
205Bשעה 
0B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

1B23:29 – 23:00 

2B23:00 

3B2  עבור, 40כאן. 
4B]52עבור? האם שמעת את הודעתי', א41', א41] 'א. 
5B2  עבור, 40כאן  2, 40כאן. 
6B עבור, רות, 2כאן. 
7B]40 [יל את הלחץ לכיוון תחהאם אתה יכול לה

 .עבור ?"מיסורי"
8B]2 [ לעבר , "מיסורי"כעת לכיוון  2אני מוריד את

" משנה". הצפוניות יותר, המדורות הרחוקות יותר
אתאם שלא ירו אחד על , שלי בדרך חזרה 3 ]סגן[

 .עבור, בשטח ]טנקים[ "כלים" 4הם השאירו . השני
9B]40 [האם פינו את האנשים? 
10B]2 [עבור, חיובי. 

11B23:01 

12B השריון של האויב יורדגדוד מאחת מעוצבות , 40כאן ,
 ,"מיסורי"או מכיוון " מכשיר"עכשיו מכיוון , כנראה

לכן חשוב ביותר . 4לכיוונו של , "לכסיקון"לכיוון ציר 
ללחוץ עליהם בכל כוח ו, "מיסורי"להיכנס מיד ל

 .עבור, 4נתתי לך קודם מיקומו של . ממזרח למערב
13B]2 [ יורדאבל אם הגדוד הזה . זה יש לי, רות, 20כאן ,

או אחרי  ,"מיסורי"השאלה אם כדאי עכשיו לרוץ ל
 .עבור ?שנגלה היכן הוא

14B רוץ מיד ותקוף בגזרת , חבל על הזמן, לילה, 40כאן
 . ממזרח למערב" מיסורי"

15B]2 [סוף, רות. 
16B41 , עבור ,40כאן. 
17B עבור, רות, 41כאן. 
18B]40 [ עבור? יחידה פנויה הייתה 1האם אצל . 

19B23:02 
20B מחלק ששלחתי כבר ,נסה לארגן משהומאני , 41כאן, 
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 .עבור
21B]40 [ 9ששלחת עם חלק? 
22B]41 [עבור, חיובי. 
23B]40 [ 9שיזוז עם  9מה ששלחת עם. 
24B41  40כאן. 
25B עבור, רות, 41כאן. 
26B]40 [ עבור, 9שיסע עם  ,9מה ששלחת עם. 
27B עבור, רות, 41כאן. 
28B]40 [ לשלוח נוסףאחרי שתבדוק מה אתה יכול ,

 .עבור, תמסור לי
29B]41 [עבור, רות. 
30B9  40כאן  9. 40כאן . 
31B]40 ["קודקוד "]למכשיר ]מפקד. 

32B23:03 

33B40  עבור, רות, 9כאן. 
34B]40 [היכן נמצא? 
35B]9 [עבור, מתחיל לנוע. 
36B]40 [עבור, תודיע ותן סימן ,52 -מבקש שתגיע ל. 
37B9 ,עבור, זה ברור. 
38B]40 [ עבור? מאלה של האחריםכמה יש לך. 
39B40  עבור, 7נדמה לי , 9כאן. 
40B אויבעל האם קיבלת מהם אינפורמציה , 40כאן 

 .עבור? דרךב
41B40  שום ולא היה בכלל . ..]לא ברור[...שלילי , 9כאן

 .עבור, בעלת ערך אינפורמציה
42B דחוף ביותר שתזוז קדימה מה שיותר מהר, 40כאן ,

 .עבור
43B40  עבור, ברורזה , 9כאן. 

44B23:04 
45B]40 [עבור, ותן סימן 52 -זוז קדימה והודיע לי ב. 
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46B23:05 
47B40  עבור, הודעה, 41כאן  40. עבור, הודעה, 41כאן. 
48B]הלו] ?[מירי.. א ]?טכנאים. 
49B40 ,40 ,40  עבור, הודעה, 41כאן. 

