
107Bשעה 
0B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

1B22:29 – 22:00 

2B22:00 

3B אני הייתי רוצה את , שלי 2אני יכול להוריד את , 2כאן
, הסתבך בשדה מוקשים ויש לו נפגעים, להחזיר 3

 .עבור
4B ללחץ מהיר דרך  2ותוריד את  3את  חזרה, 40כאן

 .עבור, לכיוון מערב" מיסורי"
5B]2 [ כרגע הוא . יחזור 3 -אני אבצע ברגע ש, 20כאן

יחידת , מחלץ אחד את השני, מסובך בשדה מוקשים
 .עבור, מפוזר 3 -כבר בדרך חזרה וכרגע כל ה 1משנה 

6B]40 [ למקום ש 3האם תעלה את]2 -ב עומד ].לא ברור? 
7B]2 [עבור, חיובי. 
8B]40 [מיסורי"תוך כמה זמן תוכל להיכנס לתקיפה ב"? 
9B]2 [כ, לפחות, אני מעריך. יגיע 3 -ברגע ש, אינני יודע- 

 .עבור, דקות 20
10B סוף, עשה זאת מהר, 40כאן. 

11Bרחשים משך כדקה 

12B22:02 

13B41  עבור, 40כאן. 
14B עבור, 41כאן. 
15B תלך יחידת משנה , בכל זאת, 9חשוב שלפני , 40כאן

 . עבור, 1של 
16B עבור, הלכה לפניו, 41כאן . 
17B עבור? מצוותת איתוהאם היא , 40כאן. 
18B עבור, ציוותתי אותה אישית, 41כאן. 
19B]40 [בדוק אם זה קשור ביניהם. 
20B]41 [עבור, באופן אישי עשיתי את זה, קשור. 
21B סוף, 40כאן. 
22B] בשור מיין .יין. ]לא ברור.[ מייןבשור  ]?מסוק –יין. 

23B22:03 
24Bסוף, "עצמאות"עבור ל ,42 ]סגן[" משנה"כאן  יין, יין. 
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25B]האם יש לך אור בשבילי] יין? 
26B] אתה מפריע, "עצמאות"עבור ל, חיובי ]42משנה ,

 .סוף
27Bדקות 5 -רחשים משך כ 

28B22:08 

29B41  9כאן  41. הודעה, 9כאן  41. עבור, הודעה, 9כאן ,
 . עבור, הודעה

30B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
31B9  עבור, רות, 42כאן. 
32B טנקים[ "כבדים"של אני קיבלתי יחידה , 9כאן[ 

 ]41י "נקטע ע..[
33B9  עבור? האם קורא, 41כאן. 
34B]9 .. [באה , שממש ממולו, הוא טוען, 53 -שלחתי ל

 .עבור, יחידה מאותו סוג וכמעט היו בעיות
35B]41 [עבור, אמור שנית. 

36B22:09 

37B שנעה  ,]טנקים[ "כבדים"של אני קיבלתי יחידה , 9כאן
הוא טוען שמולו באה יחידה . 53 -נמצא כרגע ב, לפני

 . עבור, משלנו מאותו סוג וכמעט והיו בעיות
38B]41 [עבור? האם היו בעיות או לא היו בעיות. 
39B עבור, אבל צריך למנוע, לא היו, 9כאן. 

40B קלטותהדקות במעבר בין  9חסרות 

41B22:18 

42B].לא ברור.[ 
43B]40 [ תבדקו . הוא עסוק, 4אי אפשר לבדוק עכשיו עם

 . עבור, עם היחידה
44B44  סוף! תאם, 4רד ליחידות משנה של , 41כאן. 
45B41  עבור, הודעה, 2כאן  41. עבור, הודעה, 2כאן. 
46B40  ממקומו , לפי פקודה, 9אתה מזיז את , 41כאן

 .עבור, האחרון
47B41  עבור, הודעה, 2כאן. 
48B עבור, רות, 41כאן. 
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49B22:19 

50B זה שתי יחידות, היחידה שבאה ממול! שים לב, 2כאן, 
 4 ]תחת פיקוד[ פ"שהיה ת" אהבה"אחד זה  .למעשה

