
184Bשעה 
0B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

1B21:29 – 21:01 

2B21:01 

3B9 ,9  עבור, 1של  22כאן. 
4B]9 ,אך לא שומעים, עונה לו, כנראה[ 
5B]22  עבור, מסמן מקומי בפנסים כחולים, רות ]1של. 
6B22  עבור, רות, 9 כאן 1של. 
7B מזהה עצמי בפנסים כחולים, גש אלי, 1של  22כאן ,

 .עבור
8B אתה איפה ,9כאן? 
9B מזהה עצמי על ידי שלושה , "יוקון"על , 1של  22כאן

 .עבור, כחולים
10B ברורא ל[. ,9כאן[. 

11B21:02 

12B]22  יודע מקומי 41, 1של  22כאן  9, רות ]1של ,
 ?האם רות, טווח אותךשי

13B]9 [האם ,רות ...]לא ברור...[  
14B]44 [41  עבור, 40כאן. 
15B]41 [ עבור, רות, 41כאן . עבור, רות, 40כאן. 
16B בתנועה 9האם , 40כאן? 
17B40  40י "נקטע ע[.. 41כאן[ 

18B21:03 

19B בתנועה 9האם , 40כאן? 
20B40  עבור, 41כאן. 
21B41  40כאן. 
22B]44 [41  עבור? בתנועה 9האם , 40כאן. 
23B9  עבור, 40כאן  9. עבור, 40כאן. 

24B21:04 

25B] עבור, רות, 9כאן ] 9קשר של. 
26B]44 [ עבור? האם אתה בתנועה, 40כאן. 
27B]44 [9  עבור? האם שמעת, 40כאן. 
28B]9 [20, 40 41 -אני נקראתי קדימה ל, 9 כאן, 20 כאן ,
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, הוא מזיז לי את העניין, שלי 21אני כרגע בודק עם 
 .עבור

29B9  57מבקש ממך לזוז מה שיותר מהר לנקודה , 40כאן 
מה , ]כביש[ "שחור"העל  57-ל. ]כביש[" שחור"על ה

 .עבור, שיותר מהר

30B21:05 

31B]9 אך ', ...האם אתה מתכוון...'כנראה אומר , עונה לו
 ]בבירור לא שומעים

32B]44 [9  החזק ולחץ היטב כאשר אתה . הקשב, 40כאן
 .עבור, אחרת לא שומעים אותך, מדבר

33B40  עבור? עם כל הגוף אישית אוהאם אני , 9כאן. 
34B]44 [סוף, עם מה שיש לך, עם כל הגוף, 40 כאן. 

35B21:06 
36B4  40כאן  4, 40כאן  4, 40כאן. 

37Bרחשים משך כדקה 

38B21:08 
39B41  סוף, "ליטא"קורא לך ב, 50כאן  41, 50כאן. 
40B41  עבור, "ליטא"קוראים לך ב', א41כאן. 
41B41 ,41 , עבור, "ליטא"קורא לך ב 50', א41כאן. 

42Bדקות 2 -רחשים משך כ 

43B21:10 

44B40  עבור, רות, 4כאן  40. עבור, רות, 4כאן. 
45B עכביש"אני מבין שלא נכנסו עדיין לציר , 40כאן "

 .עבור, "טרטור"וציר 
46B]4 [ הוא , הוא שמה חלף ליד הציר. חיובי, 20כאן

 .עבור, עכשיו חוזר ונכנס לתוך הציר
47B כדי שאוכל , חשוב לי לפנות זאת בהקדם, 40כאן

 .עבור, 9להכניס את 

48B21:11 
49B עבור, החיוניות ברורה לי, 4כאן. 
50B הסתיים" מצמד"האם העניין בתוך , 40כאן? 

