
20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

5B6 שעהB 73אוקטובר  16 - 15 -" מקדח"רשת קשר חטיבתית 
7B02:25 – 20:34 

8B20:34 9B23  כאן , 23, 23. עבור, ידיעות, "מרגנית"קורא ב, 43כאן משנה
 . עבור, ידיעות, "מרגנית"קורא ב, 43משנה 

 
10B]9 אין תקשורת דקות[ 

11B20:41 

12B5  עבור, 20כאן. 
13B]5 [עבור ,"טרטור"ל" נחלה"אני בין , עבור, רות. 
14B תתחיל לרוץ קדימה מכיוון שהם מפתחים , רות 20כאן

 .סוף, ר"ידי גדוד חי-התקפת נגד עלינו על

15B20:42 
16B1  סוף! אש, 20כאן  1. סוף! אש, 20כאן. 
17B]1 [ סוף, עדיין לא מזהה, 20כאן. 
18B22  סוף, רד שמאלה מהדרך, 20כאן. 

19B20:43 

20B1  סוף, "לכסיקון"המשך ב, 20כאן. 
21B]1 [ירדת מהדרך ונותן לי לעבור האם? 
22B סוף, לפניך 5יש עוד , חיובי, 20כאן. 
23B1  סוף, עוד לפניך 5יש כוחות של , הזדרז קדימה, 20כאן. 
24B2  עבור, 20כאן . 
25B עבור, רות, 2כאן. 
26B האם אתה בראש ". לכסיקון"-"נחלה"דווח הגעה ל, 20כאן

 .עבור? השדרה
27B עבור, בראש השדרה, חיובי, 2כאן. 

28B20:44 

29B נחלה"דווח הגעה ל, "לכסיקון"-"נחלה"אני ב, רות, 20כאן"-
 .סוף, "לכסיקון"

30B3  עבור? האם בתנועה, 20כאן. 
31B עבור, "לכסיקון"על , 3כאן. 
32B רוץ צפונה מהר, 20כאן. 
33B1  אחרי" לכסיקון"כלים שלך מתעכבים על , 20כאן .

 .סוף, שימשיכו

34B20:45 

35B]20 [27 , סוף, שימשיכו על הכבישסמן להם. 
36B27  עבור? 1האם אתה מפעיל לטובת , 20כאן. 
37B]27 אך לא שומעים, עונה[ 
38B סוף, רות, 20כאן. 
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39B20:46 

40B].לא ברור.[ 
41B3  עבור, 20כאן. 
42B20  עבור, 5כאן. 
43B עבור, רות, 20כאן. 

44B20:47 

45B אני , יורים מכל הכיוונים, אנחנו עוברים בתוך מערכים, 5כאן
 .אני כבר קרוב למים, להעתיק את האש לגדה הרחוקהמבקש 

46B 27. קיי.או. 116איזה אש אתה רוצה של . רות, 27, 20כאן ,
 .סוף. תעביר לגדה השנייה 5חדל לטובת 

47B עבור, רות, 3כאן. 
48B 5י "נקטע ע[. 20כאן[ 
49B לחדול גם כן ולהעביר את זה " שיק"-"לכסיקון"לטובת , 5כאן

 .עבור, "סרוק"ל
50B]20 [27 ,עבור? האם קלטת. 
51B]27 אך לא שומעים, עונה[ 

52B20:48 

53B תמשיך , 113 -ו 111', א" מצמד"תפסיק את האש על , 20כאן
 .עבור, "סרוק"אש על 

54B]27 אך לא שומעים, עונה[ 
55B סוף, ]תעלת סואץ[משני צידי התעלה , חיובי, 20כאן  . 
56B3  עבור? "לקקן"האם אתה מזהה את , 20כאן . 
57B]? [מי הדליק את ה.]לא ברור[ 
58B עבור, שלילי, 3כאן. 
59B20  עבור, יש לי הודעה עבורך, 2כאן. 
60B סוף, המתן, 20כאן. 
61B].לא ברור.[ 
62B20  עבור, הודעה, 2כאן. 
63B2  סוף, נוע, אחרי שאני אעבור, .אחרי שתעב, 20כאן. 

64B20:49 

65B]2 [ עבור, 10זלפן כאן . 
66B]2 [עבור ,רות, 10כאן , ? תיקון. 
67B]5 [תחנות  . תמשיך לנהוג ותעלה? יוסי למה אתה לא עולה

למה הכלים שלך עוצרים , יוסי. סוף, רות, לעלות ].לא ברור.[
 ].לא ברור.[תעלה ? ולא עולים

68B3  עבור, 20כאן. 
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69B עבור, רות, 3כאן. 
70B עבור? "לקקן"האם אתה מזהה את , 20כאן . 
71B לא הגעתי אליואני חושב שעדיין , שלילי, 3כאן. 
72B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
73B עבור, שלילי, 3כאן. 
74B]5? [יוסי ,].לא ברור.[ 
75B נקטע[.זה מקום גבוה " לקקן", רות, 20כאן [ 
76B אני חושב שעדיין לא הגעתי אליו, חיובי, 3כאן. 

77B20:50 

78B גבעה גבוהה זה " לכסיקון"משמאל ל, מימין, רות, 20כאן
, ששם אתה מעלה פלוגה" עכביש"ציר ומימין לזה " לקקן"

 .עבור
79B]3 [סוף, רות. 
80B20  עבור, 5כאן. 
81B עבור, רות, 20כאן. 
82B כאן הייתה איזה שהיא . מתנצל שנכנסתי לך לרשת, 5כאן

יש המון רכבים  , נקי" שיק"הציר עד הכניסה  ל, רות. בעיה
 .עבור, מהר 1וחשוב להכניס את 

83B עבור? מה זה חשוב, 20כאן. 
84B]5 [ היחידה , יש המון רכבים... 5את , מהר 1חשוב להכניס את

  .מהר צפונה 1חשוב להכניס את  , "סרוק"שלי כבר נכנסת ל

85B20:51 

86B הוא מיד נכנס , "לכסיקון"בעקבותיך על  1, רות, 20כאן
 .צפונה

87B].לא ברור .[ 
88B ? עבור, 5כאן. 

89B20:52 

90B]21 [5 ,סוף, "מקדח"דיברת ב. 
91B]? [60 ,60 ,60 ].תחנות שאינן קשורות לחטיבה]. [לא ברור[ 
92B עבור, 60 -דרכי ל', א64אשנב כאן , ]קצין שלישות[אשנב. 

 ]תחנות שאינן קשורות לחטיבה[

93B20:55 

94B].לא ברור.[ 
95B תחנות [ .עבור, 60 -אמור שנית הודעתך ל', א64אשנב כאן

 ]שאינן קשורות לחטיבה
96B3  עבור, 20כאן. 
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97B]. ברורלא.[ 

98B20:56 

99B3  עבור, 20כאן  3. עבור, 20כאן. 
100B ? תחנות שאינן ]. [לא ברור.[חיובי  60 -קבל מ', א64כאן

 ]קשורות לחטיבה
101B] תחנות שאינן קשורות ]. ['א64 -ו 60תקשורת בלתי ברורה בין

 ]לחטיבה
102B]20 -מדווח ל, 3כנראה , מישהו[ 
103B עבור? האם משהו רציני, רות, 20כאן. 
104B]20 -מדווח ל, 3כנראה , מישהו[ 
105B עכביש"תכניס יחידה אחת ל, תכניס לשם כמה פגזים, 20כאן "

 .עבור, ותדווח לי

106B20:57 

107Bתחנות שאינן קשורות [ .עבור, ]לא ברור[.' א60 -אשנב מ
 ]לחטיבה

108B60 ,60 , לא .[, הבעיות בדרך לפיתרון". אשנב"קבל מ' א64כאן
 ]קשורות לחטיבהתחנות שאינן [. עבור ,]ברור

109B]64תחנות שאינן קשורות לחטיבה]. [לא ברור] .['?א[ 
110B]20 [ ..20 , סוף, "מקדח"אתה קורא ברשת. 

111B20:58 

112B]64תחנות שאינן קשורות [? להיכן לשלוח אותו, אשנב] '?א
 ]לחטיבה

113B3  עבור, 20כאן. 
114B] תחנות שאינן קשורות ]. ['א64 -ו 60תקשורת בלתי ברורה בין

 ]לחטיבה
115B]20 [" ...עבור, "מקדח. 
116B תחנות שאינן קשורות לחטיבה]. [לא ברור.[?? כאן  2אשנב[ 

117B20:59 

118B27  עבור, 20כאן. 
119B]27 אך לא שומעים, עונה[ 
120B עבור? האם כל היחידות שלך בפעולה, 20כאן. 
121B]27 אך לא שומעים, עונה[ 
122B].מדברות , שאינן שייכות לחטיבה, תחנות נוספות]. [לא ברור

 ]במקביל
123B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
124B]27 אך לא שומעים, עונה[ 
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125B האם . אש תופת על האויב, זה הזמן הכי חשוב, רות, 20כאן
 .עבור? לעבר הרמפות 9אתה מנצל את הכלים של 

126B].לא ברור.[ 

127B21:00 

128B5  עבור, 1כאן , 5, 5. עבור, 1כאן . 
129B20  עבור, 1כאן. 
130B עבור, רות, 20כאן. 
131Bעבור? "לכסיקון"יש עדיין כלים על  5 -האם ל. 
132B עבור, "לכסיקון"-"שיק"באזור , חיובי, 20כאן. 
133B]1 [כדי , שמאלה" שיק"אני רוצה לדעת מתי הוא פונה ב, רות

 .עבור, לדעת
134B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
135B]1 [שמאלה" שיק"מתי הוא פונה ב, אני רוצה שיהיה לי דיווח. 
136B סוף, רות, 20כאן . 

137B21:01 
 

138B5  עבור, 20כאן  5. עבור, 20כאן  5. עבור, 20כאן. 
139B עבור, 20נפרד כאן . 
140B]?].. [סוף, אתה מפריע לרשת, ]לא ברור . 
141B עבור, 20נפרד כאן. 
142B]אך לא שומעים, כנראה, נפרד עונה[ 
143B עבור, "לכסיקון"דווח על הגעה ל, 20כאן. 
144B] אך לא שומעים, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
145B עבור? "לכסיקון"-"שיק"האם הגעת ל, 20כאן. 

146B21:02 

147B] אך לא ברור, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
148B האם אתה פינית את . כן, עקרונית, זה יקשה עלי אבל, 20כאן

 .עבור? "שיק"-"לכסיקון"
149B] אך לא שומעים, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
150B עבור? "טרטור"מה אמרת , 20כאן. 
151B] אך לא ברור, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
152B המתן, 20כאן.  
153B] אך לא ברור, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
154B רות, 20כאן. 
155B1  עבור, 20כאן. 
156B] אך לא ברור, 20מדבר עם ? 5מישהו[ 
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157B21:03 

158B המתן, 20כאן. 
159B1  עבור, 20כאן. 
160B]אך לא שומעים, 20מדבר עם ? מישהו נפרד[ 
161B עבור? ]כביש[" שחור"האם הגעת ל, 20כאן. 
162B20  עבור, רות, 1כאן. 
163B שיק"באזור  19 -ו 18עם  5של  11 -יכול להיות ש, 20כאן"-

, זה קל מאוד לזיהוי, "שיק"איך שאתה עובר את ". לכסיקון"
, "סרוק"הוא גם הגיע עד , אתה רשאי לפתוח באש צפונה

 .עבור
164B]1 [שיק"האם הוא לא ב? מה זה יכול להיות, רות"? 
165B עבור, "לכסיקון"אבל הגיע עד , "שיק"הוא ב, חיובי, 20כאן . 
166B]1 [סוף, בסדר. 
167B1  אתה . אני מזכיר לך שהצפוני ישנו הדרומי איננו, 20כאן

 .סוף, אישית צריך לשאוף להגיע לצפוני
168B23  עבור, רות, 20כאן. 

169B21:04 
 

170B]23  אך לא שומעים, 20מדבר עם[ 
171B23  עבור, "לא ידוע סוג"אתה נקטעת אחרי , 20כאן. 
172B]23  אך לא שומעים, 20מדבר עם[ 
173B סוף, נצטרך להיות ערניים גם לדבר הזה, בסדר, רות, 20כאן. 

174B21:05 
 

175B20  עבור, 3כאן. 
176B עבור, רות, 20כאן. 
177B עבור, ].לא ברור.[הפנייה  ].לא ברור.[, 3כאן. 
178B סוף, "טרטור", 20כאן. 
179B עבור? ]לא ברור.[האם  ].לא ברור.[, 3כאן. 
180B]11  עבור, 11זוגי כאן  ]1של. 
181B]?]. [עבור, רות, ].לא ברור. 
182B]אך לא שומעים, 20 -מישהו קורא ל[ 
183B עבור, רות, 20כאן . 
184B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
185B לכסיקון"יוביל אותך ל, הציר שאתה נוסע עליו, 20כאן" ,

 .עבור
186B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
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187B עבור, "לקקן"מדרום ל, "לכסיקון"הוא יוביל אותך ל, 20כאן. 
188B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
189B תנוע צפונה. עבור, תדווח לי" לכסיקון"כשתגיע ל, 20כאן ,

 .עבור, תיערך לכיוון צפון ותודיע לי
190B20  עבור, 1כאן. 
191B עבור, רות, 20כאן. 

192B21:07 

193B]1 [ עבור, "אמיר"שלנו יורה באיזור  17תבדוק אם לא. 
194B עבור, "אמיר"יורה מצפון ל 17, 20כאן. 
195B]1 [סוף, זה שלהם, אם ככה, רות. 
196B20  עבור, ]}"לכסיקון"הגעה לציר { -כביש [" שחור", 4כאן. 
197B עבור'? ב4האם , 20כאן. 
198B עבור, ]}"לכסיקון"הגעה לציר { -כביש [" שחור"', ב4כאן. 
199B סוף, רות, 20כאן. 

200B21:11 

201B3  עבור, 20כאן  3. עבור, 20כאן. 
202B] לא ברור ולא , דקות 4רחשים ותעבורה ברשת הקשר משך

 ]שומעים
203B2  עבור, 20כאן. 
204B]2 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
205B תיפרס , "שיק"לעבור את , קודם כל, המתן, רות, 20כאן

  .עבור, ].לא ברור.[, "אמיר"ממזרח ומצפון ל
206B]2 אך לא שומעים ברור, עונה[ 
207B]20 [27 , תמשיך].סוף, ].לא ברור. 
208B1  עבור, 20כאן. 
209B עבור, רות, 1כאן. 
210B לא ברור.[איפה , 20כאן..[  

211B21:06 
212B]1 [אני בתנועה, "שיק"עברתי את , רות.  

213B21:13 

214B]20]. [לא ברור.[ 
215B]20 [23 ,עבור, 23. עבור. 
216B22  עבור, 20כאן. 
217B]22 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
218B עבור, ].לא ברור.[?, 23איפה , 20כאן. 
219B]20 [2 ,סוף, המשך לנוע יותר מהר. 
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220B21:14 

221B2  תעבור , נדמה לי, "לכסיקון"-"שיק"אני נמצא על , 20כאן
 .סוף, התעלה ואז תיפרסאת 

222B3  עבור, 20כאן  3. עבור, 20כאן. 
223B]4אך לא שומעים, כנראה, 20-קורא ל' א[ 
224B המתן' א4, 20כאן . 
225B3  עבור, 20כאן. 
226B]20  אך לא שומעים, כנראה, 1מדבר עם[ 

227B21:15 

228B סוף, חיובי, 1כאן. 
229B]40 [20 ,40כאן , ברשת שלך. 
230B3  עבור, 20כאן. 
231B20  גם לא עונה ברשת שלנו 3, .כא 20, 3של ' א10כאן. 
232B]40 [20  ברשת.. 
233B3  עבור, 20כאן. 

234B21:16 

235B]20 [22 ,סמן להם שיעקפו אותך וימשיכו הלאה. 
236B עבור? מזרחה-צפון" עכביש"האם התחלת לנוע ב, 20כאן. 
237B]20  אך לא שומעים?, 3מדבר עם מישהו[ 
238B עבור? "לקקן"האם אתה מזהה את , 20כאן. 
239B] אך לא שומעים, 20מדבר עם ? 3מישהו[ 
240B אני רוצה שתדווח לי ברגע שתתחיל להיכנס , רות, 20כאן

 .עבור, עד עכשיו, קילומטר 4תיכנס " עכביש"וב" עכביש"ל
241B] אך לא שומעים, 20מדבר עם ? 3מישהו[ 
242B סוף, "טרטור"אחר כך תאתר את , 20כאן. 

243B21:17 
244B]40 [20 ,40כאן , ברשת שלך. 
245B סוף, "בשור"קרא לי ב, 20כאן. 

246B21:19 

247B3 ,3  עבור, 20כאן. 
248B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
249B עבור? מה המצב, 20כאן. 
250B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
251B עבור! ?נכנסו" עכביש"זאת אומרת של, 20כאן. 
252B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
253B תיסעו עד האזור " עכביש"אני רוצה שב! שים לב, רות, 20כאן

 .עבור, והזהרו שם 42" טרטור"של 
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254B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 

255B21:20 
 

256B]20 [ עד , סליחה, ".עכביש"עד , 41שיגיעו עד , 20כאן , 4כאן
 .עבור, 52" עכביש"

257B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
258B 52" עכביש"שיגיעו עד , אני חוזר, 20כאן  3. המתן, 20כאן ,

 . עבור
259B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
260B עבור, "טרטור"תדווח לי ברגע שתיכנס ל, רות, 20כאן . 
261B]3 אך לא שומעים, 20 -ל, כנראה, עונה[ 
262B סוף, רות, 20כאן. 
263B]27 20 -ל, כנראה, קורא[ 
264B27  עבור, רות, 20כאן. 
265B]27  20מדבר עם[ 
266B 2 -בהתאם למה ש, 2 -תפעיל את זה בהתאם ל, שלילי, 20כאן 

 .עבור, רוצה
267B]27  20מדבר עם[ 
268B עבור, שלו 17 -אז תשאל את ה, רות, 20כאן . 
269B4עבור, 20כאן ' א. 
270B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 

271B21:21 

272B עבור? "נחלה"האם נכנסת ל, 20כאן. 
273B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 
274B האם משהו מעכב ? למה, "נחלה"תמשיך הלאה עד , 20כאן

 .עבור? אותך
275B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 
276B 5ישנה יחידה של , ישנו' א" מצמד"ב! תשים לב, רות, 20כאן .

מטר  500עד שאתה מגיע , אתה יכול לירות צפונה ודרומה
ותכבוש את " מצמד"ואז אתה תיכנס לתוך " מצמד"מ
מפקדת [" דגים"לנסות לראות אולי יש שמה , בפנים" מצמד"

 .עבור, ]הדיוויזיה המצרית
277B]4לא שומעים אך, 20 -ל, כנראה, עונה' א[ 

278B21:22 
279B]20] [עבור, אמור שנית.. ]הפרעת קשר. 
280B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 
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281B היא כבר הגיעה ', א" מצמד"היא ליד . היא ליד, חיובי, 20כאן
 .עבור, "שקמה"רשת , קשר ברשת שלו 5תיצור עם . לשם

282B2  עבור, 20כאן. 
283B עבור, רות, 2כאן. 

284B21:24 

285B לי הגיע עד האזור של ] 600ט "מח[המקביל  2! שים לב, 20כאן
כך שאתה גם תמשוך , ואחר כך הוא משך צפונה 104" סגול"

 .עבור, צפונה
286B]2 [ עבור? ולמשוך צפונה" אמיר"האם לעזוב את , 10כאן. 
287B אתה צריך להיות , "אמיר"אתה לא נכנסת לתוך , 20כאן

גבול גזרה מערבי שלך זה , אתה צריך". אמיר"מצפון ל
תזהר מהיחידה . מזרחה-ואתה צריך לסוע צפון" לכסיקון"

 . עבור, שמקבילה לך שבאה אליך מצפון
288B]2 [ אמיר"כיוון שאני נמצא מצפון ל. זה בסדר, רות, 10כאן "

? האם לסגור שמאלה ולפנות צפונה, השטחקצת בתוך , עכשיו
 .עבור

289B המתן, 20כאן. 
290B]20 אך לא שומעים, 1עם , כנראה, מדבר[ 
291B עבור, שלילי, 1כאן. 
292B]20 אך לא שומעים, 1עם , כנראה, מדבר[ 
293B]סוף, חיובי, 1] כאן. 
294B3  עבור, 20כאן  3. עבור, 20כאן . 
295B]3 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 
296B עבור? "טרטור"האם נכנסת כבר ל ,20כאן. 
297B]3 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 

298B21:28 
 

299B עבור? "עכביש"מה המצב ב, 20כאן. 
300B]3 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 
301B]20 [ עבור? מ"ק 4 -האם כבר הגיע ל, 4כאן . 
302B]3 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 
303B וכשתגיע לתא של " טרטור"אתה תתקדם ב, רות, 20כאן

, זאת אומרת. תעצור, 41" טרטור"-52" עכביש", .5" טרטור"
תסתכל , קילומטרים אתה יכול להתקדם עוד כמה "עכביש"ב

 .עבור, במפה
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304B20  עבור, 2כאן. 
305B עבור, רות, 20כאן. 
306B עבור, נשארו לי מעט מאד כלים, אני במצב די קשה, 2כאן. 
307B עבור? ממה, 20כאן. 
308B עבור, ].לא ברור.[גם מפגיעות וגם , 2כאן. 

309B21:30 

310B היכן אתה , אני רוצה שתתרכז יותר לכיוון צפון, רות, 20כאן
 ? נמצא בחלק הקדמי

311B]2 [ קצת מצפון , אני נמצא ליד המשאית הבוערת, 10כאן
 .עבור, "אמיר"ל

312B עבור? ליד זו שמתפוצצת, 20כאן. 
313B]2 [עבור, חיובי. 
314B2  אני , תזהר לא לירות עלי, אני גם כן לפניה קצת, 1כאן

 .עכשיו בדיוק לפניך
315B2  לא לירות עלי, אני עכשיו לפניך, 1כאן. 
316B].ש הפיקוד "נגמ-י עמוס אטינגר ב"הוקלט ע[  ].לא ברור

כי האויב מזהה אותו , יזוז משם 2 -ש, 23כאן  20): "'א20(
 ."].עבור, ויורה עליו כל הזמן

317B2  עבור, 20כאן. 
318B עבור, רות, 2כאן. 
319B לקבל את פניו של , אתה תתפוס עמדות כלפי צפון, 20כאן

 .עבור, האויב
320B]2 [ האם אתה מזהה את המשאית . בסדר, רות, 2כאן , 10כאן

 .עבור? הבוערת הצפונית

321B21:31 

322B אני מבין שאתה התקדמת , אני מזהה משאית בוערת, 20כאן
 .עבור, קילומטר" שיק"למעבר 

323B]2 [ 700 - 600 -כ" בית המשאבות"אני ליד , שלילי, 10כאן ,
 .עבור

324B תתרחק מהמשאית , תתפוס עמדות לכיוון צפון. מזהה, 20כאן
 .עבור, הם לא יראו אותך על הרקע של המשאית. ש.ש

325B]2 [ סוף, בסדר, 10כאן. 
326B20  עבור, ידיעות, 23כאן. 
327B עבור, רות, 20כאן. 
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328B 600בטווח ] לא ברור[. 2לגבי , כל הזמן, האויב מזהה, 23כאן ,
 ]לא ברור.[יזוז  2 -כדאי ש

329B תקשיב. הוא קיבל פקודה לזוז, 20כאן . 
330B2  עבור, 17תוריד , 17תוריד , 20כאן. 

331B21:32 

332B20  שים הודיע "נגמ 2שלך  "]וקטור"ל "צ[ויקטור , 50כאן
 .עבור, "לקקן"חוטפים הרבה אש באזור , שהם פגועים

333B רות, 20כאן . 
334B4עבור, 20כאן ' א. 
335B]50 [20 ,סוף, שיעלו על רשת זאת, הודעתי להם לעלות . 
336B].לא ברור.[ 
337B4עבור, 20כאן ' ב. 
338B עבור, רות', ב4כאן. 
339B עבור? "לקקן"האם אתה ליד , 20כאן. 
340B עבור, רות', ב4כאן. 
341B עבור? האם חיובי או שלילי, 20כאן. 
342B]4עבור, אמור שנית] 'ב. 
343B עבור? "לקקן"האם אתה ליד , 20כאן. 
344B]4עבור, כבר עברנו אותו', א4אני נמצא אחרי ] 'ב. 
345B עבור? ראית עכשיו שני כלים פגועים? .האם יש שמה, 20כאן. 

346B21:33 

347B]4אבל לא הייתה שום , ימין תקוע בצד, ראיתי כלי משלך] 'ב
 .עבור, אש

348B עבור, 20כאן , הכלי של וקטור, שני הכלים, רות, 20כאן . 
349B אך לא ברור, עונה" וקטור"הכלי של [. כאן.[ 
350B עבור? האם יורים עליכם, 20כאן. 
351B] אך לא ברור, עונה" וקטור"הכלי של.[ 
352B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
353B] אך לא ברור ,עונה" וקטור"הכלי של.[ 
354B עבור? "לקקן"באיזה מרחק אתם מ, רות, 20כאן. 
355B] אך לא שומעים, עונה" וקטור"הכלי של.[ 

356B21:35 
 

357B2  עבור, 20כאן . 
358B]2 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 
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359B תנחית ארטילריה מצפון לך כקילומטר ומזרחה , 20כאן
 .עבור, כנגד האויב שבא מולך" לכסיקון"מ

360B]2 אך לא שומעים, 20 -עונה ל[ 
361B אמיר"מצפון ל, ממע 700, 600 -אתה נמצא כ, רות, 20כאן" ,

 .סוף, "אמיר"מ מצפון ל"ק 2תכוון בהתחלה 
362B20  עבור, 1כאן. 
363B]2].. [אמיר"מצפון ל].. לא ברור .." 
364B סוף, יתקן 17 -ש" אמיר"מ מצפון ל"ק 2, 20כאן. 
365B20  עבור, "לכסיקון"לשני קילומטרים מצפון וממזרח , 2כאן. 
366B20  עבור, 1כאן. 
367B].לא ברור.[ 
368B סוף, היישר, רות 2,כאן. 

369B21:36 
370B20  עבור, 5כאן  20. עבור, 5כאן  20. עבור, 5כאן. 

371B21:37 

372B4עבור, 22כאן ' א. 
373B22 עבור', כאן ג. 
374B20  עבור, 3כאן  20. עבור, 3כאן. 
375B22 עבור, של וקטור' כאן ג. 
376B]22 [סוף, נטפל בך, המתן ,של וקטור' ג. 
377B]סוף, רות] של וקטור' ג. 
378B2  עבור, קיבל פקודה לעצור, חלק מהכוח שבא מולך, 23כאן. 
379B1  עבור, קיבל פקודה לעצור, חלק מהכוח שבא מולך, 23כאן. 

380B21:38 

381B23  עבור, אמור שנית, 1כאן. 
382B קיבל , מצפון, חלק מהכוח של הטנקים שבא מולך, 23כאן

 .עבור, ולא להתקדם יותר פקודה לעצור
383B]1 [סוף, רות. 
384B4עבור, 22כאן ' א. 
385B]20 [22 ,איזה כלי זה, תראה מה קורה שם מאחוריך? 
386B]20 [22 ,עבור. 
387B סוף, בודק מיד, 22כאן. 

388B21:39 
389B3  עבור, 20כאן. 
390B]20 [22 ,מה זה, תראה מה קורה שם מאחוריך? 
391B סוף, זה גשר, זה דומה. זה מאומה, 22כאן. 
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392B]20 [עבור, אמור שנית. 
393B]22 [סוף, פרט לו אין אף אחד. עומד מאחורי 27, זה שום דבר. 
394B3  עבור, 20כאן. 
395B20 ,20  עבור, 3של  12כאן. 
396B עבור, רות, 20כאן. 

397B21:40 

398B]12  אני נמצא כאן עם מספר , נפצע 3, נפצע 3, 12כאן ] 3של
 .עבור, מהכלים שלי

399B עבור? "לכסיקון"האם אתה על , 20כאן. 
400B]12  יותר דרומית , "לכסיקון"אני נמצא על . חיובי] 3של

 .עבור, כקילומטר מהריכוז שהיה מקודם
401B עבור? איפה, 20כאן. 
402B]12  עבור, 4 -כ, "לקקן"אני נמצא צפונית ל, 12כאן ] 3של. 
403B עבור? "עכביש"מה קורה על , רות, 20כאן. 
404B]12  יחידת משנה שלנו , 12כאן , משנהיחידת , 20כאן ] 3של

כרגע , נפגעו להם מספר כלים, "עכביש"ט על "נכנסה למארב נ
 .עבור, הוא מבקש לשמה הנחתה

405B12  אמור שנית מה קורה , אתה נשמעת גרוע, 20כאן  3של
 .עבור, "עכביש"ב

406B21:41 

407B]12  יש שמה , "עכביש"יחידת משנה נכנסה ל, 12כאן ] 3של
 .עבור, נפגעו לה מספר כלים, די חזק היא חטפה, ט"מארב נ

408B עבור? "עכביש"האם היא ב, 20כאן. 
409B]12  עבור, כעת החזרנו אותה הנה, חיובי] 3של. 
410B עבור? המארב" עכביש"באיזה אזור ב, רות, 20כאן. 
411B]12  המתן, 12כאן ] 3של. 
412B20  עבור, 2כאן. 
413B עבור, רות, 20כאן. 
414B קשה , אני בעמדות עוצר, כלים 8 ,7 -אני נשארתי עם כ, 2כאן

 .עבור, לי להתקדם
415B עבור? האם יש לחץ? מדוע, 20כאן. 
416B אבל פשוט הקודקודים שלי הלכו וקשה לי , שלילי, 2כאן

 .עבור, לשלוט ביתר
417B עבור, תתארגן להמשך, עצור במקום, רות, 20כאן. 
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418B סוף, רות, 2כאן. 

419B21:42 

420B יש פה כל מיני כלים , תרכז אליך כלים! שים לב, 20כאן
 .עבור, תרכז, שמסתובבים

421B1  עבור, 20כאן  1. עבור, 20כאן. 
422B27  עבור, 20כאן. 
423B עבור, רות, 27כאן. 
424B אש  47 -אני רוצה אש על הגדה השנייה וגם תדרוש מ, 20כאן

 .עבור, ס"נ
425B סוף, רות, 27כאן. 

426B21:43 

427B27  לכסיקון"ממזרח ל 2האם אתה יורה לטובת , 20כאן "
 . עבור? "אמיר"מ ל"ק 2ומצפון 

428B]27 [עבור, חיובי. 
429B עבור? האם אתה מתקן את האש שם, 2, רות, 20כאן. 
430B3  עבור, 20כאן  3. עבור, 20כאן. 
431B12  עבור, 20כאן  3של. 
432B]? [3 המתן, מדבר ברשת שלו. 
433B20  עבור, 1כאן. 

434B21:44 
435B עבור, ח מצב"דו, 20כאן. 

436B21:46 

437B]1 [האם מישהו מתעסק איתם. השארתי כלים לאורך הדרך ?
 .עבור

438B עבור? איזה, 20כאן. 
439B]1 [עבור, כלים כבדים. 
440B עבור? באיזה אזור, 20כאן. 
441B]1 [עבור, לאורך הכביש. 
442B עבור? "טרטור"-"לכסיקון"האם באזור , 20כאן. 
443B]1 [עבור, "שיק"-"לכסיקון"באזור , יותר צפונה. 
444B שיק"-"לכסיקון"אני לא רואה פה שום כלי באזור , 20כאן" ,

 .עבור
445B]1 [עבור? היכן אתה נמצא. 
446B]20 ["עבור, "שיק"-"לכסיקון. 
447B]1 [שחור"האם רואה את המדורה על ה, רות "]כביש[? 
448B עבור, חיובי, 20כאן. 
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449B]1 [היכן אתה נמצא לגביה? 
450B עבור, מדרום לה 500 -כ, 20כאן . 
451B]1 [ירדתי כרגע . מצפון לך 1,000-כ, 5 -אז אני נמצא כ, רות

 .]כביש[" שחור"שמאלה מה
452B רות, 20כאן. 
453B1 ,2 , עבור, פקודות, 20כאן. 
454B עבור, רות, 1כאן. 

455B21:45 
456B2  עבור, 20כאן . 

457B21:48 

458B1  ממערב , "שיק"מ מצפון ל"ק 2 -תפוס עמדות כ, 20כאן
 .עבור, תתארגן להמשך תנועה, כלפי צפון" לכסיקון"ל

459B]1 [עבור, אמור שנית. 
460B ותלקט " שיק"מ מצפון ל"ק 2, תפוס עמדות כלפי צפון, 20כאן

 .עבור, אליך את הכלים
461B]1 [סוף, היישר. 

462B21:46 

463B12  עבור, 20כאן  3של  12. עבור, 20כאן  3של . 
464B עבור, רות, 1כאן. 
465B עבור? מי קרא, 20כאן. 
466B2  עבור, 1כאן. 

467B21:47 
 

468B1  עבור? מה העניין, 20כאן . 
469B4עבור, 20כאן ', א. 
470B2  עבור, הודעה, 27כאן . 
471B2  עבור, 20כאן. 
472B עבור, רות, 2כאן . עבור, רות, 2כאן . עבור, רות, 2כאן. 
473B2  עבור, "מקדח"ב, 20כאן. 
474B עבור, רות, 2כאן. 

475B21:48 

476B גבול גזרה ימני שלו, נערך צפונה, משמאלך נמצא 1, 20כאן ,
גבול גזרה ". לכסיקון"אתה תיערך ממזרח ל". לכסיקון"ציר 

, רכז כמה שאתה יכול יותר כלים אליך". לכסיקון"ביניכם 
 .עבור

477B עבור, חיובי, 2כאן. 
478B1  עבור, 2האם אתה מזהה את , 20כאן. 
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479B]2 [ חתכו את , נדמה לי שכלים שלו חתכו אותי, 1כאן
 .עבור, לפני" לכסיקון"

480B עבור? האם מזרחה, 20כאן. 
481B עבור, עכשיו אני מבין מי הכלים האלה, חיובי, 2כאן. 
482B 1". לכסיקון"ירכז אותם ממערב ל 1, אם כך. רות, 20כאן ,

 .עבור
483B ירה זיקוק 2 -ש, "לכסיקון"אני כולי עומד ממערב ל, 1כאן. 
484B20 עבור, כאן בסין. 
485B עבור, רות, 20כאן. 

486B21:49 

487B200מזרחה " טרטור"-"אני רוצה מטח על לכסיקון, כאן בסין ,
 .עבור

488B 27, מטח, 200מזרחה , "טרטור"-"לכסיקון", רות, 20כאן 
 .עבור, הפעל

489B עבור, מטח, 200מזרחה , "טרטור"-"לכסיקון", 27כאן. 
490B12  עבור, 20בסין כאן . עבור, 20בסין כאן , 3של. 
491B]5 [תפנה שמאלה על ציר , "מצמד"תגיע ל, 10אורני כאן , .אש

אנחנו . מטר ואז תראה אותנו יורים 300ותסע " טרטור"
 .עבור, נמצאים עכשיו על הסוללה שממש מזרחה לך

492B20 עבור, רות, כאן בסין. 
493B עבור? 12מה עם , 20כאן. 
494B]5 [ 10גושן כאן . 
495B5  סוף, "מקדח"אתה מדבר ב, 20כאן. 
496B]אני , אבל לפני זה". טרטור"כלים ואני אוכל לפרוץ ב 4..] בסין

 .ט"רוצה שתיתן לי הכנה יש שם מארב נ

497B21:50 

498B5  סוף, "מקדח"אתה מדבר ב, 20כאן. 
499B עבור, 20בסין כאן. 
500B]5 [ עבור, 10גושן כאן. 
501B5  עבור, "מקדח"אתה מדבר ב, 20כאן. 
502B20 עבור, כאן בסין. 
503B עבור? המצב שםמה , רות, 20כאן. 
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504B]אני רוצה שתפסיק עכשיו את כל היחידות ותקשיב לי] בסין .
, "לכסיקון"-"טרטור"אני רוצה שתיתן לי קודם כל מטח על 

 .עבור, מזרחה 200
505B עבור, כבר קיבל פקודה ומבצע 27, רות, 20כאן. 

506B21:50 

507B]דפק את רוב , ט"עכשיו באזור הזה יש מארב נ, טוב] בסין
" אפרוחים"מסתובבים לי עוד , הכלים של היחידה שלי

ולא ייתן על , ימינה  200לכן אני רוצה שייתן , בשטח ]חיילים[
 .עבור, "לכסיקון"

508B21:51 

509B ואתה  1,000 -כ, 500 -כ, הוא ייתן יותר מזרחה, רות, 20כאן
 .עבור, תתקן את האש

510B]בינתיים אני מנסה לארגן מיתר הכלים שיש כאן, רות] בסין ,
, "טרטור"כלים ואני אפרוץ בציר  4 -אולי אני אצליח לארגן כ

 .עבור
511B המתן, קודם כל אנחנו נוריד ארטילריה רצינית, רות, 20כאן .

 .עבור, 27
512B עבור, רות, 27כאן. 
513B אש" טרטור"-"לכסיקון"תרביץ קילומטר מזרחה מ, 20כאן ,

 .עבור
514B]27 ["מזרחה, "טרטור"-"לכסיקון..]1י "נקטע ע[ 
515B20  עבור, 1כאן. 
516B1  המתן, 20כאן . 
517B האם יש לך קשר עם יחידת המשנה שהלכה על , 20בסין כאן

 .עבור? "עכביש"
518B]צריכה כבר להיות , "עכביש"יחידת המשנה שהלכה על ] בסין

 .עבור, קרוב אליכם, אני אומר שנית, קרוב אליכם

519B21:52 

520B אני נמצא מצפון לזה הרבה? מה זה קרוב אליכם, 20כאן ,
 .עבור? באיזה אזור

521B]עבור, 52בסביבות , מדרום ליחידת האם.. ] בסין. 
522B עבור? איך היא נקראת, 20כאן. 
523B]עבור, "אהבה"נקראת ] בסין. 
524B]20" [עבור? "אהבה. 
525B]עבור, "אהבה"או על רשת , "עוגה"על רשת , חיובי] בסין . 
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526B סוף, תודה, 20כאן. 
527B20 של נפרד 10 -מ. 
528B עבור, רות, 20כאן. 
529B]10 מה , "לקקן"לפני , "לכסיקון"צומת  ].לא ברור] .[של נפרד

 .עבור? הלאה
530B]א4אולי  –של נפרד  10 -מישהו נוסף מדבר במקביל ל'[ 
531B]4סותם לי את הציר, פגיעה ישירהכלי שלי קיבל  ] ..'א ,

קשה לי לחבור עם הכלים הכבדים , תחמושת מתפוצצת
 .עבור, שנמצאים לפני

532B עבור? האם אתה לא יכול לאגוף שם, רות, 20כאן. 
533B עבור, משני הצדדים לא ניתן לרדת, שלילי', א4כאן. 
534B עבור? מדוע, 20כאן. 
535B]4עבור, ביצות ]'א. 
536B אפשר לעשות " לכסיקון"-"נחלה"ממערב ל. שלילי, 20כאן

 .עבור, איגוף קטן

537B21:53 

538B עבור, מנסה', א4כאן. 
539B סוף, דווח לי התפתחות, בדוק, רות, 20כאן. 
540B1  עבור, 20כאן. 
541B41י "נקטע ע..[תזהיר את היחידות שמולך , 22כאן ' א[ 
542B20  עבור, 1כאן. 
543B]22 [...סוף, יורד דרומה. 
544B20  עבור, 1כאן. 
545B עבור, רות, 20כאן. 
546B אני חושב שאני צריך לנוע קצת לאחור לכיוון מפגש , 1כאן

 .עבור, "לכסיקון"-"שיק"
547B עבור? מדוע, 20כאן. 
548B]1 [עבור, כי אני עם מעט מאוד כלים ואני נילחץ. 
549Bסוף, נועו אחרי בשדרה, תחנות ויקטור כאן ויקטור. 

550B21:54 
551B1  עבור? האם יורים עליך, 20כאן. 
552B]1 [עבור, שטוחה, יורים עלי, חיובי. 
553B עבור? באיזה טווח, 20כאן. 
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554B]1 [אני , אבל טווחים קרובים, קשה לאמוד את זה בלילה
וכאן אני עם מעט , אני אוכל לייצב קו" שיק"חושב שבאזור 

 .עבור, מאוד כלים
555B עבור? 2האם אתה מזהה את , יפעל לטובתך 27, 20כאן. 
556B]1 [ביקשתי שירה זיקוק, שלילי. 
557B]20 [2 ,עבור. 
558B עבור, 2כאן. 
559B עבור? 1האם אתה מזהה את , 20כאן. 
560B עבור, עדיין שלילי, 2כאן. 
561B1  עבור? האם אתה מזהה את המדורות, 20כאן. 
562B]1 [יש הרבה מאוד. 
563B עבור, אלה שהתפוצצו מקודם, 20כאן. 
564B]1 [איזה זה אני רק לא יודע, אני נמצא מצפון למדורות. 
565B עבור? באיזה מרחק מצפון למדורות, 20כאן. 
566B]1 [אמור שנית. 
567B באיזה מרחק מצפון למדורות, 20כאן ?. 
568B]1 [ .1,000 -כ 

569B21:55 

570B עבור, 2תייצב קו אחד עם , 500 -דלג אחורה כ, רות, 20כאן. 
571B]1 [עבור, יסמן עצמו 2 -אני מבקש ש. 
572B עבור, זהיורה ואפשר לראות את  2, 20כאן. 
573B]1 [כי , אני צפונה מאוד מהם, אז אם ככה, רות..]2י "נקטע ע[ 
574B]2 [ זהרון כאן. 
575B20  עבור, 5כאן. 
576B עבור, רות, 20כאן. 
577B]תעביר לי בחזרה לחטיבה"מורה לאיש צוות שלו  2, ברקע "

 ]5וקוטע את 
578B ל "צ[" סורוק"ה ב'החבר, 2 -ו, 1] נקטע ולא ברור.[, 5כאן

 .עבור, 1אני חושב שזה של , רואים כלים כבדים"] סרוק"
579B עבור? איפה, 20כאן. 
580B לכיוון " לכסיקון"רואים את ציר " סרוק"ה ב'החבר, 5כאן

 .עבור, מזרח-צפון
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581B 1מצפון לזה זה , מספר מדורות" לכסיקון"יש באזור , 20כאן 
 .עבור, "לכסיקון"על  2-ו

582B עבור? "לכסיקון"מערבה מ לא ירד 1האם , רות, 5כאן. 
583B עבור, שלילי, בשלב זה, 20כאן. 

584B21:56 

585B ולשבור לאורך שפת " שיק"מציע לחשוב על ניצול ציר , 5כאן
 .עבור, המים צפונה

586B עבור? "סרוק"יש לך יחידת משנה ליד , 20כאן. 
587B ואחד " מצמד"ליד  2, יחידות 3 -אני פרוס ב, חיובי, 5כאן

אני עכשיו הולך לתפוס את כל . "]סרוק"ל "צ[" סורוק"ב
כל , יחידות 3 -ב" מצמד"ל "]סרוק"ל "צ[" סורוק"הרוחב בין 

 .עבור, אחת פרוסה

588B21:56 

589B יחידות  2אני מעוניין שאתה תשאיר , אם כך, רות, 20כאן
ואתה עם יחידת משנה נוספת תנוע " מצמד"-"סרוק"באזור 
שהם , 2 -ו 1 -ל במגמה לסייע, "סרוק"מצפון ל" ראש"על ציר 

 .עבור, לחוצים שם
590B אמנם אני , .משום ש. אני חושב שזה לא כל כך ילך, 5כאן

 .עבור, אבל מספר כלים הוא מאוד קטן, מדבר על יחידות
591B תעלה יחידת משנה שלך מצפון , .אם כך, רות, 20כאן

 .עבור, "סרוק"ל

592B21:57 

593B עבור? כמה, רות, 5כאן. 
594B כחצי , .כ" סרוק"שתפרוס מצפון ל ,יחידת משנה שלך, 20כאן

 .עבור, "סרוק"קילומטר מצפון ל
595B עבור, רות, 5כאן. 
596B סוף, 20כאן. 
597B20  האויב שולח מארבי , 23כאןRPG עבור, על הגשרים. 
598B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
599B האויב שולח מארבי , 23כאןRPG עבור, לגשרים. 

] י בסין"נקטע ע[., רות, 20כאן   
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600B20 עבור, כאן בסין 20, כאן בסין. 
601B 40י "נקטע ע.[, חיובי, 23כאן[ 
602B עבור, רות, 40כאן. 
603B]23].. [לא ברור[ 
604B]20] [לא ברור[ 
605B20 עבור, כאן בסין. 
606B עבור, רות, 20בסין כאן. 
607B20 40י "נקטע ע[., כאן בסין [ 
608B עבור, רות, 40כאן. 
609B עבור! בסין, 20כאן. 
610B]יודע איזה כלים רכים בינוניים נעים לכיוון אני לא ] בסין

 .אין לי קשר איתם, תעצור אותם, המארב

611B21:58 

612B עבור', א4. המתן, 20כאן. 
613B עבור, חזור, 40כאן. 
614B עבור? מי קרא', א4כאן. 
615B41  40כאן. 
616B4עבור, 20כאן ' א. 
617B עבור, רות', א4כאן. 
618B עבור? האם אתה עברת כלים פגועים עכשיו, 20כאן. 
619B קשה לי , מתפוצץ כל הזמן, עדיין תקוע עם הכלי שלי', א4כאן

 .עבור, לעקוף אותו

620B21:59 

621B רות, 20כאן. 
622B עבור, 20בסין כאן . עבור, 20בסין כאן . 
623B20 עבור, רות, כאן בסין. 
624B עבור? איזה כלים עוברים אותך שם, 20כאן. 

625B22:00 

626B]עוברים , ]מים"זחלשים או "נגמ[" בינוניים"עוברים ] בסין
אני חושב שרוצים להיכנס , ]מים"שים או זחל"נגמ[" בינוניים"

יש בפנייה , שלא יכנסו. לכיוון המעוז, לפי התוכנית שמאלה
 .עבור, מארב

627B עבור? "טרטור"האם זה בצומת , אז תעצור אותם, 20כאן. 
628B]הם , הם לא עוצרים, אני מנסה לעצור אותם, חיובי] בסין

 .27דיברנו שאני אחכה לקבל את . ממשיכים

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

629B27  עבור ?האם ירו כבר, 20כאן. 
630B עבור, חיובי, 27כאן. 
631B עבור? בסין האם אתה מזהה את האש, רות, 20כאן. 
632B]האם זה נפל] בסין? 
633B]27 [עבור, חיובי. 
634B]סוף, אש, צפונה 200] בסין. 
635B4עבור? האם אתה בתנועה, 20כאן ' א. 
636B20  עבור, 1כאן. 
637B עבור, רות, 20כאן. 
638B]1 [מדרום למדורות , אני יורד קצת דרומה ומתארגן מאחרי

 .עבור, כלפי צפון
639B עבור, 2אבל תוך תיאום עם , רות, 20כאן. 

640B22:01 
 

641B]1 [ כמו , תודיע לו שאני יורד קצת דרומה. 2אני לא מזהה את
 .עבור, כן שיסמן עצמו בזיקוק

642B2  עבור, 20כאן. 
643B1  תדלג לאזור , מצפון למדורות 500, 200 -נמצא כ 2, 20כאן

 .עבור, 2המדורות קצת צפונה ואז אני גם אתאם בינך ובין 
644B]1 [כי אני לא רואה , מצפון למדורות 2 -אני לא מאמין ש, רות

 .שם שום ירי
645B עבור! ?מה זה, אני כן רואה, 20כאן. 
646B]1 [יכול להיות שאנחנו לא מדברים על אותן מדורות. 
647B אז תדלג לאזור . קיי.או, יכול להיות, אתה צודק, נכון, 20כאן

 . סוף, המדורות
648B עבור, 20בסין כאן. 
649B20  עבור, 40ברשת שלך כאן. 
650B עבור, רות, 20כאן. 

651B22:02 

652B עבור? האם הגעת למקום השני היותר צפוני, 40כאן. 
653B שתי יחידות שלי שנעו צפונה סבלו. בשלב זה שלילי, 20כאן ,

אנחנו מעט . סבלו פגיעות וכרגע יש עליהם לחץ, סובלות
מרכזים כלים ויש גם , "שיק"מתארגנים כקילומטר מצפון ל

 .עבור, "קודקודים"היפגעות של 
654B האם מצבך בסך הכול טוב, 40כאן ? 
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655B אנחנו עכשיו , לא הייתי מגדיר אותו כטוב, 20כאן , 4כאן
ויחידת משנה שלו נפגע  3קודקוד , .צריכים להתארגן באזור

יש להם שמה נפגעים , עלתה על מארב" טרטור"שעלתה על 
 .עבור, ואני כרגע מארגן שם את המצב

656B עבור, לא שמעתי, 40כאן. 

657B22:03 

658B שלי שהייתה צריכה להיכנס  3יחידת משנה של , 20כאן
עלתה על מארב ויכול להיות שגם זו שנכנסה , "טרטור"ל
אני מיד , לי כרגע קשר איתהאין , עלתה על מארב" עכביש"ל

 .עבור, אעבור לרשת שלה
659B]40 [האם מצפון יש עליך איזה שהוא לחץ? 
660B עבור, מצפון ישנו לחץ של גדוד עד שניים, חיובי, 20כאן. 
661B לחץ של מי, 40כאן? 
662B עבור, ]טנקים[" כבדים"של , 20כאן. 
663B22 עבור, של וקטור' כאן ג. 
664B ללחץ בכיוון מזרח וכיוון מערב 2אני מכניס את , 40כאן ,

 .עבור
665B ואז " אמיר"אני עוד מעט אייצב קו מצפון ל, בסדר, 20כאן

 .עבור, יהיה המצב ברור
666B סוף, רות, 40כאן. 
667B עבור, רות, 22כאן. 

668B22:04 

669B]עדיין לא . אנחנו עדיין באותו מקום! שים לב] ורטשל וק' ג
 .עבור, באו לחלץ אותנו ויורים עלינו טילים

670B20 עבור, כאן בסין. 
671B עבור, רות, בסין, 20כאן. 
672B]אני אומר , 100מערבה . מפריע לי 40, אני רוצה לטווח] בסין

 .עבור, יש כוחות שלנו שם, תזהר, 100מערבה 
673B]20 [27 ,עבור. 
674B עבור, רות, 27כאן. 
675B סוף, 100מערבה , 20כאן . 
676B22 ,22 עבור, של וקטור' כאן ג. 
677B]אני אומר שנית עם כל הקנים, שירה עם כל הקנים] בסין. 
678B27  עבור, תענה לו, 20כאן. 
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679B עבור, מיד יבוצע, 100מערבה , עניתי לו, 27כאן. 
680B אין לך מה להתרגז. היחידי שיכול להתרגז זה אני, 20כאן .

 .סוף, תענה לו כשהוא פונה אליך

681B22:05 

682B22 ,22 ,עבור, של וקטור' כאן ג. 
683Bעבור, 20וקטור כאן של ' ג. 
684B]לכסיקון"יחידת אש מצד שני של ... ]בסין." 
685Bעבור, 20של וקטור כאן ' ג. 
686Bעבור, של וקטור' כאן ג. 
687B עבור? איפה אתה בדיוק נמצא, 20כאן. 

688B22:05 

689B]אחרי , "לכסיקון"אנחנו נמצאים על ציר ] של וקטור' ג
עלינו טילים יש לנו פצועים ויורים , אנחנו תקועים, "לקקן"

 .עבור, עכשיו
690B ואתם נמצאים מצפון " לקקן"האם עברת את , 20כאן

 .עבור? "לקקן"ל
691B]ונמצאים צפונה " לקקן"אני חושב שעברנו את ] של וקטור' ג

 .עבור, "לקקן"מ
692B רות, 20כאן . 
693B4עבור, 20כאן ' ב. 
694B20 אני חושב מי זה הכלים האלה, כאן בסין. 
695B עבור, רות' ב4כאן. 
696B עבור? "לקקן"האם עברת את , 20כאן. 
697B]4עבור, אני מניח שכן, חיובי] 'ב. 
698B עבור? מקומך, 20כאן. 

699B22:06 
 

700B]4עבור', א4אני נמצא ישר אחרי ] 'ב. 
701B עבור? אבל מקומך, 20כאן. 
702B20 עבור, כאן בסין. 
703B עבור', ב4. המתן, בסין, 20כאן. 
704B]4עבור, שירו עכשיו באזור, אני נמצא צפונה למדורות] 'ב. 
705B האם אתה ראית כלים . יש הרבה מאוד מדורות, 20כאן

 .עבור? פגועים לידך
706B]4עבור, היו על ידי כלים פגועים, חיובי] 'ב. 
707B]20 [עבור, נוע לעבר הכלים הפגועים ותחלץ שם, אם כך. 
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708B]4סוף, רות] 'ב. 
709B20 עבור, כאן בסין. 
710B עבור, רות, 20כאן. 
711B]לכסיקון"מצד שני של , תן לי עוד יחידת אש] בסין"-

 .עבור, מטר מצד שני גם משמה יורים לשמלים 200, "טרטור"
712B עבור? "טרטור"-"לכסיקון"האם מערבה ל, 20כאן. 
713B]והיחידת אש הראשונה שתדלג עוד מעט , מערבה, חיובי] בסין

 .עבור, צפונה ושירו שניהם
714B עבור, 27, 20כאן. 
715B עבור, רות, 27כאן. 
716B תתקן את האש כפי שהוא ביקש, 20כאן . 

717B22:07 
 
 

718B5המתן שאני אוודא זאת עם , 20כאן , .בסין רק. 
719B5  עבור, 20כאן. 
720B20 יש מארב שגם . אני רואה את כל המצב, כאן בסין

תיתן בבקשה , נכנסו ]מים"שים או זחל"נגמ[" בינוניים"ה
 .במהירות אש מימין לציר ומשמאל לציר

721B שים או "נגמ[" בינוניים"האם יורים גם על ה, רות, 20כאן
 .עבור? ]מים"זחל

722B]חיובי] בסין. 
723B שים או "מה זה נגמ, בלי שמות קוד? איזה סוג זה, 20כאן

 .עבור? מים"זחל
724B]מים"זה זחל] בסין . 
725B רות, 20כאן . 
726B4עבור? האם אתה נתקלת במארב, 20כאן ' א. 

727B22:08 
728B]דקות ולא שומעים 2 -משך כ רחשים ברשת הקשר[ 

729B22:10 

730B]אלה שפגעו . 100מערבה , אני אומר שנית, מערבה...] בסין
 .עבור, 100צפונה , 100מערבה , מימין לציר

731B סוף, והוא כבר יתן לך תשובות 27 -בסין תפנה ל, 20כאן. 
732B סוף, מיד יבוצע, 100צפונה , 100מערבה , קלטתי, 27כאן. 
733B20  עבור, 5כאן. 
734B עבור, רות, 20כאן. 
735B5י "נקטע ע[.., כאן בסין [ 
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736B נמצא ממזרחה לי וניצול , שעיקר הברדק, אני מתרשם, 5כאן
יכול להביא למקומות , "טרטור"-"נחלה"מושכל של הצירים 

, שאני נמצא בהם כל כוח" מצמד"עד "] סרוק"ל "צ[" סורוק"
 .עבור

737B נחלה"מערבה מצומת  500 -כ, "נחלה"ב, שלילי, 20כאן"-
. לפי דבריו, אפשר לעקוף שם נפגע ואי' א4כלי של " לכסיקון"
ישנו מארב של האויב והוא סותם שמה " לכסיקון"-"טרטור"ב

יכול להיות שאני , אנחנו מורידים לשם ארטילריה. נפגעים
ב ממער, "טרטור"מ, תיקון, "נחלה"ארצה שאתה תעבור מ

 .עבור, בכדי לחלץ אותם, למזרח

738B22:12 

739B]5 [ עבור, רות, 5כאן , 10כאן. 
740B אני אראה איך זה מתפתח ואז אני אתן לך פקודות, 20כאן .

