
196Bשעה 
0B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

1B22:59 – 22:30 

2B22:30 

3B2  עבור, 42כאן  2. עבור, 42כאן . 
4B4  עבור, 42כאן. 
5B40 ].דוברים בו זמנית 2גם , כנראה. לא ברור.[ 
6B4  עבור, 42כאן. 
7B]9 [40  עבור, הודעה, 9כאן  40.. , הודעה, 20כאן. 
8B9  סוף, מדבר עם מישהו 40, המתן, 42כאן. 
9B4  עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן. 

10B22:31 

11B]קורא לך 42, 4, 4] תחנת ממסר. 
12B40  עבור, 4כאן. 
13B עבור, רות, 40כאן. 
14B]חיוג?[ 

15B22:32 

16B]חיוג[ .הלו] טכנאי?[ 
17B]כן] טכנאי? 
18B]10-30על הקו השני תן לי מיד ] טכנאי. 
19B]על הקו השני 10-30] טכנאי? 
20B]תשאיר פה את הרחש. תודה, כן] טכנאי. 
21B]כן  ]?חיוג] [טכנאי. 
22B]נמאס] לא ברור[אבל  ]טכנאי. 
23B]תודיע לו אתה בדרך שלך ]טכנאי. 
24B]טוב] לא ברור[ ]טכנאי. 
25B]וחיוג שיחה בין טכנאים[ 

26B22:33 

27B]כן] טכנאי? 
28B]תן לי פה רחש מיד] טכנאי. 
29B]בסדר] טכנאי. 
30B]רחש[ 
31B40  4כאן  40. עבור, "בשור"ב, 4כאן  40. עבור, 4כאן ,

 .עבור, "בשור"ב
32B עבור, רות, 40כאן . 40כאן. 
33B י רחש"נקטע ע[...במארב תקלנ 3, 4כאן[  

34B22:34 
35B4  40כאן. 
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ח חטיבה "דו
14 

22:32 
ח "דוב לעיון

  14חטיבה 
 כאן הקש נא

36B40  עבור, 4כאן. 
37B עבור, רות, 40כאן. 
38B לפי  ,לפי. 3אני חוזר לגבי . 2, 1דיווחתי לך לגבי , 4כאן

" טרטור"בצומת . פתוח" עכביש", 3של " אהבה"דברי 
, נתקל במארב, "לכסיקון" –" טרטור. "א".. נחלה" –

. נתקע לאותו מארב' א4גם , יש לו שם הרבה נפגעים
 .עבור, עד כאן

39B או חסר לך  ]טנקים[" כבדים"האם חסרים לך , 40כאן
 .עבור, ]צנחנים[ 9

40B]4 [ 9בחלק הדרומי חסר , 20כאן ]בחלק , ]צנחנים
" כבדים"הצפוני יכול להיות שעוד מעט יחסרו 

" מצמד"השתלט על  5. המתן  להמשך דיווח. ]טנקים[
 .עבור, "סרוק"מצפון לזה עד ל' א

41B22:35 

42B]40 [ סרוק"האם אמרת עד" ? 
43B]4 [ לאזור שמצפון לזה  ,'א" מצמד"נכנס ל' א5, 20כאן

 .עבור, "סרוק"ונמצא ב
44B סרוק"נמצא ב, רות,  40כאן." 
45B]4 [ הוא שולט על כל המרחב בין . חיובי, 20כאן

טוען שלפי דבריו בצד , על הקו, "סרוק"ו' א" מצמד"
 .עבור, השני שקט

46B האם חסרים לך , עכשיואני שואל , רות, 40כאן
 ?]צנחנים[ 9או חסר לך ] טנקים[" כבדים"

47B22:36 
ח "דו 

14חטיבה   
22:35 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

 כאן הקש נא

48B]4 [ יש, "אמיר"שלי שנמצאים מצפון ל 2 -ו 1, 20כאן ..
חשוב לתגבר , ההתנגדות שהייתה להם נחלשה, כרגע

 .עבור, ]טנקים[" כבדים"אותם עם עוד כלים 
49B]40 [ האם אתה בינתיים במצב  שאתה יכול לחכות

