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תוכן
אני בצומת הראשונה
 יפה סוף(נושאי תדלוק)
מקומי ליד ה'דלד' האחרונה ,על 'עכביש'.
האם שלחת את 'במבה'?
 חיובי ,הוא הקים קשר עם 'ערד'.נמצא באזור מתג 53
נושאי תספוקת
חבירה בין 'במבה' ל'ערד'
(סגירת רשת)
 47התחיל
בסוף הסריקה תצטרך להגיע למצב של פריסה בין ה 'כחול' לציר
'טרטור' צפונה מ'טרטור' לכיוון 'עמיר'.
ערד :אנחנו מעבירים לך את החמישית שלנו
שלב ראשון ט יהור ,שלב שני בכוונתי להקדים נושא  12החתיכות
ל'דלדים' על ציר 'עכביש' ,לכל המאוחר ב  .0300בקשר לאבטחת
ה'דלדים' ,אנחנו נדאג לזה.
  – 41ממתין לפעילות שלךאנחנו מתכוונים להוריד את 'במבה' מ  52לעבר הכיכר שיעשה
פעמיים את 'עכביש'.

(שעה לא ידועה -בוקר)

תיק915(כוללהשוואהלתיק)912–תיקמח'היסטוריה
(בהמשך  911ו )914
(בתום הקרב נגד חט' )25
לפני שקיעה
שעה

מאת
2

אל
42

1

42

3

42

תוכן
התקשר אלי ( 111רמ"ט) והוא בדרך לכאן  .אני
מסרתי לו שאתם נמצאים ב 59
(בדיקת מיקום כוחות)
צריך להתמלא.
 :42יש פקק גדול על 'עכביש' .זה הולך לאט.
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40

מדווחים לי עכשיו על תנועות אויב מכיוון צפון מערב
לכיוון דרום  .לפי כל החשבונות אלו צריכים להיות
כוחותינו.
(בודקים)
האם עמיר שלך חזר אליך?
אני דיברתי איתו  .הוא טוע ן שבינתיים הוא ת .פ.
שלהם שם ולא משחררים אותו  .גם רצו קודם שירוץ
דרומה .בינתיים הוא ב'לקקן'.
(מברר שעמיר קיבל את האמצעים)
אני רוצה שתתמלא מחדש תוך  60דקות .הייתי רוצה
לצאת אתך לדרך ארוכה.
 בלתי אפשרי מדוע?יש לי את עמיר קדימה שהדרגים עוד לא הגיעו אליו .
ויש עדיין פה את  4בחזית שהוא במגע ולא הוצאתי
אותו למילוי.
 :3האם המגע חזק?
 לא חזק  ,אבל אני לא יכול להוציא אותו כי הדרגיםנמצאים בפקק עצום מאחור  .אני בעד שתיסע אליהם
ותתמלא מחדש על הדרך.
 חיוביאנחנו בהיערכות הזאת מאבט חים את 'עכביש' .אני
מעריך שאם ייצאו מ 'עכביש' ,הם שוב פעם יחסמו
כמו ב'טרטור'.
 כאן  :40האם את טוביה אתה לא יכול להביאבמקומך? איפה הוא?
 טוביה פרוס יותר צפונה. כאן  ,40אם כך תחליף בתוכך החלפה פנימיתותשלח אותו להתמלא .המילוי ב'עכביש' .59
מבקש שתברר אם הכלים של אמנון שהיו באזור
'לקקן' זזים עכשיו צפונה?
 :42הם עזבו את  265ונמצאים .263
 :1אצלנו כרגע שקט  .כמה כלים נטושים שיש בהם
אנשים שלא מוציאים את הראש ולא יורים  .אם תהיה
תנועה נשמיד אותם.
מצבך?
 משמיד מטרות  ,מתגלים טנקים מפעם לפעם ,משאיות כל מיני דברים משמיד...
 רות ,סוףהאם כבר קיבלתי החלפה להוציא את  4שלי?
  ,40יש החלטה והיא עוברת בדרגים השונים ויהיהבסדר.
 :3שיהיה ברור לך שרק עכשיו הגיעו הדרגים לעמיר
שלי .רק עכשיו התחלתי לצאת מהפקק דרגים ל 4
שלי והשלמות ל  1ו  .3יש לי גם נפגעים ויש כאן
הפגזה כבדה.
עמיר ריק ב 'לקקן' ויש לו  4פגועים לא לשימוש  .אני
מנסה להעביר לו דרגים  .ל  4שלי יש כלים שיצאו
מכלל שימוש והוא ריק .יצטרך להתמלאות בלילה.
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אני לא מאמין שאהיה מוכן תוך  60דקות.
 כאן  :40אם כן את  1ו  3תשלים מהם ושיהיוראשונים .האחרים יתמלאו ויעברו אחריהם.
 :40תעשה זאת הכי מהר שאפשר.
מה יהיו המשימות בהמשך ? אתה יודע כי אני ריק
40
במקום
משני הדברים  .האם אני יכול להתארגן
שהייתי בלילה?
  :40משימתך הראשונה לנוע מהר לציר 'כספי' 55להתמלא מחדש ולרדוף אחרי לכיוון שאני הולך.
 אני אתחיל לבצע לאחרשהשמשתשקע  :40חבל על כל דקה  ,אני ממליץ שתפתח בריצהמשוגעת כבר עכשיו.
 :1ומה יהיה עם 'לכסיקון' במידה ויתעורר שם
משהו?
 :40אני רואה שאתה מדליק שם מדורות .עוד  5דקות
להשמדת מטרות ונוע.
 אני עוזב אותך ורץ מהר למקום חשוב  .אני עושה2
את זה עם גבי ועם נתק'ה לאחר שיתמלאו מחדש.
 :2האם אתה יכול לחכות לי ואני קופץ אליך?
 :40תשיג אותי ב'כספי' .54
מה המשימה שלי?
40
 :40אחרי שאתה גומר אתה מתמלא מחדש באזור
'כספי'  .59אחרי זה אתה עובר ת .פ אריק ואני מקווה
שנראה אותך בקרוב שוב אצלי  .היה קרב מוצלח
מאד .כמה הדלקתם?
 עוד לא עשינו חשבון נפש  .אני מעריך כ  30או .40יש שם עוד מטרות  .אני יכול להיות אצלך תוך חמש
דקות.
 או קיי ,אחכה לך  5דקות על ציר 'כספי'. 20של חט ' אתה מאבטח את הצמתים 'צחצוח' ' ,חבקוק' ' ,חורבה'.
משמש כעתודה .את הפקודות אתה תקבל מאריק.
500
( 20מעריך שדפקו  30כלים)
(התארגנות ודרגים .הם מסובכים על 'עכביש' )55
 103קורא ל 20של ערד .אין תשובה
האויב מפגיז הפגזה חזקה את האזור שבין 'טלביזיה'
40
ל'טרטור' .מכאן אני מסיק שהם עדיין לא ויתרו על
האזור .אף אחד לא מתכוון כרגע להחליף כאן את .3
האם יכול להרים משני ל .81
 :40דיברתי עם  .81אני צריך לדבר עם השכן.
 אנחנו מוציאים את  .3יש בעיה להוציא את  4שלו. כאן  40אני מייד מתקשר לשכן.אנחנו עדיין בכניסה ל'כישוף'
41
(דיונים על הוצאת עמיריפה)
יש התקפת חי"ר על הכלים של  4שלי
40
 לא מזהים – ירדחושך 103קורא ל  40פעמים רבות בספוג
האם עוזי ישנו באזור?
3
 :3עוזי נסע ל'ציילון'.
 :42עוזי תופס את המקום
 :3איך הוא יעשה זאת?

