
 

2294Bשעה 
1B 73אוקטובר  16 - 15 -" בשור"רשת קשר אוגדתית 

2B08:37 – 20:39  

3B20:39 

4B]2... [ בערך באזור , 104 -מערבית מ-וקצת צפון, להערכתו
 .עבור, 167" סגול"

5B האם פגע במישהו שם, 40כאן? 
6B עבור, ח רק כשיחזור"אבל דו, פגע בהרבה. חיובי, 20כאן. 
7B בכיוון " סגול" 167-ממקומו במציע לקחת אותו , 40כאן

 .עבור, מזרח-צפון
8B מזרח-מ לעבר צפון"ק 4, 3 -יחזור כ, בסדר, רות, 20כאן ,

 .עבור

9B20:40 

10B 6525" אדום"זה מביא אותו ל, 40כאן. 
11B עבור, לא מזהה, 20כאן. 
12B]40 [ טלויזיה"זה מביא אותו לקרבת." 
13B השאלה רק איך הוא יתמצא , מאחור, חיובי, 20כאן

 .עבור, בלילה
14B תוריד עליה , זה אפשר מאוד להגיע לשם מאחור, 40כאן

 .עבור, זרחן
15B]2 [סוף, מבצע, בסדר, רות. 
16B הוא נמצא הרבה יותר  4אין לחשוש ממגע של , 40כאן

 .עבור, אחד מהכוחות שלובשמאלה והרבה יותר דרומה 
17B]2 [סוף, רות, רות. 

18B20:41 

19Bעבור, 50את , שלךברשת , בשור כאן צעיר של כריש. 
20B עבור, ..., 40כאן בשור. 
21B עבור, 50כאן. 
22Bעכביש"-"מבדיל"נמצא בצומת , כאן צעיר של כריש ."

 .עבור? כאן כוחותצבירת איתך האם אפשר לתאם 
23B]50 [עבור? באיזה צומת, אמור שנית . 
24B]לא .[ הצומת, "עכביש"-"מבדיל"צומת  ]צעיר של כריש

? האם יכול להודיע לי סדר התנועה. לא נעים כוחות ].ברור
 . עבור

25B יםדל'ד"כעת אנחנו מכניסים פנימה את ה, 50כאן "
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 .עבור, ]דוברות[
26Bעבור, אמור שנית לאט, כאן צעיר. 

27B20:42 

28B כעת אנחנו מתחילים להכניס פנימה את , 50כאן
 .עבור, שלנו ]דוברות[" יםדל'ד"ה

29B]דוברות[" יםדל'ד"האם אמרת את ה ]צעיר של כריש[ ?
 .עבור? באיזה ציר הם נעים

30B]50 [יםדל'ד"ה "]חלקם " מבדיל"חלקם מ ]דוברות
 .עבור, "עכביש"יכנסו כעת ל" כרטיסן"מ

31Bתחילת תזוזה האם יש לך הוראות לגבי, רות, כאן צעיר 
דוברות  –" תמסחים"או  דוברות[" המפלצות" של

 .עבור, ]ילואה'ג
32B אתה לא יכול להכניס כעת שום כוח בציר זה, 50כאן ,

 .עבור
33Bאולי תשלח לכאן מישהו משלכם כי אף אחד , כאן צעיר

 . עבור, פה לא יודע מי זז ומי לא
34B האם אתה מתכוון לצומת , שלנו ].לא ברור.[ 50כאן

 .עבור? "מבדיל"-"עכביש"
35B]אין משלכם , אני פה, חיובי, כאן מבדיל ]צעיר של כריש

 .עבור, פה אף אחד שיודע מי בסדר הכוחות

36B20:43 

37B ם דוד "אל[עומד מיימון , מטר צפונה משם 500, 50כאן
 .עבור, והוא מווסת את הכוח שמגיע מהצפון] מימון

38Bסוף, אמצא אותו, רות, כאן צעיר. 
39B41  עבור, ]9קשר של [ 9כאן. 
40B41  40כאן. 
41B41 ,41  עבור, ]9קשר של [ 9כאן. 
42B50  עבור, ]9קשר של [ 9כאן . 
43B]50 [סוף, המתן. 
44B50  עבור, ]9קשר של [ 9כאן. 

45B20:44 
46B9  סוף, המתן, 50כאן. 
47B41  עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן. 
48B עבור, רות, 41כאן. 
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49B עבור? מוכן לתזוזה 9האם , 40כאן. 

50B20:45 

51B עבור, אני הזמנתי אותו אלי, איתואני מתקשר , 41כאן. 
52B זרז אותו , קפוץ אתה ישר אליו, אם אתה יכול, 40כאן

 .עבור, והכן אותו מיד לתנועה
53B סוף, אעשה זאת, 41כאן. 
54B9  עבור, רות, 50כאן. 
55B עבור, רות, ]9קשר של [ 9כאן. 
56B עבור, מסור הודעתך, 50כאן. 
57B] לא ברור.[הוא מבקש קרא לי אליו ו 41] 9קשר של.[ 

  ].לא ברור[. שהוא רוצה אותי
58B]50 [סוף, רות. 

59B20:46 

60B41  עבור, 9כאן  41. עבור, 9כאן. 
61B עבור, 41כאן. 
62B41  כביש[" השחור"האם אתה רוצה אותנו על , 9כאן[ ?

 .עבור
63B ואני רוצה  ]יפ'ג[" קטן"אני נוסע אליך כעת עם , 41כאן

  .עבור, ]כביש[ "השחור" אותך על
64B] סוף, רות ]9קשר של. 
65B4  עבור, 40כאן. 
66B9  עבור, 1כאן. 
67B4  עבור, 40כאן. 
68B עבור, רות, 4כאן. 
69B יצא" טרטור"האם הכוח שלך לכיוון , 40כאן? 

70B20:47 
71B שיק"מגיע ל, "טרטור"עברתי כבר את , חיובי, 4כאן"- 

 .עבור, "לכסיקון"
72B]40[ חזור. 

73Bח "דו
 14חטיבה 

74B20:48 
ח "לעיון בדו
 14חטיבה 

75B]4 [ עבור, "לכסיקון"-"שיק"מגיע ל, 4כאן , 20כאן. 
76B אנחנו מפה ? האם נתקל בהתנגדות גדולה, חיובי, 40כאן

 .רואים את האש שלך
77B קשה לאתר את , עדיין לא גדולה ההתנגדות, יורים, 4כאן

 .עבור, זה יפה, זה
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 נא הקש כאן
78B עד לאן הגיע, "טרטור"הכוח שלך שנע ב, 40כאן? 
79B עבור? אתה מתכוון כלפי מזרח, 4כאן. 
80B]40 [חיובי. 
81B הוא עוד לא הגיע , הוא עוד לא הגיע, 4כאן , 4כאן

 .עבור, "טרטור"ל

82B20:48 

83B]40 [ טרטור"–"עכביש"לרוצה לקבל דיווח ברגע שיכנס" ,
 .עבור

84B סוף, חיובי, 4כאן. 
85B]40 [ אמיר"האם יש אש מכיוון"? 
86B עבור? "אמיר"האם שאלת אם יש אש מכיוון , 4כאן. 
87B]40 [חיובי. 
88B פה ושם יש, "אמיר"אנחנו עכשיו בתחילת מגע עם , 4כאן ,

 .עבור, הם עוד לא תפסו את העסק
89B]40 [מצמד"האם מישהו נכנס ל"? 
90B אני , אני רואה שם לחימה, אנחנו בדרך לשם, חיובי, 4כאן

לא רוצה , אני סומך עליהם, לא רוצה להטריד אותם
 .עבור, ללחוץ עליהם

91B]40 [רק הצפוני מבין , שכנראה, רציתי שתדע. אין צורך
 .כך שכדאי לרוץ אליו מהר, השניים עדיין ישנו

92B1  עבור, 9כאן. 
93B]4] [סוף, כבר נתתי הוראות בהתאם, ידוע ]..9י "נקטע ע.  

94B20:49 
95B]9[ מה רצית מאיתנו? 

96Bדקות 3 -רחשים משך כ 

97B20:52 

98B]? [הלו...כן... 
99B]? [הלו ...]טכנאים/שיחה בין אלחוטנים[ 
100B]? [כן ?]טכנאים/שיחה בין אלחוטנים[ 

שיחה בין ]. [לא ברור.[ תמשיך לתת את הרחש ]?[
 ]טכנאים/אלחוטנים

101B20:53 
102B]? [אתם מצלצלים מה ].שיחה בין ]. [לא ברור

 ]טכנאים/אלחוטנים
103B נפרד . עבור, 5נפרד  ,5נפרד . עבור, 50כאן  5 נפרד, 5נפרד
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 . עבור, 50כאן  5נפרד , 5נפרד . עבור, 50כאן  5נפרד , 5

104B20:54 

105B סוף, בוא אלי אישית מיד, 50כאן. 
106B] 50 -ל, כנראה, עונה 5נפרד[ 
107B]50[ בנושא , הרי היית צריך לטפל בי? מה אתה עושה שם

 –בקטע שבין טסה  –" כביש הרוחב"ציר [" כרטיסן"של 
 .עבור, ]בלוזה

108B20:55 

109B] מסגרת ', ב5מטפל " כרטיסן"בנושא של ! שים לב] 5נפרד
 .'ב5קטנה שנקראת 

110B]50 [ עבור, הוא ברח והציר סתום', ב5אינני מוצא את . 
111B] עבור, ]טסה[ "ציילון"בהוא נמצא ] 5נפרד. 
112B עבור, הוא ברח והציר סתום', ב5אינני מוצא את , 50כאן. 
113B]50 [ עבור? באיזה רשת' ב5 -מה הקשר ל, 5נפרד. 
114B] ברשת , אני אומר שנית". נפרד"ברשת , רות] 5נפרד

 .עבור, אני בקשר איתו כל הזמן', ב5הוא נקרא , "נפרד"
115B כרטיסן"תאמר לו לפתוח מיד את , תקרא לו, 50כאן "

 . עבור, הוא ברח ולא מבצע את הסיכום שלנו]. לא ברור.[
116B] עבור, אני אמצא אותו מיד, רות] 5נפרד. 
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117B20:56 
118B סוף! זה חמור מאוד! זה חמור מאוד, 50כאן. 

119Bדקות 5 -רחשים משך כ 

120B21:01 

121B9 ,9  עבור, 1של  22כאן. 
122B]9 ,אך לא שומעים, עונה לו, כנראה[ 
123B]22  עבור, מסמן מקומי בפנסים כחולים, רות ]1של. 
124B22  עבור, רות, 9 כאן 1של. 
125B עבור, מזהה עצמי בפנסים כחולים, גש אלי, 1של  22כאן. 
126B אתה איפה ,9כאן? 
127B מזהה עצמי על ידי שלושה , "יוקון"על , 1של  22כאן

 .עבור, כחולים
128B ברורא ל[. ,9כאן[. 

129B21:02 

130B]22  שיטווח , יודע מקומי 41, 1של  22כאן  9, רות ]1של
 ?האם רות, אותך

131B]9 [האם, רות ]...לא ברור...[  
132B]44 [41  עבור, 40כאן. 
133B]41 [ עבור, רות, 41כאן . עבור, רות, 40כאן. 
134B בתנועה 9האם , 40כאן? 
135B40  40י "נקטע ע[.. 41כאן[ 

136B21:03 

137B בתנועה 9האם , 40כאן? 
138B40  עבור, 41כאן. 
139B41  40כאן. 
140B]44 [41  עבור? בתנועה 9האם , 40כאן. 
141B9  עבור, 40כאן  9. עבור, 40כאן. 

142B21:04 

143B] עבור, רות, 9כאן ] 9קשר של. 
144B]44 [ עבור? האם אתה בתנועה, 40כאן. 
145B]44 [9  עבור? האם שמעת, 40כאן. 
146B]9 [20, 40 אני , 41 -אני נקראתי קדימה ל, 9 כאן, 20 כאן

 .עבור, הוא מזיז לי את העניין, שלי 21כרגע בודק עם 
147B9  על  57מבקש ממך לזוז מה שיותר מהר לנקודה , 40כאן

מה שיותר , ]כביש[ "שחור"על ה 57-ל. ]כביש[" שחור"ה
 .עבור, מהר
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148B21:05 

149B]9 אך לא ', ...האם אתה מתכוון...'כנראה אומר , עונה לו
 ]בבירור שומעים

150B]44 [9  החזק ולחץ היטב כאשר אתה . הקשב, 40כאן
 .עבור, אחרת לא שומעים אותך, מדבר

151B40  עבור? עם כל הגוף אישית אוהאם אני , 9כאן. 
152B]44 [סוף, עם מה שיש לך, עם כל הגוף, 40 כאן. 

153B21:06 
154B4  40כאן  4, 40כאן  4, 40כאן. 

155Bרחשים משך כדקה 

156B21:08 
157B41  סוף, "ליטא"קורא לך ב, 50כאן  41, 50כאן. 
158B41  עבור, "ליטא"קוראים לך ב', א41כאן. 
159B41 ,41 , עבור, "ליטא"קורא לך ב 50', א41כאן. 

160Bדקות 2 -רחשים משך כ 

161B21:10 

162B40  עבור, רות, 4כאן  40. עבור, רות, 4כאן. 
163B וציר " עכביש"אני מבין שלא נכנסו עדיין לציר , 40כאן

 .עבור, "טרטור"
164B]4 [ הוא עכשיו , הוא שמה חלף ליד הציר. חיובי, 20כאן

 .עבור, חוזר ונכנס לתוך הציר
165B כדי שאוכל להכניס , חשוב לי לפנות זאת בהקדם, 40כאן

 .עבור, 9את 

166B21:11 
167B עבור, החיוניות ברורה לי, 4כאן. 
168B הסתיים" מצמד"האם העניין בתוך , 40כאן? 

ח "דו
14חטיבה   
21:18 

לעיון בדו"ח 
 חטיבה 14 

 כאן הקש נא

169B חיילים מצריים[" דגים"לא מצאנו שום , חיובי, 4כאן[ ,
 –ל משה ספקטור "סא[ אני מכניס עכשיו את ספקטור

שם אולי הוא ימצא , ]"שקד"סיירת  – 424מפקד יחידה 
 .עבור, משהו

170B21:11 

171B האם נתקלת בטנקים, רות, 40כאן? 
172B אבל הוא ברח ממני לפני , אני ראיתי טנק אחד, 4כאן

עוד מעט אנחנו בטח נתקל מהכלים מהגדוד . שיריתי עליו
 .עבור, הצפוני

173B בשריפות בצד . ש. האם אתה מבחין בבעירות ש, 40כאן
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 ? 2של 
174B עבור, אמור שנית, 4כאן. 
175B]40 [ 2האם אתה מבחין במדורות בצידו של? 
176B אני מקווה שהם לא מסתירות לך את . חיובי, 4כאן

 .עבור, המדורות כאן
177B]40 [לגמרי לא, לא ]אני רואה את כל מה שנראה] צוחק ,

 .עבור, את כל מה שאתם עושיםמפה רואים 
178B21:12 

179B סוף, .קיי.או, 4כאן. 
180Bדקות 2 -רחשים משך כ 

181B21:13 

182B]44 [41  עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן. 
183B41  סוף, קורא לך 40', א41כאן. 
184B41  עבור, "בשור"קורא לך ב 40, ]קצין קשר[ כספיתכאן. 
185B עבור, רות, 41כאן. 
186B עם כל  9את , אישית 9לא את , 9מבקש לקחת את , 40כאן

 . עבור, מהר קדימה, ולהוביל אותו קדימה, הגוף שלו

187B21:14 

188B עבור, זה מתבצע, 41כאן. 
189B]40 [עבור? 57 -מתי יגיע ל. 
190B אני כאן מצוות את , אני עוד מעט אעדכן אותך, 41כאן

 .עבור, הכוח הזה והוא ינוע
191B]40[  עבור, 1אל תשכח לשים לפניו יחידת משנה קטנה של. 
192B עבור, מבצע, עם זה אני מתעסק, 41כאן. 
193B גשר [" רתום"האם יהיה מוכן לזוז עם ה, 40כאן

 .עבור? ]הגלילים
194B]41 [עבור, חיובי . 
195B]40 [כפי שאני רואה מפה שאפשר לזוז, נדמה לי. 

196B21:15 
197B עבור, הכל יזוז, 41כאן. 
198B להזיז! להזיז, 40כאן! 

199Bדקות 3 -רחשים משך כ 

200B21:18 
201B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
202B]44 [עבור, רות. 
203B עבור? ]לא ברור[ביצע את האזור של  4האם , 41כאן. 
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204B אבל , "טרטור"ו" עכביש"עדיין לא פתח את  4, 40כאן
 -תגיעו בהקדם ל. נראה לי שאפשר יהיה להתחיל לרדת

 .עבור, 57

205B21:19 
ח "דו

14חטיבה   
21:20 

לעיון בדו"ח 
 חטיבה 14 

 כאן הקש נא

206B]41 [ ,סוף, רות. 
207B40  עבור, 4כאן. 
208B 40כאן 
209B אש. 52" עכביש"מתקדם עד , "עכביש"נכנסתי ל, 4כאן !

 !אש
210B שים לב שקרוב אליך כבר ישנם אנשים של . מצוין, 40כאן

 . עבור, 2
211B עבור? איפה, 4כאן. 
212B]40 [האם אתה " סגול" 104... הם היו, 52 -כשתגיע ל

 ?מזהה
213B הרבה יותר , הרבה, אבל זה יותר צפונה, חיובי, 4כאן

 .עבור, צפונה
214B]40 [ עכביש"בכל מקרה אתה יכול להתקדם על "

, 9אכניס מיד את , אם תעשה זאת מהר. 52 עד" טרטור"ו
 .עבור

215B21:20 

216B אש! הופה. 52נגיע עד , זה בסדר, 4כאן! 
217B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
218B עבור, רות, 40כאן. 
219B עבור, 52" עכביש"יגיע ל 9 -אתה מתכוון ש, 41כאן. 
220B]40 [אנחנו , 52-ברגע שיגיע ל, 52 -הוא מיד יגיע ל. חיובי

ישר בציר  9כלפי צפון ואתה תעביר את נפנה אותו 
 .עבור, "מצמד"ומשם הוא יגיע ל" לקקן"לכיוון " עכביש"

221B]41 [1כעת אני נותן לו גם את היחידה הזאת של . חיובי .
? ינהשאלה אם זה חיו, אני קצר 1אני מזכיר לך שעם 

 .עבור
222B עבור. קטנה, כוונתי ליחידת משנה קטנה, 40כאן . 

223B21:21 
224B]41 [עבור, קטנה, קטנה, חיובי. 
225B יתכן שאחרי שאני אראה . נראה לי בינתיים חיובי, 40כאן
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יתכן שאפשר יהיה , ונעשה כאן שקט 52גומר עד  4-כאן ש
 .עבור, 55אותו יחד איתו עד  קדםבינתיים . לוותר

226B]41 [ עבור, 52מציע עד . 
227B]40 [ ניתן לו , 52-ומיד כשהוא יגיע ל, 55בינתיים עד

 .עבור, הוראה לזוז
228B]41 [סוף, רות. 
229B41  40כאן . 
230B 41כאן. 
231B]40 [רתום"צריך להוביל את ה "]עבור, ]גשר הגלילים . 
232B]41 [רתום"ה, ברגע שהוא עובר "]נוסע  ]גשר הגלילים

 . עבור, הכל בסדר, בעקבותיו
233B]40 [רתום"אתה זוכר שבין ה "]יש , 9לבין  ]גשר הגלילים

 ".רתומים"עוד כמה שהם דומים ל

234B21:22 

235B]41 [ובהתאם , אבל פה כמה דברים השתנו, אני זוכר היטב
אני מבטיח לך שזה יהיה . לשינויים האלה אנחנו עובדים

 .עבור, בסדר
236B סוף, רות, 40כאן. 
237B2  עבור, 40כאן. 
238B עבור, רות, 2כאן. 
239B עבור, רואה את כל המדורות אצלך, 40כאן. 
240B רות עבור, 2כאן. 
241B]40 [ח מצב"דו. 
242B מזרחה -הוא נע צפון, "טלויזיה"שלי לעבר  3כרגע , 2כאן

 .עבור, ממערב למזרח" טלויזיה"ויתקוף את 
243B האם אתה נתקל בהתנגדות, 40כאן? 
244B]2 [ הוא יורה כל הזמן, הוא כל הזמן יורים עליו, 20כאן ,

 .עבור, בינתיים הכל תקין

245B21:23 

246B עבור? האם אתה מכניס גוף נוסף שלך, 40כאן. 
247B עבור, שלילי, 2כאן. 
248B טרטור"ו" עכביש"עומד להגיע ל 4, אם שמעת, 40כאן "

 .עבור, 52
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249B עבור, חיובי, 2כאן. 
250B]40 [עבור, שלך 1נדמה לי שזה , 52-כשיגיע ל. 
251B עבור, אבדוק איתו, 2כאן. 
252B]40 [ עבור, שלך 2או  1נדמה לי שאיתו נמצא. 
253B עבור, שלי איתו 1, 2כאן. 
254B קבל אותו חזרה ממנו  52" עכביש"שלך יגיע ל 1-ש, 40כאן

 .עבור, שלך כלפי צפון 3ושתפנה אותו יחד עם 
255B עבור, רות, 2כאן. 

256B21:24 

257B 4תאם זאת במישרין עם , 40כאן. 
258B]2 [עבור, רות. 
259B האש הגדולה הזאת מה זה, 40כאן? 
260B עבור, פגע במשהו הפעם 4 -אני מבין ש, 2כאן. 
261B]40 [ טלויזיה"האם זה לא זרחן על" ? 
262B]2 [עבור, הרבה יותר צפונית" טלויזיה. "שלילי. שלילי. 
263B]40 [ תאם במישרין עם , 4אם כך זה כנראה , 4זה כנראה

 .סוף, 4

264B21:25 

265B ...עבור, ?כאן ברק. 
266B עבור, רות, 44כאן 
267B]? [על מה אתם עובדים בעקרב? 
268B]44 [ עבור, 1על. 
269B]? [תודה. 
270B43  א43כאן' . 
271B4  40כאן. 

21:26 
ח "דו 

14חטיבה   
21:18 

לעיון בדו"ח 
 חטיבה 14 

 נא הקש כאן

272B40  עבור, רות, 4כאן. 
273B]40 [52" עכביש"האם אתה מתקרב ל? 
274B ח מצב "אני עוד מעט אקבל דו, מתקרב. חיובי, 4כאן

 .עבור, מהקודקוד שלי שם
275B]40 [ עבור, 2של  1האם הקודקוד שלך שם זהו. 
276B התקדם יותר מוקדם" עכביש"הוא ב. חיובי, 4כאן .

גם הלכו לו , בזיהוי הכניסה שייםהיו לו ק, הוא" טרטור"ב
והוא נכנס , שנגררו אחרי כלים אחרים, כמה כלים לאיבוד
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 .עבור, "טרטור"עוד מעט ל
277B איך התנגדות אויב, 40כאן? 
278B]4 [ כרגע אנחנו ממתינים , יש פה הרבה מאוד ירי, 20כאן

 .עבור, להתקפת נגד מצפון

279B21:27 
ח "דו

14חטיבה   
21:27 

לעיון בדו"ח 
 חטיבה 14

 נא הקש כאן

280B מה הם הלהבות האדומות האלה שפורצות , רות, 40כאן
 ?כל פעם

281B זה סוללה ארטילרית, לידי לפחות, אני, זה סוללה, 4כאן, 
 . עבור, שכל פעם מצבור תחמושת מתפוצץ

282B 52" עכביש"כשיגיע ל, 2של  1 -אני רוצה ש, רות, 40כאן ,
עם ויכנס תחתיו והוא כבר יפנה אותו יחד  2יצור מגע עם 

 .עבור, ואתה תהיה חופשי לשלב הבא צפונהשלו 
283B יש שני . 2לדעתי כדאי לנצל הצלחה על ידי , רות, 4כאן

אני חושב שכדאי . גדודים של האויב שבאים מכיוון צפון
 . עבור, אותם מכיוון דרום ממזרחלדפוק 

284B]40 [היא , לי נראה שהאפשרות היחידה כדי לא לפגוע בכם
 .עבור, מדרום לצפון

285B 2, בכדי לסייע לי. אבל זה רק אני יכול לעשות, רות, 4כאן 
 .עבור, יכול לבוא ממזרח ונתאם בינינו

286B רות, 40כאן . 
287B2  עבור, 40כאן. 

288B21:28 
יומן 

מבצעים 
   ם"פד

21:30 
לעיון ביומן 

" דווח מבצעי"
פיקוד -
מבצעים /דרום

 נא הקש כאן

289B עבור, רות, 2כאן. 
290B]40 [4שמעת שיחתי עם , האם שמעת? 
291B אני מוכרח . אבל לא כעת, אני יכול ממזרח. חיובי, 2כאן

תוקף את , כרגע, שלי 3. להחזירשלי  3קודם את 
ממולו ואם אני  2אני לא יכול להוריד את ". טלויזיה"

 .עבור, הוא יאבד את הצפון, אסובב אותו
292B עבור, ודבר איתו 4תקים מגע ישיר עם , 40כאן. 
293B4  עבור? איך נשמע, 2כאן. 
294B עבור, היטב, 4כאן . 
295B מכיוון , לרדת אני לא אוכל, כרגע, ממזרח! שים לב, 2כאן

שיש לי יחידה בפנים שהסתובבה כעת משך השלוש שעות 
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" טלויזיה"הדליקה מדורות וכרגע תוקפת את , האחרונות
ליישר קו , אני מוכרח קודם להחזיר אותה. ממערב למזרח

 .עבור, ואז אני נכנס ממזרח למערב
296B עבור, "אמיר"אני נמצא כקילומטר צפונה מ, רות, 4כאן. 

297B21:29 

298B]2 – עבור, "טלויזיה"הוא נמצא כרגע ב, רות] 600ט "מח. 
299B סוף, רות, 4כאן. 
300B]44[ 71  עבור, 40כאן. 
301B]44[ 41  עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן. 
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302B21:30 

303B מי קרא, 41כאן . עבור, רות 41כאן . עבור, רות, 41כאן ?
 .עבור

304B]44 [40 ,עבור . 
305B]41 [עבור, רות. 
306B עכשיו 9איפה נמצא , 40כאן? 
307B]41 [עבור, בתנועה. 
308B]40 [עבור? 55 -האם הגיע ל. 
309B]41 [עבור, יגיע, לא הגיע. 
310B]40 [עבור! זרז אותו! זרז אותו! זרז אותו. 
311B]41 [עבור, מבצע. 
312B]40 [עבור, תזיז את האחרים אחריו. 
313B]41 [עבור, זזים. 
314B סוף, 40כאן. 

315B21:31 
316B43 עבור', כאן א. 

317Bדקות 2 -רחשים משך כ 
318B21:33 

ח "דו
14חטיבה   
21:36 

ח "דוב לעיון
14חטיבה   

כאן הקש נא  

319B4  40כאן. 
320B עבור, רות, 4כאן. 
321B]40[ 53" עכביש"האם הם מתקרב ל? 
322B]4 [ עם , 51-52, 52" עכביש"באזור אני כרגע , 20כאן

האם , 52" עכביש"ואמרתי לו שיגיע עד ל, יחידת משנה
 .עבור? אתם מזהים אותם

323B21:34 

324B]40 [הייתי . אני נמצא בדיוק באגפם. אני רואה אותם
לצומת , 53-שיתקדם עד ל, רוצה שיזוז אפילו קדימה יותר

 .אבל בזהירות, "כספי"
325B]59עבור, את ההודעהבלתי קי, ]?['א59-מ 59] ?'א. 
326B]4 [טרטור"הבעיה היא שהקודקוד ביחידה השנייה ב" ,

יש לו מספר כלים פגועים , ט"היא עלתה על מארב נ
ואני לא רוצה , הקודקוד שמה מארגן את העסק. ופצועים

 .עבור, היא עלולה להסתבך שם, לשלוח את יחידת המשנה
327B]40 [על האם אתה רוצה להכניס את מי שנמצא . הבנתי

 ?"טרטור"לעזרת זה שבציר " עכביש"ציר 
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328B אני לא רוצה לסבך אותם שם יותר מדי. שלילי, 4כאן .
אני אמרתי לו שיבדוק מה מצב ההתנגדות ואם הכול 

אז אני יורה לו לתפוס עמדות מצפון , בסדר שמה
 .עבור, לרדת דרומה 9 -ואז זה יאפשר ל" טרטור"ל

329B21:35 

330B]40 [האם אתה מחזיר , 52 -יגיע לכשהוא , עכשיו. בסדר
 ?2 -אותו ל

331B ליחידות המשנה . אני רוצה לראות מה המצב כאן, 4כאן
, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה. שלי יש כלים פגועים

השאלה . כתוצאה מכל מיני רעים ופגיעות בקודקודים
היא איך זה יתפתח מצפון מפני שאני שמעתי ששתי 
יחידות של האויב באות מצפון ואני רוצה לקדם את 

 . עבור, פניהם
332B תחזיק אותו אצלך כפי שהיה עד עכשיו, אם כך, 40כאן ,

 .עבור
333B]4 [ סוף, רות, 20כאן. 
334B ייתן איזה , 52 -כשהוא יהיה ב, .כש, מאוד חשוב, 40כאן

. כדי שאני עצמי אוכל לזהות אותו, שהוא סימן הזדהות
 .9אני נמצא באגפו ואז אני אוכל להכניס את 

335B21:36 

336B רק אני לא הייתי מציע לסמוך על הניווט שלו, רות, 4כאן ,
-מדובר ב, בפועל. סגן[" קודקוד משנה"הוא , כיוון שהוא

ללא , וזה תוך כדי לחימה, ]ן אהוד גרוס"רס –' פ א"מ
 .עבור, ם השטחהיכרות ע

337B נראה לי שהוא , לפי המקום שהוא יורה עכשיו, 40כאן
שהוא נמצא באיזה מקום אני חושב , 52-עדיין לא הגיע ל

 .51בסביבות 
338B אמרתי לו  51אני קידמתי אותו עד , יכול להיות, 4כאן

 .עבור, 52 -ל דלגעכשיו שי
339B לתת רקטה , 52 -בקש ממנו כשיהיה ב, רות, 40כאן

 .עבור, צבעונית
340B סוף, רות, 4כאן. 

341Bדקות 2 -רחשים משך כ 
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342B21:38 

343B9  עבור, 40כאן. 
344B עבור, רות, 9כאן. 
345B]40 [האם אתם בתנועה? 
346B]את השאלה? ט"הקשר מעביר למח[ 
347B40  עבור, חיובי, 9כאן . 
348B]40 [מקומך? 
349B9  מקומך, 40כאן? 
350B]9 ["עבור, 59" עכביש. 

351B21:39 

352B עבור, 55 -נוע במהירות ל, 40כאן. 
353B עבור, אני מחכה לגוף שיצטרף אלי, 9כאן. 
354B 55 -מיד לתתקדם , סע בלעדי, אין כל צורך, 40כאן. 
355B]9 [עבור, בסדר. 
356B עבור, הם נוסעים לפניך, מה זה יצטרף אליך, 41כאן. 
357B]9 [41  עבור, רות, 20כאן. 
358B]41 [עבור, רות. 
359B9  עבור, נוסעים לפניך, 41כאן. 
360B41  עבור, חיובי, 9כאן. 
361B]41 [סוף, רות. 
362B41  40כאן. 
363B 41כאן . 
364B מה  ]גשר הגלילים[" רתום"צריך להזיז את ה, 40כאן

 .עבור, שיותר מהר
365B21:40 

366B]41 [סוף, רות. 
367Bדקות 2 -רחשים משך כ 

368B21:42 
369B]? [מכנס"קרא ל" ]חטיבה / ש"כים חרמ"פלוגת קורס מ

, ברשת החטיבה] שקד") אריק("בפיקוד סרן אריה  421
 .סוף

370Bדקות 3 -רחשים משך כ 

371B21:45 
372B2  עבור, 40כאן  2. עבור, 40כאן. 
373B41  עבור, 40כאן. 
374B40  עבור, הודעה, 2כאן. 
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375B דוח מצב, 40כאן. 
376B הסתבך בשדה , "טלויזיה"שלי נמצא ממערב ל 3, 2כאן

 ].לא ברור.[כלי אחד , כלי אחד עלה על מוקש. מוקשים
אני מקווה שיצליח בצורה , הוא כרגע מחלץ את עצמו

 .עבור, יגיע אלי בחזרה, ליתאנורמ

377B21:46 

378B להפנות , אחרי שיחלץ את עצמו, נראה לי שכדאי, 40כאן
ללחוץ שם על שארית כוח  4ויחד עם , אותו לכיוון מערב

 .עבור, האויב שנשאר
379B אני רוצה רק . אמרתי שאני עושה את זה, בסדר, 2כאן

אחד נמצא . מכיוון שלא מתמצאים, לרכז את הכוחות
יתחילו אחד על השני , אני אוריד את השנייה, לפנים
 .עבור, לירות

380Bאבל כרגע חשוב מאוד , תתאם אתה ביניהם, 40 כאן
 .עבור, הצפוני" אמיר"להגביר את הלחץ על איזור 

381B]2 [עבור? צפוני" אמיר"האם אמרת ... כאן אמי. 
382B]40 [מרכזי וצפוני. חיובי. 
383B אני " אמיר. "זה בסדר" מיסורי"אם התכוונת , 2כאן

 .עבור, יתעסק 4חושב שרק 
384B מרכזי " מיסורי". "מיסורי"כוונתי ל, אתה צודק, 40כאן

 .וצפוני

385B21:47 

386B מיסורי"שלי יגיע בחזרה ויכנס ל 3, שלי 2, בסדר, 2כאן "
 .עבור, צפוני

387B כי אני רוצה להגביר את הלחץ , עשה זאת מהר, 40כאן
 .עבור, ולסיים את מה שנשאר בתוך המקום הזה

388B עבור, רות, 2כאן. 
389B סוף, 40כאן. 
390B עבור, 41כאן. 
391B41  עבור, 40כאן. 
392B עבור, 41כאן. 
393B]40 [רתום"האם ה "]זז ]גשר הגלילים? 
394B עבור, אני צריך פה לפנות והוא זז, 41כאן. 
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395B להזיז במהירות את , אני אומר כבר מספר פעמים, 40כאן
 .עבור, ]גשר הגלילים[" רתום"ה

396B]41 [עבור, יזוז בעוד מספר דקות. 

397B21:48 

398B 9מה עם , 40כאן? 
399B הזה אז  ,הוא עובר, בבתנועה וברגע שהוא עוז 9, 41כאן

 ]..ולא ברור נקטע..[זז
400B]40 .. [עבור, 4עד שאתאם בינך ובין , 53 -תמתין ב. 
401B1  עבור, הודעה, 41כאן. 
402B]1? [עבור, רות. 
403B]41[ עבור, תתחיל להזיז 

404B21:49 

405B41  עבור, רות, 1כאן. 
406B עבור, לךתתחיל להזיז את מה שאמרתי , 41כאן. 
407B עבור? עד איפה, רות, 1כאן. 
408B]41 [עבור, עד הפנייה. 
409B]1 [סוף, רות. 
410B4  40כאן  4. עבור, 40כאן. 

411B21:50 
412B41 של נפרד 11-מ. 
413B]41 [1  בוא אלי]..לא ברור.[ 

414B21:51 

415B41 של נפרד 11-מ. 
416B עבור, 41כאן. 
417Bעבור, מגיע אליך עכשיו 9הכוח של , של נפרד 11-מ. 
418B]41 [סוף, רות. 
419B1  סוף, בוא אלי, 41של. 

420B21:52 
421B4  עבור, 40כאן. 
422B].עבור, ].לא ברור. 
423B4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן . 

424B21:53 
425B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
426B41  עבור, רות, קבל, 42כאן. 
427B]41]. [סוף, 55] לא ברור . 

428B21:54 
429B41  40כאן. 
430B עבור, רות, 41כאן. 
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431B]40 [ מסרת קודםמה? 
432B]41 [עבור, 55 -מזיז ל. 
433B]40 [האם בתנועה?. 
434B]41 [עבור, מתחיל. 
435B]40 [ לתים'ד"האם את אלה שאינם "]אבל  ]דוברות

 ? על אחרים שכבר ראיתי בדרך הגיעו, לאותם מטרות
436B]41 [ לתים'ד"העם "]עבור, אין לי מגע ]דוברות. 
437B]40 [ לתים'ד"לא "]דוברות[" לתים'ד"דומים ל, ]דוברות.[  
438B]41[ עבור, אלה בסדר גמור. 
439B]40 [כולם ישנם ? 
440B]41 [עבור, ביד. 
441B]40 [מצוין . 

442B21:55 

443B ושזה ומה ששאלת יהי, השינוי הוא, לשאלתך זו, 41כאן 
 .עבור, באותו ציר

444B אמרת יהיו באותו ציר, 40כאן? 
445B]41[ עבור, חיובי. 
446B שבדקת את זה היטבאני מקווה , 40כאן. 
447B]41 [עבור, יותר פשוט יותר טוב, בדקתי. 
448B סוף, רות, 40כאן. 
449B4  עבור, 40כאן. 

450B21:56 

451Bאיך נשמע ]?יין[ -דרור מ. עבור? איך נשמע ]?יין[ -דרור מ ?
 .עבור

452B עבור, רות, ]?[כאן. 
453B]לנחיתה, דקות אליך 5 -כ] ?יין. 

454Bדקות 2-רחשים משך כ 
455B21:58 

456B10  עבור, "פלדה"קורא ב, 50כאן  10, 50כאן. 
457Bרחשים משך כדקה 

458B21:59 
459B2  עבור, 40כאן  2. עבור, 40כאן. 
460B40  עבור, רות, 2כאן. 
461B עבור, 4צריך ללחוץ מכיוון שלך לכיוון של , 40כאן. 

462B22:00 
463B 3אני הייתי רוצה את , שלי 2אני יכול להוריד את , 2כאן 
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 .עבור, נפגעים הסתבך בשדה מוקשים ויש לו, להחזיר
464B ללחץ מהיר דרך  2ותוריד את  3את  חזרה, 40כאן

 .עבור, לכיוון מערב" מיסורי"
465B]2 [ כרגע הוא מסובך . יחזור 3 -אני אבצע ברגע ש, 20כאן

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

466B]40 [ שלמקום  3האם תעלה את]2 -ב עומד ].לא ברור? 
467B]2 [עבור, חיובי. 
468B]40 [מיסורי"תוך כמה זמן תוכל להיכנס לתקיפה ב"? 
469B]2 [20 -כ, לפחות, אני מעריך. יגיע 3 -ברגע ש, אינני יודע 

 .עבור, דקות
470B סוף, עשה זאת מהר, 40כאן. 

471Bרחשים משך כדקה 

472B22:02 

473B41  עבור, 40כאן. 
474B עבור, 41כאן. 
475B 1תלך יחידת משנה של , בכל זאת, 9חשוב שלפני , 40כאן ,

 . עבור
476B עבור, הלכה לפניו, 41כאן . 
477B עבור? האם היא מצוותת איתו, 40כאן. 
478B עבור, ציוותתי אותה אישית, 41כאן. 
479B]40 [בדוק אם זה קשור ביניהם. 
480B]41 [עבור, באופן אישי עשיתי את זה, קשור. 
481B סוף, 40כאן. 
482B] בשור מיין .יין. ]לא ברור.[ מייןבשור  ]?מסוק –יין. 

483B22:03 
484Bסוף, "עצמאות"עבור ל ,42 ]סגן[" משנה"כאן  יין, יין. 
485B]האם יש לך אור בשבילי] יין? 
486B] סוף, אתה מפריע, "עצמאות"עבור ל, חיובי ]42משנה. 

487Bדקות 5 -רחשים משך כ 

488B22:08 
489B41  9כאן  41. הודעה, 9כאן  41. עבור, הודעה, 9כאן ,

 . עבור, הודעה
490B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
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491B9  עבור, רות, 42כאן. 
492B נקטע ..[ ]טנקים[ "כבדים"של אני קיבלתי יחידה , 9כאן

 ]41י "ע
493B9  עבור? האם קורא, 41כאן. 
494B]9 .. [באה יחידה , שממש ממולו, הוא טוען, 53 -שלחתי ל

 .עבור, מאותו סוג וכמעט היו בעיות
495B]41 [עבור, אמור שנית. 

496B22:09 

497B 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
498B]41 [עבור? האם היו בעיות או לא היו בעיות. 
499B עבור, אבל צריך למנוע, לא היו, 9כאן. 

500B קלטותהדקות במעבר בין  9חסרות 

501B22:18 

502B].לא ברור.[ 
503B]40 [ תבדקו עם . הוא עסוק, 4אי אפשר לבדוק עכשיו עם

 . עבור, היחידה
504B44  סוף! תאם, 4רד ליחידות משנה של , 41כאן. 
505B41  עבור, הודעה, 2כאן  41. עבור, הודעה, 2כאן. 
506B40  ממקומו האחרון, לפי פקודה, 9מזיז את  אתה, 41כאן ,

 .עבור
507B41  עבור, הודעה, 2כאן. 
508B עבור, רות, 41כאן. 

509B22:19 

510B זה שתי יחידות, היחידה שבאה ממול! שים לב, 2כאן, 
והוא  4 ]תחת פיקוד[ פ"שהיה ת" אהבה"אחד זה  .למעשה

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

 .עבור, "חמדיה"והוא עולה על 
511B עבור? 2האם שמעת את , 41כאן  9, 41כאן. 
512B] המתן, 9כאן  ]9קשר של. 
513B] הוא לא שמע, עסוק ]מפקד[" קודקוד"] 9קשר של. 
514B עבור, זה יחידות שלו. 2תצרו קשר עם , 41כאן. 
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515B9  עבור, הודעה, 2כאן. 
516B2  עבור, רות, 9כאן. 

517B22:20 

518B אחד זה . יחידות 2מה שבא ממולך זה ! שים לב, 2כאן
עם , 4 ]תחת פיקוד[פ "שהיה ת, "אהבה"שמה , "אהבה"

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

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

519B סוף, רות, 9כאן. 
520B9  עבור, 40כאן. 
521B40  עבור, רות, 9כאן. 
522B תקים מיד מגע עם היחידה שהגיעה אליך בציר , 40כאן

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

523B40  עבור, אמור שנית, 9כאן. 

524B22:21 

525B תקים מגע עם יחידת הטנקים שבאה מולך , 40כאן
וקבל ממנה  4 -תבדוק אם היא שייכת ל". עכביש"ב

 .עבור, "עכביש"פרטים על ציר 
526B40, 40  עבור, רות, 9כאן. 
527B עשה זאת מהר ודווח לי מייד מצב, 40כאן. 
528B40 ,9  סוף, אני אבדוק עם היחידה ואדווח לכם, 2כאן . 
529B סוף, 40כאן. 
530B4  עבור, הודעה, 9כאן. 

531B22:22 

532B]40 [9 עזוב , הוא עסוק כרגע בקרב קשה, 4 -אל תקרא ל
 .תקים פשוט מגע עם היחידה שבאה מולך, אותו כרגע

533B40  מוכן לתזוזה, 53 -אני ב, בסדר, 9כאן. 
534B קבל פרטים מהיחידה , במקומךהמתן , ברור, 40כאן

 .עבור, לגבי מצב הציר והאוייב בו" עכביש"שבאה על 
535B40  עבור, זה ברור, 9כאן. 
536B עבור, קבל פרטים ודווח לי מיד, 40כאן. 
537B40  עבור, רות, 9כאן. 
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538B22:23 
539B]? [10  עבור, 11כאן. 

540Bדקות 2 -רחשים משך כ 

541B22:25 
542B]44[ 4  עבור, 40כאן. 
543B4  עבור, 42כאן. 
544B40  עבור, 4כאן 

545B22:26 
ח "דו

14חטיבה   
22:20 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

  כאן הקש נא

546B ח מצב"דו. עבור, רות, 40כאן. 
547B כלים"יש להם , "אמיר"נמצאים מצפון ל 2 -ו 1, 4כאן "

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

 .עבור, עד כאן. צפון
548B ים כלפי צפון ימבין נמצאים כקילומטר עד שנ, 40כאן

 ?"אמיר"ל גם ממזרחהאם ליד הכביש או  .בהתארגנות
549B]4 [ עבור, "לכסיקון"משני צידי , 20כאן. 
550B]40 [האם יש עליך לחץ ". לכסיקון"משני צידי  ,הבנתי

 ?מכיוון כלשהו
551B]4[... יחידת". עכביש"פתח את...]נקטע[ 
552B נפתח" עכביש"אמרת ש, 40כאן?! 

553B22:27 

554B]4 [ חיובי , חיובי, 20כאן.]בכל אופן, הוא. ]חסימת קשר ,
, "עכביש"בציר , 55" עכביש"מפנה כלפי , בכל אופן, הוא

 ].חסימת קשר.[. עבור
555B האם . 53" עכביש"ב, 9הוא נפגש כבר עם , נכון, 40כאן

 .עבור? "טרטור"ידוע לך מה המצב בציר 
556B]4 [ 22, 20כאן ". טרטור" –" לכסיקון"באזור , 20כאן 

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

 .המתן, כרגע מתארגנתהיא , לה הרבה נפגעים

557B22:28 
558B4  כאן  4, 4. עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור? איך נשמע, 2כאן

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

559B22:29 
560B4, 4  עבור, קורא לך 2, 42כאן. 
561B42  עבור, הודעה, 2כאן. 
562B עבור, רות, 42כאן. 
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563B התקשר , "בסין", "בסין"ש 4 -תודיע ל! שים לב, 2כאן
לאותו  4של  27מבקש המשך הנחתה של  ,"עוגה"איתי ב

 .עבור, להתקשר איתו" עוגה"מקום ושמישהו יכנס לרשת 
564B סוף, רות, 42כאן. 
565B4  עבור, 42כאן . 
566B2  ימשיך  4של  27 -אני מבין שאתה רוצה ש, 42כאן

 .עבור, בביצוע

567B22:30 

568B2  עבור, 42כאן  2. עבור, 42כאן . 
569B4  עבור, 42כאן. 
570B40 ].דוברים בו זמנית 2גם , כנראה. לא ברור.[ 
571B4  עבור, 42כאן. 
572B]9 [40  עבור, הודעה, 9כאן  40.. , הודעה, 20כאן. 
573B9  סוף, מדבר עם מישהו 40, המתן, 42כאן. 
574B4  עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן. 

575B22:31 

576B]קורא לך 42, 4, 4] תחנת ממסר. 
577B40  עבור, 4כאן. 
578B עבור, רות, 40כאן. 
579B]חיוג?[ 

580B22:32 

581B]חיוג[ .הלו] טכנאי?[ 
582B]כן] טכנאי? 
583B]10-30על הקו השני תן לי מיד ] טכנאי. 
584B]על הקו השני 10-30] טכנאי? 
585B]תשאיר פה את הרחש. תודה, כן] טכנאי. 
586B]כן  ]?חיוג] [טכנאי. 
587B]נמאס] לא ברור[אבל  ]טכנאי. 
588B]תודיע לו אתה בדרך שלך ]טכנאי. 
589B]טוב] לא ברור[ ]טכנאי. 
590B]וחיוג שיחה בין טכנאים[ 

591B22:33 
592B]כן] טכנאי? 
593B]תן לי פה רחש מיד] טכנאי. 
594B]בסדר] טכנאי. 
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595B]רחש[ 
596B40  4כאן  40. עבור, "בשור"ב, 4כאן  40. עבור, 4כאן ,

 .עבור, "בשור"ב
597B עבור, רות, 40כאן . 40כאן. 
598B י רחש"נקטע ע[...במארב תקלנ 3, 4כאן[  

599B22:34 
ח "דו

14חטיבה   
22:32 

ח "דוב לעיון
  14חטיבה 

 כאן הקש נא

600B4  40כאן. 
601B40  עבור, 4כאן. 
602B עבור, רות, 40כאן. 
603B לפי  ,לפי. 3אני חוזר לגבי . 2, 1דיווחתי לך לגבי , 4כאן

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

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

604B 9או חסר לך  ]טנקים[" כבדים"האם חסרים לך , 40כאן 
 .עבור, ]צנחנים[

605B]4 [ 9בחלק הדרומי חסר , 20כאן ]בחלק הצפוני , ]צנחנים
המתן  . ]טנקים[" כבדים"יכול להיות שעוד מעט יחסרו 

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

606B22:35 

607B]40 [ סרוק"האם אמרת עד" ? 
608B]4 [ לאזור שמצפון לזה  ,'א" מצמד"נכנס ל' א5, 20כאן

 .עבור, "סרוק"ונמצא ב
609B סרוק"נמצא ב, רות,  40כאן." 
610B]4 [ מצמד"הוא שולט על כל המרחב בין . חיובי, 20כאן "

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

611B כבדים"האם חסרים לך , עכשיואני שואל , רות, 40כאן "
 ?]צנחנים[ 9או חסר לך ] טנקים[

612B22:36 
ח "דו 

14חטיבה   

613B]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 
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22:35 
ח "דוב לעיון

  14חטיבה 
 כאן הקש נא

614B]40 [ האם אתה בינתיים במצב  שאתה יכול לחכות לכלים
 ?]טנקים[" כבדים"

615B]4 [ אם  .הלחץ נחלש, אנחנו כרגע מתארגנים, 20כאן
 .עבור, רוצים לפרוץ יותר צפונה צריך תגבור

616B טרטור"האם בסביבות  .מיד אטפל בזה, ברור, 40כאן "–  
 ?עכשיו] צנחנים[ 9את צריך " לכסיקון"

617B]4 [ יש שמה יחידת משנה ספקטור . שלילי, 20כאן]ל "סא
לו היו נפגעים ... אבל גם הוא, ]424ד "מג –משה ספקטור 

 .עבור, את העניינים ועוד מעט נראהמארגן שם והוא כרגע 
618B]40 [ האם לפי המצב הזה אתה מציע עדיין לא לשלוח את

9? 

619B22:37 

620B]4 [ יהווה לחץ זה  9אני מציע להתחיל לשלוח את , 20כאן
שהינה , 1נוסף ובעקבותיו את יחידת המשנה של 

 .עבור, משוחררת
621B]40 [1ויחידה של  9ן אני מבי. 
622B]4 [ כלאני מתייחס ליחידה שמשוחררת מ. חיובי, 20כאן 

 .עבור, מאמץ
623B ושולח , מיד בודק, אינני בטוח אם יש לו כזאת, 40כאן

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

 .עבור
624B]4 [ יאבטח את עצמו היטב כלפי צפון 9 -ש, רות, 20כאן ,

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

625B עבור? ר או טנקים"האם לדעתך יש שם חי, 40כאן. 
626B]4 [ ר עם כלים שלהם מתוחכמים"כפי הנראה חי, 20כאן 

 .עבור, ]טילים[

627B22:38 

628B סוף, מטפל ואתקשר בהקדם, רות, 40כאן. 
629B9  עבור, 40כאן. 
630B40  עבור, רות, 9כאן. 
631B עבור? 4האם דיברת עם יחידת המשנה של , 40כאן. 
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632B לא מצליח לעשות , שלי ניגש אליהם ]סגן[" משנה", 9כאן
  .עבור, אליהם שדר

633B]40 [עבור, האם מסוגל לתת להם סימנים? 
634B עבור, אני בודק שנית, 9כאן. 

635B22:39 

636B9  עכביש"דחוף מאוד שתרד בציר ! שים לב, 40כאן "
לפני  .ל נקיוהכ" עכביש"לא בטוח שמצפון לציר . למטה

 עם ,אישית ,שתשוחח, חשוב ביותר, שאתה יורד
, 53 -שהגיע ל ,4של יחידת משנה של  ]מפקד[ "קודקוד"

 .עבור
637B40  אי אפשר היה לקבל , אני עצרתי אחד שעבר כאן, 9כאן

 .עבור ,ממנו אינפורמציה מתאימה
638B]40 [ 1האם לפניך יחידת משנה של? 
639B40  המתן, 9כאן. 
640B40  יש לי יחידת משנה אחת שנמצאת ממש לפני, 9כאן ,

 .עבור

641B22:40 

642B מים"זחל[ "כלים"רק אלה שב, קח את שלך, 40כאן [
 .את יחידת המשנה תניע לפניך. מוגנים עם יחידת המשנה

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

643B40  עבור, מבצע, 9כאן. 
644B דוברות[" יםדל'ד"אל תיקח איתך שום דבר מה, 40כאן[ ,

 .עבור, בינתיים ].לא ברור.[מאלה ש
645B40  עבור, זה ברור, 9כאן. 
646B סוף, רות, 40כאן. 

647B22:41 

648B2  עבור, 40כאן. 
649B40  עבור, רות, 2כאן. 
650B]40 [ בחלק הדרומי  מיידישלך יכול לפתוח בלחץ  2האם

 .עבור ?"מיסורי"של 
651B עבור? האם אמרת דרומי, 2כאן. 
652B]40 [עבור, מרכזי-דרומי. 
653B שלי עוד מסובך  3 ,אם כי ,אני יכול להוריד אותו, 2כאן
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, נשתדל להעביר אותו כך שלא ירו אחד על השני, בשטח
 .עבור

654B22:42 

655B עבור ?4האם שמעת שיחתי עם , 40כאן. 
656B עבור, עדיין ,שלילי, 2כאן. 
657B]40 [שלו נמצאות בציר יחידות  2 :הבאבמצב  4! שים לב

האם ". שיק" –" לכסיקון"מונה קילומטר צפ, "לכסיקון"
 ?מזהה

658B]2 [המתן ,המתן . 
659B עבור, מזהה, 2כאן. 
660B האם מזהה ."סרוק"יחידה נוספת שלו נמצאת ב ,40כאן? 