ח חטיבה "דו
14 

21:18 

51B חיילים [" דגים"לא מצאנו שום , חיובי, 4כאן
ל משה "סא[ אני מכניס עכשיו את ספקטור, ]מצריים

אולי , ]"שקד"סיירת  – 424מפקד יחידה  –ספקטור 
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ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

 כאן הקש נא

 .עבור, הוא ימצא שם משהו

52B21:11 

53B האם נתקלת בטנקים, רות, 40כאן? 
54B אבל הוא ברח ממני לפני , אני ראיתי טנק אחד, 4כאן

עוד מעט אנחנו בטח נתקל מהכלים . שיריתי עליו
 .עבור, הצפונימהגדוד 

55B בשריפות . ש. האם אתה מבחין בבעירות ש, 40כאן
 ? 2בצד של 

56B עבור, אמור שנית, 4כאן. 
57B]40 [ 2האם אתה מבחין במדורות בצידו של? 
58B אני מקווה שהם לא מסתירות לך את . חיובי, 4כאן

 .עבור, המדורות כאן
59B]40 [לגמרי לא, לא ]אני רואה את כל מה ] צוחק

 .עבור, את כל מה שאתם עושיםמפה רואים , שנראה
60B21:12 

61B סוף, .קיי.או, 4כאן. 
62Bדקות 2 -רחשים משך כ 

63B21:13 

64B]44 [41  40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן ,
 .עבור

65B41  סוף, קורא לך 40', א41כאן. 
66B41  בשור"קורא לך ב 40, ]קצין קשר[ כספיתכאן" ,

 .עבור
67B עבור, רות, 41כאן. 
68B 9את , אישית 9לא את , 9מבקש לקחת את , 40כאן 

, מהר קדימה, ולהוביל אותו קדימה, עם כל הגוף שלו
 . עבור

69B21:14 
70B עבור, זה מתבצע, 41כאן. 
71B]40 [עבור? 57 -מתי יגיע ל. 
72B אני כאן מצוות את , אני עוד מעט אעדכן אותך, 41כאן
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 .עבור, הכוח הזה והוא ינוע
73B]40[  1אל תשכח לשים לפניו יחידת משנה קטנה של ,

 .עבור
74B עבור, מבצע, עם זה אני מתעסק, 41כאן. 
75B גשר [" רתום"האם יהיה מוכן לזוז עם ה, 40כאן

 .עבור? ]הגלילים
76B]41 [עבור, חיובי . 
77B]40 [כפי שאני רואה מפה שאפשר לזוז, נדמה לי. 

78B21:15 
79B עבור, הכל יזוז, 41כאן. 
80B להזיז! להזיז, 40כאן! 

81Bדקות 3 -רחשים משך כ 

82B21:18 

83B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
84B]44 [עבור, רות. 
85B עבור? ]לא ברור[ביצע את האזור של  4האם , 41כאן. 
86B אבל , "טרטור"ו" עכביש"עדיין לא פתח את  4, 40כאן

בהקדם תגיעו . נראה לי שאפשר יהיה להתחיל לרדת
 .עבור, 57 -ל

87B21:19 
ח חטיבה "דו

14 
21:20 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

 כאן הקש נא

88B]41 [ ,סוף, רות. 
89B40  עבור, 4כאן. 
90B 40כאן 
91B 52" עכביש"מתקדם עד , "עכביש"נכנסתי ל, 4כאן .

 !אש! אש
92B שים לב שקרוב אליך כבר ישנם אנשים . מצוין, 40כאן

 . עבור, 2של 
93B עבור? איפה, 4כאן. 
94B]40 [האם אתה " סגול" 104... הם היו, 52 -כשתגיע ל

 ?מזהה
95B הרבה יותר , הרבה, אבל זה יותר צפונה, חיובי, 4כאן

 .עבור, צפונה
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96B]40 [ עכביש"בכל מקרה אתה יכול להתקדם על "
אכניס מיד את , אם תעשה זאת מהר. 52עד " טרטור"ו
 .עבור, 9

97B21:20 

98B אש! הופה. 52נגיע עד , זה בסדר, 4כאן! 
99B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
100B עבור, רות, 40כאן. 
101B עבור, 52" עכביש"יגיע ל 9 -אתה מתכוון ש, 41כאן. 
102B]40 [52-ברגע שיגיע ל, 52 -הוא מיד יגיע ל. חיובי ,

ישר  9נפנה אותו כלפי צפון ואתה תעביר את אנחנו 
ומשם הוא יגיע " לקקן"לכיוון " עכביש"בציר 

 .עבור, "מצמד"ל
103B]41 [כעת אני נותן לו גם את היחידה הזאת של . חיובי

השאלה אם זה , אני קצר 1אני מזכיר לך שעם . 1
 .עבור? ינחיו

104B עבור. קטנה, כוונתי ליחידת משנה קטנה, 40כאן . 