4
 :42על דיברתי
 :3אני בינתיים רוצה להוציא את  4שלי.
 :42עצור בינתיים את  4שלך
 :3עוד לא הוצאתי אותו .אנחנו עוד יורים תאורה.
מתי מוכן לעבור?
1
40
 כאן  ,1רק עכשיו מתחילים להתאסף כאן  40זה קטסטרופה רות ,עושים את המכסימום כאן  40זרז את האנשים  .דורשים ממני להיכנסבלתי מלא ובלבד להיכנס  .אני לא רוצה לעשות זאת
אבל אין ברירה.
 :1יש לי בעיות קשות באיסוף האנשים
רוצה להוציא את  4שלי
42
3
 האם אתה יכול להגיע לפגישה ב'כישוף'? יש עדיין מגע אש בטווח 1000(קצין אני מתקשר להגיד מילה טוב ה' .שיש' (גד' )630
(ראש 86
106
נמצא ב 'מצמד' .עובד יפה מאד  .הוא כבר הצליח
הנדסה)
אג"ם)
לבנות ארוך  .אני מנסה לתגבר אותו  .תעביר לכל
האחרים ברכות ואיחולים.
כרגע הוא ייכנס עם ה 'צנע' ועם הדברים הנוספים
( 86ג'וני טנא) 106
לבנייה נוספת.
 -כאן  ,106כל הכבוד.
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תוכן
?
(השיחה נעשית דרך 86א).
(שיחה בין דוביק תמרי ל'במבה' – הובלת הדוברות)
('ערד' קורא כל הזמן ל'במבה')
מקומך?
 כאן 'במבה' אני בקצה המערבי של הכביש  .אמרו לי שעברתםפה ברגל
ערד :האם יכול לבוא אלי? תנוע לכיוון התאורה שכרגע נפלה
במבה :לאיזה מרחק?
ערד 3 :ק"מ
(לאחר הסברים נוספים)
במבה :מזהה.
האם אתם פועלים גם ברוחב של הצירים?
ערד (?)לא רק ביניהם אלא גם לכיוון צפון ,צפון מערב.
'ערד' מבקש שבמידת הצורך תוכל לתגבר אותו בתחמושת .האם
זה אפשרי מתוך מה שיש לך?
(לא ברורה התשובה)
במבה :רות בסדר
(הקלטה גרועה....
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(אי בהירות מוחלטת בסליל)
בכוונתי שתיסע לאורך ציר 'עכביש' עד צומת 'לקקן' ,תסתובב
ותחזור חזרה ל  .52בכוננות גבוהה להראות ל 'כבדים' את הדרך .
המתן לתיאום.
(קשיי קשר עם 'במבה')
 :40המתן לפקודה לזוז אחרי שאני אתאם וידעו שאתה נע.
 :40עד איפה הגעת?
במבה :לא עקבתי בדיוק .יותר מחצי דרך.
 40האם הכול שקט?
במבה :חיובי
 :40תגיע עד לצומת 'לקקן' ,תעשה סיבוב מהיר ותחזור .דווח.
(במבה קורא ואין עונה)
רוצה לבדוק אם אין שום הפרעות?
 עד כמה שידוע שקט שםרשאי לנוע  .מגיע לצומת 'לקקן' וחוזר מבלי להתעכב  .בחזרה
תגיע ל .52
דוח מצב
בשלב זה בסדר
 עד איפה הגעתי? בערך חצי דרך האם הכול שקט? חיובי :40ממשיך עד צומת 'לקקן' עושה סיבוב מהיר ומדווח לי.
נמצא  1.5ק"מ לפני צומת 'לקקן' .מזהה מצד ימין טור די ארוך
של כלים שרופים .האם ידוע העניין?
 כאן  ,44ידוע לנובמבה :ז"א שאפשר להמשיך לנוע.
מדווח' :צומת לקקן'
מבקש דו"ח מצב:
 :40תחסום את התעלה הזו באלף מטר מ'טרטור' .תשאיר שם
כוח.
ערד :ממשיך להתקדם
 :40אני אגיד לך איך לפתור ' .אמיר' מטווחת .אפשר שיהיה
צורך להנחית עליה ולקצר ממנה.
האם זקוק לזה פרקטית?
ערד :הגזרהבינתייםשקטה
 :40כדאי לנצל את השקט.
()...
 :40בסדר תקבל .במילא אנחנו מטווחים .אז ננחית על 'אמיר'.
אני מזכיר לך ש'במבה' נוסע על ציר 'עכביש' מדרום לצפון.
נמצא באזור מתג ' 42טרטור' .הכול בסדר
באזור נמצא זחל "ם פיקוד ויש בו פצוע שטוען שנמצא פה
שעות .אחריו יש גם טנק עם דחפור שנשרף.
 :40תפנה את הפצוע ותמשיך בתנועה.
במבה :כמובן .ממשיך בתנועה
דוח מצב:
ערד :נמצא על 'עכביש' ,בכיוון לתעלה שהולכת לכיוון 'עמיר'
 :40עד איזה נקודה הגעתם?
ערד :על'עכביש'לאהלכנובכלל.
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 :40על ציר 'טרטור' ,עד היכן הגעתם?
ערד42 :
 :40האם אתם ממשיכים?
ערד :איך אני יכול להמשיך אני תקוע...
 40היכן?
ערד :כנראה שזה ארוך זו אגפית
 :40בכיוון תעלה שהולכת לכיוון 'אמיר'?
ערד :חיובי ...בינתיים אני מבקש שייתנו לי ארטילריה לכיוון
'אמיר'.
נמצא ב'עכביש' 52
תפגוש את ה'דלדים' ותוביל אותם ל'לקקן'.
במבה :רות סוף
 :40האם אתה ליד ה'דלדים'?
 מיד זז לכיוון ה'דלדים' :40זוז מהר ותודיע לי אם הם בתנועה?
 :41רות ,סוף
(במבה עובר לרשת במבה)
בקשר להעברת ה'דלדים' על הציר ישנם שני כלי רכב שחוסמים
את הציר .הטנק חוסם את הציר .מפנה את הפצוע
 :40נדאג לזה
כאן  40השכן 41 ,השכן סיפר שיש לו כלים שהם ינועו בראש
'יפתח' ואנחנו לקחנו על עצמנו את האבטחה וההובלה של
ה'דלדים' על ציר 'עכביש' .התכוונתי לעשות זאת עם 'במבה'.
'במבה' טוען שיש שם כלים שחוסמים את הדרך וכדאי להזיז
אותם .כדאי לצרף לשדרה טנק שיפנה את הציר
אנחנו תכננו טרקטורים .נראה אם זה מאורגן כבר
ה'דלדים' שלי מתקדמים .אני מקווה שמישהו מקבל אותם
בהחלט ממתינים להם שם .האם יש להם טרקטורים?
 :41חיובי
 :40כדאי שאלה ירוצו בראש ויפנו את הציר מכלים דפוקים.
 :41יש בראש.
 תןליאת40דחוףיש לנו מצב כזה שאנחנו במגע .ירו מלפנים מטווח קצר אש
חזקה מאד  .זה משני הכיוונים  .כלומר בין שני הכבישים אש
חזקה .אנחנו שומעים 'כבדים' נוסעים על הכביש .האם זה שלנו?
 :40אנחנו לא נוסעים על 'טרטור'.
ערד :זו הבעיה שישנה אש חזקה בין הצירים  .חושב של טנקים .
כל פעם נופל לי פגז רציני  .אני רואה שהמצ ב פה לא כל כך
מוצלח .נראה איך יתפתח .בינתיים אני לא יכול להתקדם בכלל.
 :40תנסה ללחוץ אולי הם יסתלקו מבין שני הצירים
ערד :אני חושב שיש שם כלי רכב שיורים אש רצופה בצרורות
ארוכים שמוכרים לי רק מטנקים
 :40יש להם גם נגמ "שים .אנחנו נכניס כלים שלנו כשתהיה
תאורה.
ערד :אני מוכרח להזיז אחורה קבוצה אחת איזה  50מטר .הם
נמצאים על מישור נוראי .אני מבין שלנו אין טנקים על 'טרטור'.
 :40אין
ערד :אם כך הטנק הנוסע שם.
 :41ה'דלדים' בתנועה .אני סוגר רווחים ביניהם ודואג שכולם
יזוזו.
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(דיון על יכולת הסיבוב ב'לקקן' של ה'דלדים')
תן להם פקודה לעצור
כאן  :42כרגע נת נו את כל הפקודות כי אמרנו שזה י לך .זה
הימור אבל כדאי  .אם המומחים שנמצאים במקום אומרים שזה
ניתן כדאי להמר
 :41סטולר במקום .אני מתכוון לעבור ב'לקקן'
(ערד מבקש סיוע ארטילרי)
 47לא עונה לי .אני לא יכול לקבל אפילו אש.
 תשמע אני רוצה לקבל אש על 'טרטור'  .43האם אפשר? :42חיובי
ערד :תן לי על 'טרטור'  43ואני אתקן  .האם אפשר להכניס על
כל הציר שני טנקים ,השטח עד אלי שרוף לגמרי
 :42אני אעלה כלים לעמדות
ערד :עמדות לא יעזרו לי .זה לא נעים אתה יכול להכניס פנימה?
האם נמצא מעבר ל'מתג' )52( 42
 :41בדיוק
 :42האם יכול להיות שאתה שומע טנקים מאזור שלנו
 :41יכול להיות
 :42אתה בוודאי יודע טוב ממני  .על כל מקרה הרעש מאד מטעה
כי יש תנועה שלנו.
 :41יכול להיות אבל תפעל על 'עכביש' .מה אכפת לך.
הם נכנס ו לתנועה  .לעצור אותם זה מסוכן  .אתם נרדמים  .האם
יש משהו בקשר ל'לקקן'?
 40 :42מדבר עם 103
 :41אם כך אני עוצר אותם בשלב זה.
 :42לעצור את ה'דלדים' בצד לאפשר לאמצעי לנוע לכיוון.
 47 :42לידי שמע אותך ,מתקשר אליך מיד.
 :41אין אפשרות להעמיד את ה 'דלדים' בצד .מי שרוצה לעבור
אותנו חייב לרדת לחול.
 :42בשלב זה שיעצרו
 :41עצרו .סוף
האם הגעת לצומת 'לכסיקון'
 שליליאולר  :3תוך כמה זמן בצומת?
היכן בדיוק ראש ה'דלדים'?
 :41נמצא בדיוק בצומת במתג 'עכביש'  .52בעמידה
האם ראש ה'דלדים' הגיע לצומת?
 נמצאב'עכביש' 52בשלב זה .לא ממשיך לנוע. אני דיברתי עם  40שלך הוא אמר לי שעוד חצי שעה יהיהבצומת .אני מחכה להם.
 42של  :2חיובי בצומת
 42של  :3בין 'לקקן'  49יש לי פקק של כלים פגועים (נמצא
כרגע בצומת 'עכביש''-לכסיקון')
 42של  :2מה המצב בגזרתך?
 חוץמזהנלחמיםעל'טרטור' עם בעיות? חיובי האם של עוזי? חיובי ,תפנה את הרשת ל 40אני מבין שלנו אין ברירה להוביל שום ברירה להוביל ב 'עכביש'
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אם לא נפנה את ה'דלדים'.
 אם נמשיך האם נוכל להביא אותם ל'לקקן' עוד שעה? אם לא תהיה התנגדות :40האם שלחת למחסום טרקטורים?
 :41שלחתי .הטרקטורים מספיק גדולים לפנות מכשולים
מהכביש.
תדאג להגיע במהירות ל'לקקן'
 :41האם יש 'במבה' בדרך?
 :40חיובי ,תכף ב 53
 :41האם עדיין שם?
 חיובי :41תגיד ל'במבה' שיעלו על הרשת שלהם
(מוסר תדר של ה'דלדים')
 :41יש להם פקודת תזוזה
 חיוביאתה עם חצי משלך תלווה את ה'דלדים' על 'עכביש'.
במבה :אני שולח את המשנה שלי ללוות אותם .אני נמצא ב 52
 :42רות ,בסדר ,אם היתרה אתה נשאר עם 'ערד'.
האם יצרת קשר עם 47
 חיובי מה המצב שם?כאןמתחילתיק912
האם קודקוד?
 חיובי :40אנחנו מסייעים לעוזי שהוא על ציר 'טרטור' .הוא מסובך
בהיתקלות ב 'טרטור'  .42צריכים להכין את הדרכים המתאימות
כדי להכין טנקים נגד טנקים  .הוא מחפה עלינו על חי "ר של
האויב .כדאי שתכין ותתפוס עמדות במקומות הגבוהים.
 באיזה כיוון? :40מה שנראה זה בקשר בין ציר 'טרטור' ל'עכביש' בגבעות
שנמצאות על יד מתג  39של 'טרטור'.
 רות בסדר אכין לך. :40תניע אותם במהירות לפני האור שיחזיק את העמדות.
תגיד ל  47שיענה לי
אני מקדם כבדים שלנו כדי שיסייעו לך
ערד :לאן מקדם אותם?
 :42בין 'טרטור' ל'עכביש' בין  40ל 52
איזה גודל יחידה אמר לי  40לשלוח ל'ערד'?
 (בקוד – א – ל  -גדוד?) :3האם יודעים מה המספרים אצלו?
 :42היום מפתח ג-ד
 :3אז אני שואל אם יודע איזה עצמה?
 ברור לי שפחות 150 :3אחוז
מה המצב אצלך?
ערד :בקשר למה העניין?
 תאר את המצב האם יכול לדחוף קדימה???
האם כל זה ב ?42
 -רות חיובי
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 :40מאיזה כיוון הם מפעילים את הירי?
טוס( :לא ברור)
 :40האם הכוונה מתוך 'אמיר'?
 אני לא יודע בדיוק .הם לא היו כל כך רחוקים. :40האם נתקלתם בחפירות או שזה שטח פתוח?
טוס :מצאתי שם חפירה אחת אבל החבר'ה שם במצב לא טוב.
 :40האם נתקלתם במשהו מהמצרים ? תברר בדיוק מה המצב
ותמסור לי  ,כך שלא תהיינה בעיות  .לפני שיפתחו באש נתאם
ביניכם.
טווס :תברר מה המצב ותמסור לי  .אני בינתיים אקדם את
הטנקים
האם אתה מניע מהר את הכוח שלך לעניין שאמרתי
 חיובי מקבל הסברים .הם
 :40אתה תהיה בכוננות אם יתפתח משהו בגזרה ההיא
ברשת 'ערד'
איך נקרא זה שבא אלי?
 הואיקרא'בדיה'  :20האם נכנס ל'טרטור' או ל'עכביש'?כריש :הם יבוא בקשת שבין 'טרטור' ל'עכביש' ושם יבדקו את
השטח.
בכיוון התנועה
ערד :צריך להסביר להם היכן אנחנו נמצאים
שלהם?
כריש :תיצור אתם קשר ותראה להם בדיוק איפה אתה נמצא.
מציע שיגיע על הציר עד 'טרטור'  39או  40כדי ש 'ערד' יכוון
אותם כי אנחנו לא מכירים את הגזרה הזו.
 :40הוא עצמו נמצא ב  .42אתה מ 'כספי' תגיע ל 'עכביש' ושם
תכנסו בין 'טרטור' ל'עכביש' .תעברו את 'טרטור' לצד השני.
 :3אני אקח את 'בדיה' .מקווה שיהיה בסדר.
 :40אם יהיה צורך שלח איתו קודקוד יותר גבוה
 :3אני אשלח את  10שלהם איתם
קודקוד למכשיר
 רות מביאים אותו :40תתכונן עם שחר להיות על הרכסים מול 'עכביש'
 :1האם משני הצדדים?
 :40האם זה נתק'ה?
 שלילי ,מדבר קודקוד  1של נתק'ה  :40טעות ,אני צריך את  1שלי (קודקוד למכשיר)בוקר טוב – עוברים למלקוד .תתאם איתם
כוננות עם שניים ,מוכן לפעול ברכסים ממזרח ל'עכביש'
 רות :40תהיה מוכן לפני השחר כי על 'עכביש' תהיה תנועה שלנו
שנרצה לסייע לה.
מצב ההתקדמות
 :41מתקדמים ,מהלך חמישי
 :40האם פיניתם הציר?
 אנחנו נעים על הציר  ,כולנו בהתקדמות  ,אותנו אי אפשרלעבור.
 :40כוונתי שעל הכביש  10ק"מ לפני לקקן יש שני כלים
שרופים שחוסמים ,האם שלחת מישהו לפנות
 :41אנחנו כרגע לפני א.מ
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 10שלהם שזה

