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רשת קשר "סינר"
]לא ברור[ ,עבור.
]רשת ברקע[ ]?[איך נקרא הכוח שנע על ]"פוררת"?[? ,עבור.
]תככן – קשר מעוז "חזיון" )אל פרדן( – מקס ממן[ ונציה
מתככן ,הודעה ,עבור.
כאן ונציה ]מג"ד  – 184רס"ן שאול שלו[ ,רות ,עבור.
כאן תככן ,יורים עלי ,יורים עלי ]נקטע[...
]רשת ברקע[  20כאן שיפוד ]מעוז "לקקן"[ ,עבור.
]תככן[  ..יורים ,תותח ,אני מבקש סיוע ,עבור.
כאן ונציה ,רות .אתה מקבל ארטילריה ,זאת ארטילריה
שלנו ,עבור.
כאן תככן ,קיבלתי ,סוף.
]תככן[ ונציה מתככן ,דחוף ,הודעה ,עבור.
כאן ונציה ,רות ,עבור.
כאן תככן ,מתקרבים אלינו מכיוון "פג" ]מעוז חזיון א'[,
מתקרבים אלינו מכיוון "פג" ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
כאן ונציה ,רות ,מיד תקבל עוד ארטילריה ,סוף.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד  184וכנראה הנחיה
לקמב"ץ  184להורות" :תנוע ל"הגירה"[
כאן מברג ]קצין מבצעים גדוד  ,[184תנוע ל"הגירה" ]תעוז
"נוזל"[ ,עד כאן? עבור.
]?[ עד כאן ,רות ,עבור.
כאן מברג ,בחלק העליון לפני ,נמצא שם "קודקוד" ]מפקד –
מ"מ[  ,1פצוע ,עבור.
כאן 215א' ]סמ"ר יצחק תמיר[ ,רות ,עבור.
כאן מברג לאחר מכן ,תמשיך ל"אריק" ]תעוז "הברגה"[
ותפנה משם ותבוא אלי ,עבור.
כאן 215א' ,היישר ,עבור.
כאן מברג ,רות ,סוף.
]רשת ברקע[ "קודקוד" ]מפקד[ של זהרון ]מ"פ טנקים
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ז'/גדוד  – 184סרן ישראל ניצן[ כאן ].לא ברור[ ,עבור.
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
תככן כאן מיץ ]רשת מבצעים גדוד טנקים סדיר גזרה
מרכזית – גדוד  ,[184רות ,עבור.
]תככן[ "קודקוד" ]מפקד[ שלי פצוע חמור ,מה איתו? עבור.
כאן מיץ ,ש 18-בינתיים יטפל בו ,ברגע שתהיה אפשרות
להיכנס אני אדווח לך ,עבור.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
כאן 2א' ,חיובי ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
שיפוד כאן מיץ ,עבור.
כאן שיפוד ,רות ,עבור
כאן מיץ ,האם יש לך קשר עם ההליקופטרים? עבור.
כאן שיפוד ,ברגע זה שלילי ,הם נעלמו מאחורי הרכס ,עבור.
כאן מיץ ,רות ,סוף.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
כאן מברג ,רות ,עבור .תככן כאן מברג ,רות ,עבור.
ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
כאן מיץ ,רות ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
ונציה ,ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
כאן ונציה ,רות ,עבור.
תככן כאן ונציה ,רות ,עבור.
כאן תככן ,טנק יורה עלי מצפון לח.א] .נקודת ציון מחוץ
למעוז "חזיון"[ ,יורה עלי ,תשמיד אותו ,עבור.
כאן ונציה ,רות .אנחנו נשמיד אותו ,אתה מקבל ,מיד ,עוד
ארבעה קנים ארטילריים לחסל את מי שמתקרב אליך
רגלית ,עבור.
תככן כאן ונציה ,עבור.
]תככן[  ,..עבור.
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תככן כאן ונציה ,עבור .תככן כאן ונציה ,הודעה ,עבור.
מתככן ,רות ,עבור.
כאן ונציה ,אתה מקבל ,מיד ,קנים ארטילריים לטובתך,
הכול יהיה בסדר ,עבור.
]תככן[ רות ,סוף.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
כאן ונציה ג' ,עבור.