105B21:21 

106B]41 [עבור, קטנה, קטנה, חיובי. 
107B יתכן שאחרי שאני . נראה לי בינתיים חיובי, 40כאן

יתכן , ונעשה כאן שקט 52גומר עד  4-אראה כאן ש
אותו יחד איתו עד  קדםבינתיים . שאפשר יהיה לוותר

 .עבור, 55
108B]41 [ עבור, 52מציע עד . 
109B]40 [ ניתן לו , 52-ומיד כשהוא יגיע ל, 55בינתיים עד

 .עבור, הוראה לזוז
110B]41 [סוף, רות. 
111B41  40כאן . 
112B 41כאן. 
113B]40 [רתום"צריך להוביל את ה "]עבור, ]גשר הגלילים . 
114B]41 [רתום"ה, ברגע שהוא עובר "]נוסע  ]גשר הגלילים

 . עבור, הכל בסדר, בעקבותיו
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115B]40 [רתום"אתה זוכר שבין ה "]9לבין  ]גשר הגלילים ,
 ".רתומים"יש עוד כמה שהם דומים ל

116B21:22 

117B]41 [אבל פה כמה דברים השתנו, אני זוכר היטב ,
אני מבטיח . ובהתאם לשינויים האלה אנחנו עובדים

 .עבור, לך שזה יהיה בסדר
118B סוף, רות, 40כאן. 
119B2  עבור, 40כאן. 
120B עבור, רות, 2כאן. 
121B עבור, רואה את כל המדורות אצלך, 40כאן. 
122B רות עבור, 2כאן. 
123B]40 [ח מצב"דו. 
124B הוא נע צפון, "טלויזיה"שלי לעבר  3כרגע , 2כאן-

 .עבור, ממערב למזרח" טלויזיה"מזרחה ויתקוף את 
125B האם אתה נתקל בהתנגדות, 40כאן? 
126B]2 [ הוא יורה כל , הוא כל הזמן יורים עליו, 20כאן

 .עבור, בינתיים הכל תקין, הזמן

127B21:23 

128B עבור? האם אתה מכניס גוף נוסף שלך, 40כאן. 
129B עבור, שלילי, 2כאן. 
130B עכביש"עומד להגיע ל 4, אם שמעת, 40כאן "

 .עבור, 52" טרטור"ו
131B עבור, חיובי, 2כאן. 
132B]40 [עבור, שלך 1נדמה לי שזה , 52-כשיגיע ל. 
133B עבור, אבדוק איתו, 2כאן. 
134B]40 [ עבור, שלך 2או  1נדמה לי שאיתו נמצא. 
135B עבור, שלי איתו 1, 2כאן. 
136B קבל אותו חזרה  52" עכביש"שלך יגיע ל 1-ש, 40כאן

 .עבור, שלך כלפי צפון 3ממנו ושתפנה אותו יחד עם 
137B עבור, רות, 2כאן. 
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138B21:24 

139B 4תאם זאת במישרין עם , 40כאן. 
140B]2 [עבור, רות. 
141B האש הגדולה הזאת מה זה, 40כאן? 
142B עבור, פגע במשהו הפעם 4 -אני מבין ש, 2כאן. 
143B]40 [ טלויזיה"האם זה לא זרחן על" ? 
144B]2 [הרבה יותר צפונית" טלויזיה. "שלילי. שלילי ,

 .עבור
145B]40 [ תאם במישרין , 4אם כך זה כנראה , 4זה כנראה

 .סוף, 4עם 

146B21:25 

147B ...עבור, ?כאן ברק. 
148B עבור, רות, 44כאן 
149B]? [על מה אתם עובדים בעקרב? 
150B]44 [ עבור, 1על. 
151B]? [תודה. 
152B43  א43כאן' . 
153B4  40כאן. 

21:26 
ח "דו 

14חטיבה   
21:18 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

כאן הקש נא  

154B40  עבור, רות, 4כאן. 
155B]40 [52" עכביש"האם אתה מתקרב ל? 
156B ח מצב "אני עוד מעט אקבל דו, מתקרב. חיובי, 4כאן

 .עבור, מהקודקוד שלי שם
157B]40 [ עבור, 2של  1האם הקודקוד שלך שם זהו. 
158B התקדם יותר מוקדם" עכביש"הוא ב. חיובי, 4כאן .

