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2B01:31 – 02:00 

] 1:31שעון דובר: "...שלושים ואחד" [כנראה  01:31

01:31 

, עבור. 9 כאן 40] 9[קשר של 
רות, עבור. ] 44[

[נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת   "אקפולקו"]9[קשר של 
, עבור. סואץ]

[נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת  "אקפולקו"רות, ] 44[
, סוף. סואץ]

, עבור. 20 כאן 9] 14 מח"ט – של בשור 4[
? 9מי קרא ל-  ]9[קשר של 

, עבור. 4
המתן שנייה.  ]9[קשר של 

 קורא לך"] 4 "247[שומעים ברקע שהקשר מודיע למח"ט 
, רות, עבור. 9 כאן 4
[פלוגה  , אני מבין ש"חריף"4, כאן 20כאן ] 4[

שלך   בפיקוד סגן יוחי גלעד]421/חטיבה 599ח'/גדוד
  "לכסיקון"? עבור.–נמצאת באזור "טרטור" 

01:32 

, חיובי, עבור. 9כאן 
, היא עלתה על מארב טנקים, עבור. 4כאן 
, אמור שנית, עבור. 9כאן 
, היא נכנסה לתוך מארב של טנקים - טנקי אויב, 4כאן 

עבור. 
, שומע את זה בפעם הראשונה, עבור. 9כאן 
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 , אני אישרתי לך להיכנס ל"נחלה", אני מבין שיש4כאן 
על "טרטור". כרגע נכנסו לתוך  [לא ברור]..איזשהו ..

איזה מארב טנקים ויש שם גם נפגעים, אני כרגע מנסה 
לפתור את הבעיה שם, תבדוק מה קורה שם ונעבוד 

 בפעולה משותפת, עבור.
 בסדר, סוף. ]9[

, האם קלטת? עבור. 4 כאן 40
, קיבלתי. האם בכלל יש עליך איזשהו לחץ?  40כאן 

01:33 

 –להיחלץ ממנו. באזור של "מצמד"  ..[לא ברור].. ,4כאן 
 שלי, כל הזמן יש 2 ו- 1"סרוק" הכול שקט. מצפון, על 

 [לוחמי חי"ר מצריים]היתקלויות. יש פה המון חבר'ה 
 ודופקים אותם, מסתובבים פה בין –שרצים ושורצים פה 

הרגליים והורגים אותם, אני יודע אם זה לחץ, זה לא לחץ 
 מאסיבי, עבור.

, האם המארב הזה זה טנקים או חי"ר? 40כאן 
, אני אומר שנית, טנקים. אני רואה את זה כרגע 4כאן 

כהמשימה העיקרית שלי ומצפה לפתרונה, עבור. 
, אני חושב שזאת היא המשימה העיקרית. טפל, 40כאן 

 נסה לפתור את זה מהר, כי אני רוצה להביא את
 מהר, ככל האפשר. [גשר הגלילים] ה"רתום"

01:34 

 מג"ד –[נתן שונרי  , אני עושה כל מאמץ. נתן4כאן 
עוסק בזה שם אישית ואני עכשיו הטלתי  ]582צנחנים 

 עליו את המשימה והנחיתי אותו. יהיה בסדר, עבור.
, איתך אני תמיד בטוח שיהיה בסדר. 40כאן 

, יש לי בקשה, עבור. 4 כאן 40
 כן, בקשה. ]40[
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יקדם [קצין רפואה אוגדתי]  48, דיברנו על כך ש- 4כאן 
 לאזור  פלר"ק]–[פלוגת רפואה קדמית יחידת מש נה שלו 

, אני [פצועים]"לקקן". יש לי פה כמה עשרות "צהובים" 
, וצריך לפנות 40-50מעריך שזה באזור, בסביבות ה- 

 יביא איתו את 9אותם. אין פה שום יחידה. חשבתי ש-
היחידה הזו. בנוסף לזה, לדעתי צריך לחשוב על אפשרות 

  מאזור "לקקן", עבור.[מסוקים]לפנות עם "חרגולים" 
, מטפלים בנושא. 40כאן 
, תודה, סוף. 4כאן 

01:35 

 הודעה דחופה!, 4 כאן 9, עבור. 4 כאן 9, 20 כאן 9] 4[
עבור. 

