
0B1 שעהB - "73 אוקטובר 16 - 15רשת קשר אוגדתית "בשור 
2B00:15 – 23:55 

3B23:55 

4B9 ,9 עבור.42, כאן , 
5B2 עבור. 42 כאן ,
6B]9 [עונה, אך לא שומעים 
7B עבור. 42.. כאן ,

8B23:56 

9B אמרתי לו 4יצרתי קשר עם  , תענו יותר מהר.42כאן ,
שאתה בא, באיזה ציר אתה נוסע, שאתה בא מאחוריו, 

הוא יודע, הוא יתאם עם יחידותיו, אתה יכול לנסות, 
ליתר בטחון, לדבר איתו ב"בשור", עבור. 

10B]9[עונה, אך לא שומעים  
11B אמרתי לו, הוא יודע. הוא כבר הודיע לכוחותיו 42כאן ,

שכוחותינו יבואו מאחוריהם, עבור. 
12B]9[עונה, אך לא שומעים  
13B אמרתי לו, הוא יודע. הוא כבר נתן התראה 42כאן ,

לכוחותיו שאתם באים מאחוריו, עבור. 
14B]2 [4 ,4 הודעה, עבור. 20 כאן ,

15B23:57 

16B..  הודעה, עבור. 86כאן ,
17B רות, עבור. 41כאן ,
18B רות, סוף. 42כאן ,
19B דוברות ג'ילואה[בדקתי את נושא ה"רכים" ?] 86[כאן[ ,

הכול בסדר, מוכנים לביצוע המשימה. מחכים ל"ארוך" 
, עבור. [גשר הגלילים]

20B]41 [ "נע? [גשר הגלילים]האם הם ינועו במקום שה"ארוך 
עבור.  

21B עבור. [גשר הגלילים]  ל"ארוך".[לא ברור]., 86כאן ,
22B]41 [ .האם אין להם בעיות תנועה שם? עבור
23B שלילי, עבור. 86כאן ,
24B]41 [ .יפה, סוף
25B4 ,4 הודעה, עבור. 2 כאן ,
26B86 הודעה, עבור. 41 כאן ,
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27B23:58 

28B רות, עבור. 86כאן ,
29B אני מזכיר לך, הם יצטרכו לסוע היכן שהם 41כאן ,

. האם לזה [כביש]נוסעים עכשיו, לא על ה"שחור" 
התכוונת? עבור.   

30B]86 [[לא ברור]. ה אצלי כולם עומדים על. 
31B]41.[לא ברור]. [עבור. [כביש] "שחור" עומדים על ה ?
32B]86 [ .חיובי, עבור
33B]41 [ כן, אז תעשה סדר מהכיוון שלך, כי שמה צריך

לפתוח פלונטר, עבור. 
34B]86[עונה, אך לא שומעים  
35B9 עבור.  42 כאן ,
36B]9[עונה, אך לא שומעים  
37B]42 [ .מקומכם עכשיו, עבור
38B]9[עונה, אך לא שומעים  

39B23:59 

40B רות, סוף. 42כאן ,
41B4 עבור. 42 כאן 4, 4, עבור. 42 כאן ,
42B [?].[לא ברור]. .א', נוע, סוף.43 
43B.[לא ברור]. [?] .נוע, נוע, סוף 

44B00:00 

45B9 עבור. 42 כאן ,
46B]9[עונה, אך לא שומעים  
47B רוצה לדבר איתך מיד, סוף. 40, המתן, 42כאן 
48B???? א'.  43א' כאן
49B. [?][לא ברור] ..עבור. תסתכל אחרי ,
50B רות, עבור. 44כאן ,
51B אך לא שומעים] 44[מישהו מדבר עם ,

52B00:01 

53B אין בעיות, אשמע אותך, סוף. 44כאן ,
54B9 עבור.42 כאן , 
55B]9[עונה, אך לא שומעים  
56B אני מבין שנעים צפונה, האם כבר נכנסתם בציר 42כאן ,