תככן כאן ונציה ,רות ,עבור .תככן כאן ונציה ,רות ,עבור.
]תככן[ עוד שעה יורדת החשכה .מולנו נמצא גדוד קומנדו
מצרי ,שהוא מחכה לחשיכה לעלות עלינו .אני מבקש לדאוג,
מיד ,לתאורה מעל המוצב כדי לראות מה נעשה ,האם ברור?
עבור.
כאן ונציה ,מיד תקבל ,סוף.
כאן שיפוד ,ממזרח ל"מצמד" ,עבור.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
ונציה כאן שיפוד ,תיקון ,צפונית-מזרחית ל"מצמד" ,עבור.
כאן ונציה ,אמור שנית ,כמה מזרחית? עבור.
כאן שיפוד ,צפונית-מזרחית למצמד כ 60-אנשים ,עבור.
]ונציה[ כמה צפונית-מזרחית למצמד? עבור.
]שיפוד[ כ
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
]ברקע נשמע שיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
כאן מיץ ,ונציה שומע ,מה אתה רוצה? עבור.
]תככן[ ונציה מתככן הודעה ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה דחופה ,עבור.
כאן ונציה ,רות ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
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כאן וסיל ]פלוגה ו'/גדוד  79בפיקודו של סגן זאב פרל,
שהוכפפה לגדוד  184ולחמה באזור "חזיון"[ ,היישר ,סוף.
תככן כאן ונציה ,רות ,עבור.
]תככן[  ..הודעה ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
ונציה מתככן ,ונציה מתככן ,הודעה דחופה ,עבור.
כאן ונציה.
תככן כאן ונציה ,שדר ,עבור.
]תככן[ כאן ונציה ,להמשיך .כאן תככן ,להמשיך בול ,בול על
"פג" ]מעוז חזיון א'[ .להמשיך בול על "פג" ,עבור.
כאן ונציה ,בול על "פג" ,סוף.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
תככן כאן ונציה ,האם הפגיעות עכשיו טובות? עבור.
כאן תככן ,רות ,עבור.
]ונציה[ אני רוצה לדעת האם הפגיעות ,כרגע ,של
הארטילריה טובות או לא ,עבור.
]תככן ,כנראה ,עונה ,אך לא שומעים[
]ונציה[ תככן ,אמור שנית האם הפגיעות במקום? ]נקטע[
וולוו ]פלוגת טנקים ו' )צוותים מחטיבה  500וצוערים מבה"ד
 (1בפיקוד סגן משה בדש[ כאן מרגנית ]רשת מבצעים חטיבה
 ,[14וולוו כאן מרגנית ב"סינר" ]רשת מבצעים גדוד טנקים
מרכזי – גדוד  ,[184עבור.
זהרון ]פלוגת טנקים ז'/גדוד  184בפיקוד סרן ישראל ניצן[,
זהרון כאן ונציה ,עבור.
וולוו כאן ונציה ,עבור .וולוו כאן ונציה ,עבור.
]ברקע נשמעת רשת קשר בחמ"ל גדוד [184
]נקטע[ מתככן ,רות ,עבור.
כאן ונציה ,מה מצב הארטילריה? האם היא יעילה או לא?
עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
]תככן[ יעילה ,יעילה אבל יש לי גדוד קומנדו מולי ,שנמצא
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למרגלות "תככן" .אני מפחד ,עם חשכה ]...לא ברור[...
תככן כאן ונציה ,דבר ברור ,תן לי תיקונים למה שאתה רוצה
ותקבל ,עבור.
]תככן[ ונציה האם קיבלת?
כאן ונציה ,שלילי .תגיד מה שאתה רוצה לאט ,תקבל כל מה
שאתה רוצה ,עבור.
כאן תככן ,הארטילריה יעילה ,עד כאן? עבור.
כאן ונציה ,רות .האם אתה רוצה להמשיך או להפסיק?
עבור.
]תככן מדבר ,אך לא שומעים[
תככן כאן ונציה ,עבור.
]תככן מדבר ,אך לא שומעים[
כאן ונציה ,תתכן כאן ונציה ,לא נשמעת היטב ,אמור שנית,
עבור.