 ?]טנקים[" כבדים"לכלים 
50B]4 [ אם  .הלחץ נחלש, אנחנו כרגע מתארגנים, 20כאן

 .עבור, רוצים לפרוץ יותר צפונה צריך תגבור
51B האם בסביבות  .מיד אטפל בזה, ברור, 40כאן

 ?עכשיו] צנחנים[ 9את צריך " לכסיקון"  –" טרטור"
52B]4 [ יש שמה יחידת משנה ספקטור . שלילי, 20כאן
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לו ... אבל גם הוא, ]424ד "מג –משה ספקטור ל "סא[
את העניינים ועוד מארגן שם היו נפגעים והוא כרגע 

 .עבור, מעט נראה
53B]40 [ האם לפי המצב הזה אתה מציע עדיין לא לשלוח

 ?9את 

54B22:37 

55B]4 [ יהווה זה  9אני מציע להתחיל לשלוח את , 20כאן
שהינה , 1לחץ נוסף ובעקבותיו את יחידת המשנה של 

 .עבור, משוחררת
56B]40 [1ויחידה של  9ן אני מבי. 
57B]4 [ אני מתייחס ליחידה שמשוחררת . חיובי ,20כאן

 .עבור, מאמץ כלמ
58B ושולח , מיד בודק, אינני בטוח אם יש לו כזאת, 40כאן

וגם יחידה מסוג שאתה  ]צנחנים[ 9אליך גם את 
 –" שיק"תחזיק במקומך מצפון ל ,בינתיים .מבקש

 .עבור, "לכסיקון"
59B]4 [ יאבטח את עצמו היטב כלפי  9 -ש, רות, 20כאן

כיוון שאני לא משוכנע שמהאזור שמצפון , צפון
 . עבור, הוא לא יתקל בהתנגדות" עכביש"ל

60B עבור? ר או טנקים"האם לדעתך יש שם חי, 40כאן. 
61B]4 [ ר עם כלים שלהם "כפי הנראה חי, 20כאן

 .עבור, ]טילים[ מתוחכמים

62B22:38 

63B סוף, מטפל ואתקשר בהקדם, רות, 40כאן. 
64B9  עבור, 40כאן. 
65B40  עבור, רות, 9כאן. 
66B עבור? 4האם דיברת עם יחידת המשנה של , 40כאן. 
67B לא מצליח , שלי ניגש אליהם ]סגן[" משנה", 9כאן

  .עבור, לעשות אליהם שדר
68B]40 [עבור, האם מסוגל לתת להם סימנים? 
69B עבור, אני בודק שנית, 9כאן. 

70B22:39 
71B9  עכביש"דחוף מאוד שתרד בציר ! שים לב, 40כאן "

 .ל נקיוהכ" עכביש"לא בטוח שמצפון לציר . למטה
 עם ,אישית ,שתשוחח, חשוב ביותר, לפני שאתה יורד
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 -שהגיע ל ,4של יחידת משנה של  ]מפקד[ "קודקוד"
 .עבור, 53

72B40  אי אפשר היה , אני עצרתי אחד שעבר כאן, 9כאן
 .עבור ,אינפורמציה מתאימהלקבל ממנו 

73B]40 [ 1האם לפניך יחידת משנה של? 
74B40  המתן, 9כאן. 
75B40  יש לי יחידת משנה אחת שנמצאת ממש , 9כאן

 .עבור, לפני

76B22:40 

77B מים"זחל[ "כלים"רק אלה שב, קח את שלך, 40כאן [
את יחידת המשנה תניע . מוגנים עם יחידת המשנה

ותגיע לכיוון , שים לב לאגף צפון ימין שלך .לפניך
 .עבור, "לקקן"ו" לכסיקון"–" עכביש"צומת 

78B40  עבור, מבצע, 9כאן. 
79B יםדל'ד"אל תיקח איתך שום דבר מה, 40כאן "

 .עבור, בינתיים ].לא ברור.[מאלה ש, ]דוברות[
80B40  עבור, זה ברור, 9כאן. 
81B סוף, רות, 40כאן. 