"נחלה"? עבור. 
57B]9[עונה, אך לא שומעים  
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58B רות, עבור.42כאן ,   
59B]9[עונה, אך לא שומעים  
60B מיד מוסר לו. האם נכנסתם בציר "נחלה"? עבור.42כאן , 
61B]9[עונה, אך לא שומעים  
62B רות, אני מוסר לו, סוף.  42כאן ,

63B00:02 

64B4 ,4 הודעה, עבור. 2 כאן ,
65B9 ב"בשור", עבור. 4 כאן ,
66B4 ב"בשור", הודעה, עבור. 2 כאן ,
67B רות, עבור. 4כאן ,
68B צפון-104, שים לב! היחידה שלי כרגע פנתה מכיוון 2כאן 

 היא רואה את האש שלכם כלפי צפון, תיזהרו לא .מערבה
לפגוע בה, עבור. 

69B רות, אני לא יודע כבר אם יהיה צורך בה כרגע. 4כאן ,
האם היא נתקלת בהתנגדות שם? עבור. 

70B]2 [.שלילי, עבור 
71B]4 [ אולי נמתין קצת לפני שמפעילים אותה 20כאן ,

 ומסבכים פה את המצב, עבור.
72B]2 [.רות, בסדר, אני אעצור אותה במקום 
73B רות, סוף. 4כאן ,
74B]4 [9 עבור.4 כאן 9, 20 כאן ,  
75B]9 [עונה, אך לא שומעים 

76B00:03 

77B]4 [ 9 של 20, שים לב! אנחנו נכנסנו ל... האם 20כאן ?
 עבור.

78B]9[עונה, כנראה, אך לא שומעים  
79B9 עבור.  40 כאן ,
80B]9[עונה, אך לא שומעים  
81B האם אתה מתחיל בתפקידך העיקרי? עבור. 40כאן ,
82B]9[עונה, כנראה, אך לא שומעים  
83B9 עבור. 4 כאן 9, עבור. 4 כאן ,
84B]9[עונה, אך לא שומעים  

85B160004 86B שים לב! אנחנו כבר הגענו ל"מצמד", אבל לא 4כאן ,
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טיהרנו. יש לי יחידת משנה. יחידת משנה שלי. יש לה 
 מטר צפון-מזרחה מ"מצמד" 300יחידת משנה קטנה, כ- 

א' ויחידה נוספת על "קו המים" מצפון ל"מצמד" א'. עד 
כאן, עבור.  

87B00:04 

88B]9[עונה, אך לא שומעים  
89B אנחנו הגענו ל"מצמד". עד כאן, עבור. 4כאן ,
90B]9[עונה, אך לא שומעים  
91B רות. כרגע ,יש לי שתי יחידות משנה באזור 4כאן ,

"מצמד". האחת, צפון-מזרחה ל"מצמד" על "רמפה". 
השנייה, מצפון ל"מצמד" על "קו המים". עד כאן, עבור. 

92B]9[עונה, אך לא שומעים  

93B00:05 

94B]4 [9 האם אתה עקבת? עבור.20 כאן , 
 הודעה, עבור.[?] ..[לא ברור].. 

95B40 הודעה, עבור. 41 כאן ,
96B רות, עבור. 40כאן ,
97B]4-עבור.9תן לי רגע לגמור עם ].. 41] [פונה ל , 
98B אנחנו עוד מעט נשתלט על העניין. פה יש הרבה 41כאן ,

 שחזרו. נפתור את הבעיה בהמשך, עבור. 47כלים של 
99B9 עבור. 4 כאן ,
100B]40 [41 .המתן ,
101B תן לי לגמור איתו, תגיד לו שימתין רגע, אני 4כאן ,

אתאם איתו את הכול וימשיך בפקודות שלו, עבור. 
102B40 בינתיים איתך, עבור. 4 כאן ,
103B4 סוף. 9, תגמור עם 42 כאן ,
104B9 עבור. 4 כאן ,

105B00:06 
106B50 א'. 43 כאן 50א'. 43 כאן
107B]4 [22 .22, בוא אלי .
108B??הודעה, עבור. א'?6  כאן ,