. 28פגועים לעבר  ]טנקים[" כלים"והוא בא עם כמה 
 "כלים"שהוא גם כן יצא עם כמה  ,שלי 3השני זה 

 .עבור, "חמדיה"פגועים והוא עולה על  ]טנקים[
51B עבור? 2האם שמעת את , 41כאן  9, 41כאן. 
52B] המתן, 9כאן  ]9קשר של. 
53B] הוא לא שמע, עסוק ]מפקד[" קודקוד"] 9קשר של. 
54B עבור, זה יחידות שלו. 2תצרו קשר עם , 41כאן. 
55B9  עבור, הודעה, 2כאן. 
56B2  עבור, רות, 9כאן. 

57B22:20 

58B אחד זה . יחידות 2מה שבא ממולך זה ! שים לב, 2כאן
, 4 ]תחת פיקוד[פ "שהיה ת, "אהבה"שמה , "אהבה"

, היחידה השנייה. דפוקים ]טנקים[ " כלים"עם כמה 
 ]טנקים[ "כלים"שגם כן באה עם כמה , שלי 3זו 

הפצועים על  יורידו רק את, הם לא יפריעו לך. דפוקים
 .עבור, "חמדיה"ויעלו על  55" עכביש"יד 

59B סוף, רות, 9כאן. 
60B9  עבור, 40כאן. 
61B40  עבור, רות, 9כאן. 
62B תקים מיד מגע עם היחידה שהגיעה אליך , 40כאן

, תלמד ממנה האם היא יחידה, "עכביש"בציר 
ממנה פרטים על מצבו של  וקבל, 4שהייתה יחד עם 

 .עבור, "עכביש"ציר 
63B40  עבור, אמור שנית, 9כאן. 

64B22:21 

65B תקים מגע עם יחידת הטנקים שבאה מולך , 40כאן
וקבל ממנה  4 -תבדוק אם היא שייכת ל". עכביש"ב

 .עבור, "עכביש"פרטים על ציר 
66B40, 40  עבור, רות, 9כאן. 
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67B עשה זאת מהר ודווח לי מייד מצב, 40כאן. 
68B40 ,9  סוף, אני אבדוק עם היחידה ואדווח לכם, 2כאן . 
69B סוף, 40כאן. 
70B4  עבור, הודעה, 9כאן. 

71B22:22 

72B]40 [9 הוא עסוק כרגע בקרב קשה, 4 -אל תקרא ל ,
תקים פשוט מגע עם היחידה שבאה , עזוב אותו כרגע

 .מולך
73B40  מוכן לתזוזה, 53 -אני ב, בסדר, 9כאן. 
74B קבל פרטים מהיחידה , במקומךהמתן , ברור, 40כאן

 .עבור, לגבי מצב הציר והאוייב בו" עכביש"שבאה על 
75B40  עבור, זה ברור, 9כאן. 
76B עבור, קבל פרטים ודווח לי מיד, 40כאן. 
77B40  עבור, רות, 9כאן. 

78B22:23 
79B]? [10  עבור, 11כאן. 

80Bדקות 2 -רחשים משך כ 

81B22:25 
82B]44[ 4  עבור, 40כאן. 
83B4  עבור, 42כאן. 
84B40  עבור, 4כאן 

85B22:26 
ח חטיבה "דו

14 
22:20 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

  כאן הקש נא

86B ח מצב"דו. עבור, רות, 40כאן. 
87B יש להם , "אמיר"נמצאים מצפון ל 2 -ו 1, 4כאן

הם , פגועים] חיילים[ "אפרוחים"ו ]טנקים[" כלים"
" אמיר"קילומטר מצפון ל 2, נמצאים כקילומטר

 .עבור, עד כאן. בהתארגנות כלפי צפון
88B ים כלפי צפון ימבין נמצאים כקילומטר עד שנ, 40כאן

 גם ממזרחהאם ליד הכביש או  .בהתארגנות
 ?"אמיר"ל

89B]4 [ עבור, "לכסיקון"משני צידי , 20כאן. 
90B]40 [האם יש עליך לחץ ". לכסיקון"צידי משני , הבנתי

 ?מכיוון כלשהו
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91B]4[... יחידת". עכביש"פתח את...]נקטע[ 
92B נפתח" עכביש"אמרת ש, 40כאן?! 