661B22:43 

662B אני אזהה , "שיק" –" לכסיקון"כוון אותי מצומת , 2כאן
 .עבור, יותר בקלות

663B]40 [ישר מערבה . 
664B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
665B]40 [9, המתן. 
666B עבור, רות, 2כאן. 
667B]40 [ טרטור"בצומת  נמצאת ,שלויחידה נוספת "– 

 .עבור, "לכסיקון"
668B]2 [עבור, רות. 
669B]40 [יחידה זאת עלתה על מארב ויש לה הרבה נפגעים ,

 .עבור, נמצאת בהתארגנות
670B]2 [עבור, רות. 
671B]40 [ לקקן"מ ,"עכביש"יחידה נוספת שלו פתחה את ציר "

 .עבור, 53" עכביש"עד 
672B]2 [עבור, רות. 
673B]40 [שלך לחלק  2-רוצה שתפעיל לחץ מיידי מ .זה מצבו

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

674B22:44 
675B]2 [עבור, בסדר, רות. 
676B כדי שיגיע  "עכביש"בציר  9בינתיים מכניס את , 40כאן

 .עבור, "לקקן"ו" לכסיקון" –" עכביש"לצומת 
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677B]2 [עבור, רות. 
678B]40 [ עבור, לשמאלך עובר עכשיו! לבשים. 
679B]2 [עבור, בסדר, רות. 
680B40  עבור, הודעה, 9כאן. 
681B עבור, רות, 40כאן. 
682B40  טוענת שקיבלה פקודה  ,היחידת משנה שהגיעה, 9כאן

כך שהם לא  ,נמצאת אצליליחידת המשנה שכבר להצטרף 
 .עבור ,שניהם מה לעשות יודעים ממש

683B]40 [זה מה שהיא תעשה ,אם היא קיבלה את הפקודה . 
684B40  סוף, אני אנסה לסדר ביניהם, 9כאן. 

685B22:45 

686B האם כוונתך ליחידה שבאה מ .אין כאן מה לסדר, 40כאן-
 .עבור ?4

687B]9 [9  עבור, אמור שנית ,40כאן. 
688B 4כוונתך ליחידת המשנה של האם , 40כאן? 
689B הוא טוען שקיבל פקודה . אפילו לא ידוע מי הוא ,9כאן

 .עבור, מהממונה עליו להצטרף ליחידה שאני קיבלתי
690B להם לבצע את מה שהם עושיםיר אשת, רות, 41כאן ,

 .עבור
691B שילכו מיד , יחד עם אלה שיש אצלך, קח אותם, 40כאן

 .עבור, מערבה" עכביש"בציר 
692B זה שהצטרף . שהוא יתקשר ליחידת האם שלו, 41כאן

יתקשר ליחידת האם שלו ושם ינחו אותו מה  ,אליך
 .סוף, לעשות

693B41 , עבור ,50כאן. 

694B22:46 

695B עבור, רות, 41כאן. 
696B ל "צ –צומת טסה [" ציילון"אני שולח לך ב, 50כאן

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

697B]41 [עבור, שיכנס, תוודא שמה שצריך להיכנס, רות. 
698B דוברות[" מפלצות"אני שולח לך שתי , מבצעים, 50כאן 

 .סוף, על הציר ]לואה'או דוברות ג
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699B שיש איתך  ]טנקים[ "כבדים"קח איתך את ה ,9, 40כאן
לכיוון " עכביש"ואת אלה שבאו מולך ותחזור בציר 

 .עבור ,"לכסיקון"
700B40  עבור, רות, 9כאן . 
701B]40 [האם בתנועה? 
702B]9 [עבור, חיובי. 
703B]40 [ר עם "יש כנראה כוחות של חי ,באגפך הימני! שים לב

 .עבור, היה זהיר בעת הנסיעה! שים לב, טילים

704B22:47 

705B40  עבור, רות, 9כאן. 
706B עבור, 4האם יודע איפה נמצאות יחידות של , 40כאן? 
707B40  עבור, "שיק" –" סרוק"באזור , באזור, 9כאן . 
708B טרטור"יש לו גם יחידה באזור ו, רות, 40כאן "– 

 .עבור, "לכסיקון"
709B40  לכסיקון –" טרטור"האם אמרת יחידה ב, 9כאן" ,

 ?עבור
710B לקקן"באזור ויתכן שתמצא גם מישהו , חיובי ,40כאן", 

 .עבור
711B40  עבור, רות, 9כאן. 

712B22:48 

713B תדליק אורות, 52" עכביש"ל תגיעכרוצה שאני , 40כאן, 
 ,נמצא מדרום לך, או תן סימן ברקטה צבעונית, לרגע

 .עבור, רוצה לזהות
714B40  עבור, רות, 9כאן. 
715B9  עבור, "בשור"ב ,4של  21כאן. 
716B עבור, רות, 9כאן. 
717B עבור ?מקומך, 4של  21כאן. 
718B עבור, 53 "עכביש", 9כאן. 
719B עבור? עם מה אתה, רוצה להצטרף אליך, ]4של [ 21כאן. 
720B עבור? האם אתה מתכוון אישית ,9כאן. 
721B עבור ?עם איזה כוח, שלילי, 21כאן. 
722B עבור, לא ברור, 9כאן. 

723B22:49 
724B עבור? איזה יחידה אתה ,21כאן. 
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725B עבור, ]247' חט' רשת מבצעים א[" ברק"אני , 9כאן. 

726B22:50 

727B1  עבור, 40כאן  1. עבור, 40כאן. 
728B עבור, רות, 1כאן. 
729B האם יש לך יחידת משנה שלך חופשית, 40כאן ? 
730B ממנה שלחתי עם כיוון ש ,תטניש יחידת משנה מוק, 1כאן

 .עבור, 9

731B22:51 

732B]40 [צריך תוספת של כנראה  4 -ש ,המצב הוא כזה
 ,קבוצה נוספת 9האם ניתן לצרף אל . ]טנקים[ "כבדים"

 .עבור, 4 -כדי שיגיעו ויסייעו ל
733B עבור? האם ברור לאן ולאיזה כיוון ,האם, רות, 1כאן. 
734B עבור, היכן נמצא 9אני מייד בודק עם , לי ברור, 40כאן. 
735B9  40כאן  9. 40כאן . 
736B40  המתן, נותן פקודה, 9כאן. 

737B22:52 
738B40  אם אתה יש לך כוונות לעצור  ,פה הכל מתגלגל, 41כאן

 .עבור, הודיע, באיזה שהוא מקום
739Bדקות 3 -רחשים משך כ 

740B22:55 

741B41  40כאן. 
742B עבור, רות, 41כאן. 
743B]40 [55 -האם הגעת ל? 
744B עבור, 55ליד , לא, 41כאן. 
745B יש יחידת משנה פנויה אותה אוכל  1-האם ל, 40כאן

 .עבור ?4לשלוח לעזרת 
746B עבור, אני תכף אבצע ,המתן, 41כאן. 

747Bרחשים משך כדקה 

748B22:57 

749B40  סוף, אני עוד מעט אתן לך תשובה בדיוק, 41כאן. 
750B41רות', א52 -מ' א41', א41. עבור, רות', א52 -מ' א41', א ,

 .עבור
751B עבור, רות, 41כאן. 

752B22:58 
753B]52עבור, רות ?'א41האם ] 'א. 
754B]41 [עבור, חיובי. 
755B]52וסע כיוון מערבה ]כביש[" שחור"על ה עלה' א41] 'א ,
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האם ', א41', א41, 41. עבור? האם שומע' א41. עבור
 . עבור? שמעת

756B עבור, לא שמע אותך' א41, שלילי, 41כאן. 

757B22:59 

758B41וסע כיוון מערבה ]כביש[" שחור"עלה על ה' א52 -מ' א ,
 .עבור, סע כיוון מערבה

759B41  עבור, 40כאן. 
760B ניגש 41 מיד, המתן, 41כאן. 

761B23:00 

762B2  עבור, 40כאן. 
763B]52עבור? האם שמעת את הודעתי', א41', א41] 'א. 
764B2  עבור, 40כאן  2, 40כאן. 
765B עבור, רות, 2כאן. 
766B]40 [מיסורי"יל את הלחץ לכיוון תחהאם אתה יכול לה"? 

 .עבור
767B]2 [ לעבר המדורות , "מיסורי"כעת לכיוון  2אני מוריד את

שלי בדרך  3 ]סגן[" משנה". הצפוניות יותר, הרחוקות יותר
 4הם השאירו . אתאם שלא ירו אחד על השני, חזרה

 .עבור, בשטח ]טנקים[ "כלים"
768B]40 [האם פינו את האנשים? 
769B]2 [עבור, חיובי. 

770B23:01 

771B 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 ממזרח ו, "מיסורי"להיכנס מיד ל

 .עבור, 4נתתי לך קודם מיקומו של . למערב
772B]2 [ יורדאבל אם הגדוד הזה . זה יש לי, רות, 20כאן ,

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

773B רוץ מיד ותקוף בגזרת , חבל על הזמן, לילה, 40כאן
 . ממזרח למערב" מיסורי"

774B]2 [סוף, רות. 
775B41 , עבור ,40כאן. 
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776B עבור, רות, 41כאן. 
777B]40 [ עבור? יחידה פנויה הייתה 1האם אצל . 

778B23:02 

779B מחלק ששלחתי כבר ,נסה לארגן משהומאני , 41כאן, 
 .עבור

780B]40 [ 9ששלחת עם חלק? 
781B]41 [עבור, חיובי. 
782B]40 [ 9שיזוז עם  9מה ששלחת עם. 
783B41  40כאן. 
784B עבור, רות, 41כאן. 
785B]40 [ עבור, 9שיסע עם  ,9מה ששלחת עם. 
786B עבור, רות, 41כאן. 
787B]40 [ תמסור לי, לשלוח נוסףאחרי שתבדוק מה אתה יכול ,

 .עבור
788B]41 [עבור, רות. 
789B9  40כאן  9. 40כאן . 
790B]40 ["קודקוד "]למכשיר ]מפקד. 

791B23:03 

792B40  עבור, רות, 9כאן. 
793B]40 [היכן נמצא? 
794B]9 [עבור, מתחיל לנוע. 
795B]40 [עבור, תודיע ותן סימן ,52 -מבקש שתגיע ל. 
796B9 ,עבור, זה ברור. 
797B]40 [ עבור? מאלה של האחריםכמה יש לך. 
798B40  עבור, 7נדמה לי , 9כאן. 
799B דרךב על אויבהאם קיבלת מהם אינפורמציה , 40כאן ?

 .עבור
800B40  ולא היה בכלל שום . ..]לא ברור[...שלילי , 9כאן

 .עבור, בעלת ערך אינפורמציה
801B עבור, דחוף ביותר שתזוז קדימה מה שיותר מהר, 40כאן. 
802B40  עבור, ברורזה , 9כאן. 

803B23:04 
804B]40 [עבור, ותן סימן 52 -זוז קדימה והודיע לי ב. 

805B23:05 
806B40  עבור, הודעה, 41כאן  40. עבור, הודעה, 41כאן. 
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807B]הלו] ?[מירי.. א ]?טכנאים. 
808B40 ,40 ,40  עבור, הודעה, 41כאן. 

809B23:06 

810B4 ,4  2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן ,
 .עבור, הודעה

811B]סוף, קורא לך 2, 4, 4] תחנת ממסר. 
812B42  עבור, הודעה, 2כאן  42. עבור, הודעה, 2כאן. 
813B]קורא לך 2, 42] תחנת ממסר . 
814B4  עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן. 
815B עבור? מי קרא לי, 2כאן. 
816B4  עבור, הודעה, 2כאן. 

817B23:07 

818B]סוף, קורא לך 9, 40, קורא לך 9, 40, 40] תחנת ממסר. 
819B9  עבור? האם קראת, 42כאן. 
820B]סוף, קורא לך 9, 40] תחנת ממסר. 
821B עבור, מסור הודעתך 9, עסוק  40, 42כאן . 
822B9  מסור הודעתך, 42כאן  9. עבור, מסור הודעתך, 42כאן ,

 .עבור
823B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
824B41  עבור, המתן או שהעבר הודעתך אלי, עסוק 40, 42כאן . 

825B23:08 

826B9  עבור, העבר הודעתך, עסוק 40, 42כאן. 
827B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
828B עבור? האם ירית רקטה, רות, 42כאן. 
829B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
830B עבור, סמן עצמך עכשיו, 42כאן. 
831B]? [ עבור, רות', א20כאן. 

832B23:09 

833B9  עבור? האם סימנת, 42כאן. 
834B ... עבור, הודעה, 41כאן. 
835B9  עבור, כבה והדלק, שחק עם האורות, 42כאן. 
836B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
837B עבור, שלילי, 42כאן. 
838B9  פצצות/נורים[הנרה האם לידך הייתה כרגע , 42כאן 

 .עבור? ]תאורה

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

839B23:10 

840B עבור! השאר דלוק ?האם! הדלק עכשיו, 42כאן. 
841B]? [ עבור, רות', א20כאן. 
842B]42 [כבה עכשיו! 
843B]? [ מברג"', א20כאן ', א20כאן" ]לידי ]ץ חטיבה"קמב ,

 .עבור
844B סוף, המשך לנוע, לא צריך, תודה, 42כאן. 
845B42  עבור, 2כאן מברג. 
846B עבור, רות, 42כאן. 
847B או " זמן"כנראה מ, כלי אחד שלו, 4 -דרכך ל, 2כאן מברג

 . עבור, "אמיר"שקוע באזור /תקוע, משהו דומה
848B רות, 42כאן . 

849B23:11 

850B4  כאן  4. עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן
 .עבור, 42

851B9  עבור, מסור הודעתך, 42כאן. 
852B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

853B23:12 
854B עבור, נוע ומהר ,נאמר לך כבר, 42כאן. 
855B4  עבור, 42כאן. 
856B]? [2  עבור, הודעה, 20כאן  2. עבור, הודעה, 20כאן. 

857B23:13 
858B]? [3 ,3  עבור, הודעה, 22כאן. 
859B]? [22 ,בשור"אתה קראת ב." 

860B23:14 

861B9  עבור, 42כאן  9. עבור, 42כאן . 
862B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
863B עבור, הדלק אורות גדולים לצורך זיהוי, 42כאן . 
864B]42 [עבור? האם עכשיו דלוק. 
865B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

866B23:15 

867B]42 [סוף, לא מזהים! כבה. 
868B41  עבור', א41כאן. 
869B עבור, רות, 41כאן. 
870B רתום"אנחנו נמצאים ממול ה, ]קצין קשר[ "כספית"כאן "

 .עבור, ]גשר הגלילים[
871B]41 [סוף, רות. 
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872B23:16 

873B] הודעה, 40כאן  2. עבור, הודעה, 40כאן  2 ]40קשר של ,
 .עבור, הודעה, 40כאן  2. עבור

874B עבור, רות, 2כאן. 
875B מכיוון מזרח " מיסורי"האם התחלת לתקוף את , 40כאן

 .עבור? לכיוון מערב
876B]2 [מדרום " מכשיר"עוקף את , שלי כרגע בירידה 2. חיובי

 .עבור, "מיסורי"צפון ועולה על 
877B]40[ עבור, "מיסורי"עולה על צפון , אני חוזר. 

878B23:17 

879B]2 [עבור, חיובי. 
880B 104" סגול"לא ראית אפשרות להכניס אותו דרך , 40כאן ? 
881B2  40כאן. 
882B40  עבור, רות, 2כאן. 
883B]40 [ 104" סגול"האם לא יותר טוב להכניס אותו דרך? 
884B עבור? מתכוון דרומה יותרהאם אתה . המתן, 2כאן. 
885B]40 [אבל אפשר גם להיכנס מצפון , חשבתי דרומה יותר, כן

לכיוון דרום , באלכסון" מיסורי"ולחתוך את " טלויזיה"ל
 .מערב

886B23:18 

887B אינני רוצה . שלי 3הסתבך " טלויזיה"צפון ל .שלילי, 2כאן
. יש שם הרבה נושאים בהם אפשר להסתבך... שם להכניס

מדרום ואחרי מעבר " טלויזיה"הוא יעקוף את 
-לעבר צפון" מיסורי"הוא יחתוך ממרכז , "טלויזיה"

 .עבור, מערב
888B 104" סגול"האם הוא יכנס ב, 40כאן? 
889B עבור ,חיובי וצפונה מזה, 2כאן. 
890B]40 [168" סגול"ומשם ינוע ל? 
891B]2 [ וימשיך עד  216, 212" סגול"משם יחתוך לעבר , 20כאן

 .עבור, "לכסיקון"ל
892B2  40כאן . 

893B23:19 
894B]2 [עבור, רות, 2כאן  40. עבור, רות. 
895B2  40כאן. 
896B עבור, רות, 2כאן. 
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897B]40 [ תכניס אותו לתקיפה במהירות האפשרית ביותר
 .מערב-צפון, מערב לכיוון 104" סגול"מ

898B]2 [עבור, ידע ולא ידפוק, אני מבין, 4, בסדר, רות. 
899B הקם איתו קשר בעצמך ,חוץ מזה. הוא יודע, 40כאן. 
900B]2 [סוף, בסדר, רות. 

901B23:20 
902B9  40כאן.  
903B]40[ האם בתנועה? בתנועה האם? 

904B23:21 

905B כבה. עבור, תן עוד פעם סימן אור, 40כאן ! 
906B]40 [מזהה, כן מזהה . 
907B הדלק, 40כאן! 
908B כבה, 40כאן! 
909B תתקשר עם , "לקקן"ברגע שתגיע לצומת . תודה ,40כאן

ותעשה מה שהיית " מצמד"כשתגיע לשם תיכנס ל. עבור, 4
 עבור, צריך לעשות

910B23:22 

911B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
912B תזכור שבצומת . ומהר" מצמד"ישירות ל, חיובי, 40כאן

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

913B4  עבור, רות, 2כאן. 
914B4  עבור, רות, 42כאן. 

915B23:23 
916B]סוף, קורא לך 9, קורא לך 9, 4, כאן 4, 4, 4] תחנת ממסר. 
917B4  עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן . 
918B4  עבור, הודעה, 2כאן. 

919B23:24 

920B2  כנס לרשת הפנימית שלוה, 40כאן. 
921B סוף, עושה את זה כבר, 2כאן. 
922B40  עבור, הודעה, 41כאן . 
923B]40 [40  41כאן. 
924B אם , 1 -לא ממליץ להוריד מ, בקשר לשאלתך, 41כאן

 .עבור, מתכוונים

925B23:25 
926B האם אתם בתנועה, 40כאן? 
927B עבור, 55 -התקדמתי ל, אני כעת לא נע, 41כאן. 
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928B גשר הגלילים -" רתום"[ "רתומים"האם לצידך ה, 40כאן [
, ילואה'גם לדוברות הג, כנראה, הכוונה[ משני המינים

? ]למרות שהן נעו בכוחות עצמן ולא היה צורך לגוררן
 .עבור

929B]41 [עבור, חיובי. 
930B תזכור שציר , תמשיך להתקדם איתם כמתוכנן, 40כאן

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

931B האם עוד , 55 -אני כעת נמצא איתם כבר ב, 41כאן
 .עבור? להתקדם עכשיו

932B]40 [להתקדם, חיובי, חיובי. 
933B]41 [סוף, רות. 
934B41  40כאן . 
935B עבור, רות, 41כאן. 

936B23:26 

937B]40 [אתה יכול לקבל אש של , "טרטור"בכיוון ! שים לב
שים לב . עדיין לא טוהר כנראהכי חלק שם , חיל רגלים

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

 .עבור? את הסיבוב
938B]41 [עבור, שלילי. 
939B41  40כאן. 
940B עבור, שלילי, בקשר לסיבוב, 41כאן. 
941B]40 [טרטור"זאת אומרת שאתה חייב לעבור ב." 
942B]41 [עבור, חיובי. 

943B23:27 

944B נתן שונרי [האם יש איתך מהאנשים של שונרי , 40כאן- 
 "כבדים"שיוכלו לעבוד יחד עם ה] 582 ט"סיור ונד "מג

 .ייפתח" טרטור"כדי לוודא שלפניך , 1של  ]טנקים[
945B גומר לעבוד  9 -הם מתוכננים אצלי רק לאחר ש, 41כאן

 .עבור, איתם
946B]40 [ האם לא נשאר לך בכלל מהמין הזה של שונרי] נתן

 ?]582 ט"סיור ונד "מג -שונרי 
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947B הם יכולים לעשות את העבודה ... הם לא נמצאים, 41כאן
 .עבור, לא לעכשיו

948B]40 [כבדים"פרט ל, שלך 1עם , האם יש לך "]גם  ,]טנקים
 ?כוחות אחרים

949B23:28 

950B נתן שונרי [אבל בקשר לאלה של שונרי . חיובי, 41כאן- 
אותם לפי  הצמידלאולי כדאי , ]582 ט"סיור ונד "מג

 .עבור, הטכניקה הישנה
951B]40 [האם הם אצלך, זה מה שאני חושב שצריך לעשות? 
952B עבור, אדווח לך מאוחר יותר, ננסה לעשות משהו, 41כאן. 
953B]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

954B עבור, יכולים לנוע עליהם, זה תרגיל ברור לך מהו, 41כאן. 
955B]40 [בהחלט יכולים לנוע גם עליהם . 
956B]41 [אדווח לך מאוחר יותר, אני בודק את העניין הזה ,

 .עבור
957B]40 [ 4האם אתה עוקב אחרי ההיערכות של? 

958B23:29 

959B עבור, אבל אני אותו לא מצליח לשמוע, 41כאן. 
960B]40 [אנחנו נעדכן אותך מיד . 
961B]41 [סוף, רות. 
962B1  סוף, גש אלי, 41כאן. 

963Bרחשים משך כדקה 
964B23:30 

965B9  עבור,  42כאן. 

966B23:31 

967B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
968B]42 [9 ,הדלק עוד פעם. 
969B41  עבור, מסור הודעתך, 42כאן. 
970B אני , אם אני מתקדם עכשיו למקום שאני נמצא בו, 41כאן

 .עבור, ואז אני ממתין שם 9מגיע לפני 
971B סוף, המתן, 42כאן. 

972B23:32 
973B9  נקטע[ 42כאן[.... 

974Bרחשים משך כדקה 
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975B23:33 
976B4  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

977B23:34 
978B]42 [4 ,42כאן  4. עבור, 42כאן , 4, 4. עבור? האם רות ,

 . עבור, 42כאן  4. עבור
979B] הודעה, 40כאן ' א9 ]40קשר של. 

980B23:35 

981B עבור, רות, 42כאן . 
982B] 42מישהו מדבר עם[ 
983B עבור, אמור שנית, 42כאן. 
984B4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן . 

985B23:36 
ח "דו

14חטיבה   
23:35 

לעיון בדו"ח 
 חטיבה 14 

 כאן הקש נא

986B40  עבור, 4כאן. 
987B עבור, רות, 40כאן. 
988B40  עבור, 4כאן. 
989B האם ". לקקן"מתקרב ל 9 -רוצה למסור לך ש ,40כאן

 ?הקמת קשר איתו
990B אני רק אודיע , המתן. אני אצור איתו קשר, שלילי, 4כאן

 .ליחידות המשנה שלי
991B41  עבור, 52כאן. 
992B עבור, רות, 41כאן. 

993B23:37 

994B]52 [רטוב"אני עומד לפני ה "]ולפני , ]גשר הגלילים
אלה , 9החלק השני של  ישנם] גשר הגלילים[" רטוב"ה

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

995B עבור, כי אני צריך אותך, אתה בוא אלי, 41כאן. 
996B]52 [עבור, אני לא יודע איפה אתה נמצא. 
997B ואני כעת  ,בסימנים הידועים שלי ,אני אסמן לך, 41כאן

 .סוף, מסמן ואתה תגיד לי אם אתה מזהה
998B40  עבור, 4כאן. 

999B23:38 
1000B עבור, רות, 40כאן. 
1001B ... עבור, 4כאן. 
1002B4  עבור, רות, 40כאן. 
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1003B9  עבור, רות, 4כאן. 
1004B]9 אך לא שומעים, 4עם , כנראה, מדבר[ 
1005B]4 [ עבור, לאט, אמור שנית, 20כאן. 
1006B]41 [52 שחור"בוא על ה "]עבור, אחורנית בלי הרך ]כביש. 
1007B]4 [9  אתה נשמע גרוע, עולה איתך לרשת 41, 20כאן .

 .עבור, אמור שנית
1008B]9 אך לא שומעים, 4עם , כנראה, מדבר[ 

1009B23:39 

1010B41  גשר הגלילים[" רטוב"אני עברתי את ה, 52כאן[ 
 .עבור? היכן אתה נמצא, כקילומטר

1011B9  עבור, "בשור"ב, 4כאן. 
1012B]41 [ סוף, נמצא במרכזואני. 
1013B4  עבור, הודעה, 2כאן  4. עבור, הודעה, 2כאן. 

1014B23:40 

1015B4  עבור, 42כאן. 
1016B9  עבור? 4האם עשית בדיקה עם , 42כאן. 
1017B]9 אך לא שומעים, 42עם , כנראה, מדבר[ 
1018B רות, 42כאן . 
1019B]42 [4 ,4  עבור, 49כאן. 

1020B23:41 

1021B2  40כאן. 
1022B40  עבור, רות, 2כאן. 
1023B שלך תוקף 2 -האם ה 40כאן? 
1024B]2 [עבור, "סגול" 104 -נמצא כבר ב, חיובי. 
1025B]40 [האם נתקל בהתנגדות? 
1026B]2 [עבור, לא ,בשלב זה. 
1027B]40 [ 4האם תאמת עם? 
1028B]2 [עבור, חיובי. 
1029B]40 [שינוע קדימה וידפוק כל מה שרק אפשר שם. 
1030B]2 [מערב-לכיוון צפון 104 -הוא נע מ, זה מה שנאמר ,

 .עבור
1031B שלך מתארגן 3האם , 40כאן? 
1032B]2 [עבור, בעמדות" חמדיה"חלקו כבר על , מתארגן, נכון. 

1033B23:42 
1034B כישוף"האם יש לך משהו ב. טוב, 40כאן"? 
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1035B]2 [עבור, שלילי. 
1036B עבר  9 -האם ראית כש, 40כאן . סוף, רות, 40כאן

 .עבור? לשמאלך
1037B]2 [רציניתאני חטפתי אז בצורה , לא הסתכלתי, שלילי ,

 .עבור
1038B סוף, רות, 40כאן. 
1039B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
1040B עבור, רות, 40כאן. 
1041B אבל , ה האלה'אני עוד לא יצרתי קשר עם החבר, 41כאן

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

 .עבור? לזה אתה מתכוון

1042B23:43 

1043B]40 [ בחצי שעה" לכסיקון"האם אתה יכול להגיע עד? 
1044B]4 [4עבור, 20כאן ' א . 
1045B4  עבור, 42כאן. 
1046B]40 [40  40כאן  41, 41כאן. 
1047B עבור, רות, 41כאן. 
1048B]40 [רתום"ה האם אתה יכול להגיע עם" ]גשר הגלילים [

 ?"לכסיקון"ל. תוך חצי שעה ל
1049B הרציני... ה... החלק האני יכול להגיע רק עם , 41כאן ,

 .עבור, האחרים נתקעו אצלי
1050B]40 [תים"דל"האם נתקעו ה "]דוברות[? 
1051B עבור, האחרים שהיו צמודים, לא, 41כאן. 

1052B23:44 

1053B]40 [ הרכים]האלה ]ילואה'דוברות ג? 
1054B]41 [עבור, חיובי. 
1055B]40 [איך הם נתקעו? 
1056B כי הם מוגבלים , אני פה צריך לעשות סדר באזור, 41כאן

 . עבור, ]כביש[" שחור"רק ל
1057B]40 [שחור"אבל הם הרי על ה "]אני ראיתי אותם . ]כביש

 .קודם] כביש[" שחור"על ה
1058B]41[ עבור, באזור הזה יש לי כמה פלונטרים, חיובי. 
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1059B]40 [האם אפשר להמשיך איתם? 
1060B עבור, כן, סדראחרי שנעשה , 41כאן. 
1061B]40 [עבור? כמה זמן. 
1062B]41 [עבור, אני אדווח לך יותר מאוחר. 
1063B]40 [אם הולכים עם , אבל כאן צריך להחליט עכשיו

 . או הולכים איתם] גשר הגלילים[" רתום"ה
1064B עבור, אני אישית רוצה לבדוק את זה, 41כאן. 
1065B]40 [בדוק ותודיע לי מייד. 
1066B9  עבור, 42כאן. 
1067B]? [43סוף, "ליטא"קרא ב', א. 
1068B עבור, 4 -מנסה לקרוא עכשיו ל, 42כאן. 
1069B]לא ברור...[ 

1070B23:45 
1071B4  עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן . 

1072B23:46 

1073B40  עבור, 41כאן. 
1074B עבור, רות, 40כאן. 
1075B דוברות[" תים"דל"אני מציע לנתק את ה, 41כאן[ 

 .עבור, כדי שהם יתקדמו לבד הנה, שעובדים איתם
1076B]40 [ ציילון"אתה מתכוון לאלה שנמצאים בסביבות"? 
1077B]41 [עבור, חיובי. 
1078B]40 [ולשחרר את כל מי שצריך לשחרר? 
1079B]41 [עבור, חיובי. 
1080B]40 [הם בסדר, האם אלה שמובילים אותם? 
1081B]41 [עבור, חיובי. 
1082B]40 [ כדי , וקח אותם מיד אליךתן הוראה לשחרר אותם

 .עבור, שיהיה עם מה לזוז קדימה
1083B]41 [סוף, רות. 
1084B41  40כאן . 
1085B עבור, רות, 41כאן. 

1086B23:47 
1087B41  40כאן. 
1088B]41 [עבור, רות. 
1089B]40 [האם קיבלת? 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

1090B]41 [עבור, מבצע. חיובי. 
1091B]40 [רכים"האם ה, רציתי לדעת" ]ילואה'דוברות ג[ ,

מסוגלים , ]גשר הגלילים[" רתום"שהולכים יחד עם ה
 ?להמשיך

1092B עבור, בשלב זה הם תקועים, את זה אני בודק, 41כאן. 
1093B]40 [רתום"האם ה "]ממשיך] גשר הגלילים? 
1094B]41 [רתום"ה "]עבור, בסדר גמור] גשר הגלילים. 
1095B]40 [מתקדם? 
1096B ברגע שאני מתקדם. אין לי בעיה להתקדם איתו, 41כאן ,

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

1097B ילואה'דוברות ג[" רכים"בדוק במהירות את ה, 40כאן [
" שחור"אם יכול להוציא אותם על ה. שנמצאים איתך

תודיע לי ואתן לך אישור , ולא, קח אותם איתך, ]כביש[
 .עבור, ]גשר הגלילים[" רתום"לנוע עם ה

1098B]41 [סוף, זה מה שאני עושה כעת, חיובי, כאן. 

1099B23:48 
1100B9  עבור, 42כאן. 
1101B9  כאן  9. עבור, 42כאן  9, 9. עבור, 42כאן  9. עבור, 42כאן

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

1102B23:49 
1103B46  עבור, 50כאן. 
1104B9  עבור, 42כאן  9, 9. עבור, 42כאן. 

1105B]דקות 6 -כ חסרות[ 

1106B23:55 

1107B9 ,9 , עבור, 42כאן. 
1108B2  עבור, 42כאן. 
1109B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1110B .. עבור, 42כאן. 

1111B23:56 

1112B אמרתי לו , 4יצרתי קשר עם  .תענו יותר מהר, 42כאן
, בא מאחוריו שאתה, באיזה ציר אתה נוסע, שאתה בא
, אתה יכול לנסות, הוא יתאם עם יחידותיו, הוא יודע

 .עבור, "בשור"לדבר איתו ב, ליתר בטחון
1113B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
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1114B הוא כבר הודיע לכוחותיו . הוא יודע, אמרתי לו, 42כאן
 .עבור, שכוחותינו יבואו מאחוריהם

1115B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1116B הוא כבר נתן התראה . יודע הוא, אמרתי לו, 42כאן

 .עבור, לכוחותיו שאתם באים מאחוריו
1117B]2 [4 ,4  עבור, הודעה, 20כאן. 

1118B23:57 

1119B..  עבור, הודעה, 86כאן. 
1120B עבור, רות, 41כאן. 
1121B סוף, רות, 42כאן. 
1122B] ילואה'דוברות ג[" רכים"בדקתי את נושא ה] ?86כאן[ ,

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

1123B]41 [ארוך"האם הם ינועו במקום שה "]נע ]גשר הגלילים ?
 . עבור

1124B עבור, ]גשר הגלילים[ "ארוך"ל ].לא ברור.[, 86כאן. 
1125B]41 [עבור? האם אין להם בעיות תנועה שם. 
1126B עבור, שלילי, 86כאן. 
1127B]41 [סוף ,יפה. 
1128B4 ,4  עבור, הודעה, 2כאן. 
1129B86  עבור, הודעה, 41כאן. 

1130B23:58 

1131B עבור, רות, 86כאן. 
1132B הם יצטרכו לסוע היכן שהם , אני מזכיר לך, 41כאן

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

1133B]86 [ה אצלי כולם עומדים על ].לא ברור.[ 
1134B]41]. [עבור? ]כביש[ "שחור"עומדים על ה ].לא ברור. 
1135B]86 [עבור, חיובי. 
1136B]41 [כי שמה צריך , אז תעשה סדר מהכיוון שלך, כן

 .עבור, לפתוח פלונטר
1137B]86 אך לא שומעים, עונה[ 
1138B9  עבור, 42כאן . 
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1139B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1140B]42 [עבור, מקומכם עכשיו. 
1141B]9 אך לא שומעים, עונה[ 

1142B23:59 

1143B סוף, רות, 42כאן. 
1144B4  עבור, 42כאן  4, 4. עבור, 42כאן. 
1145B]? [].סוף, נוע', א43. ].לא ברור. 
1146B]?]. [סוף, נוע, נוע ].לא ברור. 

1147B00:00 

1148B9  עבור, 42כאן. 
1149B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1150B סוף, רוצה לדבר איתך מיד 40, המתן, 42כאן. 
1151B????א43כאן ' א' . 
1152B]?. []עבור, אחריתסתכל .. ]לא ברור. 
1153B עבור, רות, 44כאן. 
1154B] אך לא שומעים, 44מישהו מדבר עם[ 

1155B00:01 

1156B סוף, אשמע אותך, אין בעיות, 44כאן. 
1157B9  עבור, 42כאן. 
1158B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1159B האם כבר נכנסתם בציר , אני מבין שנעים צפונה, 42כאן

 .עבור? "נחלה"
1160B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1161B עבור, רות, 42כאן.   
1162B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1163B עבור? "נחלה"האם נכנסתם בציר . מיד מוסר לו, 42כאן. 
1164B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1165B סוף, אני מוסר לו, רות, 42כאן . 

1166B00:02 

1167B4 ,4  עבור, הודעה, 2כאן. 
1168B9  עבור, "בשור"ב, 4כאן. 
1169B4  עבור, הודעה, "בשור"ב, 2כאן. 
1170B עבור, רות, 4כאן. 
1171B צפון 104היחידה שלי כרגע פנתה מכיוון ! שים לב, 2כאן-

תיזהרו לא , היא רואה את האש שלכם כלפי צפון .מערבה
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 .עבור, לפגוע בה
1172B אני לא יודע כבר אם יהיה צורך בה כרגע, רות, 4כאן .

 .עבור? האם היא נתקלת בהתנגדות שם
1173B]2 [עבור, שלילי. 
1174B]4 [ קצת לפני שמפעילים אותה אולי נמתין , 20כאן

 .עבור, ומסבכים פה את המצב
1175B]2 [אני אעצור אותה במקום, בסדר, רות. 
1176B סוף, רות, 4כאן. 
1177B]4 [9  עבור, 4כאן  9, 20כאן.  
1178B]9 אך לא שומעים, עונה[ 

1179B00:03 

1180B]4 [ 9של  20האם ... אנחנו נכנסנו ל! שים לב, 20כאן ?
 .עבור

1181B]9 שומעיםאך לא , כנראה, עונה[ 
1182B9  עבור, 40כאן . 
1183B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1184B עבור? האם אתה מתחיל בתפקידך העיקרי, 40כאן. 
1185B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
1186B9  עבור, 4כאן  9. עבור, 4כאן. 
1187B]9 אך לא שומעים, עונה[ 

1188B160004 

1189B אבל לא , "מצמד"אנחנו כבר הגענו ל! שים לב, 4כאן
יש לה . יחידת משנה שלי. יש לי יחידת משנה. טיהרנו

" מצמד"מזרחה מ-מטר צפון 300 -כ, יחידת משנה קטנה
עד . 'א" מצמד"מצפון ל" קו המים"ויחידה נוספת על ' א

 . עבור, כאן

1190B00:04 

1191B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1192B עבור, עד כאן". מצמד"לאנחנו הגענו , 4כאן. 
1193B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1194B יש לי שתי יחידות משנה באזור ,כרגע . רות, 4כאן

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

1195B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
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1196B00:05 

1197B]4 [9  עבור? האם אתה עקבת, 20כאן. 
 .עבור, הודעה].. לא ברור] ..[?[

1198B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
1199B עבור, רות, 40כאן. 
1200B]4] [עבור, 9תן לי רגע לגמור עם ].. 41-פונה ל. 
1201B פה יש הרבה . אנחנו עוד מעט נשתלט על העניין, 41כאן

 .עבור, נפתור את הבעיה בהמשך. שחזרו 47כלים של 
1202B9  עבור, 4כאן. 
1203B]40 [41 ,המתן. 
1204B אני אתאם , תגיד לו שימתין רגע, תן לי לגמור איתו, 4כאן

 .עבור, איתו את הכול וימשיך בפקודות שלו
1205B40  עבור, בינתיים איתך, 4כאן. 
1206B4  סוף, 9תגמור עם , 42כאן. 
1207B9  עבור, 4כאן. 

1208B00:06 
1209B50  א43כאן  50. 'א43כאן'. 
1210B]4 [22 ,22. בוא אלי. 
1211B?? עבור ,הודעה, 'א?6 כאן. 

1212B00:07 
1213B50  של  10כאן  50. עבור, הודעה, "פלדה"של  10כאן

, הודעה, "פלדה"של  10כאן  50. עבור, הודעה, "פלדה"
 .עבור

1214B]דקות 2 -רחשים משך כ[ 

1215B00:08 

1216B]42 [4  עבור, 42כאן  4. עבור, 9כאן. 
1217B9  עבור, 42כאן. 
1218B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1219B עבור? 4ולבין האם גמרת לתאם בינך , 42כאן. 
1220B]9 אך לא שומעים, עונה[ 

1221B00:09 

1222B תמשיך לדבר איתו עד שהנושא יהיה סגור עד , 42כאן
וכדאי שתדעו " מצמד"כי יש לו שני יחידות באזור , הסוף

 .עבור, איפה הם ותאם איתי כי אתם באים מאחור
1223B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1224B עבור? אולי תיכנס לרשת שלו, 42כאן. 
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1225B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1226B]? [תעמוד במקום, בסדר. תעמוד במקום, בסדר. 
1227B]42.. [  סוף, "מרגנית"ברשת. 
1228B עבור? מי קרא, 42כאן. 
1229B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

1230B00:10 

1231B9  עבור, 42כאן . 
1232B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1233B 27 -הוא טוען שהוא מדבר עם ה. נמצא לידי 47, 42כאן 

 .עבור? אני לא מבין מה הבעיה, שלך
1234B]9 אך לא שומעים ,עונה[ 
1235B סוף, זה כבר תוקן, 42כאן. 
1236B9  עבור? "מצמד"האם אתה כבר ב, 42כאן . 

1237B00:11 

1238B9  עבור, 42כאן. 
1239B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1240B]42 [עבור? האם כבר הגעתם למקומכם . 
1241B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1242B]42 [עבור? האם הגעת למקומך. 
1243B]9 אך לא שומעים, עונה[ 
1244B]42 [סוף, דווח, ברגע שתגיע. 
1245B4  עבור, 42כאן  4. עבור, 42כאן. 

1246B]רחשים משך כחצי דקה[ 

1247B00:12 

1248B9  עבור, 42כאן . 
1249B1  עבור, 50כאן  1. עבור, 50כאן. 
1250B עבור', א1כאן. 
1251B עבור? מה השם של אלה שגוררים נמצאים אצלי, 50כאן. 
1252B]1עבור? אתה רוצה את הרשת, רות] 'א . 
1253B]50 [עבור, חיובי. 
1254B]1עבור, "גרוטס", רות] 'א. 
1255B]50 [עבור, אמור שנית. 
1256B]1עבור, "גרוטס", "גרוטס"] 'א. 
1257B סוף, 50כאן. 
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1258B9  עבור, 42כאן. 
1259B]9 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

1260B00:13 

1261B9  עליך להזדרז, אני אומר שנית, עליך להזדרז, 42כאן. 
1262B4  עבור, 42כאן. 
1263B40  עבור, 4כאן. 
1264B9  עבור, הודעה, 41כאן. 
1265B40  עבור, 4כאן. 
1266B עבור, רות, 40כאן. 
1267B9  עבור, הודעה, 41כאן. 
1268B4  40כאן  4. עבור, 40כאן. 

1269B00:14 

1270B]? [].לא ברור.[. 
1271B]? [9 ,9 ,9 ,עלה , "קישון"הודעה חשובה מ, הודעה חשובה

 .סוף, "קישון"מיד על 
1272B].לא ברור.[ 

1273B00:15 1274B50 ,50  עבור, 40כאן  50. עבור, 40כאן. 
1275B]דקות 15 -כ חסרות[ 

1276B00:30 

1277B4  עבור, מה הבעיה, עסוק 40, המתן, 42כאן? 
1278B ממש  ,אז תעדכן אותו שהגדה השנייה, אין בעיות, 4כאן

 .סוף, "סרוק" –" מצמד"במיקום שליד  ,שקטה
1279B9  נקטע[...  האם, 4כאן[? 
1280B תסגרו את זה, 9הוא מודאג מהתיאום בינך ובין , 42כאן 

 .סוף, בצורה יסודית פעם
1281B אני , אני לא יודע, והוא עסוק 9-אני מנסה לקרוא ל ,4כאן

ואני לא מבין למה הוא עסוק ואני יכול , הוא יורה ולא
 . להתפנות ולהמתין

1282B9  עבור, 4כאן. 
1283B4  עבור ,הודעה, 9כאן. 
1284B עבור ,רות, 4כאן. 
1285B4  עבור, שגר הודעתך, 9כאן. 
1286B עבור, מדבר 20-אני מבין ש, 4כאן. 
1287B]9[ עבור, אמור שנית. 
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1288B עבור ?מדבר 20האם , 4כאן. 

1289B00:31 

1290B]9[ עבור, חיובי. 
1291B עם כוחות משנה שלי כבר אנחנו נכנסנו  !שים לב, 4כאן

 .עבור ,עד כאן ."טרטור"וגם ב" נחלה"גם ב
1292B המתן, 9כאן. 

1293B00:32 
1294B 12:32השעה , 12:32השעה , 12:32השעה " –דובר שעון, 

, 12:32השעה , 12:32השעה , 12:32השעה , 12:32השעה 
 "12:32השעה , 12:32השעה 

1295B00:32 

1296B] וק את הענייןנבדו]. לא ברור] .[9קשר של. 
1297B]4 [ לצורך העלייה שלך על  ,אם אתה רוצה. רות, 20כאן

האם אתה רואה את . אני יכול לתת לך סיוע ,'א" מצמד"
 .עבור, 50" טרטור. "עבור? "טרטור"ציר 

1298B]44 [41  עבור, "בשור"ב, 40כאן. 
1299B]4[ 44, המתן רגע. 
1300B9  עבור? 50" טרטור"האם אתה מזהה את , 4כאן. 
1301B]9[ 27  כאן..]נקטע[ 
1302B9  עבור, 4כאן. 
1303B]44[ 9 ,4 עבור, קורא לך. 

1304B00:33 

1305B9  עבור, 4כאן. 
1306B] כאן  מכוונים אש מרגמות , שים לב 4 ]?9קשר של

 .אז המתן דקה, "מצמד"שנופלת לתוך 
1307B עבור? מי מכוון, 4כאן. 
1308B עבור ,רות, 45כאן. 
1309B] מצמד"מונע את האש להיכנס לתוך  20 ]9קשר של "

 . כרגע
1310B50 עבור? האם קראת, 45-מ. 
1311B4  נקטע[.. 9כאן[ 
1312B עבור, קורא לך כבר שעה ,50כאן. 
1313B]4 [...  כחצי  50" טרטור"ושם את " טרטור"בציר

 ]נקטע[..מזרח -קילומטר צפון
1314B45  עבור, 50כאן. 
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1315B50  סוף, תמתין רגע בסבלנות, 4כאן. 

1316B00:34 

1317B עבור ,רות, 45כאן. 
1318B45  עבור, 50כאן. 
1319B]40 [50 ,סוף !תרד מהרשת !שתוק !שתוק. 
1320B9  עבור ?בבקשה לקלוטמוכן האם , 4כאן. 
1321B] גורם נוסף מדבר במקביל או [ ,שים לב 4 ]9קשר של

כרגע , שלי קודקוד, 9 ]שקיימת השראה בקשת הקשר
אז תמתין עוד  .ת אש המרגמותהפסקמתאם את עניין 

 .דקה בסבלנות
1322B] 9כאן  4] 9קשר של. 
1323B עבור ,4כאן. 
1324B4  עבור, אני שומע הכול, 42כאן. 
1325B 48-אני מבקש לבדוק ש. זה תמתין עם זה, זהו, 4כאן 

 את הגוף "לקקן"יקדם לאזור של  ]קצין רפואה אוגדתי[
 כיוון שאני רוצה ,]פלוגת רפואה קידמית –ק "פלר[ שלו

 .עבור? בסדר .לפנות לשם את הנפגעים שלי
1326B]42[ סוף, היישר. 
1327B] 9כאן  4 ]9קשר של. 

1328B00:35 

1329B עבור? האם כבר אפשר לדבר, 4כאן. 
1330B] ברק"האם אתה יכול להיכנס ל ]9קשר של"? 
1331B אנחנו , יש לי פה לנהל כל כך הרבה יחידות, בחייך, 4כאן

 ,כל הסבלנות למרות מצב הרוחל גם גבוליש . יורים כאן
 .עבור

1332B9  אני נאלץ לעבור לנהל ,20אם אני לא מקבל את , 4כאן, 
 .עבור, שלי לפקד על היחידה

1333B]9 [9, 4  מה , לפעמים גם עסוקים קצתשתבין , 9כאן
 .עבור? העניין

1334B  עבור? 20האם  ,4כאן. 
1335B]9[ 20, עבור, חיובי. 
1336B יש לי יחידת משנה באזור , אני. ברוך שובך, 4כאן

 עבור? האם אתה מאתר את זה. 50" טרטור"
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1337B00:36 

1338B]9[  פשוט . שלום גם לך, אני עוד מעט אודיע על זה, 20כאן
אז כנראה שמישהו . הראשנפל פה איזה פגז כמעט על 

 .עבור, עסוק קצת
1339B אם אתה רוצה שאני אחפה משם לכיוון. בסדר, 4כאן ,

אני יכול להעמיד לרשותך את  ,'א" מצמד" תקיפתל
, נמצא שם ,10ברמה של , 10הקודקוד שלה . היחידה הזו

 .עבור? האם אתה רוצה
1340B]9[ 9  אני רק רוצה לאתר את . כרגע עדיין לא, 4כאן

. אני מיד אודיע. 50" טרטור"אתה אומר , המקומות
? 2" מצמד"ל 1" מצמד"שבין  "חצר"האם יש לך ב, עכשיו

 .עבור
1341B סרוק"ובאזור  50" טרטור"יש לי באזור . שלילי, 4כאן" ,

, "מצמד"קילומטר צפונה מ 3-4-כ, שזה על קו המים
 .עבור

1342B00:37 

1343B]9[ דבר אין לך שום , אמתכך שפשוט ל .זה אני יודע
 עבור? ודרומה 2" טרטור"מ

1344B]4[  עבור, חיובי, 4כאן , 20כאן. 
1345B סוף, תודה, 9כאן. 
1346B9  40כאן  9. 40כאן  9. 40כאן. 
1347B] מיד, 9כאן  40 ]9קשר של. 

1348B00:38 

1349B9  40כאן . 
1350B עבור ,רות, 9כאן. 
1351B מבקש ממך לבצע את משימתך העיקרית מיד, 40כאן .

 .אל תבזבז זמן עכשיו על בדיקת בונקרים .מיד, אני חוזר
לפי  ,תעבור מיד, אנשים מזוינים בפתחםתשאיר 

 .ההוראה
1352B40  זה בכלל , כל הדברים היתר, זה מה שאני עושה, 9כאן

 .עבור, לא עסקתי בהם
1353B מתי תבצע, 40כאן? 
1354B40  עבור, עכשיו מבצע, 9כאן. 
1355B]40[ רוצה . מבקש לבצע מיד, חוזר. מבקש לבצע מיד
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לא ללכת לאזור . עבור, לא ללכת לאזור ארטילרי, להדגיש
 .ארטילרי

1356B00:39 

1357B] חיובי, 9-קבל מ ]9קשר של. 
1358B סוף, 40כאן. 
1359B41  40כאן  41. 40כאן. 
1360B41  עבור, 42כאן. 
1361B40  עבור, 41כאן. 
1362B דוברות [ "רכים"האם הצלחת לחלץ את ה, 40כאן

 ? ]ילואה'ז
1363B עבור, ואני אצליח, אני מצליח, 41כאן. 
1364B זוז קדימה מיד עם  .השעה נעשית מאוחרת, 40כאן

 .עבור, ]גשר הגלילים[" רתום"ה

1365B00:40 

1366B גשר [" רתום"עם ה" טרטור"מתקדם לכיוון , 41כאן
 .עבור, ]הגלילים

1367B]40[ רכים"מי מטפל ב "]ילואה'דוברות ז[? 
1368B עבור, מטפל בהם, 41כאן. 
1369B]40 [רכים"אני שואל מי מטפל ב "]ילואה'דוברות ז[? 
1370B]41 [עבור, אלה שבאו איתם. 
1371B]40 [האם אפשר לעשות את זה מהר? 
1372B]41 [עבור, יםשעו. 
1373B]40 [רכים"את ה "]נקטע[..צריך להביא  ]ילואה'דוברות ז 

גשר [" רתום"את ה". עכביש"ציר  ..]בחסימת קשר
 ".טרטור"להעביר בציר  ]הגלילים

1374B צריך  ]ילואה'דוברות ז[" רכים"זכרתי שאת ה, 41כאן
 .עבור, "טרטור"להעביר גם כן ב

1375B]40 [טרטור"אפשר להעביר גם אותם ב "]כנראה , נקטע
  "]ארבעים ו"י השעון הדובר אשר אומר "ע

1376B]41[ עבור, זה מה שאני רוצה לעשות. 

1377B00:41 
1378B]40 [צריך . 4 תקים מגע עם" טרטור"אם אתה מתקרב ל

לא טוהר  ,ומזרחה" לכסיקון"מ ,"טרטור"לזכור שציר 
 .עבור, עדיין
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1379B עבור ,רות, 41כאן. 
1380B]40 [תקים מיד מגע איתו ותתאם מי מכם יטהר. 
1381B אני צריך לקדם את הכוח , אני לא יכול לטהר, 41כאן

 .עבור, הזה
1382B לתים'ד"בקשר ל. בעניין זה 4אני אדבר עם . רות, 40כאן "

 .נשברו שהיצוליםיש לעזוב במקום רק את אלה , ]דוברות[
צריך להמשיך ולגרור , כל אלה שהיצולים לא נשברו

 .עבור, אותם
1383B נראה איך נבצע , הפקודה שנתתי הייתה שונה, 41כאן

 .עבור, אחרת

1384B00:42 

1385B והוריתי לו  50עם  ]בטלפון[אני דיברתי במשני , 40כאן
יש לשחרר ולשלוח ורים בשרק את בעלי היצולים הש

 .כמתוכנן ,האחרים יגררו קדימה. קדימה
1386B]41 [סוף, רות. 
1387B1  עבור? 40האם קיבלת את , 41כאן. 
1388B]44[ 4  עבור, הודעה, 40כאן. 
1389B41  עבור, 1כאן. 
1390B]44[ 4 עבור, 40אן כ. 

1391B00:43 – 
00:44 

1392B]44[ 41  עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן .
 41. עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן  41. עבור ,40כאן  41

 .עבור, 40כאן 

1393B00:45 

1394B]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[ 
1395B43עבור ,רות, 50כאן משנה ' א. 
1396B]אך לא שומעים, מדבר', א43כנראה , מישהו[ 
1397B41  עבור'? א43האם שומע את , 50כאן משנה. 
1398B] עבור'? א43האם שומע את , 41] 50משנה. 
1399B41  עבור, "בשור"ב, 44כאן . 