 .עבור, מקומך אישית
741B או , כאן כל העסק, "מצמד"עדיין ב, בשלב זה, 5כאן

חשבתי להעביר את עצמי . שמתחבאים בחורים או ששקט
, "מצמד"ל"] סרוק"ל "צ[" סורוק"בין במרכז , כלפי המרכז

אבל לאור ההתפתחויות אני אשמור שתי יחידות אצלי כאן 
שתי יחידות , אני רוצה שתזכור. ואני מוכן לאפשרות הגבה

, אתה יודע מה, זה לא יותר מאשר ]טנקים[" כבדים"מבחינת 
 .עבור

742B האם יש ?, מה קורה בגדה השנייה. קיי.או, חיובי, 20כאן
 .ורעב? רעש

743B כי אתה לא רואה , אין אפילו על מה לירות. שקט לגמרי, 5כאן
 .עבור, מפעם לפעם יציאות ארטילריה ומטחים. כלום

744B ס "תכוון אש נ, אם אתה מזהה ארטילריה תירה, רות, 20כאן
אש ארטילרית על עמדות הארטילריה של  –נגד סוללתית [

 .עבור, ]האויב

745B22:13 

746B עכשיו עסקתי בריכוז היחידה שליעד , אני אשתדל, 5כאן ,
 .עבור, עכשיו כולם אצלי, נסענו מהר מדי והנוער קצת התפזר

747B סוף. יפה, 20כאן. 
748B1  עבור? מה המצב, 20כאן. 
749B]עבור, 100מערבה ] בסין. 
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750B]? [ תחנות. 
751B1  עבור, 20כאן  1. עבור? מה המצב, 20כאן . 
752B9  עבור, רות, 41כאן. 

753B22:14 
754B]41 [..עבור, רות. 
755B22 כאן בסין . 

756B22:15 
 

757B20  עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן. 
758B2  עבור, 20כאן. 
759B קו באזור השרפות כלפי , פחות או יותר, אני ייצבתי, 2כאן

 .עבור, צפון
760B עבור? מלמעלה, באזור התאורות עכשיו, 20כאן. 
761B עבור, לפני התאורות, 2כאן. 
762B עבור? כמה כלים יש לך, 20כאן. 
763B עבור, אין לי שליטה, 3, 2כאשר על , 11, 10 -כ, 2כאן. 
764B עבור? 1האם אתה מזהה את , רות, 20כאן. 
765B עבור, שלילי, 2כאן. 
766B עבור? האם יש לך מגע אש כרגע, 20כאן. 
767B אני יורה כל הזמן אבל זה , ר"אני נמצא בתוך מתחם חי, 2כאן

 .עבור, לא רציני
768Bעבור, 27 -תסתייע כמה שיותר ב, רות, 20 כאן. 

769B22:16 

770B דיבר עליה היא תגיע 23 -האם היחידה הזאת ש, רות, 2כאן ?
 .עבור

771B אם , אמר שנמצא במגע אש עם יחידה 1. אני לא יודע, 20כאן
רצוי להפעיל . עוד מעט נראה מה המצב, כי עכשיו המגע נחלש

בכדי למסך , ארטילריה גם יותר צפונה על היחידה הזאת
 .עבור, אותה

772B בסדר, 2כאן. 
773B22  עבור? "אהבה"האם יצרת קשר עם , 20כאן. 
774B]2 [עבור? וולוו האם אתה משמאלי. 
775B22  עבור, 20כאן. 
776B]2 [ ויקטור]ל וקטור"צ[ויקטור . עבור, 10כאן ] ל וקטור"צ[ 

 .עבור, 10כאן 
777B]22 [27 ,סוף, 100מערבה , "לכסיקון"ממערב ל. 
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778B22:17 
779B]27 [ סוף, 100מערבה. 
780B22  עבור, 20כאן. 

781B22:18 
782B20 מ, 20, 20. עבור, של נפרד 10 -מ 20. עבור, של נפרד 10 -מ- 

של  10 -מ 20. עבור, של נפרד 10 -מ 20. עבור, של נפרד 10
 ]22י "נקטע ע..[20, 20. נפרד

783B22:19 

784B]22 [27  100מערבה , "לכסיקון"ממערב ל, 100מערבה , 20כאן ,
 .סוף

785B לכסיקון"-"טרטור"האם אתה אמרת מערבה מ, 27כאן" ?
 .עבור

786B עבור, 100מערבה " בסין"בסיוע ל, 22כאן. 
787B21  עבור, של נפרד 10כאן. 
788B עבור, רות, 21כאן. 
789B]10 21האם ] של נפרד? 
790B עבור? מה אתה רוצה ממני, של נפרד 10כאן. 
791B עבור? מקומך, 21כאן. 
792B20  עבור, 1כאן. 
793B]10 עבור, "לכסיקון.. "] של נפרד. 
794B עבור? "לכסיקון"האם כבר על , 21כאן. 
795B]10 עבור, שלילי ]של נפרד. 
796B סוף, תדווח" לכסיקון"כשתגיע ל, רות, 21כאן. 

797B22:20 

798B כדאי שידעו, אם יש לך כלים פגועים שם, של נפרד 10כאן ,
 .עבור

799B20  עבור, 21כאן. 
800B עבור, רות, 27כאן . 
801B20  עבור, 21כאן. 

802B22:21 

803B20  עבור, 40ברשת שלך כאן  20. עבור, 40ברשת שלך כאן. 
804B]27 [20 ,27 ,40 עבור, קורא לך . 
805B20  עבור, קורא לך 40, 27כאן. 
806B22  עבור, קורא לו 40 -ש 20 -תודיע ל, 27כאן. 

807B22:22 
808B20  עבור, "בשור"עבור ל, 40כאן. 
809B40  המתן, אחרתמדבר ברשת  20, 4של ' א20כאן. 
810B20 ,20 , עבור, של וקטור' כאן ג 20, 20. 4כאן. 
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811Bעבור, מסור הודעתך, 27כאן , ]ל וקטור"צ[של ויקטור ' ג. 

812B22:23 

813Bעל , .אנחנו כמה כלים פגועים אנחנו! שים לב, של וקטור' כאן ג
יש כלים רכים . יורים עלינו, "לקקן"צפונה ל" לכסיקון"ציר 

 .עבור, בואו לחלץ אותנו, יש פצועים, על ידינו
814B סוף, אודיע, המתן, 27כאן. 
815B22 ,22  עבור, הודעה, 27כאן. 
816B]27 [23  עבור, הודעה, 22כאן. 
817B עבור, רות, 23כאן. 
818B]27 [ כוח של ויקטור , 22כאן]מודיע שהוא פצוע "] ל וקטור"צ

 .עבור, רוצה חילוץ, שמה
819B]23 [סוף, הבנתי. 
820B24  עבור', ב4כאן  24. עבור', ב4כאן . 

821B22:24 
 

822B20  עבור', ב 4כאן  20. עבור', ב4כאן. 
 .'כאן ג 20, 20 ]של וקטור' ג[ 

824Bעבור, כוח שלנו בדרך אליך לחלץ אותך, המתן, 22כאן ' ג. 
825B]יורים עלינו, יורים עלינו, מהר מהר, רות] של וקטור' ג ,

 .טילים
826B עבור? באש האם אינכם מסוגלים להשיב, 22כאן. 
827B20  עבור', ב4כאן. 
828B]אנחנו , .אבל אנחנו, אנחנו משיבים אש' כאן ג] של וקטור' ג

 ...יורים עלינו טילים

829B22:25 

830B...צריכים לבוא לחלץ אותנו מהר, אנחנו יורים עליהם טילים. 
831B סוף, בדרך אליכם כוח שלנו, רות, 22כאן. 
832B20  עבור', ב4כאן. 
833B]23 [20 ,4עבור, לךקורא ' ב. 
834B]2 [20  עבור, 10כאן. 
835B20  עבור, 23כאן. 
836B עבור, רות, 20כאן. 
837B]23 [4עבור, קורא לך' ב. 

838B22:26 
839B אז אתם לא יכולים לשאול אותו מה , 40אני מדבר עם , 20כאן

 ?הוא רוצה
840B4עבור, רות' ב. 
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841B]4אנחנו תקועים כאן וחוטפים ? מה קורה, 20כאן ] 'ב
מהשטח , רוצה שנזוז קצת אחורההאם אתה  .מהצדדים

 .עבור? המטווח
842B עבור? איפה אתה נמצא, 20כאן. 
843B]4אני נמצא באזור הכלים הפגועים במקום של המארב] 'ב ,

 .עבור
844B עבור? האם אתה חילצת את הנפגעים, 20כאן. 
845Bנקטע[.זה המקום ש, של וקטור' כאן ג [ 
846B]4או נזוז  ,נתקדם קצת, האם אתה רוצה שנשאר במקום] 'ב

 .עבור, כי זה שטח מטווח, קצת אחורה
847B שיעבוד לטובתך ממערב ומזרח  27 -תשתמש ב) א, 20כאן

האם , .תחלץ נפגעים והאם אתה עברת את) ב". לכסיקון"ל
 .עבור? "לכסיקון"-"נחלה"אתה עברת את 

848B]4עבור, אמור שנית] 'ב. 

849B22:27 

850B עבור? האם אתה יודע מה מקומך, 20כאן. 
851B]4לפני הכלי הבוער, אחרי הכלי, עבור', א4אני נמצא אחרי ] 'ב ,

 .עבור, שמפריע לו לעבור
852B עבור, "נחלה"אבל הכלי הזה נמצא על ציר , 20כאן. 
853B]4עבור, שלילי] 'ב. 
854B האם אתה חילצת את הנפגעים של הכוח שהיה על , 20כאן

 .עבור? "לכסיקון"
855B]4עבור, את זה עכשיו מבצעים, "לכסיקון"אני על . חיובי] 'ב. 
856B לצאת , אתה רשאי להיחלץ קצת אחורה, רות, 20כאן

 .עבור, חשוב מאוד לחלץ את הנפגעים. מהטיווח
857B]20] של וקטור' ג 
858B]20 [4עבור', ב. 
859B20 ,20 ,עבור, של וקטור' כאן ג. 
860B עבור, רות, 20כאן. 
861B]נדמה לי שזה המקום שדיברת איתו עם! שים לב] של וקטור' ג 

מים על "אבל אני לא רואה שום זחל, אנחנו נמצאים שמה, 4
 .עבור, ידי

862B עבור, והוא יבוא אליך' ב4 -תקרא ל, רות, 20כאן. 
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863B4עבור, של וקטור' כאן ג', ב4', ב. 
864B עבור, רות', ב4כאן. 
865B]עבור? האם אתה עדיין על ידינו] של וקטור' ג. 

866B22:28 
867B]4עבור, נמצא אני לא יודע איפה אתה, חיובי] 'ב. 

868B22:05 

869B]לפני הכלים , "לכסיקון"אנחנו נמצאים על ציר ] של וקטור' ג
 .עבור, יורים טילים ]..לא ברור.[, הפגועים

870B]4עבור, אני קצת אחורה משם, חיובי] 'ב. 
871B]עבור? האם אתה יכול לבוא לחלץ אותנו] של וקטור' ג. 
872B]4עבור, אמור שנית] 'ב. 
873B]עבור? אתה יכול לבוא לחלץ אותנוהאם ] של וקטור' ג. 
874B]4עבור? מקומך] 'ב. 
875B]לא .[לפני , עבור, אנחנו בטנקים הפגועים', ב4] של וקטור' ג

 ].ברור
876B]לא ברור[ 
877B]עבור, ברשת שלך, בסין.. ] בסין. 
878B]? [עבור, אמור שנית. 
879B20 עבור, ברשת שלך, כאן בסין. 

880B22:29 
881B עבור, רות, 20כאן. 

882B22:04 

883B]קיום שיתוק, ימשיך אש באותו מקום כל הזמן 27 -ש] בסין ,
, טים ויש גם עשן"הם כרגע הפסיקו עם הנ, ואז נוכל לחלץ

אני רוצה יחידת אש גם מערבה , שימשיך אש באותו מקום
 .לציר

884B עבור, הוא יורה מערבה לציר, 20כאן. 
885B]הוא לא יורה מזרחה, אבל אני ביקשתי שירה מזרחה] בסין?  
886B]20 [עבור? האם נכון 27, הוא יורה גם מערבה וגם מזרחה. 
887B אם הוא רוצה , יורה גם מזרחה וגם מערבה, נכון, 27כאן

 .עבור, תיגבור אני אעשה תגבור
888Bצפונה  100שתיתן , אם הוא יכול עוד יחידת אש, כאן בסין

 .ליחידת אש שיורה מזרחה
889B22:30 

890B עבור, לפי קוד ציר תן לי, .אני, ציין מקום מדוייק, 27כאן. 
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891B]זה באזור . אני תיקנתי לך הרבה תיקונים, אני לא יודע] בסין
על ציר , "לכסיקון"האש שנופלת עכשיו ממזרח ל, "טרטור"
עוד ) ב -ו, קיום שיתוק) אני רוצה א. היא אש יעילה, "טרטור"

 .יחידת אש באותו אזור
892B]27 [סוף, רות. 
893B]?] [פגועים ]לא ברור. 
894B האם אפשר . מחייב פינוי מיידי 18שלטענת , יש לנו נפגע, 5כאן

 ?להכניס לכאן משהו
895B עוד , עכשיו סגורים" טרטור"וגם " נחלה"גם . שלילי, 20כאן

 .עבור? איפה הוא נמצא. מעט נפתח אותם
896B עבור', א" מצמד"מזרח ל-מצפון, על הרמפה שדיברנו, 5כאן. 
897B עוד מעט נראה כיצד  אנחנו, יטפל בו כרגע 18 -ש, 20כאן

 .עבור, אפשר להתארגן
898B ה שבאים מלמעלה אין שום אפשרות'האם לגבי החבר, 5כאן ?

 .עבור

899B22:31 

900B עבור? מאיפה, 20כאן. 
901B]5 [עבור, שקופצים מהשמיים לארץ, מלמעלה . 
902B עבור, לא יכניסו אותם כרגע לכאן, לא, 20כאן. 
903B20  עבור, בשלך, 40כאן. 
904B]5 [.. ,סוף. 
905B20 ,20 ,עבור, של וקטור' כאן ג. 
906B המשך דוח מצב, 40כאן . 
907B22  עבור, 20כאן. 
908B עבור', א4 -של ויקטור ל' קושר בין ג, 22כאן. 

909B22:32 

910B א4 -וש', ב4או בין ' א4בין , תקשור בין שניהם, רות, 20כאן '
 .עבור, יחלצו אותם' או ב

911B סוף, רות, 22כאן. 
912B4עבור, 22כאן ' א4. עבור, 22כאן ' א. 
913B20  עבור, הודעה, 23כאן  20. עבור, 23כאן. 
914B4לא ברור.[, 22כאן ' א...[ 
915B]20 [23 ,עבור? האם זה דחוף מאוד, אתה מפריע. 

916B22:33 
917B]23 [סוף, אפשר להמתין עם זה. 
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918B22:31 

919B21 עבור, "לכסיקון"נמצאים על , של נפרד 10 -מ. 
920B תיפגש , "לכסיקון"תמשיך לנוע צפונה על , יפה, רות, 21כאן

 .עבור, תעזור לו בחילוץ' ב4 -ב
921B4עבור, 22כאן ' א. 

922B22:34 

923B21 מים "זחל[" חצי כבדים" 7נשארנו עם , של נפרד 10 -מ– 
 .]זחל למחצה

924B4עבור, 22כאן ' א. 
925B21 ב4מקומו של , של נפרד 10 -מ'. 
926B עבור, "לכסיקון"-"נחלה"ב צריך להיות בערך, 21כאן. 
927B]10 רות] של נפרד. 
928B עבור, "לקקן"יתכן שגם לפני זה ב! שים לב, 21כאן. 
929B]10 רות ]של נפרד. 
930B4עבור, 22כאן ' א. 
931B20  עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן. 
932B עבור, רות, 22כאן. 

933B22:35 

934B עבור? מה קורה הלאה, אני פה עומד בקו מיוצב, 2כאן. 
935B לפנות את מה שצריך לפנות, הכוונה היא להתארגן, 22כאן ,

 .עבור, באותו קו, בשלב זה, 1אתה יחד עם . ולהתארגן
936B עבור? 1באיזה מרחק מהשריפות נמצא , 2כאן. 
937B עבור, 500 -צריך להיות צפונה כ 1, 22כאן. 
938B]2 [ סוף, אני אתקדם קצת, אני איישר קו אליו, רות, 10כאן. 
939B]? [ת. ]לא ברור[. 
940B]23 [1 ,2 , ומתכוננים לדפוק  500כלי אחד שלכם מזוהה בטווח

 .עבור, עליו
941B]?]... [עבור, ]כביש[" שחור"על ה ].נקטע ולא ברור. 
942B בכל זאת, לא אחד מאתנו, .אני מקווה שזה לא, רות, 2כאן ,

 .סוף
943B]11  לעלות על , לשבור שמאלה, 11תחנות זמיר כאן ] 1של

 .עבור, ]כביש[" שחור"ה
944B]22 [11 ,סוף, "מקדח"אתה מדבר ב. 
945B20  עבור, 1של  11כאן. 

946B22:36 
947B עבור, רות, 22כאן. 
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948B22:32 

949B אני לא יודע כרגע . אני חושב איננו 10) א, ככה, 1של  11כאן
אני , נכנסתי לתוך מארב טנקים, בכל אופן, בדיוק את מקומי

המדורות הדרומיות האם אתה מזהה את . מרביץ לכל הצדדים
 .עבור? ביותר

950B עבור, חיובי, 22כאן. 
951B]11  עבור, אני נמצא במקום הזה, אם ככה, רות, 11כאן ] 1של. 
952B נקטע..[.. 2 -אני רוצה שאתה ו! שים לב, רות, 22כאן..[ 
953B ... עבור', ב4כאן. 

954B22:37 
955B4עבור, רות, 22כאן ' ב. 

956B22:36 

957B האנשים אנחנו ניקינו את לפי הדיווחים של כל ', ב4כאן
 .עבור, אני עדיין בשטח מטווח, הכלים

958B20 ,20 ,עבור, אנחנו עדיין לא פוננו, של וקטור' כאן ג. 
959B]22 [של ויקטור ' ג]יפנו אותך, המתן, ]ל וקטור"צ . 
960B4עבור, מקומך, 22כאן ' ב. 
961B]4במקום שהיה המארב , "לכסיקון"-"נחלה"אני נמצא ליד ] 'ב

, אנחנו בדקנו את כולם לפי הדיווחים, לכלים שלנוותקעו 
מה אתם רוצים שאני . כל הנפגעים, הוצאנו את כל מי שהיה

 .עבור? אעשה עכשיו
962B עבור'? א4האם אתה בזנב של , 22כאן. 
963B]4נקטע..[. הייתי אחריו, כרגע' א4אני לא יודע איפה ] 'ב.[ 
964B עבור, 20כאן... 
965B]4עבור, ובוצי משני הצדדיםכאן מאוד מטווח ...] 'ב. 
966B4עבור? האם קראת לי, 20כאן ' ב. 
967B]4אמרתי שבדקנו את הכלים הפגועים ולפי . חיובי] 'ב

 .עבור, הדיווחים הוצאנו משם את כולם
968B האם אתה רוצה לרדת יותר דרומה קצת להתארגן, 20כאן ?

 .עבור
969B]4עדיין כי אנחנו , לצאת גם מהשטח של הטיווח כאן, רות] 'ב

 .עבור, מטווחים מהרכים שלנו

970B22:38 
971B דווח לי , תדלג חצי קילומטר דרומה ותתארגן, רות, 20כאן

 .עבור, שם מה המצב
972B]4סוף, רות] 'ב. 
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973B4עבור, 20כאן ' א. 
974B20 עבור, כאן בסין. 
975B עבור, רות, בסין, 20כאן. 
976Bשאני נתתי לאזור על , שלנו 27הטיווח זה טיווח של , כאן בסין

 . טטים"להשתיק את הנ, .מנת ש
977B נקטע..[אלא זה , אבל זה לא עליו, כן, 20כאן..[  
978B]לא ברור..[עד כמה שאני יודע  ].לא ברור] .[בסין[ 
979B20  שחור"הנפילות באמת קצת ממזרח ומערב ל', ב4כאן "

אני נמצא מדרום , יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון, ]כביש[
 .עבור, טטים"לנ

980B22:39 

981B רות, 20כאן. 
982B20 ,20 ,של וקטור' כאן ג, 20, 20. עבור, של וקטור' כאן ג ,

 .עבור
983B עבור, רות, 23כאן. 
984B]לכסיקון"אנחנו נמצאים על ציר ! שים לב] של וקטור' ג" ,

אנא בואו , בהם אנשיםיש , וטנקים פגועים" לקקן"צפונה מ
 .עבור, אנא בואו לחלץ אותנו, יורים עלינו, לחלץ אותנו

985B רות, 20כאן . 
986B4עבור, 20כאן ' א. 
987B10  עבור, 20של נפרד כאן. 

988B22:40 

989B אך לא שומעים, מדבר] ..[של נפרד 10[כאן..[ 
990B]20... [ יש כלים שלנו פגועים, על הכביש! שים לב, נוע צפונה .

אני רוצה שתגיע למקום הזה ותשתלט שמה על המצב ותסייע 
  ]..נקטע.. [כדי , לבדוק היטב היכן אתה נמצא. בחילוץ

991B]10 עבור, לפני החיבור לציר..... ] של נפרד. 
992B נקטע[ ..., 20כאן..[ 
993B]?]... [עבור, "לכסיקון"-"נחלה"ובין " לקקן"בין  ]לא ברור. 

994B22:41 

995B רות, 20כאן. 
996B4עבור, 20כאן ' ב. 
997B20  נחלה"אני נמצא באזור , "לקקן"אני עברתי את ', ב4כאן" ,

 .עבור
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998B לקקן"ל" נחלה"בין , .ל" נחלה"האם עברת בין , 20כאן" ?
 .עבור

999B]4אני , קילומטרכבר עברתי לפני כמה " לקקן"את . חיובי] 'ב
 .עבור, "נחלה"באזור 

1000B עבור? האם לא ראית שם פגועים, 20כאן. 
1001B]4את מי , עברנו, אני מדרום לפגועים, אמרתי לך, חיובי] 'ב

 .עבור, שראינו חילצנו מהפגועים
1002B ג. תתקשר אליו, של וקטור' אתה שומע את ג! שים לב, 20כאן '

 .עבור? האם יש לך זיקוק, של וקטור
1003B20  2כאן , ... 
1004B המתן, 20כאן. 
1005B]20 [עבור? האם יש לך זיקוק, של וקטור' ג. 
1006Bעבור, יש לי זיקוק, של וקטור' כאן ג. 
1007B2  עבור, רות, 20כאן. 

1008B22:41 

1009B האם אתה מדבר על , הגיע אלי" וקטור"קודקוד , 2כאן
 .עבור? שלי" וקטור"

1010B עבור, של וקטור' ג. אני חושב שכן. המתן, 20כאן. 
1011Bעבור, של וקטור' כאן ג. 
1012B עבור? איך קוראים לך, 20כאן. 
1013B]עבור, אני אחד הגפרורים של וקטור בכלי שלו] של וקטור' ג. 
1014B2  עבור? האם קלטת, 20כאן. 
1015B]2 [ אמר , הגיע אלי" וקטור"קודקוד . חיובי, 2כאן , 10כאן

כנראה שהוא השאיר בכל זאת שם , שבכלי שלו אין אף נפגע
 .עבור, מישהו כי הוא החליף כמה כלים והכלי שלו נשאר שם

1016B אנחנו נחלץ אותם, רות, 20כאן. 
1017B]20 [עבור? איזה זיקוק יש לך, של וקטור' ג. 

1018B22:42 

1019Bעבור, מיד אודיע לך, של וקטור' כאן ג. 
1020B סוף, רות, 20כאן. 
1021B]20 [עבור? האם בדקת, של וקטור' ג. 
1022Bעבור, זיקוק ירוק מיד יורה, של וקטור' כאן ג. 
1023B]20 [רות. 
1024B]20 [4סוף, תנסו לאתר זיקוק ירוק', א4', ב. 
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1025B]20 [..עבור? האם אתם מזהים', ב4', א 4, אני רואה. 
1026B עבור, חיובי', ב4כאן. 
1027B עבור? האם הוא מצפון לך, 20כאן. 
1028B]4הוא מעט מצפון, חיובי] 'ב. 
1029B עבור, נוע אליו מיד, רות, 20כאן. 
1030B]4רות] 'ב. 
1031B2  עבור, רות, 20כאן. 
1032B]4עבור? כמה יש בתוכו.. ] 'ב. 

1033B22:43 

1034B אנשים שהם בסדר גמור 3השאיר בכלי שלו " וקטור", 2כאן ,
 .עבור

1035B אבל הם כרגע מותקפים והם מבקשים שיחלצו , בסדר, 20כאן
 .בדרך אליהם' ב4. זה לגיטימי, אותם

1036Bעמנו פצוע שאיננו אנחנו שלמים אבל יש , של וקטור' כאן ג
 .עבור, יכול ללכת

1037B]4סוף, תתחילו לצאת משם, אני שולח לעזור לכם, רות] 'ב . 
1038B20 כל האנשים ששומעים , עובד אז האזור שקט 27, כאן בסין

 . עבור, זה אנשים שלנו ]כביש[" שחור"והולכים על ה

1039B22:44 

1040B עבור, 20כאן ' א4. עבור' א4, רות 20כאן. 
1041B]רעשים[ 
1042B עבור, רות, 20כאן. 
1043B האם אתה , הגדולים ביותר ]..לא ברור..[ !שים לב, 27כאן

 ]...נקטע[מעוניין באיזה מקום 
1044B]? [10  11כאן 
1045B עבור? 175 -האם מתכוון ל, 20כאן. 
1046B]27 [אבל חייבים להתעסק , קיבלתי אותם כרגע. חיובי

 .עבור, ה שלנו'כי על מנת לא לדפוק את החבר, בדייקנות
1047Bהמתן, 20 כאן. 
1048B20 עבור, של מקדח כאן אהבה. 
1049B עבור, רות, 20כאן. 
1050Bאומר לי לעצור  40 -קיבלתי עכשיו בדרך עקיפה ש, כאן אהבה

 .עבור, "לכסיקון"לכיוון " עכביש"על 
1051B]? [10 עבור? האם מזהה. 
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1052B]עבור? מקדח האם קיבלת 20] אהבה. 
1053B עבור? "לכסיקון"-"עכביש"האם אתה הגעת ל, 20כאן. 

1054B22:45 

1055B]40 -ש ]..נקטע ולא שומעים...[אני בדרך לשם . שלילי] אהבה 
כלים  5נע עכשיו עם  ]..........נקטע ולא שומעים[ ..........

 .עבור, בריאים
1056B נקטע..[תפרוס מצפון! שים לב, רות, 20כאן..[ 
1057B]20 [ ...20 ,עבור. 
1058B20  עבור', ב4כאן. 
1059B עבור ,20כאן  1. המתן' ב4, 20כאן. 
1060B20 עבור, אני רוצה לדווח על פינוי, כאן בסין. 
1061B עבור, 20כאן  1. המתן, 20כאן. 

1062B22:46 
1063B רות, 1של  11כאן ,.. 

1064B22:45 
1065B]20 [...האם ירית זיקוק . 10אתה תיקרא . אתה מקבל פיקוד

 .עבור? ירוק
1066B]11  עבור, עוד מדבר 10... , 11כאן ] 1של. 

1067B22:46 

1068B עבור? ירית זיקוק ירוקהאם , סליחה, 20כאן. 
1069B עבור, חיובי, 1של  11כאן. 
1070B עבור? האם זיהית אותו, 2, 20כאן. 
1071B]2 [ שלילי, 2כאן , 10כאן .]..כי יורים על מטרות ] לא ברור

 .עבור, בוערות שלהם
1072B לא שומעים...[, 20כאן.[ 

1073B22:53 

1074B]דקות 7 -רחשים משך כ[ 
1075B]23 [..2 עבור, מ צפונה"ק. 
1076B סוף. יופי, 20כאן. 
1077B4עבור, של נפרד 10 -מ' ב. 
1078B20  עבור, 5כאן. 
1079B עבור, רות, 20כאן. 
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1080B איפה שאנחנו נמצאים עכשיו . יש לי איזה שהיא הצעה, 5כאן
שבכל , ואני מוכרח לציין שההתרשמות שלי, אתה יודע

אני מציע . ל לגבי מערב"הרצועה הזאת יש שטח שקט וכנ
לאורך שני הצירים הדרומיים  4שאני אחפה על כניסה של 

כי אני עכשיו נמצא מצפון , אני אחפה מצפון. שאני נכנסתי
אני אירה כאן . יש כאן איזה שהיא בעיית תאום. ”טרטור”ל

להתחיל , מכאן. מעמדות והם ייכנסו וינקו את העסק הזה
 .עבור, נדמה לי שזה יהיה יותר קל, לשטוף צפונה ולפנות אזור

1081B עוסקים בפינוי נפגעים שלהם ' א4 -ו' ב4 אבל, רות, 20כאן
ואז נמשיך , שזה דבר חשוב מאוד, יגמרו את זה, ואחרים

 .סוף, הלאה
1082B20  עבור, 23כאן. 
1083B4עבור, ח מצב"דו, 20כאן ' א. 
1084B רופא מטפל בהם. אנחנו מפנים את הנפגעים לאחור', א4כאן ,

 .עבור, עדיין לא את כולם

1085B22:54 

1086B4איפה אתה . מדרום" לכסיקון"אני בא ב, של נפרד 10 -מ' א
 .עבור? נמצא

1087B עבור, "לכסיקון"-"נחלה"אני נמצא אחרי הצומת ', א4כאן. 
1088B]10 עבור? האם אתה הדרומי ביותר, רות] של נפרד. 
1089B]4ולשם מפנים את , מאחורי נמצאים כוחות. שלילי] 'א

 .עבור, הנפגעים
1090B]10 של נפרד 10 -מ' ב4, רות] של נפרד. 
1091B10  עבור', ב4כאן. 
1092B נקטע[....אני בא ל, של נפרד 10כאן[ 

1093B22:57 

1094B]דקות 2 -רחשים משך כ[ 
1095B]20 [...אני רוצה , 9 -אותה ל, אני שמעתי שאתה הכפפת את זה

 .עבור, אותה עבורי
1096B]40 [כשתגיע אליך תיקח , היא פשוט חוזרת איתו אליך, טוב

 .אותה

1097B22:58 
1098B כך שאני לא רוצה לאבד , שליהוא כרגע תחת שליטה , 20כאן

 .עבור, אותו
1099B23:02 

1100B]דקות 3 -רחשים ולא ברור משך כ[ 
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1101B4עבור, 20כאן ' א . 
1102B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 
1103B עבור? האם קולט אותי, 20כאן . 
1104B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 
1105B עבור? האם זיהית את הזיקוק של בסין, 20כאן. 
1106B]4אך לא שומעים, 20 -עונה ל' א[ 

1107B23:20 

1108B20 עבור, כאן בסין. 
1109B המתן, 20כאן. 
1110B20  עבור? האם רוצה מצב, 2כאן. 
1111B סוף, המתן, 20כאן. 
1112B4עבור, 20כאן ' ב4. עבור, 20כאן ' ב. 
1113B המתן', ב4כאן . 
1114B עבור, רות' ב4כאן. 
1115B עבור? האם אתה זיהית את הזיקוק של בסין, 20כאן. 
1116B]4ראיתי אותו, חיובי] 'ב. 
1117B עבור? איפה הוא מבחינתך, 20כאן. 
1118B]4עבור, 200 -הוא נמצא מצפוני כ] 'ב. 
1119B עבור, תחבור אליו מיד, רות, 20כאן. 
1120B]4עבור, יש לי גם את משנה שלי, רות] 'ב. 
1121B עבור? איפה הוא, 20כאן. 

1122B23:21 

1123B]4עבור, על ידי] 'ב. 
1124B והמצב " בסין"הגעה לדווח לי , "בסין"תחבור ל. יפה, 20כאן

 .עבור, שם
1125B]4סוף, רות] 'ב. 
1126B4עבור, 20כאן ' א. 
1127B]2 [ עבור, אמור שנית, 10כאן. 
1128B4עבור, 20כאן ' א. 
1129B1 ,11  עבור, 20כאן  1של. 
1130B אני גם שולח כלי . אני מרכז כרגע את הנפגעים, 1של  11כאן

, דיווחו לי שראו שם איזה אנשים שלנו כנראה, קצת אחורה
 .עבור, אז אל תירו עליו. יד הכלים הבוערים הקרובים על
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1131B צפונה או ? האם אתה מתכוון אחורה או קדימה, 20כאן
 .עבור? דרומה

1132B]11  עבור, צפונה] 1של. 
1133B עבור? באיזה טווח הוא ממך, בסדר, רות, 20כאן. 
1134B]11  עבור, המדורות הקרובות, כאן] 1של. 

1135B23:22 

1136B 3 27אז תפעיל את , 27לשם את  אני עמדתי להפעיל, 20כאן 
 .עבור? האם קלטת 27, "שיק"מ מ"ק

1137B עבור, אמור שנית, 1כי הייתי קשור כרגע עם , לא, 27כאן. 
1138B שיק"מ צפונה מ"ק 3תיתן אותו , הירי שאתה נותן, 20כאן "

 .עבור, קילומר, כחצי קילומטר" לכסיקון"וממערב ל
1139B סוף, רות, 27כאן. 
1140B4עבור, 20כאן ' א . 
1141B5  עבור, 20כאן  5. עבור, 20כאן. 
1142B]? [..עבור. 
1143B עבור? מי קרא, 20כאן . 

1144B23:23 

1145B5  עבור, 20כאן. 
1146B20  עבור, אני עונה, 5כאן. 
1147B טרטור"-"לכסיקון"האם נראה לך שבמרחב שבין , 20כאן"-

 .עבור? יש אויב" מצמד"-"נחלה"
1148B כך רציני כמו זה שמגיב  אבל אני לא יודע כל. חיובי, 5כאן

  ]נקטע..[ עד. יחסית נקייה" נחלה"ההתרשמות שלנו ש .ממזרח
1149B20  עבור, הודעה דחופה, 23כאן. 
1150B עבור? האם זה בהול, אני מדבר, 20כאן. 
1151B]5 אך הוא לא נשמע עקב הקטיעה, מדבר[ 
1152B]23 [עבור, כרגע אנחנו יורים עליה, 14מפקדת . חיובי. 
1153B עבור? איפה, 20כאן. 
1154B]5 אך הוא לא נשמע עקב הקטיעה, מדבר[ 
1155B]23 [ כלים  4י "ע 14היריות שהיו עכשיו היו לכיוון מפקדת

 .עבור, שלנו

1156B23:24 
1157B עבור, 2! המשך בירי, זה אתה 2, 20כאן. 
1158B]5 [...כלפי מזרח וצפון... 
1159B5  עבור, 20כאן  2. המתן, 20כאן. 
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1160B]5 [...השטחכל . אין עכשיו שום פעילות... 
1161B אתה יורה על , ]תחמושת פגזי טנקים[תעבור לכבדה , 20כאן

, תפעיל גם ארטילריה, תשמיד אותם, של האויב 14על , .ה
 .עבור

1162B]5] [אך לא שומעים, ממשיך[ 
1163B עבור, לירות 27 -שאמרת ל, זה המקום, 2כאן. 
1164B עבור, הפעל אש 27, 20כאן. 
1165B עבור, רות, 27כאן. 
1166B סוף, שיתוק, תופתאש , 20כאן. 
1167B עבור, 1, 27כאן. 
1168B סוף, יכוון אותך 2של  17, יכוון אותך 2, 20כאן. 
1169B2 ,2 , עבור, הודעה, 27כאן. 
1170B סוף, והוא יכוון אותך 2של  17 -תקרא ל 27, 20כאן. 
1171B]27 [סוף, רות. 
1172B5  עבור, 20כאן. 
1173B עבור? איפה נתקעתי, 5כאן. 

1174B23:25 

1175B אותך מה מצב האויב שם והתחלת אני שאלתי , 20כאן
 .עבור, להסביר לי

1176B האם להתחיל מהתחלה שוב, 5כאן?. 
1177B סליחה, עבור, סוף, אבל תעשה את זה בקיצור, חיובי, 20כאן. 
1178B ל "צ[" סורוק"אני רוצה לתת לך כמה יותר עד , 5כאן

" נחלה"-"טרטור"אם אתה רק רוצה באזור . "]סרוק"
לאורך , נראית יותר נקייה" נחלה", .אבל רק, להערכתי כן

, ל די סמיכה מדרום ומצפון"אני נעתי והיה אש נק" טרטור"
 . עבור

1179B האם אמרת סמיכה עבור, 20כאן? 
1180B טטי"שום כלי נ, די הרבה כלים קטנים, כלומר, סמיכה, 5כאן ,

 .עבור
1181B נקטע.[, רות, 20כאן[ 
1182B20  עבור, 42כאן. 
1183B]20 [...עבור, "מצמד"לעבר , "טרטור"ב) א. 
1184B נראה לי שיותר נקי". נחלה"ממליץ על שימוש בציר , 5כאן. 
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1185B23:26 

1186B את , עבור, "נחלה"אבל אני רוצה גם לנקות את , רות, 20כאן
 .עבור, "טרטור"

1187B אני יכול לתת להם ". נחלה"אבל גם שימוש ב, בוודאי, 5כאן
סיוע כלפי ', א" מצמד"מ, 200טווח , מזרח-מהרמפות שמצפון

הסיוע יהיה מאוד קרוב , אם יסמנו את עצמם. דרום ומזרח
 . עבור, אליהם

1188B עבור, זה יכול להיות ירי אחד על השני, אני פוחד, 20כאן. 
1189B אני אעמוד מהקצה של הרמפה. תן לו מקום מדויק, 5כאן ,

מזרח -מצפון 300טווח ', א" מצמד"כלפי , בעיקול של הכביש
אורך . בחלק הצפוני" טרטור"לאורך , בשורה' א" מצמד"ל

 .עבור, מטר 150השורה 
1190B לעבר " נחלה"יכנס ב' א4 -אתה מתייחס לכך ש, רות, 20כאן

 .עבור, "מצמד"
1191B אבל הכניסה שלו , "טרטור"צריך לנקות גם את , 5כאן

דבר שנראה לי , וניקוייה" מצמד"וההשתלטות על " נחלה"ב
 .עבור, יעשה התחלת עבודה, פשוט מאוד

1192B23:27 

1193B בסדר, 20כאן . 
1194B4עבור, 20כאן ' א. 
1195B20  עבור', ב4כאן. 
1196B המתן, 20כאן . עבור, רות, 20כאן. 
1197B4עבור, 20כאן ' א4. עבור, 20כאן ' א. 
1198B]42 [4  עבור, 42כאן . עבור, 22כאן. 
1199B]20 [42 ,המתן. 
1200B4עבור, 20כאן ' א. 

 .עבור, הודעה דחופה, ]600ט "מח[ 2של  20כאן  4של  20
 .עבור, רות, 20כאן 

1201B23:28 

ירד מזרחה ודוחף , כרגע, שלי 2! שים לב, ]600ט "מח[ 20כאן 
כלפי צפון מערב אל תדפוק  104-ומ, 104" סגול"דרך , ממזרח

 .עבור, דבר ראשון זה, עליו
אנחנו נמצאים ? האם הוא מזהה את הירי שלנו, רות, 20כאן 

, "לכסיקון"משני צידי , "לכסיקון"-”שיק”כקילומטר צפונה ל
 .עבור
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אם זה , הוא כרגע ירה לכיוון מערב, חיובי, ]600ט "מח[ 20כאן 
 .עבור, יפריע לך תכנס אלי לרשת אני אכוון אותו

מערבה זה -צפון. ו 104-אם הוא ירה מ! שים לב, רות, 20כאן 
, ואפילו לא למערב, בלבד, מערב-שירה לצפון. לא מסכן אותי

 . עבור
באזור ! עכשיו שים לב, אומר לו, בסדר, ]600ט "מח[ 20כאן 

, נמצא כלי שלך, בין התעלות, "טרטור"באזור , "טרטור"
כאשר כנראה , בודד, עם האנשים' נדמה לי מיחידת משנה ז

 .עבור, אבל לבד לגמרי, אין לו שום דבר הוא שלם, הוא שקע
 .עבור?, "טרטור"איפה ב, 20כאן 

23:29 

זה כנראה דרומה , אני לא יודע בדיוק ]600ט "מח[, 20כאן 
הוא , קיבלתי את ההודעה דרך מישהו להודיע לך, "אמיר"ל

כנראה שהוא לא יכול להקים קשר , הודיע את זה בקשר
 .עבור, איתכם

אנחנו לשם לא הוצאנו כלים אבל אנחנו אחר כך , 20כאן 
 .סוף, נבדוק את זה

 . עבור, 20כאן ' א4
 .עבור, 20כאן  2-ו 1

 .עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20
 .המתן, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  1של  11

23:30 

פועלת , שמקביל לי 2של , יחידה שכנה שלך! שים לב, 20כאן  2
שזה נמצא מצפון מזרח לך לכיוון צפון  104" סגול"מאזור 

. היא תלחץ ממזרח למערב על האויב שאתה במגע איתו. מערב
 . עבור, אני רואה שם אש תופת. עבור? מה קורה עכשיו אצלך

אבל אני לא רואה יותר , כל מה שהיה בוער, חיובי, 2כאן 
 ]..ברור לא.[מטרות וחבל לדפוק 

תסתכל היטב לכיוון .. ה, תחסוך בתחמושת, רות, 20כאן 
, בכדי לאתר את היחידה השנייה שלך, צפון מזרח-מזרח

 .עבור, תראה לא לירות עליה ושהיא לא תירה עליך
 ]ואין אפשרות לשמוע מאומהלא ברור רעשי רקע [, 2כאן 
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23:31 
לא ברור רעשי רקע ואין [, קודם כל, לארגן, אני רוצה, 20כאן 

 ]אפשרות לשמוע מאומה
0B]לא ברור רעשי רקע ואין אפשרות לשמוע מאומה[ 

23:33 

 ]לא ברור רעשי רקע ואין אפשרות לשמוע מאומה[, 20כאן 
 ]אך לא שומעים 1של  11עם , כנראה, מדבר 20[

, טוב יש לך.. ]לא ברור[.אני ספרתי , תארגן, חיובי, 20כאן 
תעלה אותם על תדרים , תארגן, הרבה יותר כלים, לדעתי

אצרף , אני אולי, תצוות מתוך זה איזה שני כוחות, מתאימים
 .עבור, לך עוד כוח

 .סוף, בסדר, רות, 1של  11כאן 
 .עבור, 5כאן  20
 .עבור, כאן בסין 20
 .עבור, 5כאן  20

, מתוכם אחד לא תקין, אני מבין שיש לך חמישה כלים] 20[
 .עבור

 .אבל יכול לנוע, אחד לא יכול לירות] בסין[
? מצפון לך פתוח" לכסיקון"ציר , האם הציר, רות, 20כאן 
 .עבור

חוץ מאשר המארב , פתוח" לכסיקון"אני חושב שציר ] בסין[
חוץ מאשר מארב , כחמש פעמיםאני עברתי באזור ההוא היום 

 .לא ראיתי כוחות שלהם

23:34 

 .עבור? האם המארב הזה כבר הושמד, 20כאן 
, יהיה בכוננות 27-אבל הייתי רוצה ש, אני מקווה, כאן בסין

 ".לכסיקון"מימין ל
? איפה אתה כרגע נמצא בדיוק? האם אתה! שים לב, 20כאן 

 .עבור? האם אתה מאתר
 .'ב4או ' א10אני יושב על הכלי של ] בסין[

? "לכסיקון"אבל איפה אתם נמצאים על . יפה, 20כאן 
 .עבור? וכדומה" טרטור", "נחלה"בהתייחס ל

 ".לכסיקון"-"טרטור"דרומית ל 200-אנחנו נמצאים כ] בסין[
? "לכסיקון"-"נחלה"או ל? "לכסיקון"-"טרטור"האם , 20כאן 
 .עבור
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הולך לכיוון אחד " טרטור", אין לי כאן מפה, תראה] בסין[
המארב זה . לכיוון אחר אני לא יודע, יכול להיות, ”נחלה”ו
 ".לכסיקון"-"טרטור"ב

עוד מעט אני אבדוק את , תמתינו במקומכם, .קיי.או, 20כאן 
 .המצב ואפתח אותו

 .עבור, 20כאן ' א4
מיד  ברשת שלו ושיקרא לי' א4חפש את , 20כאן  22 

 .סוף, "מקדח"ב
 .עבור, הודעה, 23כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 

23:35 

-באים בתנועה מצפון או צפון 14כלים נוספים של  20, 23כאן 
 .עבור, יהיה מעודכן בזה 2אני דאגתי שגם . מזרח לכיוון שלנו

 .עבור? כמה כלים, 20כאן 
 .עבור, 20, 23כאן 
 .עבור? שדפקנו 14קורה לגבי מה ... מה. רות, 20כאן 
 .עבור, אני כל הזמן שואל ולא שומעים שום דבר, 23כאן 
כלים האלה  20 -אתה יכול גם להפעיל לעבר ה, 2. רות, 20כאן 
 .עבור, 27את 

 .עבור, אמור שנית, 2כאן  20

23:36 

כלים של  20מזרח לך באים -מדווח שמצפון 23, 20כאן 
ותהיה בכוננות  27העסק הזה את תפעיל לטובת . האוייב

 .עבור, לפתוח ולהשמיד אותם
בינתיים שמעתי שמישהו אמר מי ששמע . חיובי, 10כאן ] 2[

, ם הבוער"ן שיש שני כלים שלנו ליד המכ"בערוץ חרום חש
 .עבור
 .עבור? מ הבוער זה המדורה השמאלית"האם המכ, 20כאן 

 .עבור, הקרובה ביותר לכביש. חיובי ]2[
 .לשלוח לשם צוות 1אני אטיל על , רות, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  1של  11 
 .עבור, 40כאן , ברשת שלך 20

 .עבור, "בשור"קרא לי ב, 20כאן 
 . עבור, רות, 1של  11כאן  20
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 .עבור, 20כאן  1של  11
 .עבור, רות, 1של  11כאן 

23:37 

ערוץ חרום חיל [" מוסקיטו"מודיע שב 2! שים לב, 20כאן 
להתקשרות ולהזדהות בין כוחותינו במקרה של  –השריון 

הודיעו שליד המדורה ] צדדי בין כוחותינו-חשש מירי דו
עלה . יש שני כלים שלנו עם אנשים, מ הזה"השמאלית המכ

 .עבור, תיצור איתם חבירה ותחלץ אותם, ן"לחרום חש
 .עבור, אמור שנית את המיקום, 11כאן 
זה המדורה השמאלית , 2תדבר עם , קורא לי 40, 20כאן 

 .עבור, "לכסיקון"משמאל ל, שאתה רואה מצפון לנו
אמרתי לך שאני רוצה לצאת לשם . סביר מאוד, רות, 11כאן 

 .סוף, מניע יחידת משנה לשם, אני נע לשמה. לחלץ אנשים שלי
קודם כל תיצור חבירה איתם בקשר ואם אפשר גם , 20כאן 

 .סוף, טות או משהו דומה לזהעם רק
 .'ב4כאן  20

 ..זיגי כאן ] 1של  11[
 .עבור', ב4כאן  20

 .40מדבר עם  20, המתן' ב4] 22[
 .עבור, רות, 40כאן 

 .עבור, הודעה, 27כאן  2. עבור, הודעה, 27כאן  2
 .עבור, רות, 2כאן 

23:38 

להיכן אתה להתקשר אצלי או שאתה תגיד  17-תודיע ל] 27[
 .עבור, רוצה שאני אוריד לך אש ארטילרית

מזרח -צפון ]...לא ברור...[איננו אצלי מההתחלה  17, 2כאן 
 . עבור, "בית המשאבות"מזרח מ-צפון, "בית המשאבות"מ
 .עבור, "בית המשאבות"מזרח ל-מ מצפון"ק 2] 27[

, "לקקן"לעבר , ”עכביש"נע על , שמקביל לנו, 9, 20כאן  22
 .סוף, תעדכן שם את היחידות העורפיות

 .עבור', ב4כאן  20
 .עבור, רות, 22כאן ' ב4

" טרטור"אנחנו נמצאים בין , לפי בדיקה אצלי', ב4כאן 
 .עבור, "נחלה"ו
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 .המתן, רות, 22כאן 
 .עבור, הודעה, 23כאן  20
 .עבור? האם קראת לי, 20כאן  23

23:39 

לא ברור , מסתבר שעל יד אחד הכלים הבוערים. חיובי] 23[
כך שאם אנחנו שולחים , גם האוייב מחלץ אנשים שלו, איזה

 .עבור, שיבדקו טוב טוב באזור, מישהו
אני ? למה אתה מטריד אותי, 1אז תדבר ישירות עם , 20כאן 

 .סוף, 40הרי מדבר כרגע עם 
 .עבור, 23כאן  1של  11. עבור, 23כאן  1של  11

 .עבור, רות, 1של  11כאן 
גם האוייב מחלץ על יד אחד הכלים הבוערים ! שים לב, 23כאן 

כך שאם אתה שולח מישהו שיבדקו טוב טוב את , כוחות שלו
 .עבור, מי הם נוסעים לחלץ

 .סוף, בסדר, רות, 1של  11כאן 
 ] לא ברור...[ ?]2[

 . עבור, רות, 1של  11כאן 
 ]לא ברור...[ ?2כאן 
 .סוף, אני נע לשם, בסדר, רות, 1של  11כאן 

23:40 

 .עבור, 22כאן ' ב4. עבור, 22כאן ' ב4
 .עבור, רות', ב4כאן 
 9, באים ממזרח למערב" עכביש"על ציר ! שים לב, 22כאן 

 .עבור? האם יודע למה אני מתכוון. מקביל לנו
 .עבור, מבין, חיובי ]'ב4[

, תחברו איתם בפנסים שלא יקרה שמה מאומה, רות, 22כאן 
 .סוף

 .עבור, 22כאן ' א4', א4. עבור, 22כאן ' א4
 ]אך לא שומעים, עונה, כנראה', א4[

 .עבור? מצבך, 22כאן 
1B]4אך לא שומעים, עונה, כנראה', א[ 

23:41 
 .עבור, 20כאן ' א4
 .עבור, 20כאן  2
 . תדפקו אותו, נוסע אחריכם T-55תחנות סוברין ] 2[
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 .עבור, 20כאן  2
 .עבור, שנוסע אחרינו T-55יש פה , 2כאן 
 .עבור? האם אתה בתנועה, 20כאן 
 .עבור, T-55צמוד אלי , הוא נעמד על ידינו. שלילי, 2כאן 
 .סוף, דפוק אותו, 20כאן 
 .אבל אני אטפל בו, אין כאן הנמכה, 2כאן 

 .עבור, 20כאן ' א4
דפוק אותו עם מקלעים . דפוק אותו עם מקלעים, 10כאן ] 2[

 .מיד

23:42 

 . סוף, "מקדח"אתה מדבר ב, 20כאן  2, כאן 10] 20[
 .עבור, 20כאן ' א4
 .עבור, 11זיגי כאן  ]1של  11[
 .עבור, 11כאן  ?] 1של  11[
 .סוף, "מקדח"אתה מדבר ברשת , 20כאן  2

 .עבור'? א4האם יצרת קשר עם , 20כאן  22
הקודקוד דיבר עם היחידה שלו הוא , הוא פשוט. חיובי] 22[

 .עבור, מיד יתפנה אלינו
 .סוף, תזרז אותו, 20כאן 

 .22כאן  ]2י "נקטע ע[ 4

23:43 

 .עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 
 .עבור, בוער, 0מטווח  T-54, 2כאן 
 .עבור, מטר 3זה עניין של . ראיתי, 20כאן 
  .עבור, חיובי ,]2[ כאן
מזרח מפני -תאבטח לכיוון צפון. התפוצצות יפה. יפה, 20כאן 

 .עבור, כלים שמאיימים עליך 20 -ה
 .עבור, 42כאן  20

 .עבור, 20כאן ' א4
 .עבור, 42כאן  20

 .סוף, "בשור"בקרא לי , 20כאן 
 .עבור, אתה לא עונה, "בשור"אני קורא לך ב ]42[
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 .עבור, 5כאן  20. עבור, 5כאן  20
מי יורה , 2כאן  20. עבור? מי יורה כאן מאחור, 2כאן  20

 .עבור? מאחור
 .סוף, גמרנו אותו, זה הרכב שלהם, זה בסדר, 22כאן 

23:44 

 .יפה מאוד, 2כאן 
 !חדל! חדל! חדל! חדל] 2[

 .עבור, 5כאן  22
 .עבור, רות, 22כאן 

23:45 

שהוא  Tמאחר וכל אחד מודיע על כל , תשמע, רות, 5כאן 
תעביר . אבל חבל על הרשת. אז גם אנחנו דפקנו 0דופק בטווח 

אפשר . בצד השני אין שום דבר. שחבל כאן על הזמן, 20 -ל
. אנחנו יושבים עכשיו על המים ולא רואים כלום. לנצל הצלחה

 ...שיכניס הנה את האדומ 
 .עבור, 20כאן ' א4
 .סוף, הם בדרך... זה בסדר, 22כאן , 5כאן  ]22[
 .עבור, 20כאן . עבור, 4כאן ' א4] 20[

 .עבור, 20כאן  22
 .עבור, רות, 22כאן 
 .עבור, "מקדח"שמיד יקרא לי ב 4 -תגיד ל, 20כאן 
 .סוף, ]לא ברור[הבעיה היא שהוא לא עובד על , רות, 22כאן 

 .עבור, 22כאן ' א4', א4

23:46 

 .עבור, 2כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 
הוא נפצע . נמצא אצלי על אחד הכלים" יוק"קודקוד , 2כאן 

". זלפן"והיחידה שלו לא עצרה לו הוא נמצא על הכלי של 
 .עבור, 9 –ו" זיגי"של  1בתוך המדורה יש 

 .עבור? השמאלית? באיזו מדורה, 20כאן 
אחרי כל , מענייןדבר , נוסף לזה. מ הבוער"במכ, 2כאן 

, עוד יצא משם בן אדם וגמרנו אותו, ההתפוצצות של הטנק
 .עבור
בנושא של  1של  11ותדבר עם " זמיר"תעלה על , רות, 20כאן 

 .סוף, הרדאר
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 .עבור, קורא לך' א4, 20] 'ב4[
 .עבור, 20כאן ' א4

 .עבור? מה אתה רוצה ממנו, ענה לך' א4', ב4כאן  20
 .עבור, מקומו ומצבו, 20כאן 

23:47 

 .עבור, מקומך מצבך' א4] 'ב4[
 .עבור, 20כאן ' א4

 .עבור, 42כאן  20
 .עבור'? א4האם שמעת מה שדיווח ', ב4כאן  20

 .עבור, דרכך אלי, שלילי, 20כאן 
 .עבור, 42כאן  20

שמדרום מגיעים , שמאחור... ] נקטע ולא ברור] ..['ב4[
" כבדים"הוא שלח את ה, של האויב] טנקים[" כבדים"
 .עבור, לשם לאתר אותם "]בסין"ל "צ[" בסון"של ] טנקים[

 .עבור, אמור שנית, 20כאן 
" כבדים"הוא קיבל ידיעה שמדרום מתקרבים כלים ] 'ב4[
דרומה  "]בסין"ל "צ[" בסון"הוא שלח את , של האויב] טנקים[

 .עבור, לאתר אותם
 . עבור? איפה הוא נמצא. אף אחד לא בא מדרום, 20כאן 

, הוא נמצא בערך, אני מצפון לו, הוא נמצא מדרום לי] 'ב4[
 .עבור, "לכסיקון" -"נחלה"בצומת , הוא תיאר לי

 .עבור? "לכסיקון"-"נחלה"האם אמרת  ]20[
לבין " נחלה"אני נמצא בין , ככה הוא אומר, חיובי] 'ב4[
 .עבור, "טרטור"

23:48 

. תגיד לו שמהדרום לא באים אף כלים של האויב, רות 20כאן 
 .עבור, ושלא ירה לשם, יש לנו שמה יחידות שלנו

אומר שזה יחידות שלנו שתחזיר את  20הוא ' א4. רות] 'ב4[
 .עבור, ושלא ירה לשם "]ל בסין"צ[" בסון"
 .עבור, 42כאן  4
 .עבור, כאןאנס 'חבל לבזבז את הצ ...] 5[
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מגיע , ]247ט "מח[דני , ]צנחנים[" אדומים הגדולים"ה, 20כאן 
אני , ומיד הוא יכנס לעברך" לכסיקון"-"עכביש"כבר לאזור 

אני לא רוצה להכניס , אגיד לו שהוא גם יעשה את הטיהור שם
 .עבור, לשם כוחות נוספים

שאנחנו יושבים על , תגיד שמה מאחורה, .קיי.או, רות, 5כאן 
 . המים שיהיו קצת שמחים

איפה אתה נמצא עם שתי היחידות באזור , רות...  ]20[
 .עבור? "מצמד"

23:49 

 ?זוכר את הרמפות שדיברנו עליהם, 5כאן 
 .עבור, אתה מדבר על הרמפה שליד העיקול... ] 20[
 .עבור, "מצמד"מ... ] 5[

 -מצפון לעיקול כ, מדבר על הרמפה שליד העיקולאתה , 20כאן 
 .עבור', א" מצמד"מזרחה מ-צפון 300

" טרטור"בפריסה לאורך , ה האלה'מציע סיוע לחבר, חיובי] 5[
מהמקום שאני נמצא מזרחה ולפי ההתקדמות שלהם אני 