93B22:27 

94B]4 [ חיובי , חיובי, 20כאן.]בכל , הוא. ]חסימת קשר
בציר , 55" עכביש"מפנה כלפי , בכל אופן, הוא, אופן

 ].חסימת קשר.[. עבור, "עכביש"
95B האם . 53" עכביש"ב, 9הוא נפגש כבר עם , נכון, 40כאן

 .עבור? "טרטור"ידוע לך מה המצב בציר 
96B]4 [ 22, 20כאן ". טרטור" –" לכסיקון"באזור , 20כאן 

 –" לכסיקון"באזור . 40אני מדבר עם ', ב4 -תענו ל
, עלתה על מארב, 3יחידת משנה נוספת של " טרטור"

 .המתן, מתארגנתהיא כרגע , יש לה הרבה נפגעים

97B22:28 
98B4  4, 4. עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור? איך נשמע, 2כאן 

 .עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן 

99B22:29 

100B4, 4  עבור, קורא לך 2, 42כאן. 
101B42  עבור, הודעה, 2כאן. 
102B עבור, רות, 42כאן. 
103B התקשר , "בסין", "בסין"ש 4 -תודיע ל! שים לב, 2כאן

 4של  27מבקש המשך הנחתה של  ,"עוגה"באיתי 
להתקשר " עוגה"לאותו מקום ושמישהו יכנס לרשת 

 .עבור, איתו
104B סוף, רות, 42כאן. 
105B4  עבור, 42כאן . 
106B2  ימשיך  4של  27 -אני מבין שאתה רוצה ש, 42כאן