1400B00:46 

1401B]44[ 41  עבור, "בשור"ב, 40כאן. 
1402B41  עבור? האם שומע, קורא לך 40, 42כאן משנה. 
1403B המתן', א41כאן. 
1404B עבור, 44כאן  41 ]קצין קשר[כספית. 
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1405B00:47 

1406B]44 [41  עבור, 40כאן  41. עבור, 40כאן. 
1407B] המתן', א43] 50משנה. 
1408B] 40, 41. עבור? האם שומע, קורא לך 40, 41 ]50משנה 

 .עבור? האם שומע, קורא לך

1409B00:48 

1410B עבור ,רות, 41כאן. 
1411B]44[ 41 ,המתן. 
1412B]40[  רכים"האם הצלחתם לחלץ את ה, 41כאן" ] דוברות

 ?]ילואה'ז
1413B עבור, אבל ממשיך להתקדם ,לחלץ משיךמ, 41כאן. 
1414B]40[ האם רובם איתך או מיעוטם . תן לי תשובות ברורות

 ?איתך
1415B אני עוד מקווה להוציא את כולם, חלקם איתי, 41כאן ,

 .עבור
1416B]40[ רתום"באיזה מהירות אתה מתקדם עם ה "] גשר

 ?]הגלילים
1417B]41[ רתום"ה "]לכן  ,מהווה בעיה אינו ]גשר הגלילים

 .עבור, נטשתי אותו
1418B הוא מתקדםבאיזה מהירות , 40כאן? 
1419B אני כעת נותן לו פקודה להמשיך , לא בדקתי איתו, 41כאן

 .עבור, ???להתקדם ול

1420B00:49 

1421B]40[ איפה אתה נמצא איתו? 
1422B]41 [55-ב ] עבור ,"]טרטור"על ציר  55מתג. 
1423B]40[ זוז . הלילה עומד להסתיים. זוז איתו קדימה מיד

 . איתו קדימה מיד
1424B]41 [סוף, מבצע. 
1425B41  עבור, 44כאן . 
1426B]41[ סוף, תקדםמ. 
1427B41  עבור, 44כאן. 
1428B50  א43כאן  50. 'א43כאן'. 

1429B00:50 – 
00:51 

1430B]44[ 2  2. עבור, 40כאן  2. עבור, 40כאן  2. עבור, 40כאן 
 . עבור, 40כאן 
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1431B00:52 

1432B]פריצה לא ברורה בקשר[ 
1433B9  עבור, 4כאן  9. עבור, 4כאן . 
1434B]עבור? 9-האם קראת ל 4 ]9 של קשר. 
1435B עבור? "טרטור"ל םהאם כבר נכנסת. חיובי, 4כאן. 
1436B]המתן, 9כאן  4 ]9 של קשר. 

1437B00:53 
1438B]44[ 2  עבור, 40כאן. 
1439B9  עבור, 42כאן. 

1440B00:54 

1441B] ? העברת ,נו ]"בשור"שיחה בין מפקד לקשר ברשת ? 
1442B] ? העברתי ]"בשור"שיחה בין מפקד לקשר ברשת. 
1443B40 ,40  עבור, ללא תעסוקה, 40קציעה כאן. 
1444B2  42כאן  2. עבור'? ללא תעסוקה'האם אמרת , 42כאן ,

 . עבור'? ללא תעסוקה'האם אמרת 
1445B]22  עבור, חיובי ,22כאן  ]2של. 
1446B רות, 42כאן . 
1447B9  עבור, 42כאן. 
1448B עבור ,רות, 9כאן. 
1449B עבור ?מצבכם, 42כאן. 
1450B] כרגע בכניסה ]9קשר של. 
1451B]42[ עבור ?האם הגעתם כבר עד הקו. 
1452B] המתן] 9קשר של. 
1453B9  עבור? כבר" טרטור"האם נכנסתם ל, 4כאן. 

1454B00:55 

1455B] חיובי, 9כאן ] 9קשר של. 
1456B עבור? "טרטור"האם נכנסתם ל, 4כאן. 
1457B] המתן ]9קשר של. 
1458B] טרטור"אנחנו ב, חיובי, 9כאן  4 ]9קשר של." 
1459B]44[ 4  עבור, 40כאן. 
1460B]?[ 40 ]נקטע[.. 

1461B00:56 

1462B גשר הגלילים[" רתום"אני רוצה להביא את ה, 40כאן[ 
. הכרחי לנקות אותו ,לצורך זה". טרטור"הגדול דרך ציר 

או שאתה  ,במצב הנוכחי ,האם לפי דעתך אפשר לעבור בו
צריך להיכנס אליו שוב ממערב למזרח והפעם אולי עם 
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 ט"ונסיור ד "מג –נתן שונרי [יותר מאנשיו של שונרי 
 .       עבור ?]582

1463B4  עבור, 40כאן. 
1464B]1[ 1 עבור, 1כאן  40, כאן. 

1465B00:57 

1466B]4[ 4 ,40  עבור ,רות, 4כאן  40. רות עבור, 4כאן. 
1467B גשר הגלילים[" רתום"אני רוצה להעביר את ה, 40כאן[ 

האם אפשר להיכנס לציר או , "טרטור"הגדול דרך ציר 
שלפני זה אתה חייב לנקות אותו שוב מכיוון מערב לכיוון 

אולי תיקח יותר הפעם , ואם אתה עושה זאת, מזרח
 .?]582 ט"סיור ונד "מג –נתן שונרי [מאנשיו של שונרי 

1468B]4[  לכסיקון" –" טרטור"באזור . שים לב, 4כאן , 20כאן "
 .עבור? עד כאן, מתנהל אשעדיין 

 1469B]40 [לכסיקון" –" טרטור"האם אתה יכול להתקדם מ "
 ?מזרחה" טרטור"לאורך 

1470B00:58 

1471B לכסיקון" –" טרטור"באזור . אני אומר שנית, 4כאן "
חילצנו , יש לנו שמה נפגעים. ט שלהם"היה  מארב נ

 .עבור, עד כאן. כרגע ממשיכה שמה להתנהל האש. אותם
1472B]40 [אני שואל האם אתה יכול לקחת , עד כאן הבנתי

מפקד יחידה  –משה ספקטור [מהאנשים של ספקטור 
ויחד  ]582 ט"סיור ונד "מג –נתן שונרי [או של שונרי  ]424

 ?מהצומת ומזרחה" טרטור"ציר המשך איתם לטהר את 
1473B להתגבר על הפקק שבצומתבל צריך אני א. חיובי, 4כאן 

 ט"סיור ונד "מג –נתן שונרי [ נתן". לכסיקון" –" טרטור"
והוא מתוכנן להיכנס  ]טנקים[ "כבדים"קיבל אצלי  ]582

 .עבור? האם ברור, "טרטור"ב
1474B]40[ כלפי מזרח" טרטור"האם ב? 
1475B עבור, "טרטור"אני רוצה לפתוח עבורך את . חיובי, 4כאן. 
1476B כי אני רוצה להתחיל לזוז , זה דחוף, זה חשוב, 40כאן

 .עבור ,מהצד השני

1477B00:59 1478B מתנהל " לכסיקון" –" טרטור"אבל ב, זה ברור לי, 4כאן
 ,ברגע שאוכל. ט"עכשיו קרב אש כנגד יתרת מארב הנ
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 ט"סיור ונד "מג –נתן שונרי [ את נתן" טרטור"אכניס ל
 .עבור, "טרטור"כדי שיטהר את  ]582

1479B 9האם . נקווה שתוכל לעשות זאת בהקדם. רות, 40כאן 
 ?משימתוכבר מבצע 

1480B אני עוד לא קיבלתי תשובה חד  .הצא מזאני לא יו, 4כאן
" טרטור"התחיל להיכנס לציר  9-אני מבין ש. משמעית

ככה היחידה שלי . אם כי זה לא וודאי אצלי, מערבה
 .עבור, שבשטח דיווחה לי

1481B האם אתה יכול . אני אדבר איתו בעניין זה אישית, 40כאן
 ?"לכסיקון" –" שיק"לזוז צפונה מ

1482B01:00 

1483B שיק"אני כבר עכשיו קילומטר מצפון ל. חיובי, 4כאן "– 
, ]79ד "מג, עמרם מצנע[מצנע , שלי 1של  10". לכסיקון"

שלו החליף  ]79ד "סמג, נתן בן ארי –הסגן [המשנה , נפגע
יש פה . ארגן את היחידה ומתחיל ללחוץ צפונה, אותו

אני . 23איזה בעיה שיש איזשהו איום מזרחי עלי לפי 
, לדחוף צפונה ,בכל מקרה ,בודק את זה ואז אני ארצה

 .עבור
1484B האיום הוא לא מזרחי. אני מכיר את האיום, 40כאן. 

" סגול"ב ,ומול האיום הזה עומד אצלנו. האיום הוא צפוני
104 ,2. 

1485B של הכוחות תארגנות ראשוניתה עם, עם גמר. רות, 4כאן ,
, 1כבר אני כרגע נמצא בדילוג צפונה של  ,למעשה

 .עבור, חלףשהקודקוד שם הו

1486B01:01 

1487B על יד מה אתה חונה עכשיו. 23-וודאי קיבלת מ, 40כאן? 
1488B קילומטר  -כקילומטר , "לכסיקון" –" שיק"צומת , 4כאן

 .עבור, צפונהוחצי 
1489B שלך והוא ימסור לך שאתה נמצא  23תשאל את , 40כאן

 .עבור, ליד משהו חשוב
1490B בסדר, רות, 4כאן. 
1491B 9אני אעסיק את הרשת הזאת כמה דקות עם , 40כאן ,

 .מקווה שאתה לא צריך אותה עכשיו
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1492B מצמד"את הטיהור של  9עם אני רוצה לגמור כבר , 4כאן "
 .עבור, םש

1493B]40[ בא נעזוב את  .9לגמור את העניין עם  ,כרגע ,תן לי
הוא ידבר והוא כבר יתקרב ויקרא לו , "מצמד"העניין עם 

אני גם לא רוצה שהוא יבזבז זמן בשום טיהור . איתו
 . אני רוצה שיעשה מה שהוא צריך לעשות .בונקרים עכשיו

1494B סוף, רות, 4כאן. 

1495B01:02 

1496B9  40כאן. 
1497B40  עבור ,רות, 9כאן. 
1498B]40[ האם התחלת בביצוע משימתך העיקרית? 
1499B]9 [ עבור, חיובי, 9כאן , 40כאן. 
1500B]40[ האם יש משהו כבר מעבר? 
1501B עבור, עוד מעט, 9כאן. 
1502B עבור, מבקש לדווח לי מיד ברגע שיהיה, 40כאן. 
1503B עבור, חיובי, 9כאן. 
1504B סוף, 40כאן. 
1505B]4 [1  עבור, 20כאן . 

1506B01:03 

1507B40  עבור, 1כאן . 
1508B40  עבור, הודעה, 2כאן. 
1509B עבור ,רות, 40כאן. 
1510B בשטח פתוח חוטף  104שלי נתקע באזור  2, 2כאן

אם יהיה צורך לרדת . אין טעם שיישאר שם, ארטילריה
. הוא יימצא שם תוך דקות ,אל מול אותו האיום צפוני

יותר טוב שיהיה , אלינו ואם האיום יבוא יותר קרוב
עומד שם בתוך מערך וחוטף אבל סתם הוא , בעמדות

 .עבור, ארטילריה
1511B חמדיה"שלך ב 3האם , 40כאן"? 

1512B01:04 

1513B]2[ עבור, אבל רובו, לא כולו. 
1514B]40[ חמדיה"האם אתה מתרכז ב"? 
1515B]2[ עבור, חיובי. 
1516B]40[  אם אינך רוצה ". חמדיה"להחזיר ל 2אינני מוכן את
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 .שילחץ על המערך וישמיד שם כמה שאפשר ,שהוא יעמוד
1517B]2 [ בגלל בעיית  ,ביקש ממני כעת לא לעשות 4זה , 20כאן

 .עבור, תיאומים
1518B]40[  ותתאם , כנס לרשת הפנימית שלות, 4התקשר עם

 .איתו את זה מחדש עכשיו
1519B]2[ סוף, אנסה, אנסה, רות. 
1520B40  עבור, 1כאן. 
1521B]40 [ עבור ,רות, 40כאן , 1כאן. 
1522B הוא לא , "טרטור"מציר התנועה שלי הוא צפונה , 1כאן

, בערך קילומטר וחצי" טרטור"הוא צפונה מ" טרטור"על 
 .עבור? האם ברור

1523B01:05 

1524B]40[  52האם נמצא על? 
1525B]1 [ כרגע , אנחנו מתחילים לנוע, עדיין שלילי, 20כאן

צריך להמשיך אותו , זה דבר שאסור לעצור אותו, בתנועה
 .עבור, אחרת זה לוקח הרבה זמן להתחיל, רצוף

1526B]40[ תודיע 52-וכשתגיע ל, תמשיך לנוע, תמשיך לנוע .
אנחנו חייבים עדיין לפנות חלק . תודיע 52-כשתתקרב ל

וגם  ]טנקים[" כבדים"האם איתך או לפניך יש ". טרטור"ב
 .עבור? רגליים היכולים לוודא שהציר נקי

1527B01:06 

1528B טנקים[" כבדים"יש לי , ]טנקים[" כבדים"יש לי , 1כאן[ ,
אם עדיין לא , הייתי מציע ]שים"נגמ[" בינוניים"ויש לי 

לעצור איפה שאני עומד וברצף אחד להתקדם , פתוח
 .עבור, קדימה

1529B]40[ ברצף אחד ,כמה זמן ייקח לך מהמקום שאתה עומד, 
 ?למקום שאני צריך אותך

1530B]1[  עבור, דקות עד שעה 45-מעריך כ, 20כאן. 
1531B]40[ האם אתה מתקדם בקצב כה מהיר? 
1532B]1 [ עבור, זה נוסע טוב ומהר ,כשזה נוסע, 1כאן , 20כאן. 
1533B]40[  מיד נדווח לך כדי , חכה במקומך, אם כך, 1כאן

 ".טרטור"לגמור לטהר ציר 
1534B40  ציר התנועה שלי הוא נע מצפון . אני אומר שנית, 1כאן
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 .עבור, "טרטור"כקילומטר וחצי ל
1535B]40[ טרטור"האם אמרת מצפון ל"? 
1536B]1 [ עבור, כקילומטר וחצי, הוא נע מצפון, חיובי, 20כאן. 

1537B01:07 

1538B יש כוח שאיתו יחד אתה , צמוד, האם איתך. רות, 40כאן
 ?אם יש מישהו בדרך ,יכול להתגבר

1539B נמצא כבר באזור שלו במערב 4האם . כוח לא גדול, 1כאן ?
 .עבור

1540B]40[ עבור, חזור. 
1541B]1 [ בציר  ,נמצא עם כלים שלו באזור 4האם , 20כאן

 .עבור, "ראש"
1542B אתה נשמע קטוע, 40כאן. 
1543B נמצא עם כלים שלו בציר  4האם  ,אני שואל, 1כאן

 .עבור? "ראש"
1544B]40[ המתן 

1545B01:08 

1546B]קטיעה בקשר[ 
1547B]40[  ... ראש"אמרת ציר"? 
1548B עבור, חיובי, 1כאן. 
1549B]40[ חזור על השאלה, לא מכיר. 
1550B]1[  היה צריך לנוע  ,במסגרת התנועה שלו ,4, 20כאן

 .עבור? האם ברור, "ראש"מערבה ולתפוס עמדות בציר 
1551B]40[ נע ועשה זאת, הוא עשה זאת. 
1552B עבור? האם הוא נמצא כעת באזור ההוא, 1כאן. 
1553B]40[ סרוק"נמצא ב." 
1554B]1[ עבור? דרומה" סרוק"האם הוא פרוס מ. 
1555B]40[ חיובי. 

1556B01:09 

1557B אני מציע שנמתין פה  ,אם ככה. אבדוק זאת, רות, 1כאן
 .עבור, הרצופעד אשר אפשר יהיה לנוע בתנועה 

1558B]40[  האם יש לך כוח איתו אתה יכול להתגבר על מכשולים
 ?בדרך

1559B עבור, יש לי כוח, 1כאן. 
1560B]40 [תעמיד את הכוח שיש לך , לכן אולי לא כדאי לחכות
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ובצורה כזאת  ]גשר הגלילים[" רתום"מסביב ל' בצורת ח
 .תתקדם

1561B יגיע  9-האם אתה לא רוצה להמתין עד ש. אפשרי, 1כאן
 .עבור? צפונה למקום שאני צריך להגיע אליו

1562B]40[ אין מה להמתין , הוא כבר מגיע, לא צריך להמתין
האם . תתחיל לנוע מיד במבנה שאמרתי, לכן. הוא מגיע

 ?]ילואה'דוברות ג[ "רכים"יחד איתך יש כמה 

1563B01:10 

1564B עבור, חיובי, 1כאן. 
1565B]40[ האם גם הם צריכים לעבור באותה דרך? 
1566B]1[  עבור, אני רוצה לקחת את כולם באותה דרך, 20כאן. 
1567B ציוד מכני הנדסי[ה "האם יש לך צמ. חיובי, 40כאן[? 
1568B]1 [ עבור, חיובי, 20כאן. 
1569B]40[ תתחיל בתנועה מהירה, אם כך. 
1570B]1 [ סוף, תרו, 20כאן. 
1571B4  40כאן. 
1572B]44 [4  עבור, 40כאן . 

1573Bדקות 2-רחשים משך כ 
1574B01:12 – 

01:13 
1575B]44[ 4  40כאן  4. עבור, "בשור"ב, 40כאן  4. עבור, 40כאן ,

 .עבור, 40כאן  4. עבור

1576B01:14 

1577B40  עבור, רות, 4כאן. 
1578B הוא צריך לעבור עם . מתקרב אליך 1, 40כאן , 40כאן

קילומטר אחד צפונה מציר  ]גשר הגלילים[" רתום"ה
יש לו יחד ? האם הוא יכול לעבור שם לפי דעתך". טרטור"

 .איתו כוח כדי להבטיח את עצמו
1579B יש לי דיווח מהשטח שיחידת . שלילי ,לדעתי, 4כאן

, ט"רב נאנקלעה למ" חריף"בשם  9של  ]טנקים[" כבדים"
, והיא מסובכת שמה" לכסיקון" –" טרטור"גם היא בציר 

 .עבור, מציע שנפתור שם את הבעיה ואז נקדם כוחותאני 

1580B01:15 
1581B נתן שונרי [של שונרי , 9מדוע אינך מכניס כוח של , 40כאן

 –משה ספקטור [של ספקטור , ]582 ט"סיור ונד "מג –
 ?כדי להתגבר על המארב הזה, ]424מפקד יחידה 
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1582B כבדים"מארב של , ]טנקים[" כבדים"זה מארב , 4כאן "
אני קודם כל . אחרים ]טנקים[" כבדים"שדפקו  ]טנקים[

סיור ד "מג –נתן שונרי [שונרי . רוצה לקבל מה קורה שם
. מדרום לזה, הוא מצוות ומוכן, נמצא במקום ]582 ט"ונ

אני כל הזמן מנסה , אני רק צריך לקבל עכשיו אינפורמציה
, המתן, במגמה לחסל שם את הפרשה, ללקט אינפורמציה

 .עבור
1583B גשר [" רתום"אני צריך לעצור את ה, אם כך. רות, 40כאן

 .עבור, ]הגלילים
1584B]4 [ ונראה מה אפשר שם  ,תעכב אותו לרגע, 20כאן

 .עבור, כדי לחסל את הבעיה ,לעשות

1585B01:16 

1586B]40[  אתה מוכרח להבין שיש לנו חשיבות גדולה ביותר
בקצה  ענקט[בהקדם האפשרי  .]נקטע[.להעביר 

 ..]ההקלטה
]4 – 14ט "חסרה בהקלטה תגובתו של מח[  

1587B01:16 

1588B]40[ קח איתך כל . זאת היא המשימה הראשונה שלך ,אכן
" לכסיקון" –" טרטור"מי שצריך ותוודא שהקטע בין 

 -כל המשולש הזה , 42" טרטור"לבין , 186" סגול"לבין 
 .פנוי ונקי

1589B סוף, אני פועל בהתאם, זה ברור לי, 4כאן. 
1590B40  עבור, בתנועה הכל פה, 41כאן. 
1591B כנראה, אני אצטרך 52-ב .5-תמצא בתנועה עד ל, 40כאן ,

 נקטע[דווח ". טרטור"בגלל בעיות באזור , לעצור אותך
  ]כתוצאה מחסימה אלקטרונית על ידי האויב, כנראה

1592B]41[  ...סוף, רות. 

1593B01:17 

1594B41  לנסוע כשהוא מאובטח  1הוריתי קודם את , 40כאן
אחרים ו ]טנקים[" כבדים"על ידי  ]'ח האות[' בצורת ח

 .שנעים אתכם
1595B עבור, הזה נעים במבנה ,במבנה, 41כאן. 
1596B]40[ רכים"האם הצלחת להוציא את ה "] דוברות

 .עבור? ]ילואה'ג
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1597B]41[ עבור, חיובי. 
1598B]40[ עבור? האם הם איתכם. 
1599B]41[ עבור, חיובי. 
1600B סוף, טוב מאוד, 40כאן. 

 
1601Bדקות 2-רחשים משך כ 

1602B01:19 
1603B]44[ 9  ה, 40כאן..]השקת [ "אקווריום"האם , 40 ...]נקטע

 .עבור? ]סירות בתעלת סואץ

1604B01:20 

1605B] המתן ]9קשר של. 
1606B] 9כאן  40 ]9קשר של. 
1607B]44[ 9  עבור, 40כאן. 
1608B] 44ל ידי קטע ענ[בודקים , המתן, 9כאן  ]9קשר של[ 
1609B]44[ עבור? מה התשובה. 
1610B]44[ 9  אקווריום"האם , 40כאן" ] השקת סירות בתעלת

 .עבור? ]סואץ
1611B01:21 

1612B] בודקים נכונות הדיווח, המתן, 9כאן  ]9קשר של. 
 רחשים משך כדקה

1613B01:22 

1614B]44[ 9  עבור? מה לוקח כל כך הרבה זמן, 40כאן. 
1615B] עבור, 9כאן  40 ]9קשר של. 
1616B]44[ עבור ,רות. 
1617B]9[ "אקווריום" ]השקת סירות בתעלת סואץ[. 
1618B]44[ עבור? האם גם נמצאים בצד שני, רות. 
1619B] המתן ]9קשר של. 

 רחשים משך כדקה

1620B01:24 

1621B] 9כאן  44 ]9קשר של. 
1622B]40[  44כאן. 
1623B]9[  נחש"האם הוא יודע מי זה  44רציתי לשאול את "

 .ולא נותן לנהל את העבודה" ברק"שהתלבש לנו על רשת 
1624B של  נחיתה בגדה הרחוקה[" אקפולקו"האם , 40כאן

 ?]תעלת סואץ
1625B] קבלותשניות  2-3תוך , כרגע בודקים ]9קשר של . 

 רחשים משך כדקה
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1626B01:26 
1627B 1:26השעה " –שעון דובר" 

1628Bהרחשים משך כדק 

1629B01:27 

1630B רות עבור, 2כאן. 
1631B] אך לא שומעים, 2משוחח עם מישהו[ 
1632B]2[ חיובי ,.]עבור .]נקטע. 
1633B] אך לא שומעים, 2משוחח עם מישהו[ 
1634B]2[ עבור? האם הולך הכול כשורה, רות. 
1635B]אך לא שומעים, 2-ל מישהו עונה[ 
1636B]2[ סוף, רות. 

1637Bדקות 2-רחשים משך כ 
 ]1:31כנראה " [שלושים ואחד: "...שעון דובר 01:31

01:31 

 .עבור, 9כאן  40] 9קשר של [
 .עבור, רות] 44[
נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת [ "אקפולקו" ]9קשר של [

 .עבור, ]סואץ
נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת [ "אקפולקו", רות] 44[

 .סוף, ]סואץ
 .עבור, 20כאן  9] 14ט "מח –של בשור  4[
 ?9 -מי קרא ל ]9קשר של [
 .עבור, 4
 .המתן שנייה ]9קשר של [
 "]קורא לך 4" 247ט "שומעים ברקע שהקשר מודיע למח[
 .עבור, רות, 9כאן  4
פלוגה [ "חריף"אני מבין ש, 4כאן , 20כאן ] 4[

שלך  ]בפיקוד סגן יוחי גלעד 421חטיבה /599גדוד/'ח
 .עבור? "לכסיקון" –" טרטור"נמצאת באזור 

01:32 

 .עבור, חיובי, 9כאן 
 .עבור, היא עלתה על מארב טנקים, 4כאן 
 .עבור, אמור שנית, 9כאן 
, טנקי אויב -היא נכנסה לתוך מארב של טנקים , 4כאן 
 .עבור
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 .עבור, שומע את זה בפעם הראשונה, 9כאן 
 אני מבין שיש, "נחלה"אני אישרתי לך להיכנס ל, 4כאן 

כרגע נכנסו לתוך איזה ". טרטור"על  ..]לא ברור[..איזשהו 
אני כרגע מנסה לפתור , מארב טנקים ויש שם גם נפגעים

 תבדוק מה קורה שם ונעבוד בפעולה, את הבעיה שם
 .עבור, משותפת

 .סוף, בסדר ]9[
 .עבור? האם קלטת, 4כאן  40

 ? האם בכלל יש עליך איזשהו לחץ .קיבלתי, 40כאן 

01:33 

 –" מצמד"באזור של . להיחלץ ממנו ..]לא ברור[.. ,4כאן 
כל הזמן יש , שלי 2 -ו 1על , מצפון. הכול שקט" סרוק"

 ]מצריים ר"לוחמי חי[ ה'יש פה המון חבר. היתקלויות
מסתובבים פה בין , דופקים אותםו –ים פה צורששרצים ו

זה לא לחץ , אני יודע אם זה לחץ, הרגליים והורגים אותם
 .עבור ,מאסיבי

 ?ר"האם המארב הזה זה טנקים או חי, 40כאן 
אני רואה את זה כרגע . טנקים, אני אומר שנית, 4כאן 

 .עבור, משימה העיקרית שלי ומצפה לפתרונההכ
 ,טפל .אני חושב שזאת היא המשימה העיקרית, 40כאן 

 כי אני רוצה להביא את, נסה לפתור את זה מהר
 .ככל האפשר ,מהר ]גשר הגלילים[ "רתום"ה

01:34 

ד "מג –נתן שונרי [ נתן .אני עושה כל מאמץ, 4כאן 
עוסק בזה שם אישית ואני עכשיו הטלתי  ]582צנחנים 

 .עבור, יהיה בסדר. והנחיתי אותועליו את המשימה 
 .איתך אני תמיד בטוח שיהיה בסדר, 40כאן 

 .עבור, יש לי בקשה, 4כאן  40
 .בקשה, כן ]40[
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יקדם ] קצין רפואה אוגדתי[ 48 -דיברנו על כך ש, 4כאן 
לאזור  ]ק"פלר –פלוגת רפואה קדמית [נה שלו  יחידת מש

אני  ,]פצועים[" צהובים"יש לי פה כמה עשרות  ."לקקן"
וצריך לפנות , 40-50 -בסביבות ה, מעריך שזה באזור

יביא איתו את  9-חשבתי ש .אין פה שום יחידה .אותם
לדעתי צריך לחשוב על אפשרות  ,זהלבנוסף . היחידה הזו

 .עבור, "לקקן"מאזור  ]מסוקים[" חרגולים"עם לפנות 
 .בנושאמטפלים , 40כאן 
 .סוף, תודה, 4כאן 

01:35 

 !הודעה דחופה, 4כאן  9. עבור, 4כאן  9, 20כאן  9] 4[
 .עבור

 .עבור, רות, 9כאן  4
" נחלה"אני מבין שאתה התחלת להכניס כלים ב, 4כאן 

, "טרטור"דרך , "לכסיקון"והם עושים את הסבב דרך 
 .עבור

 –" לכסיקון"הדרך המתוכנן היה כניסה מכיוון , 9כאן  4
" לכסיקון"שוב פעם דרומה ל" טרטור"יציאה ב, "לקקן"

 . עבור, "לקקן"לכיוון 

01:36 

" מצמד"מ, "טרטור"כרגע יש תנועה מ .רות, 4כאן 
ישנו " טרטור" -" לכסיקון"אבל בצומת  ,"לכסיקון"ל

על  מים שנוסעים"תעצור את הזחל. מארב טנקים
 .עבור, מזרחה" טרטור"
 ]..נקטע[.. 21] 9[

? האם קלטת, 4כאן  40. עבור? האם קלטת, 4כאן  40
 .עבור

 .סוף, המתן, רות, 40כאן ] 40קשר של [
 דקות 4 -כרחשים משך 

01:41 

 .עבור, מצב, 41כאן  40
 .המתן] 44[

 .עבור, רות, 40כאן 
 .עבור? המצב, 41כאן 
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נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת [" אקפולקו" 9 ]40[
היו לו קצת , הכול בסדר, התארגן במקום 4. ]סואץ

. 2, אותו הדין. גרם הרבה מאוד נפגעים לצד השני, נפגעים
נחיתה בגדה הרחוקה [" אקפולקו"מרחיבים את , כרגע

 .]של תעלת סואץ

01:42 

אני כעת נעצר לפני , מה שאני רוצה לבקש ממך, 41כאן 
אני צריך להתקדם ולא , בפעם הבאה שאני מתקדם. 52

 .עבור, לעצור
האם אתה מקשיב . ט"יש מארב נ. מקובל עלינו, 40כאן 

 ?לביני 9, 4לשיחות בין 

0B מה שרציתי אבל . אני עוקב אחריך כל הזמן, 41כאן
לא ..[ כי בכל היעצרות, שזה חשוב מאוד לא לעצור, להגיד
 .עבור, ]..ברור
אנחנו נגמור שם את עניין המערך הזה , מוכן לכך, 40כאן 

 .עבור, ואז תוכל לנסוע בפעם אחת
 ..]לא ברור[.., 41כאן 
-האם אתה לא מונע על הציר העברת תחמושת ל, 40כאן 

47? 

01:43 

אני נאלצתי להוריד , 47היו לי הרבה בעיות עם , 41כאן 
 .עבור, אחרת לא היינו מתקדמים, ה שלו'חבר

 ?אבל האם עכשיו זה פנוי בשבילו ]40[
 .עבור, הוא כבר מזמן מאחורי, 41כאן 
 ?מתקדם אליך ]דוברות[" לתים'ד"האם חלק מה, 40כאן 
 .עבור, אבל אני לא עוסק איתם,אני מניח שכן , 41כאן 
 .סוף, רות, 40כאן 

01:44 

 42. עבור, 4כאן  41, 44. עבור, 4כאן  41. עבור, 4כאן  41
 .עבור, 4כאן 
 .עבור, רות, 41כאן 
 .עבור? איך נשמע, 4כאן 

 .עבור, היטב ]41[
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 כיוון שאני ,פתוח מבחינתך" עכביש"האם ציר , 4כאן 
 .עבור? 55" עכביש"ל ]פצועים[ "צהובים"מפנה 

01:45 

 .עבור, כרגע הציר סגור, 55" עכביש" ]41[
 .עבור ,צריך מאוד את הציר. אני מפנה נפגעים, 4כאן 
אבל אנחנו כעת נמצאים , אנחנו נשתדל לפנות לך, 41כאן 

 . עבור, תתקדם ונעשה משהו. שצריכים אותו במצב
 .עבור? איפה אתה נמצא כרגע, 4כאן 

 .עבור, 52] 41[
 .עבור? 52" עכביש"האם אמרת , 4כאן 

 .עבור ,חיובי] 41[
 .עבור ,44כאן  4

 .עבור, רות, 4כאן 
 .עבור, תשלח את אלה שאתה מפנה עם אבטחה, 44כאן 
 .סוף, זה בסדר, 4כאן 

 ]אך לא שומעים, 4 -קורא ל, כנראה, מישהו[
 .עבור, רות, 4כאן ] ?[
 ]אך לא שומעים, 4משוחח עם , כנראה, מישהו[

 .עבור? איפה, 4כאן 

01:46 

 ]אך לא שומעים, 4 -עונה ל, כנראה, מישהו[
 .עבור? 47" טרטור" אמרתהאם , 4כאן 

 ]אך לא שומעים, 4 -עונה ל, כנראה, מישהו[
 .עבור? חריף"ל ייחסהאם אתה מת, 4כאן 

 ]אך לא שומעים, 4 -עונה ל, כנראה, מישהו[
אנחנו , יש נפגעים ]...לא ברור...[ הם כרגע ב. חיובי, 4כאן 
 .עבור? איזו מין שאלה זו. בזה לנטפ

 ]אך לא שומעים, 4 -עונה ל, כנראה, מישהו[
, אנחנו כרגע עוסקים בזה, הוצאנו חלקים מהם, 4כאן 
 .עבור

01:47 
 .עבור, 54 -אני ב, אם אתה צריך אותי, 41כאן  4

 ..]לא ברור[.., 41כאן 
 דקות 7 -כ רחשים משך 
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01:55 

 .עבור, הודעה, 20כאן  40] 9[
 .עבור? 20איזה , 40כאן ] 44[

 .עבור, הודעה, 9כאן  40
 .עבור ,רות ]44[

 

 ,"לכסיקון" –" טרטור"בגלל המארב בציר , 9כאן  40
, בציר הכניסה חזרהבאנחנו נאלצים את הכלים להעביר 

 ".עכביש"ומשם ל "לכסיקון" - "נחלה"דרך ציר  ,כלומר
" נחלה"בחזרה  ,כלומר ?סוע בציר הזהנהאם הם יכולים ל

אני מתכוון של , ללא ליווי 55עד " עכביש" –" לכסיקון" –
 .עבור, ]טנקים[ "כבדים"

01:56 

 ?האם הם מזויינים ]40[
 .עבור, אין להם כלום, חוץ מאנשים בודדים, 9כאן 

 ?בכל כלי יש מספר אנשים ]40[
 .עבור, שניים, 9כאן  40

 ?אתה רוצה להחזיר את הכול ]40[
, הבעיה היא. אנחנו מחזירים אותם כמו שבאנו, 9כאן  40

 .עבור? האם צריך להם ליווי יותר רציני, השאלה היא
 ?אבל למה להחזיר אותם, לא צריך להם ליווי ]40[

01:57 

לקחת את  55 -בכדי לגשת ל ..]לא ברור[..מפני , 20כאן ] 9[
 .עבור, הסיבוב הבא

 .אנשים בכוננות, יכול להחזיר אותם כמו שהם ]40[
 .עבור, רות, 9כאן 

 .עבור, רות, 9כאן  4של  21] 9קשר של [
 ]אך לא שומעים, 9 -ל עונה ,כנראה, מישהו[
זה , חסום" לכסיקון" –" טרטור"צומת ] 9קשר של [

 .אמור שנית, החלק הראשון. שמעתי
 ]אך לא שומעים, 9משוחח עם  ,כנראה, מישהו[
 .המתן, רות] 9קשר של [
 ]לא שומעיםאך , 9משוחח עם  ,כנראה, מישהו[

 .המתן, המתן] 9קשר של [ 01:58
 "1:58השעה " –שעון דובר  01:58
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 רחשים משך כדקה

02:00 

 ]אך לא שומעים, 9 -קורא ל ,כנראה, מישהו[
 .עבור, רות, 9כאן  4של  21

 ]אך לא שומעים, 9 -עונה ל ,כנראה, מישהו[
 .עבור? מה העניין, 9כאן 

 ]אך לא שומעים, 9 משוחח עם ,כנראה, מישהו[
 .עבור? איפה אתה רוצה, בסדר, 20כאן ] 9[
 ]אך לא שומעים, 9משוחח עם  ,כנראה, מישהו[

 
 האתרה בידי מערכת מצוי האינ 02:01-02:35ההקלטה שבין השעות 

 

1638B02:36 

1639B41  40כאן. 
 .עבור? האם קלטת, 41כאן  40

 ?האם אתה מנצנץ ,כעת ]40[
, לא מנצנץ בשום דבר, קדימה ,כעת ,אני מתקדם ,41כאן 

 .עבור, אני בונה כאן את הכוח הזה
 .בסדר, טוב, 40כאן 

 .עבור? 52-האם אתה ב ]41[
 .אני רואה אותך, חיובי ]40[

 דקות 2-רחשים משך כ

1640B02:39 

1641B41  40כאן. 
 .עבור, רות, 41כאן 
 .אתה נמצא במקום שאין כבר סימונים, 40כאן 

 .עבור, אמור שנית ]41[
 ?אתה נמצא במקום שיש סימונים ]40[
כוח ה אני בתוך, אתה עוד מעט תראה אותי, שלילי ]41[

 .עבור, 53-הזה שנוסע ואני ב
 ?52-האם אתה ב ]40[
 .עבור, עם הכוח הזה ,כעת 53-אני ב, שלילי ]41[

 .עבור, לכן אני לא מוצא אותך, 40כאן 
 .עוד מעט תמצא אותי, 41כאן 
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ל ישראל "סא – 421ט "סמח[ 1של  21כאן " בשור"תחנות 
 .עבור, הודעה, )]פוטש(סער 

 .עבור, רות, 1של  21 ]44[
 .עבור? מי קרא, 21כאן  ]1של  21[
 .סוף, אף אחד לא קרא לך ]44[
 .עבור? אני שואל מי ענה, רות ]1של  21[

1642B02:40 

1643B44 ,עבור. 
זה , "בשור"תעביר הודעה ליחידות , 44, רות] 1של  21[

שמניעים כלים עם , 2-או ל 4-או ל 9-כנראה מיוחס או ל
כשמזרחה , לכיוון מזרח" עכביש"נפגעים על ציר 

שנפלו אליו  ,יש בור גדול, על ציר הכביש ,52" עכביש"ל
 .עבור, היו כבר מזה נפגעים, כלי רכב

 .40כאן  41
 .עבור, 41כאן 

אני רוצה . 52-אתה לא ב, 52-אתה אמרת לי שאתה ב ]40[
 .להיכנס פנימה ואינני יודע מתי תגיע הנה

 .עבור? האם אתה מזהה את השיירה שלי, 41כאן 
 "]קצת עכשיו:"אומר, מישהו פורץ לקשר[
 ?]גשר הגלילים[ "רתום"השיירה שלך היא בלי ה ]40[
את אלה שאני  .]גשר הגלילם[ "רתום"בלי ה, שלילי ]41[

 .עבור, שולח לכיוון אחר

1644B02:41 

1645B]40[ אני נמצא לפניה כמה , אני עברתי אותה כמה
דוברות [" רכים"אבל לא ראיתי בה את ה, קילומטרים

 ראיתי בה רק דברים כמו אלה שאני נמצא בו, ]ילואה'ג
 .]ש"נגמ[
 ]ילואה'דוברות ג[" רכים"ח לושאני , שלילי ]41[
 .עבור, ]טנקים[" כבדים"ו
 ?איפה הם עכשיו ]40[
 .עבור? רואה ]41[
 ?איפה הם עכשיו ]40[
 .עבור, 53הם  ]41[
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 .52אז פעם שנייה אל תדווח על  ]40[
אני ] הפרעה[, 52 -יכול להיות שהם ב, זה טעות שלי ]41[

 .עבור, נמצא במרכז השיירה
 ?יש סימון ,במקום שאתה נוסע ]40[
 .עבור, חיובי ]41[
 .סוענתמשיך ל, 53-אתה אולי ב, 52-אז אתה לא ב ]40[
 .עבור, "בשור"ב 21כאן  44 ]1של  21[
 .עבור, רות ]44[

1646B02:42 

1647B]21  ידעו " בשור"רצוי שיחידות , שים לב 44 ]1של
ישנו בור על  ,52" עכביש"מערב ל–שקילומטר דרום

בתנועה לכיוון  ]נקטע[.קודם נכנסו  ,]כביש[ "השחור"
 .עבור, מזרח ונפלה פנימה

 .עבור, רות ]44[
 .סוף, שידעו מזה, רות ]1של  21[
 .עבור, 44כאן  9

1648B02:43 

1649B41  40כאן. 
 .41כאן 

 ?האם אתה בתנועה מהירה עכשיו ]40[
 .חיובי ]41[
 ?כן, בראש הטור שלך כלים כמו שלי ]40[
אולי , ]טנקים[" כבדים"בראש הטור צריכים להיות  ]41[

 .עבור, עברו אותם גם כמו שלך
כי אני רוצה לקחת את , עכשיו אני חוזר, 40כאן 

כדי  ,]..לא ברור...[מהר למקום ] גשר הגלילים[" רתום"ה
 .שיוכל לרוץ איתי קדימה

 .הם כולם בתנועה ]41[

1650B02:44 
1651B21  עבור, 42כאן  1של. 

 .עבור, רות, 21כאן  ]1של  21[
 .עבור, ציין את המקום המדויק של הבור, 42כאן 
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, "עכביש"על ציר  ,זה פחות או יותר מדויק] 1של  21[
, קילומטר 1-מערב כ–לכיוון דרום 52-שהוא ממשיך מ

 .עבור
 .סוף, רות ]42[
 .40כאן  4. 40כאן  4
 .עבור, קורא 40, 4 ]44[

1652B02:45 
ח חטיבה "דו

14 
02:42 

לעיון בדו"ח 
חטיבה 14 נא 

 הקש כאן

1653B40  עבור, "בשור"ב, 4כאן. 
 .ח מצב"דו, 40כאן 
" לכסיקון" –" טרטור"אנחנו נכנסנו להתקפה על , 4כאן 

הוא בודק ומסתבר שיש  ,כרגע .עוד נפגעים שלנו מהויש ש
עלו  ]טנקים[" כלים"שמה גם הרבה מוקשים ומרבית ה

הוא כרגע בודק אפשרות לעשות שם . שמה על מוקשים
, עקיפה ואם תהיה אפשרות נעקוף שם ונמשיך בהתקפה

 .עבור

1654B02:46 

1655B]40[ האם יש עליך איזשהו לחץ? 
 ,פה ושם מופיעים טנקים שלהם, שלילי, 4כאן , 20כאן  ]4[

 .עבור, בכמויות קטנות ודופקים אותם
 ?יש הרבה משלהם דפוקיםהאם  ]40[

לי , .מה קשה מאוד להבחין .]הפרעת קשר[. ,חיובי, 4כאן 
מה זה , מה זה טנקים, קשה מאוד להבחין בין המדורות

כשאנחנו רואים . יש הרבה מאוד מדורות, ארטילריה
 .עבור, אנחנו דופקים אותם ,טנקים

1656B02:47 

1657B אני רק רוצה לקחת איתי את , אני בדרך אליך, 40כאן
 להעביר שנוכל להתחילכדי , ]ילואה'דוברות ג[ "רכים"ה
בנקודת המפגש על  ]...לא ברור...[ ] טנקים[" כבדים"
האם יש , "נחלה" –" לכסיקון"אני אכנס דרך  ."עכביש"

 ?...]לא ברור...[ דרך 
בכל מקרה כדאי לפני כניסה לתת  .חיובי, 20כאן  ]4[

ל "סא[ ספקטור .טיהור אחרון כיוון שהכלים רגישים
] "שקד"סיירת  – 424פקד יחידה מ –משה ספקטור 
 .עבור, "נחלה" –" לכסיקון"ממתין בצומת 
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אם הוא יכול , לא לעצור אותו.. ...].לא ברור...[.. ,40כאן 
 ]...לא ברור...[

1658B02:48 

1659B]4[  אולי כדאי שכיוון , יכול לערוב לכך אני לא, 20כאן
אם כי זה , "טרטור"שיוציאו על , שאנחנו פה קצת עוצרים

כיוון שהם  ,אני מציע קצת לחכות –לא . קצת מסוכן
חשבתי על . עלולים להיכנס שמה כנגד חזית המערך

" טרטור"מערבה עד –דרום" טרטור"אפשרות לקדם על 
 .עבור, 1יחידת משנה של  42

 ]אך לא שומעים ,עונה 40[
גם העסק כל פעם , אני באמת קשה לי להעריך, 20כאן  ]4[

" כלים"זה היפגעות , הולך ומסתבך בגלל דבר אחר
 .עבור, אחר כך מוקשים וכדומה, ]טנקים[
 ]אך לא שומעים ,עונה 40[

אני עכשיו קצת דילגתי את היחידה צפונה , חיובי, 4כאן 
עוקפים " שיק"שנמצאת מצפון לכיוון שדווח לי שביחידה 

, אז אני דילגתי את היחידה שיש לנו במערבה. ממערב
 .עבור, רצהיבכדי לסגור שם את הפ, צפונה, תיקון

 .135-ו, 136" סגול"]... לא ברור[ .רות, 40כאן 

1660B02:49 

1661B]4[  עבור, 136" סגול"באיזור , 20כאן. 
 ?עובד בשקט 9של במקום האם . רות, 40כאן 

 .עבור, חיובי, ככל שידוע לי, 20כאן  ]4[
 ]פריצה בקשר[
 ?"מיסורי"לגבי ה רגשהאם יש לך ה] 40[
אני הייתי במגע רק עם החלק הדרומי של , 20כאן  ]4[
 מה המצב ,מכאן ,קשה לי מאוד להעריך, "מיסורי"
 מיטוטח את תשמזה אפשר לפ ,ברור לי. "מיסורי"ב
 .עבור, "מיסורי"

 .]ברורלא [..., 40כאן 
 .סוף, רות, 20כאן  ]4[

1662B02:50 
1663B40  עבור, הודעה, 41כאן. 

 .40כאן 
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איזה חצי או עד קילומטר  ,ים בורכשיראנחנו מ, 41כאן 
 .עבור, "כספי"מכיוון 

 ?"כספי"מזרחית לצומת  האם אתה מתכוון] 40[
, גם את זה ליקתד: "כנראה בקשר פנים, מישהו אומר[

 "]נו
 ?מזרחית ]40[
 .עבור, מערבית, לא ]41[
 .מערבית אין שום בור ]40[
משהו עם כלים  ,כעת ,אני מכניס 52-ל 53בין ] 41[

 .עבור, מתאימים
זה לוקח לך הרבה  אינני בטוח שאני אחכה לך כי, 40כאן 

 .מאוד זמן

1664B02:51 

1665B סוף, אני אומר לך בעל פה, אני אליך אגיע, 41כאן. 
דוברות [" םרכי"את ה, עוד פעם אני חוזר, רות ]40[

 ,משם, "לקקן"ל] כביש[ "שחור"על ה ,עם ליווי] ילואה'הג
לכיוון שמאלה , "נחלה"לכנס לה, תזכור היטב

בשום  ,לא צריך. אותם להפעילושם צריך " לכסיקון"מ
 ,עדיין ,שם יש ."נחלה"צפונה מצומת  אתןלהמשיך  ,אופן

בצומת  ]לא ברור[מוכרחים  מלחמה ומארב טנקים ולכן
איפה לפנות  ,שיסמן לך ,אני אשאיר לך מישהו ."נחלה"

 .שמאלה

1666B02:52 
1667B סוף, אני מתקדם אליך, אם אתה עוד באזור, 41כאן. 

 .אז תעשה את זה מהר ,אם אפשר ]40[

1668B02:53 

1669B41  עבור, 42כאן. 
יכול ] גשר הגלילים[" תוםר"האם בקשר ל, 41כאן  40

 .עבור? להתקדםלהמשיך 
 .סוף, מהר, חיובי, 40כאן  41 ]44[

 .עבור, 42כאן  41
 .עבור, רות ]41[
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1670B02:54 

1671B לידנו , 52" עכביש"אנחנו נמצאים עכשיו ב, 42כאן
הם , נמצאים כלים מסוג שלנו שעוסקים בסימון ושילוט

הם אומרים ? מדוע, לא עושים רושם שהם ממשיכים
 .עבור? מה העניין, שעצרו אותם

 .סוף, את זה נבדוק עוד מעט ]41[
 .עבור? איך נשמע, 26כאן  21, 26כאן  21

 רחשים משך כדקה
1672B02:56 

1673B]?[ עבור, רות, "ספה"קורא ב. 
 דקות 2-רחשים משך כ

1674B02:58 
1675B]1[  אנחנו , כאן יש קצת בעיות עם הכלי, 20כאן

 .עבור, משתלטים על זה
1676B02:59 

1677B]1[ 21  כאן..]קשרהפרעת , נקטע[... 

1678B03:00 
1679B40  עצמו" עכביש"האם אתה מימין או על , 41כאן? 

 ..]לא ברור[.. ,41כאן ] 44[
 דקות 6-רחשים משך כ

1680B03:06 
1681B] בשור. "עבור, 9כאן " בשור", "בשור"] 9קשר של" ,

 .עבור, 9כאן " בשור"

1682B03:07 

1683B] עבור, 9כאן  44, 44] 9קשר של. 
 .עבור, רות ]44[
 ?אני יכול לקבל את ברכתך ]9[
 .עבור? מה קרה ]44[
 .אני מדבר איתך מצד שני. אני פה ]9[
 .סוף, רות ]44[
 .עבור? האם כולך, 42כאן  9
 .עבור 41כאן  4
 .ממשיך בקצב כפי שצריך] 9קשר של [

1684B03:08 
1685B4  עבור, הודעה, 41כאן. 

 .עבור? האם שקט שם, 42כאן  9
 .עבור, 42כאן  9

1686B03:09 
1687B42  עבור, 4כאן. 

 .עבור, רות, 42כאן 
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? "לקקן"באזור  48מה עם יחידת המשנה של , 4כאן 
 .עבור
 .עבור, אמור שנית, 42כאן 

 .עבור? "לקקן"ב 48מה עם היחידה של , 20כאן  ]4[
 ]אך לא שומעים ,כנראה, מדבר 40[

 .עבור, חיובי, 4כאן 
 ]שומעיםאך לא , מדבר 40[

1688B03:10 

1689B טרטור"יש פה מצפון ל, לוזה לא הכ, 4כאן "– 
שאני מחכה , גם גדולה, ישנה כמות נוספת, "לכסיקון"

 .עבור, לפתיחת הצומת ואז אפנה אותם
 .מטפל בנושא הזה, 40כאן 
 .סוף, רות, 4כאן 

 .עבור, 4כאן  9
 ..]לא ברור[..תזמין את , 40כאן 

 .עבור, 4כאן  9
 .עבור? 9מה המצב אצל , 4כאן  42

 .עבור, שקט, בסדר גמור, 42כאן 
 .עבור? האם הוא התחיל לבצע, 4כאן 
 .עבור, מזמן, חיובי, 42כאן 
 .עבור? בצד שני, 4כאן 
אתה יכול לשמוע אותו מדווח ברשת , חיובי, 42כאן 

 .עבור, הזאת

1690B03:11 

1691B סוף, רות, 4כאן. 
 .עבור, 40כאן  9
 .עבור, קורא 40, 9 ]44[
 .עבור, רות, 9כאן  ]9קשר של [
 ]מפקד[" קודקוד". למכשיר ]מפקד[" קודקוד" ]40[

 .למכשיר
 ?למכשיר 9 ]מפקד[" קודקוד"האם  ]9קשר של [
 .חיובי ]40[

 .עבור, רות, 9כאן  40
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 .ח מצב"דו ]40[

1692B03:12 

1693B]9[  דן של , גדולה, שלמה, מסגרת אחת, 20כאן]ל דן "סא
פלוגת [ 6-ו] פלוגת סיור[ 5. עברה ]565ד צנחנים "מג –זיו 

 .עבור, נפגעים 9יש לי , גופים יותר קטנים, ]הנדסה
 .עבור, חזור ,40כאן 

אני , מסגרת גדולה אחת ושתי קטנות עברו, 20כאן  40 ]9[
 .עבור, הגדולה, שלחתי לקחת את המסגרת הנוספת

 .סוף, דבר ולחץ היטב, אתה לא לוחץ היטב 9 ]44[
 ]אך לא שומעים ,מדבר 40[

אנחנו מתארגנים לקראת אפשרויות , די שקט, 9כאן  40
 .עבור, אור ראשון

 ......].לא ברור..[.... ,40כאן 

1694B03:13 

1695B40  כך גם , .אין לי  .קצ, אני מבין שמערבה, 9כאן
 .עבור, הבינותי
 .עבור, 44כאן  9כספית 

 .עבור, "בשור"ב, ]ל ישראל סער"סא – 1של [ 21כאן  50
 .עבור, 44כאן  9כספית 

 .עבור, 1של  21כאן  42
 .עבור, רות, 42כאן 

1696B03:14 

1697B]21  קצת מזרחה " עכביש"על ציר , שים לב, 21כאן  ]1של
, "עכביש"מזרחה ל-קצת צפון. המתן, "עכביש"ל

, 47יש יחידה של  ,53" עכביש"מזרח ל-כקילומטר מצפון
להורות מייד ליחידה הזו , 47ליטה של שצריך בצינורות ה
ולפנות את כל הדרך ] כביש[" שחור"לשבור משמאל ל

 .עבור, מימין
 .עבור? אני מבין שהיא מפריעה לך להתקדם. רות, 42כאן 

אנחנו סתם מתעכבים על , זה חיוני ביותר, רות ]1של  21[
 .עבור, תעשה את זה בשיא המהירות, זה

 .עבור? מה המצב, 20כאן  5 ]4[
 .עבור, 42כאן , 47

 .רות, 47כאן 
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 .עבור? 1של  21האם שמעת הודעתו של , 42כאן 
 .עבור, אמור שנית ]47[
 .עבור? 1של  21האם שמעת הודעתו של  ]42[

1698B03:15 

1699B]47[ עבור? הם נמצאים" עכביש"באיזה , לא את הכל. 
 .עבור? 53-ל 52" עכביש"אני מבין בין , 1של  21 ]42[
 .עבור, 1של  21 ]42[
 .עבור, 47אין יחידה של , 53, 52בין  ]47[

 .עבור, רות, 1של  21כאן  42. עבור, רות, 1של  21כאן 
. עבור, 42כאן  1של  21. עבור, 42כאן  21. עבור, 42כאן  21
 ]1של  21נקטע על ידי [. 21

1700B03:16 
1701B42  עבור, ]1של [ 21כאן. 