109B00:07 
110B50 של 10 כאן 50 של "פלדה", הודעה, עבור. 10 כאן 

 של "פלדה", הודעה, 10 כאן 50"פלדה", הודעה, עבור. 
עבור. 
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111B -דקות]2[רחשים משך כ  

112B00:08 

113B]42 [4 עבור. 42 כאן 4, עבור. 9 כאן ,
114B9 עבור. 42 כאן ,
115B]9[עונה, אך לא שומעים  
116B עבור. 4, האם גמרת לתאם בינך ולבין 42כאן ?
117B]9[עונה, אך לא שומעים  

118B00:09 

119B תמשיך לדבר איתו עד שהנושא יהיה סגור עד 42כאן ,
הסוף, כי יש לו שני יחידות באזור "מצמד" וכדאי שתדעו 

איפה הם ותאם איתי כי אתם באים מאחור, עבור. 
120B]9[עונה, אך לא שומעים  
121B אולי תיכנס לרשת שלו? עבור. 42כאן ,
122B]9[עונה, אך לא שומעים  
123B [?] .בסדר, תעמוד במקום. בסדר, תעמוד במקום
124B]42.. [ .ברשת "מרגנית", סוף 
125B מי קרא? עבור. 42כאן ,
126B]9[עונה, כנראה, אך לא שומעים  

127B00:10 

128B9 עבור.  42 כאן ,
129B]9[עונה, אך לא שומעים  
130B 27 נמצא לידי. הוא טוען שהוא מדבר עם ה- 47, 42כאן 

 שלך, אני לא מבין מה הבעיה? עבור.
131B]9,אך לא שומעים]  עונה 
132B זה כבר תוקן, סוף. 42כאן ,
133B9 האם אתה כבר ב"מצמד"? עבור.  42 כאן ,

134B00:11 

135B9 עבור. 42 כאן ,
136B]9[עונה, אך לא שומעים  
137B]42 [ .האם כבר הגעתם למקומכם? עבור 
138B]9 [עונה, אך לא שומעים 
139B]42 [.האם הגעת למקומך? עבור 
140B]9 [עונה, אך לא שומעים 
141B]42 [.ברגע שתגיע, דווח, סוף 
142B4 עבור. 42 כאן 4, עבור. 42 כאן ,
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143B[רחשים משך כחצי דקה] 

144B00:12 

145B9 עבור.  42 כאן ,
146B1 עבור. 50 כאן 1, עבור. 50 כאן ,
147B א', עבור. 1כאן
148B מה השם של אלה שגוררים נמצאים אצלי? עבור. 50כאן ,
149B]1 ['רות, אתה רוצה את הרשת? עבור.  א
150B]50 [ .חיובי, עבור
151B]1 ['רות, "גרוטס", עבור. א
152B]50 [ .אמור שנית, עבור
153B]1 ['גרוטס", "גרוטס", עבור. א"
154B סוף. 50כאן ,
155B9 עבור. 42 כאן ,
156B]9[עונה, כנראה, אך לא שומעים  

157B00:13 

158B9 עליך להזדרז, אני אומר שנית, עליך להזדרז.42 כאן , 
159B4 עבור. 42 כאן ,
160B40 עבור. 4 כאן ,
161B9 הודעה, עבור. 41 כאן ,
162B40 עבור. 4 כאן ,
163B רות, עבור. 40כאן ,
164B9 הודעה, עבור. 41 כאן ,
165B4 40 כאן 4, עבור. 40 כאן .

166B00:14 

167B [?].[לא ברור].. 
168B [?]9 ,9 ,9 הודעה חשובה, הודעה חשובה מ"קישון", עלה ,

מיד על "קישון", סוף. 
169B .[לא ברור].