 .עבור, בביצוע
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	22:27
	כאן 40, אמרת ש"עכביש" נפתח?!
	[4]...פתח את "עכביש". יחידת...[נקטע]
	[40] הבנתי, משני צידי "לכסיקון". האם יש עליך לחץ מכיוון כלשהו?
	[4] כאן 20, משני צידי "לכסיקון", עבור.
	כאן 40, מבין נמצאים כקילומטר עד שניים כלפי צפון בהתארגנות. האם ליד הכביש או גם ממזרח ל"אמיר"?
	כאן 4, 1 ו- 2 נמצאים מצפון ל"אמיר", יש להם "כלים" [טנקים] ו"אפרוחים" [חיילים] פגועים, הם נמצאים כקילומטר, 2 קילומטר מצפון ל"אמיר" בהתארגנות כלפי צפון. עד כאן, עבור.
	כאן 40, רות, עבור. דו"ח מצב.
	22:26
	40 כאן 4, עבור
	4 כאן 42, עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	22:25
	רחשים משך כ- 2 דקות
	[?] 10 כאן 11, עבור.
	22:23
	40 כאן 9, רות, עבור.
	כאן 40, קבל פרטים ודווח לי מיד, עבור.
	40 כאן 9, זה ברור, עבור.
	כאן 40, ברור, המתן במקומך, קבל פרטים מהיחידה שבאה על "עכביש" לגבי מצב הציר והאוייב בו, עבור.
	40 כאן 9, בסדר, אני ב- 53, מוכן לתזוזה.
	[40] 9 אל תקרא ל- 4, הוא עסוק כרגע בקרב קשה, עזוב אותו כרגע, תקים פשוט מגע עם היחידה שבאה מולך.
	22:22
	4 כאן 9, הודעה, עבור.
	כאן 40, סוף.
	40, 9 כאן 2, אני אבדוק עם היחידה ואדווח לכם, סוף. 
	כאן 40, עשה זאת מהר ודווח לי מייד מצב.
	40, 40 כאן 9, רות, עבור.
	כאן 40, תקים מגע עם יחידת הטנקים שבאה מולך ב"עכביש". תבדוק אם היא שייכת ל- 4 וקבל ממנה פרטים על ציר "עכביש", עבור.
	22:21
	40 כאן 9, אמור שנית, עבור.
	כאן 40, תקים מיד מגע עם היחידה שהגיעה אליך בציר "עכביש", תלמד ממנה האם היא יחידה, שהייתה יחד עם 4, וקבל ממנה פרטים על מצבו של ציר "עכביש", עבור.
	40 כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40, עבור.
	כאן 9, רות, סוף.
	כאן 2, שים לב! מה שבא ממולך זה 2 יחידות. אחד זה "אהבה", שמה "אהבה", שהיה ת"פ [תחת פיקוד] 4, עם כמה "כלים"  [טנקים] דפוקים. היחידה השנייה, זו 3 שלי, שגם כן באה עם כמה "כלים" [טנקים] דפוקים. הם לא יפריעו לך, יורידו רק את הפצועים על יד "עכביש" 55 ויעלו על "חמדיה", עבור.
	22:20
	2 כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 2, הודעה, עבור.
	כאן 41, תצרו קשר עם 2. זה יחידות שלו, עבור.
	[קשר של 9] "קודקוד" [מפקד] עסוק, הוא לא שמע.
	[קשר של 9] כאן 9, המתן.
	כאן 41, 9 כאן 41, האם שמעת את 2? עבור.
	כאן 2, שים לב! היחידה שבאה ממול, זה שתי יחידות, למעשה. אחד זה "אהבה" שהיה ת"פ [תחת פיקוד] 4 והוא בא עם כמה "כלים" [טנקים] פגועים לעבר 28. השני זה 3 שלי, שהוא גם כן יצא עם כמה "כלים" [טנקים] פגועים והוא עולה על "חמדיה", עבור.
	22:19
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 2, הודעה, עבור.
	40 כאן 41, אתה מזיז את 9, לפי פקודה, ממקומו האחרון, עבור.
	41 כאן 2, הודעה, עבור. 41 כאן 2, הודעה, עבור.
	44 כאן 41, רד ליחידות משנה של 4, תאם! סוף.
	[40] אי אפשר לבדוק עכשיו עם 4, הוא עסוק. תבדקו עם היחידה, עבור. 
	.[לא ברור].
	22:18
	חסרות 9 דקות במעבר בין הקלטות
	כאן 9, לא היו, אבל צריך למנוע, עבור.
	[41] האם היו בעיות או לא היו בעיות? עבור.
	כאן 9, אני קיבלתי יחידה של "כבדים" [טנקים], שנעה לפני, נמצא כרגע ב- 53. הוא טוען שמולו באה יחידה משלנו מאותו סוג וכמעט והיו בעיות, עבור. 
	22:09
	[41] אמור שנית, עבור.
	[9] .. שלחתי ל- 53, הוא טוען, שממש ממולו, באה יחידה מאותו סוג וכמעט היו בעיות, עבור.
	9 כאן 41, האם קורא? עבור.
	כאן 9, אני קיבלתי יחידה של "כבדים" [טנקים] ..[נקטע ע"י 41]
	9 כאן 42, רות, עבור.
	40 כאן 9, הודעה, עבור.
	41 כאן 9, הודעה, עבור. 41 כאן 9, הודעה. 41 כאן 9, הודעה, עבור. 
	22:08
	רחשים משך כ- 5 דקות
	[משנה 42] חיובי, עבור ל"עצמאות", אתה מפריע, סוף.
	[יין] האם יש לך אור בשבילי?
	יין, יין כאן "משנה" [סגן] 42, עבור ל"עצמאות", סוף.
	22:03
	[יין – מסוק?] בשור מיין .[לא ברור]. יין. בשור מיין.
	כאן 40, סוף.
	[41] קשור, באופן אישי עשיתי את זה, עבור.
	[40] בדוק אם זה קשור ביניהם.
	כאן 41, ציוותתי אותה אישית, עבור.
	כאן 40, האם היא מצוותת איתו? עבור.
	כאן 41, הלכה לפניו, עבור. 
	כאן 40, חשוב שלפני 9, בכל זאת, תלך יחידת משנה של 1, עבור. 
	41 כאן 40, עבור.
	22:02
	רחשים משך כדקה
	כאן 40, עשה זאת מהר, סוף.
	[2] אינני יודע, ברגע ש- 3 יגיע. אני מעריך, לפחות, כ- 20 דקות, עבור.
	[40] תוך כמה זמן תוכל להיכנס לתקיפה ב"מיסורי"?
	[2] חיובי, עבור.
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