 .עבור, 42כאן  1של  21
 .עבור, קורא 42, 1של  21 ]44[

1702B03:17 

1703B42  עבור, רות, 21כאן. 
מעוניין לדעת באיזה מקום על ציר  42, 21 ]תחנת ממסר[
 ?47ה של 'ו החברזוה" עכביש"

 .]נקטע[., 42כאן 
 ]מעבר בין הקלטות בשתי קלטות נפרדות[

1704B3:18 

1705B מה המקום המדוייק שאתה . מה המקום המ, 42כאן
 .עבור? מפריע

 ?42האם שומע את , 21? האם קיבלת, 21] ?תחנת ממסר[
" עכביש"ציין את המקום בין  1של  21, 2של  21כאן  42
 .עבור, 55" עכביש"ל 53

 .עבור? האם רות, 47, רות, 42כאן 
 .רות, 47כאן 

1706B3:19 

1707B 55 -ל 53" עכביש"יחידה שלך שנמצאת בין , 42כאן ,
יש לדלג אותה . נמצאת קרוב לציר ומפריעה לתנועה

  .עבור, הצידה
 .אני אבדוק, אנחנו נבצע את זה ].לא ברור.[, רות] 47[

 .סוף, כי זה מעכב, רצוי שזה יהיה מהר, 42כאן 
 .עבור, 4כאן  40
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 .עבור, רות] 44[
 -אני מבין ש". סרוק" –" מצמד"שלי היה באזור  5, 4כאן 

ביצע את החלק הרציני של משימתו ואני מתכוון לקפל  9
 .עבור, שלי לעבר צפון 5את , אותם

1708B3:20 

1709B40  עבור? מה התשובה, 4כאן. 
 .חזור, 40כאן 
אני כרגע ". סרוק"–" מצמד"שלי היה באזור  5, 4כאן 

, עד כאן". לכסיקון" –" טרטור"תוקף איתו את צומת 
 .עבור
 .עבור, רות, 40כאן 

הוא , אני מעוניין שבתום כיבוש הצומת, 4כאן . 20כאן ] 4[
 .עבור, צפוןינוע צפונה וישתלב במאמץ הלחיצה כלפי 

1710B3:21 

1711B]40 [  האם אמרת שבתום כיבוש הצומת].צפון ].לא ברור? 
 .עבור, חיובי, 4כאן , 20כאן ] 4[

גשר [" הרתום"אנחנו צריכים להעביר את , 40כאן 
, בסך הכול, יש". עכביש"אני עכשיו עובר ב, אני]. הגלילים

זה מראה לי שכנראה שיותר . אש כול הזמן מצד ימין
, נראה לי. ודאי יש  אויב, "טרטור"בכיוון , צפונה

יחד עם , שלך 5שמוכרחים לעשות מאמץ ולהפנות את 
, או מהמין הזה ,]582ד "מג –נתן שונרי [אנשים של נתן 

כדי לאפשר , יהרת עכשיומהצומת שעוד לא ט, מזרחה
אני עצמי מביא  ].גשר הגלילים[" הרתום"להביא את 

ויחד עם זה  ]גשר הגלילים[" הרתום"את , עכשיו, אליך
כך שאם יהיה צורך תוכל , עוד כמה מהסוג כלים שלך

 .להיעזר בהם

1712B3:22 

1713B 5אעלה גם את " טרטור"אני על , אם ככה, רות, 4כאן 
 .עבור, ]582ד "מג –נתן שונרי [שלי וגם את נתן 

כדי שנוכל להכניס אותו עוד , לפנות, חשוב מאד, 40כאן 
 -ב, 52 -ב, עכשיו, המפקדים שלו נמצאים, הוא. לפני אור

 .עבור, 52
 .סוף, רות, 4כאן 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

 ]דקות 2 -רחשים משך כ[

1714B3:25 

1715B]21  עבור, 21כאן  2, 40] 1של. 
 .עבור, רות, 42כאן 

 .עבור? עכשיו 3חוסם את האם אתה לא ] 1של  21[
 .אמור שנית, 42כאן 

 .עבור, 21כאן  2] 1של  21[
 .עבור? מה שאלתך, 42כאן 

1716B3:26 
1717B עבור? 2 -מי קרא ל, 2כאן כספית. 

1718B]דקות 2 -רחשים משך כ[ 

1719B3:27 

1720B40  סותם שמה עוד איזה , הכוח שנע בעקבותיך, 41כאן
 .עבור, שהוא בור

 .עבור, 40כאן  41
סותם איזה , הכוח שנע בעקבותיך. אני מדווח לך, 41כאן 

 .עבור, שהוא בור בדרך

1721B3:28 

1722B]40 [רכים"אתה מתכוון ל "]ילואה'דוברות ג[? 
". ספה"הם עובדים ב, לאלה שאני הצמדתי אליך, כן] 41[

 .עבור, "ספה"כדאי להאזין להם ולתת להם פקודות ב
 . עבור, הודעה, 41כאן  40. עבור, הודעה, 41כאן  40

1723B3:29 

1724B]40 [40  40כאן , 41כאן . 
 .עבור, "בשור"ב, 40כאן  41] 44[

.  חזרה 9ה שהורידו את 'כדאי לדחוף את החבר, 41כאן 
 .עבור, "עכביש"ה ב'יש להם עוד הרבה חבר

 ?האם אתה מתקדם עם שלך, רות, 40כאן 
 .עבור, חיובי] 41[
 ?האם זה מתקדם מהר] 40[
 .מתקדם] 41[
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1725B]דקות 2 -רחשים משך כ[ 

1726B3:31 
1727B41 ,41  יש שם , נתקל שם אחד בשני, שם איזהיש , 1כאן

 .עבור, בעיות ואני מעריך שזה ייקח זמן

1728B3:32 

1729B9  40כאן  9. 40כאן. 
1730B]44 [9 ,40 עבור, קורא. 
1731B] עבור, רות, 9כאן ] 9קשר . 
1732B]40[ עבור, קודקוד למכשיר. 
1733B] המתן, רות] 9קשר. 
1734B]9 [50  עבור, רות, 20כאן. 
1735B]ייתכן שמישהו מדבר[ 
1736B40  עבור, רות, 9כאן. 
1737B]40 [חצר"האם אתה  ב" ]לא ברור.[ ] .חצר הצליחה...[? 
1738B40  עבור, אני בצד השני, 9כאן. 

1739B3:33 

1740B]40 [חצר"האם המשנה שלך ב" ]חצר הצליחה[? 
1741B]9 [עבור, המשנה שלי, חיובי. 
1742B]40 [עבור? איפה המשנה שלך. 
1743B40  קודקוד משנה שלי , 9כאן  40. עבור? האם קלטת, 9כאן

 .עבור, ]חצר הצליחה[ "חצר"נמצא ב
1744B]40  אך לא שומעים, 9מדבר עם[ 
1745B4 ,40  זה בערך , אני תיכף בודק לגבי צפון, אני חושב, 9כאן

 .עבור, איתואני תיכף בודק , מה שרצינו

1746B3:34 

1747B]40 [ומערב? 
1748B]9 [ השאלה באמת עד איפה לעשות את . יחסית צר, מערב

 .עבור, זה
1749B]40  אך לא שומעים, 9מדבר עם[ 
1750B40  עבור, חיובי, 9כאן. 
1751B]40 אך לא שומעים, 9עם , כנראה, מדבר[ 
1752B40   עבור, של ספה 1כאן. 
1753B]40 אך לא שומעים, עונה לו[ 
1754B המיוחדים  עברו ודילגו על הבור והמשיכו, של ספה 1כאן .

 –טוביה רביב [של טוביה , נדמה לי, לפני עומדים כלים
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   .עבור, ]600ט "מח
1755B]40 אך לא שומעים, עונה לו[ 
1756B לי אין בעיות, אני יכול לעבור דרכם ,]של ספה[ 1כאן ,

 .עבור, השאלה אם הוא צריך לעמוד שם
1757B]40 לא שומעיםאך , עונה לו[ 

1758B3:35 

1759B]1 עבור, אמור שנית, נקטעת] של ספה. 
1760B]40 אך לא שומעים, עונה לו[ 
1761B]1 מבצע, רות] של ספה. 
1762B40  עבור, 1כאן. 
1763B עבור, רות, 40כאן. 
1764B יש איזושהי תקלה, בעניין שלי יש איזה עיכוב, 1כאן ,

 .עבור, מתגברים עליה
1765B מהר ]. לא ברור.[, תעשו מאמץ, 40כאן... 
1766B סוף, רות, 1כאן. 
1767B4  40כאן . 

1768B3:36 

1769B]44 [4 ,40 עבור, קורא. 
1770B4  40כאן . 
1771B40  עבור, 4כאן. 
1772B לא ברור.[האם חסר , 40כאן.[? 
1773B אני . מנהל שמה קרב רציני 5. יש שמה. שלילי, 4כאן

טנקים שהתקרבו אלי ככה  3מטר  50 -במקביל דפקתי מ
 .עבור, מהאגף

1774B באיזה מקום, יוצא מהכלל, 40כאן? 
1775B אני פה , הם באו מאגף, "לכסיקון" –" שיק"מצפון ל, 4כאן

, טנקים 3שלי ופתאום ראיתי  ]פצועים[" צהובים"שומר על 
, מטר 70 – 50 -מטרות מ 3, פגזים 4, 3הכנסתי להם 

 .סוף, שלושתם בוערים

1776B3:37 

1777B ה מיוחדת כונאתה מבחין בת האם. יוצא מן הכלל, 40כאן
 ?"מיסורי"ב

1778B מיסורי"בחלק הדרומי של  אנחנו נמצאים. שלילי, 4כאן "
, .].לא ברור.[, שם טנק, פה טנק, ר"וכל הזמן יורים נגד חי
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 .עבור
1779B משהו לעשות שם, 2ליחידה של . האם יש ל, 40כאן? 
1780B]4 [ עבור, אמור שנית, 20כאן. 
1781B]40 [ משהו לעשות שם 2האם יש ליחידה של? 
1782B]4 [ אני לא יודע אם כדאי , להסתבך שםהיא יכולה , 20כאן

האזור .  כשאין התנגדות, להכניס אותה ולסבך אותה שם
ר וחבל סתם להיות "האזור הצפוני שם שורץ חי, שורץ

 .עבור, ר ולספוג אבידות מיותרות"בתוך החי
1783B]? [עבור? איך אתה נשמע. 
1784B סוף, 40כאן. 
1785B]? [4 ,עבור? כיצד נשמע. 
1786B]40... [  אור ראשון נקבע בדיוק במקום איך אנחנו מטפלים

 .בהם

1787B3:38 

1788B עבור, אמור שנית, 4כאן. 
1789B י "נקטע ע..[, 40כאן?[ 
1790B]? [3  עבור? איך נשמע, 4כאן. 
1791B]40 ... [לחשוב איך לטפל בהם. 
1792B]4 [ סוף, רות, 4כאן , 20כאן. 
1793B]40 [האם יש איזה שהן התקפות עליך? 
1794B4  40כאן. 
1795B]44 [4 ,40 עבור, קורא. 
1796B40  עבור, של ספה 1כאן. 

1797B3:39 

1798B 40כאן. 
1799B עכשיו מולנו . זזו מהצירהכלים הכבדים , של ספה 1כאן

, להם לעבור אני חייב לתת. כלים אחרים 40או  30איזה 
 .עבור

1800B]40 [שכולם יזוזו ונוכל להיכנס ולהכניס , תן להם לעבור
 .ולהתחיל לעבוד שם

1801B]1 אני את הכלים שלי . גם אני מחכה לזה, רות] של ספה
 .עבור, הורדתי והם מתעכבים

1802B האם הם יכולים להמשיך לנסוע אחרי שהורדת את , 42כאן
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 . עבור? שלך
1803B אני לא יודע מה מעכב אותם, אני מקווה, ]של ספה[ 1כאן . 
1804B תיגש לכלי הראשון שם ותן לו , תרד מהכלי שלך, 42כאן

 .עבור, ותראה שהוא ייסע! צעקה באוזן סע
1805B אין פה עם מי , אני נמצא באמצע השדרה, ]של ספה[ 1כאן

 .סוף, אני עכשיו מממשיך להתקדם  והכלים אחרי. לדבר
1806B אם אתה תסתלק מהמקום יהיה להם מקום , רות, 42כאן

 .סוף, להסתלק גם כן
1807B]רחשים משך כדקה[ 

1808B3:41 

1809B1  40של ספה כאן. 
1810B50  עבור, "ליטא"עבור ל, "ליטא"לעבור ', א41כאן. 
1811B]? [סוף, המתן. 
1812B43  40כאן . 
1813B]44 [43  עבור, "בשור"ב 40כאן. 

1814B3:42 
1815B43 ,43  40כאן. 
1816B]44 [43  עבור, 40כאן  43. עבור, הודעה, 40כאן. 

1817B3:43 

1818B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
1819B]44 [סוף, המתן, רות. 
1820B]44 [41  עבור, רות, 40כאן. 
1821B עבור, תקלה של לפחות שעה במקרה הטוב, 41כאן. 

1822B3:44 

1823B]41 [ עבור? קלט 40האם. 
1824B]44 [עבור, רות. 
1825B]41 [סוף, רות. 
1826B41  עבור? מקומך, ]1של [ 20כאן. 
1827B עבור, 55, תיקון. עבור 52-53" עכביש"בין ' א41כאן. 

1828B]רחשים משך כדקה[ 

1829B3:46 

1830B9  עבור, 40כאן  9, 9. עבור, 40כאן  9. עבור, 40כאן. 
1831B] עבור, 9כאן ] 9קשר. 
1832B]40 [עבור, קודקוד למכשיר. 
1833B] רות] 9קשר של . 

1834B3:47 1835B40  עבור, רות, 9כאן. 
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1836B מצמד" האם טיהרת את, 40כאן" ? 
1837B40  עבור, שלילי, 9כאן. 
1838B]40[ כך אמרו לי . יש כנראה אויב" מצמד"ב, לידיעתך

הרי ? מדוע אתם לא מטפלים בזה. עכשיו אנשים פה לידו
 ?זה בדיוק מאחוריך

1839B40  לא רצינו לעסוק בכל מיני , בגלל האיחורים, 9כאן
בצד , אבל יש לנו גוף שמה. דברים שאפשר לדחות אותם

 .עבור, שיכול לטפל בזה, ההוא
, לטפל ושיעשה בזהירות, מיד, לגוף הזה תן הוראה, 40כאן 

 .אבל צריך מיד לטפל בזה, אולי זה האנשים שלנו
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1840B40  האינפורמציה היא לגבי הדרומי או הצפוני, 9כאן ?
 .עבור

1841B3:48 

1842B]40[ אינני יודע, הדרומי היה סגור. אני חושב שהצפוני ,
 ]. לא ברור.[צריך לבדוק 

1843B40  סוף, אני מיד נותן הוראות, 9כאן. 
1844B]רחשים משך כדקה[ 

1845B3:49 
1846B4  40כאן  4. 40כאן. 
1847B]40 4-ל קרא] נותן הוראה למישהו 

1848B03:50 

1849B4  40כאן. 
1850B עבור, רות, 4כאן. 
1851B]40 [ח מצב"דו. 
1852B]4 [ צומת"נלחמים על ה, 20כאן ""]לכסיקון" –" טרטור ["

 –נתן שונרי [אני כרגע מכניס את הכוח של נתן , ].לא ברור.[
" טרטור"נכנסים על  5כאשר ]. לא ברור] ...[582ד "מג

  .עבור, מזרחה
1853B לא נשמעת, 40כאן. 
1854B עבור, אמור שנית, 4כאן . 
1855B40  עבור, אמור שנית, 4כאן. 

1856B3:51 
1857B]44 [4  עבור, נקטעת , 40כאן.  
1858B40  עבור, 4כאן. 
1859B]44 [4  עבור, 40כאן. 

 1860B]דקות 4 -רחשים משך כ[ 
1861B3:55 1862B41 ,41  עבור, הודעה, 2כאן מברג. 

1863B3:56 

1864B]? [50 ,50  עבור, הודעה, 41כאן. 
1865B עבור, רות, 50כאן. 
1866B]? [ 41, קוראים לך שם הרבה זמן, "ליטא"עבור ל, 50כאן ,

 .סוף

1867B3:57 

1868B40  עבור, של ספה 1כאן. 
1869B 40כאן. 
1870B עבור, נכנסתי בצומת, של ספה 1כאן. 
1871B]40 [אני לא בטוח בכלל , צריך כאן לחכות, רואה אני, כן
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 .שהם אחרינו
1872Bהוא טוען שאנחנו נוסעים לאט מידי והוא  ,]של ספה[ 1 כאן

 .עבור, צמוד אלינו

1873B3:58 

1874B]40 [ושם אני , תעצור, כשתגיע עד לסוללה, תמשיך. בסדר
כדי שיוכלו לעבוד , איך להכניס אותם, רוצה להסביר לך

  .שם
1875B עבור, רות, ]של ספה[ 1כאן. 
1876B האם יש איתך כלים מכאניים, 40כאן? 
1877B ואחד , 66יחד עם , אחד בחזית: כלים 2יש , ]של ספה[ 1כאן

 .עבור, אחרון, 66עם 
1878B]40 [אני אראה לך מיד מה לעשות, כמו שנכנס, טוב. 
1879B]1 רות] של ספה. 
1880B1  40של ספה כאן . 

1881B3:59 

1882B]44[ 1  עבור, 40של ספה כאן. 
1883B77  עבור, "בשור"ב, 41כאן  77. עבור, "בשור"ב 41כאן. 
1884B עבור, רות, 77כאן. 
1885B היכן אתה נמצא עכשיו', א41כאן? 
1886B עבור, ]?[" גדול"עם ה, 77כאן . 
1887B]41כמה מסגרות] 'א? 
1888B עבור, שתיים, 77כאן. 

1889B4:00 

1890B]41היכן השלישית] 'א? 
1891B עבור, ממתינה לחברים השניים, השלישית למעלה, 77כאן . 
1892B]41א] 'א 
1893B]77[ גדול"בחזית של ה, אני נמצא. אני נמצא" ]?[ , בחזית

הייתי רוצה , "עכביש"על ציר , הייתי רוצה, ]?[ "גדול"של ה
 .עבור, אני רוצה לתת לך תדרוך קצר, שתבוא הנה

1894B]41סוף, אני מגיע אליך, 77כאן ] 'א. 
1895B]77 [ עבור, אני מצד שמאל, שהפנים לכיוון האויבכשים לב. 
1896B]41רות, 77כאן ] 'א. 
1897B40  עבור, 1כאן. 
1898B עבור, רות, 40כאן. 
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1899B האם אפשר לשלוח כלים  .יקח זמן לדבר, 3אצל , פה, 1כאן
 .עבור ?או שעדיין לא 1נוספים לכיוון 

1900B04:01 

1901B האם אתם יכולים להתגבר על העניין שם, 40כאן? 
1902B עבור, בעלי מקצוע אומרים שכן, 1כאן. 
1903B]40 [ עבור, מוכרחים להזדרז בעניין הזה. להזדרזמוכרחים. 
1904B לא ברור.[, זה ברור, 1כאן..[ 
1905B לא הייתי רוצה , לא הייתי רוצה לפצל את הכוח, 40כאן

כי יכול להיות שנצטרך יחד איתו להכשיר לך עוד , לפצל
 .עבור ,דרך

1906B]1 ,אך לא שומעים ברור, 40-עונה ל, כנראה[ 
1907B42  על , 77אני שולח לך מסגרת אחת של ! שים לב', א41כאן

, ומשם אני אומר לו לעלות למעלה" לקקן"ל, "עכביש"ציר 
אתה באיזה שהוא מקום תצטרך להצתוות איתו ותניח 

 . עבור, אותו איפה שאתה חושב לנחוץ

1908B04:02 

1909B42 , עבור? האם שומע' א41כאן . 
1910B עבור, רות, 42כאן. 
1911B]41מסגרת של , 77מסגרת של , מיד, שולח לך עכשיואני ] 'א

ומשם " לקקן"אני שולח אותו בציר שאתם נסעתם ל, 77
אתה תראה אפשרות לפגוש אותו ולהשאיר אותו , למעלה

 .עבור, איפה שאתה חושב שצריך
1912B במידה , ]גשר הגלילים[שלח אותו בציר שנע הנגרר , 42כאן

ויתברר שלא משיג במידה . וישיג את הנגרר יצטרף אליו
 ]נקטע...[אותו

1913B]50 [כאן א, הבנה, הבנה, הבנה... 

1914B04:03 

1915B]41גשר [לי יש כאן אצלי שתי מסגרות עם הנגרר ] ...'א
 .עבור, אני שולח לך עוד מסגרת אליך, ]הגלילים

1916B נקטע[ ...אלי, רות, 42כאן[  
1917B]50 [הבנה כאן.. ]עבור, הודעה, 50הבנה כאן  ]נקטע. 
1918B4  עבור, 40כאן. 
1919B]44 [4 ,40 עבור, קורא. 
1920B]? [חדל, חדל, חדל, 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

1921B04:04 

1922B]40?[ חדל, חדל. 
1923B]? [43 ,44 ,חדל 47. חדל . 
1924B41  עבור, הודעה, 77כאן. 
1925B עבור', א 41כאן. 
1926B עבור, מיקומך, 77כאן. 
1927B]41עבור, מצד שמאל] גשר הגלילים[בראש הנגרר  ]'א. 
1928B עבור,  ]הכביש[" השחור"האם על , 77כאן. 

1929B04:05 

1930B]41הכביש[" השחור"ליד  ]'א[. 
1931B לרגע, עבור, האם אתה מוכן לנצנץ, 77כאן. 
1932B]41האם אתה רואה את הנצנוץ ]'א? 
1933B עבור, עדיין, לא ראיתי, 77כאן. 
1934B]41סע מצד שמאל ותגיע לראש , תיסע מצד שמאל, 77 ]'א

 .עבור, השיירה
1935B מצד ימין, עכשיו בדיוק, אני בראש השיירה, 77כאן. 
1936B]41אז תעבור לצד שמאל ]'א. 
1937B עבור, ראיתי אותך, 77כאן. 
1938B40  עבור, 4כאן. 
1939B]44 [עבור, רות. 
1940B סוף, למכשיר 40, 4כאן. 
1941B עבור, רות, 40כאן. 

1942B04:05 

1943B הוא נפגע ונפגעו לו עוד , שלי הסתער על הצומת 5, 4כאן
עם יחידת משנה לאזור  21מעלה את , אני כרגע. כמה כלים

 –נתן שונרי [אני בודק אפשרות להעלות את נתן , ההוא
 .עבור, בהסתערות רגלית על האזור הזה ]582ד "מג

1944B04:06 

1945B זה , השריפה הגדולה הזאת שאני רואה עכשיו. רות, 40כאן
 ?אחד משלנו

1946B]4 [ עבור, אני לא יודע לאיזה שריפה אתה מתכוון, 20כאן. 
1947B]40[ שבצומת. 
1948B]4[ עבור? "טרטור"ב. 
1949B]40[ כן 
1950B]4 [ עבור, יכול להיות, 20כאן. 
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1951B]40[ האם אתה נמצא בסביבה הזאת ? 
1952B4  40כאן. 

1953B04:07 
1954B41  עבור, 40כאן. 
1955B]44 [41 ,40 עבור, קורא. 

1956B] כדקהרחשים משך[ 

1957B04:08 
1958B43  40כאן. 
1959B]44[ 43 ,40 עבור, קורא לך. 
1960B2  40כאן  2, 2. 40כאן. 

1961B04:09 

1962B עבור, רות, 2כאן. 
1963B]40[ ח מצב"דו. 
1964B שלי נמצא באותו מקום איפה  2, אין כרגע שום חדש, 2כאן

 .עבור, "חמדיה"נמצא ב 3. מתנגד להתקדמותו 4. שהיה
1965B]40[ עבור, האם הסיור מגלה אויב? 
1966B מדרום 4את הירי של , מידי פעם, הוא מגלה, שלילי, 2כאן ,

 .עבור
1967B סוף, רות, 40כאן. 

1968B04:10 

1969B4  40כאן  4. 40כאן . 
1970Bבשור. עבור? איך נשמע', בשור כאן משקפת א, בשור, בשור ,

 .עבור? איך נשמע', א בשור כאן משקפת
1971B]44 [4  עבור, 40כאן. 
1972Bעבור, רות', א50כאן ' משקפת א. 
1973B44י "נקטע ע...['כאן משקפת א.[ 
1974B]44 [4  עבור, 40כאן. 
1975B]עבור, ואני לא יודע לאן להגיע... ]'משקפת א. 
1976B]?[ אל תנתק. 

1977B04:11 

1978B]50עבור, המשך לנוע, המשך לנוע] 'א. 
1979Bסוף, רות' כאן משקפת א. 
1980B9  עבור, 40כאן. 
1981B]44[ 9 ,40 עבור, קורא . 
1982B המתן, רות, 9כאן. 
1983B40  עבור, רות, 9כאן . 
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1984B מצמד"האם ניקיתם את , 40כאן"? 

1985B04:12 

1986B40  עבור, אמור שנית, 9כאן. 
1987B]40[  עבור? "מצמד"האם ניקיתם את. 
1988B40  עבור, אני מיד אבדוק זאת, נתתי הוראה, 9כאן. 
1989B כדי שנוכל להתחיל לפתוח , זה דחוף מאוד לנקות, 40כאן

 .עבור, שם
1990B40  עבור, עוד הפעם, מידמטפל בזה , 9כאן. 

1991B]רחשים משך כדקה[ 

1992B04:14 

1993B41  קורא לך , ]רשת פנים אוגדתית[" ליטא"עלה על , 50כאן
קורא לך , "ליטא"קורא לך ב, 50כאן  41. סוף, שם

 .סוף, "ליטא"עבור ל, "ליטא"ב
1994B4  עבור, 40כאן. 
1995B40  עבור, של ספה 1כאן. 
1996B עבור, רות, 40כאן. 
1997B השאלה היא אם זה , הגעתי לסוללהאני , של ספה 1כאן

 .עבור? במקום הזה או שלהמשיך איתה ימינה

1998B04:15 

1999B]40 [ספה"את ה. אתה תפנה ימינה "]שלך תכניס ] ?יחידה
ואתה תישאר ליד הפתח  ]חצר אזור הצליחה[" חצר"ל
אסביר לך בדיוק מה , אני כאן מאחוריך, "]החצר"פתח [

 .לעשות
2000B חצר אזור [" חצר"האם זאת ה, רות, ]של ספה[ 1כאן

 .עבור, המסומנת באורות ]הצליחה
2001B]40[ אבל יכול להיות שהיא מסומנת , אינני רואה אורות

ציר [" הנחלאות"אתה צריך לחפש בין שתי . באורות
 . ]התפצל לשניים" נחלה"

2002B אז אני צריך עוד להמשיך די , אם ככה, ]של ספה[ 1כאן
 .עבור, הרבה

2003B]40[ תגיע עד הסוללה הקרובה, תמשיך]....נקטע[  
2004B]1 נקטע... [ רות] ... של ספה[ 
2005B]44 [4  עבור, 40כאן. 

2006B]דקות 2-רחשים משך כ[ 
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2007B04:18 
2008B עבור, רות, 41כאן. 
2009B41  רשת פנים [" ליטא"עבור ל. סוף, "בשור"עבור ל, 50כאן

 . סוף, ]אוגדתית
2010B]רחשים משך כדקה[ 

2011B04:20 

2012B40  ספה"ב, ]של ספה[ 1כאן  40. עבור,  ]ספהשל [ 1כאן" ,
 .עבור, בשלך, 1כאן  40. עבור

2013B עבור, אמור שנית, 42כאן. 
2014B כדאי אם מישהו מכם מזהה . אני עצרתי, ]של ספה[ 1כאן

 .עבור ,אז תאמרו לי, אם זה המקום המדויק
2015B סוף, המתן, נמצאים אחריך, 42כאן. 
2016B1  40של ספה כאן  1. 40של ספה כאן. 

2017B04:21 

2018B עבור, רות, ]של ספה[ 1כאן. 
2019B]40[ ה"תקח אחד מכלי הצמ ]תכניס  ,]ציוד מכני הנדסי

 .אותם פה בין הפנסים
2020B]... לא ברור -רחשים...[ 
2021B]? [ש' ג 66-אני מסרתי ל, רות]את כולם וישלח ] לא ברור

 .עבור, קדימה ]ציוד מכני הנדסי[ה "את הצמ
2022B]44 [4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן. 

2023B04:22 

2024B42  3של  42של בשור כאן  42. עבור, 3של  42של בשור כאן ,
 .עבור, בבשור

2025B]42 עבור, רות ]?של בשור. 
2026B עבור, רות, 42כאן. 

2027B]דקות 3-רחשים משך כ[ 

2028B04:26 
 .עבור, הודעה', א 52כאן  41 

2030B20  עבור, הודעה, 9כאן  4של  20. עבור, הודעה, 9כאן  4של .
 .עבור, הודעה, 9כאן  4של  20

2031B04:27 

2032B סרן אהוד סוקול – 14מ חטיבה "קצין אג[ 4כאן אולר[ ,
 .עבור, רות

2033B20  עבור, הודעה, 9כאן  4של. 
2034B עבור, רות, 4כאן אולר. 
2035B נקטע...[מברג, 9כאן.[ 
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2036B כאן . עבור, "בשור"של ספה ב 1כאן  ].נקטע[של ספה  1כאן
 . עבור, "בשור"ב, של ספה 1

2037B]9 דרומה על ציר  ] ..של ספה 1 -ממשיך בשיחה במקביל ל
 ... האם , "לכסיקון"

2038B עבור, רות, ]של ספה[ 1כאן. 

2039B04:28 

2040B כוח  לנו יש, "לקקן"דרומה ל, "לכסיקון"על , 4כאן אולר
תותח  –רים "תול[ עם צינורות] כוח סיור – 5[ של חמישיות

 .עבור? האם רות, ]ללא רתע
2041B]?[ עבור? ממה אני צריך להשגיח, רות. 
2042B] עבור, הם משגיחים עליך לכיוון דרום, 22כאן ] 4אולר . 
2043B]?[ הבנתי, רות. 
2044B]?[ עבור? מקומם. 
2045B עבור, "לקקן"קילומטר דרומית ל 4-כ, 4כאן אולר. 
2046B]?[ שלי שתיכף אני  1-פרט ל, אין לי כל מגע איתם, רות

 .עבור, אברר מקומה
2047B הם , שכוחותיך לא יבואו איתם במגע אש. רות, 4כאן אולר

 .עבור, יודעים שמצפון רק כוחותינו
2048B]1[ לכיוון , "לקקן" –" עכביש"האם ידוע להם שעל , רות

 .עבור, ]טנקים[" כבדים"שלנו עם  1נע , "נחלה"

2049B04:29 

2050B על כך , הם יודעים על כל התנועה הקבועה, 4כאן אולר
הם מאבטחים אך ורק . שמצפון להם זה רק כוחותינו

 .הבעיה היא שגם כוחותיך יידעו את זה. דרומה
2051B]?[ סוף, רות. 
2052B]44 [9  עבור, 40כאן. 
2053B] ? אך לא שומעים, 4מדבר עם אולר[ 
2054B סוף, רות, 4כאן אולר. 
2055B41  עבור, הודעה', א 52כאן. 

2056B]רחשים משך כדקה[ 
2057B04:31 

2058B עבור, רות, 42כאן. 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

2059B]?[ ].במצב של אי יכולת  2פלוס כלי של  4של ].. לא ברור
אנחנו נמצאים קרוב מאוד . נסיעה או זחילה איטית ביותר

וראינו שיש שם על הרמפות שקודם היינו שמה , "מצמד"ל
 .עבור ,מקום

2060B עבור? "מצמד"מה המרחק שלכם מ, 42כאן. 
2061B]? [500, 800 -אני מעריך אותו כ, "מצמד"המרחק מ, רות ,

 .עבור
2062B]42[ עבור? "מצמדים"האם הדרך בכניסה לשני ה. 

2063B04:32 

2064B צומת "האם אתה מכיר את הצומת שנקרא , 42כאן
 . עבור? "מצמדים

2065B]אך לא שומעים, מישהו מדבר. רחשים והפרעות[ 
2066B מצמדים"אנחנו נמצאים בין ה, רות, 42כאן ."

אם , "מצמדים"אנחנו נמצאים בין ה] חסימה/הפרעות[
אף אחד לא , אז ברוך בואך, בזחילהאתה יכול להגיע לפה 

 .אל תפחד, יירה עליך
2067B]?[  אחד , שלנו "כלים"ה, היה רצוי, 5של  "כלים"ה 2כאן

כדאי להביא . אולי יצליח לזחול עד לשמה, אולי, מהם
 .עבור? מה דעתך. אותו בכל זאת בכוח

2068B04:33 

2069B]42[ סוף, המתן. 
2070B41  41. עבור, קורא לך שם כל הזמן, "ליטא"עבור ל, 50כאן 

 . סוף, קורא לך שם כל הזמן, "ליטא"עבור ל, 50כאן 
2071B1  עבור, 42כאן. 
2072B]1עבור? 5של ' ב1-האם קראת ל] 5של ' ב. 
2073B שלילי, 42כאן . 
2074B1  עבור, 42כאן  "בשור"של. 

2075B04:34 
2076B]42 [1  עבור, 5של. 
2077B]1עבור, רות] 5של ' ב. 
2078B]42 [ עבור? "כלים"עוברים אתכם. 
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2079B]? [ בשני הכיוונים, "כלים"עברו אותנו  ,"כלים"ה 2כאן ,
עברו וחזרו ואחרי זה עברו עוד ]... לא ברור...[, זאת אומרת

אנחנו מאוד קרובים והבוקר עוד מעט עולה , בקיצור. פעם
מה , ואנחנו במדרון קידמי עם קווי אויב וזה מאוד לא נעים

-"טרטור" צומת[ שהכוח האם שלנו הסתבך בצומתעוד 
 . עבור, ואין מי  שיהיה איתנו"] לכסיקון"

2080B שמסוגל  "כלים"אם אתם יכולים לקחת את אחד ה, 42כאן
חצר אזור [" חצר"ל" מצמדים"לזחול ולהגיע איתו בין ה

יש שמה מספיק כלי רכב אתם תראו אותנו אז , ]הצליחה
 .עבור, תצטרפו אלינו

2081B]1יש לי בסימון הכחול. אנחנו נעשה את זה, רות ]5של ' ב ,
 .עבור, אל תירו עלינו

2082B04:35 

2083B סע לפי , יש פה הרבה כלי רכב שלנו, אל תדאג, 42כאן
כנס בפירצה ותראה , עד שתראה פירצה בסוללה, הסימונים

 .עבור, אותנו
2084B]1הזה[אני ממשיך להיות על הרכס הזאתי , 42 ]5של ' ב[ 

 .עבור, אני אתקשר איתך, וכמה שאני אתקרב
2085B]42[ סוף, להתראות , בסדר. 
2086B]? [42  עבור, קורא לך 3של  40, "בשור"של. 
2087B עבור, רות, 42כאן. 
2088B]? [עבור, "ספוג"קוראים לך ב. 
2089B עבור, "בשור"ב ,42כאן. 
2090B]? [42  סוף, "ספוג"קורא לך ב 3של  40, "בשור"של. 
2091B עבור? מי קרא ,"בשור"ב, 42כאן. 

2092B04:36 
2093B עבור? מי קרא, "ספוג"קורא ב 42כאן. 

2094B04:37 
2095B]? [שומע אותי? 

2096B04:38 
2097Bעבור, רות, כאן ליטא. 

2098Bדקות 2-רחשים משך כ 

2099B04:40 
2100B2 ,2  עבור, 42כאן  2, 2. עבור, 42כאן  2, 2. עבור, 42כאן. 
2101B]? [התקועים "כלים"האם שמעת על ה? 
2102B]42 [שלילי . 
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2103B2 ,2  עבור, 42כאן. 
2104B]21  אתה יודע על איזה תקלות . "ספה"ב 21כאן  20 ]1של

 .עבור? "טרטור"שלנו ב 4-שיש ל
2105B42  עבור? האם קראת לי, 2כאן  42. עבור, רות, 2כאן. 
2106B עבור? "כשוף"ב "כלים"האם יש לך . רות, 42כאן. 
2107B]2[ עבור, שלילי . 

2108B04:41 

2109B]42[  עבור, "כשוף"איזור כללי. 
2110B]2[ עבור, שלילי. 
2111B]42 [ שהם מדרום לציר  "כלים"האם יש לך איזה שהם

 . עבור? "עכביש"
2112B פ "שאולי היו ביחידה שהייתה ת "כלים"רק אותם ה, 2כאן

 .עבור, עוד לא קיבלתי אותם חזרה, אני עדיין לא מעודכן. 4
2113B רביכה"שנמצאים בציר , שכנים שלנו. רות, 42כאן" ,

באזור  "כלים"ראו " כשוף"שלהם בציר  "כלים"טוענים ש
שאלה אם , ]נשק קל[ל "האלה יורים נק "כלים"וה" כשוף"

 . עבור? האם אתה בטוח שלא שלך. שלנו
2114B]2[ עבור, חיובי. 
2115B סוף, רות, 42כאן. 
2116B4  עבור, רות, 42כאן  4. עבור, רות, 42כאן  4. עבור, 42כאן. 

2117B04:42 

2118B42  פוטש(ל ישראל סער "סא – 421ט "סמח[ 1של  21כאן[( ,
 .עבור, "בשור"ב

2119B עבור, דקות 10מקווה לנוע בעוד , 41כאן. 
2120B42  עבור, "בשור"ב, 1של  21כאן. 
2121B עבור, רות, 42כאן. 
2122B פצי"כח [" פצי"את אנחנו מנסים להניע , ]1של [ 21כאן "

צריך  על הציר שבו הוא] חן") פצי("ל אמציה "בפיקוד סא
שאנחנו אליו נוסעים והוא יודע למקום  52-לזוז מ

האם . 4-יש בעיות ל, "טרטור"גם אני יודע שב, "טרטור"שב
ח מצב ולהגיד לי אם אפשר שם להכניס "תוכל למסור לי דו

 .עבור? כבר אותו או לא
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2123B המתן, לפני שאני בודק אי אפשר, בשלב זה, המתן, 42כאן ,
 .סוף

2124Bרחשים משך כדקה 

2125B04:44 

2126B1  עבור, 42כאן. 
2127B עבור, רות, 1כאן. 
2128B כלשהם  "כלים"האם יכול להיות שיש לך , 42כאן

 ?"כשוף"ב
2129B]1 [ 9שהיו ונסעו יחד עם  "כלים"אולי . לי לא, 20כאן ,

 .עבור
2130B רות, 42כאן. 
2131B4  עבור, 42כאן. 
2132B9 ,9  עבור, 42כאן. 
2133B42 עבור, כאן הכלי התקוע. 
2134B]42 [עבור, רות. 
2135B]? [אני מפחד , נוסעים כולנו בכלי אחדכאן אנחנו , רות

אולי אתה יכול לשלוח איזה משהו רך . שאנחנו נסתבך
 .עבור, מולנו

2136B]42 [עבור? למה אתה מפחד שתסתבך. 

2137B04:45 

2138B]? [אני נוסע כל הזמן על , כי אני לא מכיר פה את הדרכים
 .עבור? האם זה בסדר, כביש אספלט

2139B]42 [עבור? נוסעלאן אתה , לפי המפה, אתה יודע. 
2140B]? [אני קצת מכיר את , כאן הכלי התקוע לי אין מפה

. אני רואה את העסק מימין, אני רואה אתכם מימין, השטח
אני נוסע כרגע כיוון , השאלה איך אני יכול להגיע אליכם

 .עבור, דרומה קצת
2141B לפי זה אני לא יודע איפה אתה נמצא, 42כאן. 
2142B]?[ בחצר שם אני חושב. אני רואה שמה אור לבן מולי, רות ,

 .ישר מולי אני רואה אור לבן

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

2143B]42[ ואם . אז תנסה להזדהות איפה שאתה נמצא]. לא
. איפה שאתה נמצא ]לא ברור[ועוברים אותך כוחות ]. ברור

אני יודע ? אתה אומר שלח לי רכב אני יודע לאן לשלוח לך
 .גם אתה לא יודע איפה אתה? איפה אתה בכלל

2144B]?[ אני , רות, רות]אני רואה שמאותתים לי ]לא ברור ,
 .עבור? האם זה בסדר, מישהו מאותת

2145B]42 [עבור, אמור שנית. 
2146B]?[ עבור? שלנו האם זה כוחות, ראיתי הבזק פנס מולי. 
2147B]42 [עם המון , יש באיזור המון כוחות שלנו, תשמע ידידי

תעצור את . לך תדע לאיזה ניצנוץ אתה מתכוון. ניצנוצים
 .עבור, הכלי הראשון שיעבור אותך ותשאל מה העניינים פה

2148B04:46 

2149B]? [42 אין פה , אני נע על כביש! שים לב, כאן הכלי התקוע
אני רואה שמנצנצים . בצומת כולם נלחמים. שום כלי שלנו

 .עבור, תגיד לי רק אם זה שלנו או לא. בפנס
2150B אני לא יכול לזהות ניצנוץ פנס של כל כך הרבה כלי , 42כאן

אם אתה יודע איפה . ותפסיק לבלבל את המוח, רכב
בין ". מצמדים"אל תכנס ל". מצמדים"בוא ל" מצמדים"ה

 . סוף". חצר"כנס ל". חצר"ישנה " מצמדים"שני ה
2151B21  עבור, 42כאן  1של. 

2152B04:47 

2153B עבור, רות, 1של  21כאן. 
2154B עבור, אתה רצית קודם לשאול משהו, 42כאן. 
2155B]21  עם כוחות של " טרטור"שאלתי מה קורה על , רות ]1של

, לכיוון המקום המיועד" פצי"כי אני צריך להוריד את , 4
 .עבור

2156B עבור, "טרטור"לא לנוע דרך , רות, 42כאן. 
2157B]21  הנתיב עובר מהפינה . אנחנו מוכרחים, רות] 1של

 .עבור, לכיוון מערב" טרטור"הצפונית של 
2158B סוף, המתן בודקים, הבנתי אותך, רות 42כאן. 
2159B4 ,4  עבור, 42כאן. 
2160B עבור, רות, 4כאן אולר. 

2161B]מעבר בין הקלטות בשתי קלטות נפרדות[ 
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2162B04:48 

2163B] בשלב  ,]14ם חטיבה "קצין אג[ 4אולר כאן , 2.כאן ] 4אולר
 .עבור, עדיין לא נקי, התנגדות מהעוד יש ש ,הזה

2164B האם יש הערכה מתי גמר ניקיון האזור  למען , רות, 42כאן
 .עבור ?נעבור שם

2165B יש פצועים שם , אי אפשר לומר ,עדיין, כרגע ,4כאן אולר
מקווים להתגבר , "לכסיקון" –" טרטור"בצומת , בצומת
 .עבור, בקרוב

2166B שלא יכול  ,אני רוצה שתזכור שיש דבר מסוים. רות, 42כאן
 .עבור, לפני שאתם גומרים את העסק ,לעבור שם

2167B אנחנו עושים את כל המאמצים שזה יהיה  ,4כאן אולר
 .סוף, מסודר

2168B]42 [21  עבור, 1של. 

2169B04:49 

2170B עבור, רות, 1של  21כאן . עבור, רות ,1של  21כאן. 
2171B טרטור"ליד ציר , .לא ניתן לנוע ב ,בשלב זה, 42כאן ."

חייבים , יש עדיין בעיות" לכסיקון" –" טרטור"בצומת 
 .עבור, להמתין

2172B]21  קיבלנו, רות ]1של. 
2173B עבור? מקומכם, 42כאן. 
2174B]21  עבור, 52" עכביש"נמצא ב" פצי", 21כאן  ]1של. 
2175B עבור? ואתם היכן, רות, 42כאן. 
2176B]21  עבור, 53-אנחנו נמצאים בערך ב ]1של. 

2177B04:50 

2178B צריך להניע מדרום  ,בכל מקרה ,"פצי"את . רות, 42כאן
שימו לב . ואחר כך למעלה" לכסיקון"ל, "עכביש"לציר 

לכיוון " לכסיקון"מ, .בצירים שיורדים מ, בדרך באזור
ישנם איזה שני כלי רכב תקועים ואנשים שמה , "מצמד"

 .עבור, אז תאספו אותם. קצת מפחדים
2179B]21  אבל אנחנו בכלל לא נוסעים בכיוון . רות, 21כאן  ]1של

יוצר ציר " פצי. "אתה טועה במה שאתה מדבר איתי, הזה
ולא יורדים , למקום שאליו אנחנו צריכים להגיע 52-מ
, השאלה במקום הזה". טרטור"ולא יורדים ב" עכביש"ב

 .עבור? מה קורה
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2180B לשלוח" פצי"האם אתה לא מתכוון את . רות, 42כאן ,
 . עבור? האם רות, נוסע צמוד אליך מלפנים" פצי. "הבנתי

2181B]21  שלי 3-הוא מסמן ל, חיובי ]1של. 
2182B אם ככה אתה צריך להמתין ואתה לא שולח . רות, 42כאן

 .עבור, שום דבר אחר
2183B]21  לנקודה  52-פשוט צריך לבדוק את הנתיב מ, רות] 1של

 .]על ידי הכלי התקוע נקטע[
2184B42  עבור, הכלי התקוע, של 2כאן. 
2185B]21  עבור ,..]1של. 
2186B]42[ 21 הכלי התקוע. בשלב זה לא ניתן לנוע שם, הבנתי ,

 .עבור, רות

2187B04:51 

2188B]? [סוף, הגעתי בשלום, אצלך, כאן הכלי התקוע. 
2189B]42 [אתה תראה אותו עם פנס , לכלי שלי ,בבקשה, בוא

 .מאיר למעלה
2190B]?[ 1  של]לא ברור[. 
2191B50 ,50  עבור', ב5כאן  50, 50. עבור' ב5כאן . 

2192B04:52 
2193B50 ,50  עבור', ב5כאן  50, 50. עבור', ב5כאן. 
2194B5ב5. עבור, רות, 50כאן ' ב5', ב5. עבור, רות, 50כאן ' ב5', ב '

 .עבור, רות, 50כאן 

2195B04:53 

2196B נתקלתי , קילומטר צפונה ממך 30-נמצא כ', ב5כאן
גדול " צהוב"הוא נעזר ב, הראשון ]הדובר[" דלת"ב
 .עבור, ]D-9טרקטור [

2197B סוף, רות, 50כאן. 

2198B04:54 

2199B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
2200B1  עבור, 42כאן. 
2201B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
2202B42  עבור, הודעה, 41כאן. 
2203B40  עבור, הודעה, 41כאן. 

2204B04:55 
2205B42  עבור, הודעה, 41כאן. 
2206B50  עבור? האם שומע, 41כאן. 
2207B41  עבור, רות, 44כאן. 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

2208B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
2209B עבור, רות, 44כאן. 
2210B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
2211B41  עבור, רות, 44כאן. 

2212B04:56 

2213B42  עבור, הודעה, 41כאן. 
2214B50  עבור? 41האם שומע את , 44כאן. 
2215B] עבור, חיובי ]50קשר של. 
2216B מבקש , ממשיכים בתנועה, התגברנו על התקלה ,41כאן

 .עבור, הנחיות
2217B] מודיע שהתגבר על התקלה  41, 50כאן  40  ]50קשר של

 .עבור, ומבקש הנחיות
2218B]44[ סוף, המתן, רות. 
2219B עבור, בתנועה ממשיך, 50כאן. 
2220B40  עבור? האם שומע, 41כאן. 

2221B04:57 

2222B]44[  סוף, רות, התקדם במהירות. חיובי, 40כאן. 
2223B]הפרעת קשר[ 
2224B]44] [עבור, 40כאן  ]נקטע. 
2225B50  עבור, הודעה, 41כאן. 
2226B] עבור, רות, 50כאן . עבור, רות, 50כאן  ]50קשר של. 
2227B]41?[ 40  4כאן.]נקטע[.. 
2228B1  עבור, 42כאן. 
2229B עבור, רות, 1כאן. 
2230B שלו "כלים"ש ,שלך] מפקד[" קודקוד"איך נקרא ה, 42כאן, 

 .עבור, נמצאים איתנו פה עכשיו

2231B04:58 

2232B מפקד גדוד  –ן גיורא לב "רס[גיורא , "ספה"של  1זה , 1כאן
 .עבור, ]421 חטיבה, 264

2233B סוף, רות, 42כאן. 
2234B]1[ 42  עבור, 20כאן. 
2235B]42[ עבור, רות. 
2236B]1[  מקום אני מבין שיש , אנחנו התגברנו על העניין, 20כאן

 .עבור, שצריך לעצור
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2237B42  עבור, 1כאן. 
2238B עבור, רות, 42כאן. 
2239B שאי אפשר לעבור על , שיש ,קודם,אני הבנתי , 1כאן

 .עבור, "טרטור"
2240B עבור, נכון, 42כאן. 
2241B]1[ עבור? מה ההנחיות. 
2242B 40-אני אומר ל, המתן, 42כאן. 

2243B04:59 

2244B]42[ כלים" 2שאני פה רוצה ממנו  ,"ספה"של  1-תגיד ל "
את  בשביל לבדוק 9ה של 'להצמיד אותם לחבר ]טנקים[

 .עבור, "מצמדים"ה
2245B]1[ עבור, רות. 
2246B]44[ 4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן . 

2247Bדקהרחשים משך כ 
2248B05:00 

2249B1  עבור, 42כאן " ספה"של  1. עבור, 42כאן " ספה"של . 
2250B05:01 

2251B1  ספה"של  1. עבור, 42כאן " ספה"של." 
2252Bדקהרחשים משך כ 

2253B05:03 
2254B]44[ 4  עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן . 
2255B]עבור, קורא לך 40, 4, 4 ]תחנת ממסר. 

2256Bדקות 6 -רחשים משך כ 

2257B05:10 
2258B4  עבור, 40כאן  4, 4. עבור, 40כאן  4. עבור, 40כאן. 
2259B]44[ 4  עבור, 40כאן. 

2260B05:11 
2261B]44[ 4  עבור, 40כאן . 

2262Bדקות 3 -רחשים משך כ 

2263B05:14 

2264B]44[ 9  עבור, הודעה, 40כאן  9, 40כאן. 
2265B] המתן, רות, 9כאן ] 9קשר של. 
2266B40  עבור, רות, 9כאן. 
2267B]44[ המתן. 
2268B]40[  ח מצב"דו, 9כאן. 

2269B05:15 
2270B]9 [9  אנחנו טיהרנו מהחלק הדרומי ביותר עד , 40כאן

 .עבור, צפונה מהצינור של שתי הרמפות
2271B]40[ צפונה ממה? 
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2272B]9 [9  40כאן. 
2273B עבור, רות, 40כאן . 
2274B]9 [.., עבור. 
2275B עבור, רות, 40כאן. 
2276B40  עבור? האם שאלת כמה פנימה, 9כאן. 
2277B]40[ עבור, תאר לי את מיקומך עכשיו. 
2278B40  מחזיק מהחלק הדרומי ביותר עד שתי הרמפות , 9כאן

 .עבור ,מעבר לכביש, מעבר לצינור ועד לכיוון מערב

2279B05:16 

2280B]40[ כמה קילומטר זה מהמקום שעברת? 
2281B40  עבור, אבדוק בדיוק, 9כאן. 
2282B40  עבור, 1כאן. 
2283B1  סוף, המתן, כרגע עסוק 40, 44כאן. 
2284B40  עבור, 4כאן. 
2285B]44[ 4 40קבל את , המתן. 