גם , בזיהוי הכניסה שייםהיו לו ק, הוא" טרטור"ב
שנגררו אחרי כלים , הלכו לו כמה כלים לאיבוד

 .עבור, "טרטור"והוא נכנס עוד מעט ל, אחרים
159B איך התנגדות אויב, 40כאן? 
160B]4 [ כרגע אנחנו , יש פה הרבה מאוד ירי, 20כאן

 .עבור, ממתינים להתקפת נגד מצפון
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161B21:27 
ח חטיבה "דו

14 
21:27 

ח "דוב לעיון
14חטיבה   

כאן הקש נא  

162B מה הם הלהבות האדומות האלה , רות, 40כאן
 ?שפורצות כל פעם

163B זה סוללה , לידי לפחות, אני, זה סוללה, 4כאן
 . עבור, שכל פעם מצבור תחמושת מתפוצץ ,ארטילרית

164B עכביש"כשיגיע ל, 2של  1 -אני רוצה ש, רות, 40כאן "
ויכנס תחתיו והוא כבר יפנה אותו  2יצור מגע עם , 52

, ואתה תהיה חופשי לשלב הבא צפונהשלו עם יחד 
 .עבור

165B יש . 2לדעתי כדאי לנצל הצלחה על ידי , רות, 4כאן
אני חושב . שני גדודים של האויב שבאים מכיוון צפון

 . עבור, אותם מכיוון דרום ממזרחשכדאי לדפוק 
166B]40 [לי נראה שהאפשרות היחידה כדי לא לפגוע בכם ,

 .עבור, היא מדרום לצפון
167B בכדי לסייע . אבל זה רק אני יכול לעשות, רות, 4כאן

 .עבור, יכול לבוא ממזרח ונתאם בינינו 2, לי
168B רות, 40כאן . 
169B2  עבור, 40כאן. 

170B21:28 
יומן מבצעים 

   ם"פד
21:30 

לעיון ביומן 
" דווח מבצעי"

פיקוד -
מבצעים /דרום

 נא הקש כאן

171B עבור, רות, 2כאן. 
172B]40 [4שמעת שיחתי עם , האם שמעת? 
173B אני . אבל לא כעת, אני יכול ממזרח. חיובי, 2כאן

תוקף , כרגע, שלי 3. להחזירשלי  3מוכרח קודם את 
ממולו ואם  2אני לא יכול להוריד את ". טלויזיה"את 

 .עבור, הוא יאבד את הצפון, אני אסובב אותו
174B עבור, ודבר איתו 4תקים מגע ישיר עם , 40כאן. 
175B4  עבור? איך נשמע, 2כאן. 
176B עבור, היטב, 4כאן . 
177B לרדת אני לא אוכל, כרגע, ממזרח! שים לב, 2כאן ,

מכיוון שיש לי יחידה בפנים שהסתובבה כעת משך 
הדליקה מדורות וכרגע , השלוש שעות האחרונות
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אני מוכרח . ממערב למזרח" טלויזיה"תוקפת את 
ליישר קו ואז אני נכנס ממזרח , קודם להחזיר אותה

 .עבור, למערב
178B אמיר"ילומטר צפונה מאני נמצא כק, רות, 4כאן" ,

 .עבור

179B21:29 

180B]2 – טלויזיה"הוא נמצא כרגע ב, רות] 600ט "מח" ,
 .עבור

181B סוף, רות, 4כאן. 
182B]44[ 71  עבור, 40כאן. 
183B]44[ 41  40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן ,