50B23:06 

51B4 ,4  כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן
 .עבור, הודעה, 2

52B]סוף, קורא לך 2, 4, 4] תחנת ממסר. 
53B42  עבור, הודעה, 2כאן  42. עבור, הודעה, 2כאן. 
54B]קורא לך 2, 42] תחנת ממסר . 
55B4  עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן. 
56B עבור? מי קרא לי, 2כאן. 
57B4  עבור, הודעה, 2כאן. 

58B23:07 

59B]קורא לך 9, 40, קורא לך 9, 40, 40] תחנת ממסר ,
 .סוף

60B9  עבור? האם קראת, 42כאן. 
61B]סוף, קורא לך 9, 40] תחנת ממסר. 
62B עבור, מסור הודעתך 9, עסוק  40, 42כאן . 
63B9  מסור , 42כאן  9. עבור, מסור הודעתך, 42כאן

 .עבור, הודעתך
64B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
65B41  המתן או שהעבר הודעתך אלי, עסוק 40, 42כאן ,

 . עבור

66B23:08 

67B9  עבור, העבר הודעתך, עסוק 40, 42כאן. 
68B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
69B עבור? האם ירית רקטה, רות, 42כאן. 
70B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
71B עבור, סמן עצמך עכשיו, 42כאן. 
72B]? [ עבור, רות', א20כאן. 

73B23:09 
74B9  עבור? האם סימנת, 42כאן. 
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75B ... עבור, הודעה, 41כאן. 
76B9  עבור, כבה והדלק, שחק עם האורות, 42כאן. 
77B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
78B עבור, שלילי, 42כאן. 
79B9  פצצות/נורים[הנרה האם לידך הייתה כרגע , 42כאן 

 .עבור? ]תאורה

80B23:10 

81B עבור! השאר דלוק ?האם! הדלק עכשיו, 42כאן. 
82B]? [ עבור, רות', א20כאן. 
83B]42 [כבה עכשיו! 
84B]? [ מברג"', א20כאן ', א20כאן" ]ץ חטיבה"קמב[ 

 .עבור, לידי
85B סוף, המשך לנוע, לא צריך, תודה, 42כאן. 
86B42  עבור, 2כאן מברג. 
87B עבור, רות, 42כאן. 
88B זמן"כנראה מ, כלי אחד שלו, 4 -דרכך ל, 2כאן מברג "

 . עבור, "אמיר"שקוע באזור /תקוע, או משהו דומה
89B רות, 42כאן . 

90B23:11 

91B4  4. עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן 
 .עבור, 42כאן 

92B9  עבור, מסור הודעתך, 42כאן. 
93B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

94B23:12 
95B עבור, נוע ומהר ,נאמר לך כבר, 42כאן. 
96B4  עבור, 42כאן. 
97B]? [2  עבור, הודעה, 20כאן  2. עבור, הודעה, 20כאן. 

98B23:13 
99B]? [3 ,3  עבור, הודעה, 22כאן. 
100B]? [22 ,בשור"אתה קראת ב." 

101B23:14 
102B9  עבור, 42כאן  9. עבור, 42כאן . 
103B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
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104B עבור, הדלק אורות גדולים לצורך זיהוי, 42כאן . 
105B]42 [עבור? האם עכשיו דלוק. 
106B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

107B23:15 

108B]42 [סוף, לא מזהים! כבה. 
109B41  עבור', א41כאן. 
110B עבור, רות, 41כאן. 
111B אנחנו נמצאים ממול , ]קצין קשר[ "כספית"כאן

 .עבור, ]גשר הגלילים[" רתום"ה
112B]41 [סוף, רות. 

113B23:16 

114B] 40כאן  2. עבור, הודעה, 40כאן  2 ]40קשר של ,
 .עבור, הודעה, 40כאן  2. עבור, הודעה

115B עבור, רות, 2כאן. 
116B מכיוון " מיסורי"האם התחלת לתקוף את , 40כאן

 .עבור? מזרח לכיוון מערב
117B]2 [מכשיר"עוקף את , שלי כרגע בירידה 2. חיובי "

 .עבור, "מיסורי"מדרום ועולה על צפון 
118B]40[ עבור, "מיסורי"עולה על צפון , אני חוזר. 