82B22:41 

83B2  עבור, 40כאן. 
84B40  עבור, רות, 2כאן. 
85B]40 [ בחלק  מיידישלך יכול לפתוח בלחץ  2האם

 .עבור ?"מיסורי"הדרומי של 
86B עבור? האם אמרת דרומי, 2כאן. 
87B]40 [עבור, מרכזי-דרומי. 
88B שלי עוד  3 ,אם כי ,אני יכול להוריד אותו, 2כאן

נשתדל להעביר אותו כך שלא ירו אחד , מסובך בשטח
 .עבור, על השני

89B22:42 

90B עבור ?4האם שמעת שיחתי עם , 40כאן. 
91B עבור, עדיין ,שלילי, 2כאן. 
92B]40 [שלו נמצאות יחידות  2 :הבאבמצב  4! שים לב

 –" לכסיקון"ונה מקילומטר צפ, "לכסיקון"בציר 
 ?האם מזהה". שיק"

93B]2 [המתן ,המתן . 
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94B עבור, מזהה, 2כאן. 
95B האם  ."סרוק"יחידה נוספת שלו נמצאת ב ,40כאן

 ?מזהה

96B22:43 

97B אני , "שיק" –" לכסיקון"כוון אותי מצומת , 2כאן
 .עבור, אזהה יותר בקלות

98B]40 [ישר מערבה . 
99B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
100B]40 [9, המתן. 
101B עבור, רות, 2כאן. 
102B]40 [ טרטור"בצומת  נמצאת ,שלויחידה נוספת "– 

 .עבור, "לכסיקון"
103B]2 [עבור, רות. 
104B]40 [יחידה זאת עלתה על מארב ויש לה הרבה נפגעים ,

 .עבור, נמצאת בהתארגנות
105B]2 [עבור, רות. 
106B]40 [ עכביש"יחידה נוספת שלו פתחה את ציר", 

 .עבור, 53" עכביש"עד " לקקן"מ
107B]2 [עבור, רות. 
108B]40 [שלך  2-רוצה שתפעיל לחץ מיידי מ .זה מצבו

כי עליו , כך שנקל עליו, "מיסורי"לחלק המרכזי של 
 .עבור, ]טנקים[" כבדים"לוחצים מצפון עם 

109B22:44 

110B]2 [עבור, בסדר, רות. 
111B כדי  "עכביש"בציר  9בינתיים מכניס את , 40כאן

 .עבור, "לקקן"ו" לכסיקון" –" עכביש"שיגיע לצומת 
112B]2 [עבור, רות. 
113B]40 [ עבור, לשמאלך עובר עכשיו! לבשים. 
114B]2 [עבור, בסדר, רות. 
115B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
116B עבור, רות, 40כאן. 
117B40  טוענת שקיבלה  ,היחידת משנה שהגיעה, 9כאן

 ,ליחידת המשנה שכבר נמצאת אצליפקודה להצטרף 
 .עבור ,שניהם מה לעשות כך שהם לא יודעים ממש
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118B]40 [זה מה שהיא  ,אם היא קיבלה את הפקודה
 . תעשה

119B40  סוף, אני אנסה לסדר ביניהם, 9כאן. 

120B22:45 

121B האם כוונתך ליחידה  .אין כאן מה לסדר, 40כאן
 .עבור ?4-שבאה מ

122B]9 [9  עבור, אמור שנית ,40כאן. 
123B 4האם כוונתך ליחידת המשנה של , 40כאן? 
124B הוא טוען שקיבל . אפילו לא ידוע מי הוא ,9כאן

, פקודה מהממונה עליו להצטרף ליחידה שאני קיבלתי
 .עבור

125B להם לבצע את מה שהם עושיםיר אשת, רות, 41כאן ,
 .עבור

126B שילכו , יחד עם אלה שיש אצלך, קח אותם, 40כאן
 .עבור, מערבה" עכביש"מיד בציר 

127B זה שהצטרף . שהוא יתקשר ליחידת האם שלו, 41כאן
יתקשר ליחידת האם שלו ושם ינחו אותו מה  ,אליך

 .סוף, לעשות
128B41 , עבור ,50כאן. 