 .עבור
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	[40] נדמה לי שאיתו נמצא 1 או 2 שלך, עבור.
	כאן 2, אבדוק איתו, עבור.
	[40] כשיגיע ל-52, נדמה לי שזה 1 שלך, עבור.
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	[44] 71 כאן 40, עבור.
	כאן 4, רות, סוף.
	[2 – מח"ט 600] רות, הוא נמצא כרגע ב"טלויזיה", עבור.
	21:29
	כאן 4, רות, אני נמצא כקילומטר צפונה מ"אמיר", עבור.
	כאן 2, שים לב! ממזרח, כרגע, לרדת אני לא אוכל, מכיוון שיש לי יחידה בפנים שהסתובבה כעת משך השלוש שעות האחרונות, הדליקה מדורות וכרגע תוקפת את "טלויזיה" ממערב למזרח. אני מוכרח קודם להחזיר אותה, ליישר קו ואז אני נכנס ממזרח למערב, עבור.
	כאן 4, היטב, עבור. 
	4 כאן 2, איך נשמע? עבור.
	כאן 40, תקים מגע ישיר עם 4 ודבר איתו, עבור.
	כאן 2, חיובי. אני יכול ממזרח, אבל לא כעת. אני מוכרח קודם את 3 שלי להחזיר. 3 שלי, כרגע, תוקף את "טלויזיה". אני לא יכול להוריד את 2 ממולו ואם אני אסובב אותו, הוא יאבד את הצפון, עבור.
	[40] האם שמעת, שמעת שיחתי עם 4?
	כאן 2, רות, עבור.
	21:28יומן מבצעים פד"ם   21:30לעיון ביומן "דווח מבצעי" -פיקוד דרום/מבצעים נא הקש כאן
	2 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות. 
	כאן 4, רות, אבל זה רק אני יכול לעשות. בכדי לסייע לי, 2 יכול לבוא ממזרח ונתאם בינינו, עבור.
	[40] לי נראה שהאפשרות היחידה כדי לא לפגוע בכם, היא מדרום לצפון, עבור.
	כאן 4, רות, לדעתי כדאי לנצל הצלחה על ידי 2. יש שני גדודים של האויב שבאים מכיוון צפון. אני חושב שכדאי לדפוק אותם מכיוון דרום ממזרח, עבור. 
	כאן 40, רות, אני רוצה ש- 1 של 2, כשיגיע ל"עכביש" 52, יצור מגע עם 2 ויכנס תחתיו והוא כבר יפנה אותו יחד עם שלו צפונה ואתה תהיה חופשי לשלב הבא, עבור.
	כאן 4, זה סוללה, אני, לידי לפחות, זה סוללה ארטילרית, שכל פעם מצבור תחמושת מתפוצץ, עבור. 
	כאן 40, רות, מה הם הלהבות האדומות האלה שפורצות כל פעם?
	21:27
	[4] כאן 20, יש פה הרבה מאוד ירי, כרגע אנחנו ממתינים להתקפת נגד מצפון, עבור.
	כאן 40, איך התנגדות אויב?
	כאן 4, חיובי. הוא ב"עכביש" התקדם יותר מוקדם. ב"טרטור" הוא, היו לו קשיים בזיהוי הכניסה, גם הלכו לו כמה כלים לאיבוד, שנגררו אחרי כלים אחרים, והוא נכנס עוד מעט ל"טרטור", עבור.
	[40] האם הקודקוד שלך שם זהו 1 של 2, עבור.
	כאן 4, חיובי. מתקרב, אני עוד מעט אקבל דו"ח מצב מהקודקוד שלי שם, עבור.
	[40] האם אתה מתקרב ל"עכביש" 52?
	40 כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 40.
	43 כאן 43א'. 
	[?] תודה.
	[44] על 1, עבור.
	[?] על מה אתם עובדים בעקרב?
	כאן 44, רות, עבור
	... כאן ברק?, עבור.
	21:25
	[40] זה כנראה 4, אם כך זה כנראה 4, תאם במישרין עם 4, סוף.
	[2] שלילי. שלילי. "טלויזיה" הרבה יותר צפונית, עבור.
	[40] האם זה לא זרחן על "טלויזיה"? 
	כאן 2, אני מבין ש- 4 פגע במשהו הפעם, עבור.
	כאן 40, האש הגדולה הזאת מה זה?
	[2] רות, עבור.
	כאן 40, תאם זאת במישרין עם 4.
	21:24
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 40, ש-1 שלך יגיע ל"עכביש" 52 קבל אותו חזרה ממנו ושתפנה אותו יחד עם 3 שלך כלפי צפון, עבור.
	כאן 2, 1 שלי איתו, עבור.