2286B05:17 

2287B עבור, רות, 40כאן. 
2288B]4[  ואנחנו פה ושם עולים טנקים , אני בצפון בולם, 20כאן

 – שונרינתן ן "רס[ נתן. יש גם לנו פגיעות, דופקים אותם
, "לכסיקון" –" טרטור"באזור  ,]582 ט"סיור ונמפקד גדוד 

אני אין לי איתו כרגע , לא כל כך הצליח, התחיל לתקוף
הגיע בערך לצומת , ה לשם עם יחידת משנהעלשלי  21. קשר

אני אנסה . גם איתו אין לי קשר, "טרטור" –" לכסיקון"
 .עבור, ליצור איתם קשר

2289B מה שברור זה שיש לנו כאן בעיה אחת עכשיו . רות, 40כאן
 –" לכסיקון"והיא לחסל את כוח האויב שנמצא באזור 

 ?האם אתה מקבל את זה, "טרטור"
2290B]4[  לפי דברי נתן. חיובי, 4כאן , חיובי, 20כאן ]נתן ן "רס

התנגדות  מהשיש , ]582 ט"סיור ונגדוד  מפקד – שונרי
 .עבור, וטילים ]נגד טנקים[טים "רצינית מאוד על ידי נ

2291B05:18 
2292B]40[ אנחנו יכולים להוריד ארטילריה שם. 
2293B]4[  גם האויב , הורדנו כמות רצינית של ארטילריה, 20כאן

מוריד ארטילריה שם וכתוצאה מכל מיני סיבוכים הפסקתי 
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 ...]נקטע[.. אני הצעתי לו, אותה
 ]דקות 11 -חסרות כ[

05:29 

, לא או אויב שם יש אם יודע לא אני רק, צפוןכוון מ...  ]4[
 .עבור, זה את לבדוק רוצה אני

 את לפנות מוכרח פשוט אני. ברור זה, כאן, טוב ]40[
 מתקדם ]הגלילים גשר[ "רתום"ה כי, "טרטור" של הנושא

 .אותו להכניס לא לי וחבל
 אבידות שם ספגנו בינתיים אנחנו, לי ברור זה 20 כאן ]4[

 – כאן עד, זה את לתקוף ניסו יחידות מספר וכבר קשות
 עיקשת בצורה שם עומדים הם, יורים הם. הצלחה ללא

 .עבור, עוד לעשות אפשר מה נראה. שלנו האש למרות
 .טוב יותר יהיה שבאור להיות יכול ]40[
 זה על להוריד יהיה שאפשר להיות יכול, חיובי, 20 כאן] 4[

 .ביותר עיקשת בצורה עומדים הם בינתיים. אויר
 ?קורה מה, "מיסורי"ב צפונה ויותר ]40[
, לב תשים אם, נמצא אני, שום לנו אין, קשה, 20 כאן] 4[

 .עבור, הזה האזור, 140" סגול" באזור
 .רואה, כן ]40[

05:30 

 שום אין" מיסורי" ובדרום. צפונה יותר קצת, 20 כאן ]4[
 .עבור, אינדיקציות

 להכניס וננסה 2 של 2 את שניקח דעתך מה. ברור, 40 כאן
 ?"טרטור" בציר, מאחור אותו

 כיוון, לו חושש קצת אני, לו חושש קצת אני, 20 כאן] 4[
 רוצה אני אבל, יחידות מיני כל לשם הכנסתי כבר שאני

 .עבור, לך אציע אני ואז שם עכשיו קורה מה לראות
, השני בנושא מטפל בינתיים. כאן מקרה בכל אני, 40 כאן
 לך נסייע אז בעיה לך יהיה ואם כלים כמה איתי יש אבל
 .מייד

 בחלק בבלימה מתארגן, כך אם, אני. רות, 20 כאן ]4[
 .עבור, "שיק" באזור הצפוני

 ?צפונה יותר לנוע אפשרות שאין מבין אני ]40[

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

05:31 

 פתוח הוא, טוב לא שטח הוא שמה השטח, 20 כאן ]4[
 הרבה גם פה לנו יש, להתארגן צריכים ואנחנו, לחלוטין

 .עבור, נפגעים
 לטפל נראה ואנחנו" שיק" באזור תתארגן, בסדר, 40 כאן

 על להתגבר כדי, צורך יהיה אם, נוספים כוחות בהכנסת
 .הזאת הבעיה כל.. ה

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, רות, 40 כאן

, ומחזיקים. קילומטר 4 בערך מחזיקים אנחנו, 9 כאן 40
 שדה את שעוקפת, שיוצאת בדרך אחד מעבר, לפחות

 .עבור, המתוקים המים תעלת על, מימין התעופה
 ?שניים של ברוחב נמצא גם אתה אומרת זאת ]40[

05:32 

 במרכז, קצת במרכז, פחות הצפוני בחלק. בחלק, 9 כאן 40
 .עבור, יותר קצת
 ?שם להיות מה בתוך לכם יש האם, 40 כאן

 .עבור, שנית אמור, 9 כאן 40, .ש אמור, 90 כאן 40 ]9[
 ?מסתור מקומות או תעלות שם יש האם] 40[

 אנחנו, בסדר יהיה, יום התפתחויות לגבי, 9 כאן 40
, שם לקחו, שבויים שני גם יש" מצמדים"ב, אגב. התארגנו

 .עבור
 .רואה אני, כאן כמה עוד כבר יש ]40[

 מה עוד חושב רק אני. מיוחדות בעיות אין ככה, 9 כאן 40
 נרחיב קצת אולי, הנוספת המסגרת שתבוא ברגע לעשות

 בא שזה, שהכביש האזורים אותם לגבי, הדרומי החלק את
 .עבור, דרום לכיוון יוצא, מהצפון

05:33 

 ,אותה להכניס מציע לא. שתרחיב, כרגע, מציע לא, 40 כאן
, הזה בצד אויב עוד לנו יש. ארטילרית אש הרבה כאן יש כי

 .בינתיים לחכות מציע אני ולכן, עכשיו מאחורינו
 ]לקרב: ל"צ[ להקריב לא בכלל מציע אתה האם, 9 כאן 40

, לנוע להתחיל דקות תוך עלולים שהם מפני, כרגע, אותם
 .עבור, כזה משהו, 55" עכביש"מ מניח אני
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 ?אותם לעצור יכול אתה האם ]40[
 .עבור, איתם קשר לי יש, בטוח, 9 כאן 40

 .במקומם אותם עצור ]40[
 .עבור, רות, 9 כאן 40
 .עבור, הודעה, 44 כאן 41

 .עבור, רות, 41 כאן
 .עבור? בתנועה אתה האם, 44 כאן

05:34 

 .עבור, פעם עוד נתקעתי, 41 כאן
 .עבור, שנית אמור ]44[
 .עבור, נעצרתי ]41[
 .עבור? היכן ]44[
 .עבור, 53 "]עכביש["ב ]41[
 .עבור? ייקח זמן כמה, רות ]44[
 .עבור, פשוט יותר יהיה שזה מקווה ]41[
 .סוף, רות ]44[

") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן 40
 .עבור, אותי עדכן, שלך ברשת, ]אדן

" קודקוד" עם] טלפון[ במשני מדבר כרגע 40, המתן ]44[
 .סוף, ]מפקד[

דקות 3 -כ משך רחשים  

05:38 

 .עבור, הודעה, 40 כאן 9] 44[
 .עבור, 40 כאן 9] 44[
 ]לא ברור[] ?[
 .עבור? אנשיך את עצרת האם, 40 כאן] 44[
 .המתן ]9 של קשר[

05:39 

 .עבור, רות, 9 כאן 40
 .עבור? אנשיך את עצרת האם, 40 כאן] 44[

 .עבור, 55" עכביש"ב, חיובי, 9 כאן
 .סוף, רות ]44[
 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[
 .עבור, "מקדח" כאן 4
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05:40 

 .עבור', א41 כאן 40
 .עבור, רות ]44[
 ]217 ט"סמח – חייקה גיורא ל"סא[ חייקה, לב שים ]'א41[

, אלינו הגיע, שלהם המספר מה יודע לא אני, של החלוץ
 את לו מסרתי אני, 53 "]עכביש[" בסביבת נמצאים אנחנו

? לכם ידוע העניין האם .נואזשה מה לפי כוחותינו פריסת
 .עבור

 .עבור, רות ]44[
 ותוכלו בתמונה אותו עדכנתי שאני תדעו רק. קיי.או ]'א41[

 .עבור, אליו להתקשר

05:41 
 .עבור, 40 כאן 4. עבור, 40 כאן 4] 44[

 .עבור, ]?["מפלצת" קודקוד כאן 41, 41
 .עבור? נמצא אתה היכן, 41 כאן] 'א41[

05:42 

 שאני לי נדמה, תרשים לי אין, 41 כאן"] מפלצת" קודקוד[
 כלי עם" כספי" –" עכביש" בצומת בדיוק, בצומת נמצא

 .עבור, אחד ]ברור לא[ו אחד כבד
 אחד אף רואה לא אתה אם, משמה תזוז אל ]'א41[

 מאחוריך נמצאים אנחנו. חכה, מלפניך אחד ואף מאחוריך
 .עבור, נתקדם מעט ועוד
 .סוף, תודה, "מפלצת" קודקוד כאן

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, רות, 9 ]44[

, בחזרה לצלוח מצרים מנסים 2" מצמד"ל מצפון, 9 כאן 40
 ה'וחבר במים סירה איזה רואה אני, בחזרה לברוח

 .עבור, לברוח שמנסים
 .אותם דפוק ]40[

 .עבור, ועושים שומע שאתה מה זה ]9[ 05:43
דקות 4 -כ משך רחשים  

 .עבור, הודעה', א52מ' ב41. עבור, הודעה', א52מ' ב41 05:47

05:48 
 .עבור, הודעה', א52]מ[' ב41
") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן 40
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 .עבור, אותי עדכן, שלך ברשת, ]אדן

05:49 
, המתן. ]טלפון[ "משני"ב עוד כרגע מדבר, המתן, 44 כאן
 .סוף, זאת נעשה מיד

דקות 3 -כ משך רחשים  

05:52 

 אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן 2 של 40
 .עבור, אותי עדכן, שלך ברשת, ]אדן ")ברן("
 שני עד" מצמד"מ, "מצמד"ב נמצאים, 2 של 40 כאן] 40[

 .עבור, הצדדים בשני, "סרוק"ל צפונה קילומטר
") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
 .עבור, רות, ]אדן

05:53 

 דרומה קצת, "אמיר" באזור, שלי 2 לבין בינינו ]2 של 40[
 עד הצלחנו ולא רבה עקשנות שמגלה, .ט.נ מגנן" אמיר"מ

 ,פעם מדי ,יש, "שיק" לציר מצפון. אותו לחסל עכשיו
 שקורה מה. אותם דופקים אנחנו, טנקים של ניסיונות

 גשר[ "הגדול הדבר" את לקרב יכול שאינני, כרגע
. פתוח איננו לו וצפונה" טרטור" בציר עוד כל ,]הגלילים

 103 -מ, ]טלפון[ "משני"ב דיברתי ואני, ביקשתי עכשיו רק
 להכניס)] גורודיש( גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[

 תחסל, המגנן על תעלה היא שפה כדי, שלך אחת יחידה
, צפונה קילומטר עשרה עוד" שיק"מ לזוז לנו ותסייע אותו

 .לפחות
 .עבור, הודעה, "בשור" כאן

 .סוף, ממנו לקשר מחכה אני. רות, 40 כאן] 3 של 40[

05:54 

 .עבור, "מקדח" כאן 40. עבור, "מקדח" כאן 40
 .עבור, למכשיר ]מפקד[" קודקוד", רות ]44[

" בשור" לש] ברור לא[מ מבקש, זמן מזה, "מקדח" כאן
 .עבור, 4 של כוח עם לחבירה מקום

 .המתן, "מקדח" ]44[

05:55 
 .עבור, 4 כאן 40. עבור, 4 כאן. עבור, 20 כאן 40] 4[
 .עבור, רות ]44[
 .עבור? קרא מי, 20 כאן ]4[
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 שנסכם כדי, איתך שיחה לגמור רוצה נורא הייתי, 40 כאן
 ".טרטור" בציר האויב את לחסל איך

 .רגע המתן רק, רות, 4 כאן, 20 כאן] 4[

05:56 

 .עבור, 4 כאן 40
 ?"שיק"ב אתה האם, 40 כאן

, "שיק"ב משנה יחידת עם אני. חיובי, 4 כאן, 20 כאן] 4[
 מצפונה עדיין שלי משנה יחידת, 111" סגול" באזור

 .עבור, עורפי משמר –" שיק"ל
 ?מצפון לחץ עליך יש האם ]40[
 אנחנו, ]טנקים[ כלים כמה עלינו דפקו כרגע, 20 כאן ]4[

 היא הבעיה. גדול אובך פה יש, קורה מה ונבדוק עולים
 .עבור, "לכסיקון" –" טרטור" באזור

 של חדשה יחידה שם להכניס צריך, דעתך לפי, האם ]40[
 על שתסתער אחרינו שנמצאת] 162 אוגדה[ "כריש"

 ?הזה המקום
 .עבור? שלך השכן? "כריש" זה מי, 20 כאן ]4[

05:57 

 .שהיה מצפון שכנינו ]40[
 ,לב שים. ש"חרמ הרבה עם אבל, להיות יכול, 20 כאן ]4[
 סיור גדוד מפקד – שונרי נתן ן"רס[ נתן ]מפקד[" קודקוד"
 .עבור? כאן עד, 41" טרטור" באזור נמצא] 582 ט"ונ
 ?שם נמצא מי ]40[
 נסע] 582 ט"ונ סיור גדוד מפקד – שונרי נתן ן"רס[ נתן ]4[
 .עבור, 42 – 41" טרטור" עד, בערך, והגיע ,דע" טרטור"ב
 ?מזרח מצפון תוקף הוא האם. רואה ]40[
 נפגעים הרבה לו יש, לשם נחלץ הוא. שלילי, 20 כאן ]4[

 .עבור, בשטח גם שהשאיר
 ?הזה העניין על להתגבר אפשרות רואה אתה איך] 40[
 איפה. 2 -מ שיחידה. כזו אפשרות רואה אני, 20 כאן ]4[

  .עבור? "כריש"מ מישהו נמצא
 הוא, 52 או 53 "]עכביש["ב נמצא" כריש"מ מישהו ]40[

 .מאוד מהר להגיע יכול
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05:58 

 מפקד – שונרי נתן ן"רס[ נתן את שייקח. רות, 20 כאן ]4[
, בשטח היה מה לו יסביר שנתן, אליו ]582 ט"ונ סיור גדוד

-מצפון, חושב אני, "טרטור"ב ושיכנס, המצב את לו יתאר
  .עבור, מזרח

 שם צריך האם. זאת לעשות מיד אנסה, הבנתי, 40 כאן
 ?משלך שליש מספיק או, שלך כמו גודל בסדר יחידה

 .עבור? שמעת האם 4. עבור? שמעת האם, 40 ]44[
 .עבור? 40 שאלת שמעת האם, 42 כאן 4,4

05:59 

 .עבור, 42 כאן 4. עבור, 42 כאן 4
 .עבור, 4 כאן 40

 .עבור, ]..44י "ע נקטע..[ כאן] 42[
 .עבור, רות] .. 44[
 .עבור, רות, 40 כאן. עבור, רות, 4 כאן] 40[
" סרוק"ל ינועו שהם בעד אני, ]טנקים[ כבדים כלים... ]4[

 על לחפות, צפון כלפי" סרוק" באזור עמדות ויתפסו
 .עבור, "שיק" לאזור שלנו הכניסה

 .שמעתי לא, 40 כאן

06:00 

 מדלגים אנחנו. יהיה לנו. צפון מכיוון לחץ מתחיל, 4 כאן
 איתך שנמצאת שהיחידה מציע אני". שיק" לאזור

 ותירה עמדות תתפוס, "סרוק" לאזור תדלג" מצמד"ב
 .עבור, הלוחץ האויב לעבר צפונה

, מהיחידה חלק לשם מיד שולח, שולח. הבנתי, 40 כאן
 .עבור

 .סוף, "מקדח" ברשת לי שיקראו, רות, 20 כאן] 4[
 ?רשת באיזה] 40[
 .עבור, "מקדח" רשת, שלי ברשת, "מקדח" ]4[

 .סוף, רות, 40 כאן
 .עבור, 20 כאן 22 ]4[

06:01 
 .סוף, "ליטא"ל עבור' א41 ]?[
 . עבור, רות, 20 כאן] 4[
 ]קשר חסימת/רעשים[
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 ]חסימת קשר/רעשים. נקטע..[, 20 כאן
 .עבור, 42 כאן 9

06:02 

 .עבור, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1] 44[
 .עבור, "בשור"ב, 1 כאן

 .עבור, 40 כאן 1
 .עבור, רות, 1 כאן
 במה עכשיו עסוקים שאינם ,לך יש כלים כמה, 40 כאן

 .עבור? מוביל שאתה
 .עבור, כלים 16-17 -כ לי יש, 20 כאן] 1[
 ?מוביל שאתה מה עם מתקדם אתה האם ]40[

06:03 

 אפשר מבחינתך האם. פעם עוד נעצרנו כרגע, 20 כאן] 1[
 .עבור? ואפשר במידה להתקדם

 . עבור, הסוף עד לא עדיין אבל, אפשר ]40[
 כל יש, 53" עכביש"ב נמצא, כרגע, אני. ברור, 20 כאן] 1[

 .עבור, ונשנות חוזרות תקלות פעם
 ?התקלות על מתגברים אתם האם ]40[
 .עבור, כן, זה בשלב, 20 כאן ]1[

 .סוף, רות, 40 כאן
 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42

 .עבור, רות, 42 כאן

06:04 

 על שבא הכוח ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 לפגוש צריך, "טרטור" צומת את לפתוח להיכנס, "טרטור"

 עד, 41-42 בין, "טרטור"ב, כוחותינו ]מפקד[" קודקוד" את
 .עבור? כאן
 .עבור, רות, 42 כאן

, בטעות, קורא 14 חטיבה ן"קמ[. עבור, ידיעות, 23 כאן 20
 "]בשור" ברשת 14 ט"למח
, מאוד כבד הערפל ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 במשנה צריך אז, מטר משני אפילו יראה שלא ייתכן
 .עבור, הציר על ממש ימתין שלנו הכוח, זהירות

 בכלל רואים לא, נמצא שאני מאיפה, מפה. רות, 42 כאן
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 .עבור, ערפל
 עוד כבר אנחנו, רות ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 .עבור, ומכביד הולך וזה, מטר 50 רואים לא מעט
 14 ט"למח, בטעות, קורא 14 חטיבה ן"קמ[ 23 כאן 20

 .עבור, ידיעות, "]בשור" ברשת
 .עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9 06:05

06:06 

 .עבור, 44 כאן 50
 .עבור, 44 כאן ]אוגדהט "רמ קשר קצין[ 50 כספית

 .עבור, רות] 50[
 .עבור, רות, 50 כאן

 את שיפעיל שלך ]קשר קצין[ "כספית"ל מסור ]44[
 .סוף, מולי ]טלפון[ "משני"ה
 .סוף, מופעל] 50[
 .עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9

06:07 

 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42
 .עבור, רות, 42 כאן
 לא, לקבל צריך הייתי ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 ידוע האם, משנה יחידת לקבל צריך אני אלא, צריך הייתי
 .עבור? לך

06:08 

 צריכות היו משנה יחידות מאוד הרבה פה, 42 כאן
 .עבור, מתכוון אתה למה תגיד, ולעבור ולקבל להתקבל

 הייתי לא, עכשיו אני, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 יחידה לקבל צריך, דרישה לפי, עכשיו אלא, מתוכנן צריך

 משנה יחידת של גודל בסדר" סרוק" את לתפוס שתפקידה
 .עבור? לך ידוע האם, שלי

 .המתן ]42[
 מהיחידה זה האם? אותה לקבל צריך היית ממי, 42 כאן

 .עבור? ]גשר הגלילים[" נגרר"ה את ללוות הייתה שצריכה
 .עבור, 4 כאן 40 ]ברקע[

 לא, שכך משער אני ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 .עבור, יודע
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 איננו עוד ]גשר הגלילים[" הנגרר"ש הוא העניין, 42 כאן
 מה, אותה להקצות יכול לא אני לכן, עסוקה הזו והיחידה

 .עבור, שלך למשימה טובים בחורים באמת לך שיש עוד

06:09 

 לקבל חייב אני ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 לא, זה, שלי משנה יחידת של גודל בסדר יחידה מיידית

 .עבור, אותה לי תיתן מאיפה יודע
 .סוף, המתן, בודקים, 42 כאן

 .עבור, 42 כאן 1
 .עבור, 1 כאן 42

06:10 

 רכה משנה יחידת 2 -ל להעביר צריך היית אתה, 42 כאן
 עם שהתחברת לאחר וזאת, משימותיו ביצוע לצורך
 זה את לעשות תוכל מתי ,כיום הערכתךלפי . הכלים
 ?האפשר ככל מוקדם

 .עבור, מבין לא אני, שנית אמור, 1 של 20 כאן] 1[
 הגעת לאחר, להעביר עליך היה, טועה אינני אם, 42 כאן

 משתמש שאתה הכוח את להעביר, ]גשר הגלילים[" נגרר"ה
 היות. יותר או פחות, 4 לטובת ושמירה כאבטחה היום בו

, שלו הכוח את צריך והוא, מוכן ואתה ,מתעכב זה ועכשיו
 את לבצע מנת על? זה את לקבל יוכל הוא מתי שואל אני

 . עבור, משימתו המשך

06:11 
 יש, נעצר פעם כל, צרות יש הזה הדבר עם לנו כרגע, 1 כאן

 .עבור, זמנים לוח לך להגיד יכול לא ואני, רציניות בעיות
 .עבור, הודעה, 44 כאן 4

כדקה משך רחשים  
 ..]נקטע..[ מתגבר ,20 כאן] 1[ 06:13

דקות 4 -כ משך רחשים  

06:17 
 ".ארני" ]מבצעים קצין[ מברג ]?[
 .עבור, "ארני" ]מבצעים קצין[ מברג ]?[

06:18 
 אולר כאן 42. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42

 קצין[ 4 אולר כאן 42, 42. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4
 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג
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06:19 

 .עבור? עצרתם למה, 41 כאן 20
 .עבור? קרה מה, 20 כאן 3, 3. עבור? קרה מה, 20 כאן 3] 1[

 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42, 42
 .עבור, שנית אמור] 1[
 ]שומעים לא אך, עונה מישהו[
 .סוף, רות ]1[
 .עבור, 20 כאן 21 ]1[

06:20 

 "ברוש"ב מדבר אתה, 1 ]]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר[
 . "]בשור: "ל"צ[
 ]1 י"ע נקטע[. 42] 4 אולר[
 הרכב כלי כל את שיעצור מישהו צריך, 20 כאן ]1[

 .מאחורנית
 ]שומעים לא אך, עונה מישהו[
 הרכב כל את שיעצור ,מישהו לשים צריך, רות, 20 כאן ]1[

 לעסק שיתנו, נורא דבר זה, הנה יתקדם שלא מאחורנית
 . עבור, בשקט לנסוע שלנו

 42, 42. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42, 42
 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 .עבור, רות, 42 כאן
 ליחידה בקשר ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 לסיכום בהתאם זה, שלי ]פיקוד תחת[ פ"ת לעבור שצריכה
 לעבור צריכים ,"מצמד"ב שנמצאים ,כלים 5. 40 עם 4 של

 .עבור? כאן עד, שלי ]פיקוד תחת[ פ"ת

06:21 

 .עבור? ]טנקים[ "כבדים" על מדבר אתה] 42[
 .עבור, חיובי, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 אני? ]שים"נגמ[ "כבדים חצי" לי אמרת קודם למה אז ]42[
 .בכלל בא זה מאיפה ידעתי ולא לחפש התחלתי

 טעות, אמרתי אם ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 .עבור? כאן עד. משנה לא, שלא חושב אני, שלי
 מיד, בנושא פקודות ניתנו שכבר ,לי נדמה. רות, 42 כאן

 .סוף, המתן, אבדוק
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 .עבור, 42 כאן 9, 42 כאן 9
 .המתן, רות, 9 כאן] 9 קשר[

06:22 

 .עבור, רות, 9 כאן 42
 עומדים שבו המקום את מולך מזהה אתה האם, 42 כאן

 .עבור? להיכנס
 .עבור? שלנו מתכוון אתה, 9 כאן 42

 את שלנו לכיוון מזהה השני מהצד אתה האם, חיובי ]42[
 .עבור? הכלים את לך להכניס עשויים שבה הנקודה

 .עבור, 42 כאן 9

06:23 

 ם"אג קצין[ 4 אולר כאן ]247 חטיבה ם"אג קצין[ 9 אולר
 .עבור, ]14 חטיבה

 .המתן, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר ]42[
 .]נקטע[. כאן 9 ]42[

 פה לי יש, המתן, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42
 .סוף, איתו דחוף תיאום

 ם"אג קצין[ 4 אולר כאן, ]247 חטיבה ם"אג קצין[ 9 אולר
 .עבור, ]14 חטיבה

 אולר כאן 9, 9. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 9
 קצין[ 4 אולר כאן 9, 9. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4

 ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 9, 9. עבור, ]14 חטיבה ם"אג
 . עבור, ]14 חטיבה

06:24 

 ם"אג קצין[ 9 אולר, ]247 חטיבה ם"אג קצין[ 9 אולר
. עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן ]247 חטיבה

 ם"אג קצין[ 9 אולר, ]247 חטיבה ם"אג קצין[ 9 אולר
 .עבור, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן ]247 חטיבה

 .עבור, 42 כאן 9, 9
 .עבור, תזוזה חלה אצלנו, 41 כאן 40 06:25

06:26 

 .עבור? קלטת האם, 41 כאן 42
 .עבור? קראת האם, 42 כאן 41

 .עבור, מתקדם זה אצלנו, 41 כאן
 .עבור, רות, 42 כאן
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 .עבור? לקדם היכן עד] 41[
 עם מדבר כרגע הוא. 40 עם לבדוק צריך, המתן, 42 כאן
, )]גורודיש( גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103

 .סוף, איתו בודק, שיגמור ברגע

06:27 

 ?שומע איך, 5 -מ 20, 20 ]?[
 .עבור, 42 כאן 9

 ?שומע האם, 5 -מ 41, 41
 .עבור, שומע, 41 כאן

 של 10, שלנו ]מפקד[" קודקוד"] 582 ט"ונ ר"מגדס מישהו[
 בציר תקוע, ]שונרי נתן ן"רס – 582 ד"מג[" נפרד"
 כוח מיד מבקש, פצועים הרבה עם, "לכסיקון" –" טרטור"

 ?ברור האם. אותם לחלץ שיעזור
 .עבור, שנית אמור ]41[

06:28 

 של 10, ]מפקד[" קודקוד" ]582 ט"ונ ר"מגדס מישהו[
 כלים כמה עם ,]שונרי נתן ן"רס – 582 ד"מג[ "נפרד"

, לאויב קרוב, "טרטור" –" לכסיקון" בצומת נמצא, פגועים
, אותם לחלץ מנת על ,]טנקים[ "כבדים" של עזרה מבקש

 .עבור
 .סוף, המתן ]41[

06:29 

 .עבור, 1 כאן 40
 .סוף, מדבר 40, המתן, 42 כאן 1

, נקרע והעסק מאוד רצינית תקלה יש עכשיו, 1 כאן 42
 .עבור
 .עבור, מוערך לתיקון זמן, 42 כאן

 . עבור, אבדוק מיד אני, שעות שזה חושב אני, 20 כאן ]1[
 .סוף, רות, 42 כאן

 .עבור, בקשתך מסור, 41 כאן 5
  .עבור? נקרע בדיוק מה 2].כאן[ ]42[

06:30 
 של 10. קוד, לב שים  ]582 ט"ונ ר"מגדס מישהו[ 5.]כאן[

" כבדים חצי" עם נסע ,]שונרי נתן ן"רס – 582 ד"מג[ נפרד
 שמה וחטף" לכסיקון" –" טרטור" לצומת ]מים"זחל[
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" טרטור" בצומת .41-42" טרטור"ל לסגת ונאלץ נפגעים
 של עזרה מיד מבקש, נפגעים הרבה נשארו, נמצאו

 .אותם לחלץ מנת על ,]טנקים[ "כבדים"
 ?הבנת האם 41 ]582 ט"ונ ר"מגדס מישהו[
 .עבור, חיובי ]41[
 .עבור, 5 את שמעת האם, 41 כאן 4
 .עבור? שמעת האם, 41 כאן 4
 .עבור, 44 כאן 1

06:31 

 .עבור, 42 ]4 אולר[
 .עבור, רות, 1 כאן
 .סוף, 40 -ל הודעתך מסור, 42 כאן

 .עבור, 1 כאן 40, כאן] 1[
, 4 של לעזרתו עכשיו להוציא יכול אתה כלים כמה, 40 כאן
 מתכוון אני .אותו לחסל שצריך. ט.נ מגנן על להתגבר כדי

 .עבור? ש"ולחרמ לטנקים
 עסוקה שלא, 18 בת משנה יחידת לי יש רות, 20 כאן ]1[

 איתו מתעסקים שאנחנו לדבר, עכשיו אבל, דבר בשום
 .עבור, ימים של חושב אני, נזק נגרם

 ?הנזק נגרם איך ]40[

06:32 

 של נזק זה, אבדוק מיד אני, באמצע נקרע זה, 20 כאן] 1[
 .עבור, וימים רבות שעות

 .עבור, הודעה, 41 כאן 40
 .עבור, שנית אמור ]1[

 . עבור, זה את לעזוב צריכים הם, לדעתי, 41 כאן
 ]שומעים לא אך, 40 כנראה, עונה מישהו[
 .עבור, ]גשר הגלילים[ הנגרר את ]41[
 ]שומעים לא אך, 40 כנראה, עונה מישהו[
 הם, לדעתי .אותך שומע בקושי אני, שנית אומר אני ]41[

 .עבור, אחרים דברים ולעשות זה את לעזוב צריכים
 ]שומעים לא אך, 40 כנראה, עונה מישהו[
 .]41י "ע נקטע[. 41 ]44[
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 .עבור? אותי קלטת האם, 41 כאן 40
 .עבור? ]דוברות[" דלתים"ה עם מה, 40 כאן] 44[

 .עבור, ללכת צריך זה על, 41 כאן
 .רות ]44[

06:33 

 .40 כאן 1
 .עבור, קורא 40, 1 ]44[
 .40 כאן 1
 .עבור, אותך שומע אני, 41 ]41[
 .40כאן  1,1] 40[
 .עבור, קורא 40, 1 ]44[

 .עבור, 41 כאן 40
 .עבור, רות ]44[

 ?1 עם נמצא אתה האם, 40 כאן
 .עבור, ממש איתו נמצא אני, חיובי ]41[
 קשורים שאינם אלה כל עם ,]..ברור לא..[ 1 -ל תגיד ]40[
 ?ש"חרמ גם לו יש האם, ]לגשר הגלילים[

06:34 

 את תקלנ כדאי ,לדעתי ,אבל, כלים מספר פה יש, 41 כאן
 .עבור, הקשורים כל

 .עבור, מים"בזחל ..].קשר הפרעת..[ גם יכול אתה, 40 כאן
 .עבור, הגוררים כל את לנתק ממליץ אני, נקטעת 40 ]41[

 .עבור, אומר שאני מה תקשיב, 40 כאן 41
 .עבור, מקשיב ]41[
 אנשים אליה צרף, 1 של ]טנקים[ "כבדה" יחידה קח] 40[

: ל"צ[ בזחלים עכשיו ,מאחוריך שנמצאים, 9 של
 .עבור, ]מים"זחל

06:35 

 .עבור, נשמע אינך, 40 כאן] 41[
 ]אך לא שומעים, מישהו מדבר[
 .עבור, 40 כאן 41. עבור, 40 כאן 41] 44[

 מים"זחל עשרה לו שלחנו, 9 -ל התכוונת אם, 41 כאן 40
 .עבור, כלום להם אין והיתר

, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[" ספה" של 1 כאן 40
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 .עבור
 .עבור, רות ]44[

 רשאי האם, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ 1 כאן
 ?לעבור

 .עבור, שנית אמור] 44[
 רשאי האם, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ 1 כאן

 ?לעבור
 .סוף, המתן ]44[
 ]...נקטע[ ..כא 42 ]]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר[
 .עבור, רות] ?42[

 ].ברור לא..[ משנה יחידתמה עם ה, 4 אולר כאן
 כבר הם, ]טנקים[ "כבדים" 5 -ה על מדבר אתה אם ]42[

 הם, אמרת שאתה למקום נעים לא הם אבל, בדרך יצאו
 .עבור, "סמק" שנקרא למקום נעים

 מתכוון אתה, 22 כאן ]]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר[
 .עבור? "סרוק"ל
 .עבור, "סרוק", חיובי ]42[

 ]...ברור לא.[, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 ].ברור לא.[, 42 כאן

 לא אך, עונה, כנראה, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר[
 ]שומעים

 .עבור, המכשול לאורך, 42 כאן
 .עבור, לך ענה 1, 40, 40 ]?[

 יאכלו, גרוע זה, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 42
 השם את לקבל רוצה אני. לק רוצה אני, אנא. שם אותם
 .עבור, שלי לרשת מיד ושיכנסו שלהם

06:36 

, "ספה" של 1, "ספה" של 1 נקראים הם, רות, 42 כאן
 .עבור, 40 לבין 20 בין מתואם זה וככה

 .עבור? לעבור רשאי, "ספה" של 1, 1 של 1] 44[
 לא..[ אמרתי אני, 42 כאן ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר
 .סוף, תואם זה ככה ,]..ברור
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 .עבור, 1 כאן 40
 .עבור, רות, 40 כאן ]44[
 כאן] לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[" ספה" של 1 ]44[

 .סוף, לעבור רשאי, 40
 .עבור, רות, 40 כאן 1] 44[
 .עבור? בנושא דאגת האם ?5 של 1 זה האם ]?[
 . עבור, 40 כאן 1] 44[

06:37 

 .עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9
 .עבור, 1 כאן 40

 .עבור, רות ]44[
 .עבור, רות, 1 ]44[

 .עבור, שעות 24 לפחות ...]ברור לא..[. ,1 כאן
 .המתן ]44[
 האם, 1 .....]ברור לא[.... ,עצמך את נתק, 40 כאן 1] 44[

 .עבור? שמעת
 .עבור? שמעת האם ]..ברור לא] ..[44[

06:38 
 .עבור, 42 כאן 1. עבור, 42 כאן 1
 .עבור, 42 כאן 9

 ?בנושא פעלת האם, נפרד של 5 כאן 41

06:39 

 ?שומע איך, 5 -מ 41
 .עבור, 4 כאן 40

 .אחרת רשתעל  מדבר 40, המתן, 42 כאן 4
 .]ברור לא.[ה לגבי, מאוד דחוף ]4[

 .עבור? כלים 5 -ה לגבי, 42 כאן
 .עבור, אמור שנית] 4[

 .עבור? ]טנקים[" כבדים"ה חמשת בנושא זה האם, 42 כאן
 .עבור, שנית אמור, 4 כאן
 כלים 5 -ה בנושא 40 עם לדבר רוצה אתה האם, 42 כאן

 .עבור? אליך שבדרך ]טנקים[
 ]....שומעים לא, נקטע...[ לגבי, שלילי ]4[

 .עבור, שנית אמור, גרוע נשמע אתה ]42[ 06:40
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 ]שומעים לא אך, מדבר, כנראה, 4[
 את תשפר אולי, מאוד גרוע נשמע אתה, 42 כאן 20

 .עבור, העמידה
 אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן 42
 .עבור? המדויק מיקומכם, ]אדן")ברן("

 .עבור, "]מצמד"ב הצליחה אזור חצר[" חצר"ב, 42 כאן
 ")ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ – 3 של 40[

 .עבור, שנית אמור ]]אדן
 .עבור, "מצמדים"ה בין ,"חצר"ב, 42 כאן

 ")ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ – 3 של 40[
 .סוף, רות ]]אדן

06:41 

, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[" ספה" של 1 כאן 42
 .עבור
 .עבור, רות, 42 כאן
, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ "ספה" של 1 כאן

 קשר שום יוצרת לא, כלים 4 עם ,צפונה ששלחתי היחידה
 .עבור, "מקדח" עם

 .עבור? נקרא אתה איך ]..נקטע..[ רשת על שתעלה, 42 כאן
 ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 .עבור, "גנדי" משנה לו קוראים
 .עבור? נקרא אתה איך ]42[
 ".גנדי" משנה והוא, "ספה" של 1 אני"] ספה" של 1[

 4 אולר. עבור, 42 כאן ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר
 .עבור, 42 כאן ]14 חטיבה ם"אג קצין[

06:42 
 .עבור, 42 כאן ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר

 .עבור, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1
 .עבור, 4 כאן 40

06:43 

 .עבור, 4 כאן 40
 .עבור, רות, 40 כאן 4 ]44[

 ]582 ט"ונ סיור גדוד מפקד – שונרי נתן ן"רס[ נתן, 4 כאן
, מצפוןטנק  ]...ברור לא.[ ..ו ארבעים" טרטור"ב נמצא
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 .עבור
 לא אך 4עם אולר , כנראה, מדבר. לא ברור] .[?42[

 .בדרך. ]שומעים
, "עכביש" ציר לאורך, אליו טנקים מיד שולח אני, 40 כאן

 .עבור
  ].......ברור לא[.... שיסעו, רות ]4[

 .ברור, 40 כאן
 .עבור, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1

06:44 

 .עבור, רות, 1 כאן
 .40 כאן

 .עבור, 1 כאן 40
, "עכביש" ציר לאורך ,משנה יחידת מיד שלח, 42 כאן

, 4 של הרשת על שיעלה, 42 תיקון, 40, 41" טרטור" לעבר
 .עבור

 .עבור, 9גם את  לו להביאו להמתין האם. רות, 20 כאן ]1[
, לשם מיד אותה ושלח שמוכנה קבוצה קח, שלילי ]42[

 .עבור, ביותר דחוף
 .סוף, רות ]1[

06:45 

 .עבור, 42 כאן 4
 ]שומעים לא אך, עונה, כנראה, 4[

 תגיע, 1 של יחידה, "עכביש" בציר, לך שולח 1, 42 כאן
 מוכן היה, שלך לרשת תעלה, 42" טרטור" לאזור אליך
 .עבור, הוראות לה ולתת אותה לקבל

 .עבור, 42 כאן 1
 .עבור, רות, 1 כאן

 .עבור, 1 כאן 4
 ]נשמע לא אך, עונה, כנראה, 4[
 .עבור? 4 את שומע אתה האם 1 ]44[

 .עבור, חיובי, 1 כאן

06:46 
 .עבור, 1 כאן 4
 .עבור? נקראת ואיך? שלך היחידה היכן, 1] 44[
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 .עבור, 42 כאן 1
 .עבור, 1 כאן 42

 ?מקומה ומה? שולח שאתה היחידה נקראת איך, 42 כאן
 .עבור ,אןכד ע
" ספה" של 2, 1 נקראת, 53" עכביש"ב נמצאת, 20 כאן ]1[
 .עבור, ]599 טנקים גדוד[
 .עבור, "מקדח" רשת על שתעלה, 1 ]44[

06:47 

 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[
 .עבור, רות ]?[
 ? "עקרב"ב עובדים מה על ]?[
 .סוף, המתן] ?[
 ].1י "ע נקטע.[ 4] ?[

 .עבור, 1 של 4, 4 -ל מחכה. חיובי, 1 כאן
 .עבור, 1 כאן 4

06:48 

 .עבור, רות, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 1
 .עבור? לי קרא 4 האם, 1 כאן
 .המתן, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 את שלחת האם, ]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן 1
 לא[ה כלים החמישהאת  ?"מצמד"ב שהייתה, היחידה

 .]9של  10י "ע נקטע, ברור
 .9 של 10 כאן 41

 כאן ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[
 הוא, "מקדח" עם קשר שום יוצר לא הוא, אותה שלחתי, 1

 יודע לא, כלים שרואה אומר, לכאן מצפון 3,000 -כ נמצא
 .עבור, מי על יורה מי

 ציר על נע הוא האם ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן
 ?"ראש"
 ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 .עבור, חיובי
 מסוגל לא הוא האם ,]14 חטיבה ם"אג קצין[ 4 אולר כאן

 .עבור? "מקדח"ל להיכנס
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 כאן   ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[
 .עבור, לו עונה לא אחד אף, "מקדח"ב קורא הוא, 1
 ]שומעים לא אך, לו עונה, כנראה, 4 אולר[
 משנה]] לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[
 .עבור, "גנדי" משנה, שנית אומר אני. עבור, "גנדי"

06:49 

 .עבור, רות, 1 כאן
 .עבור ?4 -ל שלחתכבר  האם] 44[

 .עבור, עניתי אני, 1 כאן
 ?שומע איך, 9 של 10 -מ ]?[
 ". בשור" רשת את פנה 9 ]44[
 .עבור, 40 כאן 1] 44[
 .עבור, שלך ברשת, 20 כאן 1 ]1[

? שומע איך, נפרד של 5 -מ 41? שומע איך, נפרד של 5 -מ 41
 ?שומע איך, נפרד של 5 -מ 41, 41

06:50 

 ?שומע איך, נפרד של 5 -מ 41
 .סוף, "ליטא"ל עבור, נפרד של 5 ]44[
, הודעה, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1. עבור, 40 כאן 1 ]44[

 .עבור
, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1 כאן 4

 .עבור
 .עבור, ברשת, 1 כאן 4

 ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[ שלך 1 כאן 20
 והוא 4 עם להיפגש צפונה כלים 4 שלחתי אני ,]]לב גיורא

 .עבור, לו עונה לא

06:51 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

06:50 
לעיון ביומן 

"דווח 
מבצעי" – 

 .המתן, רות, 20 כאן ]1[
 .עבור, 40 כאן 1] 44[

 .עבור, רות, 1 כאן
 הזאת המטומטמת ].ברור לא.[ על לדבר תפסיק, 40 כאן

 .עבור, 52" עכביש"ל שלך יחידה מיד ותשלח
 .עבור, 40 כאן 1

 .עבור, רות, 1 כאן
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פקוד 
דרום/מבצעי

 ם
 נא הקש כאן

 .]1י "נקטע ע.[ מיד שלח] 40[
 .עבור, רות, 1 כאן

 רגלי כוח תוקפים אויב טנקי .52" עכביש"ל יחידה..  ]40[
 .עבור, מצפון גם שלנו

]כדקה משך חסימת קשר/רחשים[  
06:53 

 יומן פי על
 מבצעים

מ"פד  
06:55 

לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור, 40 כאן 2
 .עבור, רות, 2 כאן
 אויב של טנקים, 41-42" טרטור" בסביבות ,40 כאן

 שלך היחידה את שלח. שלנו רגלים חיל תוקפים
 .עבור, 185 ]..קשר חסימת/הפרעת..[

 ].נקטע.[ כאן 40] 9[
 ].נקטע.[ כאן] 40[

06:54 

 .עבור, ].נקטע.[, 20 ]?[
 .עבור, האלה הכלים את לקבל צריכים אנחנו....  ]9[

 ].ברור לא.[. ברור, 40 כאן
 .סוף, רות, 9 כאן
 ?מעברים להם הכנת האם, 40 כאן

 .נפרד של 11 -מ 41
 .עבור, רות, 41 כאן

, ]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ "ספה" של 1 כאן 40
 .עבור

 .נפרד של 11 -מ 41
 .עבור, 42 כאן 20

06:55 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

לעיון ביומן 
"דווח 

 גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ "ספה" של 1 כאן 40, 40
 .עבור, ]]לב

 .עבור, מהכלי ירד 40, 42 כאן
, רות ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 .עבור? שלי המשימה מה
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מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור? נשלחת לאן ]42[
 גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[ 1 כאן
, לפחות. ]סואץ תעלת[ התעלה של השני בצד כבר אני, ]]לב

 .עבור, לעשות צריך אני מה לי תגידו
 .עבור? ]סואץ תעלת[ המים את עברת אתה האם, 1 ]42[
 ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 .עבור, חיובי
 תחת[ פ"ת אתה, 9 של לרשת תכנס, 9 שמה לך יש ]42[

 .עבור, זה בשלב, שלו ]פיקוד
, רות ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 ?נקרא הוא איך, איזה
 .עבור, זאת ברשת, ברשת 9 נקרא הוא ]42[
 האם ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 ?שלך ברשת
 .חיובי ]42[
, רות ]]לב גיורא ן"רס – 264 טנקים ד"מג[ – "ספה" של 1[

 .סוף
 .סוף, שלו הרשת על תעלה, אותו תפגוש] 42[

06:56 

 .עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9
 .עבור, 1 כאן 4
 .'ג54 כאן 1

 .עבור, "ליטא"ב 50 כאן 41. עבור, "ליטא"ב 50 כאן 41
 .'ג54 כאן 1

06:57 

 .עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9
 .המתן, 9 כאן] 9 קשר[

 .עבור, למכשיר מיד, 9, 42 כאן
 .עבור, 42 כאן 9

 .עבור, רות, 9 כאן 42
 .]41 י"ע נקטע[., 42 כאן

 .עבור, הודעתך מסור, 41 כאן 50
 תכניס, אותם קבל. אליך הגיעו כבר כלים מספר, 42 כאן
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 .עבור, משימות להם ותן שלך לרשת אותם
 .סוף, בזה לטפל לי אמר כבר 40, 9 כאן 42

כדקה משך רחשים  

06:59 
 .עבור, 42 כאן 4. עבור, 42 כאן 4

 .עבור, 41 כאן 50, 41 כאן 50

07:00 
 .עבור, 42 כאן 4. עבור, 42 כאן 4

 אני איך, 41 כאן 42, 41. עבור? נשמע אני איך, 41 כאן 42
 .עבור? נשמע

.דקות 2 -כ משך רחשים  
 .עבור, 42 כאן 4 07:02

.דקות 2 -כ משך רחשים  

07:05 

 .40 כאן 2. עבור, 40 כאן 2
 .עבור, לך קורא 40, 2, 2 ]'ג54[
 .עבור, 40 כאן 2 ]44[
 .עבור, "בשור"ב, 4 כאן 2

07:06 

 .עבור', ג54 כאן 2, 2
 .עבור, נפרד של 11 -מ 42

 .עבור', ג54 כאן 2, 2, 2
 .עבור, נפרד של 11 -מ 42

 .עבור? נשמע איך, צבי כאן צבי תחנות
 .עבור? נפרד של 11 את שומע האם, 42] '?ג54[
 ]"בשור"ברשת  14ם חטיבה "לקצין אג, בטעות, קורא 4[

 .עבור, 20 כאן 22
 .עבור? נשמע איך, צבי כאן] לא ברור[
 .עבור, 20 כאן 5 של 11] 4[

07:07 

 .עבור, 20 כאן 5 של 11 ]4[
 .עבור, נפרד של 11 -מ 42
 .עבור, נפרד של 11 -מ 41
 .עבור? לי קראת האם, 2 כאן 40
 .עבור, נפרד של 11 -מ 41

 .עבור? נשמע איך, צבי כאן צבי תחנות, צבי תחנות 07:08
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 .עבור? נשמע איך, צבי כאן צבי תחנות, צבי תחנות
 .לך קורא נפרד של 11, 41 ]'?ג54[

 .עבור, הודעתך מסור, 41 כאן נפרד של 11

07:09 

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, רות, 40 כאן

קצין מודיעין [ 83 -מ הודעות הזמן כל מקבל אני, 9 כאן 40
 פיקוד אלוף[ 103 -ו ]ל גדליה דוד"סא –פיקוד הדרום 

. הוראות מיני כל)] גורודיש( גונן שמואל אלוף – הדרום
 לא מהן חלק אבל ,אותן לעשות שצריך להיות יכול

 ""המתוקה תעלה"ה של המעברים כל על לשבת: "ברורות
 ביקשתי אני. דברים מיני כל ועוד] המתוקים המים תעלת[

 שצריך ומה דרכך ,מסודרת בצורה ,זה את שיעבירו, מהם
 אותי מוליך 83, פה אבל ....]ברור לא.[... אעשה אני לעשות

 על ]ציון נקודות –. צ.נ[ צדיקים נון על שעה חצי כבר
 .עבור, ממנו יוצא לא ואני, המפה

07:10 

 ?ברור זה האם. ממני הוראות רק מבצע אתה, 40 כאן
 ואני הזמן כל.. .].ברור לא.[... אבל ,ברור היה זה, 9 כאן 40
 .עבור, לזוז יכול לא

 את קיבלת האם. בלבד שלי הוראות תבצע, 40 כאן
 ?אליך] טנקים[" כבדים"ה

 מאבטח וגם אותם מציב כבר שלי 3, קיבלתי, 9 כאן 40
 .עבור, רע להם יאונה שלא, אותם

 תבטיח מקבל שאתה הכלים את ]....ברור לא.[..., 40 כאן
 .עבור, טובים אנשים עם היטב ]תאבטח: ל"צ[

 .עבור, מיד בזה מטפל, 9 כאן 40
 ?כבר לך יש כמה] 40[

07:11 

 ].נקטע[. תיכף אני, 9 כאן 40
 .]נקטע[." ספה" של 2 ]?[
 .הזמן כל אותי העסיק הוא] .. 9[
סביב לכלים מ שלך אנשיםל ש ..]ברור לא[.., 40 כאן 9

 בתוך תפזר שלך האנשים ואת .ביותר חשוב זה. האלה
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 .עמדות
 .עבור, רות, 9 כאן 40

? עבור, נשמע אני איך, ]לא ברור[, 1כאן צבי , 1 צבי כאן
 .עבור? נשמע אני איך, ].ברור לא.[, 1כאן צבי 

כדקה משך רחשים  

07:13 
כאן   . עבור? אותי שומע 2האם צבי , 1 צבי כאן, 1 צבי כאן
 .עבור? אותי שומע 3האם צבי , 1 צבי כאן, 1 צבי

07:14 

  .עבור? אותי שומע 2 צבי האם, 1 צבי כאן, 1 צבי כאן
 .עבור? אותי שומע 3 האם צבי ,1 צבי כאן, 1 צבי כאן
 .עבור? אותי שומע אתה האם, 2 צבי כאן 1 צבי, 1 צבי
 .נפרד של 11 כאן 41, 41

 .עבור ,רות, 41 כאן
 .עבור? נשמע איך, 2 כאן 1,1

07:16 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

7:15 
לעיון ביומן 

"דווח 
מבצעי" – 

פקוד 
דרום/מבצעי

 ם
 נא הקש כאן

 

 .עבור, 1 כאן 2
? "טרטור" על נעה כרגע שלך המשנה יחידת האם, 2 כאן

 .עבור
 .עבור, חיובי, 20 כאן] 1[
 שים, יותר צפונה נמצאים ששלי מכיוון, רות, 20 כאן ]2[

 .עבור, צפונה יירו שלא, 104, 194" סגול" באיזור, לב
 .עבור? 104, 194" סגול" אמרת האם, 20 כאן ]1[
 .עבור, חיובי ]2[
 סוף, רות ]1[
 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[

 .]"נפרד"של  11, כנראה, ברור לא[ 11 -מ 41, 41
 .עבור, 41 כאן 11

 .עבור, לך קורא 41, 11 ]?תחנת ממסר[

07:17 

, "לכסיקון"ל בדרך ].ברור לא] .[?"נפרד"של  11, כנראה[
 האם, "טרטור" צומת לכיוון נע אני, "לכסיקון" על
 .עבור? יגיעו ]טנקים[" כבדים"ה
 .עבור? 11 את שומע האם, 41 ]?תחנת ממסר[
 קיבל שלנו 1 -ש לו תגיד. כעת אותו שומע לא אני ]41[
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 .עבור, בבעיה לטפל פקודה
 מטפל שאני או ]..ברור לא..[ לכיוון ממשיך ]ברור לא] [?[

 .עבור, כן גם בבעיה
דקות 2-כ משך רחשים  

07:20 
 יומן

 מבצעים
מ"פד  

לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור, ספה של 1 כאן] 1[
 .עבור, רות, 1 כאן
 כאן"] עבור, רות" אומר מישהו, ברקע[. עבור, רות, 4 כאן

 .עבור, רות, 4
 עוברים שכלים, לך להגיד רציתי, ראשון דבר, 4 כאן] 40[

 .עבור, השני לצד
 .עבור, מאוד שמח אני, 4 כאן

 האנשים עם קשר הקים, 1 -מ שהוצאתי כוח, שני דבר ]40[
 .עבור, 41" טרטור"ב שלך
 שיתכנן לו אמרתי אני, איתם דיברתי, לי ידוע, 4 כאן

, אותו לחלץ יכול אני, זה אחרי ושלב" טרטור" את לתקוף
 .עבור

07:21 

 ,185" סגול"ל אותו שהזזתי, 2 של 2 לגבי מה, 40 כאן
. שלך ]פיקוד תחת[ פ"ת יעבור והוא" אמיר"מ מזרחית

 .עבור, זה את יגמור איתך ויחד
 יכול לא שהשטח חושב אני .כרגע יודע לא אני, 20 כאן] 4[

 על גדולים כוחות שזה כיוון. האלה הכוחות כל את להכיל
 .עבור, מבותר שטח
 לצד ישר מעביר הייתי 1 את, 1 את, כזה במקרה, 40 כאן

 .עבור, השני
 .עבור? 185 -ל לעבור צריך 2 של 1 האם, 20 כאן ]4[

 .עבור, חזור, 40 כאן

07:22 

 מנתן הנתונים כל את קיבל כבר 1 של 2, 4 כאן, 1 כאן ]4[
 את לתקוף חשוב. ]582 ט"ונ סיור גדוד מפקד – שונרי נתן[

 הרבה גם שם לי יש, שם שמתארגנים לפני הבוקר על זה
 .עבור, בצומת נפגעים

לא הביא , עדיין, הוא, לדעת רק רציתי .מקבל, 40 כאן
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]. ברור לא.[נכון  האם, מים"בזחל]. ברור לא.[ איתו
 ?מים"בזחל

 שהם מוזרה תופעה שם יש .איתו זה את אבדוק אני, 4 כאן
 את וגם ]טנקים[ "כבדים"ה הכלים את גם תוקפים

 אבדות מאוד הרבה יש .]ברור לא[. ]מים"זחל[ "בינוניים"ה
 עם ענסול זה הפיתרון, לדעתי. בדיקה שמחייב דבר וזה

