיין לא. אני רק רוצה לאתר את המקומות, אתה אומר "טרטור" 50. אני מיד אודיע. עכשיו, האם יש לך ב"חצר" שבין "מצמד" 1 ל"מצמד" 2? עבור.
	כאן 4, בסדר. אם אתה רוצה שאני אחפה משם לכיוון, לתקיפת "מצמד" א', אני יכול להעמיד לרשותך את היחידה הזו. הקודקוד שלה 10, ברמה של 10, נמצא שם, האם אתה רוצה? עבור.
	[9] כאן 20, אני עוד מעט אודיע על זה, שלום גם לך. פשוט נפל פה איזה פגז כמעט על הראש. אז כנראה שמישהו עסוק קצת, עבור.
	00:36
	כאן 4, ברוך שובך. אני, יש לי יחידת משנה באזור "טרטור" 50. האם אתה מאתר את זה? עבור
	[9] 20, חיובי, עבור.
	כאן  4, האם 20? עבור.
	[9] 9, 4 כאן 9, תבין שלפעמים גם עסוקים קצת, מה העניין? עבור.
	9 כאן 4, אם אני לא מקבל את 20, אני נאלץ לעבור לנהל, לפקד על היחידה שלי, עבור.
	כאן 4, בחייך, יש לי פה לנהל כל כך הרבה יחידות, אנחנו יורים כאן. יש גם גבול לכל הסבלנות למרות מצב הרוח, עבור.
	[קשר של 9] האם אתה יכול להיכנס ל"ברק"?
	כאן 4, האם כבר אפשר לדבר? עבור.
	00:35
	[קשר של 9] 4 כאן 9.
	[42] היישר, סוף.
	כאן 4, זהו, זה תמתין עם זה. אני מבקש לבדוק ש-48 [קצין רפואה אוגדתי] יקדם לאזור של "לקקן" את הגוף שלו [פלר"ק – פלוגת רפואה קידמית], כיוון שאני רוצה לפנות לשם את הנפגעים שלי. בסדר? עבור.
	4 כאן 42, אני שומע הכול, עבור.
	כאן 4, עבור.
	[קשר של 9] 4 כאן 9.
	[קשר של 9] 4 שים לב, [גורם נוסף מדבר במקביל או שקיימת השראה בקשת הקשר] 9, קודקוד שלי, כרגע מתאם את עניין הפסקת אש המרגמות. אז תמתין עוד דקה בסבלנות.
	9 כאן 4, האם מוכן לקלוט בבקשה? עבור.
	[40] 50, שתוק! שתוק! תרד מהרשת! סוף.
	45 כאן 50, עבור.
	כאן 45, רות, עבור.
	00:34
	50 כאן 4, תמתין רגע בסבלנות, סוף.
	45 כאן 50, עבור.
	[4] ... בציר "טרטור" ושם את "טרטור" 50 כחצי קילומטר צפון-מזרח ..[נקטע]
	כאן 50, קורא לך כבר שעה, עבור.
	4 כאן 9 ..[נקטע]
	50 מ-45, האם קראת? עבור.
	[קשר של 9] 20 מונע את האש להיכנס לתוך "מצמד" כרגע. 
	כאן 45, רות, עבור.
	כאן 4, מי מכוון? עבור.
	[קשר של 9?] 4 שים לב, כאן  מכוונים אש מרגמות שנופלת לתוך "מצמד", אז המתן דקה.
	9 כאן 4, עבור.
	00:33
	[44] 9, 4 קורא לך, עבור.
	9 כאן 4, עבור.
	[9] 27 כאן ..[נקטע]
	9 כאן 4, האם אתה מזהה את "טרטור" 50? עבור.
	[4] 44, המתן רגע.
	[44] 41 כאן 40, ב"בשור", עבור.
	[4] כאן 20, רות. אם אתה רוצה, לצורך העלייה שלך על "מצמד" א', אני יכול לתת לך סיוע. האם אתה רואה את ציר "טרטור"? עבור. "טרטור" 50, עבור.
	[קשר של 9] .[לא ברור]. ונבדוק את העניין.
	00:32
	שעון דובר – "השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32,            השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32"
	00:32
	כאן 9, המתן.
	כאן 4, שים לב! אנחנו נכנסנו כבר עם כוחות משנה שלי גם ב"נחלה" וגם ב"טרטור". עד כאן, עבור.
	[9] חיובי, עבור.
	00:31
	כאן 4, האם 20 מדבר? עבור.
	שעה
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	01:00 – 00:30
	00:30
	4 כאן 42, המתן, 40 עסוק, מה הבעיה, עבור?
	כאן 4, אין בעיות, אז תעדכן אותו שהגדה השנייה, ממש שקטה, במיקום שליד "מצמד" – "סרוק", סוף.
	9 כאן 4, האם ... [נקטע]?
	כאן 42, הוא מודאג מהתיאום בינך ובין 9, תסגרו את זה פעם בצורה יסודית, סוף.
	9 כאן 4, עבור.
	כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 9, שגר הודעתך, עבור.
	כאן 4, אני מבין ש-20 מדבר, עבור.
	[9] אמור שנית, עבור.
	כאן 4, אני מנסה לקרוא ל-9 והוא עסוק, אני לא יודע, אני יורה ולא הוא, ואני לא מבין למה הוא עסוק ואני יכול להתפנות ולהמתין. 



