
143Bשעה 
0B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

1B23:49 – 23:30 
2B23:30 

3B9  עבור,  42כאן. 

4B23:31 

5B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
6B]42 [9 ,הדלק עוד פעם. 
7B41  עבור, מסור הודעתך, 42כאן. 
8B אם אני מתקדם עכשיו למקום שאני נמצא בו, 41כאן ,

 .עבור ,ואז אני ממתין שם 9אני מגיע לפני 
9B סוף, המתן, 42כאן. 

10B23:32 
11B9  נקטע[ 42כאן[.... 

12Bרחשים משך כדקה 

13B23:33 
14B4  הוא נוסע עד . 50" עכביש"כרגע ב 9! שים לב, 42כאן

ומשם עולה עד הצומת " לכסיקון"  –" עכביש"צומת 
 .עבור, עד כאן. הראשונה ומשם פונה שמאלה

15B23:34 
16B]42 [4 ,42כאן  4. עבור, 42כאן , 4, 4. עבור? האם רות ,

 . עבור, 42כאן  4. עבור
17B]הודעה, 40כאן ' א9 ]40של  רקש. 

18B23:35 

19B עבור, רות, 42כאן . 
20B] 42מישהו מדבר עם[ 
21B עבור, אמור שנית, 42כאן. 
22B4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן . 

23B23:36 
ח חטיבה "דו

14 
23:35 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

 כאן הקש נא

24B40  עבור, 4כאן. 
25B עבור, רות, 40כאן. 
26B40  עבור, 4כאן. 
27B האם ". לקקן"מתקרב ל 9 -רוצה למסור לך ש, 40כאן

 ?הקמת קשר איתו
28B אני רק , המתן. אני אצור איתו קשר, שלילי, 4כאן

 .ה שליאודיע ליחידות המשנ
29B41  עבור, 52כאן. 
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30B עבור, רות, 41כאן. 

31B23:37 

32B]52 [רטוב"אני עומד לפני ה "]ולפני , ]גשר הגלילים
אלה , 9החלק השני של  ישנם] גשר הגלילים[" רטוב"ה

הם לא יודעים בדיוק מה , שבאו עם הרכב הרך
 ?מה ההוראות לגביהם, לעשות

33B עבור, כי אני צריך אותך, אתה בוא אלי, 41כאן. 
34B]52 [עבור, אני לא יודע איפה אתה נמצא. 
35B ואני  ,בסימנים הידועים שלי ,אני אסמן לך, 41כאן

 .סוף, כעת מסמן ואתה תגיד לי אם אתה מזהה
36B40  עבור, 4כאן. 

37B23:38 

38B עבור, רות, 40כאן. 
39B ... עבור, 4כאן. 
40B4  עבור, רות, 40כאן. 
41B9  עבור, רות, 4כאן. 
42B]9 אך לא שומעים, 4עם , ראהכנ, מדבר[ 
43B]4 [ עבור, לאט, אמור שנית, 20כאן. 
44B]41 [52 שחור"בוא על ה "]אחורנית בלי הרך ]כביש ,

 .עבור
45B]4 [9  אתה נשמע גרוע, עולה איתך לרשת 41, 20כאן .

 .עבור, אמור שנית
46B]9 אך לא שומעים, 4עם , כנראה, מדבר[ 

47B23:39 

48B41  גשר הגלילים[" וברט"אני עברתי את ה, 52כאן[ 
 .עבור? היכן אתה נמצא, כקילומטר

49B9  עבור, "בשור"ב, 4כאן. 
50B]41 [סוף, אני נמצא במרכזו. 
51B4  עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן. 

52B23:40 
53B4  עבור, 42כאן. 
54B9  עבור? 4האם עשית בדיקה עם , 42כאן. 
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55B]9 אך לא שומעים, 42עם , כנראה, מדבר[ 
56Bרות, 42 כאן . 
57B]42 [4 ,4  עבור, 49כאן. 