 להישבר יכולים הם ואז ,הנשק כל עם, פנטסטי אש ייצור
 .עבור, מזה

 ?אותו תכווין ואתה ששלחתי 1 לזה יספיק האם ]40[
, לו יש כלים כמה אותו אשאל אני, שכן מקווה אני, 4 כאן
 .עבור, אפילו יודע לא אני

07:23 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

07:22 
לעיון ביומן 

"דווח 
מבצעי" – 

פקוד 
דרום/מבצעי

 ם
 נא הקש כאן

 .עבור, חזור, 40 כאן
 לו אסייע אני, לו יש כלים כמה איתו אבדוק אני, 4 כאן

 גם לו אתן" לכסיקון" את נתקוף אם ואולי בארטילריה
 .עבור, אחרים כלים ידי על, סיוע
 .2 של 2 את, זה ענייןב ,תשתף ,מאוד יפה, בסדר, 40 כאן
 .סוף, בסדר, 4 כאן

 ?"שיק" בציר המצב מה ]40[
 עם קשר ליצור הצלחנו לא עוד, עמדות תפסנו, 4 כאן

 .עבור, טנקים ושם פה דופקים. אלינו ששלחת היחידה
 ?קשה לחץ עליך יש האם ]40[

 .עבור, שלילי, 4 כאן
 כל עם לגמור כדי, ששלחתי 1 עם יחד, לוהכ תעשה, 40 כאן

 .עבור, "]לכסיקון" –" טרטור" צומת[" הפקק"
 שזה מסתבר זה. מאמץ כל באמת עושה אני, חיובי, 4 כאן

 יחידות כמה עם אותו תקפנו כבר, לפיצוח מאוד קשה אגוז
 .עבור, שלנו

07:24 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

07:22 

, לזה אותי צריך אתה האם. לאט, לאט זה את תעשה] 40[
 ?העברהה בעניין כאן עסוק בינתיים אני כי

, ]מטוסים[ "דרדרים" לארגן היה אפשר אם. שלילי, 4 כאן
 .עבור, עוזר היה זה
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לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 לי נדמה אבל ,]מטוסים[ "דרדרים" לארגן אפשר ]40[
 .שלנו נפגעים יש שבשטח

 –" טרטור[" בצומת, על הם שלנו נפגעים, 4 כאן
 במרחק יש, לזה מצפון. "]טרטור[" הציר ועל"] לכסיקון"

, ]ברור לא[ לקצת יגרום שזה חושב אני, קילומטר כחצי של
 .עבור

 ?"דרדרים" ]ברור לא[ אפשר האם ]40[
 .עבור, יתרום זה מה יודע לא אני, 4 כאן

 ?"דרדרים" לכוון מוכן אתה האם] 40[
 .עבור, שנית אמור, 4 כאן

 ?"דרדרים" לכוון מוכן תהייה האם ]40[
 .עבור, חיובי, 4 כאן

 ותעשה 1 את תיקח, "דרדרים"ה .]ברור לא[. רוצה אני] 40[
  .מיד זה את
 .סוף ,רות, 4 כאן

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

07:25 

 האם. בקושי כן גם אותך, שומע לא 40 את אני, 2 כאן
 יותר או 185 לעבר המשנה היחידת את רוצה אתה בסוף
 .עבור? "מיסורי" לתוך, מערבה ישר כדאי

 את לכבוש רוצה אני, 185 -ל כרגע לה זקוק לא אני, 4 כאן
 רוצה אתה האם. רציני מגנן שם יש" לכסיקון" –" טרטור"

 .עבור? מערבה איתם לנוע
 מכיוון 185 לעבר אותם להזיז יכול אני, לב שים, 2 כאן
, 1 של הזאת יחידה עם מישהו לתאם צריך זה אבל, צפון
? שלך ברשת שלך ]פיקוד תחת[ פ"ת 1 של היחידה האם
 .עבור
 .עבור, חיובי, 4 כאן

 .עבור? שלי היחידה את גם רוצה אתה האם ]2[
 .עבור, 185-ל אותה תקדם. שלילי, זה בשלב, 4 כאן
 .עבור, שנית אמור, 2 כאן
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 .עבור, 185-ל אותה תקדם, 4 כאן
 .עבור? לא או 185 לעבר רוצה, רק הבנתי לא אני, 2 כאן

07:26 

 .עבור, כאן עד, חיובי, 4 כאן
 .עבור, הבנתי ]2[

 .סוף, רות, 4 כאן
 .עבור, שלך ברשת, 1 כאן 4

 "]מקדח" לרשת עובר כנראה – נקטע[ 4 כאן
 .עבור, "בשור"ב קורא, 1 כאן

 מיד לשחרר יכול אתה] טנקים[ נוספים כמה, 40 כאן 1
 .עבור? ]הגלילים גשר[ שלך הארוך מהדבר

 .עבור, רות, 20 כאן] 1[
 ?עוד לקחת יכול אתה כמה ]40[

07:27 

 .עבור, רות, 1 כאן
? שלקחת הדבר מן עוד לשחרר יכול אתה כמה, 40 כאן ]44[

 .עבור
 .עבור? שמעת האם, 40 כאן 1 ]44[

 .עבור, שנית אמור, במקוטע נשמעים אתם, 1 כאן
 מאלה, עוד לשחרר יכול אתה כלים כמה, 1 כאן ]44[

 .עבור? שגררו
 .עבור, כולם את שחררתי, 20 כאן] 1[
 .עבור? כולם היכן, 1. עבור? כולם הם היכן] 44[

 .עבור, משוחררים כולם, 1 כאן
 .עבור? 4 -ל שלחת וחלק אצלך חלק האם ]44[
 ].קשר שיבוש.[ ל שילחתי אחת משנה יחידת, 20 כאן ]1[

07:28 

 .עבור, נפרד של 1-מ 40
 .עבור, הודעה, 40 כאן 1 ]44[

 .עבור, נפרד של 1-מ 40
 .המתן, ]קטוע] .[44[
 .עבור, 40 כאן 1. עבור, הודעה, 40 כאן 1 ]44[

 .עבור, נפרד של 10-מ 40. עבור, נפרד של 10-מ 40
 .עבור, ]נקטע[ 40 07:29
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 .עבור, 42 כאן 9 משנה, 9 משנה
 .עבור, הודעה, 2 כאן 40

 .עבור, רות ]44[

07:30 

 מתכונן שהאויב ידיעה כעת התקבלה, לב שים, 2 כאן
 מכיוון 104" סגול" באיזור שלי הכוח על באש לפתוח

 לכיוון עמדות לתפוס שלי לכוח הוריתי אני. 167" סגול"
 את ולהשמיד, עיניים לפתוח, בעיניים לפתוח, כעת ההוא

 שהם רוצה אתה זאת למרות האם. האויב של הטנקים כוח
 .עבור ?185 לעבר דרומה ינועו

 .עבור, 167-ל. שלילי, 40 כאן ]44[
, כלום מבין לא, נוראי רעש עם נשמע אתה, 20 כאן ]2[

 .עבור
 .עבור, 167-ל הכול את קח, שלילי, 40 כאן ]44[
, התקפה משם לקבל ומוכן 167 את מעסיק אני, כך אם ]2[

 .עבור
 .סוף, חיובי ]44[

 . עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, רות ]44[

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, הודעה, 41 כאן 40

 את רוצה] מפקד[ "קודקוד", 9 כאן 40] 9 של קשר[
 .עבור, ]מפקד[" קודקוד"
 .המתן] 44[
 .עבור, 4 כאן 2
 .עבור, 40 כאן 9

07:31 

 עכשיו אלי התקשר. אותך להטריד לי נעים לא, 9 כאן 40
 אני, 1000, ]אלעזר") דדו(" דוד אלוף רב – ל"רמטכ[ 1000
 מיד לנוע הוראה לי ונתן, ישירות, 1000 שנית אומר

 .עבור, ]המתוקים המים תעלת[ "מסכה" קו את ולתפוס
 .עבור,  הודעה, 2 כאן 50, 50

, 40 ]"עבור, רות" שאומר 50 י"ע, כנראה, נקטע[ כאן ]40[
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 ]50 י"ע נקטע.[ לך יש ראשון דבר
 .עבור, 50 כאן
, 104" סגול"ב שלנו שכוחות" דרדרים"ה את תעדכן, 2 כאן

 .עבור
 .עבור, 1000 עם אדבר בינתיים ואני, איתך מדבר] ... 40[

 .סוף, בסדר, 50 כאן
 .עבור, ומבצע לזה הכנות עושה, 9 כאן 40

 .שני לצד ,עכשיו ,אותם תעביר מיד אותם קח ממש ]40[
 .עבור, רות, 9 כאן 40

 .סוף, רות] 44[
 .עבור, "בשור"ב, 4 כאן 2
 .עבור, רות] 2[

 .עבור? 185" סגול" לעבר ינוע שלך 2, 4 כאן

07:32 

 מכיוון, במקום להישאר הוראה קיבלתי כרגע, 2 כאן
" סגול" מאיזור ]טנקים[ "כבדים" של התקפה שצפויה

 .עבור, 167
 .רות, 20 כאן] 4[

 .עבור, הודעה, 41 כאן 40
 .עבור, רות, 41. עבור, רות ]44[

 גשר[ הנגרר עם ]ברור לא[ להמשיך ניתן האם, 41 כאן
 .עבור? כאן עד, ]הגלילים

 . כאן עד ]44[
 ]שומעים לא אך, כנראה, עונה 41[
 .עבור, רות, 41. עבור, רות ]44[

07:33 

 עד אני. אותי שומע בטח אתה, שומע לא אני, 41 כאן
 "כבדים חצאי"ה ה'חברה את 1-ל בדחיפה עסקתי עכשיו

 עם שעות מספרלהתעסק  לנו יש פה, ]?מים"זחל/שים"נגמ[
 רוצה אני, נוספת עבודה לך יש אם .]הגלילים גשר[ הנגרר
 .עבור, לקבל

 .המתן ]44[
, שבדרך ]דוברות[" דלתים"ה כל את אסוף, 40 כאן ]44[
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 .עבור
 .סוף, רות, 41 כאן

07:34 

 ]שרון") אריק("ריאל א אלוף – 143 אוגדה מפקד[ 2 של 40
") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
, ]מפקד[" קודקוד" עם לדבר מבקש, שלך ברשת, ]אדן

 .עבור
 ]3 של 40 י"ע נקטע.[ 40 כאן. עבור, רות, 40 כאן

 ]שרון") אריק("ריאל א אלוף – 143 אוגדה מפקד[ 2 של 40
") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
 .עבור, למכשיר ]מפקד[" קודקוד", ]אדן

 .מדבר ]מפקד[" קודקוד" ]40[
]דקות 2 -משך כ אחרתשל רשת קשר  והקלטה שקט/רחשים[  

07:35 
 .עבור, הודעה, 72-מ' א72', א72
 .עבור, הודעה, 72 כאן' א72', א72
 .עבור, הודעה, 72 כאן' א72', א72', א72

07:36 
 .עבור, הודעה, 72 כאן' א72', א72', א72

 .עבור, רות, 72 כאן
 . סוף, תודה, רות ]'?א72[

וחצי כדקה משך רחשים  

07:38 
 

 .עבור, 1 כאן 40
 .עבור, בטלפון עסוק 40, 42 כאן 1
 .עבור, "מצמד" לכיוון לנוע התחלנו אנחנו, 20 כאן ]1[

 .עבור, רות, 42 כאן
 של, ]צנחנים[" אדומים"ה של יחידה כאן לי יש, 20 כאן ]1[
 .עבור? אותה צריכים אתם אם, מה, 9

07:39 

 .עבור? ]מים"זחל[" כלים" לה יש האם, חיובי ]42[
 .עבור, חיובי ]1[
 .עבור, עבודה להם יש, לפה אותם קח, חיובי ]42[
 .עבור? אותם לקחת לאן] 1[
 .עבור, הגדולה" חצר"ל, "מצמדים"ה בין תבוא ]42[
 .סוף, רות, 20 כאן ]1[
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 .עבור, 4 כאן 40
 .עבור, רות ]44[

 .עבור? שומע 40 האם, 4 כאן
 .עבור, רות, 40 כאן ]44[

07:40 
 יומן פי על

 מבצעים
מ"פד  

לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור? חיובי אמרת האם, 4 כאן
 .עבור, רות, עסוק 40, 42 כאן 4 ]42[

 כבר לו יש, מזרח – מצפון, "טרטור"מ שבא הכוח, 4 כאן
 אם. רציניים ה'חבר יש ששמה מסתבר. פגועים כלים שני
 185" סגול"ב אותם ונשים 2 של 2 את גם ניקח, כך

 .עבור, ממזרח" אמיר" על שיאיימו
 .המתן ]44[
 .עבור, 42 כאן 4

 .עבור, רות, 4 כאן
 .עבור? 185 או 105 את שיתפסו התכוונת ]42[

07:41 

 .עבור, 185 את, 4 כאן
 .סוף, המתן, רות, 42 כאן

 .עבור, 42 כאן 2, 2. עבור, 42 כאן 2. עבור, 42 כאן 2
 .המתן', א2 כאן 42

 ]ברקע אומר מישהו[ מאזין, 2 כאן

07:42 

 .עבור? שומע, 2 כאן 42
 .סוף, המתן, .. ב והעסק היות, 42 כאן
 2-של איפה, "טרטור" מול" אמיר"ב והעסק היות, 42 כאן
 מעוניינים אנחנו ,יותר רציני זאת בכל הוא, בעיות יש

 185 את תתפוס, 104 -ב שהיו שלך ה'החבר עם שתתפוס
 .עבור, זה מכיוון" אמיר" על ותאיים

 ,שיגמרו ברגע ,]טנקים[ "כבדים" עם במגע כרגע הם, 2 כאן
 .עבור, לרדת הוראה להם אתן
 .עבור? מקום איזה עם מגע, 42 כאן

07:43 
 יומן פי על

 מבצעים

 "כבדים" 5 איזה עם מערבה ישר, 104 באיזור, 2 כאן
 .עבור, ]טנקים[
 .עבור, 104 -ל 194 -מ הוא שהמגע מבין אני ]42[
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מ"פד  
07:40 

לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור, המספרים שני בין, בין, 194 לפני קצת הם ]2[
 .185 את שתתפוס מאוד מאוד מבקש 4, רות, 42 כאן

 איך, לזה ובהתאם המצב מה אראה אני תיכף, רות ]2[
 ]טנקים[" כבדים"ה חמשת עם אגמור קודם אני יהיה שלא

 .עבור, האלה
 .עבור? כאן עד, בסדר הולך הכול אצלנו, 42 כאן 2

 .עבור? הגיע 4 היכן עד, רות, 2 כאן
] שרון") אריק("ריאל א אלוף – 143 אוגדה מפקד[ 2 של 40

") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
 .עבור, למכשיר ]מפקד[" קודקוד", שלך ברשת ]אדן

07:44 

 .עבור? 4 האם ]42[
 .עבור, 2-ל קרא, 42 כאן 4
 .עבור, 9 כאן 42] 9 של קשר[

 שהיו, בדרך שלך נוספים שאנשים ,לך תדע, רות, 42 כאן
, לכאן אותם מביא הוא, לפה בדרכם גם, 1 של כללי איזור
 .עבור

 אחד אם שואל, אלי שהגיע .]ברור לא[., מצוין ]9 של קשר[
 .הנה עבר ולא שמה אצלכם נשאר עדיין שלו הכלים

, אותו אשלח אני כזה דבר יש ואם אסתכל מיד, הבנתי ]42[
 .סוף
 .עבור? כבר לך יש כמה, 42 כאן

 .עבור? לך יש כמה, 42 כאן 9
 . עבור, 42 כאן 9. עבור, 42 כאן 9 07:45

07:46 

 .עבור, 42 כאן 9
 .עבור, רות, 9 כאן
 רצינו. נכון זה, האחד הכלי לגבי שאמרת מה, 42 כאן

 לובתק שיבואו ברגע, השאר שיבואו עד ,פה איתנו שיישאר
 .עבור? עכשיו עד כמה. אותו

 .המתן ]9 של קשר[
 .עבור, 9 עכשיו עד, 9 כאן 42] 9 של קשר[
 .סוף, רות ]42[
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 .עבור, 9 כאן 42. עבור, 9 כאן 42] 9 של קשר[ 07:47

07:48 
 .המשך, 42 כאן 9
 .עבור, 2 כאן 4

 שניות 50-משך כ קשר חסימת/שיבוש/רעשים

07:49 
 ].כדקה קשר חסימת/שיבוש/רעשים.[  40] ?[
 .עבור, הודעה, 2 כאן 4, 4

07:50 

  ]'הבנתי לא' כנראה] [?[
 .עבור, הודעה, 2 כאן 4

 שניות 50-משך כ קשר חסימת/שיבוש/רעשים
 ].ברור לא.[ 1, 4] ?1[

07:51 
 .עבור, הודעה, 41 כאן 42
 .עבור, הודעה, 41 כאן 40

07:52 
 .עבור, לך קורא 41, 40 ]ממסר תחנת' א54[

 ה'חבר, "סילבר"ל, לכם לשלוח אפשר האם, 41 כאן
 .עבור? שם לעבוד שיתחילו

07:53 

 . עבור, 42 כאן 4. עבור, 42 כאן 4
 .עבור, לך קורא 42', א54 כאן 4
 .עבור, חשובה הודעה, 42 כאן 4
 .עבור, לו ענה, לך קורא 42', א54 כאן 4
 .סוף, שלו הפנימית ברשת 4-ל תקרא 42 ]'א54[

 .עבור, 1 כאן 40
 .עבור? רשת איזה ]42[

07:54 

 .עבור? שלו הפנימית הרשת נקראת איך, 42 כאן
 .המתן ]'א54[
  ]..ברור לא[ נקראת שלו הפנימית הרשת, 1 כאן] ?1 של 11[

 .עבור,"בשור"ב קורא, 1 של 11 כאן 41, 41
 אולי, ברור לא[ נקראת 4 של הפנימית הרשת, 1 כאן 42

 .עבור, ]'מזרח, מזרח'
 .עבור, "בשור"ב, 1 של 11 כאן 24

 .עבור, רות ]1 של 24[
 .עבור? 24 האם ]1 של 11[
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 .עבור, רות ]1 של 24[
 .עבור? 41 עם קשר לך יש האם ]1 של 11[

07:55 

? "בשור" ברשת עושה אתה מה, לנסות אפשר ]1 של 24[
 .עבור

 שאני לו תגיד. לו אקרא שאני ביקש 50, 11 כאן ]1 של 11[
 .עבור, רוצה הוא מה שומע לא הרשת על

 .רות ]1 של 24[
 .עבור, 1 של 24 כאן 50, 50

 .עבור, 4 כאן 2
 .המתן, 2 כאן] 2 של קשר[

 .עבור, 1 של 24 כאן 41
 .עבור, רות, 41 כאן

. לו ולדווח לעלות 1 של 11-מ ביקש 50, 24 כאן] 1 של 24[
 .עבור ?הדיווח את יודע אתה האם, זו ברשת ניסה הוא

 .עבור, שלילי] 41[
? כאן מופיע הוא אםה ?50-ל לקרוא האם, רות ]1 של 24[

 .עבור
 .עבור, חיובי ]41[
 . רות ]1 של 24[

07:56 

 .עבור, 1 כאן 50, 50
 ?פה העניין מה, 1 של 11 כאן 24

 .עבור, 1 כאן 50, 50] 1 של 24[
 .עבור, "בשור"ב, 1 של 11 כאן 24

 .עבור, רות, 24 כאן] 1 של 24[
 ?לך עונה לא 41 האם ]1 של 11[
 .עבור, לא 50, עונה 41 ]1 של 24[
 .עבור, שלך הדיווח העבר ]?[

 .עבור, שנית אמור, 1 של 11 כאן
 .עבור, ברור יותר שנית ההודעה את] ברור לא] [?[

 .עבור? 41 עם קשר לך יש האם, 1 של 11 כאן
 .עבור, 1 של 11 כאן 24 07:57
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 . עבור, הדיווח העבר, 24 כאן] 1 של 24[
 .עבור, 1 כאן 40

07:58 

 על נמצאים גוררים] טנקים[ "כלים" 5 -כ, 1] של 11[
 .עבור, "טרטור"
 .עבור, "טרטור" על נמצאים גוררים כלים 5, רות ]1 של 24[
 ,]ברור לא[ בלי, כרגע, בתנועה נוספים 5, 11 כאן] 1 של 11[

 .עבור
 .עבור ,טועה ינךא אםבדוק  ]?[

 .עבור, טועה איני, 1 של 11 כאן
 ,טועה אתה ,"טרטור" בעניין, 21 כאן 1 של 11] 1 של 21[

 .עבור
 זה .איתם נמצא לא אישית אני. טוב בוקר, 1 של 11 כאן

 .עבור, לי נתן שלהם] מפקד[" קודקוד"שה, הדיווח
 .עבור, ].ברור לא.[ ב מצבך מה 1 ]?44[
 .עבור? מקומך, 21] ?[

07:59 

 .שמאלה ]?[
 .1 של 11 כאן 21

 .עבור, 21 כאן 1 של 11 ]1 של 21[
 .עבור, רות, 1 של 11 כאן

08:00 

 .עבור, שלך הדיווח את פעם עוד לי תעביר ]1 של 21[
 ,נמצאים" הבנה" ]מפקד[" קודקוד" עם כלים 5] 1 של 11[

 .עבור? כאן עד, "טרטור" על ,מעט עוד
 ?]מפקד["קודקוד"מ כלים 9] 1 של 21[
 .עבור, "הבנה"] 1 של 11[
 ".הבנה" ]1 של 21[
 .עבור, 5, חמישה אלא, תשעה לא אבל, חיובי ]1 של 11[
 .עבור? "טרטור"ל מגיעים הם איך. חמישה ]1 של 21[
 .עבור, חיובי ]1 של 11[
 ?37 פוטון מאזור] 1 של 21[

 .עבור, חיובי, 1 של 11 כאן
 הם "]ם"החת כביש["" פוטון"-"טרטור" מאזור ]1 של 21[
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 ?"טרטור" לכיוון נעים
 .עבור, לו ותקרא" הבנה" על שתעלה מציע, 1 של 11 כאן

 בצומת היה והוא" טרטור" על נע הוא אם, רות] 1 של 21[
 לא[. הזאת בצומת שיעצור כל קודם, "פוטון" –" טרטור"

 מה', ב. כאן עד הזה הדיווח לי נראה לא זה, קשר ].ברור
 .עבור? עוד לך יש

 הרבה עם" יוקון"ב כרגע נמצאו נוספים 5] 1 של 11[
 .עבור, הלאה מעבירים ומיד מתגברים, תקלות

08:01 

 .הבנתי, "יוקון"ב נוספים חמישה ]1 של 21[
 .עבור? אתה כלים כמה ועם ]1 של 21[
 .עבור? מקומך ]1 של 11[
 ?אתה כלים כמה עם ]1 של 21[
 ]ברור לא[ האחרונים החמישה כל] ברור לא[ אני ]1 של 11[

 .הראשונים לחמישה
 .הבנתי, רות ]1 של 21[
 .עבור? מקומך ]1 של 11[
 ?מקומי ]1 של 21[
 .חיובי] 1 של 11[
, קילומטר 2, ממך קילומטר, 53" עכביש"ב ]1 של 21[

 .עבור, מזרח צפון לכיוון
 ?לדעת אפשר אם? שלי 10 עם קורה מה] 1 של 11[
 ?מה ]1 של 21[
 ?לדעת אפשר אם, שלי 10 עם מה] 1 של 11[
 .טוב במקום כבר באמת שהוא, לי נדמה, שלך 10 ]1 של 21[
 ?מזה חוץ בסדר הכול האם, רות] 1 של 11[
 בצד שהוא או הזה בצד שהוא או, בסדר הוא ]1 של 21[

" מצמד"ב הוא אבל, מלעבור אותו שעצרו לי נדמה. הזה
 .עבור, כבר

 ]42 י"ע נקטע] [ברור לא[, ה ושאר] 1 של 11[
 .עבור, 42 כאן 9, 9

 .עבור, רות, 9 כאן] 9 של קשר[ 08:02
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 את פתח שלך ]סגן[" משנה"ה אם לך ידוע האם, 42 כאן
 .עבור? שניהם את? "מצמדים"ה
 .המתן] 9 של קשר[
 ואני לכך ]טנקים[" כבדים" 2 את מאיתנו קיבל הוא ]42[

 .עבור, גמר שהוא דיווח ממנו קיבלתי לא
 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[

 גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 של 42 כאן 42
 .עבור, ]אבירם

 .עבור, רות ]42[
 .]נקטע[. כאן 42

 גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 של 42 ]42[
 .עבור, רות, ]אבירם

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40

08:03 

 גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 של 42 כאן 42, 42
 .עבור, שלך ברשת, ]אבירם

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 2 אולר, ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[ 2 אולר

 3 אולר כאן, ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[
, שלך ברשת, ]אבירם גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[

 .עבור
, ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[ 2 אולר כאן
 .עבור, רות
] אבירם גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 אולר כאן

 .סוף, ]ברור לא[ל עבור ]ברור לא[ל עבור
כדקה משך רחשים  

08:05 

 .עבור, 42 כאן 4, 4
 .סוף, 2 עם מדבר 4, המתן 42, 4 ]2 של 24 משנה[
 .עבור, 42 כאן 4
, שלו הפנימית ברשת 2 עם מדבר 4, 42 ]2 של 24 משנה[

 .סוף, תאומים מבצעים הם, המתן
 .עבור? ]ם"אג קצין[" אולר" זה האם, 42 כאן
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 .עבור, 2 של 24 משנה זה, שלילי ]2 של 24 משנה[
 .סוף, רות, 42 כאן

08:06 

 .עבור, 42 כאן 9
 .עבור, רות, 9 כאן] 9 של קשר[

" כבדים"ה שאת, מנוצלים לא שהכלים רואה אני, 42 כאן
 התחילו כבר האנשים וגם, לך להעביר גמרו כבר] טנקים[

" כבדים חצי"ה את להעביר ואפשר זה על לעבור
 . עבור, ]מים"זחל[
 .המתן, רות ]9 של קשר[
 חצי" שיעבירו. דבר שום עושה לא השני במילא ]42[

 .]מים"זחל[" כבדים

08:07 

 .המתן, רות] 9 של קשר[
 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[
 .עבור, רות ]?[
 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[
 .עבור, "מקדח" רשת על לעלות צריך אתה, שלילי ]?[
 ]שומעים לא אך, עונה מישהו[
 תחנה תהיה ואתה" נפרד" של 11 בתור עצמך את תציג ]?[

 .עבור, "מקדח" ברשת
 .עבור, ]20 או[משנה  כאן 50, 50] ?[

08:08 
 או[ משנה כאן 50, 50. עבור, ]20 או[ משנה כאן 50, 50] ?[

 .עבור, ]20
.דקות 2 -כ משך ותקשורת בלתי ברורה רחשים  

08:11 

 .עבור, 1 כאן 40
 ]שומעים לא אך, עונה, 40 כנראה, מישהו[
 לא..[ בדרך, "עכביש" על משנה יחידת עם נעתי, 20 כאן ]1[

, ]מפקד[" קודקוד" ביניהם, טנקים 3-4 לי נפגעו].. ברור
 .עבור

 ]שומעים לא אך, עונה, 40 כנראה, מישהו[
 פנים כל על ,"לקקן" באיזור נמצא ,כרגע ,אני, 20 כאן ]1[

 .עבור, ]....ברור לא..[
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08:12 

 קורא', א50 כאן 40". בשור"ב קורא', א50 כאן 40, 40
 .עבור ,]..לא ברור..[ "ליטא"ב לך קורא 41". בשור"ב

 כאן ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[ 2 אולר
 ,]אבירם גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 אולר

 .עבור, שלך ברשת
 כאן ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[ 2 אולר
, ]אבירם גלעד ל"סא – 162 אוגדה מ"אג קצין[ 3 אולר

 .עבור, שלך ברשת

08:13 
 .עבור? לי קרא מי, 2 כאן. עבור? לי קרא מי, 2 כאן

 .עבור, 42 כאן 9

08:14 

 .עבור, רות, 9 כאן
 .עבור? ]מפקד[" קודקוד" האם, 42 כאן

 .המתן, שלילי ]9 של קשר[
 .עבור? שומע ]מפקד[" קודקוד" האם] 42[
 .שלילי ]9 של קשר[
 .סוף, ]קשר מכשיר[ למכשיר ]מפקד[" קודקוד" ]42[

 .עבור, 9 כאן 42
 עם, שלך הכוח כל את להעביר להתחיל יכול אתה, 42 כאן
 הכל, רוצה שאתה מה כל עם, הציוד כל עם, הכלים כל

 .עבור, לרשותך עומד
] שרון") אריק("ריאל א אלוף – 143 אוגדה מפקד[ 2 של 40

") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
 .עבור, בשלך ברשת, ]אדן

] שרון") אריק("ריאל א אלוף – 143 אוגדה מפקד[ 2 של 40
") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40 כאן
 .עבור, בשלך ברשת, ]אדן
 .עבור, 2 של 42 כאן

] אדן") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד – 3 של 40[
 .עבור? 40 איפה, 40 כאן
 קורא מיד, ]ילואה'הג דוברות, כנראה[ יל'הג ליד, 42 כאן

 .סוף, לו
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08:15 

] ברור לא[ 41, "בשור"ב קורא', א50 כאן 40', א50 כאן 40
 .עבור" ליטא"ב מדווח

 .עבור, 1 כאן 40. עבור, 1 כאן 40
 ]אדן") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 3 של 40

, ]טל אהרון ל"סא – 143 אוגדה מ"אג קצין[ 2 של 42 כאן
 אני האם, עכשיו לו לקרוא אפשר אי, מכאן התרחק 40

 .עבור? לך לעזור יכול
 אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד – 3 של 40[ 40 כאן

 את ליםמחס אתם מתי לדעת רוצה אני, ]אדן") ברן("
 .עבור, לעבור יהיה שאפשר מנת על, הכביש

08:16 

 עם זה עם מתעסקים אנחנו. בעיה מהווה עדיין זה, 42 כאן
 .עבור, לאט הולך זה אבל, כוח הרבה

, ]אדן") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 40 כאן
 .עבור? זה נגד מפעילים אתם מי את

 ממזרח, בעיקר 2 את, 1-מ וחלק 2 את. עבור, 4 את ]42[
 הכוח, אותו של לאיזור ממערב, 1 של קטנה משנה ויחידת

, לאט הולך זה בינתיים אבל, ]ברור לא[ כמעט הוא הזה
 .עבור
 ,]אדן") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד[ 40 כאן

 .עבור? ר"חי מפעילים אתם האם ....]..ברור לא..[.... הכוח
 היא הכמות אבל, היחידות של האורגני ר"החי, 42 כאן

 ...]ברור לא..[
 ]אדן") ברן(" אברהם אלוף – 162 אוגדה מפקד – 3 של 40[

 יהיה שאפשר .]ברור לא.[ זה עם שתזדרזו כדאי. סוף, רות
 .עבור, להמשיך

 .סוף, רות, 42 כאן
08:17 

 יומן
 מבצעים

מ"פד  
09:52???  

 ,כנראה

 .עבור, 42 כאן 4, 4
 ]אך לא שומעים, רחשים ומישהו מדבר[

 .עבור, ]14 חטיבה קשר קצין[ 4 כספית כאן 44, 44
 ]שומעים לא אך, 44 כנראה, עונה מישהו[

 .עבור? 44 האם, ]14 חטיבה קשר קצין[ 4 כספית כאן

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

08:52 ל"צ  
לעיון ביומן 

"דווח 
מבצעי" – 

פקוד 
דרום/מבצעי

 ם
 נא הקש כאן
 

 ]שומעים לא אך, 44 כנראה, עונה מישהו[
 מבצעים קשר רשת[" שנון"ל עברתי, לב שים, 4 כספית כאן

, שנית אומר אני, "שנון"ל עברתי, ]14 חטיבה רזרבית' א
 .עבור, "שנון"ל עברתי

08:18 

 ]שומעים לא אך, 44 כנראה, עונה מישהו[
 .עבור, 42 כאן 4
 ]שומעים לא אך, עונה מישהו[

 לא....[ עדיין, "לקקן"ב משנה יחידת עם נמצא, 1 כאן
 .עבור, ]..........ברור
? "טרטור"ב או" עכביש"ב זה את קיבלת האם, 42 כאן

 .עבור
 ]שומעים לא אך, כנראה, עונה 1[

 .עבור? במקום 4 כוחות את ראית האם, 42 כאן

08:19 

 היינו אנחנו, בפנים היו הם. רחוק יותר, 20 כאן] 1[
 ]..ברור לא..[ מאחורי

 .עבור? "עכביש" לבין" טרטור" בין היו הם האם, 42 כאן
 ]שומעים לא אך, כנראה, עונה 1[

 .עבור? בתנועה ממשיך האם ,רות, 42 כאן
 ....]ברור לא..[., 20 כאן] 1[

08:20 

 .עבור, ]דוברות[ לתד 5 לי יש, 41 כאן 40
 .עבור, ]דוברות[ לתד 5 יש לי, 41 כאן 42
 5  לו שיש, 41 של הודעתו קיבלת האם, 24 משנה כאן 42
 . עבור? ]דוברות[ לתד

08:21 

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .עבור, הודעה, 9 כאן 41

 .לך קורא 9, 41 ]24 משנה[
 .עבור, הודעה, 9 כאן 42
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 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
 .לך קורא 9, 40, 40 ]24 משנה[
 .עבור, 40 כאן 41 ]40 של קשר[

08:22 

 .עבור, הודעה, 9 כאן 40
" כבד" מופיע, שלנו הדרומי בחלק, השדה מכיוון, 9 כאן 44

 לא...[ אותו וחיסל אותו" דפק" שלנו הגדודים אחד ]טנק[
 ]...ברור

 .עבור, הודעה, 41 כאן 40
 .אותך שומע 40, 41] ?[

, כנראה, הכוונה –" דלים" או" כלים[" 5 לי יש, 41 כאן
 מי עם" סילבר" לכיוון להתקדם האם, ביד ]לדוברות

 .עבור, העבודה את לעשות שצריך
 ]אך לא שומעים, כנראה, מדבר 40[

08:23 
 .עבור, שנית אמור, 40] ממסר תחנת[

 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן 40
 .עבור, הודעה, שלך ברשת )]גורודיש(

08:24 

 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן 40
 .עבור, הודעה, "בשור" ברשת ,)]גורודיש(
 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103] ממסר תחנת[
 .שניה שתמתין ביקש, אותך שומע 40, )]גורודיש(

 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן
 המצב מה ,]162 אוגדה[ 3 אצל נמצא אני, )]גורודיש(

 .עבור? אצלך
 .עבור, חזור, 40 כאן
 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן

 .עבור, .]ברור לא[.? אצלך המצב מה, רות, )]גורודיש(

08:25 

 ]ברור שומעים לא אך, 103מעדכן את  40[
 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן

 .עבור? אישית נמצא אתה איפה, רות, )]גורודיש(
 . עבור', ב" מצמד"ל' א" מצמד" בין ,בדיוק ,נמצא אני ]40[

 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן
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 .עבור? אליך להגיע אפשר דרך באיזה, רות, )]גורודיש(
 את כשנפתח רק, אפשר אי עכשיו, 40 כאן. אפשר אי ]40[

 עד, "עכביש" ציר דרך, להגיע יהיה אפשר, "פקק"ה
" נחלה"וב ,"נחלה" לצומת עד ,"לכסיקון"ל משם, "לקקן"

 .שמאלה
 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן

 .עבור? אותו לפתוח מתכוון אתה האם, רות, )]גורודיש(

08:26 

 .אותו נפתח ואנחנו כוח מרכזים אנחנו ]40[
 גונן שמואל אלוף – הדרום פיקוד אלוף[ 103 כאן

? לדעתך ,פתוח יהיה הציר מעריך אתה מתי, )]גורודיש(
 . עבור

 .שעה ,וחצי שעה, שעה, מאוד מקווה ]40[
 .עבור, "בשור"ב קורא, 50 כאן 41, 50 כאן 41, 50 כאן 41

 .עבור, רות, 41 כאן. עבור, רות, 41 כאן
 .עבור, אותך שומע 41, 50 ]ממסר תחנת[

 ,מיד ,איתו תיצור. ..]ברור לא[. הוא 11" הבנה", 50 כאן
 .עבור, מאחוריו הוא, קשר

08:27 

 .עבור, 40 כאן 41
 .לך קורא 40, 41. לך קורא 40, 41] ממסר תחנת[
 .עבור, רות, 40 כאן ]41[

 ?רצית מה, 40 כאן
 להעביר מתכונן ]דוברות[ "יםתדל" 5 עם נמצא אני, 41 כאן

? מה, חסום" עכביש"ש שומע אני עכשיו. אליך אותם
 .עבור?, משהו עלי תטיל בבקשה

 לא.[ עונה שאתה עד אבל, הזמן כל עליך מטיל אני] 40[
 .]ברור

 ]אך לא שומעים, עונה, כנראה, 41[
 לא...[ פה עוד אנחנו, "טרטור" את לפתוח תנסו, 40 כאן

 .עבור, ]...ברור

08:28 
 .עבור, הציר את לפתוח ומנסה 1 -ל הולך אני, רות, 41 כאן
 הטלתי, כולה הפעולה, בינתיים. מאוד תזהר אבל, 40 כאן
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 .עבור, 4 על
 .סוף, רות, 41 כאן

 .עבור? שומע איך, "בשור"ב, 1 של 11 כאן 41
 .עבור, 42 כאן 4, 4
 .עבור, הודעה, 40 כאן 1] 44[
 .עבור, 42 כאן 4

08:29 

 .עבור, 40 כאן 1] 44[
 .עבור, רות, 1 כאן

 לאחר, לך שנשאר הכוח עם יושב אתה היכן, 4 כאן ]44[
 .עבור? שלו את 4 -ל שנתת

 מהכוח חלק עם "לקקן"ב עכשיו נמצא אני, 20 כאן ]1[
 .עבור, עכשיו" עכביש"ב שעברנו

 .עבור, ..]ברור לא[.. ל מתכוון אתה האם, רות] 44[
אחרי , מתארגנים קצת כאן אנחנו .]ברור לא[. ,20 כאן] 1[

 .עבור, .]ברור לא[. זה
 .סוף, רות] 44[

 .עבור, הודעה, 2 כאן 1,1
 .עבור, רות, 1 כאן

 .עבור, הודעה, 2 כאן 1
 .עבור, רות, 1 כאן

08:30 

 ]פיקוד תחת[ פ"ת שהעברת, שלך היחידה, לב שים, 2 כאן
 שלי היחידה .בעמדות עומדת היא, לאחרונה, כעת, 4

 אותה תזהיר, מערב צפון מכיוון לעברה כעת מסתכלת
 .עבור, באש השני על אחד יפתחו שלא

 ]שומעים לא אך, מדבר מישהו[
 .עבור, .]ברור לא[., שמעתי, 20 כאן] 1[
 .עבור? הודעתי שמעת האם, 2 כאן 1
 .סוף, שמעתי, 2 כאן] 1[

 .עבור, 44 כאן' א54
 .עבור, 42 כאן 4, 4

 .עבור, לך קורא 44', ג54 כאן' א54 08:31
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 יומן
 מבצעים

מ"פד  
08:30 

לעיון ביומן 
"דווח 

מבצעי" – 
פקוד 

דרום/מבצעי
 ם

 נא הקש כאן

 .עבור, הודעה, 2 כאן 42
 .עבור, הודעה, 2 כאן 40, 40

 .עבור, רות, 42 כאן 2
 לאזור ההגיע שלי שיחידה 40-ל תודיע, לב שים, 2 כאן

 צריך כאן אבל. 1 של ליחידתו בקרבה ונמצא 185" סגול"
 מה ולהגיד זה את שמתאם אחד ]מפקד[ "קודקוד" להיות

 .עבור, שלהם המשימה
 .עבור, 4 ]פיקוד תחת[ פ"ת כולם. רות, 42 כאן
 ,4 ]פיקוד תחת[ פ"ת לא עוד שלי יחידה. שלילי, 2 כאן

 .עבור
 ]שומעים לא אך, עונה 42[, 42כאן 

08:32 

 .עבור, רות, 2 כאן
 ]שומעים לא אך, מישהו מדבר[
 .עבור, שלילי, שלילי ]?[

 .עבור? ]טנקים[" כבדים" האם, 42 כאן
 ]..ברור לא..[ ברור לא, 42 כאן] ?[

 .עבור, ?.]ברור לא[. עשית מה, רות, 42 כאן
 .עבור, 42 כאן 1

08:33 

 .עבור, לך קורא 42, 1,1 ]ממסר תחנת[
  .עבור, 42 כאן 1
 ]?[כאן כספית  9

 .עבור, הודעה, 9 כאן 41, 9 כאן 41
 .עבור', ג54 כאן 41

08:34 

 .עבור, הודעה, 9 כאן 41, 9 כאן 41
 .עבור', ג54 כאן 41

 .עבור, רות, 41 כאן
 .עבור, לך קורא 9, רות ]'ג54[
 .עבור, 41 כאן 9

 .עבור, הודעה, 9 כאן 41
 .עבור, תווך, 54 ]41[
 .עבור, 41 -ל הודעתך מסור', ג54 כאן 9, רות] 'ג54[
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 .עבור', ג54 כאן 9,9