, רות, עבור. 9 כאן 4
, אני מבין שאתה התחלת להכניס כלים ב"נחלה" 4כאן 

והם עושים את הסבב דרך "לכסיקון", דרך "טרטור", 
עבור. 

 –, הדרך המתוכנן היה כניסה מכיוון "לכסיקון" 9 כאן 4
"לקקן", יציאה ב"טרטור" שוב פעם דרומה ל"לכסיקון" 

לכיוון "לקקן", עבור.  

01:36 

, רות. כרגע יש תנועה מ"טרטור", מ"מצמד" 4כאן 
ל"לכסיקון", אבל בצומת "לכסיקון" - "טרטור" ישנו 

מארב טנקים. תעצור את הזחל"מים שנוסעים על 
"טרטור" מזרחה, עבור. 

 ..[נקטע].. 21] 9[
, האם קלטת? 4 כאן 40, האם קלטת? עבור. 4 כאן 40

עבור. 
, רות, המתן, סוף. 40כאן ] 40[קשר של 

 דקות 4רחשים משך כ-  

01:41 
, מצב, עבור. 41 כאן 40

המתן. ] 44[
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, רות, עבור. 40כאן 
, המצב? עבור. 41כאן 

[נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת  "אקפולקו" 9 ]40[
 התארגן במקום, הכול בסדר, היו לו קצת 4. סואץ]

. 2נפגעים, גרם הרבה מאוד נפגעים לצד השני. אותו הדין, 
[נחיתה בגדה הרחוקה כרגע, מרחיבים את "אקפולקו" 

. של תעלת סואץ]

01:42 

, מה שאני רוצה לבקש ממך, אני כעת נעצר לפני 41כאן 
. בפעם הבאה שאני מתקדם, אני צריך להתקדם ולא 52

לעצור, עבור. 
, מקובל עלינו. יש מארב נ"ט. האם אתה מקשיב 40כאן 

 לביני? 9, 4לשיחות בין 
0B אני עוקב אחריך כל הזמן. מה שרציתי אבל 41כאן ,

 ..[לא להגיד, שזה חשוב מאוד לא לעצור, כי בכל היעצרות
, עבור. ברור]..

, מוכן לכך, אנחנו נגמור שם את עניין המערך הזה 40כאן 
ואז תוכל לנסוע בפעם אחת, עבור. 

 ..[לא ברור].., 41כאן 
, האם אתה לא מונע על הציר העברת תחמושת ל-40כאן 

47 ?

01:43 

, אני נאלצתי להוריד 47, היו לי הרבה בעיות עם 41כאן 
חבר'ה שלו, אחרת לא היינו מתקדמים, עבור. 

 אבל האם עכשיו זה פנוי בשבילו? ]40[
, הוא כבר מזמן מאחורי, עבור. 41כאן 
 מתקדם אליך? [דוברות], האם חלק מה"ד'לתים" 40כאן 
, אני מניח שכן ,אבל אני לא עוסק איתם, עבור. 41כאן 
, רות, סוף. 40כאן 

01:44 
 42, עבור. 4 כאן 41, 44, עבור. 4 כאן 41, עבור. 4 כאן 41

, עבור. 4כאן 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



, רות, עבור. 41כאן 
, איך נשמע? עבור. 4כאן 

 היטב, עבור. ]41[
 , האם ציר "עכביש" פתוח מבחינתך, כיוון שאני4כאן 

 ? עבור.55ל"עכביש"  [פצועים] מפנה "צהובים"

01:45 

 , כרגע הציר סגור, עבור.55"עכביש" ] 41[
, אני מפנה נפגעים. צריך מאוד את הציר, עבור. 4כאן 
, אנחנו נשתדל לפנות לך, אבל אנחנו כעת נמצאים 41כאן 

.  תתקדם ונעשה משהו, עבור. שצריכים אותו במצב
, איפה אתה נמצא כרגע? עבור. 4כאן 

, עבור. 52] 41[
? עבור. 52, האם אמרת "עכביש" 4כאן 

חיובי, עבור. ] 41[
, עבור. 44 כאן 4

, רות, עבור. 4כאן 
, תשלח את אלה שאתה מפנה עם אבטחה, עבור. 44כאן 
, זה בסדר, סוף. 4כאן 

, אך לא שומעים] 4[מישהו, כנראה, קורא ל- 
, רות, עבור. 4כאן [?] 