]?[ 2 ...א' שלך נמצא  500מטר מזרחית לך ,אתה תיצור קשר
עם ].לא ברור[" .זהרון" ].נקטע[.
]משפט לא ברור[
סינר כאן משנה ] 15סמ"פ מפקדה[ ,אני בדרכי ל"נוזל",
עבור.
]ברקע נשמעת רשת קשר בחמ"ל גדוד [184
ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
כאן ונציה ,תככן ,עבור.
]תככן[ כאן ונציה ,יורים עלי בפנים ,אני מבקש להמשיך
ארטילריה ,להמשיך.
כאן ונציה ,רות ,סוף.
]?[ לאחר מכן אני נע עם יחידת משנה לעבר "טרטור" –
"לכסיקון" ,עד כאן? עבור.
כאן ונציה ,בדיוק ,סוף.
ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
תככן כאן ונציה ,המתן ,סוף.
ונציה מתככן ,הודעה חשובה ,עבור.
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כאן ונציה ,רות ,עבור.
כאן תככן ,כוח מצרי נמצא ב"פג" ,להפגיז ,להפגיז אותו,
עבור.
כאן ונציה ,הבנתי ,סוף.
]?[  ...קורא בסינר ,עבור.
]ברקע נשמעת רשת קשר בחמ"ל גדוד [184
ונציה מתככן ,הודעה חשובה ,עבור.
תככן כאן ונציה ,רות ,עבור.
]תככן[ כל הפצצות האלה ,שנופלות עכשיו ,הן בול ,לא להזיז
אותם ,לא להזיז ]נקטע ע"י התשדורת – "ונציה ,ונציה כאן
שיפוד ,עבור"[ את הכיוון שלהם .האם ברור? עבור.
כאן ונציה ,אני מבין שההפגזה יעילה ואתה מרוצה ,עבור.
]תככן[ אני מרוצה ,רק לא להזיז לכיוון אלינו ,עבור.
כאן ונציה ,רות .תקבל בהמשך אותה ארטילריה ,סוף.
ונציה כאן 215א' ,עבור .ונציה כאן 215א' ,עבור.
ונציה ,ונציה כאן 215א' ,עבור.
]תככן[ 215א' ]לא ברור[ דרכך לונציה ,אני מבקש תאורה
מעל התעלה מול "תככן" ,עבור.
ונציה ,ונציה כאן משנה זהרון ]סמ"פ טנקים ז'/גדוד – 184
סרן אהרון פלר[ ,עבור.
]תככן[ 215א' מתככן ,האם קיבלת?
כאן 215א' ,אמור שנית ,עבור.
215א' כאן תככן ,דרכך לונציה ,אני מבקש מידי תאורה ,מיד
תאורה לעבר התעלה ,מעל התעלה מול "תככן" ,האם רות?
עבור.
כאן 215א' ,רות ,תחכה שאני אתפוס עם ונציה קשר.
ונציה כאן 215א' ,עבור .מברג כאן 215א' ,עבור .מברג ,מברג
כאן 215א' ,עבור .מברג כאן 215א' ,עבור.
נוזל כאן משנה  ,15איך אני נשמע? עבור.
מברג כאן 215א' ,עבור.
]ברקע נשמעת רשת קשר בחמ"ל גדוד [184
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אריק ]תעוז "הברגה"[ ,אריק כאן 215א' ,עבור.
]תככן[ מי שומע את 215א' ,שיענה ,עבור.
]?[ ]לא ברור[ עבור.
ונציה כאן אריק ,הודעה ,עבור.
]ונציה[ כאן אריק ,כאן ונציה ,רות ,עבור.
כאן אריק ,קבל מתככן ,הכוחות שלנו יורים עליו ,שירו 500
קדימה ו 200-דרומה ,עבור.
כאן ונציה ,אמור שנית מה אמר תככן? עבור.
כאן אריק ,קבל מתככן ,הכוחות שלנו יורים עליו ,שירו 500
קדימה ו 200-דרומה ,עבור.
כאן ונציה ,המתן ,סוף.
מפסלת כאן וסיל ]פלוגה ו'/גדוד ]. ,[79נקטע[.
]תככן[  ..מתככן ,הודעה ,עבור.
תככן כאן ונציה ,המתן.