129B22:46 

130B עבור, רות, 41כאן. 
131B ל "צ –צומת טסה [" ציילון"אני שולח לך ב, 50כאן

או דוברות  דוברות[" מפלצות"שתי  "]עכביש"ב
 .עבור, לכיוון שלך ]ילואה'ג

132B]41 [עבור, שיכנס, להיכנסתוודא שמה שצריך , רות. 
133B מפלצות"אני שולח לך שתי , מבצעים, 50כאן "

 .סוף, על הציר ]לואה'או דוברות ג דוברות[
134B שיש  ]טנקים[ "כבדים"קח איתך את ה ,9, 40כאן

" עכביש"איתך ואת אלה שבאו מולך ותחזור בציר 
 .עבור ,"לכסיקון"לכיוון 

135B40  עבור, רות, 9כאן . 
136B]40 [ בתנועההאם? 
137B]9 [עבור, חיובי. 
138B]40 [ר "יש כנראה כוחות של חי ,באגפך הימני! שים לב
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 .עבור, היה זהיר בעת הנסיעה! שים לב, עם טילים

139B22:47 

140B40  עבור, רות, 9כאן. 
141B עבור, 4האם יודע איפה נמצאות יחידות של , 40כאן? 
142B40  עבור, "שיק" –" סרוק"באזור , באזור, 9כאן . 
143B טרטור"יש לו גם יחידה באזור ו, רות, 40כאן "– 

 .עבור, "לכסיקון"
144B40  לכסיקון –" טרטור"האם אמרת יחידה ב, 9כאן" ,

 ?עבור
145B באזור ויתכן שתמצא גם מישהו , חיובי ,40כאן

 .עבור ,"לקקן"
146B40  עבור, רות, 9כאן. 

147B22:48 

148B תדליק , 52" עכביש"ל תגיעכרוצה שאני , 40כאן
נמצא , או תן סימן ברקטה צבעונית, לרגע ,אורות

 .עבור, רוצה לזהות ,מדרום לך
149B40  עבור, רות, 9כאן. 
150B9  עבור, "בשור"ב ,4של  21כאן. 
151B עבור, רות, 9כאן. 
152B עבור ?מקומך, 4של  21כאן. 
153B עבור, 53 "עכביש", 9כאן. 
154B עם מה אתה, רוצה להצטרף אליך, ]4של [ 21כאן ?

 .עבור
155B עבור? האם אתה מתכוון אישית ,9כאן. 
156B עבור ?עם איזה כוח, שלילי, 21כאן. 
157B עבור, לא ברור, 9כאן. 

158B22:49 
159B עבור? איזה יחידה אתה ,21כאן. 
160B עבור, ]247' חט' רשת מבצעים א[" ברק"אני , 9כאן. 

161B22:50 

162B1  עבור, 40כאן  1. עבור, 40כאן. 
163B עבור, רות, 1כאן. 
164B האם יש לך יחידת משנה שלך חופשית, 40כאן ? 
165B ממנה שלחתי כיוון ש ,תטניש יחידת משנה מוק, 1כאן

 .עבור, 9עם 
166B22:51 

167B]40 [צריך תוספת של כנראה  4 -ש ,המצב הוא כזה
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קבוצה  9האם ניתן לצרף אל . ]טנקים[ "כבדים"
 .עבור, 4 -כדי שיגיעו ויסייעו ל ,נוספת

168B עבור? ברור לאן ולאיזה כיוון האם ,האם, רות, 1כאן. 
169B היכן נמצא 9אני מייד בודק עם , לי ברור, 40כאן ,

 .עבור
170B9  40כאן  9. 40כאן . 
171B40  המתן, נותן פקודה, 9כאן. 

172B22:52 
173B40  אם אתה יש לך כוונות  ,פה הכל מתגלגל, 41כאן

 .עבור, הודיע, לעצור באיזה שהוא מקום
174Bדקות 3 -רחשים משך כ 

175B22:55 

176B41  40כאן. 
177B עבור, רות, 41כאן. 
178B]40 [55 -האם הגעת ל? 
179B עבור, 55ליד , לא, 41כאן. 
180B יש יחידת משנה פנויה אותה אוכל  1-האם ל, 40כאן

 .עבור ?4לשלוח לעזרת 
181B עבור, אני תכף אבצע ,המתן, 41כאן. 