('בדיה'?) בדרך אליך  .שלחתי איתם גם את
אהוד.
האם מחכים לנו ב'לקקן'?
 דיברתי אתו שיחכו ב'לקקן' וגם יעזרו לפנות. :41האם יכולים לתת לנו הובלה ל'מצמד'
 :40מ'מצמד' ההובלה שלהם.
אתה בכוננות עם היתר  .המשך למלא .אתה תתיישב בגזרה שמול
הכביש
מה שלום עוזי?
 :40עוזי עובד קשה .נמצא בלחצים .שלחתי את גבי לעזור לו.
 :1שמעתי שה'דלדים' מגיעים
 :40בתנועה .יכול להיות שאתה תצטרך לחפות עליהם.
הוא (ה'דלדים') בתנועה .יהיה בין שני הצירים במקום הצר בין
'טרטור'  39ל .40 -תקרא את 'במבה' אליך ותפנה אותו.
20 שכן 40 :שלי ביקש שאני אפנה את ציר 'עכביש' מהכלים
הכבדים .מה מקומו?
 :40כאחד עד שתיים מהצומת 'לקקן'.
 :20האם יש ירי והתנגדות שם?
 :40שלילי ,על ציר 'עכביש' שקט .בראש הולך  41שלי.
 20שכן 41 :יודע שאתם צריכים לעבוד בכיוון דרום ולפנות?
מיקומך?
 נקודת דוברות .היה רעש( .לא ברור)(ניסיון יצירת קשר – יש רעשים)
אני חוזר ל  3למקום שהיה קודם לקחת עוד נפגעים
אני בתנועה .תוך  10דקות אגיע עם החלוץ.
 שלח את ה 'במבות' במהירות ליצור קשר עם אמנון ומיד החזראותו לכיוון עוזי.
 אמנון קיבל הוראה לפנות צפונה ולפנות את הפגרים מהכביש. .עדיין לא מדובר
תסייע בפינוי נפגעים ובפעולה כללית
בהסתערות .גם כבדים שלנו נכנסים לפעולה.
מה מקומו של  1ששלחת?
 עלה כבר על 'כספי' בקשר עם 'ערד'. :40תכניס לו גם את 'במבה' ושיהיה בסיוע לעוזי גם בכבדים
ובסיוע כללי.
הגעתיעםהחלוץל'לקקן' .עדיין לא פגשתי את אמנון
 תעשה זאת מהר. רות אשתדל תתעניין בקשר לפינוי דרך הגבעות :41הגעתי לצומת .יש פה פקק נוראי  .אבל אין אף אחד שאפשר
לדבר איתו.
 :40תנסה לקרוא להם ברשת שלנו ואני אקרא ברשת שלהם
אני מבין שאתה בשלב זה ב'טרטור' ?42
אנחנו בין  42ל'עכביש'  .51יש כאלה שעוסקים בפינוי  .אני מיד
בודק את זה.
 רות מה התכניות שלך ? האם הכלים שברשותך לא יספיקו לךלפינוי?
 כרגע… פה יש כ  15לפנות אליך  .אני לא אהיה מוכן לפינוילפני 20 ..או  .30כדאי שתחשוב לשלוח לי לכיוון עכביש 51
לקחת את ה .15
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מה המצב ב'טרטור'?
(?) – אין תשובה
 :41מסרתיאתהכוחלאלהשנמצ אים פה .הם קיבלו אותו .
הסדרנו את נושא הסיבוב .אני חוזר אליך בדרך העוקפת .נפגשתי
עם  40המקומי .אתן לך תמונת מצב כשאחזור.
 :40האם מתרשם שהעסק יוכנס בסדר?
 :41אני משוכנע
 :40האם הציר פנוי?
 :41הם דואגים לזה .הציר אני לא יודע אם פנוי.
 :40חכה לי שם .האם שמו חיפוי להבטיח את הכניסה?
 :40אני בדרך של אתמול.
קבל דוח
 דרכי ל  – 40לא שומעים טוב את ערד(? – אין תשובה)
עד להודעה חדשה  1שלך מסייע לערד  .תכפיף לו את 'במבה'
אתה תקבל את הרכזים כלפי צפון על שני הצירים בין 'חמדיה'
ל'כישוף'.
 האם לנוע לשם? :40לחכות להתפתחויות  ,ללמוד מה קורה ב 'ערד' .אתה פועל
מצפון והוא דרומה בציר 'עכביש'.
 אני מאזין כל הזמן :40ברגע זה מסרתי לך את הגזרה
אני אישית בתנועה למקום שהיינו בו יחד  .יש לי שם יחידת
משנה וקודקוד .10
 זה תקין .להתקדםהאם יש לך ( 6במבה) שפועלים אתך?
(ניסיונות יצירת קשר עם 'ערד' – דרך ממסרים)
מאחר והיה צורך ללוות את ה'דלדים' הם התפצלו .תבדוק אם הם
חזרו אליו
 6 :3הכלים נמצאים אצל 'במבה' .קיבלו שלוח  )?( 2כלים
ל'לקקן'.
 :42שלא ישלח
 זה פקודות שהוא מקבל מ'ערד' זו אי הבנה .לא ייתכן שמדבר על 'לקקן'. 22של  :3אבדוק את זה שנית .דיברתי עם במבה אישת
ב'לקקן' לא צריך שום במבה.
ערד :רוצה להתקפל
הקשר שלי עם 'ערד' נפסק אבל שמעתי שהוא רוצה להתקפל  .נע
לגזרתו ונראה מה המצב  .רכז קצת יותר במבות לידך ו אולי גם
תביא יותר כלים .תבדוק מקרוב מה המצב
 4 :3שלי ייצור אתו קשר.
 :40תבדוק דרך  4מה המצב  .אם הוא יכול לתת לי יותר סיוע
ומה הבעיות איתו.
 :3מיד אני אגיד לך
הבאתי את כל השיירה את כל ה 'דלדים' ל'לקקן' ומסרתי אותם
לשמן.
 :81רות ,ביקשתי מברן שתמ שיך ללוות את העניין עד למים .
רות עד כאן?
 :41תודיע לי ואני חוזר לעשות את זה.
 :81דווח שראשון במים
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האם רשאי?
 :40אני התרשמתי ממך שאין בזה צורך  .אם אתה חושב שיש
בזה צורך אז תיגש.
 :41הכול הולך יפה .רק אין פה אף אחד שקיבל את זה על עצמו .
כל אחד אומר שמישהו אחר.
 אז לך ותגמור את העניין ותחזור מהר רות סוף 2של השכן היה ב'חמדיה' ,האם הוא עזב שמה?
 כאן  40לא ידוע לי  42 .יבדוק .אין לי כרגע תמונת מצבמ'ערד' .תן לי תמונה של  1שלך.
 4 :3שלי הזדהה והתחבר ל'ערד'.
 :40האם אהוד גם שם?
 כן זה א הוד .אהוד נסע עם משנה  1שלו 'בדיה' .הדיווח משםשהכול שקט בינתיים.
  40אני שמעתי לפני שהתנתק שהוא רוצה להתקפל.מה בקשר ל'טרטור'?
' :40טרטור' לא פתוח.
 41שכן :כמה אני יכול להתקדם?
 :40בהחלט שלילי.
 :41ממתין
 42קורא ל'ערד'
יש לי קשר עם  2שלי שנמצא באזור 'סרוק' ו'שיק'.
 מה מצבו? הוא קצר בבטן ,אבל הוא מחזיק. :40אני מקווה שניקח אותו היום אתנו וגם נביא מזון ותחמושת.
 4שלי עם 'ערד'.
 :40האם 'ערד' נשאר בשטח ואיפה פועלים?
 :3באזור 'טרטור' בין  40ל...
 עקוב אחר מה שקורה שם.תן דוח מצב מ'ערד'
 הם במגע יחד עם  .4לא מצליח להבין מה המצב  .פרט לזהשהם במגע והם משתפים פעולה.
 :40האם הרושם שהמצב תקין?
 :3תכף אתערב ואשאל לשם ביטחון.
שוכבים על המדרון הקדמי ...לגמרי ,לגמרי לצאת משם
 :42תקראו ל 47
(קורא ל )47
כנס לרשת 'ערד' הוא זקוק לך דחוף
האם 'עכביש' פנוי?
' :40עכביש' היה פנוי .גם עכשיו פנוי.
 :41האם אני יכול לשלוח לשם...
 :40אינני יכול לענות לך עכשיו מכיוון שאינני בתצפית  .נסעו
שם לאחרונה רק ה'דלדים' .עדיין לא ניסינו לעבור ביום.
 :41הם יש לך מישהו שם?
 :40אני נמצא מעל לציר ה זה ממזרח  .חכה אני עוד מעט אגיע
לתצפית ואעשה ניסיון מעבר בציר ואמסור לך מידע.
 תודה :3מציע שלא ייסעו כרגע בעכביש כי יש קרב עם טנקים  4 .שלי
נתקל ב  2טנקים 1 .הושמד .יש לי קשר טוב עם 'ערד'
 :40תראה ש  4יפעיל עבורו ארטילריה כי יש לו קש "א ול'ערד'
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אין.
 הוא טוען שהם צפופים מדי בשטח וזה מסכן 4 .שלי טוען. :40אם כך שידלג חלק לאחור ויתפרש.
 :3הוא ידלג חלק לאחור ויתנתק מ 'ערד' .אני מציע שאנחנו ניתן
למטרות שישפיעו .גילינו מרגמות בין  186ל'טרטור' .42
 לא ידוע לי על מרגמות מסרנו את זה ל .42 רות תנו אותן כמטרה.(האם אפשר לומר לי משהו על 'טרטור')
 40רות ,הטרטור אינו בעיה שלנו  .תמתין .האם אתה צריך
לדחוף שיירות פנימה? טרטור עדיין לא פתוח .סוף.
אני מסדר לך אש על 'טרטור' .43
(בלבול ברשת בנוגע לסיוע ל'ערד)
עוד לא רוצה אש על 43
'ערד' כרגע מקבל סיוע מקש "א שישנו ביחידת הטנקים של .4
ערד לא רוצה כרגע אש על 43
(לא ברור אם רוצה או לא רוצה)
כרגע יצאתי מהמים ובדרך חזרה
 האם העסק עובד שם? :41זה ייקח זמן ,זה לא כל כך פשוט ,יש כאן צפיפות נוראית.
 כמה זמן להערכתך? ראשון בפנים בעוד חצי שעה ואחר כך לאט. :40מה מעכב אותם? למה לאט?
 :41שם די צפוף  ,כלים מנסים לעבור את ה 'דלדים' ועל ידי כך
נוצרים פקקים  .אני עושה פה שיטור תנועה  .כרגע אני בדרך
חזרה.
 האם יש שם מי שיזיז את העניינים? אני לא יודע .לא מצאתי שם כתובת.האם 'עכביש' פנוי?
האם זה אתה שנמצא מול 'טרטור'?
 :3שלילי :ב'טרטור' נמצא רק  4שלי .עכשיו שארית  4אני
מקדם לאזור 'כספי' ו'עכביש' .באזור ההוא שימתינו לפי הצורך.
דוח מצב
 :41עד ל 'מצמד' כרגע נמצאים ב 'חצר' הראשונים שבהם . .
השאר פרוסים מאחורה
 יפה מאד. :41שם נמצא השכן שלנו שהיה ראשון בשטח אתמול והוא
נמצא במקום ועושה את זה.
 :81הוא הסכים וישמח לשתף איתך פעולה  .אנא לווה את העניין
עד הסוף.
 :40אני צריך לחזור ל  40שלי .אני שם אהיה גלגל חמישי
בעגלה .גם ככה צפוף שם יותר מדי ויותר מדי ניתנו פקודות.
 :81יש עגלות שנוסעות רק עם  5גלגלים .נא הישאר במקום.
האם שמעת?
 :40שמעתי .מה המצב שם למטה?
 :41שם צפוף מאד  .יושב שם השכן שלך מימין עם כל החבורה
שלו ,עם אלה שהיו שם אתמול  ,אני לא יכול לקחת פיקוד על כל
החבורה הזאת ולהגיד להם מה לעשות .אני לא חושב שזה מועיל.
 :40האם הוא יעיל פעיל שם?
 :41בינתיים צפוף
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 אבל הם בשטח ועושים פעילויות? :41הם בשטח וודאי שעושים
 :40בסדר ,אני מדבר תכף להחזיר אותך אלי.
כרגע אין לי נתונים מדויקי ם מ'ערד' .אסור לך להתקדם  .אני לא
מצליח ליצור איתו קשר  .נותר לך להגיע עד לקו של 'עכביש' –
'טרטור' כי זה יהיה קו הפצצה .עד ל .41
יש לי תצפית טובה על 'חמדיה' יכול להביא לך הרבה ידיעות
 מצויןתגיד לכלים הקדמיים שלך שישימו לב לעורף שלהם.
,
המצב הוא כזה שאתה מתבקש להיות שם אפילו בניוטרל
למקרה שתראה שאתה צריך להתערב  ,דווח לי אם העניינים
הולכים בסדר  ,נחזיר אותך על מנת שתוציא את היומית גם
בשבילנו .אני רוצה אולי לארגן שם שיירה עבור עמיר.
 :41בינתיים לא מצאתי כאן שום דבר שאפשר לעשות אתו
משהו .אין כאן שום דרגים.
'עכביש' כיוון
 :40אני חושב להתחיל לשלוח כעת דרך ציר
שאנחנו נלחמים כעת על 'טרטור' ו'עכביש' פתוח .האם תהיה
במקום ותוכל לכוון אל עמיר.
 :41ברגע שתיקחו את 'עכביש' ואת 'טרטור' לא תהיה לי בעיה
להעביר לעמיר .השאלה היא איפה עומדים ב'טרטור'?
 בסביבות 'טרטור' .43 האם כברת הגעתם לשם? אנחנו לוחמים שם. אני מקווה שזה הולך :40לעת עתה זה הולך למרות שאין לנו כוחות גדולים  .כדאי
שגם בכיוון זה שאתה נמצא יקיימו לחץ.
 :41מקומו של עמיר?
 :40ב'סרוק' .תתעניין אצלו.
 בסדר אני אמצא אותו. :40האם לא יהיה בלגן?
 :41הבלגן יהיה נוראי כל זמן שלא גמרו לסדר את ה 'דלדים' .אי
אפשר להיכנס ל'חצר' .לעומת זאת לעמיר אפשר להגיע.
 :40שים עין אחת על החצר ועין שנייה על עמיר.
 :41אם עמיר נמצא ב'סרוק' ,האם ציר 'לכסיקון נקי?
 עד כמה שידוע לי מצפון מזרח לו נמצא האויב.(דיון עד היכן אפשר להגיע)
עמיר נמצא לאורך ציר 'שיק' ,עד צומת 'לכסיקון' – 'שיק' .מצד
ימין איפה שכתוב סכר ב  139ובמתג  .256היו ידיעות שיש שם
אויב .באזור 'סגול'  ,139אזור .254
דו"ח מצב
?קבל דוח מצב מ  4שלך ומסור לי
באיזה נקודה זה ? האם החבר 'ה שלי לא תוקפים יחד אתכם את
האויב?
....
 :40אני מבין שאתה בסביבת 'עכביש'
אני מאזין לרשת של  4לא יכול להפריע לו כרגע ' .אורות' שלי
נכנס למדרון .הם נמצאים בשטח פתוח ודפקו לו  3כלים .הכנסתי
את כל  4שלי.
 :40שיאבטחו עם זלדות מצד ימין .רואים טנקי אויב
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האם יש לך קשר עם 'ערד'?
40
 שלילירק הסגן שלו ענה
'אורות' שלי טוען שמצד שלו יש 'שמלים' .יש לו קשר ל 'ערד'.
40
ההוא דורש ממנו להיכנס וההוא אומר לו שדופקים לו את כל
הכלים.
 :40שלא ייכנס ויאמר ל 'ערד' להתפשט ולהגן עליו בכ יוון
ה'שמלים'.
 רות סוףהאם אתה נמצא יחד עם הכוח ? האם הכלים נחלצו בכוחות
ערד
עצמם?
(התשובות לא ברורות)
יצרתי קשר בין התוספת ל  .4מנהלים מגע .עוד מעט אדווח לך.
42
יש תנועה של אויב מערבה  .רואים שיירות שלמות משאיות
40
ואנחנו מטפלים בהן.
מה קורה באזור ?52
במבה
 4שלי (אהוד) במגע שם  .זה נראה די צמוד  4 .שולט במצב על
40
הצומת של 'כספי' – 'עכביש' .אני רואה כלים נוסעים על ציר
'עכביש' .האם ידוע לך?
 :40חיובי
 :3האם מודע שיש שם מגע ? אני רואה פה על 'עכביש' שיירות
של כלי רכב מכל הסוגים יורד למטה מצומת 'כספי' על 'עכביש'.
 :40הם יודעים
מקומכם המדויק (לא שומעים את תשובות ערד)
ערד
 :40האם מדבר משנה ערד?
האם הכוונה ל 'טרטור'  ?42האם אתם רוצים להתפנות מהתעלה
שנמצאת בסביבות 'עכביש'  ?51היכן אתה רואה את אהוד פועל?
לאיזה כיוון הלך?
באזור 'אמיר' מזהה כלים של האויב שנעים לכיוון צפון.
3
 תן לי להסתכל ..אני לא מזהה.אני נמצא בגזרה מימין לצומת 'עכביש' .על ידי יש שלושה כלים
42
של טוביה נוסעים קדימה  .הם לא עושים כלום  .אולי אפשר
להתקשר לקודקוד שייקח אותם.
 :42שילכו קביני .תגיד לי מה אתה מזהה.
אני מזהה הרבה עשן מהיריות שלנו באזור הבית הצפוני.
 :42אני חושב שנוריד הרבה  47לאזור.
 מסכים אתךלנו במגע .מדברים שיש הסתערויות 4 .שלי הוא בקו .39-51
40
אני מקבל דרך  23שמתוכננת התקפת נגד לכיוון 'אמיר'.
 :40אני מכניס את טוביה.
אתה צריך להישאר במקומך ובהזדמנות נפנה את הנפגעים  .היתר
ערד
צריכים לשמור על ציר 'עכביש' נגד טרטורים מציר 'טרטור' .אני
רואה שזה בין  42ל  .51אני רואה אתכם במפה .לא בעין.
? האם יש לכם
האם יש לכם זלדות שמפנים את הנפגעים
ערד
נפגעים? אם לא אל תתנו לחי"ר שלהם להרים ראש.
באבוקה הימינית טי62.
42
( 4טוביה) כוחות שלנו של  3שלי בין 'עכביש'  51ו'טרטור'  .39אני רוצה
שתתקדם ב'טלביזיה' ב'טרטור' .57
בוא תיכנס לקרב מצפון ל  3שלי מ 'טרטור'  39עד 'עכביש' .51
4
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אתה מימין .תפעל על ציר 'פוטון' לכיוון מערב ,לעבר 'סגול' 194
ו .104
רות מבצע
ב'לכסיקון'  265משאיר אבטחה דרומה של  6כלים .פרט לזה לא
משאיר יחידות בגזרה  ,בעקבות הוראה של  103זו גזרתך .
הולכים לעבור בצפון באזור 'שיק'( .מזדהה) אני אולר של אמנון .
היינו פרושים באבטחה צפונה ודרומה על כל המרחב .כרגע עובר
לאחריותך
 מה עשית עם היחידה שקיבלת ממני אתמול (עמיר) חי וקיים  .היחידי שיכול לעבוד כרגע ,עובר לכיוון 'שיק' .אניממלא כרגע את כולו ועולה אל ..שם מתפתח מאמץ
אני אצל עמיר יפה
 מה נשמע שם? הכול תקין ,נדמה לי שיש בריחה שלהם. :40אנחנו ב"ש" ב"ש" ענק.
אני מבין שהגעת אליו דרך 'לכסיקון'
 שלילי דרך הסוללה.תתכונן גם אתה להיכנס לקרב
לפי דעת עמיר גם 'לכסיקון' פתוח
הכנס לפעולה מדרום ל  .3תכניס יחידה מ'עכביש'  53דרומה .יש
אויב תיצור עמו מגע.
 האם יחידת משנה שלמה? תתחיל עם אחת. 1יפעל מדרום לך מ'עכביש'  51לכיוון מערב.
מצבך?
 התחלתי לנוע לפני  3דקות .בינתיים שום דבר  ,מזהה אתהיחידה מימיני שלך
 :40נוע ושאף למגע .אבטח אגף מצפון.
האם מתכוון לתפוס את  194ו ?104
 חיובייש לי כוח ב 'חורבה' בדרום הרחוק  .מזהה כוח גדול נע מ 'אדום'
 ,285 – 283צפונית ,צפון מערבית
נוע מהר לגזרה השמאלית שלי .תפוס על 'עכביש' משמאל.
אתיתרתהחטיבהתביאלכיוון 'גרפיט' כדילאבטחמול
שריוןשעלוללבואמדרוםל'לכסיקון'.
 רות ,אם כך צריך אישית לקפוץ לשם. :40היחידה שלך צריכה לתפוס יותר דרומית ל 'עכביש' .תגיע
לשם אתה פלוס שני גדודים.
מאזור 'חורבה' מדווחים שרואים אבק חזק
אצל עמיר המצב מצוין  .יש גיא הריגה לא נורמ אלי .חושב
שהאויב נסוג .אין לחץ על עמיר
 שיינצל את ההצלחה וידפוק כיוון שאנחנו בקרב שריון ענקי .הפעלתי אפילו את טוביה.
האם אתה יכול לתת לי תמונת מצב?
 אתה חייב לצפות  .מפעיל את טוביה מצפונך .אתה במרכז  .גםנתק'ה מופעל כלפי דרום.
תישאר עדיין במקומך .הקרב עכשיו בעיצומו.
נפל טייס של נו .תהיה מוכן להוציא אותו (פעילות להוצאת
הטייס)
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עמיר מנהל קרב .הדליק כבר שניים.
 יופי אמשיך להדליק עודהאם מזהה רק"ם האויב?
 זיהיתי רכב אמפיבי ואני נע לשם :42תזהר לא להיות עם אגף ימין שלך לכיוון האויב בכדי לא
להיפגע .בנוסף ,לאורך האגם מ כיוון דרום יש התקדמות מכיוון
דרום יש התקדמות אויב.
 :40תזהר ,פתחו עליך באש מימין על היחידה ששלחתי אותה
ל'עכביש'.
האם אתה במגע עם האויב?
 חיובי עבור :40דווח מצב נגד כמה טנקים  ,איפה אתה עומד ואיפה הם
עומדים ,מה אתה עושה?
 :4כרגע הגעתי ל  ,134חוטף מדי פעם שטוח מסלול  .עוד לא
ספרתי ,תכף אדווח לך.
 :42יש לי ידיעה ש מדרום מערב ל 'מכשיר'  30כלים של האויב .
ייתכן מוסווים.
אצל 'מצמד' יש הפגזה גדולה מאד  .צריך להטעין 'דרדרים' .לא
להעביר ברדיו מה קורה .ההפגזה ממערב
(הטייס חולץ)
יש ידיעות סותר ות על אויב שנמצא על 'לכסיקון' ונע צפונה .
התצפיתן שלי מדווח אולי כלים שלנו חדשים שלא הספיקו
לצבוע אותם .האם זה יכול להיות?
 :42שלילי
כוח אויב בגודל של חטיבה נע לכיוון צפון על ציר 'לכסיקון'.
הראש שלו עם  40כלים ב'לכסיקון'  .282צריך להוריד לשם את
הציפורים שלנו .יהיה הרבה שלל.
 :42בסדר היכן אתה הולך להיערך?
 באזור 'אדרה' :42מצוין ,משם תוכל לרדת למערב ולקצר טווח בהמשך.
הטייס חולץ
מדובר בכלי שלי שנדלק והתפוצץ.
התעלה הזו שיוצאת מ 'סגול'  185לכיוון' ' טרטור' מלאה חבר 'ה
שמפעילים 'שמלים' וכל מיני כלים ואם יש מישהו בסביבה
שמסתכל צריך להפעיל את  27על זה.
 אתה יכול להפעיל(מפעיל סיוע מ )47
(וידוא כלים וזיהויים על 'טרטור')
גם  103מתערב למנוע ירי על כוחותינו
אני מזהה כלים על ציר 'לכסיקון'  ,250האם ייתכן שיחי דה
שלנו?
 הכול יכול להיות יש ערפל קרב  .תזהה היטב עם המשקפת .תבדוק את הסוגים.
תודיעו לחיל האוויר שלא יסתובב ,חבל עליו
(ממשיכים בזיהוי כלים על הצירים)
האם לפני היחידה שלך עוברים טנקים שלנו?
 2שלי במגע עם כוח אויב כ  15כבדים מכיוון צפון -מערב .אם
הוא ינוע לכיוון צפון מערב הוא יהיה לבד בשטח  .צריך לקדם
את  3בקו אחד אתו.
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 :40מה הקו שהוא תופס?
 :4אני כרגע ב 'סגול'  194בעמדות לכיוון צפון – מערב .באגף
ימין שלי מפריעה לי 'טלביזיה'.
אני לא יודע על מה  4מדבר .אני נמצא באזור 'טרטור' כשמצד
ימין יש התעלה הזאת מ'טרטור' .85-41
 הוא נמצא על  194ועל  ,104אתה צריך לסגור קצת לכיווןשלו.
 :3אני חייב לגמור כאן עם הארטילריה את התעלה כי משם
יורים את ה'שמלים' ודופקים לי כלים
 טוב פעל.במורדות הדרומיים מערביים של 'מכשיר'  30טנקי אויב כיצד
אתה נערך מולם ? תיערך באזור 'חמדיה' לשמור על המורדות
הדרומיים מערביים של 'מכשיר'.
 כאן  4אני כרגע לא מזהה טנקים האם אתה בטוח שאלה טנקי םחיים כי יש שם הרבה מאד דפוקים?
  :20תן בחזרה את  3שלי והכול יהיה בסדר .זה שהיה רתום. :42גם בלי  3כדאי שמישהו יישלח לשם כדי שלא נהיה
מופתעים
תאמר לציפורים שאפשר לעשות נזק גדול לחבר'ה שנעים מצפון
האם אתם נעים לעבר הכוח שנע מדרום?
 :40נערכים
 :41לפי מיטב ידיעתי שלילי.
 :20יש לי יחידת משנה ב'גרפיט'
 :40תודיע להם שיש לנו כוח ב 'אדרה' ושיתכוננו להיכנס ת "פ
אם יהיה קרב .. .אנחנו התכוונו לפעול עד 178
 :20אני מציע שאני אפנה את הכוח שלי מ 'גרפיט' כי הוא ריק
מתחמושת .אעלה אותו ל'כספי' להתארגנות.
 כאן ' ,40כספי' תפוס .בשלב זה כדאי שיישאר נשאר סוף'ערד' בין 'טרטור'  42ל'עכביש'  51בתוך תעלה עמוקה.
(מבררים)
מה נשמע אצל עוזי?
 יכול להיות יותר טובהיזהרו משריון אויב פועל בשטח.
לפי כל הידיעות יורים על 'חמדיה' מכיוון 'מכשיר'.
 :4אני אישית עולה על 'חמדיה' עם 3
דו"ח מצב  :יצרתי קשר עם עוזי  .נתתי לו תמונת מצב  .נמצא
בתעלה בין  42ל  .51הוצאתי תצפית על 'חמדיה' לכיוון 'מכשיר'
ומחכה לידיעות ממנה  4 .שלי מנהל מגע ומחליף אש  .יש לו 4
כלים ,סליחה  3כלים פגועים .אני מחכה להשמדת השמאלים.
 האם אתה במגע עם טנקי אויב כרגע לא מזהה. תאם עם טוביה הוא רוצה לע לות ל 'חמדיה' .תראה אם ישצורך.
מיקומך?
 אני נמצא בתצפית גבוהה ביותר ב 'אדרה' .רואה את השדרההענקית של האויב שנעה ב 'לכסיקון' .מתחיל לשפר עמדות עוד
מעט .מציע להוריד ציפורים .זה יהיה כמו במלחמה הקודמת.
 -מסכים אתך
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 :1זו הזדמנות טובה  .אני מתכו ון להיערך באזור  166ובאזור
 .100עכשיו מתחיל לפרוס.
 :40צא לסייר קדימה  .צור קשר עם 'גרפיט' .אתה מוכרח ליצור
מארב שעדיין לא היה כמותו.
 זה מה שאני מנסה לעשות  .אני מכנס את כל הקודקודים  .רוצהלפעול בשקט ובשכל.
הם
 :40אני מתרשם שאתה צריך למשוך יותר דרומה אחרת
יכנס לאזור החפירות באזור 'לקקן'.
 :1לא הם עוד רחוקים משם מיד מבצע
 :40אבל אתה רחוק מדי מול האזור שלנו כך שבסוף תתפוס
אותם בחוץ ולא מהאגף.
 :1אני נמצא כרגע על 'אדרה' ,על 'כספי'  .57מכאן אדלג לכיוון
'עקול' .אתפוס אותם מהאגף
 :40חושב שכדאי שתנוע לאזור 'יחפן' לתפוס אותם בין  269ל
 176בשטח השמדה שבין הביצה לבין 'לקקן'.
 :1ב'גרפיט' כוחות שלנו אני רואה אותם היטב.
 אלה כוחות של אמנון  ,תיצור איתם קשר וקבל אותם ת "פ.תגיד להם לעלות לרשת שלך ולהתכונן לקבל פקודות  ,אם תוכל
להגיע ל'יחפן' זה יהיה יותר טוב .מה נשמע עם היחידה שבמגע?
 עברו את הכביש לצד השני ותפסו עמדות שולטים על העניין. :40רות ,תגיד להם לפתוח עיניים.
באזור 'עכביש' אין טעם להכניס את כולם קדימה אם יש כאלה
1
שעוד מתקדמים – שיישארו מאחור.
דרכי .איפה
( 4טוביה) אני רואה שהיחידה הרתומה שלך עכשיו עוברת
אתה נמצא?
 :4אני אישית עליתי על 'חמדיה'.
 :3האם רואה את התצפית שלי על 'חמדיה'?
 עדיין לא איפה שאר היחידות? 3 :4שלי תופס את 'חמדיה' 2 ,במגע תופס טילים  .תזהר מאזור
'טלביזיה'.
 :3אני מסתכל על אזור 'טלביזיה' במרחק  3000וביניהם עוברים
הרתומים שלך .מי נמצא ב ?194
 2 :4שלי פרוס לאורך .194
תאר לי היכן כוחותיך?
3
 אני פרוס בין 'טרטור' ל'עכביש' באזור  52ו  .40יש לי תצפיותלכל הכיוונים  .אני יכול לזהות בתנועה את זה שנכנס ל 'עכביש'
.51
 האם יש לך מגע עם נתק'ה? הוא בטווח גדול ולא משפיע  .לכיוון טוביה אני יוצר עכשיוקשר ומחבר את התפרים
מה עושה עמיר שלך בצד השני
3
 כשדיברתי אתו היה שקטמקומך?
41
 :41אצלך בעוד  10דקות
של נתק'ה נמצא באזור 'אדרה' בסגולים  166 ,192ו  .100נעים
20
לקראת יצירת מגע עם הכוח הנע מדרום לצפו ן לכיוון שלך  .הוא
'שנון'
ניסה ליצור קשר עם 'גרפיט' ולא הצליח .תודיע לכוח שלך.
()14
היכן אתה יושב .תרים יד
3
 -האם אתה ב'חמדיה'?