 , אך לא שומעים]4[מישהו, כנראה, משוחח עם 
, איפה? עבור. 4כאן 

01:46 

, אך לא שומעים] 4[מישהו, כנראה, עונה ל- 
? עבור. 47, האם אמרת "טרטור" 4כאן 

, אך לא שומעים] 4[מישהו, כנראה, עונה ל- 
, האם אתה מתייחס ל"חריף? עבור. 4כאן 

 , אך לא שומעים]4[מישהו, כנראה, עונה ל- 
 יש נפגעים, אנחנו ...[לא ברור]..., חיובי. הם כרגע ב 4כאן 

נטפל בזה. איזו מין שאלה זו? עבור. 
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 , אך לא שומעים]4[מישהו, כנראה, עונה ל- 
, הוצאנו חלקים מהם, אנחנו כרגע עוסקים בזה, 4כאן 

עבור. 

01:47 
, עבור. 54, אם אתה צריך אותי, אני ב- 41 כאן 4

 ..[לא ברור].., 41כאן 
 דקות 7רחשים משך כ-  

01:55 

, הודעה, עבור. 20 כאן 40] 9[
? עבור. 20, איזה 40כאן ] 44[

, הודעה, עבור. 9 כאן 40
 רות, עבור. ]44[

 

 "לכסיקון", –, בגלל המארב בציר "טרטור" 9 כאן 40
אנחנו נאלצים את הכלים להעביר בחזרה בציר הכניסה, 
כלומר, דרך ציר "נחלה" - "לכסיקון" ומשם ל"עכביש". 

האם הם יכולים לנסוע בציר הזה? כלומר, בחזרה 
 ללא ליווי, אני 55 "עכביש" עד – "לכסיקון" –"נחלה" 

, עבור. [טנקים]מתכוון של "כבדים" 

01:56 

 האם הם מזויינים? ]40[
, חוץ מאנשים בודדים, אין להם כלום, עבור. 9כאן 

 בכל כלי יש מספר אנשים? ]40[
, שניים, עבור. 9 כאן 40

 אתה רוצה להחזיר את הכול? ]40[
, אנחנו מחזירים אותם כמו שבאנו. הבעיה היא, 9 כאן 40

השאלה היא, האם צריך להם ליווי יותר רציני? עבור. 
 לא צריך להם ליווי, אבל למה להחזיר אותם? ]40[

01:57 

 לקחת 55 בכדי לגשת ל- ..[לא ברור].., מפני 20כאן ] 9[
את הסיבוב הבא, עבור. 

 יכול להחזיר אותם כמו שהם, אנשים בכוננות. ]40[
, רות, עבור. 9כאן 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



, רות, עבור. 9 כאן 4 של 21] 9[קשר של 
, אך לא שומעים] 9[מישהו, כנראה, עונה ל- 

 "לכסיקון" חסום, זה –צומת "טרטור" ] 9[קשר של 
שמעתי. החלק הראשון, אמור שנית. 

, אך לא שומעים] 9[מישהו, כנראה, משוחח עם 
רות, המתן. ] 9[קשר של 

, אך לא שומעים] 9[מישהו, כנראה, משוחח עם 
המתן, המתן. ] 9[קשר של  01:58
" 1:58 "השעה –שעון דובר  01:58

רחשים משך כדקה  
 , אך לא שומעים]9[מישהו, כנראה, קורא ל-  

02:00 

, רות, עבור. 9 כאן 4 של 21
 , אך לא שומעים]9[מישהו, כנראה, עונה ל- 

, מה העניין? עבור. 9כאן 
, אך לא שומעים] 9[מישהו, כנראה, משוחח עם 

, בסדר, איפה אתה רוצה? עבור. 20כאן ] 9[
, אך לא שומעים] 9[מישהו, כנראה, משוחח עם 
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	שעה
	רשת קשר אוגדתית "בשור" - 15 - 16 אוקטובר 73
	01:31 – 02:00
	כאן 41, אני עוקב אחריך כל הזמן. מה שרציתי אבל להגיד, שזה חשוב מאוד לא לעצור, כי בכל היעצרות ..[לא ברור].., עבור.