182Bרחשים משך כדקה 

183B22:57 

184B40  סוף, אני עוד מעט אתן לך תשובה בדיוק, 41כאן. 
185B41א52 -מ' א41', א41. עבור, רות', א52 -מ' א41', א ,'

 .עבור, רות
186B עבור, רות, 41כאן. 

187B22:58 

188B]52עבור, רות ?'א41האם ] 'א. 
189B]41 [עבור, חיובי. 
190B]52וסע כיוון  ]כביש[" שחור"על ה עלה' א41] 'א

', א41', א41, 41. עבור? האם שומע' א41. עבור, מערבה
 . עבור? האם שמעת

191B עבור, לא שמע אותך' א41, שלילי, 41כאן. 

192B22:59 

193B41וסע כיוון  ]כביש[" שחור"עלה על ה' א52 -מ' א
 .עבור, סע כיוון מערבה, מערבה

194B41  עבור, 40כאן. 
195B ניגש 41מיד , המתן, 41כאן. 
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	כאן 41, המתן, מיד 41 ניגש.
	41 כאן 40, עבור.
	41א' מ- 52א' עלה על ה"שחור" [כביש] וסע כיוון מערבה, סע כיוון מערבה, עבור.
	22:59
	כאן 41, שלילי, 41א' לא שמע אותך, עבור.
	[52א'] 41א' עלה על ה"שחור" [כביש] וסע כיוון מערבה, עבור. 41א' האם שומע? עבור. 41, 41א', 41א', האם שמעת? עבור. 
	[41] חיובי, עבור.
	[52א'] האם 41א'? רות, עבור.
	22:58
	כאן 41, רות, עבור.
	41א', 41א' מ- 52א', רות, עבור. 41א', 41א' מ- 52א', רות, עבור.
	40 כאן 41, אני עוד מעט אתן לך תשובה בדיוק, סוף.
	22:57
	רחשים משך כדקה
	כאן 41, המתן, אני תכף אבצע, עבור.
	כאן 40, האם ל-1 יש יחידת משנה פנויה אותה אוכל לשלוח לעזרת 4? עבור.
	כאן 41, לא, ליד 55, עבור.
	[40] האם הגעת ל- 55?
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40.
	22:55
	רחשים משך כ- 3 דקות
	40 כאן 41, פה הכל מתגלגל, אם אתה יש לך כוונות לעצור באיזה שהוא מקום, הודיע, עבור.
	22:52
	40 כאן 9, נותן פקודה, המתן.
	9 כאן 40. 9 כאן 40. 
	כאן 40, לי ברור, אני מייד בודק עם 9 היכן נמצא, עבור.
	כאן 1, רות, האם, האם ברור לאן ולאיזה כיוון? עבור.
	[40] המצב הוא כזה, ש- 4 כנראה צריך תוספת של "כבדים" [טנקים]. האם ניתן לצרף אל 9 קבוצה נוספת, כדי שיגיעו ויסייעו ל- 4, עבור.
	22:51
	כאן 1, יש יחידת משנה מוקטנת, כיוון שממנה שלחתי עם 9, עבור.
	כאן 40, האם יש לך יחידת משנה שלך חופשית? 
	כאן 1, רות, עבור.
	1 כאן 40, עבור. 1 כאן 40, עבור.
	22:50
	כאן 9, אני "ברק" [רשת מבצעים א' חט' 247], עבור.
	כאן 21, איזה יחידה אתה? עבור.
	22:49
	כאן 9, לא ברור, עבור.
	כאן 21, שלילי, עם איזה כוח? עבור.
	כאן 9, האם אתה מתכוון אישית? עבור.
	כאן 21 [של 4], רוצה להצטרף אליך, עם מה אתה? עבור.
	כאן 9, "עכביש" 53, עבור.
	כאן 21 של 4, מקומך? עבור.
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 21 של 4, ב"בשור", עבור.
	40 כאן 9, רות, עבור.
	כאן 40, אני רוצה שכתגיע ל"עכביש" 52, תדליק אורות, לרגע, או תן סימן ברקטה צבעונית, נמצא מדרום לך, רוצה לזהות, עבור.