58B23:41 

59B2  40כאן. 
60B40  עבור, רות, 2כאן. 
61B שלך תוקף 2 -האם ה 40כאן? 
62B]2 [עבור, "סגול" 104 -נמצא כבר ב, חיובי. 
63B]40 [האם נתקל בהתנגדות? 
64B]2 [עבור, לא ,בשלב זה. 
65B]40 [ 4האם תאמת עם? 
66B]2 [עבור, חיובי. 
67B]40 [מה וידפוק כל מה שרק אפשר שםשינוע קדי. 
68B]2 [מערב-לכיוון צפון 104 -הוא נע מ, זה מה שנאמר ,

 .עבור
69B שלך מתארגן 3האם , 40כאן? 
70B]2 [בעמדות" חמדיה"חלקו כבר על , מתארגן, נכון ,

 .עבור

71B23:42 

72B כישוף"האם יש לך משהו ב. טוב, 40כאן"? 
73B]2 [עבור, שלילי. 
74B עבר  9 -האם ראית כש, 40כאן . סוף, רות, 40כאן

 .עבור? לשמאלך
75B]2 [אני חטפתי אז בצורה , לא הסתכלתי, שלילי

 .עבור, רצינית
76B סוף, רות, 40כאן. 
77B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
78B עבור, רות, 40כאן. 
79B ה האלה'אני עוד לא יצרתי קשר עם החבר, 41כאן ,

 -אנחנו כעת ב, אתה. אבל אני רוצה להבין את כוונתך
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תוך חצי שעה אנחנו יכולים להגיע לאן שצריך , 55
 .עבור? האם לזה אתה מתכוון. להגיע

80B23:43 

81B]40 [ בחצי שעה" לכסיקון"האם אתה יכול להגיע עד? 
82B]4 [4עבור, 20כאן ' א . 
83B4 עבור, 42ן כא. 
84B]40 [40  40כאן  41, 41כאן. 
85B עבור, רות, 41כאן. 
86B]40 [רתום"ה האם אתה יכול להגיע עם" ] גשר

 ?"לכסיקון"ל. תוך חצי שעה ל] הגלילים
87B הרציני... ה... אני יכול להגיע רק עם החלק ה, 41כאן ,

 .עבור, האחרים נתקעו אצלי
88B]40 [תים"דל"האם נתקעו ה "]דוברות[? 
89B עבור, האחרים שהיו צמודים, לא, 41כאן. 

90B23:44 

91B]40 [ הרכים]האלה ]ילואה'דוברות ג? 
92B]41 [עבור, חיובי. 
93B]40 [איך הם נתקעו? 
94B כי הם , אני פה צריך לעשות סדר באזור, 41כאן

 . עבור, ]כביש[" שחור"מוגבלים רק ל
95B]40 [שחור"אבל הם הרי על ה "]אני ראיתי . ]כביש

 .קודם] כביש[" שחור"האותם על 
96B]41[ עבור, באזור הזה יש לי כמה פלונטרים, חיובי. 
97B]40 [האם אפשר להמשיך איתם? 
98B עבור, כן, אחרי שנעשה סדר, 41כאן. 
99B]40 [עבור? כמה זמן. 
100B]41 [עבור, אני אדווח לך יותר מאוחר. 
101B]40 [אם הולכים עם , אבל כאן צריך להחליט עכשיו

 . או הולכים איתם] הגליליםגשר [" רתום"ה
102B עבור, אני אישית רוצה לבדוק את זה, 41כאן. 
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103B]40 [בדוק ותודיע לי מייד. 
104B9  עבור, 42כאן. 
105B]? [43סוף, "ליטא"קרא ב', א. 
106B עבור, 4 -מנסה לקרוא עכשיו ל, 42כאן. 
107B]לא ברור...[ 

108B23:45 
109B4  עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן . 