119B23:17 

120B]2 [עבור, חיובי. 
121B סגול"לא ראית אפשרות להכניס אותו דרך , 40כאן "

104 ? 
122B2  40כאן. 
123B40  עבור, רות, 2כאן. 
124B]40 [ סגול"האם לא יותר טוב להכניס אותו דרך "

104? 
125B עבור? דרומה יותרהאם אתה מתכוון . המתן, 2כאן. 
126B]40 [אבל אפשר גם להיכנס , חשבתי דרומה יותר, כן

, באלכסון" מיסורי"ולחתוך את " טלויזיה"מצפון ל
 .לכיוון דרום מערב
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127B23:18 

128B אינני . שלי 3הסתבך " טלויזיה"צפון ל .שלילי, 2כאן
יש שם הרבה נושאים בהם אפשר ... רוצה שם להכניס

מדרום ואחרי " טלויזיה"הוא יעקוף את . להסתבך
לעבר " מיסורי"הוא יחתוך ממרכז , "טלויזיה"מעבר 

 .עבור, מערב-צפון
129B 104" סגול"האם הוא יכנס ב, 40כאן? 
130B עבור ,חיובי וצפונה מזה, 2כאן. 
131B]40 [168" סגול"ומשם ינוע ל? 
132B]2 [ 216, 212" סגול"משם יחתוך לעבר , 20כאן 

 .עבור, "לכסיקון"וימשיך עד ל
133B2  40כאן . 

134B23:19 

135B]2 [עבור, רות, 2כאן  40. עבור, רות. 
136B2  40כאן. 
137B עבור, רות, 2כאן. 
138B]40 [ תכניס אותו לתקיפה במהירות האפשרית ביותר

 .מערב-צפון, לכיוון מערב 104" סגול"מ
139B]2 [עבור, ידע ולא ידפוק, אני מבין, 4, בסדר, רות. 
140B הקם איתו קשר בעצמך ,חוץ מזה. הוא יודע, 40כאן. 
141B]2 [סוף, בסדר, רות. 

142B23:20 
143B9  40כאן.  
144B]40[ האם בתנועה? בתנועה האם? 

145B23:21 

146B כבה. עבור, תן עוד פעם סימן אור, 40כאן ! 
147B]40 [מזהה, כן מזהה . 
148B הדלק, 40כאן! 
149B כבה, 40כאן! 
150B תתקשר , "לקקן"ברגע שתגיע לצומת . תודה ,40כאן

ותעשה מה " מצמד"כשתגיע לשם תיכנס ל. עבור, 4עם 
 עבור, שהיית צריך לעשות
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151B23:22 

152B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
153B תזכור . ומהר" מצמד"ישירות ל, חיובי, 40כאן

, 4יחידת משנה של " לכסיקון" –" טרטור"שבצומת 
 .עבור, 4עם תקים מגע " לקקן"כשתגיע ל

154B4  עבור, רות, 2כאן. 
155B4  עבור, רות, 42כאן. 

156B23:23 

157B]קורא לך 9, קורא לך 9, 4, כאן 4, 4, 4] תחנת ממסר ,
 .סוף

158B4  עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן . 
159B4  עבור, הודעה, 2כאן. 

160B23:24 

161B2  כנס לרשת הפנימית שלוה, 40כאן. 
162B סוף, עושה את זה כבר, 2כאן. 
163B40  עבור, הודעה, 41כאן . 
164B]40 [40  41כאן. 
165B אם , 1 -לא ממליץ להוריד מ, בקשר לשאלתך, 41כאן

 .עבור, מתכוונים

166B23:25 

167B האם אתם בתנועה, 40כאן? 
168B עבור, 55 -התקדמתי ל, אני כעת לא נע, 41כאן. 
169B גשר  -" רתום"[ "רתומים"האם לצידך ה, 40כאן

גם לדוברות , כנראה, הכוונה[ משני המינים] הגלילים
למרות שהן נעו בכוחות עצמן ולא היה , ילואה'הג

 .עבור? ]צורך לגוררן
170B]41 [עבור, חיובי. 
171B תזכור , תמשיך להתקדם איתם כמתוכנן, 40כאן

מה שטוהר זה רק ציר , לא טוהר" טרטור"שציר 
 .עבור, "עכביש"

172B האם עוד , 55 -אני כעת נמצא איתם כבר ב, 41כאן
 .עבור? להתקדם עכשיו

173B]40 [להתקדם, חיובי, חיובי. 
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174B]41 [סוף, רות. 
175B41  40כאן . 
176B עבור, רות, 41כאן. 