170B00:15 171B50 ,50 עבור. 40 כאן 50, עבור. 40 כאן ,
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	50, 50 כאן 40, עבור. 50 כאן 40, עבור.
	00:15
	.[לא ברור].
	[?] 9, 9, 9, הודעה חשובה, הודעה חשובה מ"קישון", עלה מיד על "קישון", סוף.
	[?] .[לא ברור]..
	00:14
	4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40.
	9 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	9 כאן 41, הודעה, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	4 כאן 42, עבור.
	9 כאן 42, עליך להזדרז, אני אומר שנית, עליך להזדרז.
	00:13
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור.
	כאן 50, סוף.
	[1א'] "גרוטס", "גרוטס", עבור.
	[50] אמור שנית, עבור.
	[1א'] רות, "גרוטס", עבור.
	[50] חיובי, עבור.
	[1א'] רות, אתה רוצה את הרשת? עבור. 
	כאן 50, מה השם של אלה שגוררים נמצאים אצלי? עבור.
	כאן 1א', עבור.
	1 כאן 50, עבור. 1 כאן 50, עבור.
	9 כאן 42, עבור. 
	00:12
	[רחשים משך כחצי דקה]
	4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור.
	[42] ברגע שתגיע, דווח, סוף.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	[42] האם הגעת למקומך? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	[42] האם כבר הגעתם למקומכם? עבור. 
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור.
	00:11
	9 כאן 42, האם אתה כבר ב"מצמד"? עבור. 
	כאן 42, זה כבר תוקן, סוף.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, 47 נמצא לידי. הוא טוען שהוא מדבר עם ה- 27 שלך, אני לא מבין מה הבעיה? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור. 
	00:10
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 42, מי קרא? עבור.
	[42] .. ברשת "מרגנית", סוף.
	[?] בסדר, תעמוד במקום. בסדר, תעמוד במקום.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, אולי תיכנס לרשת שלו? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, תמשיך לדבר איתו עד שהנושא יהיה סגור עד הסוף, כי יש לו שני יחידות באזור "מצמד" וכדאי שתדעו איפה הם ותאם איתי כי אתם באים מאחור, עבור.
	00:09
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, האם גמרת לתאם בינך ולבין 4? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור.
	[42] 4 כאן 9, עבור. 4 כאן 42, עבור.
	00:08
	[רחשים משך כ- 2 דקות]
	50 כאן 10 של "פלדה", הודעה, עבור. 50 כאן 10 של "פלדה", הודעה, עבור. 50 כאן 10 של "פלדה", הודעה, עבור.
	00:07
	?? כאן 6?א', הודעה, עבור.
	[4] 22, בוא אלי. 22.
	50 כאן 43א'. 50 כאן 43א'.
	00:06
	9 כאן 4, עבור.
	4 כאן 42, תגמור עם 9, סוף.
	40 כאן 4, בינתיים איתך, עבור.
	כאן 4, תן לי לגמור איתו, תגיד לו שימתין רגע, אני אתאם איתו את הכול וימשיך בפקודות שלו, עבור.
	[40] 41, המתן.
	9 כאן 4, עבור.
	כאן 41, אנחנו עוד מעט נשתלט על העניין. פה יש הרבה כלים של 47 שחזרו. נפתור את הבעיה בהמשך, עבור.
	[4] [פונה ל-41].. תן לי רגע לגמור עם 9, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	[4] 9 כאן 20, האם אתה עקבת? עבור.
	00:05
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 4, רות. כרגע ,יש לי שתי יחידות משנה באזור "מצמד". האחת, צפון-מזרחה ל"מצמד" על "רמפה". השנייה, מצפון ל"מצמד" על "קו המים". עד כאן, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 4, אנחנו הגענו ל"מצמד". עד כאן, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	00:04
	כאן 4, שים לב! אנחנו כבר הגענו ל"מצמד", אבל לא טיהרנו. יש לי יחידת משנה. יחידת משנה שלי. יש לה יחידת משנה קטנה, כ- 300 מטר צפון-מזרחה מ"מצמד" א' ויחידה נוספת על "קו המים" מצפון ל"מצמד" א'. עד כאן, עבור. 
	160004