 .עבור, ל"אנקה את השטח לפניהם עם פגזים ונק
 .עבור, שיכנסו" נחלה"על , שלילי, 20כאן 
 .עבור, "נחלה"אני שולט מכאן יפה גם ב, רות, 5כאן 
? "מצמד"איפה יחידת משנה אחרת שלך ליד , רות, 20כאן 
 .עבור
ואחת , פרוסות כאן קצת בשטח, שתיהם מרוכזות איתי, 5כאן 

 ."]סרוק"ל "צ[" סורוק"עכשיו שורפת משאיות באזור 
 .סוף, רות, 20כאן 

 .עבור, דחופההודעה , 23כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן  23:50

23:56 

 14מירב הסיכויים שדפקנו את מפקדת חטיבה , 23כאן 
 .עבור, 21ומפקדת 

זו . שמה היו הרבה מאוד לפידים ומדורות, יפה, 20כאן 
 . הצלחה יוצאת מן הכלל

 .עבור, 2-ו 1של  11] 20[
מפקדת חטיבה של משאיות של " חמל"מולי יש , חיובי, 2כאן 

 .עבור, הן הולכות ונדלקות. 14
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שלך שידעו ] חיילים[" אפרוחים"תודיע את זה ל, 20כאן 
 17-ש, 27לאיזה הישג הגענו ותמשיך לדפוק אותם גם עם 

 .עבור, יטווח אותם
 ]חיילים[" אפרוחים"ה, 17אני אטווח בעצמי אין לי , 10כאן 

 .עבור, שלי יודעים מהרגע הראשון
 . רות, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  1של  11

23:58 
אני . כלים 6, יחד איתי, יש לי איתי: דוח מצב, 1של  11כאן 

נמצא  10 -כלים תקינים ועוד הכלי ש 6, יחד איתי, אומר שנית
 .עבור, עד כאן. עליו שנסע אליך

23:57 

 .עבור, רות, 20כאן 
את האנשים אני שלחתי כרגע יחידת משנה שתחלץ , 11כאן 

 .עבור, שנדפקו על הכביש
 .עבור, רות, 20כאן 
. ברגע שיצאו, מיד אדווח לך. הם כרגע בקשר איתם, 11כאן 

 ?האם יש לי זמן מעט להתארגן לדבר
 .עבור? כמה זמן, 20כאן 

 ?האם יש לי זמן להתארגן 20] 1של  11[
 .עבור? כמה זמן] 20[

 .עבור? כמה זמן, 20כאן 
 .עבור, אמור שנית] 1של  11[

 .עבור? כמה זמן אתה רוצה, 20כאן 
 .עבור, לפחות, עוד איזה רבע שעה, 11כאן 
שלך שדפקנו את  ]חיילים[" אפרוחים"תודיע ל. חיובי, 20כאן 

בכל , ויתכן שגם את מפקדת הדיוויזיה פה 14מפקדת חטיבה 
 .סוף, המתן, שלך 10 -אני כרגע קופץ ל. המהומה הזו

 .עבור, שתי הודעות נוספות, 23כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 

23:58 
כוח ממערב לתעלה דיווח שאנחנו כבר עברנו  –האחת  ]23[

 .עבור, וביקש רשות לסגת
 .עבור, רות, 20כאן 
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, מה שנשאר והיה בתנועה דרומה, 14הכוח של  –השנייה ] 23[
 .עבור, בכל זאת ימשיך, כנראה

 .סוף, בוא אלי 22. 2-ו 1עדכן את , רות, 20כאן 
 .עבור, כאן בסין 20

 .עבור, רות 20כאן 
האם נעים כלים . בכיוון מזרח" לכסיקון"אני עומד על ] בסין[

 ?מערבהשלנו 
 .עבור? איפה, 20כאן 

באבטחה " טרטור"ו "]נחלה"ל "צ[אני עומד בין רווחה ] בסין[
, לי אין משקפת. ]צנחנים[" אדומים"לכל היחידות כאן של ה

האם זה כלים . מזהים לי כלים שנעים מערבה. אני לא מזהה
 ?שלנו
 .עבור, נעים כלים שלנו" עכביש"על , 20כאן 

אבל חוץ מזה , בשלב זה אמרתי לא לפתוח באש. רות] בסין[
 ?האם יש עוד כלים שלנו בשטח

" עכביש"וקצת צפונה מ" עכביש"ב. לא צריכים להיות, 20כאן 
 . תהיו זהירים מאוד. צריכים להיות כלים שלנו

23:59 

 .עבור, 20אהבה כאן 
 .עבור, "עכביש"-"לכסיקון"מפגש , רות, כאן אהבה

 .עבור? הגעתהאם , 20כאן 
 .עבור, חיובי] אהבה[

 .עבור? עם כמה כלים אתה, 20כאן 
 .עבור, 5] אהבה[
 .עבור, אמור שנית] 20[
 .עבור, 5] אהבה[

 .סוף, אני מייד אפעיל אותך. תישאר באזור הזה, רות, 20כאן 
 .עבור, 2כאן  27

 .עבור, רות, 27כאן 
אני  800תוריד . 14מפקדת חטיבה אני רוצה שנוריד על , 2כאן 

צפונה " בית המשאבות"מ 800. נמצא במקום הזה זה לא נורא
 .עבור, ומערבה

 .עבור, "בית המשאבות"מ 800צפונה ומערבה ] 27[

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

 .חיובי] 2[
שיירה קילומטר וחצי ואתה תטווח אותו . שלילי, 20כאן 

 .עבור, 800 -אתה נמצא יותר מ. דרומה
 .עבור, 1של  11כאן  2
 .עבור, הודעה דחופה 2, המתן 1של  11] 23[

2B]2?] [נקטע ולא ברור[ 

00:01 

.עבור, הודעה דחופה, 23כאן  2  
.סוף, תכנס לרשת שלו, 20כאן   

.עבור, 20כאן ' א4. עבור, 20כאן ' א4  
.עבור, רות' א4כאן   
אני לא מבין למה אני כבר שעה לא מצליח ליצור , 20כאן 

.עבור? היכן אתה נמצא, בדיוק, האם אתה יודע. קשר איתך  
אולי . . אני קורא לך כל הזמן ואתה לא, יודע. חיובי', א4כאן 

היה חשש , "נחלה"אני נמצא ליד צומת . לא שומע אותי
לשם כעת אני מנסה ] טנקים[" כבדים"מדרום אז רצתי עם ה

 להיכנס דרך, 5לאור מה ששמעתי אותך ואת , לארגן אותם
.עבור, "מצמד"ל" נחלה"  

.עבור, "לכסיקון"-"נחלה"אתה תתארגן באזור צומת , 20כאן   
.עבור, קיבלתי ]'א4[  
.עבור', א4] 20[  

.עבור, חיובי', א4כאן   

00:02 

כיוון , "מצמד"אני לא בטוח שאני אכניס אותך ל, 20כאן 
.סוף, המתן, ינוע לכיוון ההוא, שמקביל לי, 9, ..שה  
.עבור', א4כאן  20, כאן  
.עבור, רות, 20כאן   

.יש מספר נפגעים שחייבים לפנות אותם דחוף] 'א4[  
.עבור, רות, 20כאן ' א4  

שלי שחייבים לפנות אותם  18 -ישנם מספר נפגעים ב', א4כאן 
.עבור, מיידית  

. יטפל בהם 18 -ש. אנחנו מייד נארגן את הפינוי, רות, 20כאן 
.עבור, מייד נארגן את זהאנחנו   

.עבור, קיבלתי', א4כאן   
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, תיקון. עבור? יש ירי" נחלה"האם באזור , תגיד לי, 20כאן 
.עבור, "לקקן"  

ראיתי מספר , אני מוכן לבדוק את זה, לא יודע', א4כאן 
.עבור, צרורות שלנו לכיוון  

00:03 

.סוף, רות, 20כאן   
.עבור', ב4כאן  20  

.עבור, רות, 23כאן   
.עבור', ב4כאן  20  

.עבור, רות, 23כאן   
שלך ביקש שהוא  20 -ו" נפרד"של  10על ידי נמצא ', ב4כאן 

. עבור, תגיד לו את זה, הוא נמצא על ידי? יאתר איפה  
.סוף, בסדר, רות] 23[  

00:04 
. עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20  
.עבור', ב4כאן  20, ..20  
.עבור, של נפרד 10כאן  20  

00:05 

.עבור', ב4כאן  20. עבור', ב4כאן  20. עבור', ב4כאן  20  
, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20

. עבור  
.עבור, 2כאן  1  

00:06 

.אתה יורה לכיוון שלי 1] 2[  
... תיכף נאיר עליו... לא יודע] ?2[  

 10כאן  20, 20. של נפרד 10כאן  20. עבור, של נפרד 10כאן  20
. עבור, של נפרד 10כאן  20. עבור, של נפרד  

...הם מדברים ערבית...]?[  
.עבור? כמה כלים יש לך כלפי מזרח, 10כאן  11] 2[  
.מצויין, רות] 2[  

00:07 

.עבור, 10וקטור כאן . עבור, 10וולוו כאן   
.עבור, 2כאן  27  

.עבור, רות, 27כאן   
.עבור? האם אתה בכלי שלך, 20כאן  22  

.חיובי, 22כאן   
.1אני קופץ רגע לקודקוד ] 20[  
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.עבור', ב4כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

הוא לא ידע אם , "נפרד"של  10הגיע אלי אחד ששמו ] 'ב4[
?להזדהות הוא נמצא על ידי האם אתה רוצה ממנו משהו  

.עבור? מי, 20כאן   
.עבור, של נפרד 10] 'ב4[  

.עבור? איפה אתם נמצאים. חיובי, 20כאן   
ובין " נחלה"אני נמצא בין , אני מסרתי לך כבר מזמן] 'ב4[
".טרטור"  

עד " לכסיקון"האם אתם יכולים לעלות צפונה על , 20כאן 
.עבור? "לכסיקון"-"שיק"  

00:08 

, תזהרו, אני חושב שמשמאלכם, 10כאן  תחנות סוברין] 2[
תסתכל טוב , וקטור. אני לא יודע, יכול להיות שזה כלים שלנו

יכול להיות שזה אויב , יכול להיות שזה כלים שלנו, טוב
.עבור, תסתכל במשקפת  

.סוף, "מקדח"דיברת ב 2] 20[  
.סוף, ..] 'ב4[  
.עבור', ב4, 4  

.עבור, 5כאן  20  
.המתן, 20כאן   

.עבור, 20כאן ' ב4  
דופקים כל הזמן טנקים או , באזור שקודם נדפקנו', ב4כאן 

אני לא חושב שאני אוכל שם לעבור , אני רק עם רכים, טילים
..ע, לבד  
.  עבור? שלך] טנקים[" כבדים"איפה ה, 20כאן   

קרא להם למשנה שלו " גולן", שלי] טנקים[" כבדים"ה] 'ב4[
...ואמר  

.עבור, 10וקטור כאן ] 2[  
. אמרתי לו זוז, למשימה כלשהי" גולן"ו... ] 'ב4[  

אתה אני לא מבין איך זה אתה מוותר כל כך בקלות על , 4כאן 
. דבר כזה  

.עבור, 20כאן , 4בסין כאן ] 20[  
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.עבור, רות, כאן בסין 20  
.עבור? היכן אתה נמצא כרגע, 20כאן   

האלו שדיבר  ]צנחנים[" אדומים"אני נמצא באבטחה ל] בסין[
.אני לא יודע איך קוראים לו, איתך  
.עבור, "לכסיקון"אני מבין שאתה על . רות, 20כאן   
".טרטור"ל "]נחלה"ל "צ[בין רווחה . חיובי] בסין  
. עבור, 20של נפרד כאן  10. עבור, 20של נפרד כאן  10, 20כאן 

.עבור, 20של נפרד כאן  10  
.עבור, קורא לך 20, של נפרד כאן 10] 'ב4[  

.עבור, של נפרד 10כאן   

00:09 

, כלים 5עם , "בסין"קבל תחת פיקודך את ! שים לב, 20כאן 
תיצור איתו קשר , הוא נמצא לידך שם. תקינים 4מתוכם 

תחבור איתו ולאחר מכן אני , בתנועות עם סימנים מוסכמים
עד , 27בסיוע של , "לכסיקון"ברוצה שאתה תפרוץ 

.עבור? האם אתה מזהה". שיק"-"לכסיקון"  
אבל איפה אני , מזהה" שיק"-"לכסיקון"את ] של נפרד 10[

.עבור? "בסין"מוצא את   
עם זיקוק או , ברשת הזו, ברדיו, תיצור איתו קשר, 20כאן 

.עבור, ביניכם תזדהו, משהו כזה  
.עבור? ]טנקים[" כבדים"האם יש לו ] של נפרד 10[  

תקינים ועוד ] טנקים[" כבדים"יש לו ארבעה , חיובי, 20כאן 
 27תיקח , אני רוצה שתלמד טוב את השטח. אחד לא תקין

! שים לב". שיק"-"לכסיקון"צפונה עד " לכסיקון"ותעלה ב
.עבור'? א4אתה עכשיו ליד   

.עבור', ב4] של נפרד 10[  
  ...........יש כוחות שלנו" מצמד"באזור . 'ב4ליד , תיקון] 20[
.עבור, שנית את ההוראה, המתן 10כאן ] של נפרד 10[  

00:10 

" לכסיקון"מ, אתה רשאי לירות מזרחה ומערבה, 20כאן 
אל תירה מצפון . ל"מערבה ומזרחה עם ארטילריה ועם נק

.עבור, כיוון שאנחנו נמצאים שם" שיק"ל  
  ".שיק"לא מצפון ל, רות ]נפרדשל  10[
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תדרך , תיצור איתו חבירה, "בסין"תקלוט אליך את , 20כאן 
.עבור, שום דבר לא בוער ונתקדם, אותו  

.סוף, מבצע, רות ]של נפרד 10[  
.סוף,בוא אלי 22] 20[  

.עבור, של נפרד 10 -בסין מ  
.עבור, רות, כאן בסין  

.עבור? מקומך ]של נפרד 10[  
 ]פצועים[" צהובים"יש לי , אני לפני זה, המתן, כאן בסין

אני רוצה להוריד אותו ושיפנו , שלי 11אחד מהם , בכלים שלי
. עבור, אותו  

?אבל איפה מקומך, בסדר ]של נפרד 10[  
.עבור, של נפרד 10-מ, בסין, בסין  

00:11 

. עבור, אני יעלה לך זיקוק אדום, כאן בסין  
. רות ]של נפרד 10[  
.המתן] בסין[  

. עבור, 2כאן  20. עבור, 2כאן  20  
.עבור, 2כאן  22  

3B]הפרעה ברשת משך מספר שניות/חסימה[ 
.עבור, 2כאן  22  

.עבור, רות 22כאן   
כי עכשיו הגיח משם , מה קורה שם אצלו 1תבדוק עם , 2כאן 

55- T .עבור, הוא בא מהכיוון שלו...אני הדלקתי אותו אבל א   
. סוף, רות, 22כאן   

.עבור, 22כאן  1של  11  
.עבור, של נפרד כאן בסין 10  

.עבור, רות] של נפרד 10[  
!אני מרים זיקוק אדום שים לב] בסין[  

00:12 

.עבור, 22כאן  1של  11  
.עבור, רות...] ?של נפרד 10[  
אני חושב שזה הכלים של , זה כלי אחר, שלילי, .א... ] בסין[

". גולן"משנה   
4B]22?] [ לא ברור? 1של  11מדבר עם[ 
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אני אומר , כרגע אין לי קשר איתה, .אני כרג, 1של  11כאן 
.עבור, כרגע אין לי קשר איתה, שנית  

.תעצור אותם פיזית ותשאל מי זה הכלים האלו' א4] ?[  
ימינה מהמדורות , יירה ימינה 2-תדאג לכך ש, 1של  11כאן  22

ימינה מקבוצת המטרות השמאלית , כלומר. השמאליות ביותר
. עבור, ביותר  

. רות, 22כאן   

00:13 

.עבור? האם קלטת, 22כאן  2  
.המתן, 22] 2[  
.עבור, 1כאן  1של  11] 2[  

...ליאני מקווה מאוד שלא דפקת , 1של  11כאן   
שים , מרים עוד פעם, לא נדלק -אני הרמתי , כאן בסין] בסין[

! לב  
מהמדורה , 2, 1אז , משמאל לימין, מדורות... ] 1של  11[

. עבור, השנייה וימינה  
עכשיו הגיח מהכיוון שלך , אני, תהיה בריא חביבי, 11כאן ] 2[

55- T שהם אני יודע . לכן יריתי לכיוון ההוא, הדלקתי אותו, 
.עבור, שם ואני שומר עליהם  

].י בסין"נקטע ע..[, 11כאן ] 1של  11[  
אבל אני לא , ]פצוע[" צהוב"אני הייתי שם שם את ה... ] בסין[

.רואה שאף אחד הולך לפנות  
. עבור, ן"תיצור איתם בערוץ חרום חש, 10כאן ] 2[  
.בסדר, רות] 1של  11[  
.עבור, הודעה, 27כאן  2  

.עבור, רות, 2כאן   
, ]מ"מ 175תותחים [אני מוריד לך מהגדולים , 27כאן 

בית "ל, 1מזרחית , 2מהגדולים באותו מקום צפונית 
.עבור, "המשאבות  

.חיובי] ?בסין[  

00:14 
.עבור, 1מערבית , 2צפונית , המתן, יפה מאוד, רות] 2[  
.עבור, חיובי] 27[  
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זה יהיה מאה  ]לא ברור[יש שמה , יפה מאוד, רות, 2 ]..2[
.אחוז  

. בוא הנה, 22. סוף, בוא אלי צמוד, 22] 20[  
.עבור, כאן בסין 20  

.עבור, רות, 20כאן   
זה התחמושת , חלק ממה שחושבים שיורים! שים לב] בסין[

.שמתפוצצת מהטנקים  
האם אתה יצרת קשר עם . זה בסדר, ידוע, ידוע, 20כאן 

. עבור? של נפרד 10עם ? קודקוד  
.הוא זיהה אותי ואמר שייגש אלי] בסין[  

.עבור? האם הוא מדרום לך, 20כאן   
. אני לא יודע] בסין[  

. המתן, 20כאן   

00:15 

.עבור, 20של נפרד כאן  10. עבור, 20של נפרד כאן  10  
.סוף, תצמד אלי צמוד 22] 20[  

. עבור, 20של נפרד כאן  10  
שידלג אלי ולא נתחיל , יש הודעות 23 -אם ל! שים לב, 20כאן 

.סוף, תאבטח לגבי כיוון ימין. להעסיק את הרשת  
.עבור, 20כאן ' א4, 4  
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1202B00:16 

1203B10 עבור, כאן וקטור 10. עבור, כאן וקטור. 
1204B2  עבור, הודעה, 27כאן. 
1205B עבור, רות ,2כאן. 
1206B]27 [עבור? האם זה בסדר. 
1207B עבור, אני לא רואה, 2כאן. 
1208B]27 [עבור? האם אתה תקנת מזרחה או מערבה. 
1209B עבור, מערבה, 2כאן. 
1210B]27 [סוף, רות. 

1211B00:17 

1212B2  שיפסיק לבלבל את ) "?ן"קמ(מדבר עם מישהו בצוות שלו
בית "מ, מערבה נמצא, אנחנו מזרחה מהתעלה, המוח

אנחנו מערבה ואני רוצה להפעיל על מפקדת " המשאבות
 ". 14חטיבה 

1213B20  עבור, 1של  11כאן. 
1214B]עבור, 10] ?וקטור. 
1215B2  לא ברור[מדבר עם מישהו בצוות שלו.[ 
1216B]10 עבור? האם לידך יש כוחות, בסין] של נפרד. 
1217B10 עבור, כאן וקטור . 
1218B לא ברור... [אני לא רוצה ! שים לב, 10כאן... [  
1219Bתעמיד , הוא כבר לא יתפוצץ, ליד הכלי הבוער.... , כאן בסין

 .   יש לנו מקום על הציר, גם משמאלו
1220B]? [סוף, רות. 
1221B]2 [מ הבוער "תזכרו שבאזור המכ, תחנות סוברין] ...לא ברור [

...  
1222B22 כאן אהבה, 
1223B20  עבור, 1של  11כאן. 

1224B00:18 

1225B22  עבור, 1של  11כאן. 
1226B עבור, רות, 22כאן. 
1227B אין לי קשר עם שני הכלים ששלחתי , אין לי קשר, 1של  11כאן

-ש... אני שמעתי קודם איזה שהוא כלי צועק שכלים. לאסוף
T ,T אני לא יודע אם דפקו אותם . מתקרבים לשם) ברבים(יים

 . עבור, אני משער שכן, או לא
1228B עבור, אם הוא הדליק טנקים מאז 2מיד נבדוק עם , 22כאן. 
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1229B22  עבור', ב4כאן. 
1230B]11  אומר שהוא הדליק  2] 1שלT ,T62 ,T , כמהT יים

 .עבור, )ברבים(
1231B עבור, כרגע, נמתין להמשך, הבנתי, רות, 22כאן. 

1232B00:19 

1233B22  אני אומר . אני כרגע עם ארבעה כלים תקינים, 1של  11כאן
מספר כלים ) מאחור יש לי א. ארבעה כלים תקינים, שנית

כלים  4 -כ, כלים 4 -יש לי כ) מהירים עם הרבה נפגעים ב
 .עבור, לא תקינים] טנקים[" כבדים"

1234B גם שם , מאחורינו, תרכז את כולם מאחור קצת, רות, 22כאן
 .עבור, ומטפל ותרכז את כולם 18עומד 

1235B עבור? האם אמרת להתרכז מאחוריכם, 11כאן. 
1236B את כל הפצועים שלך תרכז מאחור, אני אומר, שלילי, 22כאן ,

שם אנחנו מרכזים . שלך עם כלי אחד שלנו 18מאחורינו עומד 
 . עבור, ]פצועים[" צהובים"את כל ה

1237B סוף, לשםאני אשלח אותם , רות, 11כאן. 
1238B22  עבור', ב4כאן. 
1239B עבור, רות, 22כאן. 

1240B00:20 

1241B]4שלנו מנסים לעבור את  ]טנקים[" כבדים"כמה ] 'ב
מהמקום שאנחנו קודם , צפונה לכיוון שלכם" לכסיקון"

. שגם כלים שלנו יורים לכיוון ההוא, נדמה לי, אני, נדפקנו
 .עבור? האם אתה יכול לבדוק את זה

1242B כבדים"הוא בא עם כוח של , הכוח שבא) א! שים לב, 22כאן "
יש לנו כלים באיזור ) ב". מצמד"והוא צריך להגיע ל] טנקים[
 .עבור? האם רות. שמסייעים לכוח הזה להגיע לשם" מצמד"

1243B]4טרטור"אני נמצא דרומית ל. אני לא מדבר על זה] 'ב" ,
, עכשיו ,]טנקים[" כבדים"כוח שלנו . במקום שהיה המארב

נדמה , אני. לכיוון שלכם" לכסיקון"על , מנסה לעבור צפונה
 .עבור, היא לא כולה שלנו, שהאש שם לכיוון הזה, לי

1244B המתן, 22כאן. 
1245B422כאן ' ב. 
1246B עבור, רות', ב4כאן. 
1247B]22[  ..עבור, אמור שנית מה קורה שם. 
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1248B00:21 
 

1249B]4שלנו מנסה לחצות את המקום  ]טנקים[" כבדים"כוח של ] 'ב
איפה שהיו ההתפוצצויות של התחמושת ונדפקו טילים , הזה

או שהוא יורה לכיוון , או שהוא לא יורה, נדמה לי. עלינו קודם
וגם נדמה לי שחלק מהאש שנורית לשם , לכיוון שלכם, צפון

 .עבור, אבל זה צריכים לבדוק, היא של כוחותינו
1250B עבור? שנורית לעברו אש מכוחותינוהאם כוונתך , 22כאן. 
1251B]4בכל , צריכים לבדוק את זה, אני לא בטוח, נדמה לי ככה] 'ב

אני לא רואה שהוא , הוא כרגע עצר שם באזור הזה, אופן
 .עבור, מתקדם

.סוף, מיד נבדוק זאת, רות, 22כאן   
1252B]4הירי לכיוון שלו זה ממזרח למערב לכיוון הבעירה ] 'ב

 .עבור, זאת אומרת אלה שיורים עליו, המארבמהמקום של 
1253B2  עבור, 1כאן. 
1254B לא ברור... [, 2כאן... [ 
1255B עבור, ימינה מהמדורות, ביקשתי ממך, 1כאן. 
1256B עכשיו ] ...לא ברור... [לא יורים  ] ...לא ברור... [, 2כאן ,

 .עבור, יש שמה כלי שלך בוער... משמאל לציר 
1257B סוף, מאודזה חבל , 1של  11כאן. 
1258B22  עבור, רות, 5כאן. 
1259B האם אחת מהיחידות או שתי היחידות הדרומיות , 22כאן

 .עבור? יורות לכיוון מזרח, "מצמד"שנמצאות באזור , שלך
1260B אני שוב פעם חוזר . אני נמצא כאן באופן אישי. שלילי, 5כאן

אפשר כאן לנצל . תכניסו מהר כאן כוח. על ההצעה שלי
 .עבור, בלתי רגילההצלחה בצורה 

1261B רק הראש של הטור הזה נתקל , את זה מבצעים, רות, 22כאן
כאשר לא ברור בדיוק אם זה אויב או גם , כרגע בירי עליו

 .סוף, תודה. לכן רציתי לברר אצלך, כוחותינו יורים עליו

1262B00:22 

1263B4עבור, 22כאן ' ב. 
1264B עבור, רות', ב4כאן. 
1265B עבור ?האם הכוח המשיך בתנועה, 22כאן. 
1266B]4משובש ולא ברור[... אני עוד. שלילי] 'ב...[ 

1267B]הפרעות ברשת הקשר/רעשים[ 
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1268B]...עבור, הודעה', א23כאן  ]לא ברור. 
1269B41  41. עבור, הודעה, ]קשר אלוף הפיקוד[' א103של בשור כאן 

 .עבור, הודעה, ]קשר אלוף הפיקוד[' א103של בשור כאן 
1270B]הפרעות ברשת הקשר/רעשים[ 

1271B2 ]קשר אלוף הפיקוד[' א103כאו  2, ...כאן ] מפקד האוגדה[ ,
קשר אלוף [' א103כאן ] מפקד האוגדה[ 2. עבור? איך נשמע

 .עבור? איך נשמע, ]הפיקוד
]הפרעות ברשת הקשר/רעשים[  

00:23 
קשר ממפקדת [ 2כאן . עבור, ]?קשר ממפקדת האוגדה[ 2כאן 

.עבור, ]?האוגדהקשר ממפקדת [ 2כאן . עבור, ]?האוגדה  
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1272B2 ]הודעה, ]קשר אלוף הפיקוד[' א103כאן ] מפקד האוגדה ,
 .עבור

1273B עבור, רות, ]?קשר ממפקדת האוגדה[ 2כאן. 
1274B שלך יעבור  41-ש, רות, ]קשר אלוף הפיקוד[' א103כאן

 .עבור, "בשור"ל
1275B עבור, ]לא ברור...[ ]קשר ממפקדת האוגדה[ 2כאן. 
1276B עבור, אמור שנית, ]הפיקודקשר אלוף [' א103כאן. 
1277B]2 - עבור, "בשור"הוא נמצא ברשת  ]קשר ממפקדת האוגדה. 
1278B אני לא רוצה להפריע , רות, ]קשר אלוף הפיקוד[' א103כאן

 .עבור, ...לכן אני קורא לו ב, "בשור"ב

1279B00:24 

1280B עבור, ]?קשר ממפקדת האוגדה[' א2כאן. 
1281B יכול להודיע לו האם אתה , ]קשר אלוף הפיקוד[' א103כאן

 .עבור?, "ספוג"שיעבור ל
1282B עבור, רות, 22כאן. 
1283B]עבור, "עכביש"-"לכסיקון"אני רק מזכיר לך שאני ב] אהבה. 
1284B רות, 22כאן. 
1285B10  עבור, 22של נפרד כאן. 

1286B00:25 

1287B22 עבור, לידי 10, כאן מברג נפרד. 
1288B עבור, ]לא ברור[..., 22כאן. 
1289B]תותחים  –רים "תול[" צינורות"ל האם הכוונה] מברג נפרד

 ?]ללא רתע
1290B עבור, חיובי, 22כאן. 
1291B]סוף, ... ]מברג נפרד. 
1292B10 עבור, רות, כאן וקטור. 
1293B2  עבור, 1של  11כאן . 
1294B2  לא שומעים[עונה[ 

1295B00:26 

1296B אני רוצה לגשת לכלים הפגועים בפאות , 1של  11כאן
שתוודא אני רוצה . השמאליות ולבדוק אם נשאר שם משהו

, שלא יורים שמאלה, אני אומר שנית. שלא יורים שמאלה
 .עבור

1297B עבור, ]לא ברור...[, 2כאן. 
1298B 20י "נקטע ע.. [, שלילי, 1של  11כאן[  
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1299B עבור, 20נפרד כאן. 
1300B]11  אבל אני מוכרח לנסות, אני לא בטוח שזה משם... ] 1של ,

 .עבור
1301B2  לא שומעים[עונה[ 
1302B עבור, 20נפרד כאן. 
1303B]11  4, 3, 2, 1 –אני רוצה שנספור יחד משמאל לימין ... ] 1של ,

 .עבור, אתה לא יורה עליהם, משמאל לימין, מדורות 5
1304B את , האם אתה מזהה את הגבול. אני אלך יותר קיצוני, 2כאן

 . עבור? המדורה הימנית ביותר
1305B]11  עבור, אמור שנית] 1של. 
1306B]2 [עכשיו ?, האם אתה מזהה את המדורה הימנית ביותר

 .עבור, יוצאת ממנה כאילו זרקאור
1307B]11  עבור, חיובי ]1של. 

1308B00:27 

1309B מעניין אותי מה זה הזרקור הזה, משם אני לא אירה, 2כאן ,
 .עבור, יכול להיות שזה הבחורים שלנו

1310B סוף, אני מקווה שזה הם, רות, 11כאן. 
1311Bעבור, 20נפרד כאן , נפרד. 
1312Bעבור, רות, כאן מברג נפרד. 
1313B סוף, !למכשיר מיד 10, 20כאן. 
1314B20  עבור, 5כאן. 

1315B00:28 

1316B עבור, רות, 20כאן. 
1317B אנחנו רואים כלים ? האם מישהו התחיל לנוע לעברי, 5כאן

 .עבור, מערבה" נחלה"נעים על 
1318B אני מנסה ליצור איתם קשר ולא הולך לי, כפי הנראה, 20כאן .

 .עבור, תסמן עצמך שלא ידפקו עליך אלה, עצמךתסמן 
1319B20  עבור', ב4כאן. 
1320B עבור, רות, 20כאן. 
1321B]4הם כבר התחילו לרוץ כאן, ה שמקבילים אלי'זה החבר] 'ב ,

 .עבור
1322B יפה, 20כאן . 
1323B עבור, 20נפרד כאן. 
1324B20 עבור, רות, כאן מברג נפרד. 
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1325B עבור, למכשיר 10ביקשתי את , 20כאן. 
1326B לא ברור] ..[מברג נפרד עונה[כאן..[ 
1327B סוף, רות, 20כאן . 
1328B20  עבור', ב4כאן . 
1329B עבור, רות, 20כאן. 

1330B00:29 

1331B]4עבור, ] ..לא ברור] .. [טנקים[" כבדים"כמה ... לפני ] 'ב. 
1332B עבור? ]טנקים[" כבדים"איזה , 20כאן. 
1333B]4עבור, משלנו] טנקים[" כבדים] "'ב. 
1334B עבור? עומדיםאיפה הם , 20כאן. 
1335B]4עבור, "טרטור"לפני , ]לא ברור...[הם עומדים ] 'ב. 
1336B עבור, יכול להיות שזה בסין שנמצא עם נפרד, 20כאן. 
1337B]4לא ברור...[הוא , שלילי] 'ב...[ 
1338B עבור? מי, 20כאן. 
1339B]4לא ברור..[ ]עונה' ב ..[ 
1340B המתן, 20כאן . 
1341B עבור, 20נפרד כאן. 
1342B]22 [20 ,9  סוף, לך בבשורקורא. 
1343B20 ,עבור, מנפרד. 
1344B תותחים ללא רתע –רים "תול[האם הצינורות , 22נפרד כאן [

 .עבור? שלך יורים לכיוון דרום

1345B00:30 

1346B22 עבור, שלילי, שלילי, של נפרד 10 -מ. 
1347B האם הם נתקלו הערב באיזה שהם כוחות , רות, 22כאן

 .עבור? מדרום
1348B]10 שומעיםלא ] ..[של נפרד עונה..[ 
1349B20  עבור, 1של  11כאן . 
1350B]22 [סוף, "בשור"מדבר ב 20, תחנות מקדח. 
1351B22  עבור, 1של  11כאן. 
1352B עבור, רות, 22כאן. 
1353B אני תאמתי עם  ...לנסות, להיכנס ]...לא ברור] ...[1של  11[כאן

 .עבור, עד כאן. שלא ירה לשם 2
1354B שמחלצים שיש גם כוחות שלהם , מזכיר לך, רות, 22כאן

 .עבור, באזור הזה
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1355B00:31 

1356B אם ככה, כנראה שאלה דפקו את שלנו, רות, 1של  11כאן ,
 .עבור

1357B]עבור, אמור שנית, 22כאן  ]לא ברור. 
1358B10  כלים שלנו, יש כוחות שלנו! שים לב, 22של נפרד כאן ,

כאשר ירדנו , "לכסיקון"שמדרום לאזור היציאה שלנו  ל
יתכן שעלו שם על מוקשים ואם הכוחות . מהתוואי שבו נכנסנו
שלא ,  בכל מקרה. שיצאו לסייע להם, שלנו מאתרים את זה

 . עבור? האם רות. יפתחו עליהם באש
1359B]10 אך לא שומעים, 22 -ל, כנראה, נהשל נפרד עו[ 
1360B עבור, מאיפה שירדנו, "לכסיקון"בירידה ל, 22כאן. 
1361B]10 אך לא שומעים, 22 -ל, כנראה, של נפרד עונה[ 
1362B]22 אך לא שומעים, של נפרד 10 -ל, כנראה, עונה[ 

1363B00:32 

1364B4עבור, רות, 22כאן ' ב. 
1365B]22 [המתן. 
1366B1  חסימת קשר]... [ברורלא ...[ברגע שתחלץ , 2כאן?[ 
1367B]11  עבור, אני נכנס עכשיו]...1של. 
1368B סוף, תודיע לי, כשתצא, 2כאן. 
1369B עבור, אמור שנית, ]..לא ברור..[, 22כאן. 

 
1370B]22 אך לא שומעים, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 

1371B00:33 

1372B הוא לא יורה , שהוא נותן להם סיוע, שלנו 5יושב שם , 22כאן
 .עבור, להם סיועהוא נותן , עליהם

1373B]22 אך לא שומעים, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 
1374B רות, 22כאן . 
1375B4עבור, 22כאן ' א. 
1376B2  עבור, 1כאן. 
1377B עבור, רות, 22כאן. 
1378B2  עבור, 1כאן. 
1379B עבור, רות, 2כאן. 
1380B עבור, אני נכנס עכשיו, 1כאן. 
1381B סוף, בסדר, 2כאן. 
1382B4עבור, 22כאן ' א4', א. 
1383B22  עבור, 1כאן. 
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1384B עבור, רות, 22כאן. 
1385B]11  עבור? אצלכם 10האם ] 1של. 
1386B עבור, חיובי, 22כאן . 
1387B]11  כי קודם הוא לא , תדאגו שיקבל טיפול שם, רות] 1של

 .עבור, רצה
1388B סוף, הוא בסדר גמור, זה בסדר, 22כאן. 

1389B00:34 

1390B]מאהבה 22] אהבה. 
1391B המתן, 22כאן. 
1392B4עבור, 22כאן ' א. 
1393B]4אך לא שומעים, עונה לו, כנראה', א[ 
1394B נקטע.. [, 2?כאן [                                                      
1395B]22 [.. עבור, דרכך אליו מצבו, יוק נשמע, יוק. 
1396B]22 אך לא שומעים, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 
1397B עבור, אמור שנית, שלילי, 22כאן. 
1398B]22 אך לא שומעים, מישהועם , כנראה, משוחח[ 

1399B00:35 

1400B עבור, ]טנקים[" כבדים"אני מבין שיש לו כלים , רות, 22כאן. 
1401B]22 אך לא שומעים, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 
1402B לכסיקון"הוא קיבל את המשימה לפתוח את ציר , 22כאן "

 .עבור, תבדוק איתו אם הוא מסוגל לבצע. צפונה
1403B]22 לא שומעים אך, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 
1404B עבור? מי הם, רות, 22כאן. 
1405B]22 אך לא שומעים, עם מישהו, כנראה, משוחח[ 

1406B00:36 

1407B ל "צבסיל , ]ל בסין"צ[בסיל . עבור, 22כאן  ]ל בסין"צ[בסיל
כאן  ]ל בסין"צ[בסיל , ]ל בסין"צ[בסיל . עבור, 22כאן  ]בסין

 .עבור, 22
1408B4עבור, 22כאן ' ב. 
1409B עבור, רות', ב4כאן. 
1410B עבור? כמה צפונה לך, 22כאן. 
1411B]4לא ברור] ..['ב..[ 
1412B עבור? כמה הם צפונה לך, 22כאן. 
1413B]4אך לא שומעים, עונה לו' ב[ 
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1414B דרכו תתקשר , תפוס את הקודקוד, גש אליהם, רות, 22כאן
 .עבור, נראה מיהו ונסגור את זה ביניכם, אלי

1415B]4אך לא שומעים, עונה לו' ב[ 
1416B זה מפחיד , ל"צריך להכניס לשם מכת תופת נק, רות, 22כאן

רק הבעיה . 27אותם ומבריח אותם ואפשר גם להפעיל את 
היא שאתה לא נותן לי בדיוק מקום מדוייק על גבי 

 .עבור, "לכסיקון"
1417B]4אך לא שומעים, עונה לו' ב[ 

1418B00:37 

1419B תתקרב אל הכלים האלה ותנסה ליצור איתם , רות, 22כאן
 .עבור, "מקדח"תעלה על הכלי ושהקודקוד יקרא לי ב, קשר

1420B]? [סוף, אומר לא לירות 10! שימו לב! שימו לב. 
1421B5  עבור, 20כאן  5. עבור, 20כאן. 
1422B]? [2 עבור. 
1423B1  עבור? האם אתה יורה, 2כאן. 
1424B5  עבור, 20כאן. 
1425B20  עבור, רות, 5כאן. 

1426B00:38 

1427B עבור, לך שום דבר אין" טרטור"אני מבין שדרומה מ, 20כאן. 
1428B]5 [ אני נמצא כולי צפונה , שום דבר, 5כאן , שום דבר, 20כאן

 ". טרטור"מ
1429B טרטור"שאתה באזור  9של  20 -אני אמרתי ל, רות, 20כאן "

אני הצעתי לו את הסיוע , "טרטור"הוא ינוע על .. עכשיו. 50
ואחר " מצמד"ל תן לו להכנס. הוא כרגע לא קלט את זה, שלך

 .עבור, אם בכלל, כך נפתח את החיפוי שלך
1430B אני מתרשם שאכן הצד השני מלא בארטילריה , רות, 5כאן

 . עבור, אבל אני לא יודע אם יש שם עבודה בשבילי
1431B קיי.או, 20כאן . 
1432B2  עבור, 20כאן. 
1433B הוא הולך לפנות פצועים, 1אני פה עכשיו בתאום עם , 2כאן .

 .עבור? יורההאם הוא 
1434B זה כוח אויב שיורה עליך , נראה לי שלא, שלילי, 20כאן

 .עבור, שים"ח
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1435B00:39 

1436B]2 [ שיזוז אחורנית ואני אטפל בו 2 -אם ככה תגיד ל, 1כאן ,
 .עבור

1437B רואים את מקור ! תירה עליו. אתה לא מסכן אותו, 20כאן
 .ותדפוק אותו, הנה ירה  פגז! הירי הופה

1438B עבור, 2כאן. 
1439B11  עבור, 20כאן  1של  11. עבור, 20כאן  1של. 
1440B עבור, רות 1של  11כאן. 
1441B 2האם אתה רואה את האזור של הירי שיורים על , 20כאן ?

 .עבור
1442B יש לי כלים כרגע שם בפנים. אני רואה, חיובי, 1של  11כאן .

 .עבור, זה לא הם יורים זה משמאל להם
1443B מקור הירי ואז אפשר יהיה על , תירה על הירי, רות, 20כאן

 .עבור, לחלץ את הכלים שלך מפני שהם יורים לכיוון ההוא
1444B סוף, היישר, 11כאן. 

1445B00:40 

1446B20  אני חושב שהם , כלים שנוסעים על הכביש 2יש פה , 2כאן
 . עבור, שלנו

1447B טנק של האויב יורה על שני הכלים . יכול להיות, 20כאן
האם גם אתה יכול , יירה עליו וישמיד אותם 1. המחלצים

 . עבור? לירות עליהם
1448B אני לא רוצה, 2אבל אני אסכן את , אני יכול בהחלט, 2כאן ,

 .עבור, אוהו פגעו בו... 1את . עבור
1449B מצויין! יופי, הדליקו אותו, חיובי, 20כאן ! 
1450B]2[ עכשיו אני רואה את הכלים שלנו נוסעים על הכביש, רות ,

 .עבור? 1האם זה 
1451B זאת אומרת, נמצא יותר שמאלה 1. אני חושב שחיובי, 20כאן ,

 . עבור, מערבה ממך-יותר דרום
1452B]2 [ אבל שני הכלים שנסעו עכשיו על , רות, 2כאן , רות, 1כאן

 .עבור? של מי היו ]כביש[" שחור"ה
1453B עבור, 20כאן  1, 20כאן. 
1454B20  עבור, 1כאן. 
1455B עבור? האם הכלים שלך גמרו את החילוץ, 20כאן. 

1456B00:41 
1457B עבור, גם חיסלתי את הכלי של האויב שירה שם, חיובי, 1כאן. 
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1458B אני רואה גם ששני הכלים . יפה, פגז ראשון, ראיתי, 20כאן
מה דקות  10דווח לי בעוד , תתארגן במקומך. יפה, חזרו אליך

 .עבור, מצבך
1459B סוף, בסדר, רות, 11כאן. 
1460B10  עבור, 20של נפרד כאן. 
1461B11  עבור, 2כאן  1של. 
1462B2  זמיר"תעבור לרשת , 1של  11אם אתה רוצה את , 20כאן" ,

 .סוף, תקרא לו
1463B]2... [עבור? מה עם האנשים שלך שנמצאים בלפידים. 
1464B]20 [2 סוף, "זמיר"עבור ל   . 
1465Bעבור, 20נפרד כאן של  10, נפרד. 
1466B20  עבור, 1כאן. 
1467B עבור, רות, 20כאן. 
1468B הוא לא יכול . יש שמה עוד אנשים. צר לי להטריד אותך, 1כאן

 .עבור, היה לקחת את כולם

1469B00:42 

1470B אז צריך לחלץ אותם עוד פעם. אתה לא מטריד אותי, 20כאן .
 או משהו, ]נושא גייסות משוריין –ש "נגמ[ קח איזשהו בינוני

 .עבור, כזה
1471B עד לאזור , אני מבקש להתקדם כולי קדימה, רות, 11כאן

 .עבור, לחלץ אותם, ההוא
1472B תנוע בזהירות ותזהר לא להיתקל , בסדר, רות, 20כאן

מטר  200 -ראית שפה טנק אחד עמד ב. בטווחים הקצרים
 .עבור, ממך

1473B אני רק אתן ליחידה הקודמת לפרוק את , בסדר, 11כאן
 .עבור, 2אני אתאם את זה עם . ואני אנועהפצועים 

1474B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 

1475B00:43 

1476B המתן, 20כאן. 
1477B]10 בסין..] ?של נפרד 
1478B עבור', ב4, 20כאן . 
1479B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם '? ב[ 
1480B עבור, רות, 20כאן . 
1481B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם '? ב[ 
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1482B עבור, ].לא ברור.[, 20כאן. 
1483B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם '? ב[ 
1484B עבור, ...ממך... של אלה .. זה של אה, זה כלי.. , 20כאן . 
1485B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם '? ב[ 
1486B עבור, חיובי, 20כאן. 
1487B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם '? ב[ 

1488B00:44 

1489B עבור? למה הוא תקוע שם, 20כאן. 
1490B]אך לא שומעים, מישהו מדבר[ 
1491B10  עבור, 20של נפרד כאן. 
1492B]11  עבור, אמור שנית] ?1של. 

1493B00:45 

1494B נחלה"בין " לכסיקון"אני מבין שאתה נמצא על , 20כאן "
 . עבור, "טרטור"ו

1495B עבור, חיובי, של נפרד 10כאן. 
1496B טרטור"שעובר אותך להיכנס ל כח ]..לא ברור..[, 20כאן" ,

צפונה עד " לכסיקון"אתה אחר כך בעקבותיו תעלה על 
 .עבור, עד כאן, "לכסיקון"-"שיק"

1497B]11  עבור, "זמיר"קרא לי ב, "זמיר"קרא לי ב...] ?1של . 
1498B]10 עבור, אני בדרך..] של נפרד. 
1499B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
1500B]10 בדרך מה המצב הכוחות שלנו] של נפרד? 
1501B באזור שאתה נמצא , "לכסיקון"ממזרח ל! שים לב, 20כאן

 .עבור, עד כאן. אין כוחות שלנו, וצפונה
1502B]10 אין כוחות " לכסיקון"האם אמרת ממזרח ל] של נפרד

 .עבור?  שלנו
1503B עבור? "טרטור"האם אתה מבחין בציר . חיובי, 20כאן. 
1504B]10 מבין שעל  אבל אני, כשאגיע אליו אבחין בו] של נפרד

  .עולים כוחות שלנו" טרטור"

1505B00:46 

1506B עולים כוחות שלנו, כלפי מערב, "טרטור"ב, 20כאן .
יכול להיות שאני . לא עבדנו אנחנו עוד, כלפי מזרח, "טרטור"ב

האם אתה מזהה את ציר . עוד מעט אכניס אותך שם לעבודה
 .עבור? "טרטור"

1507B]10 ממנו אני עוד רחוק, שלילי, בינתיים] של נפרד. 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

1508B עבור? כבר עברת ”נחלה“אבל את , 20כאן . 
1509B]10 ביניהם ]לא ברור[אבל יש אחד , חיובי] של נפרד. 
1510B כבדים"תן ל. במושגים שלנו זה לא רחוק, טוב, 20כאן "

". לכסיקון"-"טרטור" ]..לא ברור..[אותך להכנס  .. ]טנקים[
 .עבור, "לכסיקון"-"טרטור"דווח לי הגעה ל

1511B]10 בסדר, רות] של נפרד.  
1512B4עבור, 20כאן ' ב. 
1513B עבור, רות', ב4כאן. 
1514B עבור? האם אתה נמצא לפני או אחרי נפרד, 20כאן. 
1515B עבור, אמור שנית', ב4כאן. 
1516B עבור? האם אתה נמצא מצפון או מדרום לנפרד, 20כאן. 
1517B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 

1518B00:47 

1519B כבר צריך להיות בערך באזור  אם כך אתה, רות, 20כאן
 .עבור, "לכסיקון"-"טרטור"

1520B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 
1521B לא ברור..[אם , 20כאן..[  
1522B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 
1523B כבדים"אבל אתה אומר שאותך עברו כלים , ברור לי, 20כאן "

 .עבור, "חריף"של  ]טנקים[
1524B]4שומעיםאך לא , 20מדבר עם ' ב[ 
1525B טרטור"כשהוא נכנס ל ]..לא ברור] ..[?דווח[ת, רות, 20כאן "

 .עבור, מערבה
1526B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 

1527B00:48 

1528B אני רוצה לשלח אותך למשימה הבסיסית שלך, 20כאן ,
 .עבור, עד כאן, "אמיר"מדרום ל

1529B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 
1530B למשימה הבסיסית שלך ליד  אני רוצה לשגר אותך, 20כאן

 ."]עבור, כאן: "כנראה[ ]לא ברור..[ עד, "אמיר"
1531B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 
1532B יטהר ויפרוץ דרך המארב ויכנס " חריף"ברגע ש, 20כאן

כדי שאני אוכל לדלג אותך , תדווח לי, מערבה" טרטור"ל
 .עבור, צפונה
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]אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב4[  
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1533B עבור? מי יורה, 20כאן. 
1534B]4אך לא שומעים, 20מדבר עם ' ב[ 
1535B]20 [ ...יכול להיות שזה . שלילי ומבחינתי זה לא סימן].. לא

מה שאני רוצה . קיי.או].. לא ברור..[או שזה טור  ]..ברור
 .עבור, "טרטור" ].לא ברור..[שתדווח לי ברגע שאתה 

1536B00:49 

1537B]4עבור, ].לא ברור..[הרבה זמן ].לא ברור..[, רות] 'ב. 
1538B לא ..[אני מאמין שעוד מעט הוא ישתלט על המצב , 20כאן

 ].ברור
1539B4עבור, ].לא ברור..[כאן ' ב. 
1540B]אך לא שומעים, מישהו מדבר[ 
1541B]20 [ שיתמקם באזור , 48תבדוק מה עם היחידות של

, 9יכול להיות שהיא נמצאת עם , "לכסיקון"-"עכביש"
 .עבור, לפרוס אותה כבר שםואז אפשר , שמקביל לי

1542B דיברתי , לא ראיתי שום יחידה כזאת, 9אני ירדתי עם , 21כאן
לא . ]מסוק[" דרדר"בכוונה להוריד פה , שלנו 28כרגע עם 

 .עבור, אושר

1543B00:50 
 

1544B איפה , 48או , או מישהו כזה 50 ].לא ברור.[תבדוק  , 20כאן
ואז , 42אני גם דברתי על זה עם , ואז. היחידה הזו נמצאת

עוד מעט , יכול להיות שלשם צריך לפנות את האנשים ומשם
זה לא . להערכתי, ]מסוקים[" דרדרים"אפשר יהיה לפנות עם 

 .עבור, מסובך שם
1545B ייקח את האלה ' ב4 -בינתיים אני הייתי רוצה ש, רות, 21כאן

 ]..לא ברור..[שישנם אצלו ויצטרף אלי לשדרה 
1546B עבור? לאיפה, 20כאן. 
1547B לא ברור..[, 21כאן..[ 
1548B עבור, תהיה איתי בקשר ותדווח לי, רות, 20כאן. 
1549B לא ברור..[, רות, 21כאן..[ 
1550B האם אתה . אתה רוצה ]..לא ברור..[אני בעד שתקח , 20כאן

 .עבור'? ב4רוצה את כל 
1551B עבור, ].לא ברור..[, 21כאן. 
1552B עבור, ואז נחליט, דווח לי מצב, 20כאן. 
1553B סוף, רות, 21כאן. 
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1554B20  עבור, 1כאן. 
1555B עבור, רות, 20כאן. 
1556B עבור, אני נכנס עכשיו שוב, 1כאן. 
1557B עבור? האם אתה עולה צפונה לקו המדורות, 20כאן. 
1558B]1 [עבור, קצת אחרי, חיובי. 
1559B עבור? עם כמה כלים אתה .רות, 20כאן. 

1560B00:51 

1561B עבור, 6, 1כאן. 
1562B עבור? האם קלטת 2, רות, 20כאן. 
1563B אנחנו נצורים לכיוון ההוא. חיובי, 2כאן. 
1564B תפוס שטחים , עלה קדימה 1, בתיאום שלי, רות, 20כאן

ציר  2-ל 1גבול גזרות בין ". לכסיקון"שולטים ממערב ל
 .עבור! אשרו, 2, 1". לכסיקון"

1565B לא ברור[האם אתה רוצה להתקדם מעבר ל , רות, 1כאן[ ,
 .עבור

1566B]20 [ ...עבור, לתפוס שם מעבר. 
1567B סוף, רות, 11כאן. 
1568B11  עבור? 17האם יש לך , 20כאן  1של. 
1569B עבור, חיובי, 11כאן. 
1570B סוף! תנצל אותו, 20כאן. 

1571B00:52 

1572B]11  כלים יש לי פה , אני רק מבקש, 20. אני מנצל אותו] 1של
 .עבור, לקחת אותם אחורה. עם הרבה נפגעים

1573B נושא גייסות  –ש "נגמ[" בינוני"תמנה קודקוד עם , 20כאן
 .עבור, ועוד מעט נפנה אותם ]משוריין

1574B נושא גייסות  –ש "נגמ[" בינוניים"יש לי שני , רות, 11כאן
לא ..[שלי כך ש 18-שזה שני ה, הצרה היא. מלאים ]משוריין

 .עבור, היה טוב  ]..ברור
1575B לא ברור..[עוד מעט נראה מה אפשר , 20כאן..[ 
1576B20  עבור, 2כאן. 
1577B עבור, רות, 20כאן. 
1578B]2 [ ...אבל מה יקרה עם האגף המזרחי , צפונה אני מת]. לא

 ].ברור
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1579B]20].. [לא ברור.[ 1בינתיים . ידיעות על הגעת כלים ]לא ברור.[ 
אתה , אתה. גם בתור חילוץ וגם בתור ייצוב קו איתך, צפונה

 .עבור? רואה את המדורה ממזרח לך
1580B]2 [עבור, חיובי. 
1581B תאבטח את האגף לכיוון ההוא שלא יכניס לנו באגף, 20כאן ,

 .עבור

1582B00:53 

1583B]2 [ עבור, חצי יחידה שלי לכיוון ההוא, 10כאן. 
1584B סוף, רות, 20כאן. 
1585B20 נפרדשל  10 -מ. 
1586B]אך לא שומעים, מישהו מדבר[ 
1587B סוף, רות, 22כאן. 
1588B20  עבור, 1כאן  20. עבור, 1כאן. 

1589B00:55 

1590B20  עבור, 21כאן. 
1591B2  עבור, 1כאן. 
1592B עבור, רות, 2כאן. 
1593B]1 [עבור? האם התחלת בתנועה צפונה. 
1594B]2 [הוא אמר שהוא יתאם בינינו, שלילי. 
1595B]1 [אמור שנית. 
1596B]2 [הוא אמר שהוא יתאם בינינו, שלילי . 
1597B]1 [סוף, רות. 
1598B20  עבור, 21כאן. 
1599B]2 [אני חושב שהוא מחכה שאתה תלך קדימה. 
1600B20  עבור, 1כאן. 
1601B22  עבור, 1כאן. 

1602B00:56 

1603B עבור, רות, 22כאן. 
1604B עבור? האם רשאי להתחיל להתקדם קדימה, 1כאן. 
1605B עבור, 2תיישר קו עם , חיובי, 22כאן. 
1606B אבל , קצת מאחורי 2 -לפי המדורות אני מבין ש, רות, 1כאן

 .סוף, אני מתקדם לאזור קו המדורות, בסדר
1607B20 של נפרד 10 -מ. 
1608B10  המתן, 22של נפרד כאן. 
1609B]10 עבור? קדימה זה כלי שלך, האם ימינה, בסין] של נפרד. 
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1610B20  עבור', ב4כאן. 
1611B4סוף, כי מיד הוא יענה, סבלנות, המתינו, המתינו, 22כאן ' ב. 
1612B22  עבור', ב4כאן  22. עבור', ב4כאן. 

1613B00:57 

1614B עבור, רות, 22כאן. 
1615B]4אני עוד פעם מדבר איתך על הצומת הזאת! שים לב] 'ב .

הכלים שלנו חוטפים שם בלי הפסקה ויש שם הרבה מאוד 
יורים עליהם שמלים ודופקים אותם . כלים פגועים

מה , מהצד שלכם, כדאי לבדוק .בארטילריות משני הכיוונים
 .עבור, אפשר לעשות עבורם

1616B כך שקצת קשה להשיג אותו, זה לא כוח שלנו, רות, 22כאן .
אנחנו מנסים לאתר את הכוח הזה ומנסים להרכיב לך את 

 .עבור, שיחד איתו תפרצו צפונה, שנמצא מדרום לך, "אהבה"
1617B]4עבור, אנו באזור הצומת הזאת..] 'ב. 
1618B עבור, אמר שנית, 22כאן. 
1619B4אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים, אני כבר אמרתי..] 'ב... 
1620B]2 [ עבור, בוקטור, 10וקטור כאן. 
1621B]4אנחנו בדיוק באזור הצומת וכבר דפקו שם כמה כלים... ] 'ב ,

 .עבור
1622B אנחנו מיד . הצומת הזאת היא חשובה, הבנו, רות, 22כאן

 . סוף, נראה איך לפתוח את הפקק הזה
1623B4עבור, 21כאן ' ב. 
1624B עבור, רות', ב4כאן. 
1625B עבור? ]פצועים[" צהובים"כמה יש לך , 21כאן. 