177B23:26 

178B]40 [אתה יכול לקבל אש , "טרטור"בכיוון ! שים לב
. עדיין לא טוהר כנראהכי חלק שם , של חיל רגלים

רציתי לדעת האם אתה תוכל , דבר נוסף. שים לב לכך
" עכביש"דרך ציר ] גשר הגלילים[" רתום"להגיע עם ה

 .עבור? ולעשות שם את הסיבוב
179B]41 [עבור, שלילי. 
180B41  40כאן. 
181B עבור, שלילי, בקשר לסיבוב, 41כאן. 
182B]40 [טרטור"זאת אומרת שאתה חייב לעבור ב." 
183B]41 [עבור, חיובי. 

184B23:27 

185B נתן שונרי [האם יש איתך מהאנשים של שונרי , 40כאן
שיוכלו לעבוד יחד עם ] 582 ט"סיור ונד "מג -
" טרטור"כדי לוודא שלפניך , 1של  ]טנקים[ "כבדים"ה

 .ייפתח
186B גומר  9 -הם מתוכננים אצלי רק לאחר ש, 41כאן

 .עבור, לעבוד איתם
187B]40 [ האם לא נשאר לך בכלל מהמין הזה של שונרי

 ?]582 ט"סיור ונד "מג -נתן שונרי [
188B הם יכולים לעשות את ... הם לא נמצאים, 41כאן

 .עבור, העבודה לא לעכשיו
189B]40 [כבדים"פרט ל, שלך 1עם , האם יש לך "]טנקים[, 

 ?גם כוחות אחרים

190B23:28 

191B נתן שונרי [אבל בקשר לאלה של שונרי . חיובי, 41כאן
אותם לפי  הצמידלאולי כדאי , ]582 ט"סיור ונד "מג -

 .עבור, הטכניקה הישנה
192B]40 [האם הם , זה מה שאני חושב שצריך לעשות
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 ?אצלך
193B אדווח לך מאוחר יותר, ננסה לעשות משהו, 41כאן ,

 .עבור
194B]40 [ כבדים"כשיחד עם ה" טרטור"חשוב לנוע בציר" 

 ט"סיור ונד "מג -נתן שונרי [יש מאנשי שונרי  ]טנקים[
 . שינועו עליהם או בצידם או לפניהם ]582

195B יכולים לנוע עליהם, זה תרגיל ברור לך מהו, 41כאן ,
 .עבור

196B]40 [בהחלט יכולים לנוע גם עליהם . 
197B]41 [ אדווח לך מאוחר יותר, הזהאני בודק את העניין ,

 .עבור
198B]40 [ 4האם אתה עוקב אחרי ההיערכות של? 

199B23:29 

200B עבור, אבל אני אותו לא מצליח לשמוע, 41כאן. 
201B]40 [אנחנו נעדכן אותך מיד . 
202B]41 [סוף, רות. 
203B1  סוף, גש אלי, 41כאן. 