	22:48
	40 כאן 9, רות, עבור.
	כאן 40, חיובי, ויתכן שתמצא גם מישהו באזור "לקקן", עבור.
	40 כאן 9, האם אמרת יחידה ב"טרטור" – לכסיקון", עבור?
	כאן 40, רות, ויש לו גם יחידה באזור "טרטור" – "לכסיקון", עבור.
	40 כאן 9, באזור, באזור "סרוק" – "שיק", עבור. 
	כאן 40, האם יודע איפה נמצאות יחידות של 4, עבור?
	40 כאן 9, רות, עבור.
	22:47
	[40] שים לב! באגפך הימני, יש כנראה כוחות של חי"ר עם טילים, שים לב! היה זהיר בעת הנסיעה, עבור.
	[9] חיובי, עבור.
	[40] האם בתנועה?
	40 כאן 9, רות, עבור. 
	כאן 40, 9, קח איתך את ה"כבדים" [טנקים] שיש איתך ואת אלה שבאו מולך ותחזור בציר "עכביש" לכיוון "לכסיקון", עבור.
	כאן 50, מבצעים, אני שולח לך שתי "מפלצות" [דוברות או דוברות ג'לואה] על הציר, סוף.
	[41] רות, תוודא שמה שצריך להיכנס, שיכנס, עבור.
	כאן 50, אני שולח לך ב"ציילון" [צומת טסה – צ"ל ב"עכביש"] שתי "מפלצות" [דוברות או דוברות ג'ילואה] לכיוון שלך, עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	22:46
	41, כאן 50, עבור.
	כאן 41, שהוא יתקשר ליחידת האם שלו. זה שהצטרף אליך, יתקשר ליחידת האם שלו ושם ינחו אותו מה לעשות, סוף.
	כאן 40, קח אותם, יחד עם אלה שיש אצלך, שילכו מיד בציר "עכביש" מערבה, עבור.
	כאן 41, רות, תשאיר להם לבצע את מה שהם עושים, עבור.
	כאן 9, אפילו לא ידוע מי הוא. הוא טוען שקיבל פקודה מהממונה עליו להצטרף ליחידה שאני קיבלתי, עבור.
	כאן 40, האם כוונתך ליחידת המשנה של 4?
	[9] 9 כאן 40, אמור שנית, עבור.
	כאן 40, אין כאן מה לסדר. האם כוונתך ליחידה שבאה מ-4? עבור.
	22:45
	40 כאן 9, אני אנסה לסדר ביניהם, סוף.
	[40] אם היא קיבלה את הפקודה, זה מה שהיא תעשה. 
	40 כאן 9, היחידת משנה שהגיעה, טוענת שקיבלה פקודה להצטרף ליחידת המשנה שכבר נמצאת אצלי, כך שהם לא יודעים ממש שניהם מה לעשות, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 9, הודעה, עבור.
	[2] רות, בסדר, עבור.
	[40] שים לב! עובר עכשיו לשמאלך, עבור.
	[2] רות, עבור.
	כאן 40, בינתיים מכניס את 9 בציר "עכביש" כדי שיגיע לצומת "עכביש" – "לכסיקון" ו"לקקן", עבור.
	[2] רות, בסדר, עבור.
	22:44
	[40] זה מצבו. רוצה שתפעיל לחץ מיידי מ-2 שלך לחלק המרכזי של "מיסורי", כך שנקל עליו, כי עליו לוחצים מצפון עם "כבדים" [טנקים], עבור.
	[2] רות, עבור.
	[40] יחידה נוספת שלו פתחה את ציר "עכביש", מ"לקקן" עד "עכביש" 53, עבור.
	[2] רות, עבור.
	[40] יחידה זאת עלתה על מארב ויש לה הרבה נפגעים, נמצאת בהתארגנות, עבור.
	[2] רות, עבור.
	[40] יחידה נוספת שלו, נמצאת בצומת "טרטור" – "לכסיקון", עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	[40] 9, המתן.