1626B00:58 

1627B]4עבור, פיניתי אותם, לי אין כלום] 'ב. 
1628B עבור? כמה פינית ולאן, רות, 21כאן. 
1629B]4טנקים[" כבדים"אני פיניתי אחד שלי ועוד כמה מה] 'ב[ ,

 .עבור
1630B נחלה"האם אתה לא זה שטיפלת בצומת , רות, 21כאן"-

 .עבור? "לכסיקון"
1631B]4אך לא שומעים, 21-עונה ל' ב[ 
1632B]21 [4עבור, אמור שנית' ב. 
1633B]4אך לא שומעים, 21-עונה ל' ב[ 
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1634B עבור, רות, 21כאן . 
1635B]4אך לא שומעים ,21-עונה ל' ב[ 
1636B סוף, זה בסדר, אם ככה כולם אצלי, רות, 21כאן. 

1637B00:59 

כאן  20. עבור, 21כאן  20. עבור, 21כאן  20. עבור, 21כאן  20
.עבור, 21  

1638B20  עבור, 2כאן . 
1639B22  עבור 2כאן. 
1640B20  עבור, 21כאן. 
1641B22  עבור, 2כאן. 
1642B22  עבור, 21כאן. 

01:01 

.עבור, 2כאן  20  
1643B22  עבור, הודעה, 27כאן. 
1644B22  עבור, 5כאן. 
1645B22  עבור, הודעה, 27כאן. 
1646B20  עבור, 21כאן. 
1647B10 עבור, של נפרד כאן בסין . 
1648B]10 כאן ] ?של נפרד.. 
1649B10 עבור, של נפרד כאן בסין. 

01:02 

.עבור, הודעה, 27כאן  22  
1650B]אני תכף אזהה יותר טוב, אלי לא נע שום דבר] בסין . 
1651B20  עבור, 21כאן. 

.עבור, 5כאן  22  
.הגיע אלי, נע אלי] טנק[" כבד"ה, של נפרד כאן בסין 10  
.עבור, 5כאן  20  

אני ניצנצתי לו והוא הבין , אבל תנצנץ לו, אין לי קשר] בסין[
.שזה כוחותינו  

]21? [20 ..  
.תעצור אותו ותשאל אותו] בסין[  
... של נפרד  10] בסין[  
 ]טנק[" כבד"זה לא , ]טנקים[" כבדים"זה מספר  ..] בסין[

.אחד  
עבור?, האם בוזוקי.. ] ?5[  
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. עבור, 1כאן  20  

 
01:03 

.של נפרד 10 -מ 20  
.עבור, רות, כאן בסין  

.עבור, 2כאן  22  
. המתן, בסין] של נפרד 10[  

.של נפרד 10 -מ 22  
.עבור, רות, 22כאן   

האם אפשר להוריד שם ? מה קורה עכשיו בצומת] של נפרד 10[
.עבור? ארטילריה  

  ]לא ברור[... אני מבין שיש שם , המתן, 22כאן 
.עבור, 20כאן  1  
.עבור? אתה רוצה להוריד את ארטילריה על כוחותינו... ] 22[  
?האם יש לך קשר עם הכוח שם. בוודאי שלא] של נפרד 10[  
.המתן, שלנוזה לא כוח , שלילי] 22[  
.עבור? עם מי אתה מדבר, 22] 20[  

.סוף, אני בא אליך, המתן, 22כאן   
.עבור? האם אתה יודע מי זה, מישהו יורה עלי מדרום, 2כאן   
? למה אתה חושב כך. אף אחד לא יורה עליך מדרום, 20כאן 
.עבור  
.עבור, כי יורים עלי מכיוון דרום, 2כאן   

 
01:04 

תסתכל אם לא יורים עליך ממזרח . אבדוק אני, 20כאן 
.סוף, המתן, ומפתיעים אותך  

? האם יש שם כוחות שלנו. יורים עלי מכיוון החווה, 2כאן 
.עבור  

אני אראה פה את , תמתין. באזור החווה שלילי, 4כאן ] 20[
.סוף, הנותבים ונראה אם בכלל יורים עליך  

.מאוחרעלול להיות , שים"יורים עלי ח] 2[  
זה , שים מהחווה"אם יורים עליך ח. נבדוק, רות, 4כאן ] 20[

.סוף, לא כוח שלנו  
.עבור, 21כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
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 .]פצועים[ "צהובים" 18 -כרגע מרוכזים איתי בערך כ, 21כאן 
]1י "נקטע ע[..זה הכל מה שיש לא ', א4לפי דברי   

.עבור, 1כאן  20  
.  המתן, 21] 20[  

 
01:05 

.עבור, רות, 20כאן  1  
...בחלק ... ] 21[  

אני מבקש . תפסתי את הרכס הזה, הגעתי לפצועים, 1כאן 
.עבור? האם יש לך איזה כלי מהיר שיכול להגיע אלי  

.עבור? למה הכוונה, 20כאן   
.עבור, ש שיפנה מכאן את הפצועים שאספתי"נגמ] 1[  

. עבור? האם אצלך ביחידה אין, לי אישית אין, המתן, 20כאן   
].נקטע...[ש, מה הכוונה כרגע, רות, 11כאן ] 1[  
. עבור, אנחנו נמשיך להתקדם צפונה ]..קטוע] [20[  

אני . לפינוי לאחור, אם כך, אני אדאג, בסדר, רות, 1כאן , כאן
.עבור, כרגע מיד מעבר למטרות השרופות  

 
01:06 

לארגן את פינוי , קודם כל, אני רוצה, רות, 20כאן , 4כאן ] 20[
נתחיל , ברגע שנגמור עם זה. זה דבר חשוב מאוד. הנפגעים

.עבור, ללחוץ צפונה  
כרגע , אז אני שולח חזרה את הנפגעים. בסדר, רות, 11כאן ] 1[

.עבור, נמצא כאן בעמדות  
השארת פה מספר אתה , תרכז אותם, רות, 20כאן , 4כאן ] 20[

.עבור? כלים  
, הם מלאים נפגעים, אמרתי לך, שלי 18 -זה שני ה. חיובי] 1[

.עבור  
תרכז לכאן גם את היתרה ומפה , רות, 20כאן , 4כאן ] 20[

.עבור, נעשה פינוי מרוכז  
 18אני מבקש תשחרר לי אם אתה יכול , בסדר, רות 11כאן ] 1[

.עבור, אחד מהם  
.סוף, רות, 20כאן   

? איך נשמע, ברשת שלך, ]600ט "מח[ 2של  20כאן , 4של  20
.עבור  

.עבור, היטב, 20כאן ] 4של  20[  
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האם היחידה הזאת ! שים לב, ]600ט "מח[ 20כאן ] 2של  20[
יכולה למשוך לכיוון , 104, 194 ”סגול“שעומדת אצלי באזור 

.עבור? מערב ולהתחיל להשמיד או לא-צפון  
. עבור? מערב-האם אמרת לכיוון צפון, 4כאן ] 4של  20[  

 
01:07 

.עבור, חיובי] 2של  20[  
.עבור? האם היא מזהה מטרות, 4כאן ] 4של  20[  
חוטפת , היא עומדת בשטח נחות. כרגע לא] 2של  20[

או , ארטילריה והיא בצדק אומרת או חזרה למקום טוב
.עבור, אבל לא סתם לעמוד שם, קדימה  

.המתן, 20כאן ] 4של  20[  
.עבור, 21כאן  20  

. המתן, 20כאן   
.עבור, מערבה-היא יכולה לירות צפון, 20כאן  2] 4של  20[  
.עבור? האם היא יכולה גם לנוע] 2של  20[  
.עבור? לאיפה, 20כאן ] 4של  20[  
.מערבה-צפון] 2של  20[  
, להסתבך עם כוחות אני לא רוצה פה. שלילי, 4כאן ] 4של  20[

.עבור  
.אז אין לה מה לעשות שם, רות] 2של  20[  
.עבור, שהיא תירה משם ותשמיד מטרות, 4כאן ] 4של  20[  
זה . אני אדלג אותה אחורה עד לעמדות הראשונות] 2של  20[

יש לה עמדות והיא תתפוס , נדמה לי עוד כקילומטר מזרחה
.עבור, עמדות שם  

 
01:08 

 104" סגול"האם הכוונה שלך מזרחית ל, 20כאן ] 4של  20[
.עבור? מ"ק  
. חיובי] 2של  20[  
יכול להיות שבמשך , שימתין שם, רות, 4כאן ] 4של  20[ 

.עבור, נשלב אותה בהמשך, ההתפתחות  
.עבור, אמור שנית, לא הבנתי, 20כאן ] 2של  20[  
יכול להיות שיותר . תחזיק אותה שם, רות, 20כאן ] 4של  20[

.עבור, נשלב אותה, אם תהיה התפתחות, מאוחר  
.סוף, כך חשבתי] 2של  20[  
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.עבור, רות, 20כאן  21  
. בערך ]פצועים[" צהובים" 18 -כרגע מרוכזים אצלי כ, 21כאן 

והרופא טוען שצריך " עכביש"-"לכסיקון"אני נמצא בצומת 
לקדם אלמנטים שלו לפני  48 -לא ניתן תשובה מ. לפנות מהר

.עבור, עד כאן. 55" עכביש"  
.עבור, רות, 20כאן   
הפגזה ארטילרית [" טיפטוף"יש פה לעיתים , רות, 21כאן 

.עבור, אני ממליץ לנוע עם מה שיש כאן. ]דלילה  

 
01:09 

.עבור? מי יניע את זה שם, 20כאן   
.עבור, אני, 21כאן   
יש פה עוד , אני רוצה שאתה תישאר כאן, לא, 20כאן 

תטיל את זה ', א4תיקח יחידת משנה של . ]פצועים[" צהובים"
.עבור, עד כאן. עליה שהיא תעסוק בזה  

.עבור, רות, 21כאן   
.עבור, 20כאן ' א4. עבור, 20כאן ' א4, 20כאן   

]אך לא שומעים, עונה' א4[  
. עבור, רות, 21כאן   

]אך לא שומעים, עונה' א4[  
לקחת פה , אתה צריך לקחת יחידת משנה שלך. רות, 21כאן 

].1י "נקטע ע[... ש ]פצועים[" צהובים"את כל ה  
רכב שלהם מימינך על , כרגע, עובר, 11כאן  20] 1של  11[

.עבור, הכביש  

 
01:10 

.עבור? האם רכב או טנק, 20כאן   
עובר כרגע רכב שלהם מצפון לדרום על , 11כאן  20] 1של  11[

.עבור, הכביש  
.עבור? האם רכב או טנק, 20כאן   

.עבור, אני לא יודע בדיוק מה זה, רכב, רכב] 1של  11[  
.עבור? כמה, 20כאן   

.אמור שנית] 1של  11[  
.עבור? כמה כלים] 20[  
.עבור, רכב אחד, כלי אחד] 1של  11[  
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, נדפוק גם אותו, .קיי.או, נדמה לי כמה כלים, אני די, 20כאן 
.סוף  
.עבור, רות, 21כאן   

 
01:11 

.עבור? האם זיהית, 20כאן  1  
!דפוק אותם] בקשר פנים 20[  

.עבור? האם אתה יכול מיד לדלג אותם, רות, 21כאן   
]לא שומעיםאך , עונה' א4[  

יש פה כאלה שצריכים פינוי . לעשות זאת מהר, רות, 21כאן 
.סוף, מהר, ממתין לך בצומת, מהיר  

.עבור, 5כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   
.עבור? האם יש כוונות לפיתוח מצב, 5כאן   
.עבור, אמור שנית, 20כאן   
? האם יש כוונות לפתח את המצב בהתאם למשימה, 5כאן 
.עבור  

 
01:12 

, שמקביל לי, 9 -אתה צריך להיות בכוננות לסייע ל, 20כאן 
.עבור, זה ידוע לך. לנושא שלו  

. ולדעתי חבל על כל רגע, אני כל הזמן בכוננות, בוודאי, 5כאן 
.עבור, יש להם מה לעשות וזה לא כל כך מסובך  

הם צריכים , יש להם את הבעיות שלהם. בסדר, 20כאן 
.עבור, ומשם לפתח את המצב" מצמד"ולהגיע ללהתקדם   

.עבור, אז אני מחכה, .קיי.או, רות, 5כאן   
.עבור, הודעה, 27כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
, אחד] פצוע[" צהוב"כרגע , אספתי, יש לי אצלי, כאן] 27[

לא יודע מה , לא קשה, פצוע קצת בראש, נמצא אצלי כרגע
.עבור, ].לא ברור[.. לעשות   

.עבור? האם זה משלך, 20כאן   
.עבור, ה שלך'אחד מהחבר. שלילי] 27[  

 
01:13 

.סוף, עוד מעט נפנה את כולם, תחזיק אותו, 20כאן   
.עבור, "בשור"עבור ל, 40כאן  20] 40א "קשר[  

.עבור, 20של נפרד כאן  10. עבור, 20של נפרד כאן  10  
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...2כאן  20. עבור, הודעה דחופה, 2כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   
אני לא רוצה . כנראה שעוד רכב רך יורד לכיוון שלכם, 2כאן 

.עבור, 1כדי לא לדפוק את , לדפוק  
.רות, 20כאן   
.של נפרד 10כאן   
.עבור? מה המצב שם, 20כאן   

 
01:14 

כי , אני מחכה לתשובה שלכם בעניין הצומת] של נפרד 10[
, אבל היו שם עכשיו כלים שלנו, ארטילריה צריך להוריד שם 

.עבור  
. עבור? איפה צריך להוריד ארטילריה, 20כאן   

אבל לא ברור לי , אני ביקשתי להוריד על הצומת] של נפרד 10[
אם היא נקייה וקיבלתי פה עכשיו כלים מאיזה יחידה אחרת 

" צהובים"אני מפנה את ה. שהתפלגו אחורה מהצומת
.עבור, ומכניס את הכלים האלה לכוח שלי ]פצועים[  

.עבור? "חריף"האם הם נקראים ? "חריף"האם הם , 20כאן   
.עבור, שנית] של נפרד 10[  

. עבור? "חריף"האם הם נקראים , 20כאן   
.אברר, המתן] של נפרד 10[  

 
01:15 

. סוף, "בשור"קורא לך ב 40, 20] 40א "קשר[  
]רעשים ברשת משך כדקה[  

.עבור, רות, 27כאן   
]אך לא שומעים, 27מישהו מדבר עם [  

.עבור? היכן, 27כאן   
]אך לא שומעים, 27מישהו מדבר עם [  
.עבור, אני שומע] 27[  
]אך לא שומעים, 27מישהו מדבר עם [  
.עבור? באיזה מקום] 27[  
]אך לא שומעים, 27מישהו מדבר עם [  
.עבור, כברזה לא שלי , שלילי] 27[  

 
01:16 

לא לעמוד על יד , תיזהרו מהמדורות, 11יוק כאן ] 1של  11[
.עבור, מדורה  
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.עבור, רות, 22כאן   
]אך לא שומעים, 22מישהו מדבר עם [  
  ].22י "נקטע ע..[, 11כאן ] ?1של  11[

הוא לא פתח באש . בדקתי עם המחסום הדרומי שלנו, 22.. 
.עבור, הוא לא ראה שם בכלל שום דבר, עליהם והוא לא זיהה  

. סוף, שייגשו לחפש אותם, מיד ננסה שוב, רות, 22כאן   
.עבור, 22של נפרד כאן  10  
.עבור, 1כאן  20  

 
01:17 

.עבור, 22של נפרד כאן  10  
]22 -מישהו קורא ל[  

.עבור, רות, 22כאן   
]22מישהו משוחח עם [  
.עבור? "וקטור"האם אמרת שהם ברשת ] 22[  
]22מישהו משוחח עם [  

, אני רוצה לשלוח את הקטנים שנמצאים שמה, רות, 22כאן 
.עבור, שימצאו אותם קודם כל  

. עבור, 20של נפרד כאן  10. עבור, 20של נפרד כאן  10  
ל "צ[" הרים"ה טוענים שהם מכוח 'החבר, של נפרד 10כאן 

?יכול להיות האם, "]חריף"ל "צ[" הרים", "]חריף"  

 
01:18 

איזה כלים פגעו ". חריף"כפי הנראה הכוונה היא ל, 20כאן 
.עבור? או מה? טילים? האם טנקים או בזוקות? בהם  

]אך לא שומעים, 20 -של נפרד עונה ל 10[  
. עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20של נפרד משוחח עם  10[  
אנחנו עכשיו . אם כן זה יוצאאלא , בינתיים לא כל כך, 20כאן 

]נקטע[....ו, נמצא פה 21. נתארגן לטיפול  
.עבור, 1כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
אם אתה . אני כרגע נמצא בעמדות באזור השרופים, 1כאן 

. עבור, יכול לתת לי נקודת ציון שלי  
 

01:19 
.סוף, יש פה בעיה אחרת, המתן עכשיו, 20כאן   

]22 -למישהו קורא [  

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

.עבור, רות, 22כאן   
]22 -מישהו קורא ל[  

 
01:20 

.עבור, אמור שנית, נקטעת, 22כאן   
, מיד יהיה לנו פרטים. של נפרד מטפל בזה 10. חיובי, 22כאן 
.סוף  

. דברו ביניכם ברשתות שלכם 1 -ו 2 ] ...20[  

 
01:21 

.עבור, 20נפרד כאן   
.עבור', א10כאן   

. כאן נפרד 20, כאן נפרד 20  
.עבור, רות, 20כאן   

?האם קראת לי] של נפרד 10[  
.עבור? מה המצב שם. כן, 20כאן   

.המתן] של נפרד 10ג "קשר[  

 
01:22 

]אך לא שומעים, קורא' ב4[  
.סוף, המתן, 22כאן ' ב4  

.עבור? מה המצב שם, 20של נפרד כאן  10, 10  
.עבור, הלך לבדוק 10, המתן] של נפרד 10 ג"קשר[  

.סוף, רות, 20כאן   

 
01:23 

.עבור, 20כאן  21. עבור, 20כאן  21  
]אך לא שומעים, 20 -עונה ל 21[  

גם ". שיק"-"לכסיקון"אני נמצא קצת צפונה מצומת , 20כאן 
שגם אותם צריך , 1של  10כולל , ]פצועים[" צהובים"פה יש 

תטיל את פינוי ' א4כך שעל יחידת משנה אחת של . יהיה לפנות
.עבור, הנוכחיים ועל השנייה נטיל את הפינוי של האחרים  

]אך לא שומעים, 20 -עונה ל 21[  
.עבור? איזה צומת, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20 -עונה ל 21[  
. שמה גם עכשיו נפגעים נוספיםיש . בשלב זה שלילי, 20כאן 

אבל , לא של היחידה שלנו, כפי הנראה, ובעיקר, גם שלנו
.עבור, בכולם צריך יהיה לטפל  

]אך לא שומעים, 20 -עונה ל 21[  
.עבור, אמור שנית, 20כאן   
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01:24 

]אך לא שומעים, 20-עונה ל 21[  
לסבך אני לא רוצה , יש שמה מספיק יחידות, שלילי, 20כאן 

שהיא תמתין שם ואנחנו אחר כך נצוות אותה . שם יותר
.סוף, למישהו  

.עבור, 20כאן , 2, 1  
.עבור, רות, 1כאן   
.עבור, רות, 2כאן   
.עבור? האם אתם מזהים אחד את השני, 20כאן   

.עבור, אמור שנית] 1[  
.עבור? האם אתם מזהים אחד את השני, 20כאן   
כי , מזהה אותי 2 -אני מקווה ש, 2מזהה את אני לא , 1כאן 

.עבור, אני עומד באזור המדורות  
.עבור, אני גם לא מזהה אותו, 2כאן   
כולכם בקו . פחות או יותר, אתם עומדים בקו אחד, 20כאן 

.עבור? נכון, המדורות  

 
01:25 

.עבור, אני אבל במדורות האחוריות, 2כאן   
. גם הוא באזור המדורות האחוריות, 20כאן   
, אני אומר שנית, אני נמצא. אני לא מזהה. שלילי, 1כאן 

.עבור, באזור המדורות השמאליות  
תתאמו , "זמיר"עבור לרשת , 2. רות, 20כאן , 4כאן ] 20[

. סוף, תעשו עם פנסים הזדהות הדדית, ביניכם  
.עבור, 20כאן ' ב4  
]אך לא שומעים, 20 -עונה ל' ב4[  

.עבור? מה המצב אצלך, 20כאן   
]אך לא שומעים, 20 -עונה ל' ב4[  

.עבור, 1כאן  20  

 
01:26 

. המשך', ב4. המתן, 20כאן  1  
]אך לא שומעים, 20 -עונה ל' ב4[  

איזה ? ].לא ברור.[האם אי אפשר לתקוף אותם ', ב4, 20כאן 
.עבור? כלים שם יורים  

.סוף, אורני להסתובב ולדפוק, להסתובביוסי ] 5[  
.סוף, "מקדח"אתה מדבר ב, 5] 22[  
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.עבור, 20כאן  5  

 
01:27 

.עבור, 5כאן  20  
.עבור? מה העניין שם, 20כאן   
עכשיו ' א" מצמד"האם יכול להיות שמ. אני לא יודע, 5כאן 

. עבור? מים"יוצאים זחל  
.עבור? מה קורה שם. אני לא יודע, 20כאן   
של ' א" מצמד", יצאה כאן איזה שהיא שיירה פתאום, 5כאן 
". לכסיקון"-"טרטור"לעבר , "טרטור"מים נעה על "זחל

אחר כך אמרו לי שזה , בהתחלה חשבתי לדפוק אותם
.עבור, אני לא יודע מה קורה כאן. אמת, הסתכלתי. מים"זחל  
וגם . של האויב. ט.יש מארב נ" לכסיקון"-"טרטור"ב, 20כאן 

, שבא למשימה אצלך 9כוח שלנו הסתבך שם וגם כוח נוסף של 
.עבור, נראה עוד מעט מה קורה שם, גם שם הוא מסתבך  

אם הם , אני לא יודע. מים"אז יש שם שיירה של זחל, רות] 5[
-"טרטור"לעבר " טרטור"הם נעים ישר מזרחה על , כוחותינו

. עבור, "לכסיקון"  

 
01:28 

.עבור? הם יצאומאיפה , 20כאן   
הייתי , ..אני , אולי הם של האויב, "מצמד"הם יצאו מ, 5כאן 

, אבל חוסר הבהירות כאן הוא גדול, יכול לדפוק אותם בקלות
. עבור  
.עבור? האם הם כבר עברו מזרחה ממך, 20כאן   

ברגע שהם עברו , הסוללה הסתירה, ברגע שהם עברו. חיובי] 5[
נקטע [..ועד שבדקנו, עד שהסתובבנו, אז הבחנו בהם , בקו שלי

.]20י "ע  
.עבור? כמה כלים זה, רות, 20כאן   

.]20י "עונה ונקטע ע] [5[  
.עבור? כמה כלים זה, 20כאן   
. כלים 8בערך , 5כאן   
.סוף, רות, 20כאן   

.של נפרד 10 -מ 20  
".זמיר"ל, עבור, 1כאן  2  

.עבור, של נפרד 10 -מ 20  
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.עבור, רות, 20כאן   

 
01:29 

הם . ה פה'מה שהצלחתי לחלץ מהחבר, של נפרד 10כאן 
?האם רות עד כאן". חריף"שיכים לכוח   

.עבור, רות, 20כאן   
הם טוענים , הם באו מדרום לצפון ונכנסו וקיבלו] של נפרד 10[

.עבור, מאיזה טנקים שדפקו עליהם, בעיקר מצד ימין  
אני נתתי לך כמה ? יכול לקחתהאם אתה . רות, 20כאן 

האם אתה יכול לקחת אותם ולדפוק את הטנקים . טנקים
.עבור? ההם שם  

אני בדקתי עכשיו אפשרות לאגוף מימין . רות] של נפרד 10[
אולי אפשר . ויש פה תעלה רצינית שלא ניתן לעקוף אותה

אבל , אבל הם טוענים שיש שם מוקשים, לנסות מצד שמאל
  .י חושבאנ, כדאי לנסות

. כמעט ודאי שלא, אני לא חושב שיש שם מוקשים, 20כאן 
.עבור? באיזה טווח אתה נמצא מהמארב הזה  

.עבור, 1,000אני נמצא בטווח של בערך ] של נפרד 10[  
אולי שהטנקים שם ידפקו בהם כמה פגזים עם , 20כאן 

.עבור, הארטילריה ונחסל אותם שם  

01:30 

ה שלנו והטנקים 'הצומת עצמה יש חברבתוך ] של נפרד 10[
, מזרח-מאזור צפון, "טרטור"מכיוון ציר , כנראה, דופקים

.עבור  
? ה שלנו נמצאים מדרום לצומת'האם החבר. רות, 20כאן 
.עבור  

גם , כנראה, יש. אנחנו נמצאים מדרום. חיובי ]של נפרד 10[
. עבור, איזה שהם כלים חיים בתוך הצומת עצמה  

.עבור? שלנו ]20[  
.עבור, אני מבין שכן] של נפרד 10[  

? אולי תוריד שם ארטילריה בהכוונה דקיקה, רות, 20כאן 
.עבור  
מזרח אין -ממזרח וצפון, האם מצפון, של נפרד 10כאן 

.עבור? כוחותינו בטוח  
.עבור, אמור שנית] 20[  
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מזרחי של הצומת -האם החלק המזרחי והצפון] של נפרד 10[
.ע? נקי מכוחותינו  

01:31 

' ב4? נמצא לידך' א4האם . אין שם כוחות שלנו. חיובי, 20כאן 
?נמצא לידך  

.עבור, נמצא כאן באזור' א4] של נפרד 10[  
אני מאמין שאין ', ב4 -ו' א4תבדוק את זה עם , רות, 20כאן 

ולדפוק את זה עם  27כדאי להוריד על זה . שם אף אחד שלנו
.עבור, טנקים  

אני מאמין שאם הטנקים היו מתוך הצומת , רות] של נפרד 10[
.אבל כנראה שהם לא מזהים, היו כבר דופקים, יכולים  

שהם נמצאים , אלא טנקים שלך, לא טנקים מהצומת, 20כאן 
.עבור, שיתפסו עמדות וידפקו, יותר מדרומה  

אני רוצה רק להיות בטוח שממזרח לצומת , רות] של נפרד 10[
  .י יכול לדפוק באופן חופשיאנ

.עבור, אתה יכול לדפוק באופן חופשי, 20כאן   
.מיד אבצע, בסדר, רות] של נפרד 10[  

. של נפרד 10 -מ 20. של נפרד 10 -מ 20, 10 -מ 20 01:32  

01:33 
.עבור, 2כאן  20  
. של נפרד 10כאן  20  
.עבור, 1כאן  20  

01:34 

.עבור? זה בא אלינוהאם , 2כאן  1, כאן 2] 2[  
.עבור, זה עולים עלי, חיובי, 1כאן   
. אני מדליק אותו מכאן גם, רות, 2כאן   

.עבור, תזכור איפה אני נמצא, תזהר, טוב] 1[  
.אתה רחוק, רות, 2כאן   

.עבור? אתה בקו שלי] 1[  
-כ, 2כאן  . מטר מאחוריך 500   

.עבור, לדפוק אותיכי ככה אתה עלול , אז תתקדם, רות] 1[  
.אני לא אגיע אליך, שלילי, 2כאן   

.לדפוק את כל הטנקים האלה, תחנות סוברין] 2[  
.עבור, נפרד 10 -מ 20. עבור, נפרד 10 -מ 20  
.עבור, 40לדבר עם  20 -תן ל, 22נפרד כאן  10  
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01:35 

.עבור, 5כאן  20  
.עבור, 20כאן  21  
.עבור, 5כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
לעבר " טרטור"על ' א" מצמד"ם נוסף מ"זחל. יצא נ, 5כאן 

.עבור? מה קורה כאן". לכסיקון"  
.מיד אבדוק, 20כאן   

?ר או טנקים"האם זה חי, 1כאן  2] 2[  
.עבור, 20כאן  5  

.עבור, רות, 5כאן   

01:37 

הגיעו , "נחלה"שנכנסו ב 9זה כפי הנראה כלים של , 20כאן 
לעבר " טרטור"עשו את שלהם וחוזרים בסובה של , "מצמד"ל
.עבור, עד כאן". לכסיקון"  

.עבור? עובדים לבד בשטח? הם פרטיזנים, 5כאן   
הם בטח פרקו שם משהו והם נעים , שלילי, 20כאן , 4כאן ] 20[

אני ". לכסיקון"לעבר " טרטור"ב, לעבר" לכסיקון"עכשיו ב
נקווה שלא , שלהם שיעצור אותם 20 -אני ביקשתי מ, הוריתי

. עבור, יכנסו שם למארב בצומת  
לפתח כאן את המצב ולהשתלט על  ].לא ברור.[האם יש , 5כאן 

.איזשהו ראש גשר  
. לצורך העסק הזה, וניתן לך קצת להתארגן. חיובי, 4כאן ] 20[

.סוף  
.עבור, 1כאן  2  
.עבור, 2כאן  1  

.עבור, דוח מצב, 20כאן , של נפרד 10  

01:38 

כלים  3עכשיו כאן התקין עוד " בסין", של נפרד 10כאן 
באיגוף , אני עכשיו עושה ניסיון. מהכלים שחזרו וכלי שמצאנו

.עבור, לראות מה אפשר לעשות, קטןימני   
מספר מטרים , "לכסיקון"מזרחית ל! תשים לב, רות, 20כאן 

, היא רק תסבך אותנו שם, אל תיכנסו לתוכה. ישנה תעלה
.עבור  
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אני חשבתי , כבר בדקתי את זה ברגל. חיובי] של נפרד 10[
.עבור, ראיתי אותה ,לעשות איגוף עמוק  

? מוריד ארטילריה על המערך שםהאם אתה , רות, 20כאן 
.עבור  

מפני , אני לא רוצה כרגע להוריד ממש על הצומת] של נפרד 10[
אני אצפה קודם מהצד . שיכול להיות שיש שם עוד כלים שלנו

  .עבור, ואז אחליט
מטר  300 – 200אפשר , אני לא מדבר על הצומת, רות, 20כאן 

.עבור, מזרחה מהצומת. מע  
האם על ציר , את זה כבר ניתן לעשות, רות] של נפרד 10[
.עבור? יש כוחות שלנו לכיוון מערבה, ממערב, "טרטור"  

01:39 

.עבור, חיובי, 20כאן   
.עבור? האם קלטת, 20כאן   
אני כרגע פה הייתי במגע . אני גמרתי את הפינוי לאחור, 1כאן 

דואגים לפנות האם שמה . הושמדו, עם מספר כלים של אויב
.עבור? את הפצועים  

הציר , כרגע. אני אישית נמצא עם הפצועים. חיובי, 20כאן 
, כשיתפנה, "לכסיקון"-"טרטור"בצומת  ,סתום על ידי האויב

.עבור, מיד נעסוק בזה  
.סוף, בסדר, רות, 11כאן   

21.  
.עבור, רות, 11כאן ] ?[  

.עבור, 20כאן  21  

01:40 

.עבור, נפרדשל  10 -מ 27  
.עבור, רות, 27כאן   

מזרחה  400, 300 -האם יכול להוריד כ] של נפרד 10[
.עבור? "טרטור"-"לכסיקון"ל  
.עבור, מיד, מזרחה 300, "טרטור"-"לכסיקון] "27[  

.סוף! קילומטר מזרחה, 20כאן   
.קילומטר מזרחה] 27[  

.עבור, 21כאן  20  
.עבור? מה המצב שם, רות, 20כאן   
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האם כדאי ', א4בליווי של , כרגע יוצאת שדרה אחת, 21כאן 
.עבור? ה של אהבה'לשלוח איתם שני חבר  

.עבור, פתוח" עכביש"אני מאמין ש. נראה לי ששלילי, 20כאן   
.עבור, בלי בעיות, אני בכל אופן באתי בו, 21כאן   

01:41 

-"נחלה"אני רוצה שתיקח צפונה לעבר , רות, 20כאן 
מפני שפה , "לכסיקון"-"טרטור"ואחר כך לעבר " לכסיקון"

נוספים שצריך יהיה לפנות  ]פצועים[" צהובים"מתרכזים 
, "כישוף"ציר התנועה שלנו מדרום ל, דבר נוסף. אותם

, יחלץ אותם 29 -ש. שלושה, איזה שניים, השארנו כמה כלים
.עבור  
.עבור, רות, 21כאן   
ישנו מארב טנקים של " לכסיקון"-"טרטור"ב, רות, 20כאן 

. המקביל לי, 9גם של , גם שלנו, דפק לנו כמה כלים, האויב
.סוף, אנחנו מנסים עכשיו לפתור שם את הבעיה  

.עבור, 5כאן  20  
.עבור? מי קרא, 20כאן   
נעים כאן על ה האלה 'אני רואה שהחבר. לי יש פצועים, 5כאן 

.עבור? האם אני יכול לחלץ אותם החוצה". טרטור"  
.עבור, אמור שנית, 20כאן   
ה האלה נעים כאן 'אני רואה את החבר. לי יש פצועים, 5כאן 

האם אני יכול להוציא את הפצועים . מזרחה" טרטור"על 
.עבור? החוצה  

01:42 

מארב על ידי , סתום" לכסיקון"-"טרטור. "שלילי, 20כאן 
.עבור, נפתור שם את הבעיה ואז נעשה את זה . אויב  

?אפשר לצאת" נחלה"האם על ] 5[  
.עבור, אתה יכול" נחלה"על . חיובי, 20כאן   
.עבור? "לקקן"נקודת פינוי ב. רות, 5כאן   
, "לכסיקון"-"עכביש"הוא נמצא באזור , 21תאם עם , 20כאן 

.עבור, "לקקן"עקרונית לעבר . להיכן הם ירוכזו  
.סוף, רות, 5כאן   

.עבור, מזרחה מהצומת 1,000מה בדבר , 27] של נפרד 10[  
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, ברגע שיהיה מוכן אני אנחית, קיבלו נתונים, מיד, 27כאן 
. עבור  

א, רות] של נפרד 10[  

01:43 

 1,000ימינה , נקודת ציון. של נפרד 10, 27] של נפרד 10[
].ט"י המח"נקטע ע...[" לכסיקון"-"טרטור"מצומת   

.עבור, 4כאן  41] ט"מח[  
].ט"י המח"נקטע ע...[אזימוט, 200...] של נפרד 10[  

01:44 

.עבור, 4כאן  42] ט"מח[  
.עבור! אש, מעלות... ] של נפרד 10[  

.עבור? מי נתן את הפקודה הזאת, מי נתן את ההודעה, 27כאן   
.עבור? האם קיבלת, 27] של נפרד 10[  

על צומת ".... טרטור"אני עוד מעט יורה על צומת , 27כאן 
.עבור, 1,000מזרחה , "לכסיקון"-"טרטור"  
.עבור, 200יותר , 1,000מזרחה ] של נפרד 10[  
...200יותר , 1,000מזרחה , 22כאן ] 27[  
.עבור, 27 -האם זה היה מ] של נפרד 10[  

.עבור, חיובי, 27כאן   
.ממתין, רות] של נפרד 10[  

01:45 

.עבור, 44בשלך כאן  21] א"קשר[  
.עבור, 2כאן  20  
.עבור, 2כאן  22  
.עבור, 1כאן  20  

.עבור, 1כאן  2  
? מה יורה עליך כל הזמן, 2כאן   

01:46 

].2י "נקטע ע..[ה שעולים'יש שמה כל פעם כמה חבר, 1כאן   
?ר"האם זה חי] 2[  
.עבור? עוד קצתאתה יכול להתקדם ..] 1[  

אבל יש פה בעיה שצריכים להגיע מהאגף המזרחי , רות, 2כאן 
.עבור, טנקים והוא לא רוצה שאני אעזוב את האגף המזרחי  

.סוף, בסדר, רות, 1כאן   
?ר יורה עליך"האם חי] 2[  

.סוף, ירה, 27כאן   
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.עבור, ר ומדי פעם טנק"חי, 1] כאן[  
.סוף, רות, 2כאן   

.עבור? בין כל הכלים, איך זה יכול להיות] 1[  
.עבור, 2כאן  20  

.עבור, 400שמאלה , של נפרד 10כאן   
מערבה או , תגיד לי מזרחה. אל תגיד לי שמאלה, 27כאן 

.עבור, צפונה  

01:47 

.עבור, 400מערבה , של נפרד 10כאן  27  
.סוף, 400מערבה ] 27[  

.עבור, 2כאן  20  
.עבור, 22כאן  2  

צריך לבדוק פה מה קורה עם האבטחת אגף הזאת , 2כאן 
, אני רוצה לשפר קדימה, הם לא מגיעים. שאמרו שמגיעים

.עבור  
.עבור, ....] 20[  

. עבור, 2כאן  20  
.המתן, 20כאן   
. עבור, של נפרד 10כאן   

.עבור, 20של נפרד כאן  10  
.עבור, של נפרד 10כאן   
.עבור? המצבמה , 20כאן   

, קדימה] טנקים[" כבדים"קידמתי את ה. רות] של נפרד 10[
.עבור, 27 -וממתין עכשיו ל  

.עבור? עוד לא ירה 27האם , רות, 20כאן   
.עבור, ירה וכבר נתתי לו תיקון שיתקרב יותר] של נפרד 10[  

01:48 

שלא תירה על אנשים שלנו , עשה זאת בזהירות, רות, 20כאן 
הטנקים עדיין , האם משמה. אם קיימים שם, "לכסיקון"ב

.עבור? שלהם עדיין יורים עוד  
.עבור, לא יורים בכלל, כרגע. כרגע לא] של נפרד 10[  

אני רוצה כמה שיותר מהר שתפרוץ את המארב , רות, 20כאן 
.עבור? האם אתה פנוי כרגע! שים לב, כאשר המגמה שלי, הזה  

.עבור? אנימה ] של נפרד 10[  
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.עבור, פנוי לקבל פקודות] 20[  
.עבור, חיובי] של נפרד 10[  
? "לכסיקון"-"טרטור"האם אתה מזהה את צומת , 4כאן ] 20[

.עבור  
.המתן] של נפרד 10[  
.עבור? ה'אני מבין ששמה כל ההלם, 10כאן ] של נפרד 10[  

01:49 

, ה'אני רוצה שבגמר ההלם. חיובי 20כאן . חיובי, 4כאן  ]20[
-צפון, ומשם תפרוץ דרום" טרטור"–"לכסיקון"אתה תגיע ל

, 41" טרטור"עד ? האם אתה מזהה". טרטור"על ציר , מזרחה
.עבור  

.המתן] של נפרד 10[  
.עבור? מה קורה שם, 20כאן  2  
.עבור, מזהה, 10-מ 20] של נפרד 10[  

אתה צריך . יש תנועות שלנו" עכביש"על ציר ! שים לב ,20כאן 
אולי . ר"יש לנו חשש מטילים ומחי, "טרטור"לפנות את ציר 

.עבור? האם יש לך טנקים. גם טנקים  
  .כלים 7, חיובי] של נפרד 10[

האם אתה מזהה , כוחות שלנו נמצאים באזור. רות, 20כאן 
.עבור? 9, 38" טרטור"את   

.חיובי] של נפרד 10[  

 39[, 38" טרטור"כוחות שלנו ישנם באזור . רות, 20כאן  01:50
.עבור? האם מזהה. שיוצאים מצפון לזה 104 ]-ו 194" סגול"  

 

 .עבור? 104-ו 194" סגול] "של נפרד 10[
 .עבור, חיובי, 20כאן 

 .מזהה] של נפרד 10[
, 41" סגול"אתה רשאי להגיע רק עד , אם כך, רות 20כאן 
 . עבור

 . עבור, זה ברור, רות ]של נפרד 10[
יורה רק צמוד , 41עד , "טרטור"אתה נוסע על , רות, 20כאן 

ולא פוגע " עכביש"לא פוגע בכוחות שלנו ב, "טרטור"לציר 
, 104-ו 194" סגולים" 9, 38" טרטור"בכוחות שלנו באזור 

.עבור  
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אתה מתכוון שאני אעבור דרך , זה ברור] של נפרד 10[
".לכסיקון"-"טרטור"  

יטפל באזור ' ב4, במקביל לך. חיובי, 20כאן , חיובי, 4כאן 
.עבור, "אמיר"  
-"טרטור"עם , .מיד כשנגמור עם ה, זה ברור] של נפרד 10[
 .סוף, "לכסיקון"
כמה , התפתחותדווח לי , תטרטר אותם, רות, 4כאן ] 20[

 .סוף, שיותר מהר
 .רות] של נפרד 10[

.עבור, 5כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

01:55 

כלים  2, מים"אחרי הזחל, "נחלה"אני מכניס על ציר , 5כאן 
שזה כלים , או מי שמסתובב שם, 9-צריך להודיע ל. שלי לפינוי

, שלנושידע באזור הזה כלים נוסעים זה כלים , בכלל. שלנו
.עבור  
? האם שומע 21. נמצא שמה 21, 9הבעיה היא לא , רות, 20כאן 
.עבור  

.עבור, 200מערבה . עבור, 200שמאלה , של נפרד 10כאן  27  
.סוף, 200מערבה , 27כאן   

.עבור, ח מצב"דו, 20כאן  2  
עוד , אני עומד כאן די נחות. הם יורים קצת מלפנים, 2כאן 

. צריכים להחליט מה לעשות. להתקרב הבוקרמעט גם מתחיל 
.עבור, אני רוצה גם להתקדם קדימה  

01:56 

אנחנו צריכים קודם כל , לא עכשיו, אבל, בסדר, רות, 20כאן 
אחרת אנחנו פה , "לכסיקון" -" טרטור"לפתוח מעבר ב
..מפוצלים מדי  

.עבור, 100הוסף .. ] ?של נפרד 10[  
? על הכוח שצריך להגיע ממזרחהאם יש כבר ידיעות , 2כאן 
.עבור  

, עכשיו ]ן"קמ[" פרפר"אני בודק זאת עם , שלילי, 4כאן ] 20[
.סוף  

..שמאלה מ, של נפרד 10כאן  27  
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.עבור, 1כאן  22  
.עבור, ..] ?של נפרד 10[  

.עבור, אמור שנית, 27כאן   
?ענה 27האם ] של נפרד 10[  
. ענה, 27כאן . רות] 27[  
?] של נפרד 10[  

.עבור, אמור שנית, 27כאן   
.רות] ?של נפרד 10[  
.., 11יוק כאן ] 1של  11[  
.סוף, בוא אלי 23] 20[  

.עבור, 11כאן  22  
.עבור, רות, 22כאן   

01:57 

.עבור? מה קורה עם הפינוי של הפצועים שם, 1כאן   
כרגע " לכסיקון"-"טרטור"צומת . הסברתי לך, 22כאן 

בשלב . הם יתחילו לזרום, ברגע שיפתח הפקק הזה. סתומה
.שלך 18הם כבר בטיפול של , זה  
.סוף! בוא אלי מיד 23  
.עבור, 5כאן  21  

אנחנו נצטרך לעשות איזה שהוא ריכוז של כל .. ] 1של  11[
.עבור, העסק  

.עבור, 5כאן  21  
שזה יצאו מכאן כולם יחד מרוכזים בטור אחד ברגע , 22כאן 

.סוף, יפתח  
.עבור, 5כאן  21  

20.] לא ברור] [?22[  
.סוף, רות, 22כאן   

.עבור, 5כאן  21  
.עבור, רות, 21כאן   
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01:58 

אני מכניס . מים"יש עכשיו שיירה של זחל' א" מצמד"ב, 5כאן 
שים עם "שני נגמ, שני כלים שלי, מאחור, לשיירה הזאתי

שזה כלים , 9אני חושב שזה , שמישהו יודיע לצנחנים. פצועים
מי שמסתובב שם זה כלים , בכלל. שלנו ושלא ידפקו אותם

.עבור, שלנו  
? לטובתו של נפרד].. לא ברור[אם ירית עכשיו  27] של נפרד 10[

.עבור  
.עבור? האם קלטת 21] 5[  

? האם אתה לא יכול ליצור איתם קשר פיזי. חיובי, 21כאן 
.עבור  
. הולכים ונוסעים. הם עוברים על ידי. יודעאני לא , 5כאן 

אם יהיה להם שכל הם לא . עוד לא הצלחתי, בשלב הזה
.עבור, אבל אי אפשר לדעת, כמו שאני לא דפקתי אותם, ידפקו  

.עבור? האם ירית עכשיו לטובתי 27] של נפרד 10[  
.עבור, שלילי, 27כאן   

.עבור, 2כאן  20  
.עבור, רות,  20כאן   

01:59 

כנראה בצידי , יש לי מספר כלים שעלו על מוקשים, 2כאן 
. הם בריאים ושלמים, עכשיו". חדלן"ביניהם קודקוד . הדרך

אבל יש שמה עוד כמה בריאים , כנראה, נפגע" חדלן"קודקוד 
? והאם מישהו יכול לגשת אליהם, ושלמים שקוראים ברשת

.עבור  
.עבור? איפה הם? למה הכוונה שלך, 20כאן   
.עבור, "לכסיקון"עם העליה ל, 10כאן   
?האם הכוונה שלך לכספי, 22כאן   

.חיובי] 2[  
.הוא אצלנו, רות] 22[  

יש עוד מספר , פרט אליו, 2כאן . טוב? האם הוא, רות, 2כאן 
בריאים ושלמים שמדברים , בתוך הכלים, ה מאחור'חבר

.עבור, איתנו ברשת  
.עבור, לאטאמור שנית , 20כאן  2  
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שנמצאים מאחור שעלו , "וקטור"יש לי שני כלים של , 2כאן 
הם מדברים , וצריך לבדוק מה איתם, על הכביש, על מוקשים

. עבור, הם תקינים ואף אחד לא ניגש אליהם, איתנו בקשר  
.עבור? מה זאת אומרת תקינים, 20כאן   

2228B02:00 

 .עבור, החיילים בריאים] 2[
של ' האם ג. נדמה לי שהם? הם נמצאיםאיפה , 20כאן 

 .עבור? "וקטור"
 ". וקטור"של , חיובי] 2[

 .עבור? מה אתה מדבר עכשיו, כבר מזמן טיפלנו בהם, 20כאן 
הם מדברים איתנו עדיין ברשת ואף אחד לא ניגש , 2כאן 

 . עבור, אליהם
 ?אתה יכול להגיד לי, איפה הם נמצאים] 20[
 ".לכסיקון"העליה לעם , חיובי] 2[
 .עבור? "לכסיקון"איפה בעליה ל ]20[
 ".לכסיקון"איפה שעלינו על , בדרום] 2[
 .עבור? שם] 20[
 .חיובי] 2[

 .נדמה לי שאתה טועה, 20כאן 
שהם מדברים איתו וזה " וקטור"יש לידי קודקוד , 2כאן 

 .עבור, אם אתה רוצה, אני מוכן לבדוק איתם. הדיווח שלו
יצרנו קשר והם " וקטור"של ' מפני שעם ג, תבדוק, 20כאן 
 .עבור, פונו

 .עבור? של וקטור פונו' ג-ה שב'האם החבר... כאן] 2[
 .עבור, לפני למעלה משעה כבר, חיובי, 20כאן 
 . סוף, אני אבדוק, 2כאן 

 .? האם ירית 27] של נפרד 10[
 .חיובי] 27[
 .עבור ,של נפרד .] של נפרד 10[

 .עבור, חיובי, 27כאן 
 !שנה] של נפרד 10[

02:01 
 .סוף, שנה] 27[

 .עבור? האם יצרת מגע עם הכוח, 5כאן  21
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 .עבור, 5כאן  21
 .עבור, 1כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
אבל גם , ר"בעיקר חי, התקפה, הייתה עלי עכשיו, 1כאן 

מספר טנקים שנכנסו יכול להיות שיש . חיסלתי אותם. טנקים
 .עבור, לאגף שמאל

 .עבור? האם לאגף המערבי שלך, 20כאן 
 .עבור? האם ירית עכשיו פגז נוסף, של נפרד 10כאן  27

 .עבור, חיובי] 27[

02:02 

הפגזה ארטילרית [" טיפטוף"תן . בסדר, רות] של נפרד 10[
תן פגז אני , כל כמה דקות או כל כמה שניות, קבוע ]דלילה

 .עבור, רוצה את זה
 .סוף, רות] 27[

 .עבור, 5כאן  21. עבור, 5כאן  21
 ]אך לא שומעים, מישהו מדבר[
 .עבור, קצב אש יותר חזק 27] של נפרד 10[

הפגזה ארטילרית [" טיפטוף .."אתה ביקשת אחת ל, 27כאן 
נעלה את , אם אתה רוצה קצב יותר גדול. אז קיבלת, ]דלילה

 . עבור, זה
 .רות] של נפרד 10[

02:03 

 .עבור, 5כאן  21
, 20של נפרד כאן  10. עבור? מה המצב שם, 20של נפרד כאן  10

 .עבור
של נפרד יצא לטייל עם  10, 20] של נפרד 10קשר של [

 .המתן, משהו] טנקים[" כבדים"ה
 .עבור, 5כאן  21
 .עבור, 5כאן  22
 .עבור, 2כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
במקום , ..באזור, איש 20 -יש שם כ. נבדק עם האנשים, 2כאן 

 .עבור', שהיה גם צוות ג
 .עבור? איפה הם, 20כאן 
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 . עבור', איפה שפיניתם את ג, בתחילת הציר, 10כאן 
, 55" עכביש"כלפי , הם מפונים. הם עכשיו מפונים, 20כאן 
 .עבור

02:04 

הם לא מפונים ולא באים אליהם והם מטרטרים אותנו , 2כאן 
 .עבור, כנראה שלא באים אליהם, בקשר כל הזמן

 .עבור? על איזה כלי? איפה הם נמצאים כרגע, על מה, 20כאן 
 .עבור, ועל עוד שני כלים. ועל עוד כלי 9על ] 2[

 . רות, 20כאן 
 .עבור, 20כאן  21

 .עבור, רות, 21כאן 
אומר שאנשים שלו נמצאים באזור מקום  2! שים לב, 20כאן 

נמצאים , זה יותר דרומה, "לכסיקון"העלייה שאנחנו עלינו על 
אלה ... של ]תותחים ללא רתע –רים "תול[שם הצינורות 

 .עבור, שקיבלנו עכשיו
 .עבור? "לקקן"האם כוונתך דרומה מ, 21כאן 
יעשו שם סריקה ויראו ] רים"תול[שהצינורות . חיובי, 20כאן 

". לקקן"וצפונה עד " לכסיקון"מהעלייה על . מה קורה שמה
 .עבור, עד כאן

 .עבור, רות, 21כאן 

02:05 

ויחתכו " לקקן"מ דרומה מ"ק 4שייקחו , לאחר מכן, 20כאן 
 .עבור, שם את האזור

 .עבור, רות, 21כאן 
 .סוף, טפל, 20כאן 

 .עבור, 21של נפרד כאן  10
 .עבור, המתן] של נפרד 10ג "קשר[

 .עבור, 21של נפרד כאן  10
, 10 -הלכו לקרוא ל, כאן כספית נפרד] של נפרד 10ג "קשר[

 .עבור
איך נקרא הכוח שהשארתם דרומה על . רות, 21כאן 

 .עבור? "לכסיקון"
 .עבור, 8נקרא ] של נפרד 10ג "קשר[

 .עבור? האם ברשת שלי, 21 כאן
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 .ברשת שלי, שלילי] של נפרד 10ג "קשר[

02:06 

תודיע לו שאני שולח מספר כלי רכב לקחת משם . רות, 21כאן 
 .עבור, אנשים שנשארו שם

 ?האם הכלי רכב יגיעו מצפון] של נפרד 10ג "קשר[
 .עבור, חיובי, 21כאן 

 .אודיע לו. רות] של נפרד 10ג "קשר[
 .עבור, 2כאן  21
 .עבור, 5כאן  ??
 .עבור, 5כאן  21
 .עבור, 5כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
על , אני מוציא על הציר. לא קולט אותי 21, אני לא יודע, 5כאן 
שהם ידעו , מסתובבים שם צנחנים, עכשיו פצועים" נחלה"ציר 

 .עבור, שאני מוציא משם
? שים"אתה מוציא אותם על נגמהאם . תוציא, רות, 20כאן 
 .עבור

" נחלה", "מצמדים"דרך ה, שים אני שולח"שני נגמ, חיובי] 5[
 . עבור. לא עונים לי, זה כל מה שאני רוצה". לכסיקון"ל

 .עבור, "לקקן"לצומת . עבור, "לקקן"שיגיעו ל, רות, 20כאן 
 .עבור, חיובי, 5כאן 

02:07 

 . סוף, 20כאן 
 .עבור, 20כאן  22
 .עבור, 2כאן  21. עבור, 2כאן  21

 .עבור, רות, 21כאן 
האם אתה יורד דרומה לחלץ את האנשים , אתה יורד, 2כאן 

 .עבור? מהכלים ההם
או שפשוט הכלים ] פצועים[" צהובים"האם זה , רות, 21כאן 

 .עבור? נתקעו
יכול להיות שיש גם , הכלים נתקעו והם נמצאים שמה, 2כאן 

הם נמצאים ליד , איש 20 -יש שם כ, ]פצועים[" צהובים"
 .עבור, שלושה כלים שבוערים

 .עבור? "לקקן"האם אתה מתכוון דרומית ל, 21כאן 
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 .חיובי, חיובי] 2[
 .עבור, אמור שנית, 21כאן 
 .עבור, חיובי, 2כאן 

02:08 

 9לשם שלושה כלי רכב של , מיד, אני שולח, רות, 21כאן 
 .עבור, לטובת העניין

 .סוף, תודה, 2כאן 
 .עבור, 20כאן  21

 .עבור, רות, 21כאן 
, 4" גבעול"או " לקקן"צריך לראות את האזור של , 20כאן 

, כנקודת איסוף ולשם לרכז את כל הנפגעים, "לקקן"רצוי 
 .עבור
 .עבור, רות, 21כאן 
 .סוף, רות, 20כאן 

 .עבור? מה המצב שם, 20של נפרד כאן  10
הלכו עוד , אני מצטער, כאן כספית] של נפרד 10ג "קשר[

 .הוא בא. עבור, 10 -לקרוא ל

02:09 

 .כאן אהבה 21
 .עבור, רות, 10כאן ] 2[
 .. 21] אהבה[
לא אני , אני אבדוק עוד מעט בדיוק את המצב, 10כאן ] 2[

 .יודע
 .כאן אהבה 21
יש כוח קטן " לקקן"דרומית ל 2, 21 -דרכך ל, כאן אהבה 20
 ]לא ברור.[ש

 .עבור, של נפרד 10 -מ 20. עבור, של נפרד 10 -מ 20
 .עבור, רות, 20כאן 
, לאט, אני מתחיל עכשיו להתקדם לאט, של נפרד 10כאן 

ואעלה  על אפרוץ אותו , וכשאהיה קרוב" הצומת"לכיוון 
 .עבור, "טרטור"

 .עבור, "טרטור"דווח עליה על , רות, 20כאן 

02:10 
נכנס , מערבה מהצומת, "טרטור"האם ל. חיובי] של נפרד 10[

 ?כוח שלנו
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, "מצמד"מים שבאו מ"וגם כרגע יש שמה זחל. חיובי, 20כאן 
 .עבור

 ... האם יש לך קשר עם, זה אני יודע] של נפרד 10[
 .עבור? איפה] 2[

 .עבור, אמור שנית, 20כאן 
נקטע [..זה ש? "חריף"האם לך קשר עם קודקוד ] של נפרד 10[
  ].2י "ע
 אל תצעק ככה? האם מצפון או ממזרח] 2[
 ].לא ברור..[האם , יפה, רות] 2[
 ]אך לא שומעים, מישהו מדבר[
 .אותם.. שמיד לה ,רות] 2[

 .עבור? "חריף"לך קשר עם האם יש , של נפרד 10כאן 
 .עבור, שלילי, 20כאן 

 .עבור? זה לא כוח שלך] של נפרד 10[
  ]לא ברור... [זה לא, 20כאן 

 ?נו מה קרה. באזור הזה] .. 2[
 .מבצע, רות] של נפרד 10[
 .עבור, 22כאן  5
 ?האם מסתערים עלינו או שלרוחב החזית, 11] 2[

 .עבור, רות, 5כאן 
אנחנו מתקדים לכיוון , עבור, תגביר את הקצב] של נפרד 10[

 ".צומת"ה

02:11 

 .עבור, אמור שנית לאיזה כיוון] 2[
אנחנו מתקדמים אל , תגביר את הקצב, של נפרד 10כאן  27
 .עבור, "צומת"ה

 . סוף, היישר, 27כאן 
לכל , בפעם הבאה תפסיק עם היסטריה כזאת, 2כאן ] 2[

 .עבור? לאיזה כיוון הם נעים. מקפיץ את הדםזה , הרוחות
 ]..לא ברור.. [הכלים ש! שים לב, 22כאן  5
 . סוף, "מקדח"אתה מדבר ברשת , 20כאן  2
 ] ..5ממשיך לדבר עם  22[
 .עבור? האם הם נעים לכיוון אחד.. ] 2[
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 .עבור? האם מצטרפים לשיירה, רות] 5[
 ...הם רחוקים אם ככה, רות] 2[
רק שלפני זה ינצנצו להם עם האורות ואז הכול , חיובי] 22[

 .עבור, תקין
 .סוף, רות] 5[
, ושמה יפנו אותם" לקקן"שהם יגיעו ל, 20כאן  5, 20כאן  2

 .עבור
מה שלא רציתי זה , זה לא בעיה" לקקן"להגיע ל, 5כאן 

 .עבור, שהצנחנים יתקפו אותם
 .רות, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  21

02:12 

 .עבור, ]טנקים[" כבדים"יש פה תנועה של , 2כאן  20
 .עבור? איפה, 20כאן 
לכיוון של , כנראה, אבל הם נעים, הם בשטח מת לגבי, 2כאן 

 .עבור, 1לכוון של , 2
 .עבור? האם מצפון, 20כאן 

 .עבור, חיובי] 2[
 .עבור? האם קלטת, 1. תדפוק אותם, בקור רוח, רות, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  1. עבור, 20כאן  1
 .עבור, רות, 1כאן 
וצפו , שמצפון באים כלים שלהם 2קבל מדיווח של , 20כאן 

 .עבור, ולדפוק אותם
 .עבור, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, 1כאן 
 .סוף, 20כאן 

 .11זיגי כאן ] 1של  11[

02:13 

 .סוף, "מקדח"אתה מדבר ברשת ] 20[
? האם אתה מרביץ עכשיו אש רצינית, של נפרד 10כאן  27

 .עבור
 .עבור, חיובי, 27כאן 

  .רות] של נפרד 10[
 .עבור? האם אתה לא רואה את האש הזו, 20של נפרד כאן  10
 .עבור', א4כאן  21. עבור', א4כאן  21
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 .עבור? האם אתה מרביץ, 27] של נפרד 10[
 . עבור, חיובי, 27כאן 

1652B02:14 

1653B]20 אך לא שומעים, 27 -ו 5, 2, 1 -ל, כנראה, קורא[ 
1654B עבור, רות, 1כאן. 
1655B עבור, רות, 2כאן. 
1656B עבור, רות 5כאן. 
1657B עבור, רות, 27כאן. 
1658B1 ,2 ,5 , תאור מצב, 20כאן. 
1659B1 כקילומטר, "שיק"-"לכסיקון"נמצאים מצפון לצומת  2 -ו ,

 2, "לכסיקון"ממערב ל 1כאשר , "שיק"קילומטר וחצי צפונה ל
בגמר " סרוק"ו–"מצמד"נמצא באזור  5". לכסיקון"ממזרח ל
, 9 -ו" עכביש"פתח את  3כוח של , 3כוחות של . משימתו

, 10". מצמד"לעבר " עכביש"התחיל לנוע ב, שמקביל לי
, "טרטור"ינוע על , שאתם לא מכירים אותו, שקיבלנו מקודם

, מזרח-לעבר צפון "טרטור"-"לכסיקון"מ" טרטור"יפתח את 
  .עבור

1660B עבור, רות, 1כאן. 
1661B עבור, רות, 2כאן. 
1662B עבור, רות, 5כאן. 