110B23:46 

111B40  עבור, 41כאן. 
112B עבור, רות, 40כאן. 
113B דוברות[" תים"דל"אני מציע לנתק את ה, 41כאן[ 

 .עבור, כדי שהם יתקדמו לבד הנה, שעובדים איתם
114B]40 [ ציילון"אתה מתכוון לאלה שנמצאים בסביבות"? 
115B]41 [עבור, חיובי. 
116B]40 [ולשחרר את כל מי שצריך לשחרר? 
117B]41 [עבור ,חיובי. 
118B]40 [הם בסדר, האם אלה שמובילים אותם? 
119B]41 [עבור, חיובי. 
120B]40 [תן הוראה לשחרר אותם וקח אותם מיד אליך ,

 .עבור, כדי שיהיה עם מה לזוז קדימה
121B]41 [סוף, רות. 
122B41  40כאן . 
123B עבור, רות, 41כאן. 

124B23:47 

125B41  40כאן. 
126B]41 [עבור, רות. 
127B]40 [האם קיבלת? 
128B]41 [עבור, מבצע. חיובי. 
129B]40 [רכים"האם ה, רציתי לדעת" ]ילואה'דוברות ג[ ,

מסוגלים , ]גשר הגלילים[" רתום"שהולכים יחד עם ה
 ?להמשיך
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130B עבור, בשלב זה הם תקועים, את זה אני בודק, 41כאן. 
131B]40 [רתום"האם ה "]ממשיך] גשר הגלילים? 
132B]41 [רתום"ה "]עבור, בסדר גמור] גשר הגלילים. 
133B]40 [מתקדם? 
134B ברגע שאני . אין לי בעיה להתקדם איתו, 41כאן

ואז , אני צריך להתקדם עם הכול, מתקדם
 . עבור, ההתקדמות היא מאסיבית של כולם

135B דוברות [" רכים"בדוק במהירות את ה, 40כאן
אם יכול להוציא אותם על . שנמצאים איתך] ילואה'ג
תודיע לי , ולא, קח אותם איתך, ]כביש[" שחור"ה

, ]גשר הגלילים[" רתום"ואתן לך אישור לנוע עם ה
 .עבור

136B]41 [סוף, זה מה שאני עושה כעת, חיובי, כאן. 

137B23:48 
138B9  עבור, 42כאן. 
139B9  9. עבור, 42כאן  9, 9. עבור, 42כאן  9. עבור, 42כאן 