	40 כאן 9, הודעה, עבור.
	[40] ישר מערבה. 
	כאן 2, כוון אותי מצומת "לכסיקון" – "שיק", אני אזהה יותר בקלות, עבור.
	22:43
	כאן 40, יחידה נוספת שלו נמצאת ב"סרוק". האם מזהה?
	כאן 2, מזהה, עבור.
	[2] המתן, המתן. 
	[40] שים לב! 4 במצב הבא: 2 יחידות שלו נמצאות בציר "לכסיקון", קילומטר צפונה מ"לכסיקון" – "שיק". האם מזהה?
	כאן 2, שלילי, עדיין, עבור.
	כאן 40, האם שמעת שיחתי עם 4? עבור.
	22:42
	כאן 2, אני יכול להוריד אותו, אם כי, 3 שלי עוד מסובך בשטח, נשתדל להעביר אותו כך שלא ירו אחד על השני, עבור.
	[40] דרומי-מרכזי, עבור.
	כאן 2, האם אמרת דרומי? עבור.
	[40] האם 2 שלך יכול לפתוח בלחץ מיידי בחלק הדרומי של "מיסורי"? עבור.
	40 כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40, עבור.
	22:41
	כאן 40, רות, סוף.
	40 כאן 9, זה ברור, עבור.
	כאן 40, אל תיקח איתך שום דבר מה"ד'לדים" [דוברות], מאלה ש.[לא ברור]. בינתיים, עבור.
	40 כאן 9, מבצע, עבור.
	כאן 40, קח את שלך, רק אלה שב"כלים" [זחל"מים] מוגנים עם יחידת המשנה. את יחידת המשנה תניע לפניך. שים לב לאגף צפון ימין שלך, ותגיע לכיוון צומת "עכביש" –"לכסיקון" ו"לקקן", עבור.
	22:40
	40 כאן 9, יש לי יחידת משנה אחת שנמצאת ממש לפני, עבור.
	40 כאן 9, המתן.
	[40] האם לפניך יחידת משנה של 1?
	40 כאן 9, אני עצרתי אחד שעבר כאן, אי אפשר היה לקבל ממנו אינפורמציה מתאימה, עבור.
	9 כאן 40, שים לב! דחוף מאוד שתרד בציר "עכביש" למטה. לא בטוח שמצפון לציר "עכביש" הכול נקי. לפני שאתה יורד, חשוב ביותר, שתשוחח, אישית, עם "קודקוד" [מפקד] של יחידת משנה של 4, שהגיע ל- 53, עבור.
	22:39
	כאן 9, אני בודק שנית, עבור.
	[40] האם מסוגל לתת להם סימנים, עבור?
	כאן 9, "משנה" [סגן] שלי ניגש אליהם, לא מצליח לעשות אליהם שדר, עבור. 
	כאן 40, האם דיברת עם יחידת המשנה של 4? עבור.
	40 כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות, מטפל ואתקשר בהקדם, סוף.
	22:38
	[4] כאן 20, כפי הנראה חי"ר עם כלים שלהם מתוחכמים [טילים], עבור.
	כאן 40, האם לדעתך יש שם חי"ר או טנקים? עבור.
	[4] כאן 20, רות, ש- 9 יאבטח את עצמו היטב כלפי צפון, כיוון שאני לא משוכנע שמהאזור שמצפון ל"עכביש" הוא לא יתקל בהתנגדות, עבור. 
	כאן 40, אינני בטוח אם יש לו כזאת, מיד בודק, ושולח אליך גם את 9 [צנחנים] וגם יחידה מסוג שאתה מבקש. בינתיים, תחזיק במקומך מצפון ל"שיק" – "לכסיקון", עבור.
	[4] כאן 20, חיובי. אני מתייחס ליחידה שמשוחררת מכל מאמץ, עבור.
	[40] אני מבין 9 ויחידה של 1.
	[4] כאן 20, אני מציע להתחיל לשלוח את 9 זה יהווה לחץ נוסף ובעקבותיו את יחידת המשנה של 1, שהינה משוחררת, עבור.
	22:37