20
 שים לב אני מימינך כולה על הרכס הגבוה משם יש תצפיתנהדרת.
הכוח שהיה באזור 'גרניט' יוצא משום מה מהשטח  .זה לא טוב .
הוא היה במקום מצוין לעצור
של מדוע הוא יוצא?
 כי הוא ללא תחמושת  .ב'גרפיט' יש עוד  6כלים באבטחה כלפידרום .זה שעולה ל'כספי' הוא ללא תחמושת.
 :40הבנתי 1 .האם שמעת?
 :1יש לי עוד כוחות אפשר להוריד לשם כי הם כבר התמלאו .
האויב נעצר בשל האבק ומתחיל לצפות.
מה המצב אצלך?
  3שלי תופס את 'חמדיה' .אני כרגע על 'חמדיה' לא מזהה כרגעשום ירי מכיוון 'מכשיר' אלא  2שלי חטף מהאגף יש לו 3
נפגעים .נמצא ב'סגול'  ,194יישר קו לכיוון צפון מערב מצפון ל
.3
 תשגיח לאגפים. :3דיברתי עם 'דלוג' עם עמיר  .המצב אצ לו שהוא מחזיק  .יש לו
כבר כלי שני פגוע  .הוא פוגע בהרבה כלי רכב  .בגזרה שלי  ,אצל
'אורות' יש  5כלים פגועים  .כל הנפגעים פונו  .עכשיו שקט שם .
אני בקשר עם .4
 האם האויב הסתלק. -קשה לי להבחין .המתן כרגע אנחנו חוטפים.
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42

'טלביזיה' ו'חמוטל' .יש
מצבי בסדר  .מי שמציק לי זה אזור
ידיעות שיש כ  30כבדים בגיא שהם לא נראים ולא במגע.
(שיחה עם מסוק – עצים)
'מכשיר' מלא חי"ר עם אויב
דו"ח מצב
 :1האויב מ'אדום'  271מתקדם לכיווננו ויש לנו גם ארטילריה.
(מזהיר את  1מאיגופים)
כלים כבדים שנעים מסתערים .האם מזהה את העשן השחור.
 :3מזהה
 :4כדאי לדפוק אותם  .יחידה שלי בשטח נמוך  .אם הם עולים
מצבנו חמור .האם אתה יכול לתפוס אותם באיגוף שמאלי.
 :3שלילי הכוח שלי למטה נמצא במגע קרוב עם שמוליקים  .לא
יכול להפנות .יכול רק ממקומו .יכול לתת לך  27לשם.
 רות ,תן לי 27מה המצב בין 'נחלה' ל'טרטור'?
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הייתה תנועה של  20כבדים מכיוון צפון מערב לעבר היחידה
שלי בשב  .194התקרבו לטווח  3000ופנו ישר דרומה  .כרגע
נכנסים לצפון 'אמיר' בשדרה ארוכה  .כדאי דרדרים להוריד
עליהם.
 המתן(מחכים לחילוץ טייס)
במשולש שבין 'טרטור''-עכביש''-לכסיקון' שריון אויב מצפון
ל'אמיר' כוח שריון נוסף
השריון נע כרגע מול גזרתך
האויב מנסה לאגוף אותי מימין  .אני מוכרח להוריד לשם כוח
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משנה .אני באמצע ביצוע
( 3ו  4מדווחים שהם בעמדות טובות) – מדווחים שהאויב הפסיק
להתקדם בעקבות ההנחתה הארטילרית
ערד תעשה הכנות לצאת  .אם יש לך כאלה המצריכים פינוי  ,אני
רוצה ש  3יחפה עליך ויעזור לך לצאת  3 .אני רוצה להוציא את
'ערד' ,חפה על יציאתו
 רות בסדר :40אם יש לך זלדות עזור לו להגיע ל 52
 הוא ייצא דרך 'עכביש'הכוח של האויב התפצל לכמה חלקים  .חלק אחד נמצא באזור
הבתים כאשר שני טנקים שלו בוערים  .חלק הסתובב ונע כנראה
לכיוון צפון .האם אפשר לקבל עוד מ  47זה היה פנטסטי.
סוףתיק913
המתן בינתיים במקומך .הודעתי הקודמת בטלה
(השוואהלתיק)916