 .עבור, 42כאן  9. עבור, 42כאן  9, 9. עבור, 42כאן 

140B23:49 
141B46  רעבו, 50כאן. 
142B9  עבור, 42כאן  9, 9. עבור, 42כאן. 
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	9 כאן 42, עבור. 9, 9 כאן 42, עבור.
	46 כאן 50, עבור.
	23:49
	9 כאן 42, עבור. 9 כאן 42, עבור. 9, 9 כאן 42, עבור. 9 כאן 42, עבור. 9, 9 כאן 42, עבור. 9 כאן 42, עבור.
	9 כאן 42, עבור.
	23:48
	[41] כאן, חיובי, זה מה שאני עושה כעת, סוף.
	כאן 40, בדוק במהירות את ה"רכים" [דוברות ג'ילואה] שנמצאים איתך. אם יכול להוציא אותם על ה"שחור" [כביש], קח אותם איתך, ולא, תודיע לי ואתן לך אישור לנוע עם ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, אין לי בעיה להתקדם איתו. ברגע שאני מתקדם, אני צריך להתקדם עם הכול, ואז ההתקדמות היא מאסיבית של כולם, עבור. 
	[40] מתקדם?
	[41] ה"רתום" [גשר הגלילים] בסדר גמור, עבור.
	[40] האם ה"רתום" [גשר הגלילים] ממשיך?
	כאן 41, את זה אני בודק, בשלב זה הם תקועים, עבור.
	[40] רציתי לדעת, האם ה"רכים" [דוברות ג'ילואה], שהולכים יחד עם ה"רתום" [גשר הגלילים], מסוגלים להמשיך?
	[41] חיובי. מבצע, עבור.
	[40] האם קיבלת?
	[41] רות, עבור.
	41 כאן 40.
	23:47
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40. 
	[41] רות, סוף.
	[40] תן הוראה לשחרר אותם וקח אותם מיד אליך, כדי שיהיה עם מה לזוז קדימה, עבור.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] האם אלה שמובילים אותם, הם בסדר?
	[41] חיובי, עבור.
	[40] ולשחרר את כל מי שצריך לשחרר?
	[41] חיובי, עבור.
	[40] אתה מתכוון לאלה שנמצאים בסביבות "ציילון"?
	כאן 41, אני מציע לנתק את ה"דל"תים" [דוברות] שעובדים איתם, כדי שהם יתקדמו לבד הנה, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 41, עבור.
	23:46
	4 כאן 42, עבור. 4, 4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור. 
	23:45
	[לא ברור]...
	כאן 42, מנסה לקרוא עכשיו ל- 4, עבור.
	[?] 43א', קרא ב"ליטא", סוף.
	9 כאן 42, עבור.
	[40] בדוק ותודיע לי מייד.
	כאן 41, אני אישית רוצה לבדוק את זה, עבור.
	[40] אבל כאן צריך להחליט עכשיו, אם הולכים עם ה"רתום" [גשר הגלילים] או הולכים איתם. 
	[41] אני אדווח לך יותר מאוחר, עבור.
	[40] כמה זמן? עבור.
	כאן 41, אחרי שנעשה סדר, כן, עבור.
	[40] האם אפשר להמשיך איתם?
	[41] חיובי, באזור הזה יש לי כמה פלונטרים, עבור.
	[40] אבל הם הרי על ה"שחור" [כביש]. אני ראיתי אותם על ה"שחור" [כביש] קודם.
	כאן 41, אני פה צריך לעשות סדר באזור, כי הם מוגבלים רק ל"שחור" [כביש], עבור. 
	[40] איך הם נתקעו?
	[41] חיובי, עבור.
	[40] הרכים [דוברות ג'ילואה] האלה?
	23:44
	כאן 41, לא, האחרים שהיו צמודים, עבור.
	[40] האם נתקעו ה"דל"תים" [דוברות]?
	כאן 41, אני יכול להגיע רק עם החלק ה... ה... הרציני, האחרים נתקעו אצלי, עבור.
	[40] האם אתה יכול להגיע עם ה"רתום" [גשר הגלילים] תוך חצי שעה ל. ל"לכסיקון"?
	כאן 41, רות, עבור.
	[40] 40 כאן 41, 41 כאן 40.
	4 כאן 42, עבור.
	[4] 4א' כאן 20, עבור. 
	[40] האם אתה יכול להגיע עד "לכסיקון" בחצי שעה?
	23:43
	כאן 41, אני עוד לא יצרתי קשר עם החבר'ה האלה, אבל אני רוצה להבין את כוונתך. אתה, אנחנו כעת ב- 55, תוך חצי שעה אנחנו יכולים להגיע לאן שצריך להגיע. האם לזה אתה מתכוון? עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	[2] שלילי, לא הסתכלתי, אני חטפתי אז בצורה רצינית, עבור.
	כאן 40, רות, סוף. כאן 40, האם ראית כש- 9 עבר לשמאלך? עבור.
	[2] שלילי, עבור.
	כאן 40, טוב. האם יש לך משהו ב"כישוף"?
	23:42
	[2] נכון, מתארגן, חלקו כבר על "חמדיה" בעמדות, עבור.
	כאן 40, האם 3 שלך מתארגן?
	[2] זה מה שנאמר, הוא נע מ- 104 לכיוון צפון-מערב, עבור.
	[40] שינוע קדימה וידפוק כל מה שרק אפשר שם.
	[2] חיובי, עבור.
	[40] האם תאמת עם 4?
	[2] בשלב זה, לא, עבור.
	[40] האם נתקל בהתנגדות?
	[2] חיובי, נמצא כבר ב- 104 "סגול", עבור.
	כאן 40 האם ה- 2 שלך תוקף?
	40 כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40.
	23:41
	[42] 4, 4 כאן 49, עבור.
	כאן 42, רות. 
	[9 מדבר, כנראה, עם 42, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, האם עשית בדיקה עם 4? עבור.
	4 כאן 42, עבור.
	23:40
	4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור.
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