	[40] האם לפי המצב הזה אתה מציע עדיין לא לשלוח את 9?
	[4] כאן 20, שלילי. יש שמה יחידת משנה ספקטור [סא"ל משה ספקטור – מג"ד 424], אבל גם הוא... לו היו נפגעים והוא כרגע מארגן שם את העניינים ועוד מעט נראה, עבור.
	כאן 40, ברור, מיד אטפל בזה. האם בסביבות "טרטור" –  "לכסיקון" צריך את 9 [צנחנים] עכשיו?
	[4] כאן 20, אנחנו כרגע מתארגנים, הלחץ נחלש. אם רוצים לפרוץ יותר צפונה צריך תגבור, עבור.
	[40] האם אתה בינתיים במצב  שאתה יכול לחכות לכלים "כבדים" [טנקים]?
	[4] כאן 20, 1 ו- 2 שלי שנמצאים מצפון ל"אמיר", יש.. כרגע, ההתנגדות שהייתה להם נחלשה, חשוב לתגבר אותם עם עוד כלים "כבדים" [טנקים], עבור.
	22:36
	כאן 40, רות, אני שואל עכשיו, האם חסרים לך "כבדים" [טנקים] או חסר לך 9 [צנחנים]?
	[4] כאן 20, חיובי. הוא שולט על כל המרחב בין "מצמד" א' ו"סרוק", על הקו, טוען שלפי דבריו בצד השני שקט, עבור.
	כאן 40 , רות, נמצא ב"סרוק".
	[4] כאן 20, 5א' נכנס ל"מצמד" א', לאזור שמצפון לזה ונמצא ב"סרוק", עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	[תחנת ממסר] 4, 4, 42 קורא לך.
	22:31
	4 כאן 42, עבור. 4, 4 כאן 42, עבור.
	9 כאן 42, המתן, 40 מדבר עם מישהו, סוף.
	[9] 40 כאן 20, הודעה, .. 40 כאן 9, הודעה, עבור.
	4 כאן 42, עבור.
	40 .[לא ברור. כנראה, גם 2 דוברים בו זמנית].
	4 כאן 42, עבור.
	2 כאן 42, עבור. 2 כאן 42, עבור. 
	22:30
	22:59 – 22:30
	שעה
	[40] האם אמרת עד "סרוק"? 
	22:35
	[4] כאן 20, בחלק הדרומי חסר 9 [צנחנים], בחלק הצפוני יכול להיות שעוד מעט יחסרו "כבדים" [טנקים]. המתן  להמשך דיווח. 5 השתלט על "מצמד" א' מצפון לזה עד ל"סרוק", עבור.
	כאן 40, האם חסרים לך "כבדים" [טנקים] או חסר לך 9 [צנחנים], עבור.
	כאן 4, דיווחתי לך לגבי 1, 2. אני חוזר לגבי 3. לפי, לפי דברי "אהבה" של 3, "עכביש" פתוח. בצומת "טרטור" – "נחלה".. א. "טרטור" – "לכסיקון", נתקל במארב, יש לו שם הרבה נפגעים, גם 4א' נתקע לאותו מארב. עד כאן, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	4 כאן 40.
	22:34
	כאן 4, 3 נתקל במארב...[נקטע ע"י רחש] 
	כאן 40. כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 4, עבור. 40 כאן 4, ב"בשור", עבור. 40 כאן 4, ב"בשור", עבור.
	[רחש]
	[טכנאי] בסדר.
	[טכנאי] תן לי פה רחש מיד.
	[טכנאי] כן?
	22:33
	[שיחה בין טכנאים וחיוג]
	[טכנאי] [לא ברור] טוב.
	[טכנאי] תודיע לו אתה בדרך שלך.
	[טכנאי] אבל [לא ברור] נמאס.
	[טכנאי] [חיוג?]  כן.
	[טכנאי] כן, תודה. תשאיר פה את הרחש.
	[טכנאי] 10-30 על הקו השני?
	[טכנאי] על הקו השני תן לי מיד 10-30.
	[טכנאי] כן?
	[טכנאי] הלו. [חיוג?]
	22:32
	[חיוג?]
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