מה המצב אצלך?
(לא שומעים את תשובת ערד)
האם אתה בתעלה שיצאה מ 'שחור'  ...14רות ,ראיתי ...אם אתה
תצא לכיוון 'עכביש' ומשם תפנה צפונה מזרחה לאורך 'עכביש',
אני אוריד שתיים -שלוש זלדות שיעזרו לך לצאת  ...האם יש לך
בקשות נוספ ות? אולי תחמושת? ...אני לא יודע  ,אבל אם אני לא
יכול לעזור לך אז תחזיק עד שיוציאו אותך
(לא שומעים תשובות ערד)
( 4מדווח על צורך להוציא יחידה שלו מ 'חורבה' בשל שהיא
ריקה)
היכן ש  2שלי הוא דפק  3כלים .לנו אין נפגעים  .הוא שולט שם
על השטח .הם התקדמו עד 'לכסיקון' בין  .271 – 273לא פתחתי
עדיין באש  ,פרט ל  27כיוון שהאויב רחוק ממני באזור 'בוצר'.
דרומה אני ערוך יפה ורק ממתין שיתחיל להיכנס.
 אני מבין שקיבלת ת.פ את הכוח מ'חורבה' רות ,סגרתי את האזור הדרומי באזור 'כספי'  61נ.ג 31 .עלמנת שלא יתחשק לו לעשות איזשהו איגוף מדרום.
 שים לב שאמנון הוציא את שלו באזור  .263יש לו שם דבריםקלים.
 ראיתי ,אם האויב יגיע לשם אני יורד עליו מהגבעות ודוחףאותו לים.
מה המצב אצלך? האם אפשר להתחיל את היציאה?
(לא שומעים תשובות ערד)
 :42בסדר גמור
האם אני יכול יחד אתך להתחיל את היציאה של ערד ? בין  51ל
 52יש תעלה מסומנת בירוק ,האם לא נשקפת משם סכנה?
 :3האמת שאני לא יודע
 :42נראה לי ש כדאי לעשות זאת דרך השחור  ,לקחת א ותם עם
רכב .כשתשלח את הכלים נוריד לשם .47
 :3אין תחמושת
 :42נתגבר על זה
ב'עכביש'  50הדלקנו כמה מדורות  .האויב נסע לכיוון 'אמיר' .יש
שם ריכוז גדול של כוחות
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 :42האם ידוע לך על אויב ב  ?267תמשיכו לדפוק ותהיו מוכנים
לקבל אותם  .אסור לתת להם לעלות צפונה גם אם זה אומר
שצריך לעלות על 'גרפיט' על מנת למנוע מעבר.
בודקים את המצ ב .עוד מעט  40יחזור מהתייעצות ויודיע לך .
ערד
מעשית אתה יכול אבל בודקים את זה בגלל חשיבות הדבר.
(לא שומעים את ערד)
ברור לי לגמרי .עוד  5דקות  40יסיים את הדבר הזה.
( 22חט' אני מבין שמקומכם ב 'מבדיל'  .73שים לב כוח אויב בסדר גודל
כשלך נמצא על 'לכסיקון' אדומים.278 ,275 ,273 ,
)?500
 1שלנו תופס מולו את 'יחפן' מוכן להכות  .כרגע האויב עומד .
תישאר בהאזנה תקבל פקודות עוד מעט  .נרצה להפעיל אותך
מדרום ל'יחפן' באזור 'צחצוח' על מנת להשקיט את האויב מדרום
ל  1שלנו.
(חט' היכון לתנועה מהר להשמדת אויב .עם כמה יחידות אתה?
2
 שתי יחידות .השלישית בציונה)500
 מהר ,מהרמדווח על  100טנקים באזור 'צחצוח' .הם מתחילים לנוע מזרחה.
42
ב'גרפיט' אין לנו כבדים  .כיוון שאמנון הוציא את כולם  .אני
42
מקדם לשם יחידת משנה.
 :42חשוב מאד ,מאד.
 :1תודיע לאמנון שאנחנו נעים לכיוונו.
(לשים לב לעוד טייס שצנח)
 :1אתה צודק  ,כדאי להכניס את  2לכיוון 'צחצוח' .התצפית שלי
ב'כספית'  63מדווחת לי על בין  70ל  100טנקים באזור 'צחצוח'
 :42אני אכניס את  2דרומה שייכנס בציר 'פיתום' וירד לעבר
'צחצוח'.
 רות טוב מאדענו לי כבר… אני רוצה ש  20שלך ינוע מהר זו הזדמנות פז.
2
 20של  2פקודות :כוח אויב נמצא ב 'צחצוח' ומערבית ל 'צחצוח' ,על ציר
'לכסיקון' 1 .שלנו באזור 'גרפיט'' -יחפן' בבלימה .אתה נוע
לאורך ציר  ...דרומה עד 'חיליק' ושם פנה צפונה עד ציר
'כרוניקה' ,משם צפון מזרחית ל 'צחצוח' .תתייצב על מנת
להשמיד את האויב הזה  .הוא בגודל של חטיבה  .יכולים לתת לו
דפיקה בלתי רגילה .כל היתרון שלנו .האם מוכן לתנועה?
 כאן  2מוכן לנוע בעוד כמה דקות  .האם יכול לשחרר את  1שלישנמצא על 'טליסמן'
 :41שלילי ,נוע עם שתי יחידות משנה שלך.
 רות עבור ,תנסה לצרף אלי גם את  1שלי בסדר ,בינתיים רוץ מהר.מדווח על ענן אבק משמאל ל'עכביש'
 :42הם שלנו
קורא לך
42
 :42האמן לי שאני לא שוכח לרגע  .לא יכול לתת לך תשובה
כרגע .המתן.
דו"ח מצב  :כוחותינו בעמדות באזור 'יחפן' ובאזור 'כספי'  61נ"ג
41
 .31אויב נמצא באזור 'צחצוח' בקצה המזרחי  .חוץ מזה באזור
'לכסיקון'  269כ  30-40כלים נוספים שנעים לצפון.
 :41האם נעים לכיוון ו'ברום'?
 שלילי ,מנסים לנוע לצפון  ,מתמרנים סביב עצמם  ,אנחנושולחים יחידת משנה ל 'גרפיט' שאם תהיה תנועה צפונה יבלמו
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אותם.
אני ר ואה משמאל לי הגיע עכשיו ל 'עכביש' כוח של נתק 'ה הוא
מסתער לכיוון צפון  .לא מתאים פה בתמונה  .הם מסכנים את
כוחותינו
מרבית הכוחות שהיו בהסתערות בחווה נעים במנוסה צפונה
באזור 'סגול'  140ובית המשאבות  .אנחנו הודפים אותם
בארטילריה .תשמע 'עכביש' פתוח שיתחילו להזרים.
 :42ידוע לי זה בסדר.
 :3אז לא כדאי להגביל אותנו .כי עושים עם זה עסק טוב.
 אני מסכים אתך אז קדימהבאזור הצהובה יש  10חיילים שלנו באזור 'טרטור'  .42יש
כוחות נוספים שלנו בתעלות  .צריך להיזהר על מי יורים  .כוח
טנקים שלי פרוס ממזרח לכוח שלך.
דחוף! האויב ראשו ב  269על 'לכסיקון' אני יורה עם ה  47שלי.
יש לי מעט מאד לזה  .מעריך שמדובר מעל חטיבה  .דחוף
ציפורים .כרגע משפר עמדות אליו ב'גרפיט'
 כאן  40נכנס לציר 'פוטון' ומתקדם לכיוון הענייןרוצה להעביר את 'ערד' למקום אחר  .הוא בגזרתך  .תרכז לו
תובלה.
 :3אולי עם כמה נגלות אוכל להוציא אותו.
 :40תתחיל בכמה נגלות.
אין לי כרגע תשובה .אני אומר שנית אתה מתקפל והולך לעכביש
 52משאיר...
(תיאומי ירי)
עדיין לא יצרתי קשר ל'ערד'
זה יהיה בזלדות בהרבה נגלות .תיצור אתו קשר
האם אתה יכול לצאת מהתעלות ל 'עכביש' .תעשה את זה בנגלות .
אני אוריד לך  5זלדות עם מפעיל נשק והם נוסעים למעלה ויקחו
אתכם בנגלות.
 רותצריך להגיע אורחל'עכביש'  .55תוריד אותו ותארגן לו ליווי.
 :41מצטער יש לי זחל ולא אוכל לעשות דברים בשביל יש לכם
סיור.
סוגר עליהם מכיוון 'גרפיט' .אחרי שחטפו מאחור ומ  47הפסיקו
את התנועה .יש שם יותר מחטיבה .אני סוגר אותם מצפון לדרום.
הם פרושים בצורה רחבה .עדיין לא יצרתי איתם מגע אש.
(מזהים כלים שלנו של חט '  600באזור 'חורבה' באזור .265
כמעט ירו עליהם)
נמצא עם הראש שלי ב'פוטון' .היכן נמצא ?1
(תיאומים למארב)
 1 :42פרוש בחלק הדרומי שלו ב 'יחפן' .הוא יסביר לך יותר טוב
ממני .תיכנס לרשת שלו.
תכנס ל 'עקול' עם מלוא העצמה ומשם תרד לכיוון 'יחפן' ותתפוס
את 'יחפן' ודרומה בין יחפן ל 'צחצוח' .אני פרוש באזור 'גרפית'
לוחץ דרומה
 :2האם יש לך כוחות ב'צחצוח'?
 :1יש לי ב 'צחצוח' ויש לי ב 'כספי' .אתה תשלוט מ 'יחפן' לאורך
כל האויב .האויב נמצא על 'לכסיקון' .269 ,275 ,271
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 רות ,הבנתי ,בתנועה ,סוף.איך הקשר שלך עם 'ערד'?
 הוצאנו נגלה אחת אבל יש לו עוד בשטח. :40הוא מדווח שיורים לו מעל לראש .תבדוק.
אני קצת משנה כניסתי  .נועו מ'פזום' ל'כספי' ומשם ל 'צחצוח'
ומשם לתפוס עמדות לכיוון  .269 – 273עשו זאת מהר
קבל ידיעה ב'אדום'  265כוח של אמנון.
מנסים להוריד את  1ו  2מרשת 'כריש' ולעבוד על 'טלה'
בעוד  5דקות אצלך.
רות
? אנשים נפגעו אצל  4כולל מפקד
תגיד לאמנון שיוציא את הכבדים שלו מאזור 'לכסיקון' ,שייקח
אותם יותר צפונה .בעיות בזיהוי בינו לבין האויב.
בקשרל 'ערד' דיברתיעםעוזי  .כנראה נשארו  8אנשים שלו
ועוד שניים שלא יכולים לזוז  .יש מעליהם כלי של האויב  .זה
באזור התעלה המפורסמת  .אני אדפוק את הכלי ואוציא את
האנשים .יש לי גם שניים משלנו מכלי שלנו שנפגע  .נוסף לזה
עוזי תקוע לבד בשטח .נתתי לו ג'יפ.
 רות בסדרהאם לדעתך יש על 'טרטור' אויב?.
 למה לדעתי ,בטוח שיש המון חי"ר. רות בסדר, :3אני יודע שצריך להכניס חבר 'ה כמו עוזי לפי תכנית כי נדמה
לי שהם לא הלכו לפי הסדר  .אתה רוצה לשמוע את התכנית
שלי?
 :42אחר כך .אפגוש אותך יותר מאוחר.
 :3תשים לב לתעלות  .צריך לעשו ת תכנית לפי התעלות ולפעול
בשיטה של עוזי.
 :42מאה אחוז .גם אני חשבתי כך.
 :3מה שעשו קודם וכמו שאנחנו עושים זה לא מתאים  .מארגנים
חבורה?
 :42בהחלט
 :3מחכה שתעשו אתה ואז נתקפל
צפו היטב כיוון שיש ידיעות  ...אנחנו צופים מה זיהינו שכוח של
האויב בסדר גודל של  15-20כלים נע בכיוון צפון מ'מיסורי'
'חמדיה' ויש לנו
 :4אנחנו עומדים על המקום הכי גבוה על
תצפית עד 'חמוטל' ואנו רואים כל דבר ..האם 'טלביזיה' ו'מכשיר'
אצלם?
 חיובי ,יש שם חי"ר .אין שם כבדים ,עד כמה שרואים.שימו לב במלבן שבצומת טרטור ''-לכסיקון' עד המים שייך
לכוחותינו ,למרות זאת מסתובבים שם כוחות אויב.
 :22על 'טלביזיה' יש חי"ר עם טילים
שומע ש  2שלי הוצא ל'לקקן'
 המתן האם יש לך קשר אתו? :42כל הזמן .הוא טוען שיש לו כלים פגועים (עם תקלות)
 :3ציר 'עכביש' פתוח .יבוא הנה נסדר אותו
 1שלי נמצא באזור 'לקקן' הוא ריק לגמרי  .הוא מפורר לגמרי .
אוכל לבנות אותו מחדש.
(סוף תיק ( )916השוואה המשך תיק )914
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תנועה גדולה מאד על 'לכסיקון'  263כלפי צפון האם זיהית?
 :42זה אויב מטפלים בו
האויב התקדם עד  .267צריכים כוח מולם מצפון
 :42האם אתה מסתדר שם?
 :1צריך כוח של 'כבדים' מ'לקקן' שיעצור אותם משני הצדדים .
 .אני חייב
אני בסדר  .אבל כמעט שלא מקבל ארטילריה
ארטילריה.
 :42אני מייד דואג לזה (מתקשר ל )47
 :42מה עם הכוח של אמנון שהיה שם?
 :1היה כאן וכנראה שהוא התקפל.
האם שמעת את הדיווח של  43בקשר ל 'לכסיקון'  .252יש שם
תנועה מצפון לדרום ושל כבדים ושל בינוניים שנושאים
'שמוליקים'
הייתי כרגע אצל נתק 'ה .המצב אצלו מצוין  .חיברתי בינו לבין
קרן.
ראיתי את 'דוב לבן' יורד למטה .צריך להזהיר שיזהו
אני כל הזמן מנסה לחלץ קבוצה של  10אנשים שלי באזור 4
וב'אבזם' כרגע שקט  .אנחנו רואים התעוררות באזור 'אמיר' .חוץ
מזה שקט.
 :40האם  41התקשר אליך?
 :40פקודות:
אתה שומר מגע  .אולי אקח ממך את עוזי  .משימתך העיקרית
כרגע היא להתמלא מחדש תוך שמירת מגע אבל בחריצות
ובמהירות ,בקצב בזק.
ברן מה נשמע:
 :40הכול בסדר ,מתעוררים לחיים.
 מה שלום נתק'ה? אני בדרך אליו..אני רוצה שקרן יחליף את נתק 'ה ונתק 'ה ימצא מחסנים למילוי
מחדש.
ב'לקקן' יש גם יחידת משנה של  4שלנו (טוביה) .צריך שתחזור
אליו
 40יורד עכשיו לבדוק את הקרב של  .1.2אתה נשאר עם .3
כוחותיי 1 :נמצא ב 'סגול'  ,190שולט על 'לכסיקון' 3 ,נמצא
כק"מ אחד צפונה מה'ביצה'  ,269שולט על 'לכסיקון'.
 כמה הדלקת? :1הרבה ,לא יכולנו לספור  .האויב נדלק מול שתי הגזרות הללו .
עצרנו את ההתקפה שלו  .מה ש לא טוב שהדרגים שלו בורחים
לאזור 'בוצר' ושם ביקשתי מקרן שיעלה עליהם
 :40חבל שהתחלת מוקדם ולא נתת לו להיכנס.
 זה היה מסוכן מאד  ,אם לא הייתי מתחיל הם היו פורציםצפונה .היו להם בערך  40טנקים לכיוון 'לקקן' ולא רציתי לקחת
על עצמי את הסיכון.
 :40אומרים שהיית מא ה אחוז ואני מצטרף לזה  .עוד מעט נכניס
גם את קרן .האם רוצה את 'אבזם' שלך?
 :1שלילי הוא לא יספיק להגיע.
דוח מצב:
'חורבה' ל'סגול' 409
 :2יחידת משנה אחת שלי פרושה בין
והתחילה ללחוץ לכיוון 'צחצוח' .יחידה שנייה אוגפת את 'חורבה'
מדרום המרכז שלה  ,יהיה ב ערך ב'סגול'  456על מנת ללחוץ על
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'צחצוח' מכיוון 'חבקוק' .עכשיו כ  5000בינינו לבין האויבים.
 :40אני בדרך לגזרה
תאר לי איך פרוש האויב?
 :1האויב פרוש מ  256עד 'בוצר'
 :40האם בשדרה אחת ארוכה?
 :1הדרגים שלו ב  .275 ,273קרן חייב לנוע מיד מערבה בלי
עמדות בשטח הפתוח.
כוחותיי נמצאים ב'לכסיקון'  267במגע .רציתי לעזוב את זה אבל
הגיעו לשם 'כבדים' .הם התחילו להפעיל 'שמלים' .מבקש
שתתפסו את אזור  .266אנחנו דפקנו להם איזה 5 כלים .אני
צריך אותם למשימה אחרת .אני מבקש שתשלח יחידת משנה.
 :42כש  1שלי יסיים מגע אשלח אותו לשחרר אותם  .מי שנשאר
להחזיק את הגזרה זה אתם.
 :20שלילי ,סוכם עם  103שאתם מחליפים שם  .אני בהתנדבות
שם .אני באזור  266זה לא בריא ששתי יחידות פועלות על אותו
אויב באותו תחום .לכם אני מציע שתחליף שם עם יחידת משנה.
אנובעיצומושלק רב. מדליקיםאותם . הםמתרוצציםכמו
שפנים .כרגע הם מתאספים ב  265ונכנסים בין השיחים  .חושב
שתוך חצי שעה אפשר למחוק את החטיבה  .אני מציע שתצטרף
אלי.
 :40אני רוצה להצטרף אליך עם קרן ולפתוח את הציר  .עוד
נתראה .האם אתם לא רחוקים מדי?
ח :שלילי אנחנו ממש על 'לכסיקון'
 אני רואה אתכם .חבר'ה ,תרביצו אני מתקדם אליכם.חשוב שתתקרב ל 'צחצוח' .אני רוצה לתפוס את הזנב מ 'בוצר' עד
'מצמד' .חשוב לסגור מרחק מהר .היכן אתה נמצא עכשיו?
 אני נמצא ב'כרוניקה' 60 כאן  ,40אצל זה מחוץ למפה ,תכנס למפה יותר מהר. כאן  ,20האם מזהה 'כספי' ?61 חיובי, אני כשני ק"מ מזרחה ,בעמדת תצפית תגיע ראשון ל'כספי' 61יש כל כך הרבה מדורות שלא נוכל לספור אותן
תברר מי נמצא באזור 'צחצוח''-בוצר' ,תעשה כך שיקבלו אותנו
בנימוס.
 לא צריך ,הגזרה שלנו מהבוקרצריך אלי לשעה  1600את  20של 'אדה' ( )600ל'לקקן'.
הם רוצים את טוביה ב  1600ב'לקקן' .אני חושש שאם נוציא
את גבי אין מי ישמור שם על המקום.
 – 41אינני יודע  ,לא נתנו שום פקודות שמגדירות בדיוק  .גבי
נמצא כרגע במקומו בעמדותיו.
 :40האם אתה דואג לו שיתמלא מחדש.
 אין לו בעיות אם כן לא אכפת לי  ,אני יודע שטוביה צריך לעבור  .לא אכפתלי שילך ל 'לקקן' ,רק תברר עם השכן  .תבהיר לו שגבי יוצא
ושצריך לתפוש את הגזרה ההיא.
עכשיו הם מכניסים עוד כוחות מ 'בוצר' מדרום לצפון  .הם נעים
אלי .זה בסדר אבל היחידות של 'בוצר' צריכות לנוע מערבה.
 כאן  ,40זה בסדר אני רואה אותם.בשלב זה אל תתפרש  ,נוע במהירות  .אתה צריך לפנות יותר
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שמאלה .תפוס שוונג על הכביש ותרד קדימה ותתפרש יותר
מאוחר.
 רות מבצע  .תפנה שמאלה כדי שהאיגוף שלך יישב על הזנבלכיוון 'בוצר'.
(מאיץ בקרן " ,העיקר המה ירות .יותר מדי כלים שלך פרושים
במקום לטוס על הכביש  .הכיוון הכללי לקצה האבק משמאל
לכיוון 'בוצר'.
 :2מבוצע ,יש שתי קבוצות של  10של האויב מכיוון 'חבקוק'
שרצים אלי.
 :40האם אתה בטוח שמדובר בפלוגות אויב?
 חיובי ,גם השכן שלי מדרום הודיע על זה  .הם עדיין לא בטוו חשלי ,אבל אני משאיר שם משהו לכולם לכיוון דרום.
 :40אני חוזר שנית  ,הכיוון לא נכון  ,האם לא ברור שצריך לאגף
משמאל ולקפל את הזנב מקצהו מכיוון 'בוצר'? תשבור שמאלה
מה נשמע בראש הטור?
 רות ,בראש הטור הם יוצאים מול  1שלי .אם השכן שלישנמצא ב 'לקקן' וילחץ דרומה  ,הם פשוט ינטשו את הכלים  .הוא
צריך להקל עלי קצת את הלחץ  .הם עושים התקפות וכל פעם
יוצאים מספר כלים בהתקפה חזיתית ותוך תנועה נדלקים.
 אז זה יפה מאד  -אני יכול לסדר שתיקח את 'אבזם' ( )142מ-.41
הכיוון שלהם לא טוב  .שהיחידה השמאלית שתרוץ מה שי ותר
שמאלה .לא להתעכב  .צריך לרוץ בכול הכוח בשדרות מקבילות ,
רק אחר כך להתפרש.
שהיחידה של  1שהיא ת.פ של  )142( 3שתוחזר מיד ל  .1ברשת
'טלה'.
 :1הם לוחצים עלי חזק מאוד  .כנראה שקיבלו פקודה לא לעצור .
לגבי הדרגים שלהם  ,חלק כבר הצליחו להיכנס לתוך 'בוצר'
ולהסתלק.
 כאן  ,40אני אחיש חלק מ  2לעזרתך .עמוד בשקט ותדליק מהשיותר והלחץ יתפורר.
 זה מה שעושים.מציע שתיקח את  30שיעזור לך לכיוון להגיע מערבה  ,למשוך
צפון מערב
(ממשיך להאיץ בקרן)
בקשר ליחידה של  1היא עדיין עוסקת בחילוץ אנשים של יאירי .
היא קצת חסרה 'בטן'.
אני חושש שקרן ידפוק את הכלים שלנו  .צריך להזהיר אותו 3 .
שלי נמצא בנ.ג 10 .ליד ה'ביצה'.
 האם אתה בעמדות טובות? הכי טובות שיכולות להיות. טוב תמשיך להדליק משם. :1מכיוון 'צחצוח' יורים על כוחותיי
 :40אף אחד לא יורה משם.
 אולי זאת ארטילריה 5כלים שנעים צפונה נעצרו .הצוותים בורחים
 יופי 5 :1כלים שלהם ירדו לשרטון של הים ונעים מול 'לקקן' .מול
היחידה של השכנים שלנו שנמצאת ב'לקקן'.
האם מגיעים באגף השמאלי
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 חיובי ,מסתערים לפנים. האם אתה רואה שיירת הרכב ה ענקית .הם נעים עליה  .תחסוםאותם ותדפוק אותה
 :42היחידה הימנית ביותר שלך עדיין עומדת במקום  .עליך
לקצר טווח לכיוון נתק'ה .תזיז אותה מהר.
תזהיר את כוחותיך שהכלים במקום  ...הם שלי שלא יירו עליהם .
42
אנחנו נמצאים מדרום ל'לקקן'.
האם מקומך באגף השמאלי?
2
 חיובי הסיכוי היחיד שתתקוף אותו בכיס הוא רק באגף השמאלי  ,כיהם בורחים
 השמאל שלי כמעט במים אני לא רואה  ,הדליקו מדורות מהר  ,סגור 'לכסיקון' .האם אתהרואה אויב?
 כאן  ,20יש שם שיירה שהדלקנו עכשיו .טנק יש .משאיות.(תיאומים בין הכוחות)
מה המצב אצלך? כמה אויב עוד יש
40
 :40ישנה קבוצה של  12מתאבדים שועטת צפונה  .יש לי כוחות
מולם .הם עושים התקפות ייאוש.
 כמה הדלקת? יש המון ,לא יכול לספור תמשיך ,תמשיך ,סוףהאם החבר'ה של קרן עברו אל 'לכסיקון' ונעים מצפון לדרום
40
 חיובי, רות ,זה חשוב לי לדעת מי נמצא באזור  190דרומה מאזור176
 כאן  ,40שלחתי לך ג'יפים שיקשרו ביניכם עוד לא הגיעו… באיזה מקום על 'לכסיקון'? מדרום לאגם הקטן40א בשור תכין את ה'דגים'
 מה זה תסתכל בהוראות הקשר.המצב באזור  266לא ברור .לא בסדר שאין תאום בינינו
42
 כאן  ,42לפני שעתיים ביקשתי ממך לעלות צפונה על מנתלמנוע אי נעימות  .כרגע לא נוגע בנושא  .האם אתה במגע ממש
עם האויב?
 אנחנו דופקים אותם אבל ממזרח  ...אני לא יודע  ...זה מצבמסוכן.
 1 :42שלי נמצא ב'סגול'  190וזה החלק הצפוני ביותר שלו  .אני
אורה לו לזרוק עשן צבעוני.
כאן נתק 'ה ,שמעתי את שיחתך  .הכלים שאתה רואה במזרח הם
 20שנון
כלים שלי  .שום אויב לא עבר צפונה ומזרחה  .עצרנו את כולם
פרט לקבוצה הזאת שאתה יורה עליה .גם אני יורה עליה .אלו הם
הכלים האחרונים שלו
שנון :ב'לכסיקון' יש שם עוד למעלה מ  10כלים.
 כאן  20שנון :זה אני כל הזמן  ,אם תהיה תקלה נתאם בחירוםחש"ן.
 :1רות בסדר  ,עכשיו שים לב אמנון  ,קרן נע מכיוון צפון לדרום
האם אתה רואה את האבק שלו מרחוק?
 -חיובי ,הוא מכה אותם מרחוק?
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 שלילי ,הוא עולה עכשיו על 'לכסיקון' ומנקה בכול 'לכסיקון'.בוא נעזוב את הרשת .בכל אופן תזהיר את היחידות שלך.
(קרן קורא לאמנון
קרן עלול לעלות מול הקנים שלי
 :42הוא לא יעלה אני אעצור אותו עד תחום ה'ביצה'
חלק מהכלים בורח דרומה בדיוק אליך שים לב.
 1נמצא ב'סגול'  .176הכניסה ה'ביצה' ממערב למזרח.
 לא ידוע לי ש  1הגיע כבר ל'יחפן'.חלקמהנקמהשלנוביצענו . אפשרלמחוקאתהחטיבההזאת
בכללממפתהעולם
 :40כבר מחקנו אבל תראה למחוק מה שיותר אנחנו רוצים
להשתמש בציר.
 רות ,בסדר ,זה מה שאנחנו עושים .אנחנו מדליקים עוד. מה מדליקים? האם טנקים או גם דברים אחרים גם בי.טי.ארים(תיאומים בין רשף לקצין אג"ם )162
כ  20טנקים כנראה באזור 271
 כאן  ,40האם יש במקרה גשר בין (?) בציר לג'וליס :2אני אבדוק .ניתן להם שם לגמור להשמיד את הטנקים  .המקום
לא סביר לנושא כזה.
 כבר היו דברים בתרגילים שלהם .תבדוק.(תיאומים בין קרן לנתק'ה למניעת ירי הדדי)
אנחנו עכשיו עוסקים קצת בפיצוח טנקים ומטרות אחרות  .אם
אתה יכול קצת ללחוץ מצפון לדרום זה לא יזיק ליהודים.
 כאן  :1כול 'לקקן' מ  269עד  261על כף ידי  .כל מה שיש שםאו שבוער שם או שעוד מעט יבע
גבול גזרה צפוני עם קלמן הוא ציר 'סוגפן' .על קרן לתאם
הפלנו מיג שירה עלינו נפל"ם .אין נפגעים .נפל בתוכנו
תישאר בקצה הדרומי
האם אתה בא עם 'יין' (מסוק)? אתה יודע איפה אני נמצא?
 אני אמצא אותך  .בינתיים לא משחרר ל י את יחידת המשנה של .3של פחם שלנו.
 בוא אלי .תבדוק מילוי'דינר' מנהל קרב אש  .יש שם עוד כמה טנקים שהוא מנסה
להדליק.
כמה כבדים של האויב בורחים ונעים לעבר 'אדום' .271
 רות ,אנחנו כבר במגע איתו  .אני רק לא מבין איך הם באיםדרך הביצה?
 :42גם אני לא .אתה במרחק של ק"מ מ 1
מדווחים על תנועות אויב מצפון מערב לדרום  .אני חושב שאלה
צריכים להיות כוחותינו.
(תיאומים)
האם עמיר חזר אליך?
 הוא טוען שהוא ת "פ שלהם והוא נמצא ב 'לקקן' .יש פקק גדולמאד ב'עכביש' ועמיר לא קיבל את האמצעים להתארגנות.
בעוד חצי שעה הייתי רוצה לצאת אתך .שתהיה ממולא מחדש
 בלתי אפשרי  .יש פקק גדול  .יש לי את עמ יר ואת  4שעדייןבמגע ולא הוצאתי אותם .מגע לא חזק אבל לא יכול להוציא אותו
כי הדרגים מאחור .אני גם שומר על 'עכביש' .טוביה מצפון לי.
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מצבך?
 משמיד מטרות טנקים ומשאיותעמיר יש לו  4טנקים פגועים ללא שימוש  .ל  4שלי  5פגועים,
יצאו מכלל שימוש.
3 :40א שיהיו מוכנים ראשונים ואחר כך היתר.
מה אני עושה בהמשך?
 נוע ל'כספי'  55להתמלא. אתחיל אחרי שקיעת השמש חבל על כל דקה(אדן לחוץ לשירותים מודיע לקרן (?) היכן מתמלא מחדש באזור
'כספי'  ,54ואחר כך מאבטח את הצומת 'צחצוח' – 'חבקוק' .אחר
כך עובר לאריק ומקווה לראותך אצלי מחדש.
זה היה קרב מוצלח .כמה הדלקתם?
 מעריך כ  30עד  .40יש עוד מטרות .דופקים אותם האם אפשר לקבל  47או ?27 שלילימדוע נוסעים כלים שלנו אחורה על 'עכביש'?
 :42המשימה שלהם התארגנות
ברגע שתתארגן תקפוץ אלי .נמצא מימינך
(מחפשים את הדרגים)
'טלביזיה'
אני צופה כרגע על פני האזור שהתעקשנו עליו בין
ו'טרטור' .לא חושב שויתרו על האזור .לפי ההנחתה שלהם יש
שם הפגזה חזקה  .אם מוציאים אל  3לא נשאר שם אף אחד  .דבר
עם 81.
 :40דיברתי עם  .81אני צריך לדבר עם השכן.
עוד לא קיבלתי אישור להוציא את  4שלי
יש הסתערות חי"ר על הכלים של .4
(מנסים לארגן ארטילריה)
מצבך?
 לא רוצה לציין את מקומי  .זה אותו מקום שהיה אתמול  .כרגעהכלים מסתדרים .זה ייקח זמן.
 תעשה את זה מהר ככל האפשרכאןמתחילתיק915
דורשים ממני להיכנס בלתי מלא אבל להיכנס
(לאחר ש  40מזרז אותו)
אני מתעסק פה בקשיים רבים באיסוף הכוח.
דפקתם מסוק שלנו? הוראות מ  .103להישאר באזור 'חורבה'.
להחזיק משהו ב'צחצוח'.
 – 20לא ירינו על שום דבר
מתי תגיעו לעבור?
 זהה את עצמך הייתי אצלכם בבוקר בקרוב מאד :41מה שאני רוצה להגיד שאין תאורה שלמה .תצטרכו להישמע
להוראות המובילים
אני מנסה להשיג את  10של 'שיש'
 בשביל מה אתה צריך אותו? להגיד מילה טובה' :86שיש' נמצא ב 'מצמד' .עובד יפה מאד  .עד כמה שאני יודע