02:15 

1663B ישנו מערך טנקים שלהם " לכסיקון"-"טרטור"בצומת , 20כאן
 .סוף, ייפתח" לכסיקון"אנחנו פותרים את הבעיה ואז ציר 

1664B20  עבור, אולי אני יכול לעזור בעסק הזה מאחור, 5כאן. 
1665B הם נמצאים ממזרח לכביש ויש שמה , זה, שלילי, 20כאן

חשבתי על . אני לא רוצה שהם ייפגעו, כוחות בינך וביניהם
אני מאמין שתוך כמה דקות אנחנו פותרים את , האפשרות הזו

 . עבור, הבעיה שם
1666B27   של  10כאן  27. תדלל את האש בבקשה, של נפרד 10כאן

? האם קלטת, של נפרד 10אן כ 27.  עבור, תדלל את האש, נפרד
 .עבור

1667B27  עבור, 20כאן. 
02:16 

1668B27  עבור, תדלל את האש, של נפרד 10כאן. 
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1669B27  עבור, 20כאן. 
1670B10  עבור, 20של נפרד כאן. 
1671B27  עבור, 20כאן. 
1672B עבור, רות, 27כאן. 
1673B של נפרד ביקש לדלל את  10. תהיה בהאזנה מלאה, 20כאן

 .עבור, האש
1674B]27 [רק . ושמעתי אותו 1אני דיברתי כרגע עם , רות]. לא

 .עבור, ].ברור
1675B20  עבור, 2כאן. 
1676B עבור, רות, 20כאן. 

02:17 

1677B עבור? האם יש תנועות או תזוזות ממזרח לנו, 2כאן. 
1678B]20 [22 סוף, בוא לידי מיד. 
1679B20  עבור? מה עם השאלה ששאלתי, 2כאן. 
1680B]20 [כאן].נקטע[ 
1681B]20 לא .[למה אתה ] מדבר ברשת פנים או עם מישהו בטנק

 ?]ברור
1682B]2 [איפה זה היה, תחנות סוברין? 

02:18 

1683B]20[ 22 עבור? איפה הוא. עבור? איפה הכלי הזה. 
1684B]20 [22 עבור. 
1685B]23 [22 עבור, מסתובב לך ברגל. 
1686B2  עבור? מה שאלת, 20כאן. 
1687B עבור? שאלתי אם יש תזוזות במזרח, 2כאן. 
1688B  סוף, כרגע לא ידוע, 23נבדוק זאת עם , 20כאן . 
1689B]2 [עבור, "מיסורי"ה שלנו על 'אני מתכוון לחבר. 
1690B עבור? שלנו, 20כאן. 
1691B]2 [חיובי. 

02:19 
1692B שמקבילה לך, 2עצרתי את יחידת משנה של . שלילי, 20כאן ,

 .עבור, לא לברדק פה את כל העסק, .עצרתי בכדי לא
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1693B סוף, רות, 2כאן . 
1694B אפילו קצת יותר , 104" סגול"היא נמצאת באזור , 20כאן

 .סוף, מזרחה
1695B עבור, 4משנה כאן. 
1696B10  עבור, 4כאן. 
1697B22  עבור, 20כאן. 
1698B עבור, מסתובב ומארגן את השיירה 22, 23כאן. 
1699B עבור? איפה הטנק ההוא, 20כאן. 

02:20 

1700B ראה אותו 22, אינני יודע, 23כאן. 
1701Bעבור, 4כאן , משנה, משנה. 
1702Bעבור? מי שומע, תחנות קישון. 
1703B]2 [2  עבור, 1כאן. 
1704B1  עבור, דחוף, 2כאן. 
1705B עבור, רות, 20כאן. 
1706B ליד הכלי , יש טנקים שלהם 1נדמה לי שמאחורי , 2כאן

כי קשה לי לזהות אם זה שלנו או , שיבדוק את זה,  הבוער
 .עבור, שלהם

02:21 
1707B]23 [43  עבור, 4כאן. 
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1708B2  עבור, אמור שנית, 20כאן. 
1709B]23 [43  עבור, 4כאן. 
1710B קשה לי לזהות אם זה כלים חיים או , 1 -מדרום ל, 2כאן

 .עבור, אבל יש שם כלים שלמים, פגועים או שלנו או שלהם
1711B עבור? איפה, 20כאן. 
1712B]?]. [לא ברור.[ 
1713B]2 [ ..1 -זה מדרום ל. 
1714B]23 [43  עבור, 4כאן. 
1715B עבור, שנמצאים שם 1זה כלים של , 20כאן. 
1716B עבור? מה זה,  אוהה, בסדר, 2כאן. 
1717B עבור? האם אתה מדבר על מדרום למדורה הזו, 20כאן. 
1718B]2 [מצפון למדורה, שלילי. 
1719B]20 [ המתן, 20כאן , 1כאן. 
1720B]? [23 ,סוף, "קישון"דבר ב. 
1721B10  עבור? מה המצב, 20של נפרד כאן. 

02:22 

1722B]10 10 -מ 20] של נפרד. 
1723B עבור, רות, 20כאן. 
1724B]? [עבור, רות. 
1725B]10 אני ניסיתי הפעם להתקדם והקודקוד , 10כאן ] של נפרד

חטף שוב פגיעה בחזית ומתברר שיש   ]טנקים[" כבדים"של ה
אני יוצא עכשיו רגלית לחלץ . שם מספר כלים שלנו עם אנשים

אראה מה , ואולי מקרוב יותר, קודם כל את האנשים האלה
 .עבור, קורה שם

1726B עבור? כמה כלים יש שם של האויב, 20כאן. 
1727B]10 של האויב כנראה , של האויב אני לא מזהה שם ]של נפרד

 .עבור, ומת ודופקים חזיתית את מי שנכנס לשםלצ שמצפון
1728B עבור? האם אתה חושב שלאויב הם מצפון  לצומת, 20כאן. 
1729B]10 עבור? מה שאלת? האם] של נפרד. 
1730B האם אתה חושב שהכלים של האוייב  הם מצפון , 20כאן

 .עבור? לצומת

02:23 
1731B]10 על , אני לא יודע אם יש כלים של האויב בצומת] של נפרד

 .יש הרבה כלים שלנו עם אנשים לפני זה, כל פנים
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1732B על , "מצמד"שנמצא באזור  5אני אניע את . רות, 20כאן
והוא ינסה לראות מה קורה , לעבר הצומת, מזרחה" טרטור"

 .עבור, שם
1733B]10 אני חשבתי אולי לעשות איגוף ימני , בסדר, רות] של נפרד

 .עבור, מהאמצע שלו" טרטור"עמוק ולעלות על 
1734B אני רוצה קודם כל שאתה תפנה את האנשים , רות, 20כאן

ואחרי שאתה תגמור לפנות אז נוכל להתעסק ולהשלים , משם
את העניין אבל אני לא רוצה שהפגועים יהיו שמה תוך כדי 

 .עבור, הלחימה הזו
1735B]10 זה דבר ראשון שאני עושה, רות] של נפרד. 
1736B עבור, לי גמר פינוידווח , בזהירות, בזריזות, רות, 20כאן. 

02:24 

1737B20  עבור, 2כאן. 
1738B20  עבור, 1כאן. 
1739B1  עבור? האם יש כלים מאחוריך, 2כאן. 
1740B20  עבור, 1כאן. 
1741B1  עבור? האם יש כלים מאחוריך, 2כאן. 
1742B עבור, יש כלים באגף שמאל שלי 1כאן. 
1743B עבור? האם אני יכול לדפוק בלי לדפוק אותך, 2כאן. 
1744B]1 [עבור, דילגתי כלים לאחור, כ, יש לי כבר, שלילי. 
1745B]2 [ האם אתה].לא ברור.[ 

02:25 

1746B20  עבור, 1כאן. 
1747B27  של נפרד 10כאן . 
1748B20  עבור, 1כאן. 
1749B]20 [ עבור, רות, 1כאן. 
1750B עבור, רות, 20כאן. 
1751B אני טיפלתי באגף השמאלי . יש טנקים באגף שמאל, 1כאן

 ]..נקטע..[
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2227Bשעה 
1752B 16 - 15 -"ספה", "בשור", "מקדח: "מעורבתרשת קשר 

 73אוקטובר 
1753B03:44 - 02:43 

 "בשור"רשת  "ספה"רשת  "מקדח"רשת 
 
 

1754B02:43 

1755B20  עבור, "נפרד"של  10כאן. 
1756B44 עבור, "נפרד"מ. 
1757B]10  כולם  ,זה מארב קרוב ]...לא ברור[ פגועים ]"נפרד"של

 ...]לא ברור[ רק, פגועים
02:44 
02:23  
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
1758B לעיון

ח "בדו
חטיבה 

נא  14
הקש 
 כאן

1759B1  ברשת שלך, 41כאן. 
1760B]20] [עבור? ממש ]לא ברור. 
1761B עבור, הכל בסדר, יםנעאנחנו , 1כאן. 
1762B]41 [האם ]עבור, ]...לא ברור. 
1763B עבור, אמור שנית, ]לא ברור[אני , 1כאן. 
1764B]41[ אתם תצטרכו ל.. ]4י "נקטע ע[ 
1765B10  עבור, 20כאן " נפרד"של. 
1766B]10  אך לא שומעים, עונה, כנראה, "נפרד"של[ 
1767B]41 [ ...סוף, להתקדם יותר מהר. 
1768B]20[ עבור? האם הם עלו על מוקשים על הכביש. 
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1769B02:45 

1770B]10  מיד אדווח , בפעולה רגלית] ... לא ברור"] ... [נפרד"של
 .עבור, לך

1771B1  סוף, תנוע יותר מהר, 20ברשת של , 41כאן. 
1772B]20 [עבור, פתוח. 
1773B]10  לא ברור"] [נפרד"של..[ 
1774B סוף, רות, 20כאן. 

1775B02:46 

1776B1  סוף, תנוע יותר מהר, 41כאן. 
1777B2  עבור, רות, 1כאן. 
1778B1  לא ברור[אני , 41כאן[.. 
1779B]?[ מיד עוברים, יש פה איזה מכשול. 
1780B]?] [אחרון]. לא ברור. 

1781B02:47 
1782B20 נפרד"של  10-מ." 

1783B02:48 

1784B]4 [ ון ואולי כדאי שכי, אני לא יכול לערוב לך, 20כאן
אם כי זה , "טרטור"שיוציאו על , שאנחנו פה קצת עוצרים

 עלוליםכיוון שהם , אני מציע קצת לחכות -לא . קצת מסוכן
חשבתי על אפשרות לקדם  .להיכנס שם כנגד חזית המערך

יחידת משנה של  42" טרטור"עד מערבה -דרום" טרטור"על 
 .עבור, 1

1785B]40 אך לא שומעים ,עונה[ 
1786B]4 [ גם העסק כל פעם , אני באמת קשה לי להעריך, 20כאן

כ "אח, זה היפגעות כלים, הולך ומסתבך בגלל דבר אחר
 .עבור ,וכדומה, מוקשים

1787B]40 אך לא שומעים ,עונה[ 
1788B קצת דילגתי את היחידה צפונה אני עכשיו , חיובי, 4כאן

עוקפים " שיק"יחידה שנמצאת בצפון לכיוון שדווח לי שב
, מערבה" סרוק"אז אני דילגתי את היחידה מ, ממערב

 .עבור, בכדי לסגור שם את הפירצה, צפונה, תיקון
1789B 135-ו, 136" סגול"]... לא ברור. [רות, 40כאן. 

1790B02:49 

1791B]4[  עבור, 136" סגול"באיזור , 20כאן. 
1792B עובד בשקט 9של במקום האם . רות, 40כאן? 
1793B]4[  עבור, חיובי, ככל שידוע לי, 20כאן. 
1794B]40 [מיסורי"לגבי ה רגשהאם יש לך ה"? 
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1795B]4[  אני הייתי במגע רק עם החלק הדרומי של , 20כאן
מה המצב , מכאן ,להעריךקשה לי מאוד , "מיסורי"
ברור לי שמזה אפשר לפתח את מיטוט ". מיסורי"ב
 .עבור, "מיסורי"

1796B ברורלא [..., 40כאן[. 
1797B]4[  סוף, רות, 20כאן. 

1798B02:50 
02:49  
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

בדו"ח 
חטיבה 
14 נא 
הקש 
 כאן

1799B40  עבור, הודעה, 41כאן. 
1800B חצי או עד קילומטר איזה , אנחנו מכשירים בור, 41כאן

 .עבור, "כספי"מכיוון 
1801B]? [27 ]..נקטע...[ 
1802B]41[ עבור, מערבית, לא. 
1803B]? [עבור? האם אתה מוכן לפעול לטובתי. 
1804B]41 [ משהו עם כלים  ,כעת, אני מכניס 52-ל 53בין

 .עבור, מתאימים
1805B]? [עדיין לא 
1806B]20 [שצומת האם אמרת ]עבור? מלאה ערבים ]לא ברור. 

בו  02:49מופיע דיווח משעה , 225עמוד , ח החטיבה"בדו[
בצומת : "ט"למח") נפרד"של  10( מדווח נתן שונרי

יש רק ערבים ואפשר להוריד " לכסיקון" -" טרטור"
ט "סביר ששאלתו של המח". ארטילריה ואש למקום

 ]מתייחסת לדיווח זה
1807B]? [רות. 

1808B02:51 

1809B סוף, אני אומר לך בעל פה ,אני אליך אגיע, 41כאן. 
1810B]10  המתן רגע, 10כאן  20"] נפרד"של. 
1811B]20] [עבור? האם דרכך ]לא ברור. 
1812B1  עבור, 20כאן. 
1813B]10  לא [באזור .. ]לא ברור[איפה אתה מתכוון ] "נפרד"של

 ].ברור

1814B02:52 

1815B עבור, אני מתקדם אליך, אם אתה עוד באזור, 41כאן. 
1816B]אך לא ברור, יש תקשורת[ 
1817B1  עבור, 20כאן. 
1818B20 נפרד"של  10-מ". 
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1819B20  עבור, 1כאן. 
1820B לא ברור..[כרגע הגיע אלי , 20כאן...[ 
1821B]1 [1כאן , כנראה שכן, רות ,]..יחזירו תשובה ]...לא ברור ,

 .עבור, ]...לא ברור..[, בינתיים
1822B עבור, 20כאן. 
1823B לא ברור...[ה התכוונת יפא, 20כאן...[ 

1824B02:53 

1825B40  יכול  ]גשר הגלילים[ "רתום"האם בקשר ל, 41כאן
 .עבור? להמשיך להתקדם

1826B5  עבור, 20כאן. 
1827B]20] [עבור, 20כאן ] לא ברור. 
1828B20 ,20 עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ. 
1829B עבור, רות, 20כאן. 
1830B]10  יש , טנקים בוערים שם שני].. לא ברור..[ "]נפרד"של

 ..].לא ברור.[.. האם תרצה. שמה קולות בערבית
1831B צומת , יסתער על ציר 5-ש ]..לא ברור..[ ,רות, 20כאן

 ".טרטור"

1832B02:54 

1833B]10  הוצאתי את האנשים .]לא ברור[. אני, רות "]נפרד"של ,
נקטע [ ,כלומר מדרום ,שמצד ימין של הצומת, 5-רק תגיד ל

 ...]26על ידי 
1834B21  עבור? איך נשמע, 26כאן  21, 26כאן. 
1835B עבור? באיזה טווח מהצומת, 20כאן. 
1836B]10  המתן "]נפרד"של. 

1837B02:55 

1838B] נשמעות ". נפרד"של  10-ו 5לבין  20ה בין לא ברורתקשורת
לאורך , "לכסיקון" –" טרטור"צומת : מילים כגון

 ]"בוזוקי" ...תעביר , "טרטור"
1839B1  עבור, 20כאן. 

1840B02:56 
02:49  
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
1841B לעיון

1842B20  מאוכלסת רק]... לא ברור...[ ,"נפרד"של  10כאן 
 "כלים"ה, אפשר להרביץ עליה, ]מצרים[ "שחורים"ב
 ]..לא ברור..[בטווח  שלנו ]טנקים[
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ח "בדו
חטיבה 

נא  14
הקש 
 כאן

 
1843B]20 [עבור ?מטריםכמה ? מה זה. 

1844B02:57 

1845B לצומת דרומית] לא ברור[ 500-בערך כ, "נפרד"של  10כאן 
אני לא יודע , דרומית לצומת, דרומית לצומת] לא ברור[

 .עבור, בדיוק כמה דרומית
1846B עבור? ]לא ברור[האם האש . קלטתי]... לא ברור...[, 20כאן. 
1847B]10  לא ברור..[בבתים . חיובי "]נפרד"של..[ 
1848B] נפרד"של  10-ו 5לבין  20ה בין לא ברורתקשורת[" 
1849B עבור? טנקים בצומתהאם יש , עוד דבר אחד. רות, 5כאן. 

1850B02:58 

1851B]10  לא ברור[" נפרד"תחנות "] נפרד"של[ 
1852B5  עבור, חיובי, לפי הדיווח הראשוני, 20כאן. 
1853B]5 [רות ,]לא ברור[ 
1854B]..לא ברור...[ 
1855B טרטור"על , 5תמשיך את האש לטובת , 20כאן "- 

 .סוף, "לכסיקון"

1856B02:59 

1857B]10  לא ברור[ של 10-מ 20"] נפרד"של[ 
1858B]20 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
1859B]10  עבור, פעיל אותוי 5-או ש, בשבילי, 27 "] ...נפרד"של. 
1860B לא ברור[ 27, 20כאן[ 
1861B]20-ל, כנראה, מישהו עונה[ 
1862B סוף, רות, 20כאן. 
1863B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
1864B לא ברור...[  17-אבל גם זה מיועד עבור ה. רות, 20כאן..[ 
1865B20  עבור, 1כאן. 
1866B עבור, רות, 20כאן. 
1867B]1  אך לא שומעים, 20מדבר עם[ 
1868B]20[  ..לרשת  תעבור. 5של " בוזוקי"זה , חיובי, לפי דבריו

 ]..לא ברור..[ ותנסה לקרוא לו "שקמה"
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1869B]...לא ברור..[ 
1870B]?]. [סוף, 5של ]. לא ברור . 

1871B03:00 

1872B לא ברור...[. המתן, 20כאן...[ 
1873B]נפרד"של  10-מ ]לא ברור." 
1874B עבור? מי קרא, 20כאן. 
1875B עבור, ]..לא ברור..[, "נפרד"של  10כאן. 
1876B עבור? על ידי מה, 20כאן. 
1877B]10  עבור, ]לא ברור"] [נפרד"של. 
1878B]20] [לא ברור[של  27 ]לא ברור[ 
1879B]10  לא [.. הוא יוכל לירות על, הוא יוכל, רות "]נפרד"של

 ..]ברור

1880B03:01 

1881B]20[ עבור, רות. 
1882B]20 [4כאן ' ב]לא ברור..[ 
1883B]420-ל, כנראה, עונה' ב[ 
1884B לא ...[, "לכסיקון" –" טרטור"יפתח את  5-ברגע ש, 20כאן

 .עבור, "לכסיקון" –" שיק"עד ציר  ,5בעקבות , עד]... ברור

1885B03:02 

1886B]4עבור, ]20-ל, כנראה, עונה' ב. 
1887B סוף, חיובי, 20כאן. 
1888B]1 [22  כאן]לא ברור[ 
1889B עבור, רות, 22כאן. 
1890B בצמוד  ,כלומר ]...לא ברור...[ ,5דרכך לכוח של , 1כאן

 ]...לא ברור...[ שלא יירה בכלל, לתעלה

1891B03:03 

1892B לא ברור...[ האם הוא יכול לירות. רות, 22כאן[ 
1893B]1].. [ עבור, ומערבה ]..ברורלא. 
1894B]1 [17  עבור, 11כאן. 
1895B]10  27האם אתה מטווח את  ,רות "]נפרד"של? 

1896B03:04 
1897B]עבור, ח מצב שם"דו, 20כאן  ]לא ברור. 
1898B]?] [עבור, ]לא ברור. 
1899B20  עבור, בודק ומיד ידווח 21, ]קצין מבצעים[" מברג"כאן. 

1900B03:05 
1901B]1 [ עבור? האם אמרת מדרום או מצפון, 11כאן. 
1902B לא ברור[כאן[ 
1903B עבור, אמור שנית, 20כאן. 
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1904B03:06 

1905B]20 ,אך לא שומעים, מדבר עם מישהו, כנראה[ 
1906B]22 [5  כאן]..לא ברור...[ 
1907B]22 ,נשמעת . ברור אך לא שומעים, מדבר עם מישהו, כנראה

 ]"בוזוקי"המילה 
1908B]10  לא ברור[.. על הצומת יש, "טרטור"ב, 5 ]"נפרד"של[.. 
1909B]? [רות 

1910B03:07 

1911B44  לא ברור[של  44כאן[ 
1912B21  עבור, "אהבה"כאן. 
1913B]אך לא ברור, מישהו מדבר[ 
1914B]אני פה] ?אהבה. 
1915B כי , כדאי לפזר פה את כל המקבץ הזה, 21, "אהבה"כאן

 ]..לא ברור..[עלול לרדת 
1916B]? [סוף, רות. 
1917B סוף, דבר איתו, 21-קרא ל, 20דיברת עם , 20כאן. 
1918B]? [רות ,]לא ברור..[הגוף החשוב וממשיך  ]לא ברור[ 

1919B03:08 

1920B עבור, "אהבה"כאן. 
1921B] אך לא שומעים, "אהבה"עם , כנראה, מדבר) ?21(מישהו[ 
1922B גם אחריך יש , כדאי להזדרז ולפזר את הנוער, "אהבה"כאן

 .עבור, עוד הרבה
1923B]?[ עבור. 
1924B עבור, שיסתער 5, אתה תירה ממקומך, 20כאן. 
1925B9  עבור, 42כאן. 

1926B03:09 

1927B]4 [ עבור? "לקקן"ב 48מה עם היחידה של , 20כאן. 
1928B]40 אך לא שומעים ,כנראה, מדבר[ 
1929B עבור, חיובי, 4כאן. 
1930B]40 אך לא שומעים, מדבר[ 

1931B03:10 

1932B לכסיקון" –" טרטור"מצפון ל, יש פה, זה לא הכול, 4כאן "
 הצומת שאני מחכה לפתיחת, גם גדולה, ישנה כמות נוספת

 .עבור, ואז אפנה אותם
1933B9  עבור, 4כאן . 
1934B לא ברור[..תזמין את , 40כאן[.. 
1935B9  עבור, 4כאן. 
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1936B42  עבור? 9מה המצב אצל , 4כאן. 
1937B עבור, שקט, גמור בסדר, 42כאן. 
1938B22  לא ברור..[, 1כאן..[ 
1939B עבור? האם הוא התחיל לבצע, 4כאן. 
1940B עבור, מזמן, חיובי, 42כאן. 
1941B עבור? בצד שני, 4כאן. 
1942B ברשת הזאתמדווח אתה יכול לשמוע אותו , חיובי, 42כאן ,

 .עבור
1943B סוף, רות, 4כאן. 
1944B9  עבור, 40כאן. 

.עבור, קורא 40, 9 ]44[  

1945B03:11 

1946B] עבור, רות, 9כאן  ]9קשר של. 
1947B]40[ "קודקוד "]מפקד[" קודקוד". למכשיר ]מפקד[ 

 .למכשיר
1948B] למכשיר 9 ]מפקד[" קודקוד"האם  ]9קשר של? 
1949B]40 [חיובי. 
1950B22  עבור, 1כאן. 
1951B40  עבור, רות, 9כאן. 
1952B22  עבור, 1כאן. 

1953B03:12 

1954B]9[  של דן , גדולה, מסגרת אחת, 20כאן]ד "מג –ל דן זיו "סא
 ]פלוגת הנדסה[ 6-ו ]פלוגת סיור[ 5 .עברה] 565צנחנים 

  .עבור, נפגעים 9יש לי , גופים יותר קטנים
1955B עבור, חזור, 40כאן. 
1956B]9 [40  אני , עברומסגרת גדולה אחת ושתי קטנות  ,20כאן

 .עבור, הגדולה, שלחתי לקחת את המסגרת הנוספת
1957B22  עבור, 1כאן. 
1958B]9 [40 ]לא ברור[ 
1959B5 האם לקראת אפשרויות אור ראשון, "נפרד"של  10-מ ?

 .עבור
1960B]?[ עבור, רות. 
1961B40  כך הבינותיגם , .אין לי . קצ, שמערבה אני מבין, 9כן ,

 .עבור
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1962B]10  עבור, צריכה להיות קרובה, לא יודע...  "]נפרד"של. 

1963B03:13 

1964B50  עבור, "בשור"ב, ]ל ישראל סער"סא - 1של [ 21כאן. 
1965B42  עבור, 1של  21כאן. 
1966B המתן, 22כאן . 
1967B5  22כאן. 

1968B03:14 

1969B]21  קצת מזרחה , "עכביש"על ציר , שים לב ,21כאן ] 1של
נקטע על [" עכביש"מזרחה ל-קצת צפון. המתן, "עכביש"ל

  .."]מקדח"תעבורת רשת 
1970B5  עבור, 22כאן. 
1971B]21  יש , 53" עכביש"מזרח ל-כקילומטר מצפון.. ] 1של

להורות מיד , 47בצינורות השליטה של  צריך ,47יחידה של 
 .."]מקדח"נקטע על תעבורת רשת [ליחידה הזו 

1972B עבור, רות, 5כאן. 
1973B לא ברור..[ צריך, 22כאן..[  
1974B]21  ולפנות את כל ] כביש" [שחור"לשבור משמאל ל] .. 1של

 .עבור, הדרך מימין
1975B מפריעה לך להתקדם עבור אני מבין שהיא. רות, 42כאן. 
1976B]21  אנחנו סתם מתעכבים על , זה חיוני ביותר, רות] 1של

 .עבור, את זה בשיא המהירותתעשה , זה
1977B5  עבור? מה המצב, 20כאן. 
1978B47  עבור, 42כאן. 
1979B רות, 47כאן. 
1980B לא ברור[ ,42כאן[ 
1981B]47[ עבור, אמור שנית. 
1982B]? [20 ]לא ברור[ 
1983B]42[  עבור? 1של  21האם שמעת הודעתו של. 

1984B03:15 

1985B לא ברור..[', א4כאן...[ 
1986B]42[ 21  עבור ?53-ל 52" עכביש"בין אני מבין , 1של 
1987B]10  עבור, מיד, תפסיקו את האש] לא ברור]  .[?"נפרד"של. 
1988B27  עבור, 20כאן. 
1989B]לא ברור[ 
1990B לכסיקון" -" נחלה"או " לכסיקון" -" טרטור", 20כאן" ?
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 .עבור
1991B]27 שומעיםאך לא , כנראה, עונה[ 
1992B]21  לא ברור[ 21כאן  42] 1של[ 
1993B]20] [עבור, "לכסיקון" -" נחלה"יורה על  ]...לא ברור. 
1994B]27 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
1995B טרטור"האם אתה יורה  על , תבדוק, 20כאן "– 

 .עבור? "לכסיקון"
1996B]27 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
1997B רות, 20כאן. 
1998B4נקטע[, 20כאן ' א...[ 
1999B21  עבור, 42כאן , 1של. 
2000B4עבור, 20כאן ' א. 

2001B03:16 

2002B עבור, רות', א4כאן. 
2003B21  עבור, 42כאן , 1של. 
2004B]20[ ]טרטור"יורה על  27 !27זה לא ].. לא ברור "– 

 ].לא ברור[" לכסיקון"
2005B]4אך לא שומעים, 20-ל, כנראה, עונה' א[ 
2006B סוף, רות, 20כאן. 
2007B]42 [21  1של ]ברור לא[.. 
2008B]44? [21 ]לא ברור[ 

2009B03:17 

2010B]5 ... [מנסה לאתר את האויב. 
2011B]20] [עבור, ירי על הצומת ]...לא ברור. 
2012B]5 [אני מתקדם, היא יורדת, חיובי ..]לא ברור...[ 
2013B ארטילריהה קצת אתאולי כדאי להפעיל . רות, 20כאן, 

 ]...לא ברור[ ..בכדי ש
2014B]5[ סוף, תפעיל, בסדר, רות. 
2015B27  עבור, 20כאן  27. עבור, 20כאן. 
2016B]27 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
2017B]20] [ טרטור" ]תפסיק את האש על", כנראה –לא ברור "- 

אנחנו רוצים , נצור תמשיך להיות שם בחיפוי". לכסיקון"
 .עבור, לראות מה מתרחש שם

2018B]21  עבור, רות, 21כאן  1] 1של. 
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2019B03:18 

2020B]1] [לא ..[, אמרתי לך] .. טנקים[" כלים"לגבי ה  ]....לא ברור
לא [..." בוזוקי. "צפונה] לא ברור[מערב -צפון ]..ברור
 .עבור, נראה מה יהיה ...]ברור

2021B]? [עבור, אמור שנית. 
2022B רות, 20כאן. 
2023B22  לא ברור[האם אתה , 20כאן...[? 
2024B]22[ עבור, חיובי. 
2025B סוף, רות, 20כאן. 
2026B]שומעיםאך לא , מישהו מדבר[ 

2027B03:19 
2028B1  עבור, 22כאן. 
2029B]אך לא שומעים בבירור, מדברים ברשת הקשר[ 

2030B03:20 

2031B]?] [עבור, לצומת ]לא ברור. 
2032B1  22כאן. 
2033B]10  לא ברור[ ...אתה יודע ש, שים לב, 5"] נפרד"של...[ 
2034B עבור, רות, 1כאן. 
2035B לרשת שלך" בוזוקי"האם קיבלת את , 22כאן? 

2036B03:21 

2037B]1[ עבור, לא הגיע לידי הוא עדיין. 
2038B10  לא ..[ האם אתה רואה את הפגיעות, 5כאן " נפרד"של

 ?]..ברור
2039B]10  עבור? מזרח-האם צפון, רות "]נפרד"של. 
2040B]5 [שלילי ,]לא ברור...[ 
2041B]אך לא שומעים, מישהו קורא[ 

2042B03:22 

2043B]? [רות. 
2044B]10  עבור, 2-אני חושב שבערך כ..  "]נפרד"של. 
2045B]אך לא שומעים ,מישהו קורא[ 
2046B סוף, ם את זה גם פהרגישיאנחנו מ, רות, 22כאן. 
2047B]22מדבר עם , כנראה, מישהו[ 

2048B03:23 

2049B רות, 22כאן. 
2050B5  עבור, ח מצב"דו, 20כאן. 
2051B]21  21כאן  2] 1של. 
2052B סוף ,]..לא ברור[.., 5כאן. 
2053B]5[ ...  מטרים  1,800-אני נמצא כ, "נפרד"של  10לפי] לא
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 ]....ברור
2054B]20[ ... טרטור" עד, מזרחה" טרטור"אתה תמשיך ב" ..] לא

 ]....ברור
2055B]20 אך לא שומעים, שיחה ביניהם, כנראה, מנהלים 5-ו[ 
2056B]אך לא שומעים, 20-ל, כנראה, מישהו קורא[ 
2057B עבור, רות, 20כאן. 
2058B]אך לא שומעים, 20-מישהו מדווח ל[ 

2059B03:24 

2060B עבור? איפה, 20כאן. 
2061B] אך לא שומעים, 20-למישהו מדווח[ 
2062B]20[ עבור, מזרחה מאיתנו. 
2063B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
2064B לא ברור[, 20כאן..[ 
2065B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
2066B]20] [עבור, אמור שנית, כל משמעות השאלה ]...לא ברור. 
2067B] אך לא שומעים, 20מישהו מדבר עם[ 
2068B לא ברור[.., 20כאן..[ 

2069B03:25 

2070B41  264מפקד גדוד  –ן גיורא לב "רס –" ספה["של  1כאן ,
 ]421חטיבה 

2071B]41 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
2072B]1  אני עלול לפגוש " לקקן"האם בדרך מ, 1כאן "] ספה"של

 ]לא ברור[
2073B]41 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 
2074B]1  הבנתי, רות"] ספה"של. 

2075B03:26 

2076B]21  עבור, 21כאן  2] 1של. 
2077B]21  עבור? 3האם אתה לא חוסם את , נסה לראות ]1של. 
2078B21 , סוף ,]לא ברור[אני. 
2079B]21  עבור, רות ]1של. 
2080B2  עבור, ]421מפקד חטיבה  –מ חיים ארז "אל[ 20כאן. 
2081B לא ברור[, רות, 2כאן.[ 

2082B03:27 
2083B לא ברור[טנקים  1מאחוריך ומאחורי , 20כאן[ 
2084B עבור? 3-הסימונים משמאל ל האם אתה רואה את, 20כאן. 
2085B האם אתה רוצה שאני אפתח באש, רות, 2כאן? 
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2086B]?[ עבור, חיובי . 
2087B]?[ ראיתי, חיובי. 
2088B41  לא ברור[כאן[ 
2089B עבור, חיובי, 20כאן. 
2090B]41 [הוא מאזין . תכנס ב" ספה"הוא לא מאזין ב, לא

 .עבור, "בשור"ב
2091B]21  לא ברור[דרכך , רות] 1של[ 
2092B]41 [סוף, רות. 
2093B]לא ברור[ 

2094B03:28 

2095B]20 [אתם נעים , יותר ימינה]כמו אני לא יודע מה ]לא ברור ,
 עבור

2096B עבור, היישר, 2כאן 
2097B יותר ימינה, לנוע יותר לאט, 20כאן. 
2098B]20  אך לא שומעים ,מדבר 1של[ 
2099B2  לא ברור[ 20כאן[ 
2100B]מה שאלת, "נפרד"של  10, "נפרד"] של 10[] תחנת ממסר ?

 .עבור
2101B]לא ברור[ 
2102B]20[  יותר ימינה]לא ברור[. 
2103B]? [רואה, חיובי. 

2104B03:29 

2105B15 קטנות. 
2106B]? [עבור, אני מוכרח לקצר כנף בהתחלה, אורך אימים. 
2107B]1 [20  עבור, 1כאן  20, 11כאן. 
2108B לא ברור[ אני נע, אני לא מפריע לו, זה ברור, 2כאן[ 
2109B יש שם עוד , ]טנקים[ "כלים" 3דפקתי , חיובי, 20כאן

 ]...לא ברורנקטע ו[טנקים 
2110B]? [עבור, אני רוצה לעצור קצת, קדימה. 
2111B לא ברור[, רות, 20כאן[ 
2112B]5 אך לא ברור, מדבר[ 
2113B]2  לא ברור[מטר מ 40-אני נמצא כ, ברור] ?"ספה"של[ 
2114B]20 ... [דפקתי 3, ממערב. 
2115B]1 ["עבור, 11כאן " זוגי. 
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2116B03:30 

2117B2  עבור, 20כאן  2, 20כאן. 
2118B 3כאן ,... 
2119B20  עבור, 1כאן. 
2120B עבור, רות, 2כאן. 
2121B נקטע[ ,20כאן...[ 
2122B]44[ 1  עבור, "ספה"של. 
2123B עבור? מי קרא, "ספה"של  1כאן. 
2124B]44[ 40 ,עבור. 
2125B]40 [ כלים"יש פה "]כמו שלי] שים"נגמ,.. 
2126B]20] [עבור, ]...לא ברור[ 50 מדרום].. לא ברור. 
2127B]40[ .. עבור? מה העניין איתם, לפני. 
2128B]? [ הבנתי, 10כאן. 
2129B]?[  ...הוא ביקש כמה דקות המתנה לסתום שם את הבור ,

, שטנק ינוע לאורך התעלה ויסרוק אותה ]לא ברור[אני 
 ]לא ברור[שיזהר 

2130B ספה"של [ 1כאן[", 

2131B03:31 

2132B]?[ תחנות 
2133B20  עבור, 2כאן. 
2134B עבור, רות, 20כאן. 
2135B]40 [כלים"שנוכל לעבור עם ה, אותם הצידה תפנה" 

 ] ..ילואה'דוברות ג[
2136B]2[  2אני רואה ]עבור, ואחת משאית סתם עומדת] לא ברור. 
2137B נקטע[, 20כאן..[ 
2138B עבור, רות, 41כאן. 
2139B לא רואה ] 421מפקד חטיבה  –מ חיים ארז "אל[, 20כאן

 ]לא ברור[, עכשיו
2140B2  עבור, אתה יורה לכיוון שלי, 20כאן. 

2141B03:32 

2142B]תעבורת קשר לא ברורה[ 
2143B3  עבור? האם אתה בתנועה, 41כאן. 
2144B2  עבור, 20כאן. 
2145B]41[ עבור? תוך כמה זמן בתנועה. 
2146B עבור, רות, 2כאן. 
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2147B נדמה לי , אני דפקתי פה שלושה. אל תירו, אל תירו, 20כאן
, אל תירו על טנקים שלנו ..]ברור לא[ ,שהיו פה עוד שניים

 .זהיריםתהיו 
2148B]1  אך לא שומעים, 20מדבר עם[ 
2149B לא ברור[ מטר 50-כ, אני נמצא מדרום לך, שלילי, 20כאן...[ 
2150B לא ברור...[, רות, 1כאן...[ 

2151B03:33 

2152B]20[ תשארו, חיובי ]...אין מה , שום צרה ... ,]...לא ברור
 .סוף, לדאוג

2153B]אך לא ברור, מישהו מדבר[ 
2154B]5[ ]...עבור, לצומת ]...לא ברור. 
2155B לא ברור[, "נפרד"של  10כאן...[ 
2156B]אך לא , "נפרד"של  10לבין  5תעבורת קשר בין , כנראה

 ]שומעים
2157B נקטע[, חיובי, 5כאן.[ 
2158B]ש"חרמ: מילים כגון. אך לא ברור, מישהו מדבר[ 
2159B]10  על  אני לא הייתי בעצמי, שים לב, רות"] נפרד"של

 ]...לא ברור...[ הצומת
2160B לא ברור[, 20כאן[ 
2161B 10כאן, 
2162B]10  הצומת צריכה להיות קרובה למדורות... "] נפרד"של ,

 .עבור, המדורות שעל ידי
2163B03:34 

2164B]רחשים משך כדקה[ 

2165B03:35 

2166B22  1-תראה שהוא משמאל ל, "שקמה"בדוק ב, 20כאן ,
 .עבור

2167B]תעבורת קשר לא ברורה[ 
2168B2  עבור, 20כאן. 

2169B03:36 

2170B20  לא ברור[כנס על , 41כאן[ 
2171B]2 אך לא שומעים מספיק ברור, כנראה, עונה[ 
2172B]41[ עבור? האם זה בסדר. 
2173B]תעבורת קשר לא ברורה[ 
2174B סוף ,בחופשיות ..].לא ברור..[אני נכנס ל, 20כאן. 
2175B]אך , סביר שהייתה תעבורת קשר. דקות 2-רחשים משך כ
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 ]לא שומעים

2176B03:37 
2177B22  עבור? 1-ו" זוקיוב"האם תאמת בין , 20כאן. 
2178B]אך לא , סביר שהייתה תעבורת קשר. רחשים משך כדקה

 ]שומעים

2179B03:38 
2180B22  לא ברור...[תאמת  ]..לא ברור..[ ,]20[כאן...[ 
2181B]22 אך לא ברור, 20-עונה ל[ 

2182B03:39 

2183B]20[ עבור? מה הבעיה. 
2184B לא ברור...[, 22כאן...[ 
2185B עבור, רות, 20כאן. 
2186B5  עבור, 20כאן. 
2187B עבור, רות, 5כאן. 
2188B] אך לא ברור, 5-ל 20תעבורת קשר בין[ 
2189B]5 [הורדתי ארטילריה , רות]....לא ברור..... [ 
2190B]20  אך לא ברור, 5מדבר עם[ 

2191B03:40 

2192B]20[ 10  שיטהר את העסק , חיובי, "נפרד"של]...לא ברור...[ 
2193B2  עבור, 1כאן. 
2194B]2 אך לא שומעים, 1-ל, כנראה, עונה[ 
2195B לא ברור...[אתה , 24כאן...[ 

2196B03:41 

2197B האם אתה ירית עכשיו על המטרה שהתפוצצה , 1כאן
 .עבור? משמאל

2198B]2 אך לא שומעים, 1-ל, כנראה, עונה[ 
2199B]1 [ משאית , 1כאן , 11כאן]לא ברור[ואתה  ]לא ברור..[ 
2200B]1 אך לא ברור, מדברים 2-ו[ 
2201B]1] [ברורלא [] ..טנקים[" כבדים"יש שם שני ]... לא ברור..[ 
2202B ? עבור, הודעה, 41כאן. 
2203B]?[ חיובי. 
2204B41 ,20 עבור, העבר הודעתך, קורא לך. 
2205B]1?[ כי ירו שמה , אבל צריך לשים לב, רות]...לא ברור...[ 
2206B1  עבור, 20כאן. 
2207B]1 אך לא שומעים, כנראה, עונה[ 

2208B03:42 
2209B]20 [עבור? אתה מדבר על המטרה שנמצאת מצפון לך. 
2210B]1 לא שומעים אך, עונה[ 
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2211B לא ברור...[, 20כאן...[ 
2212B]?]... [לא ברור[ ,דרך אגב]......... לא ברור...[ 
2213B]10  צפונה ] ?"נפרד"של... 
2214B20 נפרד"של  10-מ." 

2215B03:43 

2216B נקטע[, רות, 20כאן..[ 
2217B22 24-מ, 
2218B]10  אך לא שומעים, 20-ל, כנראה, מדווח" נפרד"של[ 
2219B סוף, רות, 20כאן. 
2220B]אך לא ברור, בין מספר מפקדים תקשורת[ 

2221B03:44 
2222B עבור? באיזה מרחק זה ממך, 20כאן. 
2223B]10  שומעים . אך לא ברור, 20-מדווח משהו ל" נפרד"של

 ]..., כנראה, היו שם גם, אבל: מילים כגון
 
 

2224B2225 שעהB 73אוקטובר  16 - 15 -" מקדח"רשת קשר חטיבתית 
2226B06:12 – 04:47 

04:47 

 .עבור, 20כאן  "נפרד"של  10
 .עבור, "נפרד"של  10 כאן
פרוס משני צידי , ללא שליטה, 5! שים לב, 20כאן 

 .עבור, "לכסיקון"
נתקל , נכנס פנימה" בסין. "הבנתי, רות ]"נפרד"של  10[

 .עבור, באש חזקה
 .עבור? האם באש של טנקים, 20כאן 

 .המתן] "נפרד" של 10[
שנפצע ושהה בטנק שלו  79ד "מג –ל עמרם מצנע "סא[

 .1של  10כאן  20] ט"ליד טנק המח
 .עבור, רות, 20כאן 

אחרת , מכאן, יכול להיות שכדאי לבוא עם כוח ]1של  10[
 .זה לא ייגמר שמה

. הם כל הז, אני לא יודע מאיפה האויב שמה, 20כאן 
כך הם אומרים לי  אחר, בהתחלה הם אומרים לי ממזרח

 .עבור, אני רוצה לאתר את זה. מצפון
יהיה  ,אם אנחנו נכנס ליום שמה ,בכל מקרה ]1של  10[
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, כדאי להכניס איזשהו כוח פה .העסק הרבה יותר מסובך
 .על הציר ,מצפון

04:48 

 . נמתין רגע, 20כאן 
. עבור, 20כאן " נפרד"של  10. עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10. עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 ".נפרד"של  10כאן 
 .עבור? מה המצב עכשיו, 20כאן 

 .עבור? האם אתה מנחית על הצומת, 11כאן  20 ]5של  11[
 .עבור, זה האויב מנחית על הצומת. שלילי, 20כאן 

 .עבור? האם האויב, 11כאן  ]5של  11[
, האויב מנחיתרק , אנחנו חדלנו כל אש על הצומת, 20כאן 
 .עבור

04:49 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

ח "בדו
 14חטיבה 

נא הקש 
 כאן

? האם כוח מגיע לחלץ אותי. זה ברור, 11כאן  ]5של  11[
 .עבור
, 50" טרטור"עד , מערבה" טרטור"אתה תמשוך ב, 20כאן 
 .עבור

 .עבור? האם רשאי לנוע במכה אחת ]5של  11[
 .עבור, אמור שנית, 20כאן 

 .עבור? האם רשאי לתת מכת אש ולנוע, 11כאן  ]5של  11[
הכלים שלך מערבה אני רוצה שאתה תרכז את , 20כאן 

 .עבור, 50" טרטור"ל
" לכסיקון"הכלים שלי מערבה לצומת , 11כאן  ]5של  11[

 ".טרטור" –
? האם נשארו לך כלים מזרחה מהצומת, 20כאן , כאן

 .עבור
יש באזור הצומת עוד כמה כלים , חיובי, 11כאן  ]5 של 11[

 .עבור, שלי פגועים
 .עבור, תקיניםאני מדבר על כלים , 20כאן 

 .המתן, 11כאן ] 5 של 11[

04:50 
ברשת , בטעות, קורא – 184גדוד /'פ ו"מ –וקטור [

 כאן 10. עבור, וקטורכאן  10. כאן וקטור 10 ]החטיבתית
 .עבור, קטורו
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 .עבור, ח מצב"דו, 20כאן  21
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 .עבור, "לכסיקון" –" נחלה"נמצא ב, 21כאן  20

 . המשך לנוע צפונה, רות, 20כאן 
 .עבור, 20כאן  "נפרד"של  10

 10-וכ ]טנקים[ "כבדים" 5נשארו לי , 11כאן  20 ]5של  11[
 .עבור, אני לא רואה את כולם ,]שים"נגמ[ "בינוניים"

 –" טרטור"תרכז אותם מערבית לצומת , 20כאן 
 .עבור, "לכסיקון"
 .עבור ?יכול להגיע עד מעוז האם, 11כאן  ]5של  11[
 .עבור? עד איפה ]20[
 האם יכול לחזור לרמפות שהייתי, 11כאן  20 ]5של  11[

 ?בהם מקודם

04:51 

 .עבור, 50" טרטור"זה באזור , חיובי, 20כאן 
אני מנהל פה את כל , אין לי עכשיו מפה, 11כאן  ]5של  11[

ליד  ,שהייתיהאם ברמפה איפה , זה מאוד מסובך, העסק
 .עבור? "טרטור"על ציר , הסוללה

 .עבור, חיובי, 20כאן 
 .עבור, נע לשם עם כל הכוח, 11כאן  ]5של  11[

 .עבור, תחלץ כמה שאתה יכול את הכוח, 20כאן 
אני כבר נחלצתי ונע עם הכלים , 11כאן ] 5של  11[

 .עבור, נשארו לי כלים בצומת. התקינים
 .עבור? שמה נפגעיםהאם יש , 20כאן 

אין , חסר לי מפקדים, אין לי דיווחים, 11כאן  ]5של  11[
 .עבור, אני בקושי שולט בכוח, לי מכשירי קשר

 . סוף, 50" טרטור"תחלץ ל, רות, 20כאן 
. עבור, 20כאן " נפרד"של  10 .עבור, 20כאן  "נפרד"של  10
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

04:52 
 .עבור, "נפרד" של 10כאן 
עד , אני דילגתי מערבית מהצומת 5את  !שים לב, 20כאן 
 .עבור? כאן

 .עבור, ברור "]נפרד"של  10[
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אנחנו הפסקנו כל אש , האויב מנחית אש, 20כאן 
 .עבור, ארטילרית שם

 .עבור? הפסקתם "]נפרד"של  10[
כל האש שאתה , אנחנו הפסקנו כל אש, חיובי, 20כאן 

 .עבור, זה האש של האויב, שםרואה 
למה אתה לא נותן מצפון . זה ברור, רות "]נפרד"של  10[

 ?ארטילריה
בסוף הם יורים עם כל , אני לא ידעתי איפה, 20כאן 

בדרך עם יחידת משנה  21. לכן הפסקתי, הסמתוכה הזו
? האם אתה מגלה מקורות ירי .מדרום" אהבה"בשם 
 .עבור

עכשיו בתוך הצומת " בסין", שים לב ,רות "]נפרד"של  10[
 .עבור, ירו עליו מטווחים קרובים, כף מזרחהיויפנה ת

04:53 

 .עבור? עם טילים? עם מה, 20כאן 
 .המתן, לא מסר עוד, המתן "]נפרד"של  10[

 . עבור, 1כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 
לכיוון " בוזוקי"עם השאריות של  ,אני ערוך כרגע, 1כאן 
אני לא , דפקתי פה מספר כלים .ואני לכיוון מערב, צפון

ודי , ודי, לא מזהה, כרגע, בכל אופן, יודע אם נעצרו או לא
 .עבור, עד כאן, שקט
תעלה את , תתארגן במקומך. אני רואה, רות, 20כאן 

 .עבור, "זמיר"כולם על רשת 

04:54 

לא טוב , שהמקום הזה כרגע ,הבעיה היא. רות, 11כאן ] 1[
, תיקון, וקצת, למעשה, כי אני חשוף למערב ,להתארגנות

 .עבור, רק למערב
 .עבור? לכיוון מערב? רבעלאיזה מ, 20כאן 

 .עבור, חיובי ]1[
עוד מעט נראה איך אנחנו , תתארגן שם. רות, 20כאן 

 .עבור? 2האם אתה מזהה את . ממשיכים הלאה להתארגן
כרגע אני עומד בכיוון , עד כמה שאני יודע, 11כאן  ]1[

 .עבור, הוא מאחורי, מערב
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 ".נפרד"של  10-מ 20, 20
 .עבור, רות, 20כאן 

 407מגדוד ' פלוגה ב[ "בסין"דפקו על "] נפרד"של  10[
, כנראה ממערב, מטנק שלנו, ]סרן גדעון גלעדי בפיקוד

 .עבור, בורח משם ,כנראה ,ר"החי
 .עבור? ר המצרי"האם החי, 20כאן 

 .עבור, חיובי] "נפרד"של  10[
 .רות, 20כאן 

 .עבור !חדל כל אש, 5של  11
 .עבור, אני לא יורה, 11כאן ] 5של  11[

 !אתה לא יורה! לא לירות, תוודא זאת היטב, רות, 20כאן 
 .עבור

04:55 

 .לא יורה, חיובי, 11כאן ] 5של  11[
 . רות, 20כאן 

. עבור, 20כאן  "נפרד"של  10. עבור, 20כאן  "נפרד"של  10
 .עבור, 20כאן  "נפרד"של  10

 .עבור, "נפרד"של  10כאן 
? האם זה טנק או שזה טיל. לא יורה בכלל 5, 20כאן 
 .עבור

מייד נראה , המתן, טוען שזה טיל" בסין" "]נפרד"של  10[
 .עוד

? ר שלך"יחהאם אתה התחלת בהסתערות עם ה, 20כאן 
 . עבור

 אחרי ,רוצה לחצות את הצומת, המתן "]נפרד"של  10[
 .עבור, ואז אכנס ,]טנקים[ "כבדים"ה

? מזרחה מהצומת-אני מבין שאתה מטהר צפון, 20כאן 
 .עבור

04:56 

..  אני מבין שאתה מטהר צפון, 20כאן  "נפרד"של  10
 ]21 נקטע על ידי[
. עבור? האם מזהים מקורות ירי, 21כאן " אהבה"
 .עבור? האם מזהים מקורות ירי, 21כאן " אהבה"
 ]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[
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 .עבור, רות, 20כאן 
 ]אך לא שומעים ,20מדבר עם מישהו [

 .עבור? 1האם אתה מזהה את . רות, 20כאן 
 ]אך לא שומעים ,20מדבר עם מישהו [

 .סוף, חיובי, 20כאן 

04:57 

 .עבור? מקומך, 20כאן  22
 .]"נפרד"של  10י "ע נקטע[. ,22כאן 

, חוצים את הצומת, במהירות ,6תחנות  "]נפרד"של  10[
 .עבור

 .עבור? מקומך, 20כאן  22
 .עבור, נמצאים איתנו 1הכלים של , איתך, 22כאן 
 .עבור? איזה כלים, 20כאן 
 .עבור, הטנקים עם, 22כאן 
, 2אני רוצה שתיקח רוורס ותיכנס מאחורי . רות, 20כאן 

 .עבור, עם כל הכלים האלה שנמצאים פה במרחב הזה
 .סוף, מיד מעביר את זה, רות, 22כאן 

 .עבור, 20כאן  2
 ]אך לא שומעים, עונה, כנראה, 2[
 .עבור, 11כאן  20] 5של  11[

04:58 

שנפגעו  1עם כל מיני כלים של , .אני עם ה, 20כאן 
פחות , נע צפונה כחצי קילומטר ]פצועים[ "צהובים"ו

  .עבור, ונכנס מדרומך, אליך, אפילו
 ]אך לא שומעים, עונה, כנראה ,2[

לפחות נהיה מקובצים , אני בשטח פתוח גם, רות, 20כאן 
 .עבור, "שיק"וננסה להגיע ל

 ]מישהו עונה אך לא שומעים[
  ].לא ברור[כאן  22
 .עבור, רות, 20כאן  5של  11

שהוא כבר הגיע , מוסר לי" בוזוקי"של  1, 5של  11כאן 
אני ביקשתי שהם ינועו . והתחבר עם כוח שלנו" מצמד"ל

 .עבור, דרכך, או מערב למזרח או יבואו לחלץ אותנו
 .עבור? האם זה כלי אחד או כמה ,"בוזוקי"של  1, 20כאן 
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זה כמה כלים והם אמרו לי שהם , 11כאן  ]5של  11[
 .עבור, 41-ו 40התחברו כבר עם 

 .עבור? כמה כלים הם .תכוון אותם לרמפה שלך, 20כאן 

04:59 

עכשיו , אני עוד לא ברמפה, אני לא יודע, 11כאן  ]5של  11[
 .עבור, ]א ברורל[ אבל עוד לא, אני מתחיל לנוע לרמפה