]תככן[ תככן ,ונציה כאן תככן ,מה עם תאורה עלי? עבור.
כאן מיץ ,המתן ,סוף.
 3של זהרון ]סג"מ ישראל )"איזי"( קפלן[ כאן מברג ,עבור.
כאן  3של זהרון ,רות ,עבור.
כאן מברג ,אתה תקוע היכן? עבור.
כאן  3של זהרון ]סג"מ ישראל )"איזי"( קפלן[ ,הסתבכתי
בהדיפה של החי"ר על דיונה ,נפגעתי ממספר טילי נ.מ] .צ"ל:
נ.ט [.היו לי שני פצועים קשה ,הגעתי בכוחות עצמי למחסום,
כרגע נמצא בנקודת פינוי פגועים על "טליסמן" ,הכלי שלי
לא תקין ,עבור.
כאן מברג ,רות ,אתה ,אם אתה ,המתן במקום ,סוף.
סינר כאן  ,24עבור.
כאן סינר ,רות ,עבור.
כאן  ,24בדיקה ,סוף.
]תככן[  800מטר ממני לכיוון מערבה ,לכיוון מערבה .חוץ
מזה אני נמצא פה ,בכוח אדם לא מספיק ,מבקש תגבורת,
אין לי פה טבלת כוח אדם כמו שאתה חושב ,עבור.
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כאן ונציה ,קיבלתי .תן לי אחד ה"קודקודים" ]מפקדים[
למכשיר ,עבור.
]תככן[ כאן ונציה ,כאן תככן ,שים לב ונציה ,אני נמצא
למטה .קודקוד היחידי שישנו נמצא למעלה ,בעמדה .אני
מתקשר אליו עם המשני ,עבור.
כאן ונציה ,רות .אתה תקבל את הדרישה הראשונה שלך,
נטפל בדרישה השנייה ,סוף.
]?[ אני יודע .אני אדאג לזה ,אתן לך תשובה ,סוף.
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה ,עבור .ונציה מתככן ,הודעה,
עבור.
כאן ונציה ,רות ,עבור.
]תככן[ דורש פינוי מיידי של ה"קודקוד" ]מפקד[ שלי ,עבור.
כאן ונציה ,אנחנו מטפלים בזה ,יש לנו הרבה בעיות ,ברגע
שיהיה אפשרי ,ברגע הראשון ,אתה תפונה ,עבור.
]תככן[ רות ,סוף.
]תככן[ סינר מתככן ,שים לב ,העמדות שלי מזהות כלים
שנעים אלי ,לכיוון אלינו ,האם זו תגבורת שביקשתי? עבור.
כאן מיץ ,האם ממזרח לך? עבור.
]תככן[ חיובי ,עבור.
כאן מיץ ,חיובי ,המתן ,סוף.
]?[ מיץ ,מ ].לא ברור[
]תככן[ ונציה מתככן ,הודעה ,עבור.
תככן כאן סינר ,ונציה שומע ,רות ,עבור.
סינר כאן תככן ,שים לב ,שים לב .אני צריך לפנות את
ה"קודקוד" ]מפקד[ שלי .הוא ביקש ממני אם ה"חצי כבד"
]זחל"מ[ שלי תקין .אני רוצה לדעת לאן לשלוח אותו ועם מי
לשלוח אותו? עבור.
כאן ונציה ,המתן ,מיד תקבל פקודות ,סוף.
תככן כאן סינר ,עבור.
כאן תככן ,רות ,עבור.
]סינר[ רצונך? עבור.
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מתככן ,רות ,עבור.
]סינר?[ רצונך? עבור.
כאן תככן ,אני רוצה לדעת מה קורה ב"פג" ]מעוז חזיון א'[
ושמעתי שמכיוון משמה ,מגיע אלי איזה "כלי בינוני"
]זחל"מ/נגמ"ש[ ,עבור.
כאן סינר ,רות ,סוף.
תככן כאן ונציה ,הודעה ,עבור.
]תככן ,כנראה עונה ,אך לא שומעים[
תככן כאן ונציה ,הודעה ,עבור.
כאן תככן ,רות ,עבור.
כאן ונציה ,האם יש לך מפה על ידך? עבור.
]תככן[ המתן ,המתן.