31
'ארוך' .אני מנסה לתגבר אותו  .הוא
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הוא כבר הצליח לבנות
מתרוצץ.
 אני עוקב אחריו כבר מהרגע שהוא התחיל לזוז  .תודיע לכ  46ו 26ליגאל ולכול הכוחות ברכות ואיחולים ותודה רבה
 אני מציע שתחסוך תשבחות מאחר ואנחנו עוד נפתיע לטובהבהמשך.
 אני בטוח בזה :86פלדה יכנס עם ה'צנע' ועם הדברים הנוספים.
דיון בגשרים:
 :106ממה ג'ורג'י חושש ולמה מעדיף את השיטה השנייה?
 אין לי מושג  ,אפגש איתו עוד מעט ואנסה לברר  .ייתכן שבגללשירושלמי הציע.
 :106אם החבר ירושלמי אומר שדרך א ' אפשרית ,ממליצים על
זה.
 :86נעשה את זה ל  3חלקים .נחבר ונשלים עם שחפים.
מבין שאתה אחרי  .3האם מישהו מקבל אותי ב'מצמד'
 מה חסר לך? :1נוזל
 האם זה חמור? זה לא חמור אבל לא רוצה להתעכבברגע זה התחלתי לנוע .הצלחתי להתמלא חלקית באופן סביר
כמה עברו?
 עדיין לא עברולפני שאתה יורד על 'עכביש' מערבה ,תתקשר לקבל אישור
אנחנוכברעברנובשעהטובה
אני נע עם  4 ,1,3שלי בעבודה
עברה כבר שעה וחצי ,מה המצב?
 :40אניכברבמצרים ,מרגיש טוב ,קצת מסריח .כוחותיי אחרי
 מזל טוב ,איפה יתר החבר'ה.? – אני מתקרב ל'לקקן'
 דווח ברגע שכל אחד מהחבר'ה עוברתעלה על המשני
 אני בתנועה .ברגע שנגיע יהיה משני יש לי בשבילך פקודה ואי אפשר באלחוט  .שולח אליך קציןקישור .יפגוש אותך ב 'מצמד' .בינתיים תתארגן למחר הגזרה
שלך תהיה מערבה ל 'חבית' ,בהמשך הלילה תישאר בגזרה של 2
ובבוקר כשתגיע הפקודה אני מציע להחזיק אי ש לפקודה בקצה
המעבר בצד שלכם.
 רות חיובי איך המעבר המעבר מרשים ביותר :103דרך צלחה ותשמור איתי על קשר טלפוני
שהמעבר יהיה בקצב יותר מהיר
 מחצית כוחותינו עדיין בדרךהראש שלי ב'לקקן' .פונה ימינה
האם חלק מ'דוב לבן' ב'נחלה'?
 חיוביבדרךלכאןישנתי וכרגע סיפרו לי שיש 'דוב לבן ' גם בצד
השני .אל תירו עליהם.
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 :40בשלב זה אנחנו אובדי דרך בצד השני
ונתמצא
הראש שלי בסוף 'נחלה'
 בסדר שים לב במקום ש'המיוחד' יחכו לכם  .כמה טנקים יביאואתכם אלי
 :3מה שרוצה עכשיו ...לא משחררים לי את עמיר.
 רות מטפל בזהאני הגעתי לצומת ומתחיל מערבה
 :41תמשיך מערבה
האם קיבל שיחידה של עמיר יפה תובא אליכם רק בבוקר  .זה
ביוזמת ?103
 :42זה רע מאד .זה מעכב את הפעולה שלנו.
  103דיבר על זה עם הקודקוד שלךשומע שאת עמיר רוצים לתת רק מחר בבוקר
 :103יכול להסביר לך יותר מאוחר
 האם יכול לתת לו פקודה שיבוא :103שלילי ,לא כדאי  ,יש פה מבצע  .אני נורא מצטער  ,אבל לא
יכול
 אני צריך להתארגן ולפרוץ :103רות ,אתן לו הוראה
הראש לי הגיע...
האם הגעת?
 חיובי התחלתילעבור–קצתמטפטף כרגע בהתארגנות ,תכף נשלח מישהו לקבל אותךמיקומך?
 כרגע עברתי את הצומת .נמצא כרגע על 'עכביש' :42תמתין שם עד שתקבל הוראות .תגיע על 'לקקן'
כדאי שמישהו יבוא לקבל אותי .אנחנוממשעיווריםכאן
 מיד יקבלו אותך .שלחנו מישהוג'יפים אחריך ,יכניסו אותך למקום מסוים
 :3עדיין לא הגיעו
 :3על המעבר יש בעיה משהו שנתקע .נדמה לי שיש בעיה על
המעבר
 האם במעבר שלכם? חיובי על המעבר עצמו  ,על הכלי  ,צריך לבדוק עם החברה של'נשמה' מה בדיוק קורה שם .מי פה מפקד על העניין?
 כאן  ,40אני מציע שזה שעבר מאחוריו יקשור אותו אני לא חושב שזה בעיה שלנו זה בעיה של המעבר מה זאת אומרת? אני לא יודע ,אני לא יודע מי מטפל בזה :40יש שם אנשים של 60
 כן ,אבל אין קשר אליהם המתן :3צריך ליצור קשר עם ה  60האלה
 אנחנו מחפשים את התדר שלהם זה  7275וקוראים לו 'שיש' מדווחים לי עכשיו שהמעבר ניתק ו  60מוציאים אותנו אחורה.(אחרי כמה דקות)
 :3אומריםלישהגשרניתק
 :40מי שיכול לעבור שיעבור
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 :3מי שיכול היה עבר:
 :40שים לב ,אםאפשרלגשראתזהעםטג"ש
 רות תיכף אבדוק איך יוצרים אתם קשר :40מבין שהגשר נשבר .כמה כלים עברו?
 :3כליאחדשליהיהכמעטבמים אבל הצליחו לחלץ אותו
 דווח לי כמה עברו וכמה בצד השני המתן מברר :3הג'יפים הגיעו
(שיחה עם  20של ספה)