 .עבור ,ח מצב"דו, 20כאן  "נפרד"של  10
 .1של  10כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
 שהוא גם, "שיק"האם לא כדאי להתיישב על  ]1של  10[

 .עבור? מכשול טבעי
אני רוצה , יכול להיות שיש כלים באזור הזה, 20כאן 

 –" לכסיקון"קודם כל לגמור את העסק של צומת 
ואחר כך נתארגן שם מפני ששמה יורים ויכול " טרטור"

 .עבור, "טרטור"ו" שיק"להיות שיש כלים בין 
זה , אבל כמו שהכלים שלנו עכשיו פרוסים, רות] 1של  10[

אנחנו מעט כלים ופה יתחיל להיות . לא טוב ליום
 .שהוא מכשול ,"שיק"טוב לשבת לדעתי על  .סמתוכה

05:00 

 .עבור, 20כאן  "נפרד"של  10. עבור, 20כאן  "נפרד"של  10
 .עבור, 1כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
וודאי בשטח פה  .יש לי פה כרגע נפגע אחד, 1כאן 

, לא מצליח להתקשר" בוזוקי"אני עם . מסתובבים עוד
 .עבור, הוא ירד מהרשת שלי לגמרי

, אתה נשמעת במקביל לעוד מישהו, אמור שנית, 20כאן 
 .עבור

05:01 

 –יש לי פה פצוע אחד שאני צריך לפנות אותו  –' א, 1כאן 
מכל העסק הזה נדפקו פה , דבר שני. עצמו" בוזוקי"זה 

 "כלים מהירים"כולל " בוזוקי"כלים של  3איזה 
של  3או " בוזוקי"אני עם משנה , דבר נוסף .]שים"נגמ[
כרגע לא מצליח , מי שהצלחתי להתקשר קודם, "בוזוקי"

 .עבור, הם לא עונים לי, להתקשר בכלל
 .עבור? האם קיבלת ,20] 1[
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 .עבור, קצרותדבר . אמור שנית, 20כאן 

05:02 

, יש לי פצוע כאן שאני צריך לפנות, אני אומר שנית, 1כאן 
תיקחו , כך שאם אתם נכנסים פנימה כדאי שתעברו דרכי

לא מצליח " בוזוקי"משנה , "בוזוקי"אני עם  –' ב. אותו
 .עבור, ליצור קשר

של  1. 2 ]מפקד[ "קודקוד"אצל " בוזוקי"משנה , 20כאן 
  .המתן, "מצמד"שבכלל נמצא ב ,נדמה לי ,"בוזוקי"

 5של  11. עבור, 20כאן  5של  11. עבור, 20כאן  5של  11
 .עבור, 20כאן 

 .מזרחה ,"טרטור"על  עליתי, "נפרד"של  10כאן  20, 20
05:03 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

ח "בדו
 14חטיבה 

נא הקש 
 כאן

 .עבור, 20כאן  5של  11
 ]אך לא שומעים ,20עם  מישהו מדבר[

 .סוף, רות, 20כאן 
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

  .מתקדם עם הציר מזרחה ]לא ברור[ ,"נפרד"של  10כאן 
 .עבור, לאט, אמור שנית, אתה נשמע מקוטע, 20כאן 
 .עבור, אני מתקדם במהירות מזרחה, "נפרד"של  10כאן 

05:04 

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 .עבור, "נפרד"של  10כאן 

 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, 40כאן , בשלך ,20 ]44[

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10כאן  20
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 2עם  ,אני מתקדם עכשיו מזרחה, "נפרד"של  10כאן 
 עם הכוח של טוביה תאםכדאי ל, לפני ]טנקים[ "כבדים"
 .עבור, ]מ טוביה רביב"אל – 600ט "מח[

 .עבור? "טרטור"אתה נע על  .נע עלטוביה לא , 20כאן 
 .עבור, מזרחה" טרטור"על , חיובי] "נפרד"של  10[

05:05 
מ "אל – 421ט "מח[אלא חיים , זה לא טוביה, 20כאן 

האם יש לך , "טרטור"עד , 42אתה תגיע עד . ]חיים ארז
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 .עבור? התנגדות
, אש משני הצדדים, יש אש משני הצדדים ]"נפרד"של  10[

 .עבור
 .עבור, 42" טרטור"אתה תגיע עד . רות, 20כאן 

 .עבור, משתדל, רות] "נפרד"של  10[
 .עבור? האם ההתנגדות חזקה, 20כאן 

 .אש מנשק קל ,בעיקר, לא כל כך] "נפרד"של  10[
 . רות, 20כאן 

 ,44כנראה , מישהו[. עבור, 20כאן  21. עבור, 20כאן  21
 ]אך לא שומעים, מדבר במקביל

 .סוף, קורא לך 40, 20] תחנת ממסר[
 .עבור, 20כאן  21

 .עבור, בשלך, 40כאן  20 ]44[
 .עבור, רות, 20כאן 

05:06 

 .המתן, 40כאן  ]44[
 .עבור, 11כאן  20 ]1של  11[

 .עבור, רות, 20כאן 
 האם אתם עכשיו נעים בשיירה אחת גדולה] 1של  11[

 .עבור ?מזרח-צפון, .מער-לכיוון צפון. עבור, וארוכה
עם הכלים הפגועים , 2אנחנו נכנסים לתוך , חיובי, 20כאן 
אנחנו " טרטור"ועם גמר כיבוש , להתארגנות ,1של 

 .סוף, נתארגן בצורה אחרת
, זאת אומרת, אני נמצא כרגע ממערב לך, לידיעתך, 1כאן 

 .עבור, למעשה אתה נכנס גם לתוכי
 .עבור, אני רואה אותך, אני יודע, 20כאן 
, תנצנץ כדי שאני אראה את הכלי שלך אישית 1, 20כאן 
 .עבור

 .עבור, 11כאן  20] 5של  11[
 .עבור, רות, 5של  11 עצמךתקרא ל, רות, 20כאן 
 ..]20נקטע על ידי [..אני , 5של  11כאן 

 .עבור, רות, 20כאן  5של  11
של  10נקטע על ידי [.האם אתה מביא אלי ] 5של  11[
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 .]"נפרד"

05:07 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

ח "בדו
 14חטיבה 

נא הקש 
 כאן

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
, ]שיבושים בקשר[תתארגן על הרמפה , 20כאן  5של  11

 .עבור, ךבל טפעוד מעט נ
 .חיובי, 11כאן  ]5של  11[

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 ]נגד טנקים[ טי"המערך הנ, שים לב "]נפרד"של  10[

" בסין"של  ]טנקים[ "כבדים" 2 , מצפון חטפתי אש חזקה
 .עבור, אני ממשיך במזרחה, תקועים שם

 .עבור? האם ישנו מערך לכיוון צפון, 20כאן 
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10, 10

לאנשים , 20במקביל לקריאתו של , מדבר[.] נפרד"של  10[
 .קפצו על הכלים האחרים ...]לא ברור -בסביבתו 

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
, רות ]מדבר עם מישהו ברשת קשר אחרת" נפרד"של  10[

 .עבור? האם אתה לבד
 .עבור, אמור שנית הודעתך, 20כאן 

05:08 

כאן  "וגיז". עבור, 11כאן  ]79' גד/'ז' פל[ "וגיז" ]1של  11[
 .עבור, 11

 סוף, "מקדח"אתה קורא ב, 20כאן 
, "נפרד"של  10. עבור, אמור שנית, 20כאן  10, .של 10] 20[

 .עבור, 20כאן 
 .עבור ,"נפרד"של  10כאן 
 .עבור, אמור שנית, 20כאן 
 .עבור, "נפרד"של  10כאן 
 .עבור, ח מצב"דו, 20כאן 

תחנות ] "מקדח"מדבר ויש השראה ברשת " נפרד"של  10[
 .עבור? מה עניינים, "נפרד"

 .עבור? ח מצב"דו, אמור שנית לאט, 20כאן 

05:09 
 ,רות] "מקדח"מדבר ויש השראה ברשת " נפרד"של  10[

 .עבור? האם אתה לבד. עבור? האם אתה לבד
 .עבור, 20כאן  21
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 .עבור, רות, 21כאן 
 .עבור, 20כאן  21

 .עבור, רות, 21כאן 
 .עבור? "לכסיקון" –" טרטור"האם הגעת לצומת , 20כאן 
להיכנס ישר , האם להגיע. עבור, שלילי, 21כאן 

 .עבור? "טרטור"ל
 .עבור, אמור שנית, 20כאן 
 .עבור, "טרטור"האם להיכנס ישר ל, עדיין שלילי, 21כאן 
 .עבור? איפה אתה נמצא, 20כאן 
 .עבור, בדרך, 21כאן 
 .עבור ?"לכסיקון" –" נחלה"האם עברת כבר את , 20כאן 
 .עבור, חיובי, 21כאן 
" נפרד"של  10קח תחת חסותך את  !שים לב, רות, 20כאן 
נגד [ .ט.יש שמה מערך נ, תראה מה המצב, "אהבה"ואת 

, תראה מה קורה שם ודווח לי, "טרטור"מצפון ל ]טנקים
   .עבור

05:10 

? כרגע ,התנועה חופשית" טרטור"האם עד , רות, 21כאן 
 .עבור
 . המתן, 20כאן 

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10. עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 .עבור, 40כאן  20 ]44[

 .עבור, רות, 20כאן 
 .המתן, 40כאן ] 44[

 .עבור, 40כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 

אני מוכרח לגמור איתך כמה , ואל תסגור, ח מצב"דו] 40[
 .דברים

05:11 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 

מדי פעם בפעם , שלי בולמים כלפי צפון 2-ו 1, 20כאן 
יש מספר ניכר של כלים , יש כמה, זוכים להתקפות נגד

 "טרטור"ומצפון ל" לכסיקון" –" טרטור"בצומת  .פגועים
רציני מאוד שמגלה עקשנות  ]נגד טנקים[ .ט.מערך ניש 

 .עבור, רבה
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לעיון 
ח "בדו

 14חטיבה 
נא הקש 

 כאן

 –" טרטור"האם כוח האויב נמצא מצפון לציר  ]40[
 ?"שיק"לבין , "לכסיקון"מערבה לציר , "לכסיקון"

יכול , "שיק"אני נמצא מצפון ל. לא ידוע לי על כך, 20כאן 
כרגע ידוע לי על אויב שנמצא . להיות שיש שמה גם אויב

, "לכסיקון" –" טרטור"מזרחה מצומת -צפון. מזר-צפון
 .עבור
 –" טרטור"מזרח לצומת -אויב נמצא צפון, 40כאן 

 ."לכסיקון"
 ..עבור, ט רציני"מערך נ, חיובי, 20כאן 

05:12 

 ?186" סגול"האם זה ב] 40[
 .המתן ]20[
 ?186" סגול"האם זה ב". סגול"האם זה ב ]40[

 .בודק, המתן, 20כאן 
 ".נפרד"של  10-מ 20, 20

 .עבור, רות, 20כאן 
שמנסה  40ברקע נשמע [ ,בערך ,אני נמצא, שים לב] ?[

, האלה דורותי המתממערב לש "]40כאן : "לעלות בקשר
  .עבור

 .המתן] ?[
 .עבור, רות, 20כאן " נפרד"של  10

אך לא , ברקע נשמע מישהו מדבר[, "נפרד"של  10כאן 
האנשים , אחד מטילים ]מ"זחל[" כלי"נתקע לי ] ברור

שלא יירו על , אם אתה מכניס כוח, שוכבים בתעלות
 .עבור, הצומת עצמו

 .עבור? עדייןהאם ההתנגדות שמה כבדה . רות, 20כאן 
 ]נגד טנקים[ טים"התנגדות רצינית עם נ ]"נפרד"של  10[

 .עבור, לפי דעתי, קרובים
 .עבור? בזוקות, האם תותחים או טילים, 20כאן 

05:13 
05:14 
על פי 

ח "דו

 .עבור, 1כאן  20
] נגד טנקים[ט "האם זה תותחי נ, 20כאן " נפרד"של  10

 .עבור? או שזה טילים ובזוקות
 .עבור, 1כאן  20
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חטיבה 
14 

לעיון 
ח "בדו

 14חטיבה 
נא הקש 

 כאן

 .עבור, רות, 20כאן 
, יש איזשהו כוח שמתקרב ממערב לכיוון שלי, 1כאן 
 .עבור
 .עבור? האם אתה מזהה אותו, 20כאן 
כי אני  ,אני עדיין נותן לו להתקרב, אני חושב שכן, 1כאן 

 .עבור, עם מעט כלים
ביחידת משנה  1את האזור של , 1תגבר את  2, 20כאן 

 .עבור, שלך ותצפה לכיוון הזה
 .עבור, "בוזוקי"את משנה  תת לואני יכול ל, רות, 2כאן 

05:14 

ה לו שיעל, "בוזוקי"החזר אליו את משנה , רות, 20כאן 
 .עבור, "זמיר"על רשת 

 .עבור, וקרא לי" בשור"עבור ל, 40כאן  20 ]44[
 .עבור, רות ,20כאן 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, רות, 20כאן 

 .עבור? נכנס כבר לצומת 21האם  ]"נפרד"של  10[
 .עבור? מצבך 21. המתן, 20כאן 

 ?לצומתהאם הוא נכנס , שנית] "נפרד"של  10[
 ?האם הגעת לצומת, 20כאן  21. המתן, 20כאן 
שאלתי אם אפשר לירות לימין ואם הדרך , שלילי, 21כאן 

 .עבור? ה עד הצומתנויפ
. אני אכוון אותך, אני אכוון אותך 21] "נפרד"של  10[

 שם אתה פונה .]לא ברור[. למדורה הגדולה אתה נוסע עד
תדפקו , 10כאן : "שומעיםברקע [ אחרי הפניה, ימינה
 .עבור? האם רות, המדורה הגדולה "]אותם

 .10. כאן 10, 10] ?[

05:15 

 .עבור, 1כאן  2. עבור, 1כאן  2
 .עבור, רות, 2כאן 

 .עבור, רוצה לדפוק לי כלים ,באופן קבוע ,אתה] 1[
אלה כלים שבאים ממזרח . אני לא מבין את זה, 2כאן 

 .עבור, למערב
אני עומד פרוס . תפסיק, אל תירה שם. אני צ, 11כאן ] 1[

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14
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 .עבור? אתה רואה כלים נעים אליך, אני לא רואה, כרגע
? איפה אני נמצא 21 -האם הסברת ל, "נפרד"של  10-מ 20

 .עבור
 . המתן, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, 1כאן  2. עבור, 1כאן  2, 2
 .עבור, 20כאן  2

05:16 

 .עבור, רות, 2כאן 
 .עבור, 1כאן  2

 .עבור, רות, 2כאן 
האם אתה רואה את המדורה שדולקת , שים לב, 1כאן 

 ?עכשיו
 .אני הדלקתי אותה, חיובי, 2כאן 

 .עבור? זה כוח שנע אליך או כוח שעומד, רות ]1[
זה כוח שהגיח ממזרח ונע , זה כוח שלא נע אלי, 2כאן 

 .עבור, לישבןלכיוון מערב אליך 
הכוחות שלי כאן דווחו שאתה . תודה, בסדר, רות, 1כאן 

אני , מה המרחק שלי ממך, עכשיו ככה. יורה לכיוון שלי
לך יש יחידות שגובלות עם . נמצא ממש על הכביש

 .עבור? הכביש
  ?האם אתה יכול לתת נצנוץ, חיובי] 2[
 .המתן] 1[
 – 100עניין של , אתה צמודים אחד לשני, 20כאן  2-ו 1

 .נצנץ 1, מטר 200
 ?האם מזהה ]1[

האם , שלילי, 2כאן . המשך, המשך ?האם, שלילי, 2כאן 
 ?יכול לתת זיקוק

 .המתן] 1[
05:17 
05:15 
על פי 

ח "דו

יש לי , תנו לי רגע את הרשת, 1כאן  "]נפרד"של  10[
 .נפגעים בצומת מכותרים

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21
 .עבור, אפשר היה להבחין בנצנוץ שלו, הוא.. ] 20[

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14
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חטיבה 
14 

לעיון 
ח "בדו

 14חטיבה 
נא הקש 

 כאן

 .עבור, תנו לי רגע את הרשת, 1 -ו 2 ]"נפרד"של  10[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21

, זה חמור מאוד, שלי 8-שה .אני לא מזהה אותו, 2כאן 
 .עבור

. תן לי רגע להודיע לך הודעה דחופה, 20 ]"נפרד"של  10[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20

 .עבור, רות, 20כאן 
ה שלי במרכז הצומת 'חברנתקעו , "נפרד"של  10כאן 

אם אפשר להכניס את  .ומכותרים באש חזקה על כלי רך
 .עבור, היה חשוב, במהירות 21
 .עבור, 20כאן  21. עבור, 20כאן  21

 .עבור, עבור לרשת שלי, 1כאן  2

05:18 

 .יש לי יותר מדי אנשים, אולי אתה תעבור אלי, 2כאן 
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21, 21

 . סוף, עבור אלי, 2כאן  1, 1כאן  2, כאן 2] 2[
היא לא , אני לא יודע כרגע את הרשת שלך, 1כאן  2

, עבור לרשת שלי, ויש לי בעיות בחזית, מיוצבת אצלי
 .עבור
 .סוף, בסדר, 2כאן 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21
 .עבור, 20כאן  21

05:19 

 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, "אהבה"כאן  20
 .עבור, 20כאן  21
ואני , טוב קשר יעלה על 21 .]לא ברור[. ,"אהבה"כאן  20

 .עבור, אתקדם איתו
 ]נקטע[ "נפרד"של  10 ]20[

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
? למה הוא לא נכנס לצומת? 21מה עם , "נפרד"של  10כאן 
 .עבור

 .עבור? למה הוא לא נכנס לצומת, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20, 20
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05:20 

 .עבור, אני על הרמפות, 11כאן  20] 5של  11[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21

 .עבור, 20כאן  1
 .עבור? 21מה עם . עבור? 21מה עם ] "נפרד"של  10[
 .עבור, 5ה של שר]ע... [ ]5של  11[

 . עבור, "נפרד"של  10-מ 21, 21
 .עבור? איך נשמע, 20כאן  2. 20] 20[

 .עבור, 5של  11כאן  20
 .עבור? איך נשמע, 20כאן  2

 .עבור, 5של  11כאן  20

05:21 

 .דבר עכשיו, 20 ]1של  10[
 .עבור, 5של  11כאן  20
 .עבור? איך נשמע עכשיו, 21כאן  20
 .עבור, ח מצב"דו, 1של  10כאן  21

, "מקדח"ברשת , 2כאן  1, "מקדח"ברשת , 1כאן  2 ]2[
האם אתה הכלי . אתה נמצא על ידי. זיהיתי אותך

 .עבור? הקיצוני מצפון
, אני לא עומד לכיוון צפון. שלילי, 1כאן  2. המתן, 20 ]1[

 .עבור, אני עומד לכיוון מערב
 ?דרום -הולך צפון, אבל האם זנב השדרה שלך, חיובי ]2[

 .עבור
 .עבור, דרומה' הולך צפון ור ]1[

05:22 

האם אתה קיצוני מדרום או קיצוני , יפה ,]נקטע[כאן  ]2[
 .עבור? מצפון

  .אני מרכז בדרום] 1[
 .אני מנצנץ לאחור ,שים לב, 1כאן  20

אני אשלח לך את משנה . אני מזהה אותך, רות, 2כאן 
 .עבור, "בוזוקי"

לי פה כי אין , אני לא רואה טעם לשלוח לכאן, 1כאן 
הרכס שאתה עומד , האם מאחור, עמדות ואני קצת נחות

 .עבור? אפשר לתפוס אותו, עליו
 ,אני עומד על פלטה, גם אני לא עומד על רכס, 10כאן ] 2[

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14
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 .עבור, מתכונן לתפוס עוד מעט את הרכסים
 .עבור, 1כאן  20, רות] 1[
 ]אך לא שומעים ,עונה, כנראה, 20[

אין לי קשר " ,בוזוקי"מבחינת , הפעםעוד , היישר, 1כאן 
 .עבור, איתו
אתה רוצה  יפהא, "בוזוקי"אני אעביר לך את , 2כאן 
 .עבור ?אותו

פה עומדים עוד כלים של , 1זה רק , "בוזוקי"זה לא  ]1[
 .ואין לי קשר איתם" בוזוקי"

05:23 

 .עבור, "בוזוקי"שלושה של , ברשת שלי, יש לי, 10כאן ] 2[
 .עבור, שיעביר אותם לרשת שלי. רות, 11כאן ] 1 של 11[
 .עבור, 20כאן " נפרד"
ונקטע " בשור"ברשת , בטעות, קורא..["זמיר"תחנות ] 1[
 ]20י "ע
 . עבור, 20כאן " נפרד"

 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, "מקדח"ב ,20כאן  2

 .עבור? איך נשמע עכשיו, 21כאן  20
 .עבור, 20כאן  21

 .עבור? איך נשמע עכשיו, 21כאן 
 .עבור, 20כאן " אהבה"

 .עבור? איך נשמע עכשיו, 21כאן  20

05:24 

 .עבור? איך נשמע, 20כאן  5של  11
מתחיל לטפל , אני נמצא על הרמפה .היטב, 5של  11כאן 

? מה אני עושה הלאה. יש לי מעט מאוד כלים ,בנפגעים
 .עבור

, יותר גבוהים.. ] לא ברורו 5של  11-מדבר במקביל ל] [20[
 .עבור

 .עבור, 22כאן  21, 21
 .עבור, רות, 21כאן 

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10, .של נ 10] 20[
, "נפרד"של  10כאן . עבור, רות, 20כאן ] "נפרד"של  10[
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 .עבור, רות
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 .עבור, רות, "נפרד"של  10כאן 
 .עבור, רות, 1 כאן

05:25 

 .]1נקטע על ידי [. ,"נפרד"של  10כאן  20
האם קראת , 1כאן  20. עבור? האם קראת לי, 1כאן  20
 .עבור? לי

 .עבור? 21מה עם , "נפרד"של  10כאן 
 .עבור? איך נשמע, 21כאן  20

 ".שקמה"ב ,11כאן " שקמה"תחנות  ]5של  11[
 .עבור, 1כאן  2. עבור, 1כאן  2

 .עבור, רות, 2כאן 
תשים לב לא לירות , אני משפר כלים לכיוון שלך, 1כאן 

 .עבור, עליהם

05:26 

? האם אתה רוצה לתפוס אצלי בכיוון מערב, רות, 2כאן 
 .עבור

 .עבור, אני חושב שזה הכי הגיוני, חיובי ]1[
, כזה' נסגור מין ח, אז תפוס לכיוון מערב, רות, 2כאן 
 .עבור
 .סוף, בסדר, רות, 1כאן 

, ותפוס לכיוון מערב 1-הצטרף ל, "בוזוקי"משנה ] 2[
 .עבור

, 2כאן  22. עבור, עבור לרשת שלי, 2כאן  22, כאן 22] 2[
 .עבור

 ]נקטע, לא ברור[ ,5של  11כאן  20
 .עבור, "מקדח" ..]לא ברור[] ..2[

05:27 

 11וקוטע את  ,במקביל 22-קורא ל 2[יש , 5של  11כאן  22
 .5של  11כאן  ]5של 
 .עבור, 21כאן  20
מזכיר את המילה , מישהו מדבר ברקע[ 5של  11כאן  20

 .עבור, "]נחלה"
 .עבור, 21כאן  20
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 .עבור? מי שומע, 21כאן " מקדח"תחנות 
 .עבור, 5של  11כאן  20. עבור, 5של  11כאן  20
 .עבור, 5של  11כאן  22

05:28 
 .עבור, 2כאן  20. עבור, 2 כאן 20
 .עבור, "מקדח"ב, 5של  11כאן  22

05:29 

 ]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[
 .עבור, 2כאן  20
 .עבור, 5של  11כאן  22
 .עבור, 2כאן  20

 .עבור, רות, 21כאן 
 ]אך לא שומעים ,מישהו עונה[

 .עבור? מיקומך, 21כאן 
 ]אך לא שומעים ,מישהו עונה[

05:30 

 .עבור, 5של  11כאן  20
 .עבור, 21כאן " נפרד"של  10, 20 ]21[

 .עבור, 2כאן  20
 .עבור, רות, "מקדח"כאן 

 ]דיבורים לא ברורים ברשת הקשר[
 .עבור, אמור שנית, "מקדח"כאן 

 ]מישהו עונה אך לא שומעים[
 ]נקטע[רק רגע .] ?"מקדח"[

05:31 

 . עבור, 20כאן  1
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10
 .עבור, "מקדח"כאן " בשור"של  20

 ]אך לא שומעים, עונה, כנראה, מישהו[
 .עבור? ממי אתה רוצה חבירה, "מקדח"כאן 
 .עבור, רות, 1כאן 
האם  ."שיק"דרומה לעבר  ,"לכסיקון"בציר  ,נוע, 20כאן 

 .עבור? 111" סגול"מזהה 
 .המתן ]1[

05:32 
 .עבור, 21 כאן 20

 . 21 -אני קורא ל, 20כאן 
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 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, רות, 21כאן 
 .עבור? מקומך, 20כאן 
אני מחכה להוראות לאן , ממש לפני הצומת, 21כאן 

 .עבור? להיכנס
אליך ותקבל ממנו " נפרד"של  10תקלוט את , 20כאן 

 .עבור, ח מצב ותמונת מצב ותפעל בהתאם"דו
  .רות, 21כאן 

 .עבור, 21כאן " נפרד"של  10
 ]אך לא שומעים, כנראה, עונה" נפרד"של  10[

05:33 

 .עבור? מאיפה מקורות הירי? מאיפה יורים עליך, 21כאן 
 ]אך לא שומעים, כנראה, עונה" נפרד"של  10[

, הודעה, 5של  13כאן  20. עבור, הודעה, 5של  13כאן  20
 .עבור
 .עבור, רות, 20כאן . עבור ,רות 20כאן 

 .עבור? בידינו" מצמד"האם  ]5של  13[
 .עבור, חיובי, 20כאן 

 .עבור, אמור שנית ]5של  13[
 .עבור, חיובי, 20כאן 

 .עבור, "מצמד"לאזור , אני נע עם הפגועים שלי] 5של  13[
 .עבור? מקומך, נוע לשם, רות, 20כאן 

, צפונית למוצב 500-ברמפות ש, מיקומי כרגע] 5של  13[
 .עבור

05:34 

 .עבור? מדוע שלא תישאר ברמפות, 20כאן 
משום שבעוד רגע יהיה פה אור ודופקים אותנו ] 5של  13[

 .עבור, כמו ברווזים מהצד השני
 .עבור? האם יש שם אויב בצד השני, 20כאן 

 .אמור שנית] 5של  13[
 .עבור, אין שם אויב בצד השני] 20[
 .עבור, בצד השני של התעלה] 5של  13[

 .עבור, אין שם שום אויב, 20כאן 
 ]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[
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, תישאר מחוץ למעוז על הרמפה שם, .עזוב את, 20כאן 
 .עבור

 .היישר, 13כאן ] 5של  13[
 . עבור, בצד השני יש כבר כוחות שלנו, 20כאן 

 .עבור, "מקדח"כאן  20
 .עבור? האם קלטת, 20כאן  13

 500-כ, אני נמצא באזור הרמפות, קיבלתי] 5של  13[
 .עבור, צפונית למעוז

תארגנו שם את הפגועים ותטפלו בהם . רות, 20כאן 
 .סוף, בינתיים

 .עבור, "מקדח"כאן  20

05:35 

, אני לא מזהה אף אחד, אני עוד מעט בצומת, 21כאן 
 .עבור

 .עבור, "מקדח"כאן  20
 ]נקטע[.הא ,20כאן  1

 .עבור, אמור שנית, 1כאן  20
כאן  20. עבור, "מקדח"כאן  20. עבור, "מקדח"כאן  20
 .עבור, "מקדח"

 .5של  12כאן  20

05:36 

 .עבור, "מקדח"כאן  5של  12. עבור, "מקדח"כאן  5של  12
 ?20האם יש לך קשר עם , 5של  12כאן 

אם תוכל , 20-דרכך ל, 5של  12שים לב , שלילי ]"מקדח"[
מבקש מיקום לחבירה של " בשור"של  6-ש, למצוא אותו

 . עבור, 4יחידת משנה שלו עם 
, בשביל להציל את עצמי 20אני צריך את , 5של  12כאן 

 .עבור, תמצא לי אותו, 20אני צריך את . עכשיו
 .המתן, רות ]"מקדח"[

 .עבור, "מקדח"כאן  20 .עבור, "מקדח"כאן  20
 . המתן, "מקדח"] 22[

 .עבור, 22כאן  5של  12
 .עבור, רות, 5של  12כאן 

 .עבור ,"נפרד"של  10-מ 21 05:37
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 .עבור, ח מצב"דו, רות, 22כאן , 5של  12כאן ] 22[
 "כבדים" 8יש לנו עכשיו . ח כלים"קבל דו, 5של  12כאן 

  ]קשר הפרעת[.. מהם אחד לא תקין ועוד ]טנקים[
תנו לי רגע  .ח מצב"הפסיקו רגע עם הדו ]"נפרד"של  10[

 .להוציא את האנשים שלי מהאש
, "שמאלה: "בקשר פנים, ברקע אומר[. עבור, 21 ]?[
: בקשר פנים, צועק ברקע[ .עבור, 21 ]"שמאלה חזק"
 ]"שמאלה"

 10-מ 21. עבור? האם נכנסת לצומת, "נפרד"של  10-מ 21
 .עבור, "נפרד"של 
 .עבור, 22כאן  5של  12

 .עבור, רות, 5של  12 כאן
 .עבור, 20כאן  2

05:38 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21
 .עבור, 20כאן  2

 ]נשמעים במקביל 20-ו 21. נקטע[.בדרך אליך , 21כאן 
 .עבור, 20כאן  2

 .עבור, רות, 2כאן 
כאן  21"בקרע נשמע [... אנחנו נכנסים ל! שים לב, 20כאן 

תוך , 111" סגול"ינוע לאזור  1 .. ]"עבור, "נפרד"של  10
. כלפי צפון 111-יתפוס עמדות ב, אבטחה לאגפים ולדרום

  .עבור? עד כאן, אתה תהווה משמר עורפי
 .עבור, רות, 2כאן 
בדרכך חזרה יש כמה  .תיפרס כמה שיותר. רות, 20כאן 

יל את זה על יחידת טת, שצריך לגרור ]טנקים[" כלים"
 .עבור, שתגרור את זה לאזור ההוא ,משנה שלך

, ברקע נשמע שמישהו מדבר במקביל[ .עבור ,רות, 2כאן 
 ]ברור אך לא

יכול לשלוח , יזוז 1-אחרי ש ,עוד מעט, אתה, 20כאן 
שאתה בכדי , ]טנקים[" כלים"יחידת משנה לאסוף את ה

 .עבור, אחר כך לא תתעכב
 ]נקטע[רות , 2כאן 
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 .21, אל תיסע, אל תיסע 21] ?"אהבה["
 .עבור? פה ]פצועים[" צהובים"מה ה] 20[

05:39 

 .עבור, ימינה, ימינה, הגעת לצומת םא, 21כאן 
 ]ברור אך לא, ברקע נשמע שמישהו מדבר במקביל[
 .אני לא רואה פה שום צומת] ?"אהבה"[
 .עבור! דחוף! דחוף] ... ?"נפרד"של  10[
 .עבור, 22 ]לא ברור] [20[

 .עבור, רות, 22כאן 
 .עבור, דחוף, "נפרד"של  10-מ 20

 ]אך לא שומעים, 22את , שואל 20[
 .עבור, הם כולם איתי, רות, 22כאן 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור ?1-האם אתה נותן פקודות ל, 2כאן  20, 11 ]2[

 .סוף, הוא קיבל פקודה ברשת שלו, חיובי, 20כאן 
 1-ה האלה אחרי ש'אתה תזוז עם כל החבר, 2כאן  22

 .עבור, החפי
 .סוף, זה ברור ,22כאן 

 .עבור, "מקדח"כאן  22
 .עבור, 20כאן  1

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 ]מישהו מדבר אך לא שומעים[
 .5 ]לא ברור] [?[

 .עבור, רות, 27כאן 
 .עבור, "נפרד"של  10 ]לא ברור[

05:40 

, .וקילומטר צפו 2-אני רוצה שקילומטר צפונה מ] 20[
 .]"נפרד"של  10נקטע על ידי [.תוריד  "לכסיקון"מערבה מ

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .5של  12כאן  20
 .עבור, דחוף, "מקדח"ב, 24כאן משנה  20, 20
 .עבור ,דחוף, "נפרד"של  10כאן  20
 .עבור, קורא לך כל הזמן" נפרד"של  10, 2של  20כאן  20

 .עבור? 111" סגול"האם הכוונה אצלך מ..  ]27[
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 .עבור, "נפרד"של  10כאן  20
 תרביץ אש על האזור של ?. שלילי, 20כאן . המתן, 20כאן 

 .עבור, 145, 141 "סגול", .מאה ארבעים ו
 .סוף, 145, 141 ]27[

 .עבור, דחוף, "מקדח"ב ,24כאן משנה  20
 .עבור, 20כאן  1

05:41 

 .דחוף, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, 20כאן  1

 . עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, רות, 1כאן 
 ...]לא ברור[.., לא לרוץ יותר מדי מהר, 20כאן 

 .עבור, דחוף, דחוף, דחוף, "נפרד"של  10כאן  20
 .סוף, היישר, 1כאן 

 .עבור, דחוף, קורא לך" נפרד"של  10, 20 ]"מקדח"[
 .עבור, ח מצב"דו, 20כאן  21
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20

 .עבור, בשלך, 40כאן  20 ]44[
 .עבור, דחוף, קורא לך" נפרד"של  10, 20] "מקדח"[

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, 20כאן  21

 .דחוף, קורא לך" נפרד"של  10, 20 ]"מקדח"[
תכנס , קורא לך כל הזמן" נפרד"של  10, 2של  20כאן  20

 .עבור, לרשת שלו

05:42 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10כאן  20
 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, דחוף ,"נפרד"של  10-מ 20

 .סוף, דחוףקורא לך " נפרד"של  10, 20, 20 ]"מקדח"[
 עבור, "נפרד"של  10-מ 20

 .עבור, 5של  11 ]לא ברור] [5של  11[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20". נפרד"של  10-מ 20

 .עבור, קורא לך" נפרד"של  10, 20, 20] "מקדח"[
 .עבור? איך נשמע, 24כאן משנה " נפרד"של  10
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ואני  מחסלים לי את היחידה בצומת, "נפרד"של  10כאן 
 .עבור, לא מסוגל לקבל קשר

 ..]20נקטע על ידי [.כאן משנה 
 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, דחוף, "מקדח"ב, 24כאן משנה  20, 20

05:43 

 .עבור, 24כאן משנה  21
 .עבור, 20כאן  21
 .עבור, דחוף, 24כאן משנה  20, 20

 .עבור, רות, 20כאן 
, דקות 10קורא לך כבר " נפרד"של  10, 24כאן משנה 

קרא , לא מצליח להשיג איתך קשר, מחסלים אותו בצומת
 .סוף, לו

 .עבור? מי, 20כאן 
 .עבור, "נפרד"של  10 ]24משנה [

 .עבור? מי אתה, 20כאן 
 .24משנה 

 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10, 20כאן 
 .עבור, "נפרד"של  10כאן 
 .עבור? מה העניין, 20כאן 

05:44 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

ח "בדו
 14חטיבה 

נא הקש 
 כאן

 4-פגעו בי ב. שים לב, קורא לך הרבה זמן "]נפרד"של  10[
 ,הרבה אנשים שלי שוכבים בצידי הכביש, .כלים וכל ה

, תופת ]נשק קל[ ל"האש היא אש נק, 21ביקשתי את 
 .עבור
 . רות, 20כאן 

 .עבור, 20כאן  24משנה , 24
 .עבור, רות, 24כאן משנה 

 .עבור? 21מה עם , 20כאן 
 . המתן, 24 משנה כאן
 ]אך לא שומעים ברור, מדבר/עונה 21[ ,21כאן 

 .עבור, 24כאן משנה  21
 ]אך לא שומעים, "נפרד"של  10-במקביל ל, מישהו מדבר[
 .מזרחה וממשיך" טרטור" אני נע בציר...  ]"נפרד"של  10[
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 .עבור, אני מבקש להודיע ליחידה שבאה מולי
 .עבור, 24כאן משנה  21, 21

 ]טנקים[ "כלים"תתחיל לדלג ולגרור את ה, 20כאן  2
 .עבור, הפגועים

 .עבור, 20כאן  24משנה 
 .עבור, רות, 24כאן משנה 

 .עבור? 21מה עם , 20כאן 
אנסה , "מקדח"לא שומע אותו ב, 24כאן משנה 

 .סוף, "חידלון"ב
 .עבור, בשלך ,40כאן  20 ]44[

 .עבור, רות, 20כאן 
 .]לא ברור[., 40כאן  ]44[

05:45 

 ]לא ברור, ברקע 40שומעים את ', א1י "ע נקטע[ ,40כאן 
 .עבור', א1-מ 1
 ]אך לא שומעים, עונה לו, כנראה, 1[
 .עבור, נכבה לי הטנק ]'א1[
 ]אך לא שומעים ברור, מדבר ברקע 40[
 .עבור, אמור שנית ]?20[
 ]אך לא שומעים ברור, מישהו מדבר[

 .עבור, רות, 20כאן 
 .עבור', א1-מ 1

 .עבור, רות, 20כאן 
 ,נפגע] טנק[ "כלי"ה, 21כאן ] ט"איש צוות מטנק הסמח[

 .עבור
 .עבור, 21כאן  20] ט"איש צוות מטנק הסמח[

 .עבור, רות, 20כאן 
 "כלי"ה, 21של  הכלי כאן ]ט"איש צוות מטנק הסמח[
 .עבור, נפגע ]מפקד[ "קודקוד", נפגע ]טנק[

 .עבור? ]קצין מבצעים[" מברג"איפה , רות, 20כאן 
 18יחד עם  אני נמצא, ]קצין מבצעים[" מברג"כאן 

, "לקקן"באזור  , 3של ] תחנת איסוף גדודית –ד "תאג[
 .עבור
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05:46 

 .עבור, ]קצין מבצעים[" מברג"כאן  20
 .עבור, 21כאן  20] ט"איש צוות מטנק הסמח[

  .רות, 20כאן 
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 .עבור, "נפרד"של  10כאן 
 .עבור ?מה המצב שלך כרגע, 20כאן 

" כלים" 4, אמרתי לך כבר אלף פעמים ]"נפרד"של  10[
 "כבדים"ביקשתי להכניס , נשרפו בצומת שלי ]מים"זחל[
 .עבור, והם עדיין לא נכנסו ]טנקים[

, קוטע ואומר בקשר פנים 20[ ,נכנס לשם 21. רות, 20כאן 
 "]!סע מהר !סע מהר: "לנהג הטנק, תוך כדי ירי במקלע

  .והוא נפגע מהנכנס לש 21
ברקע נשמע ירי מקלעים של טנק [ עבור, 20כאן " אהבה"

 .]ט"המח
? כוחות שלנו" טרטור"האם יש על ציר  ]"נפרד"של  10[

 .עבור
 .עבור, אמור שנית, 20כאן 

כוחות  ,ממזרח ,"טרטור"האם יש על ציר ] "נפרד"של  10[
 .עבור, מזרחהכי אני נע  ?שלנו
 .אני בודק את המצב שם, 20כאן 

05:47 

 ]אך לא שומעים ,יםמדברמספר אנשים [
 .המתן, הרשת עמוסה, רות .. ]"מקדח"[
 !פתח באש, צפון עמדות כלפי .]לא ברור[..] 20[
 .סוף, "בשור"עבור ל.. ] ?[

 .עבור, ]לא ברור[כאן  20
 .המתן רגע, 20כאן 

 .עבור, 1 ]לא ברור[ ]1[
 .עבור, "מקדח"כאן  20
 .עבור ,1כאן  20

 .עבור, רות, 20כאן 
 ]ברור אל[ שכתובאיפה , בוא נגיד, באזור שנכנסתי, 1כאן 

 .עבור, רציני ]טנקים[" כלים"יש ריכוז , שתי החוליות
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אני , מצפון לזה, מצפון לזה, אני נמצא איתך, 20כאן 
, ]ט"שומעים ירי מקלע של טנק המח, ברקע[ רואה טנקים

 .עבור? מה הבעיה

05:48 

 .עבור, עדכנתי אותך, שום בעיות, 1כאן 
 בקשר לחילוץ הכוחמה , 20 ]נשמע ברקע? "נפרד"של  10[

 .עבור? שביקשתי
 .שירו עלינו, יש טנקים, מצפון לזה.  ]לא ברור[..] 20[
 .עבור? מה בקשר לטנקים לצומת, 20] "נפרד"של  10[

אני מיד מתארגן ונותן , המתן רק דקה, רות, 20כאן 
 .סוף, פקודות

 ?"טרטור"האם יש תנועה על ציר , "נפרד"של  10כאן 
 .עבור, שלא ידפקו אותי

 ]דיבור לא ברור ברקע[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20

 ]דיבור לא ברור ברקע[
 .עבור, "מקדח"כאן  20

 .עבור, על הדיונות..  ]לא ברור] [20[
מיקום  מבקש, "בשור"של  6-מ, קבל, "מקדח"מ 20

 .עבור, איתך, לחבירה של יחידת המשנה שלו

05:49 

" זמיר"תחנות  ,]79' גד/'פלוגה ז[" יגוז"תחנות ] 1של  11[
] 79' גד/'פלוגה י[" יוק", תפסיקו את הברדק, 11כאן 

, "יוק" אתה תארגן את "יגוז"', א "וקי", יישאר במקומו
תארגן את הכוח שלך על הרכס שאתה עומד  "יגוז", תיקון

 .עבור, עליו
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 .תסתכל ימינה ,1] ?[
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20, 20, 20

 . הוא נפגע, ]טנקים[ "כלים"עם  21הכנסתי את , 20כאן 
 .עבור? איך נשמע, 20כאן " אהבה"

האם אתה יודע מה עם הכוחות , "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור? ממזרח ,"טרטור"בבאים ה
 .ירדו מיד אליך, ]כביש[ "שחור".... ] 20[
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 ...על ה הכלי שנוסע ]1של  11[
 ,"טרטור"עם הכוחות שבאים מ מה, 20 ]"נפרד"של  10[

 .עבור? ממזרח
 .עבור? איזה כוחות אלה, 20כאן 

05:50 

יש פה ערפל , 41אמרת לי לנוע רק עד  ]"נפרד"של  10[
האם יש כוחות , אני לא יודע בדיוק איפה אני נמצא, גמור

 .עבור? "עכביש"או שאני יכול לנוע עד , "טרטור"על 
יש כוח  52" עכביש"ו" טרטור" –" עכביש"באזור , 20כאן 
? יש לך התנגדות, האם באזור שאתה נמצא כרגע .שלנו
 .עבור

אולי בגלל שהם לא , אין כרגע התנגדות ]"נפרד"של  10[
אבל הרבה אנשים שלי נשארו , רואים אותי כי אני בערפל

 .עבור, אני לא יכול להיכנס חזרה, בפנים
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10

 .עבור, רות ]"נפרד"של  10[
יש התנגדות של  ,כרגע ,האם באזור שאתה נמצא, 20כאן 

 .עבור? האויב
 .עבור, שלילי] "נפרד"של  10[

 .עבור? בשטח האם יש לך פצועים שהשארת, רות, 20כאן 
 .עבור, הרבה פצועים בשטח, חיובי ]"נפרד"של  10[

 .עבור? איפה, 20כאן 
 .עבור, מהצומת ומזרחה ]"נפרד"של  10[

 .עבור? כמה התקדמת כבר מהצומת, 20כאן 
, מהצומת] מ"ק[ 4 ,בערך ,אני נמצא כבר ]"נפרד"של  10[

 .עבור, ]מים"זחל[" כלים"אבל רק עם שני 

05:51 
05:50 
על פי 

ח "דו
חטיבה 

14 
לעיון 

 לחיים, 1-אני אודיע ל, יותר מזרחה תחלץ, רות, 20כאן 
, שאתה נחלץ לכיוון ההוא ]421ט "מח – חיים ארז ם"אל[

 .עבור
עד שאתה  ,אני לא רוצה לזוז מכאן, רות ]"נפרד"של  10[

 .עבור, לא מחלץ את האנשים שלי מבפנים
, תישאר במקומך, אם אין התנגדות. קיי.או. רות, 20כאן 

 .סוף, אני מיד אטפל בחילוץ
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ח "בדו
 14חטיבה 

נא הקש 
 כאן

 .עבור, 21כאן  20
 .עבור, רות, 20כאן 
 .עבור, אני בתוכם, הלכו לי שלושה ,איך שנכנסתי, 21כאן 
 .עבור, אמור שנית, 20כאן 

 האם אתה יכול ליצור קשר עם חיים] "נפרד"של  10[
 .עבור? ]421ט "מח –ם חיים ארז "אל[
...... ] ידוונקטע על " נפרד"של  10-ל, במקביל, מדבר] [21[

לא [...ואני בתוכם  ]טנקים[ "כלים"לי מיד שלושה  הלכו
 ]...ברור

עלה לעמדות לכיוון , עלה לעמדות לכיוון צפון...  ]20[
שים יהיו בתצפית מערבה ודרומה מפני "שהנגמ, צפון

 .סוף, ארגן את העסק .הפתעות
 .ונזוז םאני מציע שניקח אות, 1-מ] 1[
 .עבור, שניתאמור , 20כאן  1

05:52 

 .עבור, דחוף, "מקדח"כאן  20
" כספית" או משנה ]קצין מבצעים[" מברג", 20כאן  21

 .עבור, למכשיר ]קצין קשרסגן [
 .עבור? האם קראת לי, 21כאן 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 21
 .עבור, רות, 21כאן 
 .עבור? מי מדבר, 20כאן 
 .עבור, 21כאן 
 .עבור? מצבך, 20כאן 
, בהתחלה 3דפקו לי מיד , כבר בסדר] לא ברור[, 21כאן 
 .עבור
 .עבור? האם נחלצת לאחור, רות, 20כאן 
 .עבור, חיובי, 21כאן 
, כולל תפנה את הנפגעים, תחלץ לאחור .רות, 20כאן 
 .עבור
 ]נגד טנקים[ .ט.אש נ, זה מחייב להיכנס פנימה, 21כאן 

 .עבור, תופת
 .עבור, "לכסיקון" –" נחלה"תתארגן באזור , רות, 20כאן 
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05:53 

 .עבור, רות, 21כאן 
 .סוף, רות, 20כאן 

 .עבור, "מקדח"כאן  20
 .עבור, 20כאן " נפרד"של  10, .של 10

 .עבור, רות ]"נפרד"של  10[
, ]טנקים[" כלים" 3ונפגעו לו " טרטור"נכנס ל 21, 20כאן 

אפשרות להוריד  40אני אבדוק עם  .הוא נחלץ לאחור
מזרח -מאזור צפון] גדוד טנקים[יחידת משנה גדולה 

מזרח ותתאר -אתה תפגוש אותם בצפון, מערב-לדרום
 .עבור, להם את המצב שם

 – 41בסביבות  ,"טרטור"אני נמצא ב, רות] "נפרד"של  10[
 .עבור, 42

 .סוף, רות, 20כאן 
 .עבור, 5של  11כאן  20

 .עבור, רות, 20 כאן

05:54 

יש לי הרבה , אני התארגנתי ברמפות, 5של  11כאן 
האם אני  .ותקועיםפגועים ] שים"טנקים ונגמ[" כלים"

 .עבור? "לקקן"לכיוון  ,"נחלה"על ציר  ,יכול לנוע אחורה
] שים"טנקים ונגמ[ "כלים"אתה אישית עם ה, 20כאן 

 ]מפקד[ "קודקוד"תמנה , 50" טרטור"התקינים תישאר ב
 .עבור, "נחלה"בציר , שיפנה לאחור את הפצועים

אולי  –לא ברור [" נחלה"האם ב, 11כאן  ]5של  11[
 .עבור, ?]?"יוסטון"

 .עבור, "לכסיקון" –" נחלה"ב, 20כאן 
 .סוף, חיובי, 11כאן ] 5של  11[
 .עבור, "מקדח"כאן " בשור"של  6

05:55 

 .עבור, "מקדח"כאן " בשור"של  6
 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
שיבוא  ,דרומה" לכסיקון"תראה מי יורד על , 20כאן  22

 .עבור, מיד לכאן
 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 .עבור, "נפרד"של  10-מ
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05:56 

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 "]נפרד"של  10-מישהו מדבר במקביל ל[
 .עבור', א2-מ 2

 .עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20
 ]אך לא שומעים ,"נפרד"של  10-ל, כנראה, עונהמישהו [
 .עבור? "עכביש"האם אני יכול לנוע ל] "נפרד"של  10[
 ]אך לא שומעים ,"נפרד"של  10-ל, כנראה, עונהמישהו [

05:57 

 "טרטור"על , "טרטור"על אני , שלילי ]"נפרד"של  10[
לחלץ  ]טנקים[ "כבדים"אני רוצה לזרז את ה .41-2באזור 

 .עבור, שלא יקלעו לשם ליום, את האנשים שלי
לתפוס עמדות  ,להסתובב, "אהבה"כאן " אהבה"תחנות 

 .סוף, לצפון
 .עבור', ב1] ?[
 .עבור, 20כאן  2

05:58 

חילצנו ] פצועים[" צהובים"את כל ה ]לא ברור[ ,2כאן 
    .סוף ,עכשיו עולה ערפל, כבר

 . עבור, 20כאן  2
 ]ברור אך לא שומעים ,ממשיך לדבר 2[
 .עבור, 20כאן  2

 ]נקטע[ 2כאן 
 .עבור', א1-מ 1

" כלים"יש , 111" סגול"תפס עמדות באזור  1, 20כאן 
 .עבור, "לכסיקון"ממערב ל, שיורים עליו מצפון ]טנקים[

עוד מעט יהיה , אנחנו מטפלים בהם, יורים גם עלי, 2כאן 
 .עבור, לא יראו מטר, ערפל
, 111לאזור , אחורה, אתה, אם כך ,דלג .רות, 20כאן 
 .עבור

 ...]לא ברור...[אני לא רוצה , 10כאן ] 2[
 .עבור, רק עם פצועים, בסדר, 20כאן 

 .חיובי, חיובי] 2[
 ]רחשים משך כדקה[

 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20 06:00
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".נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ  
.עבור, ]קצין מבצעים[" מברג"כאן  20  

.עבור, ]לא ברור[כאן " מברג" ]?[  
.עבור, רות ]"מברג"[  
]אך לא שומעים ,"מברג"מישהו מדבר עם [  

06:01 

.עבור, רות, 20כאן   
.עבור, רות, 20כאן  2  

.עבור, "נפרד"של  10-מ 22, 22  
.עבור, רות, 20כאן " נפרד"של  10  

ט "מח –ם חיים ארז "אל[ האם חיים, "נפרד"של  10כאן 
.עבור? "טרטור"נכנס כבר על ציר ] 421  

ם חיים "אל[שיכניס את חיים  40-אני ביקשתי מ, 20כאן 
ט "מח –ם טוביה רביב "אל[או טוביה  ]421ט "מח – ארז
" טרטור"יפגשו אותך ב, "טרטור"עם יחידה בציר ] 600
.עבור, תתאר להם את המצב והם יכנסו להתקפה, 41  

תגיד להם בדיוק שאני עכשיו על , רות ]"נפרד"של  10[
הם עלולים , כי לא רואים פה עכשיו מחצי מטר, "טרטור"

.עבור, לתקוף את האנשים שלי  
.עבור? איפה אתה בערך נמצא, 20כאן   

.עבור, כך אני משער, 42, 41בסביבות ] "נפרד"של  10[  

06:02 

.סוף, רות, 20כאן   
.עבור, רות ]?[  
.עבור, רות ]?[  
.עבור, 1 ]?[  
. עבור, רות, 20כאן  2  

.עבור, 20כאן  22  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 22[  

שיפגשו " טרטור"שאלה שבאים מ ,42תאם עם , 20כאן 
.עבור, את הכוחות שלנו, 41" טרטור"ב, .שמה את ה  

]אך לא שומעים, ראהכנ, קורא 2[  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים, כנראה, עונה 2[  
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? מיקומך ,111זה לא כל כך הולך טוב באזור , 20כאן 
.עבור  
.עבור, אני עדיין שומר מגע עם האויב ,2כאן   
? יש שמה ]טנקים[" כלים"כמה , בסדר, רות, 20כאן 
.עבור  
.עבור, איתי חמישה, 2כאן   

06:03 

.עבור ?מה זאת אומרת, 20כאן   
.עבור, .]לא ברור[. התחלתי לדלג, 2כאן   
. רות, 20כאן   

.עבור, 20כאן  1  
]שומעיםאך לא , כנראה, עונה 1[  

.עבור, 111לעמדות על  ]טנקים[" כלים"עלה , 20כאן   
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 1[  

תעלה . עורפיים ]טנקים[" כלים"אבל יש , רות, 20כאן 
.עבור, אותם לעמדות ולפתוח באש על האויב  

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.המתן, 20כאן   

פלוגה [ "יגוז""] מקדח"ברשת , בטעות, קורא 1של  11[
.עבור, 1כאן  ]79' גד/'ז  
אז שיפסיקו , 10כאן ] "מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 2[

אתה , .ש ]טנקים[" כלים"תגיד לי מי זה ה, לירות דרומה
. עבור! נוסע צפונה  

]? [10.  
אתה נוסע , 10כאן  11 ]"מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 2[

.עבור, תלך דרומה, צפונה  

06:04 

. עבור, 20כאן  1. עבור, 20כאן  1  
]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 1[  

.עבור, 50.55התדר , "בוזוקי", 20כאן   
" לכסיקון"התחיל לדלג כוחות על  2! שים לב, 20כאן  1

.עבור, תזהיר את היחידות שלך, דרומה  
.עבור, 1] 20[  

. 5של  12כאן  20  
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.עבור, רות, 20כאן   
?50" טרטור"האם מישהו בא לחלץ אותנו מ, 5של  12כאן   
 ]שים"טנקים ונגמ[" כלים"האם יש לכם , 20כאן 

.עבור? תקינים  

06:05 

ומספר ] מים"זחל[" בינוניים"יש מספר ] 5של  12[
.הרבה נפגעים ,תקינים ]טנקים[" כבדים"  

תקינים להשאיר  ]שים"ונגמטנקים [" כלים". רות, 20כאן 
נפגעים להעמיס על כלים ולפנות  .11בעמדות בפיקוד 

אמרתי את זה כבר לפני חצי , "לכסיקון" –" נחלה"בציר 
.עבור, 11-שעה ל  

?"נחלה"ל" טרטור"האם אפשר לנוע מ, רות] 5של  12[  
" נחלה"ל ,"מצמד"דרך  ,"טרטור"אפשר לנוע מ, 20כאן 

.עבור, הדרומ" לכסיקון"ומשם ב  
.]לא ברור[., רות ]5של  12[  

" עכביש"לעבר , "עכביש"לעלות על , "לקקן"ב, 20כאן 
.עבור, 55  

.בסדר, רות] 5של  12[  
.עבור, 20כאן  ]קצין רפואה חטיבתי[ 28  
.עבור, "מקדח"ב ]קצין מבצעים[" מברג"כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
באזור , אני מחזיק אצלי, ]קצין מבצעים[ "מברג"כאן 

עם כל הדברים  ,]ש תחנת איסוף גדודית"נגמ[ 18, "לקקן"
.עבור, כך שאפשר לפנות אלי, והעזרים שלו  

.עבור ?28איפה . בסדר, 20כאן   

06:06 

 ,"עכביש"נמצא על  28, ]קצין מבצעים[" מברג"כאן 
. עבור, 55" עכביש"באזור   

 15-האנשים מתקלוט אליך אם כך את , רות, 20כאן 
ותוביל " שקמה"תעלה להם על רשת , ]5: ל"צ, טעות[

.עבור, "לקקן"ל ,"לכסיקון" –" נחלה"אותם בציר   
זה מה שאני עושה בערך כל  ,]קצין מבצעים[ "מברג"כאן 

.עבור, אני כבר אעצור אותם, "לקקן"שיעלו על , הלילה  
.סוף, "שקמה"תיצור איתם קשר ב, 20כאן   
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]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים ,20עם  מישהו מדבר[  
.בסדר, רות, 20כאן   

.עבור, 20כאן  22  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 22[  

יחידת משנה שנמצאת  40-אני קיבלתי מ! שים לב, 20כאן 
ואני רוצה שהיא תתפוס עמדות באזור " מצמד"אצלו ב