	כאן 40, אם שמעת, 4 עומד להגיע ל"עכביש" ו"טרטור" 52, עבור.
	כאן 2, שלילי, עבור.
	כאן 40, האם אתה מכניס גוף נוסף שלך? עבור.
	21:23
	[2] כאן 20, הוא כל הזמן יורים עליו, הוא יורה כל הזמן, בינתיים הכל תקין, עבור.
	כאן 40, האם אתה נתקל בהתנגדות?
	כאן 2, כרגע 3 שלי לעבר "טלויזיה", הוא נע צפון-מזרחה ויתקוף את "טלויזיה" ממערב למזרח, עבור.
	[40] דו"ח מצב.
	כאן 2, רות עבור.
	כאן 40, רואה את כל המדורות אצלך, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	[41] אני זוכר היטב, אבל פה כמה דברים השתנו, ובהתאם לשינויים האלה אנחנו עובדים. אני מבטיח לך שזה יהיה בסדר, עבור.
	21:22
	[40] אתה זוכר שבין ה"רתום" [גשר הגלילים] לבין 9, יש עוד כמה שהם דומים ל"רתומים".
	[41] ברגע שהוא עובר, ה"רתום" [גשר הגלילים] נוסע בעקבותיו, הכל בסדר, עבור. 
	[40] צריך להוביל את ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור. 
	כאן 41.
	41 כאן 40. 
	[41] רות, סוף.
	[40] בינתיים עד 55, ומיד כשהוא יגיע ל-52, ניתן לו הוראה לזוז, עבור.
	[41] מציע עד 52, עבור. 
	כאן 40, נראה לי בינתיים חיובי. יתכן שאחרי שאני אראה כאן ש-4 גומר עד 52 ונעשה כאן שקט, יתכן שאפשר יהיה לוותר. בינתיים קדם אותו יחד איתו עד 55, עבור.
	[41] חיובי, קטנה, קטנה, עבור.
	כאן 40, כוונתי ליחידת משנה קטנה, קטנה. עבור. 
	[41] חיובי. כעת אני נותן לו גם את היחידה הזאת של 1. אני מזכיר לך שעם 1 אני קצר, השאלה אם זה חיוני? עבור.
	[40] חיובי. הוא מיד יגיע ל- 52, ברגע שיגיע ל-52, אנחנו נפנה אותו כלפי צפון ואתה תעביר את 9 ישר בציר "עכביש" לכיוון "לקקן" ומשם הוא יגיע ל"מצמד", עבור.
	כאן 41, אתה מתכוון ש- 9 יגיע ל"עכביש" 52, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	כאן 4, חיובי, אבל זה יותר צפונה, הרבה, הרבה יותר צפונה, עבור.
	[40] כשתגיע ל- 52, הם היו... 104 "סגול" האם אתה מזהה?
	כאן 40, מבקש לקחת את 9, לא את 9 אישית, את 9 עם כל הגוף שלו, ולהוביל אותו קדימה, מהר קדימה, עבור. 
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 41א', 40 קורא לך, סוף.
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	21:13
	רחשים משך כ- 2 דקות
	כאן 4, או.קיי., סוף.
	21:12
	[40] לא, לגמרי לא [צוחק] אני רואה את כל מה שנראה, רואים מפה את כל מה שאתם עושים, עבור.
	כאן 4, חיובי. אני מקווה שהם לא מסתירות לך את המדורות כאן, עבור.
	[40] האם אתה מבחין במדורות בצידו של 2?
	כאן 40, האם אתה מבחין בבעירות ש. ש. בשריפות בצד של 2? 
	כאן 4, אני ראיתי טנק אחד, אבל הוא ברח ממני לפני שיריתי עליו. עוד מעט אנחנו בטח נתקל מהכלים מהגדוד הצפוני, עבור.
	כאן 40, רות, האם נתקלת בטנקים?
	21:11
	כאן 4, חיובי, לא מצאנו שום "דגים" [חיילים מצריים], אני מכניס עכשיו את ספקטור [סא"ל משה ספקטור – מפקד יחידה 424 – סיירת "שקד"], אולי הוא ימצא שם משהו, עבור.
	כאן 40, האם העניין בתוך "מצמד" הסתיים?
	כאן 4, החיוניות ברורה לי, עבור.
	21:11
	כאן 40, חשוב לי לפנות זאת בהקדם, כדי שאוכל להכניס את 9, עבור.
	[4] כאן 20, חיובי. הוא שמה חלף ליד הציר, הוא עכשיו חוזר ונכנס לתוך הציר, עבור.