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 4, עבור. 9 כאן 4, עבור.
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 40, האם אתה מתחיל בתפקידך העיקרי? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 40, עבור. 
	[9 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[4] כאן 20, שים לב! אנחנו נכנסנו ל... האם 20 של 9? עבור.
	00:03
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	[4] 9 כאן 20, 9 כאן 4, עבור. 
	כאן 4, רות, סוף.
	[2] רות, בסדר, אני אעצור אותה במקום.
	[4] כאן 20, אולי נמתין קצת לפני שמפעילים אותה ומסבכים פה את המצב, עבור.
	[2] שלילי, עבור.
	כאן 4, רות, אני לא יודע כבר אם יהיה צורך בה כרגע. האם היא נתקלת בהתנגדות שם? עבור.
	כאן 2, שים לב! היחידה שלי כרגע פנתה מכיוון 104 צפון-מערבה. היא רואה את האש שלכם כלפי צפון, תיזהרו לא לפגוע בה, עבור.
	כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 2, ב"בשור", הודעה, עבור.
	9 כאן 4, ב"בשור", עבור.
	4, 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	00:02
	כאן 42, רות, אני מוסר לו, סוף. 
	שעה
	00:15 – 23:55
	23:55
	9, 9, כאן 42, עבור.
	2 כאן 42, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	.. כאן 42, עבור.
	23:56
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, אמרתי לו, הוא יודע. הוא כבר הודיע לכוחותיו שכוחותינו יבואו מאחוריהם, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, אמרתי לו, הוא יודע. הוא כבר נתן התראה לכוחותיו שאתם באים מאחוריו, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, מיד מוסר לו. האם נכנסתם בציר "נחלה"? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, רות, עבור.  
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, אני מבין שנעים צפונה, האם כבר נכנסתם בציר "נחלה"? עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור.
	כאן 44, אין בעיות, אשמע אותך, סוף.
	00:01
	[מישהו מדבר עם 44, אך לא שומעים]
	כאן 44, רות, עבור.
	[?] .[לא ברור].. תסתכל אחרי, עבור.
	????א' כאן 43א'. 
	כאן 42, המתן, 40 רוצה לדבר איתך מיד, סוף.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור.
	00:00
	[?] .[לא ברור]. נוע, נוע, סוף.
	[?] .[לא ברור].. 43א', נוע, סוף.
	4 כאן 42, עבור. 4, 4 כאן 42, עבור.
	כאן 42, רות, סוף.
	23:59
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	[42] מקומכם עכשיו, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	9 כאן 42, עבור. 
	[86 עונה, אך לא שומעים]
	[41] כן, אז תעשה סדר מהכיוון שלך, כי שמה צריך לפתוח פלונטר, עבור.
	[86] חיובי, עבור.
	[41] .[לא ברור]. עומדים על ה"שחור" [כביש]? עבור.
	[86] אצלי כולם עומדים על ה .[לא ברור].
	כאן 41, אני מזכיר לך, הם יצטרכו לסוע היכן שהם נוסעים עכשיו, לא על ה"שחור" [כביש]. האם לזה התכוונת? עבור.  
	כאן 86, רות, עבור.
	23:58
	86 כאן 41, הודעה, עבור.
	4, 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	[41] יפה, סוף.
	כאן 86, שלילי, עבור.
	[41] האם אין להם בעיות תנועה שם? עבור.
	כאן 86, .[לא ברור]. ל"ארוך" [גשר הגלילים], עבור.
	[41] האם הם ינועו במקום שה"ארוך" [גשר הגלילים] נע? עבור. 
	[כאן 86?] בדקתי את נושא ה"רכים" [דוברות ג'ילואה], הכול בסדר, מוכנים לביצוע המשימה. מחכים ל"ארוך" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 42, רות, סוף.
	כאן 41, רות, עבור.
	.. כאן 86, הודעה, עבור.
	23:57
	[2] 4, 4 כאן 20, הודעה, עבור.
	כאן 42, תענו יותר מהר. יצרתי קשר עם 4, אמרתי לו שאתה בא, באיזה ציר אתה נוסע, שאתה בא מאחוריו, הוא יודע, הוא יתאם עם יחידותיו, אתה יכול לנסות, ליתר בטחון, לדבר איתו ב"בשור", עבור.
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