תעלה אותה על , מי היחידה הזו 42תסגור עם , "סרוק"
.עבור, הרשת  

06:07 

.עבור, "נפרד"של  10-מ 20, 22  
.עבור, רות, 20כאן   

האם נכנסה כבר היחידה , 20כאן ] "נפרד"של  10[
.עבור? "טרטור"ל  

עוד לא קיבלתי תשובה  .אני חושב שעדיין שלילי ,20כאן 
.עבור? האם אתה מזהה אבק .אני אודיע לך .40-מ  
 ?"עכביש"האם פתוח הציר עד , 20כאן ] "נפרד"של  10[

.עבור? האם נסעו בו היום, "עכביש"עד " טרטור"ציר   
.עבור, 41-אתה נמצא ב, שלילי, 20כאן   

.עבור, 42-ב, לפני זה] "נפרד"של  10[  
תישאר  .עוד לא" טרטור"על , נסעו" עכביש"על , 20כאן 

. עבור, הם יעברו דרכך, במקום  
, כי אם יעלה הבוקר, מבקש לזרז, רות ]"נפרד"של  10[

.עבור, יהיה חמור מאוד בצומת  
.סוף, בסדר, רות, 20כאן   

06:08 

]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20עם מישהו מדבר [  
.עבור, יגיע 2-אחרי ש ,אנחנו נתארגן פה, חיובי, 20כאן   

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, "לכסיקון"בא על ציר  2 !שים לב, 20כאן  1  
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
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 .]לא ברור[. ,אף אחד לא יורה על הכוחות שלך, 2כאן  ]?[
.עבור, בהתקפה  

06:09 

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.סוף, "מקדח"דיברת ב, 20כאן   

.עבור, 2כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   
].ברורלא [., 2כאן   
תפוס , 111" סגול"ערך באזור ינוע וה .חיובי, 20כאן 

.עבור, 111-עמדות צפונה ב  
..]לא ברור[., 2כאן   

אתה תגיע  ]טנקים[ "כלים"עם כמה , שים לב, 20אן כ 2
.עבור? לכאן  

]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  
.עבור? 5כ "סה] 20[  
]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  

06:10 

? ]טנקים[" כלים" 6האם כל היחידה שלך מונה , 20כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  
? ]טנקים[" כלים" 6האם כל היחידה שלך מונה , 20כאן 
.עבור  

]שיבושי קשר[  
-יהיו לך בסיכומו של דבר ב ]טנקים[ "כלים"כמה  ]20[

.עבור? 111  
]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  

, לא שלנו, מכוח אחר, אתה תקבל עוד תגבור. רות, 20כאן 
 111" סגול"ל" סרוק"ואני רוצה שתתפוס עמדות בין 

.עבור, ותסגור כלפי צפון  
]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  

, יוכל להתארגן יותר מאוחר 1-י רוצה שאנ. רות, 20כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[  
.סוף, 111-תדווח הגעה שלך ל. רות, 20כאן , 1כאן ] 20[  
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]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, 1כאן  2  

06:11 

.עבור, רות, 20כאן   
]אך לא שומעים, מדבר 1[  

.עבור? האם שמעת ,2. רות, 20כאן   
.עבור, הודעה, 44כאן  20  

.עבור, "בשור"האם ב, 20כאן   
 לכיוון ,עוברת אליך 1של  1יחידה של  .בשלך, שלילי ]44[
  .עבור, יכנסו לרשת שלך .]טנקים[ "כבדים" 5, "סרוק"

.עבור? ]טנקים[" כלים"כמה , 20כאן   
.עבור, 5 ]44[  

.עבור, חמישהאין מה להכניס , 20כאן   
.ה מה שהוא יכול לשלוחז ]44[  

.עבור, 40תן לי את , זה לא טוב, 20כאן   
.המתן] 44[  

?האם זה לא נראה לך מספיק, 40כאן   

06:12 

, 21אני הכנסתי לשם עכשיו את  !שים לב. שלילי, 20כאן 
 3ומיד עם הכניסה  ]טנקים[" כלים" 8או  7עם איזה 

צריך פה להכניס . שלו ]טנק[" כלי"ה כולל, נפגעו
] 600ט "מח[ 2אני הייתי מציע את , ]מפקד[ "קודקוד"

יקבל את , מזרח-מצפון, שהוא ייכנס מדרום, אישית
שנמצא  ]582ר "מפקד גדס -נתן שונרי [הפרטים מנתן 

.עבור, יתכנן תוכנית חפוזה ויתקוף, 42או  41" טרטור"ב  
?2דיברת על , 40 ]40[  

" טרטור"מי שפנוי שם באזור , 1או  2. חיובי, 20כאן 
.עבור, "עכביש"ו  
. אני מטפל בזה עכשיו, לגבי הכיוון ההוא, זה בסדר ]40[

 ]טנקים[ "כלים" 5האם אתה צריך , "סרוק"לגבי 
?"סרוק"ב  

 5-ה, "סרוק"תה לגבי יהאם הכוונה שלך הי, 20כאן 
.עבור? ]טנקים[" כלים"  
.כן] 40[  
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גם , בסדר ,]טנקים[ "כלים" 5. לא הבנתי, כך אם, 20כאן 
.עבור, זה טוב  

?כן, אתה צריך אותם ]40[  
.עבור? לך שם הכרחיים האם הם, 20כאן   

06:13 

 ,פשוט כדי להעביר אותם. ספיקו כאן אחדיםילי , לא ]40[
.בעוד כמה דקות לצד השני  

אני  ,אם אתה לא זקוק להם באופן מיוחד. רות, 20כאן 
.עבור, מעוניין להשתמש בהם כאן  

גם כן  9-אני רוצה להעביר ל. 5-את הני אתן לך א] 40[
.עבור, משהו לצד השני  

.סוף, ברור, ברור לי, 20כאן   
.עבור? האם הוא בדרך אלי, "נפרד"של  10-מ 20  

זה לא , מארגנים את זה, עדיין, בשלב זה שלילי, 20כאן 
.עבור, המתן בבקשה, דבר שהולך תוך דקה  

.בסדר, רות "]נפרד"של  10[  
]אך לא שומעים, כנראה, 20-קורא ל מישהו[  

.עבור? מי קרא, 20כאן   
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  

06:14 

 .תארגן את העניינים, "לקקן"גש ל, ברוך בואך, 20כאן 
 .שלנו 5ישנם נפגעים של , ישנו 50" טרטור"ב, שים לב

 –" נחלה"ומשם בציר " מצמד"לעבר  ינועו שהם
.עבור, "לקקן"לעבר " לכסיקון"  
]אך לא שומעים ,מישהו עונה[  

פלגה " לקקן"באזור  ישש 28-תגיד ל !שים לב, 20כאן 
.עבור, אלא משהו יותר רציני, 18רפואית ולא   

]אך לא שומעים ,מישהו עונה[  
שלך האם אתה לוקח איתך גם את הכוח . רות, 20כאן 

.עבור? מים"לזחל  
]אך לא שומעים ,מישהו עונה[  

.סוף, רות, 20כאן   
.עבור, 20כאן ', א4', ב4. עבור, 20כאן ', ב 4  

. עבור, 20כאן  21  
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06:15 

.עבור, 20כאן  21 .עבור, 20כאן  21. עבור, 20כאן  21  
.עבור, רות, 21כאן   
.עבור? מיקומך, 20כאן   
.עבור, "לכסיקון" –" נחלה", 21כאן   
.עבור'? ב4-ו' א4מה עם , 20כאן   
.עבור, אני אנסה להשיג איתם, אין לי קשר, 21כאן   
..]נקטע[.., 20כאן   

]רחשים משך כדקה[  

06:17 

? 42-מי יחידת המשנה שאנחנו מקבלים מ, 20כאן  22
.עבור  

]אך לא שומעים, כנראה, עונה 22[  
והם נמצאים אבל הוא אמר לי שאנחנו מקבלים , 20כאן 

.עבור, "מצמד"ב  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 22[  

.עבור, חיובי, 20כאן   
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 22[  

.עבור, "יניב" ]לא ברור[, 20כאן   
.עבור, 21כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
פלוגה  –" גלון["" אוןגיל"יש פה עוד כוח של , 21כאן 

תחת [. פ.שהוא כרגע ת ]טנקים[" כלים" 8עם ] 407' גד/'ג
.עבור, ]צנחנים[" אדומים"ה ]פיקוד  

.עבור, רות, 21כאן  ]20[  
.עבור, אפשר אולי להשתמש בו, 21כאן   
מה  ,"לכסיקון" – "טרטור"ב, השאלה היא כזו, 20כאן 

.עבור? קורה שם  

06:18 

' דפוקים'] טנקים[ גדול של" באלק"שמה יש , 21כאן 
טילים נגד [ טתים"חוטפים נ, שעוברים את זה ואיך

.עבור ,]טנקים  
.עבור? אפשר להוריד על זה ארטילריה םאה, 20כאן   
של  10, "נפרד"מכיוון שהחברה של  ,לדעתי לא, 21כאן 

.עבור, מהנמצאים ש, "נפרד"  
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-41" טרטור"אישית נמצא באזור " נפרד"של  10, 20כאן 
.עבור, שלו נמצאים שם ]חיילים[" אפרוחים", 2  

.עבור, לכן אי אפשר להוריד ארטילריה, רות, 21כאן   
.עבור? האם אתה במגע עם האזור הזה, רות, 20כאן   
פה אבל  ,לכן לא במגע, כרגע יש פה ערפל כבד, 21כאן 

.]נקטע[.עפים מדי פעם גם טילים שלהם בערפל   
.עבור? איך נראית לך התקיפה של דבר כזה. רות, 20כאן   
.עבור, אני הייתי הולך ממזרח, 21כאן   
שיחידת משנה , 40-זו ההצעה שלי גם ל. רות, 20כאן 
.עבור, תעשה זאת, 20אפילו בפיקוד , כמו שלנו, שלנו  

06:19 

.עבור? האם כך סוכם, 21כאן   
.סוף, בבדיקה, עדיין לא, 20כאן   

.עבור, 1של  11כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים ,כנראה, מדבר 1של  11[  
. המתן, 20כאן   

.עבור? 111" סגול"האם הגעת ל, 20כאן  2  
.עבור, 20כאן  2  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 2[  

.עבור? 111" סגול"האם הגעת ל, חיובי, 20כאן   
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 2[  

" סגול"אני נמצא קצת יותר מערבה על . רות, 20כאן 
.עבור? האם מזהה אותי, 111  

06:20 

]אך לא שומעים, כנראה, עונה 2[  
, אני רוצה לשלוף אותו החוצה, פה מסתובב 1, 20כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים, כנראה, עונה 2[  
 ,יחידת משנה" סרוק"לאזור  קבלאתה ת, 20כאן 

אני רוצה שאתה , המתן, "מצמד"באזור  נמצאת עכשיוש
.עבור, אני אסמן לך מקומי, תקפוץ אלי  

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, רות, 20כאן   
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]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
הוא ידלג יותר דרומה לרכס  ,אז אם כך. רות, 20כאן 

.סוף, השולט ממש  

06:21 

.5של  12כאן  22  
.עבור, רות, 20כאן  1  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 1[  

.המתן רגע, 20כאן   
.5של  12כאן  22  

]אך לא שומעים ,כנראה, עונה 22[  
הם נעים  ]שים"נגמ[" בינוניים" 3אני שולח , 5של  12כאן 

שלא ידפקו אותם שם  ,"נחלה" דרך, "לקקן"לכיוון 
.בדרך  

]אך לא שומעים ,כנראה, עונה 22[  

06:22 

, "נחלה"ל" טרטור"אני שולח אותם מ. רות, 5של  12כאן 
" לקקן"ל, "לכסיקון"על , "נחלה"מ, "מצמד"דרך 

יש , מה שאני מבקש ממך, "עכביש"משמה יהיה פינוי על 
, כוחות שלנו, "מצמד" –" נחלה"באזור של , "נחלה"על 

.  שלא ידפקו אותם  
]אך לא שומעים ,כנראה, עונה 22[  
 מלאים ]שים"נגמ[" בינוניים" 3-ו, רות ]5של  12[
  .]פצועים[" צהובים"
. 'ב18 ]?[  
.עבור, 20כאן ' ב4  
]אך לא שומעים', ב4כנראה , עונה מישהו[  

תגיע לאזור שנקרא , ושים לב, נוע יותר דרומה, 20כאן 
 –" עכביש"כקילומטר וחצי מדרום ל, שלט, 4-ג, בערך

יש שמה נתיב שנקרא , קילומטר וחצי, "לכסיקון"
.עבור, 4" גבעול", 3" גבעול"  
]אך לא שומעים', ב4כנראה , עונה מישהו[  

06:23 
איפה  .תתארגן שם, 20כאן , תתארגן שם, 4כאן  ]20[
.עבור'? א4  
]ך לא שומעיםא', ב4כנראה , עונה מישהו[  
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אז אני רוצה . עוד מעט נשתלט על זה, רות, 20כאן 
.עבור, תארגנו באזור שאמרתית' א4שאתה ו  

]אך לא שומעים', ב4כנראה , עונה מישהו[  
, גשו לשם להתארגןיאז תודיע לו ות, בסדר, רות, 20כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים', ב4כנראה , עונה מישהו[  
. רות, 20כאן   

.עבור, 20כאן  21  
.עבור, רות, 21כאן   
 –" עכביש", "לקקן"באזור של , צריך לארגן שם, 20כאן 

לפרוס , ]מים"טנקים וזחל[" כלים"את ה, "לכסיקון"
.עבור, אותם ברווחים  

.עבור? "לכסיקון" –" עכביש"האם אמרת , 21כאן   
מה שאפשר , באזור ההוא לארגן אותם, חיובי ,20כאן 

.עבור, מהש  

06:24 

אני מעביר פה את המקום של  ,אם ככה, רות, 21כאן 
 נשארוניגש עם מה ש" וןגילא"ל" לכסיקון" –" נחלה"
. לשם לארגן את העניין ,כרגע ,שהוא גם מפנה" אהבה"מ  

', ב4ו' א4יגיעו  4" גבעול"אני רוצה של, רות, 20כאן 
.רעבו  

.עבור, רות, 21כאן   
, "נחלה" –" טרטור"יפונו דרך  ,5נפגעים של , 20כאן 

 –" נחלה", "מצמד"שמגיע ל" טרטור"זאת אומרת 
. עבור, "לקקן"ל" לכסיקון"  

.עבור, רות, 21כאן   
.סוף, רות, 20כאן   

.עבור, 20כאן  2  
]אך לא שומעים ,כנראה, עונה 2[  

-יכול להיות שאני נמצא כ, הגבעהאני נמצא על , 20כאן 
 ,לראות בתצפיתהמתן אני אנסה , מטר מדרום לך 100
.סוף  

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
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]אך לא שומעים, כנראה, 5של  12קורא ל 22[  

06:25 

.עבור, רות. עבור, רות, 22 ]?5של  12[  
]אך לא שומעים, כנראה, 5של  12מדבר עם  22[  
שידליקו אני אגיד להם  ,הם יצאו ,רות ]?5של  12[

.אורות  
]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  

.המתן, 20כאן   
]לא שומעים ברור אך, 20מדבר עם  2[  

]......לא ברור..[! שים לב, 20כאן   

06:26 

] אך לא שומעים ברור, מדברים 2-ו 20[  
.עבור, 20כאן  1  
אך , עם מפקדים נוספים וייתכן שגם' ב4, 1מדבר עם  20[

]לא שומעים ברור  

06:27 

.עבור? זיהית האם, 20כאן  2  
.עבור? זיהית האם, 20כאן  2  
.עבור, "גנדי"כאן משנה " מקדח"  

.עבור, 1של  10כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

, ]כביש[ "שחור"על ה ]לא ברור[ 1-אני ממליץ ש] 1של  10[
].לא ברור.[ ]כביש[ "שחור"ינוע כולו על ה 2  

".שחור"ה] לא ברור[, 20כאן   
]אך לא ברור, מדברים 1של  10-ו 20[  

.עבור, "נפרד"של  10-מ 20  
.עבור, רות, 20כאן   
האם אפשר להוריד אש על צפון , "נפרד"של  10כאן 

.עבור? הצומת  
.עבור? מזרח לצומת-מצפוןכמה , 20כאן   

 1-הכוונה כ – 256" לכסיקון[" 256על "] נפרד"של  10[
.עבור, "]לכסיקון" –" טרטור"מ מצפון לצומת "ק  

06:28 
.עבור, 20כאן  27  

.עבור, רות, 27כאן   
בדיוק ].. אך לא שומעים ברור, ומורה לו 27מדבר עם  20[
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.עבור, בדיוק איפה שהעיגול, 256על   
.עבור, 256על העיגול של ] 27[  
.עבור, כדאי קצת מזרחה "]נפרד"של  10[  
 184ד "מג. אך לא שומעים ברור, מדברים ברשת הקשר[

תעביר ": לאחד מאנשי הצוות שלו, בהתרגשות, מורה
]"גנדי"של .... תעביר ל, ...ל  

? בריא איזשהו כוחשם האם יש לך , "נפרד"של  10-מ 20
.עבור  
.עבור? איפה, 20כאן   

.עבור, "לכסיקון" –" טרטור"באזור  "]נפרד"של  10[  
.עבור? מדוע, לא ]20[  
קורה גם לכוון את האש וגם לראות מה  "]נפרד"של  10[

.עבור, עם האנשיםשם   
.לעשות ]לא ברור[נראה מה , המתן, 20כאן   

06:29 

.עבור, 20כאן ' ב4. עבור, 20כאן ' ב4  
. עבור, 20כאן  1  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 1[  

יחידה  .]טנקים[" כלים"ה אתלהעביר לך רוצה , 20כאן 
.עבור, ]שים"נגמ[" בינוניים"כולל ה, שלך  

]אך לא שומעים, כנראה, עונה 1[  
 ]לא ברור[אני רוצה אחר כך שתיקח את , 20כאן 

.עבור, יעלה ויתפוס את מקומך 2-ו , ותתארגן שם  

06:30 

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, אמור שנית, 20כאן   

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
, 137" סגול" – 112" סגול".... ]לא ברור[...., 20כאן 
.עבור  

בשעה , תשדורות 2מופיעות , 228עמוד , ח החטיבה"בדו
המתבססות על הקלטה שעמדה לרשות מפקד , 06:28

" סגול"נע ומתארגן באזור  79' גד) "1: החטיבה בשעתו
" סגול"תופס את מקומו ב 184' גד. 137" סגול" – 112
מדלג . טנקים תקינים 5נשאר עם  184' גד) "2; "111
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"]111לכוון   
.עבור? תנועה לצפון ]..לא ברור] [20[  
]אך לא שומעים ברור, מדבר 2[  
.עבור, 20כאן  2  

.עבור, רות, 2כאן   
.עבור? האם אתה בתנועה לכיוון צפון, 20כאן   
.עבור, ]לא ברור[ אני, חיובי, 2כאן   
.סוף, ..]לא ברור[.., רות, 20כאן   

06:31 

.עבור, 1כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   
  ....]לא ברור[...יש , 1כאן 
ואז  יבוא 2 ]מפקד[" קודקוד" עוד מעט, רות, 20כאן 

.ל בסדרוהכ  
]אך לא שומעים, 1כנראה  ,מישהו מדבר[  

.עבור, 111" סגול"על אני רציתי , שלילי, 20כאן   

06:32 

]אך לא שומעים, 1כנראה  ,מדבר מישהו[  
עמדות  ,שטח שולטזה  111 .]לא ברור[.. שלילי, 20כאן 

.עבור, טובות כלפי צפון  
]אך לא שומעים, 1כנראה  ,מדבר מישהו[  

?111 ]לא ברור[אתה רואה את , 20כאן   
]אך לא שומעים, 1כנראה  ,מדבר מישהו[  
.עבור, 20כאן  2 .עבור, 20כאן  2  
]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  

.עבור, רות, 20כאן   
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, אמור שנית ]20[  
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  

06:33 

.עבור, ואז נוכל להיפגש" לכסיקון" אני על, רות, 20כאן   
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  

.סוף, חיובי, 20כאן   
.עבור, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  21  
" כספית"כאן  22 .עבור, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  22
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קצין [" כספית"כאן  22. עבור, הודעה, 3 ]קצין קשר[
.עבור, הודעה, 3 ]קשר  

על  06:34
ח "פי דו

14חטיבה   
לעיון 

בדו"ח 
 חטיבה 14
נא הקש 

 כאן

קצין [" כספית"כאן , "מקדח"תחנות , "מקדח"תחנות 
.עבור? מי שומע, 3 ]קשר  
.עבור, רות, 20כאן   
 ,כרגע קיבלתי דיווח, 3 ]קצין קשר[ "כספית"כאן 

 חיילים 30-נמצאים כ, "לכסיקון" –" טרטור"שבצומת 
לא [] טנקים[ "כלים"ליד ה, כנראה, "בסין"של , 3של 

.עבור, ויורים עליהם כרגע ]ברור  
וילכו  ]טנקים[ "כלים"תאמר להם שיכנסו ל. רות, 20כאן 

.עבור, שילכו דרומה, דרומה  
? האם לאורך הציר, רות, ]קצין קשר[" כספית"כאן 
.עבור  
.עבור, דרומה, "לכסיקון"לאורך , חיובי, 20כאן   
יש גם , כמו כן, רות ,]קצין קשר[ "כספית"כאן 

.עבור, איתם ]פצועים[ "צהובים"  
, ]פצועים[ "צהובים"שייקחו איתם את ה, רות, 20כאן 
.עבור  
.סוף, רות, ]קצין קשר[" כספית"כאן   

אלא הכוונה  ,הכוונה לא לאלה, "נפרד"של  10-מ 20
.עבור, שממש בצומת ,לחברה שלי  

.סוף, אנחנו נעשה כל מאמץ להוציא אותם, רות, 20כאן   
 –חיים ארז [ האם הכוח של חיים. בסדר"] נפרד"של  10[

.עבור? כבר יצא ]421ט "מח  

06:35 

הוא . אישית, 40דיברתי על זה עם . שלילי, שלילי, 20כאן 
.עבור, מטפל בזה  

.עבור, 2כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים ,20עם  מדבר 2[  
.עבור, שלילי, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20מדבר עם  2[  
.עבור, "לכסיקון"אני על , 20כאן   
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]אך לא שומעים ,20עם  מדבר 2[  
.סוף, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים ,20עם  מישהו מדבר[  
.סוף, ]לא ברור[, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20עם  מישהו מדבר[  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20עם מישהו מדבר [  

06:36 

הם קיבלו הוראה להתפנות דרומה ואז , רות, 20כאן 
אנחנו עושים פעולה לחלץ  ,במקביל .אנחנו נקלוט אותם

.סוף, אותם משם  
]אך לא שומעים, 20עם מישהו מדבר [  

.סוף, זו הכוונה, 20כאן   
.עבור, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
 ,]טנקים[" כלים"ה, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן 

 .לא נוסעים אבל יורים ,בצומת אתם נמצאים החייליםש
  ....]נקטע[...האם 

.עבור, דרומה ..]נקטע[..] 20[  
.סוף, רות ]3" כספית["  

]אך לא שומעים ,20-קורא למישהו [  
.עבור, רות, 20כאן   

]אך לא שומעים, 20עם מישהו מדבר [  
.סוף, תתארגן שם, רות, 20כאן   

.עבור, 5של  11כאן  20  
06:37 
06:35 
על פי 

ח "דו
14חטיבה   
לעיון 

בדו"ח 

.עבור, ...]לא ברור[... נדמה לי שתירה, 20כאן  2  
.עבור, 10-מ 20, 20 "]נפרד"של  10[  

.עבור, אמור שנית, 2כאן   
.עבור, חוףד, 20, 20 ,20 "]נפרד"של  10[  

]20 [54 T- .עבור, אליך ,"לכסיקון"על ציר , נע צפונה   
,20 "]נפרד"של  10קשר של [ .עבור, 10-מ 20 ,20   
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 חטיבה 14
נא הקש 

 כאן

.עבור, רות, 20כאן   
.עבור, טובחים אותנו, יורים עלינו, 20 "]נפרד"של  10[  

.עבור? מי זה, 20כאן   
אלה שקודם נתקלו עם , 9-ו 10כאן  "]נפרד"של  10[

.עבור, עם טנקים, טובחים אותנו חזק, הפצועים  
.עבור? מאיזה יחידה? מי מדווח, מי, 20כאן   

ר "מפקד גדס -נתן שונרי [ לנתן"] נפרד"של  10קשר של [
.עבור, 10, ]582  

.רות, 20כאן   
.עבור, 20כאן  11. עבור, 20כאן  11  

06:38 

.עבור? 5של  11האם ] 5של  11[  
.עבור, 1של  11, שלילי, 20כאן   

.עבור ?אם אפשר להוריד חיל אוויר ]"נפרד"של  10[  
.עבור, רות, 1כאן   

.עבור, 1של  11] 20[  
.עבור, רות, 1של  11כאן   
.עבור? שלך ]טנקים[" כלים"האם שמעת את ה, 20כאן   

.עבור? אלה] טנקים[ "כלים"איזה , 11כאן ] 1של  11[  
.]נקטע על ידי נתן שונרי[..שזה  אומריםהם , 20כאן   

אני מותקף . דחוף, דחוף, 10כאן  20 "]נפרד"של  10[
הכוונה לחיל [ אוויר תעלה, מכתרים אותי מצפון, מצפון

  .עבור, תעלה אוויר מהר, מהר ]האוויר
.עבור, נמצא מימינך, 20כאן  2  
]לא ברור[, 20כאן  2  
, 11כאן " זוגי" ]"מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 1של  11[

.אנחנו מתארגנים להגנה היקפית, מימין 10  
".נפרד"של  10-מ 20  

.עבור, 20כאן  2  
06:39 
06:38 
על פי 

ח "דו

אני מותקף , "נפרד"של  10-מ 20, רד 2 "]נפרד"של  10[
תעלה , תעלה מטוסים, מותקף מצפון עם טנקים, מצפון

.מטוסים  
]אך לא ברור, מישהו מדבר[  
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14חטיבה   
לעיון 

בדו"ח 
 חטיבה 14
נא הקש 

 כאן

".נפרד"מ 20, 20  
.עבור, 20כאן " נפרד"של  10  
".נפרד"של  10-מ 20, "נפרד"של  10-מ 20  

.עבור, רות, 20כאן   
תעלה , אני מותקף מצפון על ידי טנקים "]נפרד"של  10[

.עבור, תעלה מטוסים, מטוסים  
.עבור, אמור שנית] 20[  
אני עם , אני מותקף מצפון על ידי טנקים "]נפרד"של  10[
.עבור, ר"רק חי ]מים"זחל[ "חצאי כבדים" 2  

.רות, 20כאן   
במקום בקשר , "מקדח"ברשת , בטעות, מדבר ?1של  11[

.רודי תפתח קצת את המאגר ]פנים של הטנק  
, תכניס מהר טנקים או תעלה מטוסים "]נפרד"של  10[

.עבור  
.עבור, 1כאן  20  

06:40 

.עבור, "גנדי" ]סגן[" משנה"כאן " מקדח"  
.עבור, רות, "מקדח"כאן   
.עבור, "יגנד" ]סגן[" משנה"כאן   
.עבור, רות, "מקדח"כאן   

 10-מ 20, "נפרד"של  10-מ 20, 20, 20 ,20 "]נפרד"של  10[
 ,20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של 

חצאי " אני עם שני ,מתקיפים אותי בטנקים, במהירות
.עבור, ר"ורק חי ]מים"זחל[ "כבדים  

]ברור אך לא שומעים ,"נפרד"של  10עם  מדבר 22[  
  .עבור ,הרבה נפגעים, לא יכול לנתק מגע "]נפרד"של  10[
]ברור אך לא שומעים ,"נפרד"של  10עם  מדבר 22[  

06:41 

.אוויר תעלה, תעלה אוויר מהר, 20כאן  "]נפרד"של  10[  
]ברור אך לא שומעים ,"נפרד"של  10עם  מדבר 22[  
.עבור, ]לא ברור[אני צריך , 20כאן  "]נפרד"של  10[  

.עבור, 20כאן " נפרד"של  10  
.עבור, "נפרד"של  10כאן   
האם אתה יכול להיכנס שם לאיזושהי תעלה , 20כאן 
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.עבור? ולהתחבא עם כל החבורה  
, הם ידרסו אותי עם הטנקים, שלילי "]נפרד"של  10[

.עבור  
.עבור? איזה טנקים שמה, 20כאן   

.עבור, ים עלי טנקיםעולמצפון  "]נפרד"של  10[  
.עבור? האם נוסעים או יורים, 20כאן   

.עבור, 20כאן  2  
]אך לא שומעים ,נהעו 2[  

 .את כל הכוח, כלפי צפון, לגבעה הזו, רכז לכאן, 20כאן 
על הגבעה הזו כלפי צפון תהיו מרוכזים , פרוס שםת

, ושלא יפתיעו אתכם עם פגזים בתוך הקנים מוכנים לירי
.עבור  

06:42 

.עבור, 10כאן  20 "]נפרד"של  10[  
ביקשתי ממנו לטפל בזה , 40אני דיברתי עם , 20כאן 

.עבור, בדחיפות  
, הם מחסלים לי את כל היחידה, רות"] נפרד"של  10[

.עבור  
.עבור? באיזה מרחק הם ממך, 20כאן   

 ומדוע אינכם מכניסים, הם ממש עלי "]נפרד"של  10[
.עבור? יותר מהר] טנקים[ "כבדים"  

פה ] טנקים[" כבדים"אין , ]טנקים[" כבדים"אין , 20כאן 
לא [ ,אני מציע .וגם אי אפשר להוריד כרגע מטוסים

, "עכביש"לעבר  ,דרומה תסתלקמכשיר קשר ו ]ברור
.עבור, ברגל  

.אני אשתדל מה שאני יכול, בסדר, רות"] נפרד"של  10[  
.עבור, תהיה איתי כל הזמן בקשר, 20כאן   

?מה אתה אומר. חיובי "]נפרד"של  10[  
.עבור, תהיה איתי כל הזמן בקשר, 20כאן   

.עבור, אשתדל לקחת קשר"] נפרד"של  10[  
. סוף, רות, 20כאן   

.עבור, 20כאן  1  
.עבור, רות, 1כאן  06:43  
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 ]שים"טנקים ונגמ[ "כלים"האם ריכזת את כל ה, 20כאן 
.עבור? אליך  
אני בערך מה שעשו במערב הפרוע עם , חיובי, 1כאן 

.עבור, העגלות  
אני מקווה שאני אמצא , אני בדרך אליך, רות, 20כאן 

.עבור, אולי תירה זיקוק, אותך  
.עבור, כשתצטרך תגיד] 1[  

.סוף, רות, 20כאן   
.קורא לך 40, 20 ]?[  
 ]טנק[" כלי"ה ]"מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 1של  11[

.תצא החוצה, שעומד מאחורי  
, 11כאן  14 ]"מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 1של  11[

  .עבור
, רות .תרים יד ]"מקדח"מדבר בטעות ברשת  1של  11[

שיצא החוצה מהמעגל , הזה ]טנק[" כלי"תכוון את ה
.עבור, לשמור עליכם מהצד ההוא  

06:44 

, 11כאן  17 ]"מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 1של  11[
.עבור, 11כאן  17. עבור, 11כאן  17. עבור  

" כספית"כאן  20. עבור, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  20
.עבור, הודעה, 3 ]קצין קשר[  
]אך לא שומעים ,עונה) ?22(מישהו [  

]לא ברור[ ]קצין קשר[" כספית"כאן   
]אך לא שומעים ,מדבר) ?22(מישהו [  

06:45 

, 55" עכביש"אני נמצא על , ]קצין קשר[ "כספית"כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים ,מדבר) ?22(מישהו [  
]...לא ברור...[ חיובי, ]קצין קשר[ "כספית"כאן   

]3" כספית"עם , כנראה, מדבר 22[  
]...לא ברור...[. אני סיימתי ,3כאן כספית  22  

06:46 
ייתכן שיש תעבורת קשר ולא .רחשים ברשת הקשר[

]שומעים  
.18 ]1של  11[  

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

06:47 

, האם בצומת, 31-מ" מרגנית" ]מבצעיםקצין [" מברג"
.עבור? "לקקן"ב  

.המתן, רות', א21כאן   
קצין [" מברג", "מרגנית"] קצין מבצעים[ "מברג"

.עבור, 31-מ" מרגנית" ]מבצעים  

06:48 

של  28, תיקון. עבור ]קצין מבצעים[" מברג"כאן  18
.עבור, "מקדח"] קצין מבצעים[" מברג"כאן , "מקדח"  
]אך לא שומעים ,עונה מישהו[  

.עבור, רות, "מקדח"] קצין מבצעים[" מברג"כאן   
כאן  28. עבור, "מקדח" ]קצין מבצעים[" מברג"כאן  28

.עבור, "מקדח" ]קצין מבצעים[" מברג"  
.עבור? מקומך, 31כאן " מקדח" ]קצין מבצעים[" מברג"  

06:49 

]ברור אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
 421חטיבה /599ד טנקים "מג[" ספה"של  2כאן " מקדח"
.עבור, ]ן עמי מורג"רס –  
.עבור, 22כאן " גנדי", "גנדי"] 22[  
.עבור, "מקדח"קורא ב, "ספה"של  2כאן " מקדח"  

06:50 
06:47 
על פי 

ח "דו
14חטיבה   
לעיון 

בדו"ח 
 חטיבה 14
נא הקש 

 כאן

, רות, "מקדח" ]ם"קצין אג[" אולר"כאן " ספה"של  2
. עבור  
.עבור, ]לא ברור[ ,"ספה"של  2כאן   
? 53" עכביש"האם אתה ב, 4 ]ם"קצין אג[ "אולר"כאן 
.עבור  

]ברור אך לא שומעים, עונה" ספה"של  2[  
מגמתך צומת , הזדרז, רות, 4 ]ם"קצין אג[ "אולר"כאן 

?עבורהאם רות  ."לכסיקון" –" טרטור"  
האם אפשר לנוע חופשי עד , 22, ]..לא ברור..[ ]של ספה 2[
.עבור? "לכסיקון" –" טרטור"  

 יש כוח אויב" טרטור"בצומת  .שלילי, 4" אולר"כאן 
 – 52" עכביש"התקדם עד  ,בשלב זה. רציני ביותר ]נקטע[
.עבור, בזריזות, 40" טרטור"  

.עבור, 20כאן  22  
, "ספה"לוחוזר , וחוזר" מקדח"אני יורד מ] "ספה"של  2[ 06:51
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.עבור  
.עבור, "מקדח"אתה נשאר ב, שלילי, 4" אולר"כאן   

.סוף, רות, 2כאן "] ספה"של  2[  
.עבור, 20כאן , 2" ספה"  

.עבור, רות" ספה"של  2כאן   
.עבור, 52" עכביש"אתה תנוע ל !לב שים, 20כאן   

.עבור, רות, 2כאן  "]ספה"של  2[  
על  ,בתנועה מאובטחת ,אתה תנוע, אחר כך, 20כאן 

ותאבטח את עצמך כלפי צפון , 41-ו 40לעבר  ,"טרטור"
. עבור, מפני טנקים שנמצאים מצפון  

.עבור, חיובי, 2כאן "] ספה"של  2[  
, שלנו" כלים"יש שני , 42 – 41" טרטור"באזור , 20כאן 
.עבור, עם אנשים שלנו, מים"זחל  

]ברור אך לא שומעים ,מאשר" ספה"של  2[  

06:52 

אתה תחבור שם , 20כאן , ..של 10-אתה תחבור ל, 20כאן 
הכוונה היא שאתה  .דותקבל ממנו פירוט על היע 10-ל

-מכיוון צפון" טרטור" –" לכסיקון"תתפוס את צומת 
.עבור, מזרח  

]ברור אך לא שומעים ,מאשר" ספה"של  2[  
.סוף, דווח, 52" עכביש"תגיע ל, רות, 20כאן   

" כספית"אן כ. עבור, 1 ]קצין קשר[" כספית"כאן  20
.עבור, 3 ]קצין קשר[  

.עבור, רות, 20כאן   
נמצא בצומת  שלי" גלון", 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן 

" כלים"הוא רואה כרגע , "לכסיקון" -" נחלה"
 יםברושע ]?מים"זחל[ "כלים"ראה שני , ]?מים"זחל[

...]20נקטע על ידי [יפ 'יחד עם ג, צפוןכיוון ב  
.עבור, ]לא ברור[, 20כאן   

.עבור, למארב כלשהו... ]3" כספית["  
.עבור, אמור שנית, 20כאן   
 רכים "כלים" 2שלי זיהה " גלון", "כספית"כאן 

לכיוון צפון על ציר  ,יפ'נעים יחד עם ג, ]מים"זחל[
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הוא טוען שהם יכולים , "נחלה"צומת , "לכסיקון"
האם אפשר לזהות אותם ולהודיע  .להיכנס שם למארב

. עבור? להם  

06:53 

.עבור, אמור שנית לאט, 20כאן  3של " כספית"  
, הוא מזהה ."נחלה"שלי נמצא ב "גלון", 3" כספית"כאן 

   ...]20נקטע על ידי [על  ,"נחלה"על , 5זיהה לפני 
.עבור? מה הוא מזהה, 20כאן   

, "כלים" 2, "נחלה"מ, בכיוון צפון...  ]3" כספית["
טוען שהם שקעו שם . כיוון צפוןלשנעו  ,נוסעים רכים

]...נקטע[ במלכודת  
.10כאן  20] ?[  

.עבור, 22כאן  10  
.עבור, רות, 10כאן  ]20[  

06:54 

.עבור, 22כאן " נפרד"של  10  
.עבור, 20כאן " נפרד"של  10  

.המתן, רות ]?"נפרד"של  10קשר של [  
.עבור, 5של  11כאן  21  
.עבור? 50" טרטור"האם אתה ב, 20כאן  5של  11  

.עבור, מערבה משם, 50" טרטור"אני ב, 5של  11כאן   
.עבור, הרמפהעל  ]לא ברור[, 20כאן   

.עבור, חיובי, 11כאן  ]5של  11[  
.עבור, תירה זיקוק אחד, רות, 20כאן   

.המתן, קורא "נפרד"של  10, 20  
06:55 
06:53 
על פי 

ח "דו
14חטיבה   
לעיון 

בדו"ח 
 חטיבה 14
נא הקש 

 כאן

.אין לי זיקוקים, 5של  11כאן   
.סוף, רות, 20כאן   

.עבור, 1של  11כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   
.עבור? מה התוכנית לגבינו, 1של  11כאן   
.עבור? איפה אתה נמצא כרגע, אני רוצה שאתה, 20כאן   
, "סגול", 133או  137או , אני נמצא באזור, 1של  11כאן 

.עבור, "סרוק"מדרום ל, מתחת ל  
, "טרטור"אני רוצה שתגיע לעיקול של ציר . רות, 20כאן 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il

http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nis-aleph.pdf�
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nis-aleph.pdf�
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nis-aleph.pdf�
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nis-aleph.pdf�
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nis-aleph.pdf�


20:34-02:25, 02:43-03:44, 04:47-07:31": מקדח"תמלול רשת   

 "צהובים"עם ה ,ושם תתארגן לתנועה ,50" טרטור"
.החוצה] פצועים[  
" טרטור"או  50" טרטור"האם אמרת , 11כאן  ]1של  11[

.עבור? "לכסיקון" –  
.עבור? האם אתה מזהה. חיובי, 20כאן   

.עבור? 146" סגול" ]1של  11[  

06:56 

.עבור, דקות 5כבר מחפש אותך " נפרד"של  10, 20] 23[  
.עבור, אז דרככם אלי ,אני לא שומע אותו ,20כאן   

 –" טרטור"צומת , 146" סגול"האם אמרת ב, 1כאן  20
.עבור? "לכסיקון"  

" טרטור"האם אתה מזהה את  !לא שם, שלילי, 20כאן 
.עבור? 50  

.עבור, "מצמד"על יד , זה פנימה 50" טרטור" ]1של  11[  
.עבור, חיובי ]20[  
?לנוע בשטח או על הכביש ]1של  11[  

" לכסיקון" –" טרטור", "טרטור" .לא על הכביש, 20כאן 
לא " לכסיקון" –" טרטור", יש שם מארב, לא בידינו

.בידינו  
אני אגיע . רות אני מגיע, ]לא ברור[כאן " נפרד"של  10] ?[

.סוף, אליכם מצפון  
.עבור, 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  20  

.המתן, 20כאן  3] קצין קשר[" כספית"  
.עבור, 20כאן  1של  11  

.עבור, רות, 1של  11כאן   

06:57 

" טרטור"ציר , "טרטור"האם אתה מזהה את , 20כאן 
.עבור? 50  

אני , ע בשטחנ ניא, אני אגיע לשם, בסדר, חיובי ]1של  11[
.עבור, אגיע מצפון  

תזהר מהשטח , 50" טרטור"לעבר , צפון לתעלה ...] 20[
משם תיכנס לכביש שמוביל , 50" טרטור"ותגיע ל, הבוצי

, "לכסיקון"ל" נחלה"דרך " נחלה"ומשם ל" מצמד"ל
.עבור  
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.סוף, בסדר, הבנתי, רות] 1של  11[  
עד  5תוך הוא , בדרך אליך" ספה"של  2! שים לב, 22כאן 

.עבור? עד כאן. דקות צריך להיות אצלך 10  
.עבור, 1כאן  20  

.המתן, 1 ]?[  
.עבור, 20כאן " נפרד"של  10, "נפרד"של  1] 20[  

06:58 

. עבור, 22כאן " נפרד"של  10, "נפרד"של  10  
]אך לא שומעים ,ים ברשת הקשרמדבר[  

של  10. עבור, 22כאן " נפרד"של  10, "נפרד"של  10
.עבור, 22כאן " נפרד"של  10, "נפרד"  
.עבור, 22כאן " גנדי"  

.עבור, רות, 22כאן   

06:59 

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
.עבור, רות, 22כאן   

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
 היא תעלה על, לטובתכם יחידה שלמה באה, רות, 22כאן 

האם , "לכסיקון" –" טרטור"לכיוון  ]לא ברור[ "טרטור"
.עבור? רות  

...]נקטע[" נפרד"של  10 ]20[  
.עבור, רות, 22כאן   

, אני מיד מורה לו, הוא בכיוון, רות ]לא ברור[כאן  ]?[
.סוף  

.עבור, 20כאן  22  

07:00 

שלי נמצא " גולן", 3 ]קצין קשר[" כספית"כאן  20
.עבור, אפשר לנצל אותו לנסיעה, "נחלה"ב  

.עבור, 20כאן  22  
.עבור, רות, 22כאן   
של  10פגש את " ספה"של  2האם ! שים לב, 20כאן 

.עבור? "נפרד"  
 "קודקוד"רק את ה, כנראה, הוא פגש, חיובי ]22[
האנשים יש לו את אני מורה לו מייד לחלץ את , ]מפקד[

.עבור, 42 – 41" טרטור"באזור  ,איש 20-ה  
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 אני רוצה לקבל ממנו תאור מה קורה, חכה, 20כאן 
.ולא סתם להיכנס להתקפה, בשטח על גבי מפה  

 2. עבור, 20כאן " ספה"של  2. עבור, 20כאן " ספה"של  2
.עבור, 20כאן " ספה"של   

07:01 

.עבור, 22כאן  10  
ם טוביה "אל – 600ט "מח[ 2של  20כאן , 4של  20, 20

.עבור, הודעה, ]רביב  
.עבור, רות, 4של  20כאן   
 44-אני קיבלתי הוראה כעת מ, שים לב, 2של  20כאן 

קיבל  1גם . 185" סגול"לשלוח יחידת משנה מצפון לעבר 
.עבור? מי מתאם את זה, "טרטור"הוראה כזאת לעבר   

.עבור, אמור שנית, 4כאן   
 44-קיבלתי הוראה מ .ני אומר שניתא, 2של  20כאן 

, יחידה 185" סגול", 185לעבר  104" סגול"אזור מלשלוח 
" טרטור"קיבל הוראה כזאת לשלוח בציר , גדול 1, 1גם 

מי מתאם את  –' ב? מה יש שם –' א, 185" סגול"לעבר 
.עבור? זה  

07:02 

מה שקורה . אני לא יודע, לגבי היחידה שלך, 20כאן 
טילים נגד [ .ט.יש מערך נ" לכסיקון" –" טרטור"שב

הכוונה שלנו לכבוש את , רציני מאוד של האויב ]טנקים
.המתן, "ספה"של  2, 1של  2, של 2זה ממזרח באמצעות   

.עבור, 20כאן " ספה"של  2  
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  

של  2-ש, ]טנק[" כלי"תגיד לשניהם לעלות על ה, 20כאן 
.עבור, מיידית קשר יצור איתי" ספה"  

.1כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

]ברור אך לא שומעים ,מדבר 1[  
.עבור? האם קלטת 2 .2-תגיד את זה ישר ל, 20כאן   

אני עכשיו גמרתי את התדריך , 2כאן "] ספה"של  2[
אני מייד , יש לי בעיות לעבור לתדר שלך כל פעם, איתו

.עבור, מתארגן בשנית  
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. המתן, 2" ספה"אתה נקרא , 20כאן   
.עבור, 20כאן  2. עבור, 20כאן  2. עבור, 20 כאן 2  

07:03 

.עבור, מטפלים בו, פינינו אותו, 2כאן   
.סוף, יפה, 20כאן   

.עבור, 20כאן  2" ספה"  
.עבור, רות, 2" ספה"כאן   
.עבור? מקומך, 20כאן   
.עבור, 41 – 40לכיוון  ,52פרוס באזור , 2" ספה"כאן   
 -נתן שונרי [ אני מבין שפגשת שמה את נתן, 20כאן 

.עבור, ]582ר "מפקד גדס  
.עבור, חיובי] 2" ספה["  

, ומערבה" לכסיקון" –" טרטור"באזור  !שים לב, 20כאן 
תקבל ממנו תיאור , ומזרחה ישנו מגנן רציני של האויב

לאחר מכן תפנה , מצב של המגנן ושל כוחותינו שנמצאים
.עבור, אלי  

.עבור, נקטעת לי באמצע, אמור שנית, 2כאן ] 2" ספה["  
תקבל ממנו תאור של מיקום האויב . רות, 20כאן 

.עבור, ומיקום הנפגעים שלנו בצומת  

07:04 

.עבור, קיבלתי, 2כאן ] 2" ספה["  
.עבור? מה הוא אמר לך, 20כאן   

] ברורשומעים לא אך , מדווח] [2" ספה"[  
.עבור? או מדרום" טרטור"האם המגנן מצפון ל, 20כאן   

, יפה מאוד ]"מקדח"ברשת  ,בטעות ,מדבר 184ד "מג[ ]2[
.יפה מאוד  

המיקום הוא מצפון או האם , 20כאן " ספה"של  2
.עבור, "טרטור"מדרום ל  

]אך לא שומעים, כנראה, עונה" ספה"של  2[  
  .עבור? מה אתה מתכוון לעשות, אם כך, 20כאן 

.עבור, 22כאן  1  
]ברור אך לא שומעים, מדבר" ספה"של  2[  

.עבור? אני שואל מה אתה מתכוון לעשות, 20כאן   
]ברור שומעים אך לא, עונה" ספה"של  2[  
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07:05 

.עבור? האם אתה מזהה את הטנקים האלה, 20כאן   
]ברור אך לא שומעים, עונה" ספה"של  2[  

דקות ולא להיכנס ללוע  2מוטב להמתין עוד , 20כאן 
, תנוע, 20כאן . כבר מספיק ספגנו שם אבדות .הארי
תראה , 42 – 41עד האזור של  ,בצורה מאובטחת ,תנוע

ודווח מה  185" סגול"ותנסה לאתר את האויב באזור 
.עבור, המצב  

  ]ברור אך לא שומעים, עונה" ספה"של  2[
 כאן ]קצין מבצעים[" מברג", "גינדי" של' א1] 5של  11[

.עבור, 11  
לא [ ,20כאן  5של  11. סוף, בוא אלי, 20כאן  5של  11

.עבור ,]ברור  

07:06 

ברשת הקשר , בטעות, קורא 600ט "מח – 2של  20[
? האם קראת לי, ברשת שלי, 20כאן  40] החטיבתית

.עבור  
.עבור, "מקדח"ב ...]לא ברור] ...[?[  
ברשת הקשר , בטעות, קורא 600ט "מח – 2של  20[

עבור? האם קראת לי, 2כאן  40] החטיבתית  
.עבור, 1של  10כאן  20, ]לא ברור[ 10כאן  20] 1של  10[  

.עבור, "שקמה"כנס אלי ל, 5של  11כאן  22  
.סוף, רות, 22כאן   

.עבור, 1של  10כאן  22. עבור, 1של  10כאן  22  
.עבור, רות, 22כאן   
שאנחנו מגיעים , 5של  11-צריך להודיע ל, 1של  10כאן 

.עבור, לכיוון שלו  
.סוף, זה מה שאני עושה בדיוק, רות ]22[  

.עבור, ברשת שלך, 1כאן  20  

07:07 

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
? אתם קוראים 20לאיזה , 20כאן  ]600ט "מח – 2של  20[

.עבור  
.עבור, 20כאן  5של  11  
.עבור, "מקדח"ב, 22כאן  5של  11  
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. המתן, 20כאן  22  
.עבור, 20כאן  5של  11  

.עבור, 5של  11כאן   
שלנו  ]טנקים[ "כלים"ההאם אתה רואה את , 20כאן 

.עבור? מזרח לך-צפון, מערב לך-שבאים מכיוון צפון  
, נתתי לכולם פקודה לא לירות. חיובי, 11כאן ] 5של  11[

.סוף  
.סוף, אני על הרמפה למעלה, בוא אתה אלי, 20כאן   

.עבור, 20כאן  1של  11  
]אך לא שומעים, כנראה, עונה 1של  11[  

07:08 

טנקים [" כלים"האם אתה מזהה את ה, 20כאן 
.עבור? 50" טרטור"על  ]שים"ונגמ  

.עבור, חיובי ..]לא ברור[..] 1של  11[  
ותעלה אז על ציר , תנוע ותשים לב משמאל, רות, 20כאן 

.עבור', א" מצמד"לכיוון , "טרטור"  
.עבור? האם אמרת שאאגוף אותם משמאל ]1של  11[  

.סוף ,חיובי, 20כאן   
.עבור, 22כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
, "מצמד"עודכנתי ביחידה שהועברה אלינו מ, 22כאן 

ל ציר "צ[ "חוקר"על ציר  צריכה להיות איפה שהוא
אני מנסה ". מצמד"כשלושה קילומטר מצפון ל,]"ראש"

...]נקטע[יש כאן אחד . עבור, ליצור איתם קשר  
 2-את הקשר ותכפיף אותה לתיצור , בסדר, רות, 20כאן 
.עבור, שלנו  

 ,11כאן " יוק""] מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 1של  11[
.נוע יותר מהר  

.עבור, "מקדח"ב, 22כאן " גנדי", "גנדי"  

07:09 

.עבור, 20כאן " ספה"של  2  
.עבור, 20כאן  22  

.עבור, רות, 22כאן   
בוא אלי עם , על הרמפה 50" טרטור"אני נמצא ב, 20כאן 
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.סוף, 27  
.סוף, נוע אחרי, עצור 27] 22[  

07:10 

.עבור, 42כאן  4  
.עבור, 42כאן  20  

.עבור? 22-מי קרא ל ]?[  
.עבור, 42כאן  20, 20  

07:11 

...]20ידי -על נקטע[ו 40כאן  4, 4] 42[  
.עבור, 20כאן " ספה"של  2  

האם יצרת חבירה עם הכוחות שבאו , 42כאן  20
.עבור? לעזרתך  

.עבור, 20כאן " ספה"של  2  
.עבור, רות, "ספה"של  2כאן   
.עבור? מצבך, 20כאן " ספה"של  2. עבור? מצבך, 20כאן   

.עבור, 42כאן  20  

07:12 

. המתן, 20כאן   
.עבור, 20כאן " ספה"של  2  
.עבור, רות, "ספה"של  2כאן . עבור, רות ]"ספה"של  2[  

.עבור? "ספה"של  2האם יש לך קשר עם , 20כאן  22  
.חיובי, 22כאן   

.עבור, 22כאן " ספה"של  2  
]אך לא שומעים ברור, 22-עונה ל" ספה"של  2[  
]אך לא שומעים ברור, 20-קורא ל 22[  

.עבור, רות, 20כאן   
]ברור אך לא שומעים ,20עם  מדבר 22[  

.עבור? מצבו, 20כאן   
.עבור, ...]לא ברור[" ספה"של  2כאן   

07:13 

]ברשת הקשר דיבורים לא ברורים[  
.עבור, 22כאן " ספה. "עבור, רות, 22כאן " ספה"  

.עבור, רות, "ספה"של  2כאן   
.עבור, 1כאן  20  

.עבור, רות, 20כאן   
טנקים [" כלים"אני נמצא כרגע באזור ריכוז של , 1כאן 
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.עבור, עדיין לא על הציר, ]שים"ונגמ  
.עבור? איפה, 20כאן   

.עבור, 20כאן  1  
.עבור, רות ]1[  

07:14 

תראה , אתה עוד מעט תעבור את הסוללה הזו, 20כאן 
שמה תעבור , "מצמד"את הכביש ותיסע עם הכביש עד 

האם  1. עבור, "לקקן"עד " לכסיקון"בותצא " נחלה"ל
.עבור? קלטת  

, אתה נשמע גרוע מאוד, ]נקטע[אתה , שלילי, 1כאן 
.המתן  

.עבור, 1של  10כאן  20  
.עבור, רות, 20כאן   

אנחנו כבר על , זה בסדר, אני קלטתי, רות ]1של  10[
.הכביש  

, "לכסיקון"ל" נחלה" ,"מצמד" ]לא ברור[, רות, 20כאן 
, להתארגן מחדש" לקקן"לפנות את הנפגעים ובאזור  גם

.עבור  
.עבור, בסדר, רות ]1של  10[  

.חמודי? מה שלומך, 20כאן   
.רק אתה תהיה בסדר. בסדר גמור ]1של  10[  

.אני מקווה, 20כאן   
.עבור, 1כאן  10] 1של  11[  
.עבור, רות] 1של  10[  
].לא ברור[ 2] ?[  

07:15 

.עבור ,20כאן  2  
  ]אך לא שומעים, כנראה ,עונה 2[
.עבור, נסה לשפר עצמך, אתה נשמע גרוע מאוד, 22כאן  2  

.עבור, 42כאן  22  
.עבור, רות, 22כאן   
והכול  ]נקטע[ כלאני מבין שיצרתם קשר עם , 42כאן 

.עבור, בתמונה  
.עבור, אמור שנית, נקטעת, 22כאן   
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 2קשר עם יחידת משנה של אני מבין שיצרתם , 42כאן 
.עבור, וכולם כבר בתמונה והכול בסדר 1ושל   

07:16 

עם יחידת , ]לא ברור[ 1את יחידת משנה של , 22כאן 
לגבי . בדרך, 2יחידת משנה של , יצרנו קשר 1משנה של 

עדיין לא יצרנו  ,"ראש"ציר שנעה על , היחידה הקטנה
.עבור, קשר  
הוא פנה אלי ואמר לי שהוא לא מצליח להשיג , 42כאן 

.עבור, 1של  ]סגן[" משנה" ]לא ברור[הוא . קשר איתכם  
.עבור? האם ידוע לך עכשיו את מיקומו. רות, 22כאן   

.סוף, מיד אבדוק ]42[  

07:17 

.עבור, 20כאן " ספה"של  2. עבור, 20כאן " ספה"של  2  
.עבור, רות, 2כאן "] ספה"של  2[  
.עבור, 20כאן " ספה"של  2  

.עבור, רות, "ספה"של  2כאן   
.עבור, 20כאן " ספה"של  2  

, רות, "ספה"של  2כאן . עבור, רות, "ספה"של  2כאן 
.עבור  

07:18 

.עבור, 20כאן  2  
.עבור, רות, 2כאן   
.עבור? באיזה שלב אתה, 20כאן   

.עבור, ]לא ברור] [20[  
יחידת  צריכה להיות, "סרוק"באזור ! שים לב, 20כאן 

בשם שלך ] תחת פיקוד[ .פ.תשצריכה להיות , משנה
, תדע לך, היא תאתר אותך ותהייה אתך בקשר". גנדי"

.עבור  
.עבור, 10כאן  ]לא ברור[  

.עבור, 42כאן  22. עבור, 42כאן  22  

07:19 

.עבור, 20כאן " ספה"של  2  
.עבור, 24כאן  2  

, רות, "ספה"של  2כאן  20. עבור, רות, "ספה"של  2כאן 
.עבור  

]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  
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.עבור, רות, 20כאן   
]אך לא שומעים ,מישהו מדבר[  

07:20 

כאן  ]?[ 3" כספית. "עבור, "גולן"כאן   ]?[ 3" כספית"
כאן ] לא ברור[ .עבור, "גולן"כאן ] לא ברור[. עבור, "גולן"
.עבור, "גולן"כאן ] לא ברור[. עבור, "גולן"  