204Bרחשים משך כדקה 
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	כאן 40, האם אתם בתנועה?
	23:25
	כאן 41, בקשר לשאלתך, לא ממליץ להוריד מ- 1, אם מתכוונים, עבור.
	[40] 40 כאן 41.
	40 כאן 41, הודעה, עבור. 
	כאן 2, עושה את זה כבר, סוף.
	2 כאן 40, הכנס לרשת הפנימית שלו.
	23:24
	4 כאן 2, הודעה, עבור.
	4 כאן 42, עבור. 4, 4 כאן 42, עבור. 
	[תחנת ממסר] 4, 4, 4 כאן, 4, 9 קורא לך, 9 קורא לך, סוף.
	23:23
	4 כאן 42, רות, עבור.
	4 כאן 2, רות, עבור.
	כאן 40, חיובי, ישירות ל"מצמד" ומהר. תזכור שבצומת "טרטור" – "לכסיקון" יחידת משנה של 4, כשתגיע ל"לקקן" תקים מגע עם 4, עבור.
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	23:22
	כאן 40, תודה. ברגע שתגיע לצומת "לקקן", תתקשר עם 4, עבור. כשתגיע לשם תיכנס ל"מצמד" ותעשה מה שהיית צריך לעשות, עבור
	כאן 40, כבה!
	כאן 40, הדלק!
	[40] כן מזהה, מזהה. 
	כאן 40, תן עוד פעם סימן אור, עבור. כבה! 
	23:21
	[40] האם בתנועה? האם בתנועה?
	9 כאן 40. 
	23:20
	[2] רות, בסדר, סוף.
	כאן 40, הוא יודע. חוץ מזה, הקם איתו קשר בעצמך.
	[2] רות, בסדר, 4, אני מבין, ידע ולא ידפוק, עבור.
	[40] תכניס אותו לתקיפה במהירות האפשרית ביותר מ"סגול" 104 לכיוון מערב, צפון-מערב.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40.
	[2] רות, עבור. 40 כאן 2, רות, עבור.
	23:19
	2 כאן 40. 
	[2] כאן 20, משם יחתוך לעבר "סגול" 212, 216 וימשיך עד ל"לכסיקון", עבור.
	[40] ומשם ינוע ל"סגול" 168?
	כאן 2, חיובי וצפונה מזה, עבור.
	כאן 40, האם הוא יכנס ב"סגול" 104?
	כאן 2, שלילי. צפון ל"טלויזיה" הסתבך 3 שלי. אינני רוצה שם להכניס... יש שם הרבה נושאים בהם אפשר להסתבך. הוא יעקוף את "טלויזיה" מדרום ואחרי מעבר "טלויזיה", הוא יחתוך ממרכז "מיסורי" לעבר צפון-מערב, עבור.
	23:18
	[40] כן, חשבתי דרומה יותר, אבל אפשר גם להיכנס מצפון ל"טלויזיה" ולחתוך את "מיסורי" באלכסון, לכיוון דרום מערב.
	כאן 2, המתן. האם אתה מתכוון דרומה יותר? עבור.
	כאן 40, לא ראית אפשרות להכניס אותו דרך "סגול" 104? 
	[2] חיובי, עבור.
	23:17
	[40] אני חוזר, עולה על צפון "מיסורי", עבור.
	[2] חיובי. 2 שלי כרגע בירידה, עוקף את "מכשיר" מדרום ועולה על צפון "מיסורי", עבור.
	כאן 40, האם התחלת לתקוף את "מיסורי" מכיוון מזרח לכיוון מערב? עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	23:12
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, מסור הודעתך, עבור.
	4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור.
	כאן מברג 2, דרכך ל- 4, כלי אחד שלו, כנראה מ"זמן" או משהו דומה, תקוע/שקוע באזור "אמיר", עבור. 
	כאן 42, רות, עבור.
	42 כאן מברג 2, עבור.
	כאן 42, תודה, לא צריך, המשך לנוע, סוף.
	[?] כאן 20א', כאן 20א', "מברג" [קמב"ץ חטיבה] לידי, עבור.
	[?] כאן 20א', רות, עבור.
	[תחנת ממסר] 40, 9 קורא לך, סוף.
	9 כאן 42, האם קראת? עבור.
	[תחנת ממסר] 40, 40, 9 קורא לך, 40, 9 קורא לך, סוף.
	23:07
	4 כאן 2, הודעה, עבור.
	כאן 2, מי קרא לי? עבור.