08:35 

 ]שומעים לא אך, עונה 9[
 .עבור, 50 כאן' א54, 50 כאן' א54

 ]שומעים לא אך, מדבר 9[
 הודעתך אמור, באמצע נקטעת, לב שים 9, לב שים] 'ג54[

 .עבור, לאט, שנית
 .עבור, הודעה, 2 כאן 4. עבור, הודעה, 2 כאן 4

 .עבור', ג54 כאן 9 08:36

08:37 
 .עבור, 20 כאן 41] ?[
 .עבור, הודעה, 20 כאן 42] ?[

 .עבור, לך קורא 20', ג54 כאן 41, 41
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	[קשר של 9] כאן 9, המתן, בודקים [נקטע על ידי 44]
	כאן 40, אני אדבר איתו בעניין זה אישית. האם אתה יכול לזוז צפונה מ"שיק" – "לכסיקון"?
	[41] אלה שבאו איתם, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 42, אמרתי לו, הוא יודע. הוא כבר נתן התראה לכוחותיו שאתם באים מאחוריו, עבור.
	41 כאן 41א', עבור.
	כאן 40, הוא יודע. חוץ מזה, הקם איתו קשר בעצמך.
	1 כאן 41, גש אלי, סוף.
	[40] אבל הם הרי על ה"שחור" [כביש]. אני ראיתי אותם על ה"שחור" [כביש] קודם.
	רחשים משך כ-2 דקות
	[2] רות, סוף.
	[מישהו עונה ל-2, אך לא שומעים]
	[2] רות, האם הולך הכול כשורה? עבור.
	[מישהו משוחח עם 2, אך לא שומעים]
	[2] חיובי, .[נקטע]. עבור.
	[מישהו משוחח עם 2, אך לא שומעים]
	כאן 2, רות עבור.
	01:27
	רחשים משך כדקה
	שעון דובר – "השעה 1:26"
	01:26
	[קשר של 9] כרגע בודקים, תוך 2-3 שניות תקבלו. 
	כאן 40, האם "אקפולקו" [נחיתה בגדה הרחוקה של תעלת סואץ]?
	[9] רציתי לשאול את 44 האם הוא יודע מי זה "נחש" שהתלבש לנו על רשת "ברק" ולא נותן לנהל את העבודה.
	[40] כאן 44.
	[קשר של 9] 44 כאן 9.
	01:24
	[קשר של 9] המתן.
	[44] רות, האם גם נמצאים בצד שני? עבור.
	[9] "אקווריום" [השקת סירות בתעלת סואץ].
	[44] רות, עבור.
	[קשר של 9] 40 כאן 9, עבור.
	[44] 9 כאן 40, מה לוקח כל כך הרבה זמן? עבור.
	01:22
	[קשר של 9] כאן 9, המתן, בודקים נכונות הדיווח.
	01:21
	[44] 9 כאן 40, האם "אקווריום" [השקת סירות בתעלת סואץ]? עבור.
	[44] מה התשובה? עבור.
	[44] 9 כאן 40, עבור.
	[קשר של 9] 40 כאן 9.
	[קשר של 9] המתן.
	01:20
	[44] 9 כאן 40, ה..[נקטע]... 40, האם "אקווריום" [השקת סירות בתעלת סואץ]? עבור.
	01:19
	רחשים משך כ-2 דקות
	כאן 40, טוב מאוד, סוף.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] האם הם איתכם? עבור.
	[41] חיובי, עבור.
	[40] האם הצלחת להוציא את ה"רכים" [דוברות ג'ילואה]? עבור.
	כאן 41, במבנה, במבנה הזה נעים, עבור.
	41 כאן 40, הוריתי קודם את 1 לנסוע כשהוא מאובטח בצורת ח' [האות ח'] על ידי "כבדים" [טנקים] ואחרים שנעים אתכם.
	01:17
	[41] ... רות, סוף.
	כאן 40, תמצא בתנועה עד ל-5. ב-52 אני אצטרך, כנראה, לעצור אותך, בגלל בעיות באזור "טרטור". דווח [נקטע כנראה, כתוצאה מחסימה אלקטרונית על ידי האויב] 
	40 כאן 41, פה הכל בתנועה, עבור.
	כאן 4, זה ברור לי, אני פועל בהתאם, סוף.
	[40] אכן, זאת היא המשימה הראשונה שלך. קח איתך כל מי שצריך ותוודא שהקטע בין "טרטור" – "לכסיקון" לבין "סגול" 186, לבין "טרטור" 42, כל המשולש הזה - פנוי ונקי.
	01:16
	[40] אתה מוכרח להבין שיש לנו חשיבות גדולה ביותר להעביר .[נקטע]. בהקדם האפשרי [נקטע בקצה ההקלטה]..
	01:16
	[4] כאן 20, תעכב אותו לרגע, ונראה מה אפשר שם לעשות, כדי לחסל את הבעיה, עבור.
	כאן 40, רות. אם כך, אני צריך לעצור את ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 4, זה מארב "כבדים" [טנקים], מארב של "כבדים" [טנקים] שדפקו "כבדים" [טנקים] אחרים. אני קודם כל רוצה לקבל מה קורה שם. שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] נמצא במקום, הוא מצוות ומוכן, מדרום לזה. אני רק צריך לקבל עכשיו אינפורמציה, אני כל הזמן מנסה ללקט אינפורמציה, במגמה לחסל שם את הפרשה, המתן, עבור.
	כאן 40, מדוע אינך מכניס כוח של 9, של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582], של ספקטור [משה ספקטור – מפקד יחידה 424], כדי להתגבר על המארב הזה?
	01:15
	כאן 4, לדעתי, שלילי. יש לי דיווח מהשטח שיחידת "כבדים" [טנקים] של 9 בשם "חריף" נקלעה למארב נ"ט, גם היא בציר "טרטור" – "לכסיקון" והיא מסובכת שמה, אני מציע שנפתור שם את הבעיה ואז נקדם כוחות, עבור.
	כאן 40, כאן 40, 1 מתקרב אליך. הוא צריך לעבור עם ה"רתום" [גשר הגלילים] קילומטר אחד צפונה מציר "טרטור". האם הוא יכול לעבור שם לפי דעתך? יש לו יחד איתו כוח כדי להבטיח את עצמו.
	40 כאן 4, רות, עבור.
	01:14
	[44] 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, ב"בשור", עבור. 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור.
	01:12 – 01:13
	רחשים משך כ-2 דקות
	[44] 4 כאן 40, עבור. 
	4 כאן 40.
	[1] כאן 20, רות, סוף.
	[40] אם כך, תתחיל בתנועה מהירה.
	[1] כאן 20, חיובי, עבור.
	כאן 40, חיובי. האם יש לך צמ"ה [ציוד מכני הנדסי]?
	[1] כאן 20, אני רוצה לקחת את כולם באותה דרך, עבור.
	[40] האם גם הם צריכים לעבור באותה דרך?
	כאן 1, חיובי, עבור.
	01:10
	[40] לא צריך להמתין, הוא כבר מגיע, אין מה להמתין הוא מגיע. לכן, תתחיל לנוע מיד במבנה שאמרתי. האם יחד איתך יש כמה "רכים" [דוברות ג'ילואה]?
	כאן 1, אפשרי. האם אתה לא רוצה להמתין עד ש-9 יגיע צפונה למקום שאני צריך להגיע אליו? עבור.
	[40] לכן אולי לא כדאי לחכות, תעמיד את הכוח שיש לך בצורת ח' מסביב ל"רתום" [גשר הגלילים] ובצורה כזאת תתקדם.
	כאן 1, יש לי כוח, עבור.
	[40] האם יש לך כוח איתו אתה יכול להתגבר על מכשולים בדרך?
	כאן 1, רות, אבדוק זאת. אם ככה, אני מציע שנמתין פה עד אשר אפשר יהיה לנוע בתנועה רצופה, עבור.
	01:09
	[40] חיובי.
	[1] האם הוא פרוס מ"סרוק" דרומה? עבור.
	[40] נמצא ב"סרוק".
	כאן 1, האם הוא נמצא כעת באזור ההוא? עבור.
	[40] הוא עשה זאת, נע ועשה זאת.
	[1] כאן 20, 4, במסגרת התנועה שלו, היה צריך לנוע מערבה ולתפוס עמדות בציר "ראש", האם ברור? עבור.
	[40] לא מכיר, חזור על השאלה.
	כאן 1, חיובי, עבור.
	[40] ... אמרת ציר "ראש"?
	[קטיעה בקשר]
	01:08
	[40] המתן
	כאן 1, אני שואל, האם 4 נמצא עם כלים שלו בציר "ראש"? עבור.
	כאן 40, אתה נשמע קטוע.
	[1] כאן 20, האם 4 נמצא עם כלים שלו באזור, בציר "ראש", עבור.
	[40] חזור, עבור.
	כאן 1, כוח לא גדול. האם 4 נמצא כבר באזור שלו במערב? עבור.
	כאן 40, רות. האם איתך, צמוד, יש כוח שאיתו יחד אתה יכול להתגבר, אם יש מישהו בדרך?
	01:07
	[1] כאן 20, חיובי, הוא נע מצפון, כקילומטר וחצי, עבור.
	[40] האם אמרת מצפון ל"טרטור"?
	40 כאן 1, אני אומר שנית. ציר התנועה שלי הוא נע מצפון כקילומטר וחצי ל"טרטור", עבור.
	[40] כאן 1, אם כך, חכה במקומך, מיד נדווח לך כדי לגמור לטהר ציר "טרטור".
	[1] כאן 20, כאן 1, כשזה נוסע, זה נוסע טוב ומהר, עבור.
	[40] האם אתה מתקדם בקצב כה מהיר?
	[1] כאן 20, מעריך כ-45 דקות עד שעה, עבור.
	[40] כמה זמן ייקח לך מהמקום שאתה עומד, ברצף אחד, למקום שאני צריך אותך?
	כאן 1, יש לי "כבדים" [טנקים], יש לי "כבדים" [טנקים], ויש לי "בינוניים" [נגמ"שים] הייתי מציע, אם עדיין לא פתוח, לעצור איפה שאני עומד וברצף אחד להתקדם קדימה, עבור.
	01:06
	[40] תמשיך לנוע, תמשיך לנוע, וכשתגיע ל-52 תודיע. כשתתקרב ל-52 תודיע. אנחנו חייבים עדיין לפנות חלק ב"טרטור". האם איתך או לפניך יש "כבדים" [טנקים] וגם רגליים היכולים לוודא שהציר נקי? עבור.
	[1] כאן 20, עדיין שלילי, אנחנו מתחילים לנוע, כרגע בתנועה, זה דבר שאסור לעצור אותו, צריך להמשיך אותו רצוף, אחרת זה לוקח הרבה זמן להתחיל, עבור.
	[40] האם נמצא על 52?
	01:05
	כאן 1, ציר התנועה שלי הוא צפונה מ"טרטור", הוא לא על "טרטור" הוא צפונה מ"טרטור" בערך קילומטר וחצי, האם ברור? עבור.
	[40] כאן 1, כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 1, עבור.
	[2] רות, אנסה, אנסה, סוף.
	[40] התקשר עם 4, תכנס לרשת הפנימית שלו, ותתאם איתו את זה מחדש עכשיו.
	[2] כאן 20, זה 4 ביקש ממני כעת לא לעשות, בגלל בעיית תיאומים, עבור.
	[40] אינני מוכן את 2 להחזיר ל"חמדיה". אם אינך רוצה שהוא יעמוד, שילחץ על המערך וישמיד שם כמה שאפשר.
	[2] חיובי, עבור.
	[40] האם אתה מתרכז ב"חמדיה"?
	[2] לא כולו, אבל רובו, עבור.
	01:04
	כאן 40, האם 3 שלך ב"חמדיה"?
	כאן 2, 2 שלי נתקע באזור 104 בשטח פתוח חוטף ארטילריה, אין טעם שיישאר שם. אם יהיה צורך לרדת אל מול אותו האיום צפוני, הוא יימצא שם תוך דקות. ואם האיום יבוא יותר קרוב אלינו, יותר טוב שיהיה בעמדות, אבל סתם הוא עומד שם בתוך מערך וחוטף ארטילריה, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 2, הודעה, עבור.
	40 כאן 1, עבור. 
	01:03
	[4] 1 כאן 20, עבור. 
	כאן 40, סוף.
	כאן 9, חיובי, עבור.
	כאן 40, מבקש לדווח לי מיד ברגע שיהיה, עבור.
	כאן 9, עוד מעט, עבור.
	[40] האם יש משהו כבר מעבר?
	[9] כאן 40, כאן 9, חיובי, עבור.
	[40] האם התחלת בביצוע משימתך העיקרית?
	40 כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40.
	01:02
	כאן 4, רות, סוף.
	[40] תן לי, כרגע, לגמור את העניין עם 9. בא נעזוב את העניין עם "מצמד", הוא כבר יתקרב ויקרא לו והוא ידבר איתו. אני גם לא רוצה שהוא יבזבז זמן בשום טיהור בונקרים עכשיו. אני רוצה שיעשה מה שהוא צריך לעשות. 
	כאן 4, אני רוצה לגמור כבר עם 9 את הטיהור של "מצמד" שם, עבור.
	כאן 40, אני אעסיק את הרשת הזאת כמה דקות עם 9, מקווה שאתה לא צריך אותה עכשיו.
	כאן 4, רות, בסדר.
	כאן 40, תשאל את 23 שלך והוא ימסור לך שאתה נמצא ליד משהו חשוב, עבור.
	כאן 4, צומת "שיק" – "לכסיקון", כקילומטר - קילומטר וחצי צפונה, עבור.
	כאן 40, וודאי קיבלת מ-23. על יד מה אתה חונה עכשיו?
	01:01
	כאן 4, רות. עם גמר, עם התארגנות ראשונית של הכוחות, למעשה, כבר אני כרגע נמצא בדילוג צפונה של 1, שהקודקוד שם הוחלף, עבור.
	כאן 40, אני מכיר את האיום. האיום הוא לא מזרחי. האיום הוא צפוני. ומול האיום הזה עומד אצלנו, ב"סגול" 104, 2.
	כאן 4, חיובי. אני כבר עכשיו קילומטר מצפון ל"שיק" – "לכסיקון". 10 של 1 שלי, מצנע [עמרם מצנע, מג"ד 79], נפגע, המשנה [הסגן – נתן בן ארי, סמג"ד 79] שלו החליף אותו, ארגן את היחידה ומתחיל ללחוץ צפונה. יש פה איזה בעיה שיש איזשהו איום מזרחי עלי לפי 23. אני בודק את זה ואז אני ארצה, בכל מקרה, לדחוף צפונה, עבור.
	01:00
	כאן 4, אני לא יוצא מזה. אני עוד לא קיבלתי תשובה חד משמעית. אני מבין ש-9 התחיל להיכנס לציר "טרטור" מערבה, אם כי זה לא וודאי אצלי. ככה היחידה שלי שבשטח דיווחה לי, עבור.
	כאן 40, רות. נקווה שתוכל לעשות זאת בהקדם. האם 9 כבר מבצע משימתו?
	כאן 4, זה ברור לי, אבל ב"טרטור" – "לכסיקון" מתנהל עכשיו קרב אש כנגד יתרת מארב הנ"ט. ברגע שאוכל, אכניס ל"טרטור" את נתן [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] כדי שיטהר את "טרטור", עבור.
	00:59
	כאן 40, זה חשוב, זה דחוף, כי אני רוצה להתחיל לזוז מהצד השני, עבור.
	כאן 4, חיובי. אני רוצה לפתוח עבורך את "טרטור", עבור.
	[40] האם ב"טרטור" כלפי מזרח?
	כאן 4, חיובי. אני אבל צריך להתגבר על הפקק שבצומת "טרטור" – "לכסיקון". נתן [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] קיבל אצלי "כבדים" [טנקים] והוא מתוכנן להיכנס ב"טרטור", האם ברור? עבור.
	[40] עד כאן הבנתי, אני שואל האם אתה יכול לקחת מהאנשים של ספקטור [משה ספקטור – מפקד יחידה 424] או של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582] ויחד איתם לטהר את המשך ציר "טרטור" מהצומת ומזרחה?
	כאן 4, אני אומר שנית. באזור "טרטור" – "לכסיקון" היה  מארב נ"ט שלהם. יש לנו שמה נפגעים, חילצנו אותם. כרגע ממשיכה שמה להתנהל האש. עד כאן, עבור.
	00:58
	[40] האם אתה יכול להתקדם מ"טרטור" – "לכסיקון" לאורך "טרטור" מזרחה?
	[4] כאן 20, כאן 4, שים לב. באזור "טרטור" – "לכסיקון" עדיין מתנהל אש, עד כאן? עבור.
	כאן 40, אני רוצה להעביר את ה"רתום" [גשר הגלילים] הגדול דרך ציר "טרטור", האם אפשר להיכנס לציר או שלפני זה אתה חייב לנקות אותו שוב מכיוון מערב לכיוון מזרח, ואם אתה עושה זאת, אולי תיקח יותר הפעם מאנשיו של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582]?.
	[4] 4, 40 כאן 4, רות עבור. 40 כאן 4, רות, עבור.
	00:57
	[1] 1 כאן, 40 כאן 1, עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	כאן 40, אני רוצה להביא את ה"רתום" [גשר הגלילים] הגדול דרך ציר "טרטור". לצורך זה, הכרחי לנקות אותו. האם לפי דעתך אפשר לעבור בו, במצב הנוכחי, או שאתה צריך להיכנס אליו שוב ממערב למזרח והפעם אולי עם יותר מאנשיו של שונרי [נתן שונרי – מג"ד סיור ונ"ט 582]? עבור.       
	00:56
	[?] 40 [נקטע]..
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	[קשר של 9] 4 כאן 9, חיובי, אנחנו ב"טרטור".
	[קשר של 9] המתן.
	כאן 4, האם נכנסתם ל"טרטור"? עבור.
	[קשר של 9] כאן 9, חיובי.
	00:55
	9 כאן 4, האם נכנסתם ל"טרטור" כבר? עבור.
	[קשר של 9] המתן.
	[42] האם הגעתם כבר עד הקו? עבור.
	[קשר של 9] כרגע בכניסה.
	כאן 42, מצבכם? עבור.
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 42, עבור.
	כאן 42, רות. 
	[22 של 2] כאן 22, חיובי, עבור.
	2 כאן 42, האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור. 2 כאן 42, האם אמרת 'ללא תעסוקה'? עבור. 
	40, 40 כאן קציעה 40, ללא תעסוקה, עבור.
	[? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור"] העברתי.
	[? שיחה בין מפקד לקשר ברשת "בשור"] נו, העברת? 
	00:54
	9 כאן 42, עבור.
	[44] 2 כאן 40, עבור.
	00:53
	[קשר של 9] 4 כאן 9, המתן.
	כאן 4, חיובי. האם כבר נכנסתם ל"טרטור"? עבור.
	[קשר של 9] 4 האם קראת ל-9? עבור.
	9 כאן 4, עבור. 9 כאן 4, עבור. 
	[פריצה לא ברורה בקשר]
	00:52
	[44] 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור. 
	00:50 – 00:51
	50 כאן 43א'. 50 כאן 43א'.
	41 כאן 44, עבור.
	[41] מתקדם, סוף.
	41 כאן 44, עבור. 
	[41] מבצע, סוף.
	[40] זוז איתו קדימה מיד. הלילה עומד להסתיים. זוז איתו קדימה מיד. 
	[41] ב-55 [מתג 55 על ציר "טרטור"], עבור.
	[40] איפה אתה נמצא איתו?
	00:49
	כאן 41, לא בדקתי איתו, אני כעת נותן לו פקודה להמשיך להתקדם ול???, עבור.
	כאן 40, באיזה מהירות הוא מתקדם?
	[41] ה"רתום" [גשר הגלילים] אינו מהווה בעיה, לכן נטשתי אותו, עבור.
	[40] באיזה מהירות אתה מתקדם עם ה"רתום" [גשר הגלילים]?
	כאן 41, חלקם איתי, אני עוד מקווה להוציא את כולם, עבור.
	[40] תן לי תשובות ברורות. האם רובם איתך או מיעוטם איתך?
	כאן 41, ממשיך לחלץ, אבל ממשיך להתקדם, עבור.
	[40] כאן 41, האם הצלחתם לחלץ את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	[44] 41, המתן.
	כאן 41, רות, עבור.
	00:48
	[משנה 50] 41, 40 קורא לך, האם שומע? עבור. 41, 40 קורא לך, האם שומע? עבור.
	[משנה 50] 43א', המתן.
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	00:47
	כספית [קצין קשר] 41 כאן 44, עבור.
	כאן 41א', המתן.
	41 כאן משנה 42, 40 קורא לך, האם שומע? עבור.
	[44] 41 כאן 40, ב"בשור", עבור.
	00:46
	41 כאן 44, ב"בשור", עבור. 
	[משנה 50] 41, האם שומע את 43א'? עבור.
	41 כאן משנה 50, האם שומע את 43א'? עבור.
	[מישהו, כנראה 43א', מדבר, אך לא שומעים]
	43א' כאן משנה 50, רות, עבור.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	00:45
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	00:43 – 00:44
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	41 כאן 1, עבור.
	[44] 4 כאן 40, הודעה, עבור.
	1 כאן 41, האם קיבלת את 40? עבור.
	[41] רות, סוף.
	כאן 40, אני דיברתי במשני [בטלפון] עם 50 והוריתי לו שרק את בעלי היצולים השבורים יש לשחרר ולשלוח קדימה. האחרים יגררו קדימה, כמתוכנן.
	00:42
	כאן 41, הפקודה שנתתי הייתה שונה, נראה איך נבצע אחרת, עבור.
	כאן 40, רות. אני אדבר עם 4 בעניין זה. בקשר ל"ד'לתים" [דוברות], יש לעזוב במקום רק את אלה שהיצולים נשברו. כל אלה שהיצולים לא נשברו, צריך להמשיך ולגרור אותם, עבור.
	כאן 41, אני לא יכול לטהר, אני צריך לקדם את הכוח הזה, עבור.
	[40] תקים מיד מגע איתו ותתאם מי מכם יטהר.
	כאן 41, רות, עבור.
	[40] אם אתה מתקרב ל"טרטור" תקים מגע עם 4. צריך לזכור שציר "טרטור", מ"לכסיקון" ומזרחה, לא טוהר עדיין, עבור.
	00:41
	[41] זה מה שאני רוצה לעשות, עבור.
	[40] אפשר להעביר גם אותם ב"טרטור" [נקטע, כנראה ע"י השעון הדובר אשר אומר "ארבעים ו"] 
	כאן 41, זכרתי שאת ה"רכים" [דוברות ז'ילואה] צריך להעביר גם כן ב"טרטור", עבור.
	[40] את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה] צריך להביא ..[נקטע בחסימת קשר].. ציר "עכביש". את ה"רתום" [גשר הגלילים] להעביר בציר "טרטור".
	[41] עושים, עבור.
	[40] האם אפשר לעשות את זה מהר?
	[40] אני שואל מי מטפל ב"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	כאן 41, מטפל בהם, עבור.
	[40] מי מטפל ב"רכים" [דוברות ז'ילואה]?
	כאן 41, מתקדם לכיוון "טרטור" עם ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	00:40
	כאן 40, השעה נעשית מאוחרת. זוז קדימה מיד עם ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, אני מצליח, ואני אצליח, עבור.
	כאן 40, האם הצלחת לחלץ את ה"רכים" [דוברות ז'ילואה]? 
	40 כאן 41, עבור.
	41 כאן 42, עבור.
	41 כאן 40. 41 כאן 40.
	כאן 40, סוף.
	[קשר של 9] קבל מ-9, חיובי.
	00:39
	[40] מבקש לבצע מיד. חוזר, מבקש לבצע מיד. רוצה להדגיש, לא ללכת לאזור ארטילרי, עבור. לא ללכת לאזור ארטילרי.
	40 כאן 9, עכשיו מבצע, עבור.
	כאן 40, מתי תבצע?
	40 כאן 9, זה מה שאני עושה, כל הדברים היתר, זה בכלל לא עסקתי בהם, עבור.
	כאן 40, מבקש ממך לבצע את משימתך העיקרית מיד. אני חוזר, מיד. אל תבזבז זמן עכשיו על בדיקת בונקרים. תשאיר אנשים מזוינים בפתחם, תעבור מיד, לפי ההוראה.
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40. 
	00:38
	[קשר של 9] 40 כאן 9, מיד.
	9 כאן 40. 9 כאן 40. 9 כאן 40.
	כאן 9, תודה, סוף.
	[4] כאן 20, כאן 4, חיובי, עבור.
	[9] זה אני יודע. כך שפשוט לאמת, אין לך שום דבר מ"טרטור" 2 ודרומה? עבור
	00:37
	כאן 4, שלילי. יש לי באזור "טרטור" 50 ובאזור "סרוק", שזה על קו המים, כ-3-4 קילומטר צפונה מ"מצמד", עבור.
	[9] 9 כאן 4, כרגע עדיין לא. אני רק רוצה לאתר את המקומות, אתה אומר "טרטור" 50. אני מיד אודיע. עכשיו, האם יש לך ב"חצר" שבין "מצמד" 1 ל"מצמד" 2? עבור.
	כאן 4, בסדר. אם אתה רוצה שאני אחפה משם לכיוון, לתקיפת "מצמד" א', אני יכול להעמיד לרשותך את היחידה הזו. הקודקוד שלה 10, ברמה של 10, נמצא שם, האם אתה רוצה? עבור.
	[9] כאן 20, אני עוד מעט אודיע על זה, שלום גם לך. פשוט נפל פה איזה פגז כמעט על הראש. אז כנראה שמישהו עסוק קצת, עבור.
	00:36
	כאן 4, ברוך שובך. אני, יש לי יחידת משנה באזור "טרטור" 50. האם אתה מאתר את זה? עבור
	[9] 20, חיובי, עבור.
	כאן  4, האם 20? עבור.
	[9] 9, 4 כאן 9, תבין שלפעמים גם עסוקים קצת, מה העניין? עבור.
	9 כאן 4, אם אני לא מקבל את 20, אני נאלץ לעבור לנהל, לפקד על היחידה שלי, עבור.
	כאן 4, בחייך, יש לי פה לנהל כל כך הרבה יחידות, אנחנו יורים כאן. יש גם גבול לכל הסבלנות למרות מצב הרוח, עבור.
	[קשר של 9] האם אתה יכול להיכנס ל"ברק"?
	כאן 4, האם כבר אפשר לדבר? עבור.
	00:35
	[קשר של 9] 4 כאן 9.
	[42] היישר, סוף.
	כאן 4, זהו, זה תמתין עם זה. אני מבקש לבדוק ש-48 [קצין רפואה אוגדתי] יקדם לאזור של "לקקן" את הגוף שלו [פלר"ק – פלוגת רפואה קידמית], כיוון שאני רוצה לפנות לשם את הנפגעים שלי. בסדר? עבור.
	4 כאן 42, אני שומע הכול, עבור.
	כאן 4, עבור.
	[קשר של 9] 4 כאן 9.
	[קשר של 9] 4 שים לב, [גורם נוסף מדבר במקביל או שקיימת השראה בקשת הקשר] 9, קודקוד שלי, כרגע מתאם את עניין הפסקת אש המרגמות. אז תמתין עוד דקה בסבלנות.
	9 כאן 4, האם מוכן לקלוט בבקשה? עבור.
	[40] 50, שתוק! שתוק! תרד מהרשת! סוף.
	45 כאן 50, עבור.
	כאן 45, רות, עבור.
	00:34
	50 כאן 4, תמתין רגע בסבלנות, סוף.
	45 כאן 50, עבור.
	[4] ... בציר "טרטור" ושם את "טרטור" 50 כחצי קילומטר צפון-מזרח ..[נקטע]
	כאן 50, קורא לך כבר שעה, עבור.
	4 כאן 9 ..[נקטע]
	50 מ-45, האם קראת? עבור.
	[קשר של 9] 20 מונע את האש להיכנס לתוך "מצמד" כרגע. 
	כאן 45, רות, עבור.
	כאן 4, מי מכוון? עבור.
	[קשר של 9?] 4 שים לב, כאן  מכוונים אש מרגמות שנופלת לתוך "מצמד", אז המתן דקה.
	9 כאן 4, עבור.
	00:33
	[44] 9, 4 קורא לך, עבור.
	9 כאן 4, עבור.
	[9] 27 כאן ..[נקטע]
	9 כאן 4, האם אתה מזהה את "טרטור" 50? עבור.
	[4] 44, המתן רגע.
	[44] 41 כאן 40, ב"בשור", עבור.
	[4] כאן 20, רות. אם אתה רוצה, לצורך העלייה שלך על "מצמד" א', אני יכול לתת לך סיוע. האם אתה רואה את ציר "טרטור"? עבור. "טרטור" 50, עבור.
	[קשר של 9] .[לא ברור]. ונבדוק את העניין.
	00:32
	שעון דובר – "השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32, השעה 12:32"
	00:32
	כאן 9, המתן.
	כאן 4, שים לב! אנחנו נכנסנו כבר עם כוחות משנה שלי גם ב"נחלה" וגם ב"טרטור". עד כאן, עבור.
	[9] חיובי, עבור.
	00:31
	כאן 4, האם 20 מדבר? עבור.
	[9] אמור שנית, עבור.
	כאן 4, אני מבין ש-20 מדבר, עבור.
	4 כאן 9, שגר הודעתך, עבור.
	כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 9, הודעה, עבור.
	9 כאן 4, עבור.
	כאן 4, אני מנסה לקרוא ל-9 והוא עסוק, אני לא יודע, אני יורה ולא הוא, ואני לא מבין למה הוא עסוק ואני יכול להתפנות ולהמתין. 
	כאן 42, הוא מודאג מהתיאום בינך ובין 9, תסגרו את זה פעם בצורה יסודית, סוף.
	9 כאן 4, האם ... [נקטע]?
	כאן 4, אין בעיות, אז תעדכן אותו שהגדה השנייה, ממש שקטה, במיקום שליד "מצמד" – "סרוק", סוף.
	4 כאן 42, המתן, 40 עסוק, מה הבעיה, עבור?
	00:30
	[חסרות כ- 15 דקות]
	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.
	[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. 
	[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.
	[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, 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.
	23:56
	.. כאן 42, עבור.
	[9 עונה, אך לא שומעים]
	2 כאן 42, עבור.
	9, 9, כאן 42, עבור.
	23:55
	[חסרות כ- 6 דקות]
	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.
	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.
	[41] אני נמצא במרכזו, סוף.
	9 כאן 4, ב"בשור", עבור.
	41 כאן 52, אני עברתי את ה"רטוב" [גשר הגלילים] כקילומטר, היכן אתה נמצא? עבור.
	23:39
	[9 מדבר, כנראה, עם 4, אך לא שומעים]
	[4] 9 כאן 20, 41 עולה איתך לרשת, אתה נשמע גרוע. אמור שנית, עבור.
	[41] 52 בוא על ה"שחור" [כביש] אחורנית בלי הרך, עבור.
	[4] כאן 20, אמור שנית, לאט, עבור.
	[9 מדבר, כנראה, עם 4, אך לא שומעים]
	9 כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 40, רות, עבור.
	... כאן 4, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	23:38
	40 כאן 4, עבור.
	כאן 41, אני אסמן לך, בסימנים הידועים שלי, ואני כעת מסמן ואתה תגיד לי אם אתה מזהה, סוף.
	[52] אני לא יודע איפה אתה נמצא, עבור.
	כאן 41, אתה בוא אלי, כי אני צריך אותך, עבור.
	[52] אני עומד לפני ה"רטוב" [גשר הגלילים], ולפני ה"רטוב" [גשר הגלילים] ישנם החלק השני של 9, אלה שבאו עם הרכב הרך, הם לא יודעים בדיוק מה לעשות, מה ההוראות לגביהם?
	23:37
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 52, עבור.
	כאן 4, שלילי, אני אצור איתו קשר. המתן, אני רק אודיע ליחידות המשנה שלי.
	כאן 40, רוצה למסור לך ש- 9 מתקרב ל"לקקן". האם הקמת קשר איתו?
	40 כאן 4, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	23:36
	4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 
	כאן 42, אמור שנית, עבור.
	[מישהו מדבר עם 42]
	כאן 42, רות, עבור. 
	23:35
	[קשר של 40] 9א' כאן 40, הודעה.
	[42] 4, האם רות? עבור. 4, 4, כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, עבור. 
	23:34
	4 כאן 42, שים לב! 9 כרגע ב"עכביש" 50. הוא נוסע עד צומת "עכביש" –  "לכסיקון" ומשם עולה עד הצומת הראשונה ומשם פונה שמאלה. עד כאן, עבור.
	23:33
	רחשים משך כדקה
	9 כאן 42 [נקטע]....
	23:32
	כאן 42, המתן, סוף.
	כאן 41, אם אני מתקדם עכשיו למקום שאני נמצא בו, אני מגיע לפני 9 ואז אני ממתין שם, עבור.
	41 כאן 42, מסור הודעתך, עבור.
	[42] 9, הדלק עוד פעם.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	23:31
	9 כאן 42 , עבור.
	23:30
	רחשים משך כדקה
	[41] רות, סוף.
	[40] אנחנו נעדכן אותך מיד. 
	כאן 41, אבל אני אותו לא מצליח לשמוע, עבור.
	23:29
	[40] האם אתה עוקב אחרי ההיערכות של 4?
	[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.
	[40] חשוב לנוע בציר "טרטור" כשיחד עם ה"כבדים" [טנקים] יש מאנשי שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582] שינועו עליהם או בצידם או לפניהם. 
	כאן 41, ננסה לעשות משהו, אדווח לך מאוחר יותר, עבור.
	[40] זה מה שאני חושב שצריך לעשות, האם הם אצלך?
	כאן 41, חיובי. אבל בקשר לאלה של שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582], אולי כדאי להצמיד אותם לפי הטכניקה הישנה, עבור.
	23:28
	[40] האם יש לך, עם 1 שלך, פרט ל"כבדים" [טנקים], גם כוחות אחרים?
	כאן 41, הם לא נמצאים... הם יכולים לעשות את העבודה לא לעכשיו, עבור.
	[40] האם לא נשאר לך בכלל מהמין הזה של שונרי [נתן שונרי - מג"ד סיור ונ"ט 582]?
	כאן 41, הם מתוכננים אצלי רק לאחר ש- 9 גומר לעבוד איתם, עבור.
	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.
	41 כאן 40.
	[41] 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.
	[41] חיובי, עבור.
	כאן 40, האם לצידך ה"רתומים" ["רתום" - גשר הגלילים] משני המינים [הכוונה, כנראה, גם לדוברות הג'ילואה, למרות שהן נעו בכוחות עצמן ולא היה צורך לגוררן]? עבור.
	כאן 41, אני כעת לא נע, התקדמתי ל- 55, עבור.
	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.
	[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.
	[40] האם לא יותר טוב להכניס אותו דרך "סגול" 104?
	40 כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40.
	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.
	[קשר של 40] 2 כאן 40, הודעה, עבור. 2 כאן 40, הודעה, עבור. 2 כאן 40, הודעה, עבור.
	23:16
	[41] רות, סוף.
	כאן "כספית" [קצין קשר], אנחנו נמצאים ממול ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, רות, 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]
	9 כאן 42, עבור. 9 כאן 42, עבור. 
	23:14
	[?] 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.
	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.
	23:11
	כאן 42, רות. 
	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.
	[42] כבה עכשיו!
	[?] כאן 20א', רות, 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]
	9 כאן 42, שחק עם האורות, כבה והדלק, עבור.
	... 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. 
	[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.
	[תחנת ממסר] 42, 2 קורא לך. 
	42 כאן 2, הודעה, עבור. 42 כאן 2, הודעה, עבור.
	[תחנת ממסר] 4, 4, 2 קורא לך, סוף.
	4, 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	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.
	[9] מתחיל לנוע, עבור.
	[40] היכן נמצא?
	40 כאן 9, רות, עבור.
	23:03
	[40] "קודקוד" [מפקד] למכשיר.
	9 כאן 40. 9 כאן 40. 
	[41] רות, עבור.
	[40] אחרי שתבדוק מה אתה יכול לשלוח נוסף, תמסור לי, עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	[40] מה ששלחת עם 9, שיסע עם 9, עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40.
	[40] מה ששלחת עם 9 שיזוז עם 9.
	[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.
	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.
	23:01
	[2] חיובי, עבור.
	[40] האם פינו את האנשים?
	[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.
	[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
	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.
	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 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.
	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.
	[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?]
	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
	2 כאן 42, אני מבין שאתה רוצה ש- 27 של 4 ימשיך בביצוע, עבור.
	4 כאן 42, עבור. 
	כאן 42, רות, סוף.
	כאן 2, שים לב! תודיע ל- 4 ש"בסין", "בסין", התקשר איתי ב"עוגה", מבקש המשך הנחתה של 27 של 4 לאותו מקום ושמישהו יכנס לרשת "עוגה" להתקשר איתו, עבור.
	כאן 42, רות, עבור.
	42 כאן 2, הודעה, עבור.
	4, 4 כאן 42, 2 קורא לך, עבור.
	22:29
	4 כאן 2, איך נשמע? עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4, 4 כאן 2, הודעה, עבור. 4 כאן 2, הודעה, עבור.
	22:28
	[4] כאן 20, באזור "לכסיקון" – "טרטור". כאן 20, 22 תענו ל- 4ב', אני מדבר עם 40. באזור "לכסיקון" – "טרטור" יחידת משנה נוספת של 3, עלתה על מארב, יש לה הרבה נפגעים, היא כרגע מתארגנת, המתן.
	כאן 40, נכון, הוא נפגש כבר עם 9, ב"עכביש" 53. האם ידוע לך מה המצב בציר "טרטור"? עבור.
	[4] כאן 20, חיובי, חיובי .[חסימת קשר]. הוא, בכל אופן, הוא, בכל אופן, מפנה כלפי "עכביש" 55, בציר "עכביש", עבור. .[חסימת קשר].
	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.
	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. 
	כאן 41, 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.
	[40] האם תעלה את 3 למקום ש[לא ברור]. עומד ב- 2?
	[2] כאן 20, אני אבצע ברגע ש- 3 יחזור. כרגע הוא מסובך בשדה מוקשים, מחלץ אחד את השני, יחידת משנה 1 כבר בדרך חזרה וכרגע כל ה- 3 מפוזר, עבור.
	כאן 40, החזר את 3 ותוריד את 2 ללחץ מהיר דרך "מיסורי" לכיוון מערב, עבור.
	כאן 2, אני יכול להוריד את 2 שלי, אני הייתי רוצה את 3 להחזיר, הסתבך בשדה מוקשים ויש לו נפגעים, עבור.
	22:00
	כאן 40, צריך ללחוץ מכיוון שלך לכיוון של 4, עבור.
	40 כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור.
	רחשים משך כדקה
	10 כאן 50, 10 כאן 50, קורא ב"פלדה", עבור.
	21:58
	רחשים משך כ-2 דקות
	[יין?] כ- 5 דקות אליך, לנחיתה.
	כאן [?], רות, עבור.
	דרור מ- [יין?] איך נשמע? עבור. דרור מ- [יין?] איך נשמע? עבור.
	21:56
	4 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	[41] בדקתי, יותר פשוט יותר טוב, עבור.
	כאן 40, אני מקווה שבדקת את זה היטב.
	[41] חיובי, עבור.
	כאן 40, אמרת יהיו באותו ציר?
	כאן 41, לשאלתך זו, השינוי הוא, שזה ומה ששאלת יהיו באותו ציר, עבור.
	21:55
	[40] מצוין. 
	[41] ביד, עבור.
	[40] כולם ישנם? 
	[41] אלה בסדר גמור, עבור.
	[40] לא "ד'לתים" [דוברות], דומים ל"ד'לתים" [דוברות]. 
	[41] עם ה"ד'לתים" [דוברות] אין לי מגע, עבור.
	[40] האם את אלה שאינם "ד'לתים" [דוברות] אבל לאותם מטרות, על אחרים שכבר ראיתי בדרך הגיעו? 
	[41] מתחיל, עבור.
	[40] האם בתנועה?.
	[41] מזיז ל- 55, עבור.
	[40] מה מסרת קודם?
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40.
	21:54
	[41] .[לא ברור] 55, סוף. 
	41 כאן 42, קבל, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	21:53
	4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 
	.[לא ברור]., עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	21:52
	1 של 41, בוא אלי, סוף.
	[41] רות, סוף.
	מ-11 של נפרד, הכוח של 9 מגיע אליך עכשיו, עבור.
	כאן 41, עבור.
	41 מ-11 של נפרד.
	21:51
	[41] 1 בוא אלי ..[לא ברור].
	41 מ-11 של נפרד.
	21:50
	4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40.
	[1] רות, סוף.
	[41] עד הפנייה, עבור.
	כאן 1, רות, עד איפה? עבור.
	כאן 41, תתחיל להזיז את מה שאמרתי לך, עבור.
	41 כאן 1, רות, עבור.
	21:49
	[41] תתחיל להזיז, עבור
	[1?] רות, עבור.
	1 כאן 41, הודעה, עבור.
	[40] .. תמתין ב- 53, עד שאתאם בינך ובין 4, עבור.
	כאן 41, 9 בתנועה וברגע שהוא עוזב, הוא עובר, אז הזה זז..[נקטע ולא ברור]..
	כאן 40, מה עם 9?
	21:48
	[41] יזוז בעוד מספר דקות, עבור.
	כאן 40, אני אומר כבר מספר פעמים, להזיז במהירות את ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור.
	כאן 41, אני צריך פה לפנות והוא זז, עבור.
	[40] האם ה"רתום" [גשר הגלילים] זז?
	כאן 41, עבור.
	41 כאן 40, עבור.
	כאן 41, עבור.
	כאן 40, סוף.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 40, עשה זאת מהר, כי אני רוצה להגביר את הלחץ ולסיים את מה שנשאר בתוך המקום הזה, עבור.
	כאן 2, בסדר, 2 שלי, 3 שלי יגיע בחזרה ויכנס ל"מיסורי" צפוני, עבור.
	21:47
	כאן 40, אתה צודק, כוונתי ל"מיסורי". "מיסורי" מרכזי וצפוני.
	כאן 2, אם התכוונת "מיסורי" זה בסדר. "אמיר" אני חושב שרק 4 יתעסק, עבור.
	[40] חיובי. מרכזי וצפוני.
	[2] כאן אמי... האם אמרת "אמיר" צפוני? עבור.
	כאן 40, תתאם אתה ביניהם, אבל כרגע חשוב מאוד להגביר את הלחץ על איזור "אמיר" הצפוני, עבור.
	כאן 2, בסדר, אמרתי שאני עושה את זה. אני רוצה רק לרכז את הכוחות, מכיוון שלא מתמצאים. אחד נמצא לפנים, אני אוריד את השנייה, יתחילו אחד על השני לירות, עבור.
	כאן 40, נראה לי שכדאי, אחרי שיחלץ את עצמו, להפנות אותו לכיוון מערב, ויחד עם 4 ללחוץ שם על שארית כוח האויב שנשאר, עבור.
	21:46
	כאן 2, 3 שלי נמצא ממערב ל"טלויזיה", הסתבך בשדה מוקשים. כלי אחד עלה על מוקש, כלי אחד .[לא ברור]. הוא כרגע מחלץ את עצמו, אני מקווה שיצליח בצורה נורמאלית, יגיע אלי בחזרה, עבור.
	כאן 40, דוח מצב.
	40 כאן 2, הודעה, עבור.
	41 כאן 40, עבור.
	2 כאן 40, עבור. 2 כאן 40, עבור.
	21:45
	רחשים משך כ- 3 דקות
	[?] קרא ל"מכנס" [פלוגת קורס מ"כים חרמ"ש/ חטיבה 421 בפיקוד סרן אריה ("אריק") שקד] ברשת החטיבה, סוף.
	21:42
	רחשים משך כ- 2 דקות
	[41] רות, סוף.
	21:40
	כאן 40, צריך להזיז את ה"רתום" [גשר הגלילים] מה שיותר מהר, עבור.
	כאן 41. 
	41 כאן 40.
	[41] רות, סוף.
	41 כאן 9, חיובי, עבור.
	9 כאן 41, נוסעים לפניך, עבור.
	[41] רות, עבור.
	[9] 41 כאן 20, רות, עבור.
	כאן 41, מה זה יצטרף אליך, הם נוסעים לפניך, עבור.
	[9] בסדר, עבור.
	כאן 40, אין כל צורך, סע בלעדי, תתקדם מיד ל- 55.
	כאן 9, אני מחכה לגוף שיצטרף אלי, עבור.
	כאן 40, נוע במהירות ל- 55, עבור.
	21:39
	[9] "עכביש" 59, עבור.
	9 כאן 40, מקומך?
	[40] מקומך?
	40 כאן 9, חיובי, עבור. 
	[הקשר מעביר למח"ט? את השאלה]
	[40] האם אתם בתנועה?
	כאן 9, רות, עבור.
	9 כאן 40, עבור.
	21:38
	רחשים משך כ- 2 דקות
	כאן 4, רות, סוף.
	כאן 40, רות, בקש ממנו כשיהיה ב- 52, לתת רקטה צבעונית, עבור.
	כאן 4, יכול להיות, אני קידמתי אותו עד 51 אמרתי לו עכשיו שידלג ל- 52, עבור.
	כאן 40, לפי המקום שהוא יורה עכשיו, נראה לי שהוא עדיין לא הגיע ל-52, אני חושב שהוא נמצא באיזה מקום בסביבות 51.
	כאן 4, רות, רק אני לא הייתי מציע לסמוך על הניווט שלו, כיוון שהוא, הוא "קודקוד משנה" [סגן. בפועל, מדובר ב-מ"פ א' – רס"ן אהוד גרוס], וזה תוך כדי לחימה, ללא היכרות עם השטח, עבור.
	21:36
	כאן 40, מאוד חשוב, כש., כשהוא יהיה ב- 52, ייתן איזה שהוא סימן הזדהות, כדי שאני עצמי אוכל לזהות אותו. אני נמצא באגפו ואז אני אוכל להכניס את 9.
	[4] כאן 20, רות, סוף.
	כאן 40, אם כך, תחזיק אותו אצלך כפי שהיה עד עכשיו, עבור.
	כאן 4, אני רוצה לראות מה המצב כאן. ליחידות המשנה שלי יש כלים פגועים. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כתוצאה מכל מיני רעים ופגיעות בקודקודים. השאלה היא איך זה יתפתח מצפון מפני שאני שמעתי ששתי יחידות של האויב באות מצפון ואני רוצה לקדם את פניהם, עבור. 
	[40] בסדר. עכשיו, כשהוא יגיע ל- 52, האם אתה מחזיר אותו ל- 2?
	21:35
	כאן 4, שלילי. אני לא רוצה לסבך אותם שם יותר מדי. אני אמרתי לו שיבדוק מה מצב ההתנגדות ואם הכול בסדר שמה, אז אני יורה לו לתפוס עמדות מצפון ל"טרטור" ואז זה יאפשר ל- 9 לרדת דרומה, עבור.
	[40] הבנתי. האם אתה רוצה להכניס את מי שנמצא על ציר "עכביש" לעזרת זה שבציר "טרטור"?
	[4] הבעיה היא שהקודקוד ביחידה השנייה ב"טרטור", היא עלתה על מארב נ"ט, יש לו מספר כלים פגועים ופצועים. הקודקוד שמה מארגן את העסק, ואני לא רוצה לשלוח את יחידת המשנה, היא עלולה להסתבך שם, עבור.
	[59א'?] 59 מ-59א'[?], קיבלתי את ההודעה, עבור.
	[40] אני רואה אותם. אני נמצא בדיוק באגפם. הייתי רוצה שיזוז אפילו קדימה יותר, שיתקדם עד ל-53, לצומת "כספי", אבל בזהירות.
	21:34
	[4] כאן 20, אני כרגע באזור "עכביש" 52, 51-52, עם יחידת משנה, ואמרתי לו שיגיע עד ל"עכביש" 52, האם אתם מזהים אותם? עבור.
	[40] האם הם מתקרב ל"עכביש" 53?
	כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 40.
	21:33
	רחשים משך כ- 2 דקות
	43 כאן א', עבור.
	21:31
	כאן 40, סוף.
	[41] זזים, עבור.
	[40] תזיז את האחרים אחריו, עבור.
	[41] מבצע, עבור.
	[40] זרז אותו! זרז אותו! זרז אותו! עבור.
	[41] לא הגיע, יגיע, עבור.
	[40] האם הגיע ל- 55? עבור.
	[41] בתנועה, עבור.
	כאן 40, איפה נמצא 9 עכשיו?
	[41] רות, עבור.
	[44] 40, עבור. 
	כאן 41, רות, עבור. כאן 41 רות, עבור. כאן 41, מי קרא? עבור.
	21:30
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	[44] 71 כאן 40, עבור.
	כאן 4, רות, סוף.
	[2 – מח"ט 600] רות, הוא נמצא כרגע ב"טלויזיה", עבור.
	21:29
	כאן 4, רות, אני נמצא כקילומטר צפונה מ"אמיר", עבור.
	כאן 2, שים לב! ממזרח, כרגע, לרדת אני לא אוכל, מכיוון שיש לי יחידה בפנים שהסתובבה כעת משך השלוש שעות האחרונות, הדליקה מדורות וכרגע תוקפת את "טלויזיה" ממערב למזרח. אני מוכרח קודם להחזיר אותה, ליישר קו ואז אני נכנס ממזרח למערב, עבור.
	כאן 4, היטב, עבור. 
	4 כאן 2, איך נשמע? עבור.
	כאן 40, תקים מגע ישיר עם 4 ודבר איתו, עבור.
	כאן 2, חיובי. אני יכול ממזרח, אבל לא כעת. אני מוכרח קודם את 3 שלי להחזיר. 3 שלי, כרגע, תוקף את "טלויזיה". אני לא יכול להוריד את 2 ממולו ואם אני אסובב אותו, הוא יאבד את הצפון, עבור.
	[40] האם שמעת, שמעת שיחתי עם 4?
	כאן 2, רות, עבור.
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	2 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות. 
	כאן 4, רות, אבל זה רק אני יכול לעשות. בכדי לסייע לי, 2 יכול לבוא ממזרח ונתאם בינינו, עבור.
	[40] לי נראה שהאפשרות היחידה כדי לא לפגוע בכם, היא מדרום לצפון, עבור.
	כאן 4, רות, לדעתי כדאי לנצל הצלחה על ידי 2. יש שני גדודים של האויב שבאים מכיוון צפון. אני חושב שכדאי לדפוק אותם מכיוון דרום ממזרח, עבור. 
	כאן 40, רות, אני רוצה ש- 1 של 2, כשיגיע ל"עכביש" 52, יצור מגע עם 2 ויכנס תחתיו והוא כבר יפנה אותו יחד עם שלו צפונה ואתה תהיה חופשי לשלב הבא, עבור.
	כאן 4, זה סוללה, אני, לידי לפחות, זה סוללה ארטילרית, שכל פעם מצבור תחמושת מתפוצץ, עבור. 
	כאן 40, רות, מה הם הלהבות האדומות האלה שפורצות כל פעם?
	21:27
	[4] כאן 20, יש פה הרבה מאוד ירי, כרגע אנחנו ממתינים להתקפת נגד מצפון, עבור.
	כאן 40, איך התנגדות אויב?
	כאן 4, חיובי. הוא ב"עכביש" התקדם יותר מוקדם. ב"טרטור" הוא, היו לו קשיים בזיהוי הכניסה, גם הלכו לו כמה כלים לאיבוד, שנגררו אחרי כלים אחרים, והוא נכנס עוד מעט ל"טרטור", עבור.
	[40] האם הקודקוד שלך שם זהו 1 של 2, עבור.
	כאן 4, חיובי. מתקרב, אני עוד מעט אקבל דו"ח מצב מהקודקוד שלי שם, עבור.
	[40] האם אתה מתקרב ל"עכביש" 52?
	40 כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 40.
	43 כאן 43א'. 
	[?] תודה.
	[44] על 1, עבור.
	[?] על מה אתם עובדים בעקרב?
	כאן 44, רות, עבור
	... כאן ברק?, עבור.
	21:25
	[40] זה כנראה 4, אם כך זה כנראה 4, תאם במישרין עם 4, סוף.
	[2] שלילי. שלילי. "טלויזיה" הרבה יותר צפונית, עבור.
	[40] האם זה לא זרחן על "טלויזיה"? 
	כאן 2, אני מבין ש- 4 פגע במשהו הפעם, עבור.
	כאן 40, האש הגדולה הזאת מה זה?
	[2] רות, עבור.
	כאן 40, תאם זאת במישרין עם 4.
	21:24
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 40, ש-1 שלך יגיע ל"עכביש" 52 קבל אותו חזרה ממנו ושתפנה אותו יחד עם 3 שלך כלפי צפון, עבור.
	כאן 2, 1 שלי איתו, עבור.
	[40] נדמה לי שאיתו נמצא 1 או 2 שלך, עבור.
	כאן 2, אבדוק איתו, עבור.
	[40] כשיגיע ל-52, נדמה לי שזה 1 שלך, עבור.
	כאן 2, חיובי, עבור.
	כאן 40, אם שמעת, 4 עומד להגיע ל"עכביש" ו"טרטור" 52, עבור.
	כאן 2, שלילי, עבור.
	כאן 40, האם אתה מכניס גוף נוסף שלך? עבור.
	21:23
	[2] כאן 20, הוא כל הזמן יורים עליו, הוא יורה כל הזמן, בינתיים הכל תקין, עבור.
	כאן 40, האם אתה נתקל בהתנגדות?
	כאן 2, כרגע 3 שלי לעבר "טלויזיה", הוא נע צפון-מזרחה ויתקוף את "טלויזיה" ממערב למזרח, עבור.
	[40] דו"ח מצב.
	כאן 2, רות עבור.
	כאן 40, רואה את כל המדורות אצלך, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 40, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	[41] אני זוכר היטב, אבל פה כמה דברים השתנו, ובהתאם לשינויים האלה אנחנו עובדים. אני מבטיח לך שזה יהיה בסדר, עבור.
	21:22
	[40] אתה זוכר שבין ה"רתום" [גשר הגלילים] לבין 9, יש עוד כמה שהם דומים ל"רתומים".
	[41] ברגע שהוא עובר, ה"רתום" [גשר הגלילים] נוסע בעקבותיו, הכל בסדר, עבור. 
	[40] צריך להוביל את ה"רתום" [גשר הגלילים], עבור. 
	כאן 41.
	41 כאן 40. 
	[41] רות, סוף.
	[40] בינתיים עד 55, ומיד כשהוא יגיע ל-52, ניתן לו הוראה לזוז, עבור.
	[41] מציע עד 52, עבור. 
	כאן 40, נראה לי בינתיים חיובי. יתכן שאחרי שאני אראה כאן ש-4 גומר עד 52 ונעשה כאן שקט, יתכן שאפשר יהיה לוותר. בינתיים קדם אותו יחד איתו עד 55, עבור.
	[41] חיובי, קטנה, קטנה, עבור.
	21:21
	כאן 40, כוונתי ליחידת משנה קטנה, קטנה. עבור. 
	[41] חיובי. כעת אני נותן לו גם את היחידה הזאת של 1. אני מזכיר לך שעם 1 אני קצר, השאלה אם זה חיוני? עבור.
	[40] חיובי. הוא מיד יגיע ל- 52, ברגע שיגיע ל-52, אנחנו נפנה אותו כלפי צפון ואתה תעביר את 9 ישר בציר "עכביש" לכיוון "לקקן" ומשם הוא יגיע ל"מצמד", עבור.
	כאן 41, אתה מתכוון ש- 9 יגיע ל"עכביש" 52, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 4, זה בסדר, נגיע עד 52. הופה! אש!
	21:20
	[40] בכל מקרה אתה יכול להתקדם על "עכביש" ו"טרטור" עד 52. אם תעשה זאת מהר, אכניס מיד את 9, עבור.
	כאן 4, חיובי, אבל זה יותר צפונה, הרבה, הרבה יותר צפונה, עבור.
	[40] כשתגיע ל- 52, הם היו... 104 "סגול" האם אתה מזהה?
	כאן 4, איפה? עבור.
	כאן 40, מצוין. שים לב שקרוב אליך כבר ישנם אנשים של 2, עבור. 
	כאן 4, נכנסתי ל"עכביש", מתקדם עד "עכביש" 52. אש! אש!
	כאן 40
	40 כאן 4, עבור.
	[41] , רות, סוף.
	21:19
	כאן 40, 4 עדיין לא פתח את "עכביש" ו"טרטור", אבל נראה לי שאפשר יהיה להתחיל לרדת. תגיעו בהקדם ל- 57, עבור.
	כאן 41, האם 4 ביצע את האזור של [לא ברור]? עבור.
	[44] רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	21:18
	רחשים משך כ- 3 דקות
	כאן 40, להזיז! להזיז!
	כאן 41, הכל יזוז, עבור.
	21:15
	[40] נדמה לי, כפי שאני רואה מפה שאפשר לזוז.
	[41] חיובי, עבור. 
	כאן 40, האם יהיה מוכן לזוז עם ה"רתום" [גשר הגלילים]? עבור.
	כאן 41, עם זה אני מתעסק, מבצע, עבור.
	[40] אל תשכח לשים לפניו יחידת משנה קטנה של 1, עבור.
	כאן 41, אני עוד מעט אעדכן אותך, אני כאן מצוות את הכוח הזה והוא ינוע, עבור.
	[40] מתי יגיע ל- 57? עבור.
	כאן 41, זה מתבצע, עבור.
	21:14
	כאן 40, מבקש לקחת את 9, לא את 9 אישית, את 9 עם כל הגוף שלו, ולהוביל אותו קדימה, מהר קדימה, עבור. 
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן כספית [קצין קשר], 40 קורא לך ב"בשור", עבור.
	41 כאן 41א', 40 קורא לך, סוף.
	[44] 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	21:13
	רחשים משך כ- 2 דקות
	כאן 4, או.קיי., סוף.
	21:12
	[40] לא, לגמרי לא [צוחק] אני רואה את כל מה שנראה, רואים מפה את כל מה שאתם עושים, עבור.
	כאן 4, חיובי. אני מקווה שהם לא מסתירות לך את המדורות כאן, עבור.
	[40] האם אתה מבחין במדורות בצידו של 2?
	כאן 4, אמור שנית, עבור.
	כאן 40, האם אתה מבחין בבעירות ש. ש. בשריפות בצד של 2? 
	כאן 4, אני ראיתי טנק אחד, אבל הוא ברח ממני לפני שיריתי עליו. עוד מעט אנחנו בטח נתקל מהכלים מהגדוד הצפוני, עבור.
	כאן 40, רות, האם נתקלת בטנקים?
	21:11
	כאן 4, חיובי, לא מצאנו שום "דגים" [חיילים מצריים], אני מכניס עכשיו את ספקטור [סא"ל משה ספקטור – מפקד יחידה 424 – סיירת "שקד"], אולי הוא ימצא שם משהו, עבור.
	כאן 40, האם העניין בתוך "מצמד" הסתיים?
	כאן 4, החיוניות ברורה לי, עבור.
	21:11
	כאן 40, חשוב לי לפנות זאת בהקדם, כדי שאוכל להכניס את 9, עבור.
	[4] כאן 20, חיובי. הוא שמה חלף ליד הציר, הוא עכשיו חוזר ונכנס לתוך הציר, עבור.
	כאן 40, אני מבין שלא נכנסו עדיין לציר "עכביש" וציר "טרטור", עבור.
	40 כאן 4, רות, עבור. 40 כאן 4, רות, עבור.
	21:10
	רחשים משך כ- 2 דקות
	41, 41, כאן 41א', 50 קורא לך ב"ליטא", עבור.
	41 כאן 41א', קוראים לך ב"ליטא", עבור.
	41 כאן 50, 41 כאן 50, קורא לך ב"ליטא", סוף.
	21:08
	רחשים משך כדקה
	4 כאן 40, 4 כאן 40, 4 כאן 40.
	21:06
	[44] כאן 40, עם כל הגוף, עם מה שיש לך, סוף.
	40 כאן 9, האם אני אישית או עם כל הגוף? עבור.
	[44] 9 כאן 40, הקשב. החזק ולחץ היטב כאשר אתה מדבר, אחרת לא שומעים אותך, עבור.
	[9 עונה לו, כנראה אומר '...האם אתה מתכוון...', אך לא שומעים בבירור]
	21:05
	9 כאן 40, מבקש ממך לזוז מה שיותר מהר לנקודה 57 על ה"שחור" [כביש]. ל-57 על ה"שחור" [כביש], מה שיותר מהר, עבור.
	[9] 20, 40 כאן 20, כאן 9, אני נקראתי קדימה ל- 41, אני כרגע בודק עם 21 שלי, הוא מזיז לי את העניין, עבור.
	[44] 9 כאן 40, האם שמעת? עבור.
	[44] כאן 40, האם אתה בתנועה? עבור.
	[קשר של 9] כאן 9, רות, עבור.
	21:04
	9 כאן 40, עבור. 9 כאן 40, עבור.
	[44] 41 כאן 40, האם 9 בתנועה? עבור.
	41 כאן 40.
	40 כאן 41, עבור.
	כאן 40, האם 9 בתנועה?
	21:03
	40 כאן 41 ..[נקטע ע"י 40]
	כאן 40, האם 9 בתנועה?
	[41] כאן 40, רות, עבור. כאן 41, רות, עבור.
	[44] 41 כאן 40, עבור.
	[9] רות, האם ...[לא ברור]... 
	[22 של 1] רות, 9 כאן 22 של 1, 41 יודע מקומי, שיטווח אותך, האם רות?
	21:02
	כאן 9, .[לא ברור].
	כאן 22 של 1, על "יוקון", מזהה עצמי על ידי שלושה כחולים, עבור.
	כאן 9, איפה אתה?
	כאן 22 של 1, גש אלי, מזהה עצמי בפנסים כחולים, עבור.
	22 של 1 כאן 9, רות, עבור.
	[22 של 1] רות, מסמן מקומי בפנסים כחולים, עבור.
	[9, כנראה, עונה לו, אך לא שומעים]
	9, 9 כאן 22 של 1, עבור.
	21:01
	רחשים משך כ- 5 דקות
	כאן 50, זה חמור מאוד! זה חמור מאוד! סוף.
	20:56
	[נפרד 5] רות, אני אמצא אותו מיד, עבור.
	כאן 50, תקרא לו, תאמר לו לפתוח מיד את "כרטיסן" .[לא ברור]. הוא ברח ולא מבצע את הסיכום שלנו, עבור. 
	[נפרד 5] רות, ברשת "נפרד". אני אומר שנית, ברשת "נפרד", הוא נקרא 5ב', אני בקשר איתו כל הזמן, עבור.
	[50] נפרד 5, מה הקשר ל- 5ב' באיזה רשת? עבור.
	כאן 50, אינני מוצא את 5ב', הוא ברח והציר סתום, עבור.
	[נפרד 5] הוא נמצא ב"ציילון" [טסה], עבור.
	[50] אינני מוצא את 5ב', הוא ברח והציר סתום, עבור. 
	[נפרד 5] שים לב! בנושא של "כרטיסן" מטפל 5ב', מסגרת קטנה שנקראת 5ב'.
	20:55
	[50] מה אתה עושה שם? הרי היית צריך לטפל בי, בנושא של "כרטיסן" [ציר "כביש הרוחב" – בקטע שבין טסה – בלוזה], עבור.
	[נפרד 5 עונה, כנראה, ל- 50]
	כאן 50, בוא אלי אישית מיד, סוף.
	20:54
	נפרד 5, נפרד 5 כאן 50, עבור. נפרד 5, נפרד 5, עבור. נפרד 5, נפרד 5 כאן 50, עבור. נפרד 5, נפרד 5 כאן 50, עבור. 
	[?] מה אתם מצלצלים .[לא ברור]. [שיחה בין אלחוטנים/טכנאים]
	20:53
	[?] כן? [שיחה בין אלחוטנים/טכנאים]
	[?] הלו... [שיחה בין אלחוטנים/טכנאים]
	[?] כן...הלו...
	20:52
	רחשים משך כ- 3 דקות
	[9] מה רצית מאיתנו?
	20:49
	[4] [נקטע ע"י 9].. ידוע, כבר נתתי הוראות בהתאם, סוף. 
	1 כאן 9, עבור.
	[40] אין צורך. רציתי שתדע, שכנראה, רק הצפוני מבין השניים עדיין ישנו, כך שכדאי לרוץ אליו מהר.
	כאן 4, חיובי, אנחנו בדרך לשם, אני רואה שם לחימה, אני לא רוצה להטריד אותם, אני סומך עליהם, לא רוצה ללחוץ עליהם, עבור.
	[40] האם מישהו נכנס ל"מצמד"?
	כאן 4, אנחנו עכשיו בתחילת מגע עם "אמיר", פה ושם יש, הם עוד לא תפסו את העסק, עבור.
	[40] חיובי.
	כאן 4, האם שאלת אם יש אש מכיוון "אמיר"? עבור.
	[40] האם יש אש מכיוון "אמיר"?
	כאן 4, חיובי, סוף.
	[40] רוצה לקבל דיווח ברגע שיכנס ל"עכביש"–"טרטור", עבור.
	20:48
	כאן 4, כאן 4, הוא עוד לא הגיע, הוא עוד לא הגיע ל"טרטור", עבור.
	[40] חיובי.
	כאן 4, אתה מתכוון כלפי מזרח? עבור.
	כאן 40, הכוח שלך שנע ב"טרטור", עד לאן הגיע?
	כאן 4, יורים, ההתנגדות עדיין לא גדולה, קשה לאתר את זה, זה יפה, עבור.
	כאן 40, חיובי, האם נתקל בהתנגדות גדולה? אנחנו מפה רואים את האש שלך.
	[4] כאן 20, כאן 4, מגיע ל"שיק"-"לכסיקון", עבור.
	20:48
	דו"ח חטיבה 14
	[40] חזור.
	כאן 4, חיובי, עברתי כבר את "טרטור", מגיע ל"שיק"- "לכסיקון", עבור.
	20:47
	כאן 40, האם הכוח שלך לכיוון "טרטור" יצא?
	כאן 4, רות, עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	9 כאן 1, עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	[קשר של 9] רות, סוף.
	כאן 41, אני נוסע אליך כעת עם "קטן" [ג'יפ] ואני רוצה אותך על "השחור" [כביש], עבור. 
	41 כאן 9, האם אתה רוצה אותנו על "השחור" [כביש]? עבור.
	כאן 41, עבור.
	41 כאן 9, עבור. 41 כאן 9, עבור.
	20:46
	[50] רות, סוף.
	[קשר של 9] 41 קרא לי אליו והוא מבקש .[לא ברור]. שהוא רוצה אותי .[לא ברור]. 
	כאן 50, מסור הודעתך, עבור.
	כאן 9 [קשר של 9], רות, עבור.
	9 כאן 50, רות, עבור.
	כאן 41, אעשה זאת, סוף.
	כאן 40, אם אתה יכול, קפוץ אתה ישר אליו, זרז אותו והכן אותו מיד לתנועה, עבור.
	כאן 41, אני מתקשר איתו, אני הזמנתי אותו אלי, עבור.
	20:45
	כאן 40, האם 9 מוכן לתזוזה? עבור.
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 40, עבור. 41 כאן 40, עבור.
	9 כאן 50, המתן, סוף.
	20:44
	50 כאן 9 [קשר של 9], עבור.
	[50] המתן, סוף.
	50 כאן 9 [קשר של 9], עבור. 
	41, 41 כאן 9 [קשר של 9], עבור.
	41 כאן 40.
	41 כאן 9 [קשר של 9], עבור.
	כאן צעיר, רות, אמצא אותו, סוף.
	כאן 50, 500 מטר צפונה משם, עומד מיימון [אל"ם דוד מימון] והוא מווסת את הכוח שמגיע מהצפון, עבור.
	20:43
	[צעיר של כריש] כאן מבדיל, חיובי, אני פה, אין משלכם פה אף אחד שיודע מי בסדר הכוחות, עבור.
	כאן 50 .[לא ברור]. שלנו, האם אתה מתכוון לצומת "עכביש"-"מבדיל"? עבור.
	כאן צעיר, אולי תשלח לכאן מישהו משלכם כי אף אחד פה לא יודע מי זז ומי לא, עבור. 
	כאן 50, אתה לא יכול להכניס כעת שום כוח בציר זה, עבור.
	כאן צעיר, רות, האם יש לך הוראות לגבי תחילת תזוזה של "המפלצות" [דוברות או "תמסחים" – דוברות ג'ילואה], עבור.
	[50] ה"ד'לדים" [דוברות] חלקם מ"מבדיל" חלקם מ"כרטיסן" יכנסו כעת ל"עכביש", עבור.
	[צעיר של כריש] האם אמרת את ה"ד'לדים" [דוברות]? באיזה ציר הם נעים? עבור.
	כאן 50, כעת אנחנו מתחילים להכניס פנימה את ה"ד'לדים" [דוברות] שלנו, עבור.
	20:42
	כאן צעיר, אמור שנית לאט, עבור.
	כאן 50, כעת אנחנו מכניסים פנימה את ה"ד'לדים" [דוברות], עבור.
	[צעיר של כריש] צומת "מבדיל"-"עכביש", הצומת .[לא ברור]. לא נעים כוחות. האם יכול להודיע לי סדר התנועה? עבור. 
	[50] אמור שנית, באיזה צומת? עבור. 
	כאן צעיר של כריש, נמצא בצומת "מבדיל"-"עכביש". האם אפשר לתאם איתך צבירת כוחות כאן? עבור.
	כאן 50, עבור.
	כאן בשור 40, ..., עבור.
	בשור כאן צעיר של כריש, ברשת שלך, את 50, עבור.
	20:41
	[2] רות, רות, סוף.
	כאן 40, אין לחשוש ממגע של 4 הוא נמצא הרבה יותר שמאלה והרבה יותר דרומה באחד מהכוחות שלו, עבור.
	שעה
	21:59
	כאן 41, אני עוקב אחריך כל הזמן. מה שרציתי אבל להגיד, שזה חשוב מאוד לא לעצור, כי בכל היעצרות ..[לא ברור].., עבור.
	02:36
	41 כאן 40.
	02:39
	41 כאן 40.
	02:40
	44, עבור.
	02:41
	[40] אני עברתי אותה כמה, אני נמצא לפניה כמה קילומטרים, אבל לא ראיתי בה את ה"רכים" [דוברות ג'ילואה], ראיתי בה רק דברים כמו אלה שאני נמצא בו [נגמ"ש].
	02:42
	[21 של 1] 44 שים לב, רצוי שיחידות "בשור" ידעו שקילומטר דרום–מערב ל"עכביש" 52, ישנו בור על "השחור" [כביש], קודם נכנסו .[נקטע] בתנועה לכיוון מזרח ונפלה פנימה, עבור.
	02:43
	41 כאן 40.
	02:44
	21 של 1 כאן 42, עבור.
	02:45
	40 כאן 4, ב"בשור", עבור.
	02:46
	[40] האם יש עליך איזשהו לחץ?
	02:47
	כאן 40, אני בדרך אליך, אני רק רוצה לקחת איתי את ה"רכים" [דוברות ג'ילואה], כדי שנוכל להתחיל להעביר "כבדים" [טנקים]  ...[לא ברור]... בנקודת המפגש על "עכביש". אני אכנס דרך "לכסיקון" – "נחלה", האם יש דרך  ...[לא ברור]...?
	02:48
	[4] כאן 20, אני לא יכול לערוב לכך, אולי כדאי שכיוון שאנחנו פה קצת עוצרים, שיוציאו על "טרטור", אם כי זה קצת מסוכן. לא – אני מציע קצת לחכות, כיוון שהם עלולים להיכנס שמה כנגד חזית המערך. חשבתי על אפשרות לקדם על "טרטור" דרום–מערבה עד "טרטור" 42 יחידת משנה של 1, עבור.
	02:49
	[4] כאן 20, באיזור "סגול" 136, עבור.
	02:50
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	02:51
	כאן 41, אני אליך אגיע, אני אומר לך בעל פה, סוף.
	02:52
	כאן 41, אם אתה עוד באזור, אני מתקדם אליך, סוף.
	02:53
	41 כאן 42, עבור.
	02:54
	כאן 42, אנחנו נמצאים עכשיו ב"עכביש" 52, לידנו נמצאים כלים מסוג שלנו שעוסקים בסימון ושילוט, הם לא עושים רושם שהם ממשיכים, מדוע? הם אומרים שעצרו אותם, מה העניין? עבור.
	02:56
	[?] קורא ב"ספה", רות, עבור.
	02:58
	[1] כאן 20, כאן יש קצת בעיות עם הכלי, אנחנו משתלטים על זה, עבור.
	02:59
	[1] 21 כאן ..[נקטע, הפרעת קשר]...
	03:00
	40 כאן 41, האם אתה מימין או על "עכביש" עצמו?
	03:06
	[קשר של 9] "בשור", "בשור" כאן 9, עבור. "בשור", "בשור" כאן 9, עבור.
	03:07
	[קשר של 9] 44, 44 כאן 9, עבור.
	03:08
	4 כאן 41, הודעה, עבור.
	03:09
	42 כאן 4, עבור.
	03:10
	כאן 4, זה לא הכול, יש פה מצפון ל"טרטור" – "לכסיקון", ישנה כמות נוספת, גם גדולה, שאני מחכה לפתיחת הצומת ואז אפנה אותם, עבור.
	03:11
	כאן 4, רות, סוף.
	03:12
	[9] כאן 20, מסגרת אחת, שלמה, גדולה, של דן [סא"ל דן זיו – מג"ד צנחנים 565] עברה. 5 [פלוגת סיור] ו-6 [פלוגת הנדסה], גופים יותר קטנים, יש לי 9 נפגעים, עבור.
	03:13
	40 כאן 9, אני מבין שמערבה, קצ. אין לי ., גם כך הבינותי, עבור.
	03:14
	[21 של 1] כאן 21, שים לב, על ציר "עכביש" קצת מזרחה ל"עכביש", המתן. קצת צפון-מזרחה ל"עכביש", כקילומטר מצפון-מזרח ל"עכביש" 53, יש יחידה של 47, צריך בצינורות השליטה של 47, להורות מייד ליחידה הזו לשבור משמאל ל"שחור" [כביש] ולפנות את כל הדרך מימין, עבור.
	03:15
	[47] לא את הכל, באיזה "עכביש" הם נמצאים? עבור.
	03:16
	42 כאן 21 [של 1], עבור.
	03:17
	42 כאן 21, רות, עבור.
	3:18
	כאן 42, מה המקום המ. מה המקום המדוייק שאתה מפריע? עבור.
	3:19
	כאן 42, יחידה שלך שנמצאת בין "עכביש" 53 ל- 55, נמצאת קרוב לציר ומפריעה לתנועה. יש לדלג אותה הצידה, עבור. 
	3:20
	40 כאן 4, מה התשובה? עבור.
	3:21
	[40] האם אמרת שבתום כיבוש הצומת  .[לא ברור]. צפון?
	3:22
	כאן 4, רות, אם ככה, אני על "טרטור" אעלה גם את 5 שלי וגם את נתן [נתן שונרי – מג"ד 582], עבור.
	3:25
	[21 של 1] 40, 2 כאן 21, עבור.
	3:26
	כאן כספית 2, מי קרא ל- 2? עבור.
	[רחשים משך כ- 2 דקות]
	3:27
	40 כאן 41, הכוח שנע בעקבותיך, סותם שמה עוד איזה שהוא בור, עבור.
	3:28
	[40] אתה מתכוון ל"רכים" [דוברות ג'ילואה]?
	3:29
	[40] 40 כאן 41, כאן 40. 
	[רחשים משך כ- 2 דקות]
	3:31
	41, 41 כאן 1, יש שם איזה, נתקל שם אחד בשני, יש שם בעיות ואני מעריך שזה ייקח זמן, עבור.
	3:32
	9 כאן 40. 9 כאן 40.
	[44] 9, 40 קורא, עבור.
	[קשר 9] כאן 9, רות, עבור. 
	[40] קודקוד למכשיר, עבור.
	[קשר 9] רות, המתן.
	[9] 50 כאן 20, רות, עבור.
	[ייתכן שמישהו מדבר]
	40 כאן 9, רות, עבור.
	[40] האם אתה  ב"חצר" [חצר הצליחה] . .[לא ברור]...?
	40 כאן 9, אני בצד השני, עבור.
	3:33
	[40] האם המשנה שלך ב"חצר" [חצר הצליחה]?
	[9] חיובי, המשנה שלי, עבור.
	[40] איפה המשנה שלך? עבור.
	40 כאן 9, האם קלטת? עבור. 40 כאן 9, קודקוד משנה שלי נמצא ב"חצר" [חצר הצליחה], עבור.
	[40 מדבר עם 9, אך לא שומעים]
	4, 40 כאן 9, אני חושב, אני תיכף בודק לגבי צפון, זה בערך מה שרצינו, אני תיכף בודק איתו, עבור.
	3:34
	[40] ומערב?
	[9] מערב , יחסית צר. השאלה באמת עד איפה לעשות את זה, עבור.
	[40 מדבר עם 9, אך לא שומעים]
	40 כאן 9, חיובי, עבור.
	[40 מדבר, כנראה, עם 9, אך לא שומעים]
	40  כאן 1 של ספה, עבור.
	[40 עונה לו, אך לא שומעים]
	כאן 1 של ספה, המיוחדים  עברו ודילגו על הבור והמשיכו. לפני עומדים כלים, נדמה לי, של טוביה [טוביה רביב – מח"ט 600], עבור.  
	[40 עונה לו, אך לא שומעים]
	כאן 1 [של ספה], אני יכול לעבור דרכם, לי אין בעיות, השאלה אם הוא צריך לעמוד שם, עבור.
	[40 עונה לו, אך לא שומעים]
	3:35
	[1 של ספה] נקטעת, אמור שנית, עבור.
	[40 עונה לו, אך לא שומעים]
	[1 של ספה] רות, מבצע.
	40 כאן 1, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	כאן 1, בעניין שלי יש איזה עיכוב, יש איזושהי תקלה, מתגברים עליה, עבור.
	כאן 40, תעשו מאמץ, .[לא ברור]. מהר ...
	כאן 1, רות, סוף.
	4 כאן 40. 
	3:36
	[44] 4, 40 קורא, עבור.
	4 כאן 40. 
	40 כאן 4, עבור.
	כאן 40, האם חסר .[לא ברור].?
	כאן 4, שלילי. יש שמה. 5 מנהל שמה קרב רציני. אני במקביל דפקתי מ- 50 מטר 3 טנקים שהתקרבו אלי ככה מהאגף, עבור.
	כאן 40, יוצא מהכלל, באיזה מקום?
	כאן 4, מצפון ל"שיק" – "לכסיקון", הם באו מאגף, אני פה שומר על "צהובים" [פצועים] שלי ופתאום ראיתי 3 טנקים, הכנסתי להם 3, 4 פגזים, 3 מטרות מ- 50 – 70 מטר, שלושתם בוערים, סוף.
	3:37
	כאן 40, יוצא מן הכלל. האם אתה מבחין בתכונה מיוחדת ב"מיסורי"?
	כאן 4, שלילי. אנחנו נמצאים בחלק הדרומי של "מיסורי" וכל הזמן יורים נגד חי"ר, פה טנק, שם טנק, .[לא ברור].., עבור.
	כאן 40, האם יש ל. ליחידה של 2, משהו לעשות שם?
	[4] כאן 20, אמור שנית, עבור.
	[40] האם יש ליחידה של 2 משהו לעשות שם?
	[4] כאן 20, היא יכולה להסתבך שם, אני לא יודע אם כדאי להכניס אותה ולסבך אותה שם, כשאין התנגדות.  האזור שורץ, האזור הצפוני שם שורץ חי"ר וחבל סתם להיות בתוך החי"ר ולספוג אבידות מיותרות, עבור.
	[?] איך אתה נשמע? עבור.
	כאן 40, סוף.
	[?] 4, כיצד נשמע? עבור.
	[40] ... אור ראשון נקבע בדיוק במקום איך אנחנו מטפלים בהם.
	3:38
	כאן 4, אמור שנית, עבור.
	כאן 40, ..[נקטע ע"י ?]
	[?] 3 כאן 4, איך נשמע? עבור.
	[40] ... לחשוב איך לטפל בהם.
	[4] כאן 20, כאן 4, רות, סוף.
	[40] האם יש איזה שהן התקפות עליך?
	4 כאן 40.
	[44] 4, 40 קורא, עבור.
	40 כאן 1 של ספה, עבור.
	3:39
	כאן 40.
	כאן 1 של ספה, הכלים הכבדים זזו מהציר. עכשיו מולנו איזה 30 או 40 כלים אחרים. אני חייב לתת להם לעבור, עבור.
	[40] תן להם לעבור, שכולם יזוזו ונוכל להיכנס ולהכניס ולהתחיל לעבוד שם.
	[1 של ספה] רות, גם אני מחכה לזה. אני את הכלים שלי הורדתי והם מתעכבים, עבור.
	כאן 42, האם הם יכולים להמשיך לנסוע אחרי שהורדת את שלך? עבור. 
	כאן 1 [של ספה], אני מקווה, אני לא יודע מה מעכב אותם. 
	כאן 42, תרד מהכלי שלך, תיגש לכלי הראשון שם ותן לו צעקה באוזן סע! ותראה שהוא ייסע, עבור.
	כאן 1 [של ספה], אני נמצא באמצע השדרה, אין פה עם מי לדבר. אני עכשיו מממשיך להתקדם  והכלים אחרי, סוף.
	כאן 42, רות, אם אתה תסתלק מהמקום יהיה להם מקום להסתלק גם כן, סוף.
	[רחשים משך כדקה]
	3:41
	1 של ספה כאן 40.
	50 כאן 41א', עבור ל"ליטא", עבור ל"ליטא", עבור.
	[?] המתן, סוף.
	43 כאן 40. 
	[44] 43 כאן 40 ב"בשור", עבור.
	3:42
	43, 43 כאן 40.
	[44] 43 כאן 40, הודעה, עבור. 43 כאן 40, עבור.
	3:43
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	[44] רות, המתן, סוף.
	[44] 41 כאן 40, רות, עבור.
	כאן 41, תקלה של לפחות שעה במקרה הטוב, עבור.
	3:44
	[41] האם 40 קלט? עבור.
	[44] רות, עבור.
	[41] רות, סוף.
	41 כאן 20 [של 1], מקומך? עבור.
	כאן 41א' בין "עכביש" 52-53 עבור. תיקון, 55, עבור.
	[רחשים משך כדקה]
	3:46
	9 כאן 40, עבור. 9 כאן 40, עבור. 9, 9 כאן 40, עבור.
	[קשר 9] כאן 9, עבור.
	[40] קודקוד למכשיר, עבור.
	[קשר של 9] רות. 
	3:47
	40 כאן 9, רות, עבור.
	כאן 40, האם טיהרת את "מצמד"? 
	40 כאן 9, שלילי, עבור.
	[40] לידיעתך, ב"מצמד" יש כנראה אויב. כך אמרו לי עכשיו אנשים פה לידו. מדוע אתם לא מטפלים בזה? הרי זה בדיוק מאחוריך?
	40 כאן 9, בגלל האיחורים, לא רצינו לעסוק בכל מיני דברים שאפשר לדחות אותם. אבל יש לנו גוף שמה, בצד ההוא, שיכול לטפל בזה, עבור.
	40 כאן 9, האינפורמציה היא לגבי הדרומי או הצפוני? עבור.
	3:48
	[40] אני חושב שהצפוני. הדרומי היה סגור, אינני יודע, צריך לבדוק .[לא ברור]. 
	40 כאן 9, אני מיד נותן הוראות, סוף.
	[רחשים משך כדקה]
	3:49
	4 כאן 40. 4 כאן 40.
	[40 נותן הוראה למישהו] קרא ל-4
	03:50
	4 כאן 40.
	כאן 4, רות, עבור.
	[40] דו"ח מצב.
	[4] כאן 20, נלחמים על ה"צומת" ["טרטור" – "לכסיקון"] .[לא ברור]., אני כרגע מכניס את הכוח של נתן [נתן שונרי – מג"ד 582] ...[לא ברור]. כאשר 5 נכנסים על "טרטור" מזרחה, עבור. 
	כאן 40, לא נשמעת.
	כאן 4, אמור שנית, עבור. 
	40 כאן 4, אמור שנית, עבור.
	3:51
	[44] 4 כאן 40, נקטעת , עבור. 
	40 כאן 4, עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	[רחשים משך כ- 4 דקות]
	3:55
	41, 41 כאן מברג 2, הודעה, עבור.
	3:56
	[?] 50, 50 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 50, רות, עבור.
	[?] כאן 50, עבור ל"ליטא", קוראים לך שם הרבה זמן, 41, סוף.
	3:57
	40 כאן 1 של ספה, עבור.
	כאן 40.
	כאן 1 של ספה, נכנסתי בצומת, עבור.
	[40] כן, אני רואה, צריך כאן לחכות, אני לא בטוח בכלל שהם אחרינו.
	כאן 1 [של ספה], הוא טוען שאנחנו נוסעים לאט מידי והוא צמוד אלינו, עבור.
	3:58
	[40] בסדר. תמשיך, כשתגיע עד לסוללה, תעצור, ושם אני רוצה להסביר לך, איך להכניס אותם, כדי שיוכלו לעבוד שם. 
	כאן 1 [של ספה], רות, עבור.
	כאן 40, האם יש איתך כלים מכאניים?
	כאן 1 [של ספה], יש 2 כלים: אחד בחזית, יחד עם 66, ואחד עם 66, אחרון, עבור.
	[40] טוב, כמו שנכנס, אני אראה לך מיד מה לעשות.
	[1 של ספה] רות.
	1 של ספה כאן 40. 
	3:59
	[44] 1 של ספה כאן 40, עבור.
	77 כאן 41 ב"בשור", עבור. 77 כאן 41, ב"בשור", עבור.
	כאן 77, רות, עבור.
	כאן 41א', היכן אתה נמצא עכשיו?
	כאן 77, עם ה"גדול" [?], עבור. 
	[41א'] כמה מסגרות?
	כאן 77, שתיים, עבור.
	4:00
	[41א'] היכן השלישית?
	כאן 77, השלישית למעלה, ממתינה לחברים השניים, עבור. 
	[41א'] א
	[77] אני נמצא. אני נמצא, בחזית של ה"גדול" [?], בחזית של ה"גדול" [?], הייתי רוצה, על ציר "עכביש", הייתי רוצה שתבוא הנה, אני רוצה לתת לך תדרוך קצר, עבור.
	[41א'] כאן 77, אני מגיע אליך, סוף.
	[77] שים לב כשהפנים לכיוון האויב, אני מצד שמאל, עבור.
	[41א'] כאן 77, רות.
	40 כאן 1, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	כאן 1, פה, אצל 3, יקח זמן לדבר. האם אפשר לשלוח כלים נוספים לכיוון 1 או שעדיין לא? עבור.
	04:01
	כאן 40, האם אתם יכולים להתגבר על העניין שם?
	כאן 1, בעלי מקצוע אומרים שכן, עבור.
	[40] מוכרחים להזדרז. מוכרחים להזדרז בעניין הזה, עבור.
	כאן 1, זה ברור, .[לא ברור]..
	כאן 40, לא הייתי רוצה לפצל את הכוח, לא הייתי רוצה לפצל, כי יכול להיות שנצטרך יחד איתו להכשיר לך עוד דרך, עבור.
	[1, כנראה, עונה ל-40, אך לא שומעים ברור]
	42 כאן 41א', שים לב! אני שולח לך מסגרת אחת של 77, על ציר "עכביש", ל"לקקן" ומשם אני אומר לו לעלות למעלה, אתה באיזה שהוא מקום תצטרך להצתוות איתו ותניח אותו איפה שאתה חושב לנחוץ, עבור. 
	04:02
	42, כאן 41א' האם שומע? עבור. 
	כאן 42, רות, עבור.
	[41א'] אני שולח לך עכשיו, מיד, מסגרת של 77, מסגרת של 77, אני שולח אותו בציר שאתם נסעתם ל"לקקן" ומשם למעלה, אתה תראה אפשרות לפגוש אותו ולהשאיר אותו איפה שאתה חושב שצריך, עבור.
	כאן 42, שלח אותו בציר שנע הנגרר [גשר הגלילים], במידה וישיג את הנגרר יצטרף אליו. במידה ויתברר שלא משיג אותו...[נקטע]
	[50] הבנה, הבנה, הבנה, כאן א...
	04:03
	[41א'] ...לי יש כאן אצלי שתי מסגרות עם הנגרר [גשר הגלילים], אני שולח לך עוד מסגרת אליך, עבור.
	כאן 42, רות, אלי... [נקטע] 
	[50] הבנה כאן.. [נקטע] הבנה כאן 50, הודעה, עבור.
	4 כאן 40, עבור.
	[44] 4, 40 קורא, עבור.
	[?] חדל, חדל, חדל,
	04:04
	[40?] חדל, חדל.
	[?] 43, 44, חדל. 47 חדל. 
	41 כאן 77, הודעה, עבור.
	כאן 41 א', עבור.
	כאן 77, מיקומך, עבור.
	[41א'] בראש הנגרר [גשר הגלילים] מצד שמאל, עבור.
	כאן 77, האם על "השחור" [הכביש] , עבור.
	04:05
	[41א'] ליד "השחור" [הכביש].
	כאן 77, האם אתה מוכן לנצנץ, עבור, לרגע.
	[41א'] האם אתה רואה את הנצנוץ?
	כאן 77, לא ראיתי, עדיין, עבור.
	[41א'] 77, תיסע מצד שמאל, סע מצד שמאל ותגיע לראש השיירה, עבור.
	כאן 77, אני בראש השיירה, בדיוק עכשיו, מצד ימין.
	[41א'] אז תעבור לצד שמאל.
	כאן 77, ראיתי אותך, עבור.
	40 כאן 4, עבור.
	[44] רות, עבור.
	כאן 4, 40 למכשיר, סוף.
	כאן 40, רות, עבור.
	04:05
	כאן 4, 5 שלי הסתער על הצומת, הוא נפגע ונפגעו לו עוד כמה כלים. אני כרגע, מעלה את 21 עם יחידת משנה לאזור ההוא, אני בודק אפשרות להעלות את נתן [נתן שונרי – מג"ד 582] בהסתערות רגלית על האזור הזה, עבור.
	04:06
	כאן 40, רות. השריפה הגדולה הזאת שאני רואה עכשיו, זה אחד משלנו?
	[4] כאן 20, אני לא יודע לאיזה שריפה אתה מתכוון, עבור.
	[40] שבצומת.
	[4] ב"טרטור"? עבור.
	[40] כן
	[4] כאן 20, יכול להיות, עבור.
	[40] האם אתה נמצא בסביבה הזאת? 
	4 כאן 40.
	04:07
	41 כאן 40, עבור.
	[44] 41, 40 קורא, עבור.
	[רחשים משך כדקה]
	04:08
	43 כאן 40.
	[44] 43, 40 קורא לך, עבור.
	2 כאן 40. 2, 2 כאן 40.
	04:09
	כאן 2, רות, עבור.
	[40] דו"ח מצב.
	כאן 2, אין כרגע שום חדש, 2 שלי נמצא באותו מקום איפה שהיה. 4 מתנגד להתקדמותו. 3 נמצא ב"חמדיה", עבור.
	[40] האם הסיור מגלה אויב, עבור?
	כאן 2, שלילי, הוא מגלה, מידי פעם, את הירי של 4 מדרום, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	04:10
	4 כאן 40. 4 כאן 40. 
	בשור, בשור, בשור כאן משקפת א', איך נשמע? עבור. בשור, בשור כאן משקפת א', איך נשמע? עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	משקפת א' כאן 50א', רות, עבור.
	כאן משקפת א'...[נקטע ע"י 44].
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	[משקפת א'] ...ואני לא יודע לאן להגיע, עבור.
	[?] אל תנתק.
	04:11
	[50א'] המשך לנוע, המשך לנוע, עבור.
	כאן משקפת א' רות, סוף.
	9 כאן 40, עבור.
	[44] 9, 40 קורא, עבור. 
	כאן 9, רות, המתן.
	40 כאן 9, רות, עבור. 
	כאן 40, האם ניקיתם את "מצמד"?
	04:12
	40 כאן 9, אמור שנית, עבור.
	[40] האם ניקיתם את "מצמד"? עבור.
	40 כאן 9, נתתי הוראה, אני מיד אבדוק זאת, עבור.
	כאן 40, זה דחוף מאוד לנקות, כדי שנוכל להתחיל לפתוח שם, עבור.
	40 כאן 9, מטפל בזה מיד, עוד הפעם, עבור.
	[רחשים משך כדקה]
	04:14
	41 כאן 50, עלה על "ליטא" [רשת פנים אוגדתית], קורא לך שם, סוף. 41 כאן 50, קורא לך ב"ליטא", קורא לך ב"ליטא", עבור ל"ליטא", סוף.
	4 כאן 40, עבור.
	40 כאן 1 של ספה, עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	כאן 1 של ספה, אני הגעתי לסוללה, השאלה היא אם זה במקום הזה או שלהמשיך איתה ימינה? עבור.
	04:15
	[40] אתה תפנה ימינה. את ה"ספה" [יחידה?] שלך תכניס ל"חצר" [חצר אזור הצליחה] ואתה תישאר ליד הפתח [פתח "החצר"], אני כאן מאחוריך, אסביר לך בדיוק מה לעשות.
	כאן 1 [של ספה], רות, האם זאת ה"חצר" [חצר אזור הצליחה] המסומנת באורות, עבור.
	[40] אינני רואה אורות, אבל יכול להיות שהיא מסומנת באורות. אתה צריך לחפש בין שתי "הנחלאות" [ציר "נחלה" התפצל לשניים]. 
	כאן 1 [של ספה], אם ככה, אז אני צריך עוד להמשיך די הרבה, עבור.
	[40] תמשיך, תגיע עד הסוללה הקרובה....[נקטע] 
	[1 של ספה] ... רות ... [נקטע]
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	[רחשים משך כ-2 דקות]
	04:18
	כאן 41, רות, עבור.
	41 כאן 50, עבור ל"בשור", סוף. עבור ל"ליטא" [רשת פנים אוגדתית], סוף. 
	[רחשים משך כדקה]
	04:20
	40 כאן 1 [של ספה] , עבור. 40 כאן 1 [של ספה], ב"ספה", עבור. 40 כאן 1, בשלך, עבור.
	כאן 42, אמור שנית, עבור.
	כאן 1 [של ספה], אני עצרתי. כדאי אם מישהו מכם מזהה אם זה המקום המדויק, אז תאמרו לי, עבור.
	כאן 42, נמצאים אחריך, המתן, סוף.
	1 של ספה כאן 40. 1 של ספה כאן 40.
	04:21
	כאן 1 [של ספה], רות, עבור.
	[40] תקח אחד מכלי הצמ"ה [ציוד מכני הנדסי], תכניס אותם פה בין הפנסים.
	...[רחשים - לא ברור]...
	[?] רות, אני מסרתי ל-66 ג' ש[לא ברור] את כולם וישלח את הצמ"ה [ציוד מכני הנדסי] קדימה, עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור.
	04:22
	42 של בשור כאן 42 של 3, עבור. 42 של בשור כאן 42 של 3, בבשור, עבור.
	[42 של בשור?] רות, עבור.
	כאן 42, רות, עבור.
	[רחשים משך כ-3 דקות]
	04:26
	 41 כאן 52 א', הודעה, עבור.
	20 של 4 כאן 9, הודעה, עבור. 20 של 4 כאן 9, הודעה, עבור. 20 של 4 כאן 9, הודעה, עבור.
	04:27
	כאן אולר 4 [קצין אג"מ חטיבה 14 – סרן אהוד סוקול], רות, עבור.
	20 של 4 כאן 9, הודעה, עבור.
	כאן אולר 4, רות, עבור.
	כאן 9, מברג...[נקטע].
	כאן 1 של ספה [נקטע]. כאן 1 של ספה ב"בשור", עבור. כאן 1 של ספה, ב"בשור", עבור. 
	[9 ממשיך בשיחה במקביל ל- 1 של ספה] .. דרומה על ציר "לכסיקון", האם ... 
	כאן 1 [של ספה], רות, עבור.
	04:28
	כאן אולר 4, על "לכסיקון", דרומה ל"לקקן", לנו יש כוח של חמישיות [5 – כוח סיור] עם צינורות [תול"רים – תותח ללא רתע], האם רות? עבור.
	[?] רות, ממה אני צריך להשגיח? עבור.
	[אולר 4] כאן 22, הם משגיחים עליך לכיוון דרום, עבור. 
	[?] רות, הבנתי.
	[?] מקומם? עבור.
	כאן אולר 4, כ-4 קילומטר דרומית ל"לקקן", עבור.
	[?] רות, אין לי כל מגע איתם, פרט ל-1 שלי שתיכף אני אברר מקומה, עבור.
	כאן אולר 4, רות. שכוחותיך לא יבואו איתם במגע אש, הם יודעים שמצפון רק כוחותינו, עבור.
	[1] רות, האם ידוע להם שעל "עכביש" – "לקקן", לכיוון "נחלה", נע 1 שלנו עם "כבדים" [טנקים], עבור.
	04:29
	כאן אולר 4, הם יודעים על כל התנועה הקבועה, על כך שמצפון להם זה רק כוחותינו. הם מאבטחים אך ורק דרומה. הבעיה היא שגם כוחותיך יידעו את זה.
	[?] רות, סוף.
	[44] 9 כאן 40, עבור.
	[? מדבר עם אולר 4, אך לא שומעים]
	כאן אולר 4, רות, סוף.
	41 כאן 52 א', הודעה, עבור.
	[רחשים משך כדקה]
	04:31
	כאן 42, רות, עבור.
	[?] .[לא ברור].. של 4 פלוס כלי של 2 במצב של אי יכולת נסיעה או זחילה איטית ביותר. אנחנו נמצאים קרוב מאוד ל"מצמד", על הרמפות שקודם היינו שמה וראינו שיש שם מקום, עבור.
	כאן 42, מה המרחק שלכם מ"מצמד"? עבור.
	[?] רות, המרחק מ"מצמד", אני מעריך אותו כ- 800, 500, עבור.
	[42] האם הדרך בכניסה לשני ה"מצמדים"? עבור.
	04:32
	כאן 42, האם אתה מכיר את הצומת שנקרא "צומת מצמדים"? עבור. 
	[רחשים והפרעות. מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	כאן 42, רות, אנחנו נמצאים בין ה"מצמדים". [הפרעות/חסימה] אנחנו נמצאים בין ה"מצמדים", אם אתה יכול להגיע לפה בזחילה, אז ברוך בואך, אף אחד לא יירה עליך, אל תפחד.
	[?] כאן 2 ה"כלים" של 5, היה רצוי, ה"כלים" שלנו, אחד מהם, אולי, אולי יצליח לזחול עד לשמה. כדאי להביא אותו בכל זאת בכוח. מה דעתך? עבור.
	04:33
	[42] המתן, סוף.
	41 כאן 50, עבור ל"ליטא", קורא לך שם כל הזמן, עבור. 41 כאן 50, עבור ל"ליטא", קורא לך שם כל הזמן, סוף. 
	1 כאן 42, עבור.
	[1ב' של 5] האם קראת ל-1ב' של 5? עבור.
	כאן 42, שלילי. 
	1 של "בשור" כאן 42, עבור.
	04:34
	[42] 1 של 5, עבור.
	[1ב' של 5] רות, עבור.
	[42] עוברים אתכם "כלים"? עבור.
	[?] כאן 2 ה"כלים", עברו אותנו "כלים", בשני הכיוונים, זאת אומרת, ...[לא ברור]... עברו וחזרו ואחרי זה עברו עוד פעם. בקיצור, אנחנו מאוד קרובים והבוקר עוד מעט עולה ואנחנו במדרון קידמי עם קווי אויב וזה מאוד לא נעים, מה עוד שהכוח האם שלנו הסתבך בצומת [צומת "טרטור"-"לכסיקון"] ואין מי  שיהיה איתנו, עבור. 
	כאן 42, אם אתם יכולים לקחת את אחד ה"כלים" שמסוגל לזחול ולהגיע איתו בין ה"מצמדים" ל"חצר" [חצר אזור הצליחה], יש שמה מספיק כלי רכב אתם תראו אותנו אז תצטרפו אלינו, עבור.
	[1ב' של 5] רות, אנחנו נעשה את זה. יש לי בסימון הכחול, אל תירו עלינו, עבור.
	04:35
	כאן 42, אל תדאג, יש פה הרבה כלי רכב שלנו, סע לפי הסימונים, עד שתראה פירצה בסוללה, כנס בפירצה ותראה אותנו, עבור.
	[1ב' של 5] 42, אני ממשיך להיות על הרכס הזאתי [הזה] וכמה שאני אתקרב, אני אתקשר איתך, עבור.
	[42] בסדר, להתראות , סוף.
	[?] 42 של "בשור", 40 של 3 קורא לך, עבור.
	כאן 42, רות, עבור.
	[?] קוראים לך ב"ספוג", עבור.
	כאן 42, ב"בשור", עבור.
	[?] 42 של "בשור", 40 של 3 קורא לך ב"ספוג", סוף.
	כאן 42, ב"בשור", מי קרא? עבור.
	04:36
	כאן 42 קורא ב"ספוג", מי קרא? עבור.
	04:37
	[?] שומע אותי?
	04:38
	כאן ליטא, רות, עבור.
	רחשים משך כ-2 דקות
	04:40
	2, 2 כאן 42, עבור. 2, 2 כאן 42, עבור. 2, 2 כאן 42, עבור.
	[?] האם שמעת על ה"כלים" התקועים?
	[42] שלילי. 
	2, 2 כאן 42, עבור.
	[21 של 1] 20 כאן 21 ב"ספה". אתה יודע על איזה תקלות שיש ל-4 שלנו ב"טרטור"? עבור.
	42 כאן 2, רות, עבור. 42 כאן 2, האם קראת לי? עבור.
	כאן 42, רות. האם יש לך "כלים" ב"כשוף"? עבור.
	[2] שלילי, עבור. 
	04:41
	[42] איזור כללי "כשוף", עבור.
	[2] שלילי, עבור.
	[42] האם יש לך איזה שהם "כלים" שהם מדרום לציר "עכביש"? עבור. 
	כאן 2, רק אותם ה"כלים" שאולי היו ביחידה שהייתה ת"פ 4. אני עדיין לא מעודכן, עוד לא קיבלתי אותם חזרה, עבור.
	כאן 42, רות. שכנים שלנו, שנמצאים בציר "רביכה", טוענים ש"כלים" שלהם בציר "כשוף" ראו "כלים" באזור "כשוף" וה"כלים" האלה יורים נק"ל [נשק קל], שאלה אם שלנו. האם אתה בטוח שלא שלך? עבור. 
	[2] חיובי, עבור.
	כאן 42, רות, סוף.
	4 כאן 42, עבור. 4 כאן 42, רות, עבור. 4 כאן 42, רות, עבור.
	04:42
	42 כאן 21 של 1 [סמח"ט 421 – סא"ל ישראל סער (פוטש)], ב"בשור", עבור.
	כאן 41, מקווה לנוע בעוד 10 דקות, עבור.
	42 כאן 21 של 1, ב"בשור", עבור.
	כאן 42, רות, עבור.
	כאן 21 [של 1], אנחנו מנסים להניע את "פצי" [כח "פצי" בפיקוד סא"ל אמציה ("פצי") חן] על הציר שבו הוא צריך לזוז מ-52 למקום שאנחנו אליו נוסעים והוא יודע שב"טרטור", גם אני יודע שב"טרטור", יש בעיות ל-4. האם תוכל למסור לי דו"ח מצב ולהגיד לי אם אפשר שם להכניס כבר אותו או לא? עבור.
	כאן 42, המתן, בשלב זה, לפני שאני בודק אי אפשר, המתן, סוף.
	רחשים משך כדקה
	04:44
	1 כאן 42, עבור.
	כאן 1, רות, עבור.
	כאן 42, האם יכול להיות שיש לך "כלים" כלשהם ב"כשוף"?
	[1] כאן 20, לי לא. אולי "כלים" שהיו ונסעו יחד עם 9, עבור.
	כאן 42, רות.
	4 כאן 42, עבור.
	9, 9 כאן 42, עבור.
	42 כאן הכלי התקוע, עבור.
	[42] רות, עבור.
	[?] רות, כאן אנחנו נוסעים כולנו בכלי אחד, אני מפחד שאנחנו נסתבך. אולי אתה יכול לשלוח איזה משהו רך מולנו, עבור.
	[42] למה אתה מפחד שתסתבך? עבור.
	04:45
	[?] כי אני לא מכיר פה את הדרכים, אני נוסע כל הזמן על כביש אספלט, האם זה בסדר? עבור.
	[42] אתה יודע, לפי המפה, לאן אתה נוסע? עבור.
	[?] כאן הכלי התקוע לי אין מפה, אני קצת מכיר את השטח, אני רואה אתכם מימין, אני רואה את העסק מימין. השאלה איך אני יכול להגיע אליכם, אני נוסע כרגע כיוון דרומה קצת, עבור.
	כאן 42, לפי זה אני לא יודע איפה אתה נמצא.
	[?] רות, אני רואה שמה אור לבן מולי. בחצר שם אני חושב, ישר מולי אני רואה אור לבן.
	[42] אז תנסה להזדהות איפה שאתה נמצא. ואם .[לא ברור]. ועוברים אותך כוחות [לא ברור] איפה שאתה נמצא. אתה אומר שלח לי רכב אני יודע לאן לשלוח לך? אני יודע איפה אתה בכלל? גם אתה לא יודע איפה אתה.
	[?] רות, רות, אני [לא ברור] אני רואה שמאותתים לי, מישהו מאותת, האם זה בסדר? עבור.
	[42] אמור שנית, עבור.
	[?] ראיתי הבזק פנס מולי, האם זה כוחות שלנו? עבור.
	[42] תשמע ידידי, יש באיזור המון כוחות שלנו, עם המון ניצנוצים. לך תדע לאיזה ניצנוץ אתה מתכוון. תעצור את הכלי הראשון שיעבור אותך ותשאל מה העניינים פה, עבור.
	04:46
	[?] 42 כאן הכלי התקוע, שים לב! אני נע על כביש, אין פה שום כלי שלנו. כולם נלחמים בצומת. אני רואה שמנצנצים בפנס. תגיד לי רק אם זה שלנו או לא, עבור.
	כאן 42, אני לא יכול לזהות ניצנוץ פנס של כל כך הרבה כלי רכב, ותפסיק לבלבל את המוח. אם אתה יודע איפה ה"מצמדים" בוא ל"מצמדים". אל תכנס ל"מצמדים". בין שני ה"מצמדים" ישנה "חצר". כנס ל"חצר". סוף. 
	21 של 1 כאן 42, עבור.
	04:47
	כאן 21 של 1, רות, עבור.
	כאן 42, אתה רצית קודם לשאול משהו, עבור.
	[21 של 1] רות, שאלתי מה קורה על "טרטור" עם כוחות של 4, כי אני צריך להוריד את "פצי" לכיוון המקום המיועד, עבור.
	כאן 42, רות, לא לנוע דרך "טרטור", עבור.
	[21 של 1] רות, אנחנו מוכרחים. הנתיב עובר מהפינה הצפונית של "טרטור" לכיוון מערב, עבור.
	כאן 42 רות, הבנתי אותך, המתן בודקים, סוף.
	4, 4 כאן 42, עבור.
	כאן אולר 4, רות, עבור.
	[מעבר בין הקלטות בשתי קלטות נפרדות]
	04:48
	[אולר 4] כאן .2, כאן אולר 4 [קצין אג"ם חטיבה 14], בשלב הזה, עוד יש שמה התנגדות, עדיין לא נקי, עבור.
	כאן 42, רות, האם יש הערכה מתי גמר ניקיון האזור  למען נעבור שם? עבור.
	כאן אולר 4, כרגע, עדיין, אי אפשר לומר, יש פצועים שם בצומת, בצומת "טרטור" – "לכסיקון", מקווים להתגבר בקרוב, עבור.
	כאן 42, רות. אני רוצה שתזכור שיש דבר מסוים, שלא יכול לעבור שם, לפני שאתם גומרים את העסק, עבור.
	כאן אולר 4, אנחנו עושים את כל המאמצים שזה יהיה מסודר, סוף.
	[42] 21 של 1, עבור.
	04:49
	כאן 21 של 1, רות, עבור. כאן 21 של 1, רות, עבור.
	כאן 42, בשלב זה, לא ניתן לנוע ב., ליד ציר "טרטור". בצומת "טרטור" – "לכסיקון" יש עדיין בעיות, חייבים להמתין, עבור.
	[21 של 1] רות, קיבלנו.
	כאן 42, מקומכם? עבור.
	[21 של 1] כאן 21, "פצי" נמצא ב"עכביש" 52, עבור.
	כאן 42, רות, ואתם היכן? עבור.
	[21 של 1] אנחנו נמצאים בערך ב-53, עבור.
	04:50
	כאן 42, רות. את "פצי", בכל מקרה, צריך להניע מדרום לציר "עכביש", ל"לכסיקון" ואחר כך למעלה. שימו לב בדרך באזור, בצירים שיורדים מ., מ"לכסיקון" לכיוון "מצמד", ישנם איזה שני כלי רכב תקועים ואנשים שמה קצת מפחדים. אז תאספו אותם, עבור.
	[21 של 1] כאן 21, רות. אבל אנחנו בכלל לא נוסעים בכיוון הזה, אתה טועה במה שאתה מדבר איתי. "פצי" יוצר ציר מ-52 למקום שאליו אנחנו צריכים להגיע, ולא יורדים ב"עכביש" ולא יורדים ב"טרטור". השאלה במקום הזה, מה קורה? עבור.
	כאן 42, רות. האם אתה לא מתכוון את "פצי" לשלוח, הבנתי. "פצי" נוסע צמוד אליך מלפנים, האם רות? עבור. 
	[21 של 1] חיובי, הוא מסמן ל-3 שלי.
	כאן 42, רות. אם ככה אתה צריך להמתין ואתה לא שולח שום דבר אחר, עבור.
	[21 של 1] רות, פשוט צריך לבדוק את הנתיב מ-52 לנקודה [נקטע על ידי הכלי התקוע].
	42 כאן 2 של, הכלי התקוע, עבור.
	[21 של 1].., עבור.
	[42] 21 הבנתי, בשלב זה לא ניתן לנוע שם. הכלי התקוע, רות, עבור.
	04:51
	[?] כאן הכלי התקוע, אצלך, הגעתי בשלום, סוף.
	[42] בוא, בבקשה, לכלי שלי, אתה תראה אותו עם פנס מאיר למעלה.
	[?] 1 של [לא ברור].
	50, 50 כאן 5ב' עבור. 50, 50 כאן 5ב', עבור. 
	04:52
	50, 50 כאן 5ב', עבור. 50, 50 כאן 5ב', עבור.
	5ב', 5ב' כאן 50, רות, עבור. 5ב', 5ב' כאן 50, רות, עבור. 5ב' כאן 50, רות, עבור.
	04:53
	כאן 5ב', נמצא כ-30 קילומטר צפונה ממך, נתקלתי ב"דלת" [דוברה] הראשון, הוא נעזר ב"צהוב" גדול [טרקטור D-9], עבור.
	כאן 50, רות, סוף.
	04:54
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	1 כאן 42, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	42 כאן 41, הודעה, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	04:55
	42 כאן 41, הודעה, עבור.
	50 כאן 41, האם שומע? עבור.
	41 כאן 44, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 44, רות, עבור.
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	41 כאן 44, רות, עבור.
	04:56
	42 כאן 41, הודעה, עבור.
	50 כאן 44, האם שומע את 41? עבור.
	[קשר של 50] חיובי, עבור.
	כאן 41, התגברנו על התקלה, ממשיכים בתנועה, מבקש הנחיות, עבור.
	[קשר של 50]  40 כאן 50, 41 מודיע שהתגבר על התקלה ומבקש הנחיות, עבור.
	[44] רות, המתן, סוף.
	כאן 50, ממשיך בתנועה, עבור.
	40 כאן 41, האם שומע? עבור.
	04:57
	[44] כאן 40, חיובי. התקדם במהירות, רות, סוף.
	[הפרעת קשר]
	[44] [נקטע] כאן 40, עבור.
	50 כאן 41, הודעה, עבור.
	[קשר של 50] כאן 50, רות, עבור. כאן 50, רות, עבור.
	[41?] 40 כאן 4.[נקטע]..
	1 כאן 42, עבור.
	כאן 1, רות, עבור.
	כאן 42, איך נקרא ה"קודקוד" [מפקד] שלך, ש"כלים" שלו, נמצאים איתנו פה עכשיו, עבור.
	04:58
	כאן 1, זה 1 של "ספה", גיורא [רס"ן גיורא לב – מפקד גדוד 264, חטיבה 421], עבור.
	כאן 42, רות, סוף.
	[1] 42 כאן 20, עבור.
	[42] רות, עבור.
	[1] כאן 20, אנחנו התגברנו על העניין, אני מבין שיש מקום שצריך לעצור, עבור.
	42 כאן 1, עבור.
	כאן 42, רות, עבור.
	כאן 1, אני הבנתי ,קודם, שיש, שאי אפשר לעבור על "טרטור", עבור.
	כאן 42, נכון, עבור.
	[1] מה ההנחיות? עבור.
	כאן 42, המתן, אני אומר ל-40.
	04:59
	[42] תגיד ל-1 של "ספה", שאני פה רוצה ממנו 2 "כלים" [טנקים] להצמיד אותם לחבר'ה של 9 בשביל לבדוק את ה"מצמדים", עבור.
	[1] רות, עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 
	רחשים משך כדקה
	05:00
	1 של "ספה" כאן 42, עבור. 1 של "ספה" כאן 42, עבור. 
	05:01
	1 של "ספה" כאן 42, עבור. 1 של "ספה".
	רחשים משך כדקה
	05:03
	[44] 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 
	[תחנת ממסר] 4, 4, 40 קורא לך, עבור.
	רחשים משך כ- 6 דקות
	05:10
	4 כאן 40, עבור. 4 כאן 40, עבור. 4, 4 כאן 40, עבור.
	[44] 4 כאן 40, עבור.
	05:11
	[44] 4 כאן 40, עבור. 
	רחשים משך כ- 3 דקות
	05:14
	[44] 9 כאן 40, 9 כאן 40, הודעה, עבור.
	[קשר של 9] כאן 9, רות, המתן.
	40 כאן 9, רות, עבור.
	[44] המתן.
	[40] כאן 9, דו"ח מצב.
	05:15
	[9] 9 כאן 40, אנחנו טיהרנו מהחלק הדרומי ביותר עד צפונה מהצינור של שתי הרמפות, עבור.
	[40] צפונה ממה?
	[9] 9 כאן 40.
	כאן 40, רות, עבור. 
	[9] .., עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	40 כאן 9, האם שאלת כמה פנימה? עבור.
	[40] תאר לי את מיקומך עכשיו, עבור.
	40 כאן 9, מחזיק מהחלק הדרומי ביותר עד שתי הרמפות מעבר לצינור ועד לכיוון מערב, מעבר לכביש, עבור.
	05:16
	[40] כמה קילומטר זה מהמקום שעברת?
	40 כאן 9, אבדוק בדיוק, עבור.
	40 כאן 1, עבור.
	1 כאן 44, 40 כרגע עסוק, המתן, סוף.
	40 כאן 4, עבור.
	[44] 4 המתן, קבל את 40.
	05:17
	כאן 40, רות, עבור.
	[4] כאן 20, אני בצפון בולם, פה ושם עולים טנקים ואנחנו דופקים אותם, יש גם לנו פגיעות. נתן [רס"ן נתן שונרי – מפקד גדוד סיור ונ"ט 582], באזור "טרטור" – "לכסיקון", התחיל לתקוף, לא כל כך הצליח, אני אין לי איתו כרגע קשר. 21 שלי עלה לשם עם יחידת משנה, הגיע בערך לצומת "לכסיקון" – "טרטור", גם איתו אין לי קשר. אני אנסה ליצור איתם קשר, עבור.
	כאן 40, רות. מה שברור זה שיש לנו כאן בעיה אחת עכשיו והיא לחסל את כוח האויב שנמצא באזור "לכסיקון" – "טרטור", האם אתה מקבל את זה?
	[4] כאן 20, חיובי, כאן 4, חיובי. לפי דברי נתן [רס"ן נתן שונרי – מפקד גדוד סיור ונ"ט 582], יש שמה התנגדות רצינית מאוד על ידי נ"טים [נגד טנקים] וטילים, עבור.
	05:18
	[40] אנחנו יכולים להוריד ארטילריה שם.
	[4] כאן 20, הורדנו כמות רצינית של ארטילריה, גם האויב מוריד ארטילריה שם וכתוצאה מכל מיני סיבוכים הפסקתי אותה, אני הצעתי לו ..[נקטע]...