0000

0005

18באוקטובר


41שכן

40

40

3

40

3

2
 41שכן

3
3

 41שכן

 40שכן

41
40

40
3

 41שכן

40

כרגע ישנה תקלה צריך לעבור עם החבר 'ה השניים שהם צפונית
למה שכעת עבר.
 :40האם יש מי שמכוון אותם ? אני מבין שאתם מרכזים את
התיקונים .תעשו את זה מהר  .אני אתדרך אותם לעבור .עדאשר
יבוצעותיקוניםישלעבורעל'תמסחים'
41שכן :אני רוצה לקבל את הרשת של אלה שעוברים
 :40אני אפנה אותם  ,אני אגיד להם שהם צריכים לעבור צפונה
אבל מישהו צריך לקבל אותם.
(סוףתיק)
תיק920
עד אשר יושלם התיקון צריך לעבור על התמסחים וזה צפונה
למקום שאתם נמצאים כרגע .צריכים לבוא ולאסוף אתכם
 :40דיברתי עם ג'קי זה בטח אנשים מהנדסה
 :3אנימחכהלהםולארואהפהנפשחיה
 האם אתם מופגזים? קצת ,איך פונים פה צפונה?לא צפונה רק דרומה
לא דרומה  ,כי אם צפונה בתוך ה 'חצר' הולכים במקביל לסוללה
ונכנסים בפתח
אני כעת שלחתי מישהו פיזית שיוביל אותו  ,שלא יתנו פקודות
סותרות.
( 41מתאם עם  3על הגעת האיש שלו)
אני על קו המים
האם באו לקחת אתכם עם התמסחים
 עדיין לאזה שנתן את הכיוון נמצא לידי  .הם יסמנו בכניסה  .כרגע לא
תהיה רציפות אלא בהתאם לנתונים החדשים
 כמה זמן ייקח לכם לתקן זה לא ניתן בכלל ,אלה שעובדים בזה לא כשרים מה פירוש הדבר? הקודקודים הבכירים שלהם נפגעו. זה לא סיבה שלא ימשיכו לתקן כאן  ,41שיהיו לי נתונים אודיע לך ,כעת שיעברו לאן שאמרתילך.
 עוברים ,אבל אני רוצה לדעת כמה זמן ייקח התיקון :41לגשר אין אלטרנטיבות
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 האם יודעים למעלה ומביאים? יודעים ובבוקר הולכים לעבוד על נוסף האם ראית את הקלקול? אני כרגע מתעסק בשני דברים  ,אני לא יכול לראות את זהכרגע.
עדיין לא באו לפגוש אותנו  .בעיית ההכוונה לא נפתרה  .אנחנו
כרגע מתברברים  .הגנן שלי מחכה שמישהו יבוא לקבל אותו
בגדה המערבית.
האם עובדים שם?
 רק עכשיו אתרו את הבעיה האם עובדים עליה? יעבדו עליה צריך במרץ לדאוג שם ,יש פה המון כוחות. לא מתבטלים פהמתלוננים אצלי שאיש לא הגיע מהצד שלך
 צריך להגיע מישהו מהכיוון של ארז  .אינני יודע מה קרה .אבדוק.
מה קורה אצלכם בחצר?
 :42יש עיכוב אתם צריכים להמשיך לעבור לא בארוך אלא
בשלושה החלקים הקטנים.
 :40תהיו חרוצים ותתקנו את הארוך  .יש כאן כוחות עצומים וזה
יצר עיכוב נוראי .תדאגו לתקן את הארוך.
האם יש לך בשדרה טג"ש?
 כאן  40בשדרה לא אבל מהצד השני יש .עומד לידנו לא רחוק. :41מצוין ,שלח אותו בבקשה לגשר מהצד השני
 רות סוףהאם אתה שולח לי את הטג"ש מהצד המערבי.
 :40חיובי אבל הוא לא ברשת שלי.
 כאן  ,41אני עובד עם סגנים ותתי סגנים כי כול הקודקודיםשלהם פגועים.
 כאן40אנישולחאתהטג"ש(תאומים למעבר חט' )460
אני מבין שיש בעיות ב'ארוך'
 חיובי אני מבין שאתה מקרב אותם בודדת בינתיים כן מתי נגמור את כל העניין? אני לא יודע .רק התחלנו ופה מופגז קשות .זו אחת
 הוא צריך לחפש את הכוחות שגורמים לצרותהמשימות למחר
תדאג שלא תהיה צפיפות מאחור.
( 84מתפרץ ומבקש לשמור על ביטחון קשר)
המצב הוא שהחברה שלך לא נזהרים בעליה על התמסחים וכבר
דפקו לנו אחד .צריכים לעשות זאת לאט – לאט.
 מה נשמע בארוך? עם הטג"ש זה יהיה עוד מעט בסדרתזהר בעבודה על התמסחים .שכולם יעברו לאט ובקור רוח
הטג"ש נוסע עכשיו אליכם
(תיאומי מעבר)
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האם הטג"ש הגיע?
 המתן ,עדיין לא האם אתה במקום? חיובי ,אנחנו מאלתרים פה כמה דברים חשוב מאד לתקן את הארוךדו"ח :המצב כזה  ,בארוך אחד הכבדים קרע את הקצה  .אנחנו
דוחפים מ  20של ספה טנק גישור והוא יתקן את זה  .זה ייקח
קצת זמן  .בינתיים באזור התמסחים אחד הכבדים כתוצאה
מנסיעה מבוהלת כמעט טבע  .אני שולח דוברה רזרבית  .אני
.
מבקש שתגיד ליהודים שייסעו עם מדפים פתוחים בזהירות
אנחנו עושים כאן את המכסימום אבל שהחבר 'ה שלך לא ישברו
את עסק .יש ירח.
 אני מסכים אתך בכול ,אבל תעצרו כל כלי ותגידו לו מה הבעיהאני נמצא במקום שאמרתי לי ומדומם .במבנה מכונס.
שימו נפ"ק
 אני הנפ "ק אישית  ,עוד מעט נפתור את הבעיה של הגדול  .אניעומד שמה ומבקש בכל בקשה שיסעו לאט ובזהירות.
 :40האם הטג"ש כבר רץ?
 עדיין לא  ,אני החלטתי במקום לעכב באיזה שלוש שעות  .אניפותר את זה באמצעות פתרון אחר.
הגיע כלי אחד של 'ספה' אמר משהו למישהו ונעלם  .אין שם
ארגון.
 לא פגשת 'צעיר' שלנו עם שני ג'יפים? שלילי האם המעבר הולך? אנחנו עוברים  ...יש שם תקלה עם כלי אחד על אחת היחידות .הוא הלך הצידה ,מוציאים אותו.
 האם אתה רואה פעילות על ה'ארוך'? אני לא יכול לראות ,אני קצת מרוחק.אני נמצא במקום התקלה .לדעתי...
אני נמצא פה בברבור רציני  .מוכרח לבוא מישהו לכל מעבר
ולהוביל אותנו.
 כאן  41 ,42מסייר במקום וייקח אתכם. כאן  ,3אנחנו כבר עברנו וצריכים לקבל הכוונה אם אנחנונוסעים נכון.
 סע ישר'ספה' ממתין מהצד השני  .הוא מאזין לרשת שלך  .תצור איתו
קשר
 כבר יצרתי ,בינתיים אני לא רואה אותו אתה לא רואה אותו מפני שהוא צ ריך להזיז טנק גישור וזה חדסטרי על ציר מסוים של מספר קילומטרים  .כתוצאה מכך חל
שיבוש .לכן אני מציע ש  3שלך יעלה על רשת 'ספה' ויצור
קשר.
 אני כבר דיברתי עם 'ספה' ,אתה לא מבין שהוא אמר שהואיעשה והוא לא עשה כלום.
 כאן  ,41בקשר לארגון השטח  .ברגע שנכנסים ל 'חצר' נוסעיםישר לפנים  ,יש שילוט שרואים ישר בכניסה ל 'חצר' .אם אני
שולח אותך אל התמסחים  ,לוקחים חצי ימינה ונוסעים בתוך
החצר עד שמגיעים לשילוט .זה בערך  200מטר .האם ברור?
 -ברור
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 עכשיו אני מבקש שתשלח רביעיה לאזור התמסחים היותרצפוני.
 רות 20 ,האם שמעת?(אדן מורה לגבי ליצור קשר עם ארבעת הכלים שצריכים לעבור
על התמסחים)
 ,שלח בקבוצות ,
אתה כבר יכול לשלוח לי לכיוון התמסחים
אנחנו נכוון אותם ,אחד ,אחד.
 רות 3 ,האם שמעת? :41אני פה על איזה כביש עושה סיור אישי  .ייקח לי חמש דקות.
אחרי זה נהיה יותר חכמים.
(מכוונים ארטילריה אש נס)
עדיין לא ברור לי מבחינת הכיוונים
(מכוונים אותו)
נא להיכנס עם מדפים פתוחים לכיוון התמסחים
(עוסקים בהכוונה) (הרבה בלגן)
אני עומד בפתחה הראשית בכל יאחד מאותת לך בפנס.
ה'ארוך' (השחור) מוכן .לפני עליה יקבלו תדריך  .הדבר המרכזי
הוא שבסוף יש טנק גישור ועל מנת לא להחטיא את המסילות יש
להדליק את האור .כמו כן אין לעלות על הגשר במהירות ורק לפי
אישור המסמן.
(מנהלים ,מתאמים את המעבר)
אני גמרתי ,יש לי רק עוד שני כלים.
אני מבקש שתכניס כוח נוסף ל'ארוך'.
(מורים ל  1לגשת לצליחה)
(מכוונים את )1
כרגע פניתי ב'לקקן' ,עכשיו התחלתי לנוע
רות ,שלום 30 ,שלי כבר מתקרב אליך  .צריך להגיד לו איפה
להיכנס .אנחנו לא מכירים את העניין הזה.
(מכוונים)
סוףסלילתיק920
התחלת תיק 921
נו ל 'מצמד' להתחיל לעבור  .דווח שהראשון יעבור  .נוע מהר
הגשר פנוי
נתק'ה כאן ג'קי האם אתה בפתחה הדרומית?
 נכנסנו ל'חצר' אני מאותתהאם התחברת עם כוחותינו במקום שבו הם מחזיקים?
 חיובי אתה צריך ללמוד שם את השטח דרך איפה שניתן לפרוץ .קודם כל על המפה  ,אחר כך תלך לראות מאנשים  ....יוצא
שאפשר לעבור  ...ואז אתה יוצא כלפי צפון  ,שובר שמאלה
ומסוגל לעלות חזיתית על 'צח' .לעומת זאת ניתן למשוך באגף
הדרומי שלו.
 רות עבור כאן  ,40הבעיה שלנו תהיה לפרוץ מהמקום הצר שבו אנונתונים ,לעבור ואז להתפרס  .אני מניח ש 'צח' מוחזק על ידי
האויב ואולי יש מקודם בחזית .האם רואה?
 -רואה ,אני מבין שאתה רוצה אותי מדרום.
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 אתה תהיה אצלי הדרומי  ,אתה ונתקה תפרצו ביחד  .הוא על'ערל' ואתה על 'צח'
 הבנתי עבור הבעיה הראשונה כיצד יוצאים מתעלת המים המת וקים ואז יששם שטח פריסה שהות תתקדם  .לדעתי עליך לפעול באיגוף
שמאלי.
 רות, תצטרך לפעול נמרצות בחיפוי של  27על מנת להשיג חופשפעולה .תכנן בינתיים ואחר כך נדבר שוב
מעבירים אותי כבר
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 האם תפשת את החרמש שיוביל אותך?שלילי
 -אני ממתין לך בצד השני להדריך אותך
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האם למדת את השטח?
 אני נמצא עכשיו במקום ומתחיל ללמוד .זה לקח לי זמן לנסוע יפה ,אחרי שתפרוש את הכוחות שלך תמשיך ללמוד את הכיווןשלך .אתה תלך לגבעות המבותרות ושטחים חיוניים שבזמנו היו
צריכים להיות של נתק'ה.
 רות זה מה שאתה צריך ללמוד ולתכנן. הבעיה תהיה התקדמות וזיהוי מכאן אי אפשר ללמוד הרבה .אהיה אתך בקשר ואתה תגיד לי בדיוק מה אתה רוצה ואנחנו
נבצע.
 אמרתי לך  ,אתה פורץ ומתגבר על 'אורי' ועל 'צח' חזיתיתובאיגוף שמאלי רץ לגבעות המבותרות .אני אעבור בציר שלך.
 בינתיים עמיר לא זז ו  4שלי תקוע עם חוסר של כדורים. האם חוסר רציני? כן תגיד לעמיר שיצא כבר  40שם מחזיק אותובוקר טוב ,מקומך?
 אני אישית נמצא איפה שעברתי כרגע .מתחיל לעבור יש מי שמוביל אותך? קיבלתי הסבר ואמרו שיכוונו אותי תודיע לי שתהיה מוכן לקבל הנחיות לתכנון להמשך רות(מכוון את )1
סדרתי עכשיו שתוכל למשוך את  2שלך .קרא לו מהר והבא
אותו אליך.
 הוא מחכה לכוח מחליף ,אקרא לו.( 1מקבל פקודה אך השידור משובש)
אתה תכבוש  ( ...לא ברור ) ...תתחיל כבר ללמוד את השטח  .אם
גבי הולך לכיוון ההר שאתה תכננת לקחת.
 מתי אתה רוצה שנתחיל עם שחרהתעדכנתי ולמדתי את הבעיה  .כולל האיש המקומי שעבד פה
כבר .זה לא כל כך יפה  .לפי מה שאני רואה אני אצטרך לצאת
מהמעבר .מיד אחרי המעבר יש כבר אש בטווח קצר ופה כבר
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נדפק לי אחד.
 הדרך היחידה לפרוץ נצטרך לעשות זאת עם אור כאן  40נצא לדרך שהיא הדרך שמונחת לאורך 'פז' (?) ואחרכך נשנה חזית והמוצב הראשון זה  6121אחר כך נתקדם צעד
אחר צעד .מה שיותר לפרוץ לשטח
 הבעיה שהמעבר לא טוב לפי דברי המורים  .הוא לא מתאיםלמעבר כלים
 מתאים ,לא מתאים ,אבל זה מה שנאמר פה ,אני כבר שאלתי. (נעלב) למה תרוצים?המעבר הולך לאט .זה לא בשליטה שלי
אתה תלך פחות או יותר יחד איתי באזור שגבי היה אמור ללכת .
החשוב ביותר זה הפריצה  ,לצאת מהזיפת הזה שאנחנו סגורים בו
למרחבים הפתוחים  .אני חושב להתחיל עם שחר אז אקבע את
הציר בדיוק .החזק את האנשים בכוננות.
 :1אני פורץ באופן כללי על ציר 'חיפה'
 איפה המעבר שלך? ק"מ צפונה מ  ...ומשם צפונה לכיוון 'ערל' .אני לא יכול לפרוסאת 'חיפה' יותר מיחידת משנה אחת  .בהמשך אוכל לפרוש עוד
אחת.
( 40מזהה ל  1בסיס טילים ליד 'אורחה') זה מחוץ לגזרה אבל
אלי עוד נטפל בהם
(עוסקים בהקצאת ארטילריה)
מה שלומך? האם יש לך יעד בקו הראשון שמפריע
 ואצלך? כן ישר קרוב מאד גם אצלי אני מקווה שזה שום דבר שעם מקלעים נגמור את זה בהצלחהכאן  42לחיי השמוליקים שבדרך
פקודותעבור , כאן ,40 התקפה, אנחנונפרוץבשניצירים
במקביללאחרהכנהקצרה,כאשר3יכבושאתאוריואחרכך
את'צח'.1יפרוץבגזרהשלמהיעלהעלציר 'חיפה'ויכבוש
אחרכךאת'ערל'ואת'מקצרה'
כאן40פעל,פעלסוף
ידיעות שבאזור 'אורחה' מצפון מערב למקום שאנחנו נמצאים
צפויה התקפת טנקים של  30טנקים ונגמשים ,תהיו עירניים
(סוףהקלטה–סוףתיק921