	4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	כאן 42, רות. 
	[40] האם לא יותר טוב להכניס אותו דרך "סגול" 104?
	[קשר של 40] 2 כאן 40, הודעה, עבור. 2 כאן 40, הודעה, עבור. 2 כאן 40, הודעה, עבור.
	23:11
	[42] כבה עכשיו!
	9 כאן 42, שחק עם האורות, כבה והדלק, עבור.
	[9] מתחיל לנוע, עבור.
	[41] רות, עבור.
	[40] מה ששלחת עם 9, שיסע עם 9, עבור.
	41 כאן 40.
	[40] מה ששלחת עם 9 שיזוז עם 9.
	[2] אני מוריד את 2 כעת לכיוון "מיסורי", לעבר המדורות הרחוקות יותר, הצפוניות יותר. "משנה" [סגן] 3 שלי בדרך חזרה, אתאם שלא ירו אחד על השני. הם השאירו 4 "כלים" [טנקים] בשטח, עבור.
	כאן 40, גדוד מאחת מעוצבות השריון של האויב יורד, כנראה, עכשיו מכיוון "מכשיר" או מכיוון "מיסורי", לכיוון ציר "לכסיקון", לכיוונו של 4. לכן חשוב ביותר להיכנס מיד ל"מיסורי", וללחוץ עליהם בכל כוח ממזרח למערב. נתתי לך קודם מיקומו של 4, עבור.
	4, 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	[תחנת ממסר] 42, 2 קורא לך. 
	23:14
	9 כאן 42, עבור. 9 כאן 42, עבור. 
	40 כאן 2, רות, עבור.
	41 כאן 40.
	כאן 41, הם מתוכננים אצלי רק לאחר ש- 9 גומר לעבוד איתם, עבור.
	כאן 41, הם לא נמצאים... הם יכולים לעשות את העבודה לא לעכשיו, עבור.
	כאן 41, אבל אני אותו לא מצליח לשמוע, עבור.
	כאן 41, חיובי. אבל בקשר לאלה של שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582], אולי כדאי להצמיד אותם לפי הטכניקה הישנה, עבור.
	[40] האם אתה עוקב אחרי ההיערכות של 4?
	[40] אנחנו נעדכן אותך מיד. 
	1 כאן 41, גש אלי, סוף.
	רחשים משך כדקה
	[41] רות, סוף.
	23:29
	[41] אני בודק את העניין הזה, אדווח לך מאוחר יותר, עבור.
	[40] בהחלט יכולים לנוע גם עליהם. 
	כאן 41, זה תרגיל ברור לך מהו, יכולים לנוע עליהם, עבור.
	כאן 41, ננסה לעשות משהו, אדווח לך מאוחר יותר, עבור.
	[40] זה מה שאני חושב שצריך לעשות, האם הם אצלך?
	23:28
	[40] האם יש לך, עם 1 שלך, פרט ל"כבדים" [טנקים], גם כוחות אחרים?
	[40] האם לא נשאר לך בכלל מהמין הזה של שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582]?
	כאן 40, האם יש איתך מהאנשים של שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582] שיוכלו לעבוד יחד עם ה"כבדים" [טנקים] של 1, כדי לוודא שלפניך "טרטור" ייפתח.
	23:27
	[41] חיובי, עבור.
	[40] זאת אומרת שאתה חייב לעבור ב"טרטור".
	כאן 41, בקשר לסיבוב, שלילי, עבור.
	[40] שים לב! בכיוון "טרטור", אתה יכול לקבל אש של חיל רגלים, כי חלק שם כנראה עדיין לא טוהר. שים לב לכך. דבר נוסף, רציתי לדעת האם אתה תוכל להגיע עם ה"רתום" [גשר הגלילים] דרך ציר "עכביש" ולעשות שם את הסיבוב? עבור.
	23:26
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40. 
	[41] רות, סוף.
	[40] חיובי, חיובי, להתקדם.
	כאן 41, אני כעת נמצא איתם כבר ב- 55, האם עוד להתקדם עכשיו? עבור.
	כאן 40, תמשיך להתקדם איתם כמתוכנן, תזכור שציר "טרטור" לא טוהר, מה שטוהר זה רק ציר "עכביש", עבור.
	23:16
	[41] רות, סוף.