	כאן 40, אני רוצה שכתגיע ל"עכביש" 52, תדליק אורות, לרגע, או תן סימן ברקטה צבעונית, נמצא מדרום לך, רוצה לזהות, עבור.
	[40] האם 2 שלך יכול לפתוח בלחץ מיידי בחלק הדרומי של "מיסורי"? עבור.
	22:39
	22:21
	[2] רות, בסדר, מבצע, סוף.
	כאן 40, זה אפשר מאוד להגיע לשם מאחור, תוריד עליה זרחן, עבור.
	כאן 20, חיובי, מאחור, השאלה רק איך הוא יתמצא בלילה, עבור.
	[40] זה מביא אותו לקרבת "טלויזיה".
	כאן 20, לא מזהה, עבור.
	כאן 40, זה מביא אותו ל"אדום" 6525.
	20:40
	כאן 20, רות, בסדר, יחזור כ- 3, 4 ק"מ לעבר צפון-מזרח, עבור.
	כאן 40, מציע לקחת אותו ממקומו ב-167 "סגול" בכיוון צפון-מזרח, עבור.
	כאן 20, חיובי. פגע בהרבה, אבל דו"ח רק כשיחזור, עבור.
	כאן 40, האם פגע במישהו שם?
	[2] ... להערכתו, וקצת צפון-מערבית מ- 104, בערך באזור "סגול" 167, עבור.
	20:39
	08:37 – 20:39 
	רשת קשר אוגדתית "בשור" - 15 - 16 אוקטובר 73