סוףסליל
914(חפיפה)–17באוקטובר-אחרהצהרים
שעה

מאת
42

אל
3-4

4

43

תוכן
שימו לב  ,במלבן שבצומת 'טרטור' – 'לכסיקון' ו'שיק'
'לכסיקון' מערבה עד המים שייך לכוחותינו  .למרות זאת
מסתובבים שם כוחות אויב .יש לשים לב בעת הגישה לשם.
שאני אקבל את  1שלי חזרה שלם  .הוא נמצא באזור 'לקקן'.
הוא מפורר לגמרי והוא ריק לגמרי  .אוכל לבנות אותה
מחדש.
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שים לב  ,האויבים כבר התקדמו עד  .267אנו סוגרים על
42
'לכסיקון' בשטחים הפתוחים  .לדעתי צריך כוח מיד מכיוון
צפון מולם .מה עם כוח אמנון שנמצא צפונה מ 265.
 :42הוא היה כאן אבל כנראה הוא כבר התקפל.
צריך כוח של 'כבדים' שלנו מ 'לקקן' שינוע דרומה ויעצרו
42
אותם .במקום הנוח ביותר משני צדי 'לקקן'.
 :42אני יודע .אשתדל לסדר את זה.
 :1אני כמעט לא מקבל ארטילריה  .אני חייב ארטילריה על
 269ועל  271מכל מה שיש לנו.
 :42דואג לזה.
אני נמצא על ראש ...של פגז' .הוא הגיע ל'כרוניקה'.
1
(ברור עם )47
פקודות :אתה שומר מגע  .אולי ניקח לך את עוזי  .משימתך
3
העיקרית תהיה מילוי מחדש תוך כדי שמירת מגע אבל
בחריצות ובמהירות בקצב בזק.
אני בדרך אל נתק'ה .שלומו טוב.
81
אני רוצה שקרן יחליף את נתק'ה ונתק'ה יתמלא מחדש.
41
אתה נשאר יחד עם  40 .3יורד עכשיו לבדוק ולראות את
4
שדה הקרב של .1
דו"חמצב :כוחות  1שלי נמצא באזור 'סגול'  ,190בקו הזה
40
פרוס עם כל היחידה שולט על 'לכסיקון' 3 .שלי נמצא ק "מ
אחד צפונה מהביצה באזור  269שולט על 'לכסיקון' .האויב
נדלק מול שתי הגזרות האלו  .עצרנו את ההתקפה שלו .
מדליקים כל הזמן  .הדרגים שלו בורחים לאזור 'בוצר' .שם
ביקשתי מקרן שיעלה עליהם.
 :40חבל שהתחלת מוקדם ולא נתת לו להיכנס.
 :1זה היה מסוכן מאד אם לא הייתי מתחיל  .הם היו פורצים
צפונה .היו להם בערך  40טנקים לכיוון 'לקקן' ולא רציתי
לקחת את הסיכון הזה.
 :40אומרים שהיית מאה אחוז ואני מצטרף לזה  .עוד מעט
נכניס גם את קרן .כמה הדלקת?
 :1קשה לספור כרגע .אנחנו מדליקים עוד הרבה.
 :40אז לא חשוב לספור .העיקר להדליק.
יחידת משנה שלי פרוסה בין 'חורבה' ל'סגול'  409והתחילה
40
ללחוץ לכיוון 'צחצוח .יחידה שני יה אוגפת את 'חורבה'
מדרום .המרכז שלה יהיה בערך ב 'סגול'  .456על מנת
ללחוץ על 'צחצוח' מכיוון 'חבקוק' .המרחק ביני לבין האויב
כ  4000 – 5000מטר.
 :40יפה ,אני בדרך לגזרה.
 :40תאר לי בדיוק כיצד פרוש האויב?
1
 :1האויב פרוש החל מ  265עד 'בוצר' .הדרגים שלו
נמצאים באזור  .275 ,273קרן חייב לנוע מיד מערבה בלי
עמדות.
 :40אני סומך על קרן.
הכוחות שלי נמצאים במגע  .הגיעו לשם 'כבדים' ולכן אנחנו
40
בינתיים דפקנו להם איזה  5כלים .יש להם עוד  5כלים
שאנחנו עומדים לדפוק.
 20של מי שנשאר להחזיק את הגזרה זה אתם  .כלומר אם מישהו
צריך להחליף אותך זה מתוך הכוחות שלך.
שנון

40
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1

40

 :20שלילי ,סוכם עם  103שאתם מחלי פים שם  .אני שם
בהתנדבות .אני באזור  .266זה לא בריא ששתי יחידות
פועלות על אותו אויב באותו תחום  .לכן אני מציע שתחליף
שם עם יחידת משנה שלך.
אניבעיצומושלקרב . כלהזמןמדליקיםמדורות . הם
מתרוצציםכמושפנים . פעםצפונהופעםדרומה . ממש
נלכדו. כרגעהם  מתאספיםאצליבאזור .265 בין
השיחים. אפשרתוךחצישעהלמחוקאתהחטיבההזאת
מהסד"כ.
 :40האם אתם לא רחוקים מדי?
 :1שלילי ,אנחנו ממש על 'לכסיקון'.
 :40אני רואה אתכם

תיק921–לילה17–18באוקטובר
לפנותבוקר
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תוכן
תתחיל לנוע
אני רוצה לגשת אליך אישית  .איפה אתה נמצא ? תנצנץ ואמצא
אותך.
תשמרו על רווחים לא להצטופף
האם אתה נמצא ליד השער?
2כברעבר,מיבאאחריו? 'טלה' כולו עבר
( 41מכוון את )1
נתק'ה כאן ג'קי ,האם אתה נמצא בפתחה הדרומית
 אנחנונכנסנולתוךה'חצר'(חיפושים)
האם הגעת עד הקצה ואתה עם כוחותינו?
 חיובי אתה צריך ללמוד את השטח  ,דרך איפה אפשר לפרוץ  .קודםכל על המפה אחר כך תלך לראות שם את האנשים.
 חיובי אני רואה שאפשר לעבור את התמ "ם ואז אתה יוצא כלפיצפון שו בר שמאלה ומסוגל לעלות חזיתית על 'צח' .ניתן גם
למשוך לכיוון האגף הדרומי שלו .האם קיבלת?
 חיובי הבעיה שלנו תהיה לפרוץ  ,לעבור ואז להתפרס  .אני מניחש'צח' מוחזק על ידי אויב ואולי יש מוקשים בחזית.
 עבור ,אני מבין שאתה רוצה אותי מדרום כאן  ,40אתה תהיה אצלנו הדרומי .אתה ונתק'ה נפרוץ ביחד,הוא על 'ערל' ואתה על 'צח'.
 הבנתי הבעיה הראשונה היא להחליט כיצד יוצאים מתעלת המיםהמתוקים ואז יש שטח פריסה שבו תתקדם .לדעתי עליך לפעול
באיגוף שמאלי
 רות עבור נצטרך חיפוי של  27לפעול נמרצות ומה על מנת להשיגחופש פעולה .בינתיים תתכנן ואחר כך נדבר.
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 רות עבורהאם אתה כבר מוכן לעבור?
 רות אני מתקרב ,מעבירים אותי האם תפשת את החרמ "ש שמוביל אותך  .אני ממתין לך בצדהשני לתדריך.
האם כבר למדת את השטח?
 מתחיל... אחרי שתפרוש תמשיך ללמוד את הכיוון שלך  .אתה תלךלגבעות המבותרות ושטחים חיוניים שבזמנו היו צריכים להיות
של נתק'ה.
 רות זה הכול בשלב זה  .אנחנו מחכים להוראות  .תלמד את השטחאחרי 'צח' .אני חוזר  :אתה פורץ  ,מתגבר על 'אורי' ועל 'צח'
חזיתית ובאיגוף שמאלי רץ לגבעות המבותרות  ,אני בציר
שלך.
 רות ,בינתיים עמי ר לא זז  .כנראה  4שלי תקוע עם חוסרכדורים.
 זה לא טוב  ,שאל את עמיר אם יש לו עודף וש  4יתקדםאליו.
(לא הולך)
 אתה צריך לתת פקודות גם לעמיר. נתתי לו פקודות אבל הוא לא יכול לעזוב שם. תגיד לו שיעשה את כל ההכנות לעזוב ובעצם שיעזוב. אבל  40שם מחזיק אותו אז הוא יצטרף אלינו בבוקר בהקדם. המצב אצלי הוא נוזלים מלא .כדורים  50אחוזבוקר טוב ,האם יש מי שמוביל אותך?
 אני אישית נמצא איפה שאתה  .עברתי כרגע  .מתחיל לעבור .קיבלתי הסבר ואמרו לי שיכוונו אותי
 תודיע לי שתהיה מוכן לפקודות(מכוון אותו) אמור ליצור חבירה עם חיים ארז
(תיאומי מעבר)
סדרתי שתוכל למשוך את  2שלך .קרא לו מהר
 קראתי לו והוא יודע שהוא צריך לצאת  .קיבל אישור  .תוךחצי שעה יגיע מחליף.
כרגע פגשתי את זה שמכוון אותי