	כאן "כספית" [קצין קשר], אנחנו נמצאים ממול ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 41א', עבור.
	[42] כבה! לא מזהים, סוף.
	23:15
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[42] האם עכשיו דלוק? עבור.
	כאן 42, הדלק אורות גדולים לצורך זיהוי, עבור. 
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[?] 22, אתה קראת ב"בשור".
	[?] 3, 3 כאן 22, הודעה, עבור.
	23:13
	[?] 2 כאן 20, הודעה, עבור. 2 כאן 20, הודעה, עבור.
	4 כאן 42, עבור.
	כאן 42, נאמר לך כבר, נוע ומהר, עבור.
	כאן 42, הדלק עכשיו! האם? השאר דלוק! עבור.
	23:10
	9 כאן 42, האם לידך הייתה כרגע הנרה [נורים/פצצות תאורה]? עבור.
	כאן 42, שלילי, עבור.
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	... כאן 41, הודעה, עבור.
	9 כאן 42, האם סימנת? עבור.
	23:09
	[?] כאן 20א', רות, עבור.
	כאן 42, סמן עצמך עכשיו, עבור.
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 42, רות, האם ירית רקטה? עבור.
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, 40 עסוק, העבר הודעתך, עבור.
	23:08
	41 כאן 42, 40 עסוק, המתן או שהעבר הודעתך אלי, עבור. 
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	9 כאן 42, מסור הודעתך, עבור. 9 כאן 42, מסור הודעתך, עבור.
	כאן 42, 40  עסוק, 9 מסור הודעתך, עבור. 
	42 כאן 2, הודעה, עבור. 42 כאן 2, הודעה, עבור.
	[תחנת ממסר] 4, 4, 2 קורא לך, סוף.
	23:06
	40, 40, 40 כאן 41, הודעה, עבור.
	[טכנאים?] א.. מירי[?] הלו.
	40 כאן 41, הודעה, עבור. 40 כאן 41, הודעה, עבור.
	23:05
	[40] זוז קדימה והודיע לי ב- 52 ותן סימן, עבור.
	23:04
	40 כאן 9, זה ברור, עבור.
	כאן 40, דחוף ביותר שתזוז קדימה מה שיותר מהר, עבור.
	40 כאן 9, שלילי ...[לא ברור]... ולא היה בכלל שום אינפורמציה בעלת ערך, עבור.
	כאן 40, האם קיבלת מהם אינפורמציה על אויב בדרך? עבור.
	40 כאן 9, נדמה לי 7, עבור.
	[40] כמה יש לך מאלה של האחרים? עבור.
	9, זה ברור, עבור.
	[40] מבקש שתגיע ל- 52, תודיע ותן סימן, עבור.
	[40] היכן נמצא?
	40 כאן 9, רות, עבור.
	23:03
	[40] "קודקוד" [מפקד] למכשיר.
	9 כאן 40. 9 כאן 40. 
	[40] אחרי שתבדוק מה אתה יכול לשלוח נוסף, תמסור לי, עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] חלק ששלחת עם 9?
	כאן 41, אני מנסה לארגן משהו, מחלק ששלחתי כבר, עבור.
	23:02
	[40] האם אצל 1 הייתה יחידה פנויה? עבור. 
	כאן 41, רות, עבור.
	41, כאן 40, עבור.
	[2] רות, סוף.
	כאן 40, לילה, חבל על הזמן, רוץ מיד ותקוף בגזרת "מיסורי" ממזרח למערב. 
	[2] כאן 20, רות, זה יש לי. אבל אם הגדוד הזה יורד, השאלה אם כדאי עכשיו לרוץ ל"מיסורי", או אחרי שנגלה היכן הוא? עבור.
	23:01
	[2] חיובי, עבור.
	[40] האם פינו את האנשים?
	[40] האם אתה יכול להתחיל את הלחץ לכיוון "מיסורי"? עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40, 2 כאן 40, עבור.
	[52א'] 41א', 41א', האם שמעת את הודעתי? עבור.
	2 כאן 40, עבור.
	23:00
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