]ברקע נשמעת רשת קשר בחמ"ל גדוד [184
]ברקע נשמעת הוראה לשאלו – "האם יש לך מפה ביד?
עבור"
כאן ונציה ,האם יש לך מפה ביד? עבור.
]תככן – קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ חיובי,
עבור.
כאן ונציה ,שים לב ,יש לנו תאג"ד ]תחנת איסוף גדודית[ על
"ספונטני" ,האם מזהה את "ספונטני"? עבור.
]תככן – קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ המתן.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ ,
חיובי ,עבור.
כאן ונציה ,אנחנו נארגן את הפינוי כך .שני "כלים" ]טנקים[
של "חציל" ]פלוגת טנקים ח'/גדוד  184בפיקוד רס"ן אליעזר
כספי[ יחפו ,ה"כלי" ]זחל"מ[ שלך ייפקד נהג וה"קודקוד"
]מפקד[ ,ינועו עד ל"ספונטני" יפנו אותו ,ואחרי כן "הבינוני"
]זחל"מ[ יחזור אליך ,בחיפוי של שני ה"כלים" ]טנקים[,
האם עד כאן ברור? עבור.
]תככן – קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ רות,
באיזו נקודה ב"ספונטני"? עבור.
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כאן ונציה ,המתן.
כאן ונציה ,ב"ספונטני"  ,34עבור.
]?[ ]לא ברור[ מחפשים אחד את השני ,עבור.
כאן מפסלת ]סמג"ד טנקים  – 184רס"ן בני טרן[ ,אני אומר
עוד פעם" ,תככן" לא יוכל להוציא את הכלי שלו החוצה .הם
נמצאים ]נקטע על ידי "תככן"[.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[,
מבקש לפתוח באש ].לא ברור[ .תעלה 200 ,מערבה מגשר
פרדן ,עבור.
כאן ונציה ,שים לב ,כל הצומת שלפניך היא תפוסה ,אנחנו
נוריד עליה ארטילריה .בשלב זה ,אל תוציא את הנפגע
שדיברנו עליו קודם ,עד כאן? עבור.
]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[
כאן סוס ]מעוז "מצמד" א'[ ,מי אמר את זה? עבור.
תככן כאן ונציה ,האם קיבלת? עבור.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ ,מה
קיבלתי? עבור.
כאן ונציה ,אני אומר שנית .הצומת שלפניך תפוסה ,צריך
להנחית עליה ארטילריה ,על מנת שנוכל להוציא את הפגוע.
בשלב זה ,לא להוציא אותו .עד כאן? עבור.
ונציה כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס
ממן[ ,אתה נשמע מקוטע .אמור שנית ,עבור.
]ברקע נשמעים רשת קשר החטיבתית )"מיקנס" – פלוגת
חרמ"ש )קורס מ"כים( בפיקוד סרן אריה שקד; "פנתר" –
מח"ט  – 14מפקד הגזרה המרכזית והדרומית – אל"ם
אמנון רשף( ושיח אנשים בחמ"ל גדוד [184
תככן כאן ונציה ,הודעה ,עבור.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ ,רות,
עבור.
כאן ונציה ,אנחנו נצטרך ,קודם כל ,להפיל ארטילריה על
הצומת שלפניך ורק אז אפשר יהיה להוציא את הנפגעים,
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עבור.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[ ,רות,
עבור.
כאן ונציה ,רות .האם יש לך קשר עם וסיל ]פלוגה ו'/גדוד 79
בפיקודו של סגן זאב פרל ,שהוכפפה לגדוד  184ולחמה
באזור "חזיון"[? עבור.
כאן תככן ]קולו של מישהו אחר ולא הקשר מקס ממן[,
שלילי .דרך אגב ,מבקשים לפתוח באש 200 ,מערבה לגשר
פרדן ,על הצד המערבי שלו ,עבור.
כאן ונציה ,המתן ,נבדוק .ואם תהיה תשובה חיובית תקבל.
וסיל ,וסיל ]פלוגה ו'/גדוד  79בפיקודו של סגן זאב פרל,
שהוכפפה לגדוד  184ולחמה באזור "חזיון"[ כאן ונציה,
הודעה ,עבור.
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