	כאן 40, אני מבין שלא נכנסו עדיין לציר "עכביש" וציר "טרטור", עבור.
	40 כאן 4, רות, עבור. 40 כאן 4, רות, עבור.
	21:10
	41, 41, כאן 41א', 50 קורא לך ב"ליטא", עבור.
	41 כאן 41א', קוראים לך ב"ליטא", עבור.
	כאן 9, איפה אתה?
	כאן 22 של 1, גש אלי, מזהה עצמי בפנסים כחולים, עבור.
	22 של 1 כאן 9, רות, עבור.
	[22 של 1] רות, מסמן מקומי בפנסים כחולים, עבור.
	[9, כנראה, עונה לו, אך לא שומעים]
	9, 9 כאן 22 של 1, עבור.
	21:01
	21:29 – 21:01
	שעה
	[40] בכל מקרה אתה יכול להתקדם על "עכביש" ו"טרטור" עד 52. אם תעשה זאת מהר, אכניס מיד את 9, עבור.
	כאן 2, חיובי, עבור.
	21:21
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 4, זה בסדר, נגיע עד 52. הופה! אש!
	21:20
	כאן 4, איפה? עבור.
	כאן 40, מצוין. שים לב שקרוב אליך כבר ישנם אנשים של 2, עבור. 
	כאן 4, נכנסתי ל"עכביש", מתקדם עד "עכביש" 52. אש! אש!
	כאן 40
	40 כאן 4, עבור.
	[41] , רות, סוף.
	21:19
	כאן 40, 4 עדיין לא פתח את "עכביש" ו"טרטור", אבל נראה לי שאפשר יהיה להתחיל לרדת. תגיעו בהקדם ל- 57, עבור.
	כאן 41, האם 4 ביצע את האזור של [לא ברור]? עבור.
	[44] רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	21:18
	רחשים משך כ- 3 דקות
	כאן 40, להזיז! להזיז!
	כאן 41, הכל יזוז, עבור.
	21:15
	[40] נדמה לי, כפי שאני רואה מפה שאפשר לזוז.
	[41] חיובי, עבור. 
	כאן 40, האם יהיה מוכן לזוז עם ה"רתום" [גשר הגלילים]? עבור.
	כאן 41, עם זה אני מתעסק, מבצע, עבור.
	[40] אל תשכח לשים לפניו יחידת משנה קטנה של 1, עבור.
	כאן 41, אני עוד מעט אעדכן אותך, אני כאן מצוות את הכוח הזה והוא ינוע, עבור.
	[40] מתי יגיע ל- 57? עבור.
	כאן 41, זה מתבצע, עבור.
	21:14
	41 כאן כספית [קצין קשר], 40 קורא לך ב"בשור", עבור.
	כאן 4, אמור שנית, עבור.
	רחשים משך כ- 2 דקות
	41 כאן 50, 41 כאן 50, קורא לך ב"ליטא", סוף.
	21:08
	רחשים משך כדקה
	4 כאן 40, 4 כאן 40, 4 כאן 40.
	21:06
	[44] כאן 40, עם כל הגוף, עם מה שיש לך, סוף.
	40 כאן 9, האם אני אישית או עם כל הגוף? עבור.
	[44] 9 כאן 40, הקשב. החזק ולחץ היטב כאשר אתה מדבר, אחרת לא שומעים אותך, עבור.
	[9 עונה לו, כנראה אומר '...האם אתה מתכוון...', אך לא שומעים בבירור]
	21:05
	9 כאן 40, מבקש ממך לזוז מה שיותר מהר לנקודה 57 על ה"שחור" [כביש]. ל-57 על ה"שחור" [כביש], מה שיותר מהר, עבור.
	[9] 20, 40 כאן 20, כאן 9, אני נקראתי קדימה ל- 41, אני כרגע בודק עם 21 שלי, הוא מזיז לי את העניין, עבור.
	[44] 9 כאן 40, האם שמעת? עבור.
	[44] כאן 40, האם אתה בתנועה? עבור.
	[קשר של 9] כאן 9, רות, עבור.
	21:04
	9 כאן 40, עבור. 9 כאן 40, עבור.
	[44] 41 כאן 40, האם 9 בתנועה? עבור.
	41 כאן 40.
	40 כאן 41, עבור.
	כאן 40, האם 9 בתנועה?
	21:03
	40 כאן 41 ..[נקטע ע"י 40]
	כאן 40, האם 9 בתנועה?
	[41] כאן 40, רות, עבור. כאן 41, רות, עבור.
	[44] 41 כאן 40, עבור.
	[9] רות, האם ...[לא ברור]... 
	[22 של 1] רות, 9 כאן 22 של 1, 41 יודע מקומי, שיטווח אותך, האם רות?
	21:02
	כאן 9, .[לא ברור].
	כאן 22 של 1, על "יוקון", מזהה עצמי על ידי שלושה כחולים, עבור.
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