.עבור, "גולן"כאן  18, 18  
?]קצין קשר[" כספית"-מי קרא ל ]?[  

07:21 
....]לא ברור[כאן  1  
.עבור, "גולן"כאן  3" כספית"  
.עבור ]לא ברור[  

.עבור, 26-מ 22. עבור, 26-מ 22 07:22  
]דקות 3-רחשים משך כ[  

07:26 

תזהה , 11כאן "] מקדח"ברשת , בטעות, מדבר 5של  11[
.סוף, אל תבזבז תחמושת, היטב עם המשקפת  

.עבור, ]לא ברור] [20[  
.עבור? קורא באיזה רשת אתה, 4כאן  1  

]לא ברור[ 21  
.עבור, 26-מ 21 07:27  

]דקות 3-רחשים משך כ[  

07:31 
.עבור, 26-מ 21  
.עבור, "נפרד"של  10-מ 20. עבור, "נפרד"של  10-מ 20  
.עבור, "נפרד"של  10-מ 21  

 
 
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il


	שעה
	02:25 – 20:34
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	23 כאן משנה 43, קורא ב"מרגנית", ידיעות, עבור. 23, 23, כאן משנה 43, קורא ב"מרגנית", ידיעות, עבור. 
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	כאן 20, רות, עבור.
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	20 כאן 4ב', עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	כאן 20, בסדר. 
	23:27
	כאן 5, צריך לנקות גם את "טרטור", אבל הכניסה שלו ב"נחלה" וההשתלטות על "מצמד" וניקוייה, דבר שנראה לי פשוט מאוד, יעשה התחלת עבודה, עבור.
	כאן 20, רות, אתה מתייחס לכך ש- 4א' יכנס ב"נחלה" לעבר "מצמד", עבור.
	כאן 5, תן לו מקום מדויק. אני אעמוד מהקצה של הרמפה, בעיקול של הכביש, כלפי "מצמד" א', טווח 300 מצפון-מזרח ל"מצמד" א' בשורה, לאורך "טרטור" בחלק הצפוני. אורך השורה 150 מטר, עבור.
	כאן 20, אני פוחד, זה יכול להיות ירי אחד על השני, עבור.
	כאן 5, בוודאי, אבל גם שימוש ב"נחלה". אני יכול לתת להם מהרמפות שמצפון-מזרח, טווח 200, מ"מצמד" א', סיוע כלפי דרום ומזרח. אם יסמנו את עצמם, הסיוע יהיה מאוד קרוב אליהם, עבור. 
	כאן 20, רות, אבל אני רוצה גם לנקות את "נחלה", עבור, את "טרטור", עבור.
	23:26
	כאן 5, ממליץ על שימוש בציר "נחלה". נראה לי שיותר נקי.
	[20] ...א) ב"טרטור", לעבר "מצמד", עבור.
	20 כאן 42, עבור.
	כאן 20, רות, .[נקטע]
	כאן 5, סמיכה, כלומר, די הרבה כלים קטנים, שום כלי נ"טטי, עבור.
	כאן 20, האם אמרת סמיכה עבור?
	כאן 5, אני רוצה לתת לך כמה יותר עד "סורוק" [צ"ל "סרוק"]. אם אתה רק רוצה באזור "טרטור"-"נחלה" להערכתי כן, אבל רק., "נחלה" נראית יותר נקייה, לאורך "טרטור" אני נעתי והיה אש נק"ל די סמיכה מדרום ומצפון, עבור. 
	כאן 20, חיובי, אבל תעשה את זה בקיצור, סוף, עבור, סליחה.
	כאן 5, האם להתחיל מהתחלה שוב?.
	כאן 20, אני שאלתי אותך מה מצב האויב שם והתחלת להסביר לי, עבור.
	23:25
	כאן 5, איפה נתקעתי? עבור.
	5 כאן 20, עבור.
	[27] רות, סוף.
	כאן 20, 27 תקרא ל- 17 של 2 והוא יכוון אותך, סוף.
	2, 2, כאן 27, הודעה, עבור.
	כאן 20, 2 יכוון אותך, 17 של 2 יכוון אותך, סוף.
	כאן 27, 1, עבור.
	כאן 20, אש תופת, שיתוק, סוף.
	כאן 27, רות, עבור.
	כאן 20, 27 הפעל אש, עבור.
	כאן 2, זה המקום, שאמרת ל- 27 לירות, עבור.
	[5] [ממשיך, אך לא שומעים]
	כאן 20, תעבור לכבדה [תחמושת פגזי טנקים], אתה יורה על ה., על 14 של האויב, תשמיד אותם, תפעיל גם ארטילריה, עבור.
	[5] ...אין עכשיו שום פעילות. כל השטח...
	5 כאן 20, המתן. 2 כאן 20, עבור.
	[5] ...כלפי מזרח וצפון...
	כאן 20, 2 זה אתה, המשך בירי! 2, עבור.
	23:24
	[23] היריות שהיו עכשיו היו לכיוון מפקדת 14 ע"י 4 כלים שלנו, עבור.
	[5 מדבר, אך הוא לא נשמע עקב הקטיעה]
	כאן 20, איפה? עבור.
	[23] חיובי. מפקדת 14, כרגע אנחנו יורים עליה, עבור.
	[5 מדבר, אך הוא לא נשמע עקב הקטיעה]
	כאן 20, אני מדבר, האם זה בהול? עבור.
	20 כאן 23, הודעה דחופה, עבור.
	כאן 5, חיובי. אבל אני לא יודע כל כך רציני כמו זה שמגיב ממזרח. ההתרשמות שלנו ש"נחלה" יחסית נקייה. עד ..[נקטע] 
	כאן 20, האם נראה לך שבמרחב שבין "לכסיקון"-"טרטור"-"נחלה"-"מצמד" יש אויב? עבור.
	20 כאן 5, אני עונה, עבור.
	5 כאן 20, עבור.
	23:23
	כאן 20, מי קרא? עבור. 
	[?] ..עבור.
	5 כאן 20, עבור. 5 כאן 20, עבור.
	4א' כאן 20, עבור. 
	כאן 27, רות, סוף.
	כאן 20, הירי שאתה נותן, תיתן אותו 3 ק"מ צפונה מ"שיק" וממערב ל"לכסיקון" כחצי קילומטר, קילומר, עבור.
	כאן 27, לא, כי הייתי קשור כרגע עם 1, אמור שנית, עבור.
	כאן 20, אני עמדתי להפעיל לשם את 27, אז תפעיל את 27 3 ק"מ מ"שיק", 27 האם קלטת? עבור.
	23:22
	[11 של 1] כאן, המדורות הקרובות, עבור.
	כאן 20, רות, בסדר, באיזה טווח הוא ממך? עבור.
	[11 של 1] צפונה, עבור.
	כאן 20, האם אתה מתכוון אחורה או קדימה? צפונה או דרומה? עבור.
	כאן 11 של 1, אני מרכז כרגע את הנפגעים. אני גם שולח כלי קצת אחורה, דיווחו לי שראו שם איזה אנשים שלנו כנראה, על יד הכלים הבוערים הקרובים. אז אל תירו עליו, עבור.
	1, 11 של 1 כאן 20, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	[4ב'] רות, סוף.
	כאן 20, יפה. תחבור ל"בסין", דווח לי הגעה ל"בסין" והמצב שם, עבור.
	[4ב'] על ידי, עבור.
	23:21
	כאן 20, איפה הוא? עבור.
	[4ב'] רות, יש לי גם את משנה שלי, עבור.
	כאן 20, רות, תחבור אליו מיד, עבור.
	[4ב'] הוא נמצא מצפוני כ- 200, עבור.
	כאן 20, איפה הוא מבחינתך? עבור.
	[4ב'] חיובי, ראיתי אותו.
	כאן 20, האם אתה זיהית את הזיקוק של בסין? עבור.
	כאן 4ב' רות, עבור.
	כאן 4ב', המתן. 
	4ב' כאן 20, עבור. 4ב' כאן 20, עבור.
	כאן 20, המתן, סוף.
	20 כאן 2, האם רוצה מצב? עבור.
	כאן 20, המתן.
	20 כאן בסין, עבור.
	23:20
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם זיהית את הזיקוק של בסין? עבור.
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם קולט אותי? עבור. 
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	4א' כאן 20, עבור. 
	[רחשים ולא ברור משך כ- 3 דקות]
	23:02
	כאן 20, הוא כרגע תחת שליטה שלי, כך שאני לא רוצה לאבד אותו, עבור.
	22:58
	[40] טוב, היא פשוט חוזרת איתו אליך, כשתגיע אליך תיקח אותה.
	[20] ...אני שמעתי שאתה הכפפת את זה, אותה ל- 9, אני רוצה אותה עבורי, עבור.
	[רחשים משך כ- 2 דקות]
	22:57
	כאן 10 של נפרד, אני בא ל....[נקטע]
	10 כאן 4ב', עבור.
	[10 של נפרד] רות, 4ב' מ- 10 של נפרד.
	[4א'] שלילי. מאחורי נמצאים כוחות, ולשם מפנים את הנפגעים, עבור.
	[10 של נפרד] רות, האם אתה הדרומי ביותר? עבור.
	כאן 4א', אני נמצא אחרי הצומת "נחלה"-"לכסיקון", עבור.
	4א' מ- 10 של נפרד, אני בא ב"לכסיקון" מדרום. איפה אתה נמצא? עבור.
	22:54
	כאן 4א', אנחנו מפנים את הנפגעים לאחור. רופא מטפל בהם, עדיין לא את כולם, עבור.
	4א' כאן 20, דו"ח מצב, עבור.
	20 כאן 23, עבור.
	כאן 20, רות, אבל 4ב' ו- 4א' עוסקים בפינוי נפגעים שלהם ואחרים, יגמרו את זה, שזה דבר חשוב מאוד, ואז נמשיך הלאה, סוף.
	כאן 5, יש לי איזה שהיא הצעה. איפה שאנחנו נמצאים עכשיו אתה יודע, ואני מוכרח לציין שההתרשמות שלי, שבכל הרצועה הזאת יש שטח שקט וכנ"ל לגבי מערב. אני מציע שאני אחפה על כניסה של 4 לאורך שני הצירים הדרומיים שאני נכנסתי. אני אחפה מצפון, כי אני עכשיו נמצא מצפון ל”טרטור”. יש כאן איזה שהיא בעיית תאום. אני אירה כאן מעמדות והם ייכנסו וינקו את העסק הזה. מכאן, להתחיל לשטוף צפונה ולפנות אזור, נדמה לי שזה יהיה יותר קל, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 5, עבור.
	4ב' מ- 10 של נפרד, עבור.
	כאן 20, יופי. סוף.
	[23] ..2 ק"מ צפונה, עבור.
	]רחשים משך כ- 7 דקות]
	22:53
	כאן 20, ...[לא שומעים].
	[2] כאן 10, כאן 2, שלילי. ..[לא ברור] כי יורים על מטרות בוערות שלהם, עבור.
	כאן 20, 2, האם זיהית אותו? עבור.
	כאן 11 של 1, חיובי, עבור.
	כאן 20, סליחה, האם ירית זיקוק ירוק? עבור.
	22:46
	[11 של 1] כאן 11, ... 10 עוד מדבר, עבור.
	[20] ...אתה מקבל פיקוד. אתה תיקרא 10. האם ירית זיקוק ירוק? עבור.
	22:45
	כאן 11 של 1, רות, ..
	22:46
	כאן 20, המתן. 1 כאן 20, עבור.
	20 כאן בסין, אני רוצה לדווח על פינוי, עבור.
	כאן 20, 4ב' המתן. 1 כאן 20, עבור.
	20 כאן 4ב', עבור.
	[20] ... 20, עבור.
	כאן 20, רות, שים לב! תפרוס מצפון..[נקטע]..
	[אהבה] שלילי. אני בדרך לשם ...[נקטע ולא שומעים].. ש- 40 .......... [נקטע ולא שומעים].......... נע עכשיו עם 5 כלים בריאים, עבור.
	22:45
	כאן 20, האם אתה הגעת ל"עכביש"-"לכסיקון"? עבור.
	[אהבה] 20 מקדח האם קיבלת? עבור.
	[?] 10 האם מזהה? עבור.
	כאן אהבה, קיבלתי עכשיו בדרך עקיפה ש- 40 אומר לי לעצור על "עכביש" לכיוון "לכסיקון", עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 של מקדח כאן אהבה, עבור.
	כאן 20, המתן.
	[27] חיובי. קיבלתי אותם כרגע, אבל חייבים להתעסק בדייקנות, כי על מנת לא לדפוק את החבר'ה שלנו, עבור.
	כאן 20, האם מתכוון ל- 175? עבור.
	[?] 10 כאן 11
	כאן 27, שים לב! ..[לא ברור].. הגדולים ביותר, האם אתה מעוניין באיזה מקום [נקטע]...
	כאן 20, רות, עבור.
	[רעשים]
	כאן 20 רות, 4א' עבור. 4א' כאן 20, עבור.
	22:44
	20 כאן בסין, 27 עובד אז האזור שקט, כל האנשים ששומעים והולכים על ה"שחור" [כביש] זה אנשים שלנו, עבור. 
	[4ב'] רות, אני שולח לעזור לכם, תתחילו לצאת משם, סוף. 
	כאן ג' של וקטור, אנחנו שלמים אבל יש עמנו פצוע שאיננו יכול ללכת, עבור.
	כאן 20, בסדר, אבל הם כרגע מותקפים והם מבקשים שיחלצו אותם, זה לגיטימי. 4ב' בדרך אליהם.
	כאן 2, "וקטור" השאיר בכלי שלו 3 אנשים שהם בסדר גמור, עבור.
	22:43
	[4ב'] .. כמה יש בתוכו? עבור.
	2 כאן 20, רות, עבור.
	[4ב'] רות.
	כאן 20, רות, נוע אליו מיד, עבור.
	[4ב'] חיובי, הוא מעט מצפון.
	כאן 20, האם הוא מצפון לך? עבור.
	כאן 4ב', חיובי, עבור.
	[20] ..אני רואה, 4 א', 4ב', האם אתם מזהים? עבור.
	[20] 4ב', 4א', תנסו לאתר זיקוק ירוק, סוף.
	[20] רות.
	כאן ג' של וקטור, מיד יורה זיקוק ירוק, עבור.
	[20] ג' של וקטור, האם בדקת? עבור.
	כאן 20, רות, סוף.
	כאן ג' של וקטור, מיד אודיע לך, עבור.
	22:42
	[20] ג' של וקטור, איזה זיקוק יש לך? עבור.
	כאן 20, רות, אנחנו נחלץ אותם.
	[2] כאן 10, כאן 2, חיובי. קודקוד "וקטור" הגיע אלי, אמר שבכלי שלו אין אף נפגע, כנראה שהוא השאיר בכל זאת שם מישהו כי הוא החליף כמה כלים והכלי שלו נשאר שם, עבור.
	2 כאן 20, האם קלטת? עבור.
	[ג' של וקטור] אני אחד הגפרורים של וקטור בכלי שלו, עבור.
	כאן 20, איך קוראים לך? עבור.
	כאן ג' של וקטור, עבור.
	כאן 20, המתן. אני חושב שכן. ג' של וקטור, עבור.
	כאן 2, קודקוד "וקטור" הגיע אלי, האם אתה מדבר על "וקטור" שלי? עבור.
	22:41
	2 כאן 20, רות, עבור.
	כאן ג' של וקטור, יש לי זיקוק, עבור.
	[20] ג' של וקטור, האם יש לך זיקוק? עבור.
	כאן 20, המתן.
	20 כאן 2, ... 
	כאן 20, שים לב! אתה שומע את ג' של וקטור, תתקשר אליו. ג' של וקטור, האם יש לך זיקוק? עבור.
	[4ב'] חיובי, אמרתי לך, אני מדרום לפגועים, עברנו, את מי שראינו חילצנו מהפגועים, עבור.
	כאן 20, האם לא ראית שם פגועים? עבור.
	[4ב'] חיובי. את "לקקן" כבר עברתי לפני כמה קילומטר, אני באזור "נחלה", עבור.
	כאן 20, האם עברת בין "נחלה" ל., בין "נחלה" ל"לקקן"? עבור.
	20 כאן 4ב', אני עברתי את "לקקן", אני נמצא באזור "נחלה", עבור.
	4ב' כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות.
	22:41
	[?] ...[לא ברור] בין "לקקן" ובין "נחלה"-"לכסיקון", עבור.
	כאן 20, ... [נקטע]..
	[10 של נפרד] ..... לפני החיבור לציר, עבור.
	[20] ... נוע צפונה, שים לב! על הכביש, יש כלים שלנו פגועים. אני רוצה שתגיע למקום הזה ותשתלט שמה על המצב ותסייע בחילוץ. לבדוק היטב היכן אתה נמצא, כדי .. [נקטע].. 
	כאן [10 של נפרד] ..[מדבר, אך לא שומעים]..
	22:40
	10 של נפרד כאן 20, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות. 
	[ג' של וקטור] שים לב! אנחנו נמצאים על ציר "לכסיקון", צפונה מ"לקקן" וטנקים פגועים, יש בהם אנשים, אנא בואו לחלץ אותנו, יורים עלינו, אנא בואו לחלץ אותנו, עבור.
	כאן 23, רות, עבור.
	20, 20, כאן ג' של וקטור, עבור. 20, 20, כאן ג' של וקטור, עבור.
	כאן 20, רות.
	22:39
	20 כאן 4ב', הנפילות באמת קצת ממזרח ומערב ל"שחור" [כביש], יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון, אני נמצא מדרום לנ"טטים, עבור.
	[בסין] .[לא ברור]. עד כמה שאני יודע ..[לא ברור]
	כאן 20, כן, אבל זה לא עליו, אלא זה ..[נקטע].. 
	כאן בסין, הטיווח זה טיווח של 27 שלנו, שאני נתתי לאזור על מנת ש., להשתיק את הנ"טטים. 
	כאן 20, בסין, רות, עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	[4ב'] רות, סוף.
	כאן 20, רות, תדלג חצי קילומטר דרומה ותתארגן, דווח לי שם מה המצב, עבור.
	22:38
	[4ב'] רות, לצאת גם מהשטח של הטיווח כאן, כי אנחנו עדיין מטווחים מהרכים שלנו, עבור.
	כאן 20, האם אתה רוצה לרדת יותר דרומה קצת להתארגן? עבור.
	[4ב'] חיובי. אמרתי שבדקנו את הכלים הפגועים ולפי הדיווחים הוצאנו משם את כולם, עבור.
	4ב' כאן 20, האם קראת לי? עבור.
	[4ב'] ...כאן מאוד מטווח ובוצי משני הצדדים, עבור.
	כאן 20, עבור...
	[4ב'] אני לא יודע איפה 4א' כרגע, הייתי אחריו. ..[נקטע].
	כאן 22, האם אתה בזנב של 4א'? עבור.
	[4ב'] אני נמצא ליד "נחלה"-"לכסיקון", במקום שהיה המארב ותקעו לכלים שלנו, אנחנו בדקנו את כולם לפי הדיווחים, הוצאנו את כל מי שהיה, כל הנפגעים. מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? עבור.
	4ב' כאן 22, מקומך, עבור.
	[22] ג' של ויקטור [צ"ל וקטור], המתן, יפנו אותך. 
	20, 20, כאן ג' של וקטור, אנחנו עדיין לא פוננו, עבור.
	כאן 4ב', לפי הדיווחים של כל האנשים אנחנו ניקינו את הכלים, אני עדיין בשטח מטווח, עבור.
	22:36
	4ב' כאן 22, רות, עבור.
	22:37
	... כאן 4ב', עבור.
	כאן 22, רות, שים לב! אני רוצה שאתה ו- 2.. ..[נקטע]..
	[11 של 1] כאן 11, רות, אם ככה, אני נמצא במקום הזה, עבור.
	כאן 22, חיובי, עבור.
	כאן 11 של 1, ככה, א) 10 אני חושב איננו. אני לא יודע כרגע בדיוק את מקומי, בכל אופן, נכנסתי לתוך מארב טנקים, אני מרביץ לכל הצדדים. האם אתה מזהה את המדורות הדרומיות ביותר? עבור.
	22:32
	כאן 22, רות, עבור.
	22:36
	20 כאן 11 של 1, עבור.
	[22] 11, אתה מדבר ב"מקדח", סוף.
	[11 של 1] תחנות זמיר כאן 11, לשבור שמאלה, לעלות על ה"שחור" [כביש], עבור.
	כאן 2, רות, אני מקווה שזה לא., לא אחד מאתנו, בכל זאת, סוף.
	[?] ...[נקטע ולא ברור]. על ה"שחור" [כביש], עבור.
	[23] 1, 2, כלי אחד שלכם מזוהה בטווח 500 ומתכוננים לדפוק עליו, עבור.
	[?] ת. [לא ברור].
	[2] כאן 10, רות, אני איישר קו אליו, אני אתקדם קצת, סוף.
	כאן 22, 1 צריך להיות צפונה כ- 500, עבור.
	כאן 2, באיזה מרחק מהשריפות נמצא 1? עבור.
	כאן 22, הכוונה היא להתארגן, לפנות את מה שצריך לפנות, ולהתארגן. אתה יחד עם 1, בשלב זה, באותו קו, עבור.
	כאן 2, אני פה עומד בקו מיוצב, מה קורה הלאה? עבור.
	22:35
	כאן 22, רות, עבור.
	20 כאן 2, עבור. 20 כאן 2, עבור.
	4א' כאן 22, עבור.
	[10 של נפרד] רות.
	כאן 21, שים לב! יתכן שגם לפני זה ב"לקקן", עבור.
	[10 של נפרד] רות.
	כאן 21, צריך להיות בערך ב"נחלה"-"לכסיקון", עבור.
	21 מ- 10 של נפרד, מקומו של 4ב'.
	4א' כאן 22, עבור.
	21 מ- 10 של נפרד, נשארנו עם 7 "חצי כבדים" [זחל"מים – זחל למחצה].
	22:34
	4א' כאן 22, עבור.
	כאן 21, רות, יפה, תמשיך לנוע צפונה על "לכסיקון", תיפגש ב- 4ב' תעזור לו בחילוץ, עבור.
	21 מ- 10 של נפרד, נמצאים על "לכסיקון", עבור.
	22:31
	[23] אפשר להמתין עם זה, סוף.
	22:33
	[20] 23, אתה מפריע, האם זה דחוף מאוד? עבור.
	4א' כאן 22, .[לא ברור]...
	20 כאן 23, עבור. 20 כאן 23, הודעה, עבור.
	4א' כאן 22, עבור. 4א' כאן 22, עבור.
	כאן 22, רות, סוף.
	כאן 20, רות, תקשור בין שניהם, בין 4א' או בין 4ב', וש- 4א' או ב' יחלצו אותם, עבור.
	22:32
	כאן 22, קושר בין ג' של ויקטור ל- 4א', עבור.
	22 כאן 20, עבור.
	כאן 40, המשך דוח מצב. 
	20, 20, כאן ג' של וקטור, עבור.
	[5] .., סוף.
	20 כאן 40, בשלך, עבור.
	כאן 20, לא, לא יכניסו אותם כרגע לכאן, עבור.
	[5] מלמעלה, שקופצים מהשמיים לארץ, עבור. 
	כאן 20, מאיפה? עבור.
	22:31
	כאן 5, האם לגבי החבר'ה שבאים מלמעלה אין שום אפשרות? עבור.
	כאן 20, ש- 18 יטפל בו כרגע, אנחנו עוד מעט נראה כיצד אפשר להתארגן, עבור.
	כאן 5, על הרמפה שדיברנו, מצפון-מזרח ל"מצמד" א', עבור.
	כאן 20, שלילי. גם "נחלה" וגם "טרטור" עכשיו סגורים, עוד מעט נפתח אותם. איפה הוא נמצא? עבור.
	כאן 5, יש לנו נפגע, שלטענת 18 מחייב פינוי מיידי. האם אפשר להכניס לכאן משהו?
	[?] [לא ברור] פגועים.
	[27] רות, סוף.
	[בסין] אני לא יודע, אני תיקנתי לך הרבה תיקונים. זה באזור "טרטור", האש שנופלת עכשיו ממזרח ל"לכסיקון", על ציר "טרטור", היא אש יעילה. אני רוצה א) קיום שיתוק, ו- ב) עוד יחידת אש באותו אזור.
	כאן 27, ציין מקום מדוייק, אני., תן לי לפי קוד ציר, עבור.
	22:30
	כאן בסין, אם הוא יכול עוד יחידת אש, שתיתן 100 צפונה ליחידת אש שיורה מזרחה.
	כאן 27, נכון, יורה גם מזרחה וגם מערבה, אם הוא רוצה תיגבור אני אעשה תגבור, עבור.
	[20] הוא יורה גם מערבה וגם מזרחה, 27 האם נכון? עבור.
	[בסין] אבל אני ביקשתי שירה מזרחה, הוא לא יורה מזרחה? 
	כאן 20, הוא יורה מערבה לציר, עבור.
	[בסין] ש- 27 ימשיך אש באותו מקום כל הזמן, קיום שיתוק, ואז נוכל לחלץ, הם כרגע הפסיקו עם הנ"טים ויש גם עשן, שימשיך אש באותו מקום, אני רוצה יחידת אש גם מערבה לציר.
	22:04
	כאן 20, רות, עבור.
	22:29
	20 כאן בסין, ברשת שלך, עבור.
	[?] אמור שנית, עבור.
	[בסין] .. בסין, ברשת שלך, עבור.
	[לא ברור]
	[ג' של וקטור] 4ב', אנחנו בטנקים הפגועים, עבור, לפני .[לא ברור].
	[4ב'] מקומך? עבור.
	[ג' של וקטור] האם אתה יכול לבוא לחלץ אותנו? עבור.
	[4ב'] אמור שנית, עבור.
	[ג' של וקטור] האם אתה יכול לבוא לחלץ אותנו? עבור.
	[4ב'] חיובי, אני קצת אחורה משם, עבור.
	[ג' של וקטור] אנחנו נמצאים על ציר "לכסיקון", לפני הכלים הפגועים, .[לא ברור].. יורים טילים, עבור.
	22:05
	[4ב'] חיובי, אני לא יודע איפה אתה נמצא, עבור.
	22:28
	[ג' של וקטור] האם אתה עדיין על ידינו? עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	4ב', 4ב', כאן ג' של וקטור, עבור.
	כאן 20, רות, תקרא ל- 4ב' והוא יבוא אליך, עבור.
	[ג' של וקטור] שים לב! נדמה לי שזה המקום שדיברת איתו עם 4, אנחנו נמצאים שמה, אבל אני לא רואה שום זחל"מים על ידי, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20, 20, כאן ג' של וקטור, עבור.
	[20] 4ב', עבור.
	[ג' של וקטור] 20
	כאן 20, רות, אתה רשאי להיחלץ קצת אחורה, לצאת מהטיווח. חשוב מאוד לחלץ את הנפגעים, עבור.
	[4ב'] חיובי. אני על "לכסיקון", מבצעים את זה עכשיו, עבור.
	כאן 20, האם אתה חילצת את הנפגעים של הכוח שהיה על "לכסיקון"? עבור.
	[4ב'] שלילי, עבור.
	כאן 20, אבל הכלי הזה נמצא על ציר "נחלה", עבור.
	[4ב'] אני נמצא אחרי 4א', עבור, אחרי הכלי, לפני הכלי הבוער, שמפריע לו לעבור, עבור.
	כאן 20, האם אתה יודע מה מקומך? עבור.
	22:27
	[4ב'] אמור שנית, עבור.
	כאן 20, א) תשתמש ב- 27 שיעבוד לטובתך ממערב ומזרח ל"לכסיקון". ב) תחלץ נפגעים והאם אתה עברת את., האם אתה עברת את "נחלה"-"לכסיקון"? עבור.
	[4ב'] האם אתה רוצה שנשאר במקום, נתקדם קצת, או נזוז קצת אחורה, כי זה שטח מטווח, עבור.
	כאן ג' של וקטור, זה המקום ש.[נקטע] 
	כאן 20, האם אתה חילצת את הנפגעים? עבור.
	[4ב'] אני נמצא באזור הכלים הפגועים במקום של המארב, עבור.
	כאן 20, איפה אתה נמצא? עבור.
	[4ב'] כאן 20, מה קורה? אנחנו תקועים כאן וחוטפים מהצדדים. האם אתה רוצה שנזוז קצת אחורה, מהשטח המטווח? עבור.
	4ב' רות, עבור.
	כאן 20, אני מדבר עם 40, אז אתם לא יכולים לשאול אותו מה הוא רוצה?
	22:26
	[23] 4ב' קורא לך, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 23, עבור.
	[2] 20 כאן 10, עבור.
	[23] 20, 4ב' קורא לך, עבור.
	20 כאן 4ב', עבור.
	כאן 22, רות, בדרך אליכם כוח שלנו, סוף.
	...אנחנו יורים עליהם טילים, צריכים לבוא לחלץ אותנו מהר.
	22:25
	[ג' של וקטור] כאן ג' אנחנו משיבים אש, אבל אנחנו., אנחנו יורים עלינו טילים...
	20 כאן 4ב', עבור.
	כאן 22, האם אינכם מסוגלים להשיב באש? עבור.
	[ג' של וקטור] רות, מהר מהר, יורים עלינו, יורים עלינו, טילים.
	ג' כאן 22, המתן, כוח שלנו בדרך אליך לחלץ אותך, עבור.
	20 כאן 4ב', עבור. 20 כאן 4 ב', עבור.
	22:24
	24 כאן 4ב', עבור. 24 כאן 4ב', עבור. 
	[23] הבנתי, סוף.
	[27] כאן 22, כוח של ויקטור [צ"ל וקטור"] מודיע שהוא פצוע שמה, רוצה חילוץ, עבור.
	כאן 23, רות, עבור.
	[27] 23 כאן 22, הודעה, עבור.
	22, 22 כאן 27, הודעה, עבור.
	כאן 27, המתן, אודיע, סוף.
	כאן ג' של וקטור, שים לב! אנחנו כמה כלים פגועים אנחנו., על ציר "לכסיקון" צפונה ל"לקקן", יורים עלינו. יש כלים רכים על ידינו, יש פצועים, בואו לחלץ אותנו, עבור.
	22:23
	ג' של ויקטור [צ"ל וקטור], כאן 27, מסור הודעתך, עבור.
	20, 20, כאן 4. 20, 20 כאן ג' של וקטור, עבור.
	40 כאן 20א' של 4, 20 מדבר ברשת אחרת, המתן.
	20 כאן 40, עבור ל"בשור", עבור.
	22:22
	22 כאן 27, תודיע ל- 20 ש- 40 קורא לו, עבור.
	20 כאן 27, 40 קורא לך, עבור.
	[27] 20, 27, 40 קורא לך, עבור. 
	20 ברשת שלך כאן 40, עבור. 20 ברשת שלך כאן 40, עבור.
	22:21
	20 כאן 21, עבור.
	כאן 27, רות, עבור. 
	20 כאן 21, עבור.
	כאן 10 של נפרד, אם יש לך כלים פגועים שם, כדאי שידעו, עבור.
	22:20
	כאן 21, רות, כשתגיע ל"לכסיקון" תדווח, סוף.
	[10 של נפרד] שלילי, עבור.
	כאן 21, האם כבר על "לכסיקון"? עבור.
	[10 של נפרד] .. "לכסיקון", עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 21, מקומך? עבור.
	כאן 10 של נפרד, מה אתה רוצה ממני? עבור.
	[10 של נפרד] האם 21?
	כאן 21, רות, עבור.
	21 כאן 10 של נפרד, עבור.
	כאן 22, בסיוע ל"בסין" מערבה 100, עבור.
	כאן 27, האם אתה אמרת מערבה מ"טרטור"-"לכסיקון"? עבור.
	[22] 27 כאן 20, מערבה 100, ממערב ל"לכסיקון", מערבה 100, סוף.
	22:19
	20 מ- 10 של נפרד, עבור. 20 מ- 10 של נפרד, עבור. 20, 20, מ- 10 של נפרד, עבור. 20 מ- 10 של נפרד, עבור. 20 מ- 10 של נפרד. 20, 20..[נקטע ע"י 22]
	22:18
	22 כאן 20, עבור.
	[27] מערבה 100, סוף.
	22:17
	[22] 27, ממערב ל"לכסיקון", מערבה 100, סוף.
	[2] ויקטור [צ"ל וקטור] כאן 10, עבור. ויקטור [צ"ל וקטור] כאן 10, עבור.
	22 כאן 20, עבור.
	[2] וולוו האם אתה משמאלי? עבור.
	22 כאן 20, האם יצרת קשר עם "אהבה"? עבור.
	כאן 2, בסדר.
	כאן 20, אני לא יודע. 1 אמר שנמצא במגע אש עם יחידה, אם כי עכשיו המגע נחלש, עוד מעט נראה מה המצב. רצוי להפעיל ארטילריה גם יותר צפונה על היחידה הזאת, בכדי למסך אותה, עבור.
	כאן 2, רות, האם היחידה הזאת ש- 23 דיבר עליה היא תגיע? עבור.
	22:16
	כאן 20, רות, תסתייע כמה שיותר ב- 27, עבור.
	כאן 2, אני נמצא בתוך מתחם חי"ר, אני יורה כל הזמן אבל זה לא רציני, עבור.
	כאן 20, האם יש לך מגע אש כרגע? עבור.
	כאן 2, שלילי, עבור.
	כאן 20, רות, האם אתה מזהה את 1? עבור.
	כאן 2, כ- 10, 11, כאשר על 2, 3, אין לי שליטה, עבור.
	כאן 20, כמה כלים יש לך? עבור.
	כאן 2, לפני התאורות, עבור.
	כאן 20, באזור התאורות עכשיו, מלמעלה? עבור.
	כאן 2, אני ייצבתי, פחות או יותר, קו באזור השרפות כלפי צפון, עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	20 כאן 2, עבור. 20 כאן 2, עבור. 20 כאן 2, עבור.
	22:15
	22 כאן בסין. 
	[41] ..רות, עבור.
	22:14
	9 כאן 41, רות, עבור.
	1 כאן 20, מה המצב? עבור. 1 כאן 20, עבור. 
	[?] תחנות .
	[בסין] מערבה 100, עבור.
	1 כאן 20, מה המצב? עבור.
	כאן 20, יפה. סוף.
	כאן 5, אני אשתדל, עד עכשיו עסקתי בריכוז היחידה שלי, נסענו מהר מדי והנוער קצת התפזר, עכשיו כולם אצלי, עבור.
	כאן 20, רות, אם אתה מזהה ארטילריה תירה, תכוון אש נ"ס [נגד סוללתית – אש ארטילרית על עמדות הארטילריה של האויב], עבור.
	כאן 5, שקט לגמרי. אין אפילו על מה לירות, כי אתה לא רואה כלום. מפעם לפעם יציאות ארטילריה ומטחים, עבור.
	כאן 20, חיובי, או.קיי. מה קורה בגדה השנייה?, האם יש רעש? עבור.
	כאן 5, בשלב זה, עדיין ב"מצמד", כאן כל העסק, או שמתחבאים בחורים או ששקט. חשבתי להעביר את עצמי כלפי המרכז, במרכז בין "סורוק" [צ"ל "סרוק"] ל"מצמד", אבל לאור ההתפתחויות אני אשמור שתי יחידות אצלי כאן ואני מוכן לאפשרות הגבה. אני רוצה שתזכור, שתי יחידות מבחינת "כבדים" [טנקים] זה לא יותר מאשר, אתה יודע מה, עבור.
	כאן 20, אני אראה איך זה מתפתח ואז אני אתן לך פקודות. מקומך אישית, עבור.
	[5] כאן 10, כאן 5, רות, עבור.
	22:12
	כאן 20, שלילי, ב"נחלה", כ- 500 מערבה מצומת "נחלה"-"לכסיקון" כלי של 4א' נפגע ואי אפשר לעקוף שם, לפי דבריו. ב"טרטור"-"לכסיקון" ישנו מארב של האויב והוא סותם שמה נפגעים. אנחנו מורידים לשם ארטילריה, יכול להיות שאני ארצה שאתה תעבור מ"נחלה", תיקון, מ"טרטור", ממערב למזרח, בכדי לחלץ אותם, עבור.
	כאן 5, אני מתרשם, שעיקר הברדק, נמצא ממזרחה לי וניצול מושכל של הצירים "נחלה"-"טרטור", יכול להביא למקומות "סורוק" [צ"ל "סרוק"] עד "מצמד" שאני נמצא בהם כל כוח, עבור.
	כאן בסין, ..[נקטע ע"י 5] 
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 5, עבור.
	כאן 27, קלטתי, מערבה 100, צפונה 100, מיד יבוצע, סוף.
	כאן 20, בסין תפנה ל- 27 והוא כבר יתן לך תשובות, סוף.
	[בסין] ...מערבה, אני אומר שנית, מערבה 100. אלה שפגעו מימין לציר, מערבה 100, צפונה 100, עבור.
	22:10
	[רחשים ברשת הקשר משך כ- 2 דקות ולא שומעים]
	22:08
	4א' כאן 20, האם אתה נתקלת במארב? עבור.
	כאן 20, רות. 
	[בסין] זה זחל"מים. 
	כאן 20, איזה סוג זה? בלי שמות קוד, מה זה נגמ"שים או זחל"מים? עבור.
	[בסין] חיובי.
	כאן 20, רות, האם יורים גם על ה"בינוניים" [נגמ"שים או זחל"מים]? עבור.
	20 כאן בסין, אני רואה את כל המצב. יש מארב שגם ה"בינוניים" [נגמ"שים או זחל"מים] נכנסו, תיתן בבקשה במהירות אש מימין לציר ומשמאל לציר.
	5 כאן 20, עבור.
	בסין רק., כאן 20, המתן שאני אוודא זאת עם 5.
	22:07
	כאן 20, תתקן את האש כפי שהוא ביקש. 
	כאן 27, רות, עבור.
	כאן 20, 27, עבור.
	[בסין] חיובי, מערבה, והיחידת אש הראשונה שתדלג עוד מעט צפונה ושירו שניהם, עבור.
	כאן 20, האם מערבה ל"לכסיקון"-"טרטור"? עבור.
	[בסין] תן לי עוד יחידת אש, מצד שני של "לכסיקון"-"טרטור", 200 מטר מצד שני גם משמה יורים לשמלים, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	[4ב'] רות, סוף.
	[20] אם כך, נוע לעבר הכלים הפגועים ותחלץ שם, עבור.
	[4ב'] חיובי, היו על ידי כלים פגועים, עבור.
	כאן 20, יש הרבה מאוד מדורות. האם אתה ראית כלים פגועים לידך? עבור.
	[4ב'] אני נמצא צפונה למדורות, באזור שירו עכשיו, עבור.
	כאן 20, בסין, המתן. 4ב', עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	כאן 20, אבל מקומך? עבור.
	[4ב'] אני נמצא ישר אחרי 4א', עבור.
	22:06
	כאן 20, מקומך? עבור.
	[4ב'] חיובי, אני מניח שכן, עבור.
	כאן 20, האם עברת את "לקקן"? עבור.
	כאן 4ב' רות, עבור.
	20 כאן בסין, אני חושב מי זה הכלים האלה.
	4ב' כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות. 
	[ג' של וקטור] אני חושב שעברנו את "לקקן" ונמצאים צפונה מ"לקקן", עבור.
	כאן 20, האם עברת את "לקקן" ואתם נמצאים מצפון ל"לקקן"? עבור.
	[ג' של וקטור] אנחנו נמצאים על ציר "לכסיקון", אחרי "לקקן", אנחנו תקועים, יש לנו פצועים ויורים עלינו טילים עכשיו, עבור.
	22:05
	כאן 20, איפה אתה בדיוק נמצא? עבור.
	כאן ג' של וקטור, עבור.
	ג' של וקטור כאן 20, עבור.
	[בסין] ...יחידת אש מצד שני של "לכסיקון".
	ג' של וקטור כאן 20, עבור.
	22, 22, כאן ג' של וקטור, עבור.
	22:05
	כאן 20, היחידי שיכול להתרגז זה אני. אין לך מה להתרגז. תענה לו כשהוא פונה אליך, סוף.
	כאן 27, עניתי לו, מערבה 100, מיד יבוצע, עבור.
	27 כאן 20, תענה לו, עבור.
	[בסין] שירה עם כל הקנים, אני אומר שנית עם כל הקנים.
	22, 22 כאן ג' של וקטור, עבור.
	כאן 20, מערבה 100, סוף. 
	כאן 27, רות, עבור.
	[20] 27, עבור.
	[בסין] אני רוצה לטווח, 40 מפריע לי. מערבה 100, אני אומר מערבה 100, תזהר, יש כוחות שלנו שם, עבור.
	כאן 20, בסין, רות, עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	[ג' של וקטור] שים לב! אנחנו עדיין באותו מקום. עדיין לא באו לחלץ אותנו ויורים עלינו טילים, עבור.
	22:04
	כאן 22, רות, עבור.
	כאן 40, רות, סוף.
	כאן 20, בסדר, אני עוד מעט אייצב קו מצפון ל"אמיר" ואז יהיה המצב ברור, עבור.
	כאן 40, אני מכניס את 2 ללחץ בכיוון מזרח וכיוון מערב, עבור.
	22 כאן ג' של וקטור, עבור.
	כאן 20, של "כבדים" [טנקים], עבור.
	כאן 40, לחץ של מי?
	כאן 20, חיובי, מצפון ישנו לחץ של גדוד עד שניים, עבור.
	[40] האם מצפון יש עליך איזה שהוא לחץ?
	כאן 20, יחידת משנה של 3 שלי שהייתה צריכה להיכנס ל"טרטור", עלתה על מארב ויכול להיות שגם זו שנכנסה ל"עכביש" עלתה על מארב, אין לי כרגע קשר איתה, אני מיד אעבור לרשת שלה, עבור.
	22:03
	כאן 40, לא שמעתי, עבור.
	כאן 4, כאן 20, לא הייתי מגדיר אותו כטוב, אנחנו עכשיו צריכים להתארגן באזור., קודקוד 3 נפגע ויחידת משנה שלו שעלתה על "טרטור" עלתה על מארב, יש להם שמה נפגעים ואני כרגע מארגן שם את המצב, עבור.
	כאן 40, האם מצבך בסך הכול טוב? 
	כאן 20, בשלב זה שלילי. שתי יחידות שלי שנעו צפונה סבלו, סובלות, סבלו פגיעות וכרגע יש עליהם לחץ. אנחנו מעט מתארגנים כקילומטר מצפון ל"שיק", מרכזים כלים ויש גם היפגעות של "קודקודים", עבור.
	כאן 40, האם הגעת למקום השני היותר צפוני? עבור.
	22:02
	20 ברשת שלך כאן 40, עבור.
	בסין כאן 20, עבור.
	כאן 20, נכון, אתה צודק, יכול להיות, או.קיי. אז תדלג לאזור המדורות, סוף. 
	[1] יכול להיות שאנחנו לא מדברים על אותן מדורות.
	כאן 20, אני כן רואה, מה זה?! עבור.
	[1] רות, אני לא מאמין ש- 2 מצפון למדורות, כי אני לא רואה שם שום ירי.
	1 כאן 20, 2 נמצא כ- 200, 500 מצפון למדורות, תדלג לאזור המדורות קצת צפונה ואז אני גם אתאם בינך ובין 2, עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	[1] אני לא מזהה את 2. תודיע לו שאני יורד קצת דרומה, כמו כן שיסמן עצמו בזיקוק, עבור.
	22:01
	כאן 20, רות, אבל תוך תיאום עם 2, עבור.
	[1] אני יורד קצת דרומה ומתארגן מאחרי, מדרום למדורות כלפי צפון, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	4א' כאן 20, האם אתה בתנועה? עבור.
	[בסין] 200 צפונה, אש, סוף.
	[27] חיובי, עבור.
	[בסין] האם זה נפל?
	כאן 20, רות, בסין האם אתה מזהה את האש? עבור.
	כאן 27, חיובי, עבור.
	27 כאן 20, האם ירו כבר? עבור.
	[בסין] חיובי, אני מנסה לעצור אותם, הם לא עוצרים, הם ממשיכים. דיברנו שאני אחכה לקבל את 27.
	כאן 20, אז תעצור אותם, האם זה בצומת "טרטור"? עבור.
	[בסין] עוברים "בינוניים" [נגמ"שים או זחל"מים], עוברים "בינוניים" [נגמ"שים או זחל"מים], אני חושב שרוצים להיכנס לפי התוכנית שמאלה, לכיוון המעוז. שלא יכנסו, יש בפנייה מארב, עבור.
	22:00
	כאן 20, איזה כלים עוברים אותך שם? עבור.
	20 כאן בסין, רות, עבור.
	בסין כאן 20, עבור. בסין כאן 20, עבור. 
	כאן 20, רות.
	21:59
	כאן 4א', עדיין תקוע עם הכלי שלי, מתפוצץ כל הזמן, קשה לי לעקוף אותו, עבור.
	כאן 20, האם אתה עברת כלים פגועים עכשיו? עבור.
	כאן 4א', רות, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	41 כאן 40.
	כאן 4א', מי קרא? עבור.
	כאן 40, חזור, עבור.
	כאן 20, המתן. 4א', עבור.
	21:58
	[בסין] אני לא יודע איזה כלים רכים בינוניים נעים לכיוון המארב, תעצור אותם, אין לי קשר איתם.
	כאן 20, בסין! עבור.
	כאן 40, רות, עבור.
	20 כאן בסין, .[נקטע ע"י 40] 
	בסין כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	[20] [לא ברור]
	[23] ..[לא ברור]
	כאן 40, רות, עבור.
	כאן 23, חיובי, .[נקטע ע"י 40]
	20 כאן בסין, 20 כאן בסין, עבור.
	כאן 23, האויב שולח מארבי RPG לגשרים, עבור.
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	20 כאן 23, האויב שולח מארבי RPG על הגשרים, עבור.
	כאן 20, סוף.
	כאן 5, רות, עבור.
	כאן 20, יחידת משנה שלך, שתפרוס מצפון ל"סרוק" כ., כחצי קילומטר מצפון ל"סרוק", עבור.
	כאן 5, רות, כמה? עבור.
	21:57
	כאן 20, רות, אם כך., תעלה יחידת משנה שלך מצפון ל"סרוק", עבור.
	כאן 5, אני חושב שזה לא כל כך ילך. משום ש., אמנם אני מדבר על יחידות, אבל מספר כלים הוא מאוד קטן, עבור.
	כאן 20, רות, אם כך, אני מעוניין שאתה תשאיר 2 יחידות באזור "סרוק"-"מצמד" ואתה עם יחידת משנה נוספת תנוע על ציר "ראש" מצפון ל"סרוק", במגמה לסייע ל- 1 ו- 2, שהם לחוצים שם, עבור.
	21:56
	כאן 20, יש לך יחידת משנה ליד "סרוק"? עבור.
	כאן 5, מציע לחשוב על ניצול ציר "שיק" ולשבור לאורך שפת המים צפונה, עבור.
	21:56
	כאן 20, בשלב זה, שלילי, עבור.
	כאן 5, רות, האם 1 לא ירד מערבה מ"לכסיקון"? עבור.
	כאן 20, יש באזור "לכסיקון" מספר מדורות, מצפון לזה זה 1 ו-2 על "לכסיקון", עבור.
	כאן 5, החבר'ה ב"סרוק" רואים את ציר "לכסיקון" לכיוון צפון-מזרח, עבור.
	כאן 20, איפה? עבור.
	כאן 5, .[נקטע ולא ברור] 1, ו- 2, החבר'ה ב"סורוק" [צ"ל "סרוק"] רואים כלים כבדים, אני חושב שזה של 1, עבור.
	[ברקע, 2 מורה לאיש צוות שלו "תעביר לי בחזרה לחטיבה" וקוטע את 5]
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 5, עבור.
	[2] זהרון כאן .
	[1] רות, אז אם ככה, אני צפונה מאוד מהם, כי ..[נקטע ע"י 2]
	כאן 20, 2 יורה ואפשר לראות את זה, עבור.
	[1] אני מבקש ש- 2 יסמן עצמו, עבור.
	כאן 20, רות, דלג אחורה כ- 500, תייצב קו אחד עם 2, עבור.
	21:55
	[1] . כ- 1,000
	כאן 20, באיזה מרחק מצפון למדורות? .
	[1] אמור שנית.
	כאן 20, באיזה מרחק מצפון למדורות? עבור.
	[1] אני נמצא מצפון למדורות, אני רק לא יודע איזה זה.
	כאן 20, אלה שהתפוצצו מקודם, עבור.
	[1] יש הרבה מאוד.
	1 כאן 20, האם אתה מזהה את המדורות? עבור.
	כאן 2, עדיין שלילי, עבור.
	כאן 20, האם אתה מזהה את 1? עבור.
	כאן 2, עבור.
	[20] 2, עבור.
	[1] שלילי, ביקשתי שירה זיקוק.
	כאן 20, 27 יפעל לטובתך, האם אתה מזהה את 2? עבור.
	[1] קשה לאמוד את זה בלילה, אבל טווחים קרובים, אני חושב שבאזור "שיק" אני אוכל לייצב קו, וכאן אני עם מעט מאוד כלים, עבור.
	כאן 20, באיזה טווח? עבור.
	[1] חיובי, יורים עלי, שטוחה, עבור.
	1 כאן 20, האם יורים עליך? עבור.
	21:54
	תחנות ויקטור כאן ויקטור, נועו אחרי בשדרה, סוף.
	[1] כי אני עם מעט מאוד כלים ואני נילחץ, עבור.
	כאן 20, מדוע? עבור.
	כאן 1, אני חושב שאני צריך לנוע קצת לאחור לכיוון מפגש "שיק"-"לכסיקון", עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	[22] ...יורד דרומה, סוף.
	20 כאן 1, עבור.
	4א' כאן 22, תזהיר את היחידות שמולך ..[נקטע ע"י 1]
	כאן 20, רות, בדוק, דווח לי התפתחות, סוף.
	כאן 4א', מנסה, עבור.
	21:53
	כאן 20, שלילי. ממערב ל"נחלה"-"לכסיקון" אפשר לעשות איגוף קטן, עבור.
	[4א'] ביצות, עבור.
	כאן 20, מדוע? עבור.
	כאן 4א', שלילי, משני הצדדים לא ניתן לרדת, עבור.
	כאן 20, רות, האם אתה לא יכול לאגוף שם? עבור.
	[4א'] .. כלי שלי קיבל פגיעה ישירה, סותם לי את הציר, תחמושת מתפוצצת, קשה לי לחבור עם הכלים הכבדים שנמצאים לפני, עבור.
	[מישהו נוסף מדבר במקביל ל- 10 של נפרד – אולי 4א']
	[10 של נפרד] .[לא ברור]. צומת "לכסיקון", לפני "לקקן", מה הלאה? עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 מ- 10 של נפרד.
	כאן 20, תודה, סוף.
	[בסין] חיובי, על רשת "עוגה", או על רשת "אהבה", עבור. 
	[20] "אהבה"? עבור.
	[בסין] נקראת "אהבה", עבור.
	כאן 20, איך היא נקראת? עבור.
	[בסין] .. מדרום ליחידת האם, בסביבות 52, עבור.
	כאן 20, מה זה קרוב אליכם? אני נמצא מצפון לזה הרבה, באיזה אזור? עבור.
	21:52
	[בסין] יחידת המשנה שהלכה על "עכביש", צריכה כבר להיות קרוב אליכם, אני אומר שנית, קרוב אליכם, עבור.
	בסין כאן 20, האם יש לך קשר עם יחידת המשנה שהלכה על "עכביש"? עבור.
	1 כאן 20, המתן. 
	20 כאן 1, עבור.
	[27] "לכסיקון"-"טרטור", מזרחה..[נקטע ע"י 1]
	כאן 20, תרביץ קילומטר מזרחה מ"לכסיקון"-"טרטור" אש, עבור.
	כאן 27, רות, עבור.
	כאן 20, רות, קודם כל אנחנו נוריד ארטילריה רצינית, המתן. 27, עבור.
	[בסין] רות, בינתיים אני מנסה לארגן מיתר הכלים שיש כאן, אולי אני אצליח לארגן כ- 4 כלים ואני אפרוץ בציר "טרטור", עבור.
	כאן 20, רות, הוא ייתן יותר מזרחה, כ- 500, כ- 1,000 ואתה תתקן את האש, עבור.
	21:51
	[בסין] טוב, עכשיו באזור הזה יש מארב נ"ט, דפק את רוב הכלים של היחידה שלי, מסתובבים לי עוד "אפרוחים" [חיילים] בשטח, לכן אני רוצה שייתן 200 ימינה , ולא ייתן על "לכסיקון", עבור.
	21:50
	כאן 20, רות, 27 כבר קיבל פקודה ומבצע, עבור.
	[בסין] אני רוצה שתפסיק עכשיו את כל היחידות ותקשיב לי. אני רוצה שתיתן לי קודם כל מטח על "טרטור"-"לכסיקון", 200 מזרחה, עבור.
	כאן 20, רות, מה המצב שם? עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	5 כאן 20, אתה מדבר ב"מקדח", עבור.
	[5] גושן כאן 10, עבור.
	בסין כאן 20, עבור.
	5 כאן 20, אתה מדבר ב"מקדח", סוף.
	21:50
	[בסין] ..4 כלים ואני אוכל לפרוץ ב"טרטור". אבל לפני זה, אני רוצה שתיתן לי הכנה יש שם מארב נ"ט.
	5 כאן 20, אתה מדבר ב"מקדח", סוף.
	[5] גושן כאן 10. 
	כאן 20, מה עם 12? עבור.
	20 כאן בסין, רות, עבור.
	[5] אש., אורני כאן 10, תגיע ל"מצמד", תפנה שמאלה על ציר "טרטור" ותסע 300 מטר ואז תראה אותנו יורים. אנחנו נמצאים עכשיו על הסוללה שממש מזרחה לך, עבור.
	12 של 3, בסין כאן 20, עבור. בסין כאן 20, עבור.
	כאן 27, "לכסיקון"-"טרטור", מזרחה 200, מטח, עבור.
	כאן 20, רות, "לכסיקון"-"טרטור", מזרחה 200, מטח, 27 הפעל, עבור.
	כאן בסין, אני רוצה מטח על לכסיקון"-"טרטור" מזרחה 200, עבור.
	21:49
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן בסין, עבור.
	כאן 1, אני כולי עומד ממערב ל"לכסיקון", ש- 2 ירה זיקוק.
	כאן 20, רות. אם כך, 1 ירכז אותם ממערב ל"לכסיקון". 1, עבור.
	כאן 2, חיובי, עכשיו אני מבין מי הכלים האלה, עבור.
	כאן 20, האם מזרחה? עבור.
	[2] כאן 1, נדמה לי שכלים שלו חתכו אותי, חתכו את "לכסיקון" לפני, עבור.
	1 כאן 20, האם אתה מזהה את 2, עבור.
	כאן 2, חיובי, עבור.
	כאן 20, 1 נמצא משמאלך, נערך צפונה, גבול גזרה ימני שלו, ציר "לכסיקון". אתה תיערך ממזרח ל"לכסיקון". גבול גזרה ביניכם "לכסיקון". רכז כמה שאתה יכול יותר כלים אליך, עבור.
	21:48
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 20, ב"מקדח", עבור.
	כאן 2, רות, עבור. כאן 2, רות, עבור. כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	2 כאן 27, הודעה, עבור. 
	4א', כאן 20, עבור.
	1 כאן 20, מה העניין? עבור. 
	21:47
	2 כאן 1, עבור.
	כאן 20, מי קרא? עבור.
	כאן 1, רות, עבור.
	12 של 3 כאן 20, עבור. 12 של 3 כאן 20, עבור. 
	21:46
	[1] היישר, סוף.
	כאן 20, תפוס עמדות כלפי צפון, 2 ק"מ מצפון ל"שיק" ותלקט אליך את הכלים, עבור.
	[1] אמור שנית, עבור.
	21:48
	2 כאן 20, עבור. 
	21:45
	1, 2, כאן 20, פקודות, עבור.
	כאן 20, רות.
	[1] רות, אז אני נמצא כ- 5, כ-1,000 מצפון לך. ירדתי כרגע שמאלה מה"שחור" [כביש].
	כאן 20, כ- 500 מדרום לה, עבור. 
	[1] היכן אתה נמצא לגביה?
	כאן 20, חיובי, עבור.
	[1] רות, האם רואה את המדורה על ה"שחור" [כביש]?
	[20] "לכסיקון"-"שיק", עבור.
	[1] היכן אתה נמצא? עבור.
	כאן 20, אני לא רואה פה שום כלי באזור "לכסיקון"-"שיק", עבור.
	[1] יותר צפונה, באזור "לכסיקון"-"שיק", עבור.
	כאן 20, האם באזור "לכסיקון"-"טרטור"? עבור.
	[1] לאורך הכביש, עבור.
	כאן 20, באיזה אזור? עבור.
	[1] כלים כבדים, עבור.
	כאן 20, איזה? עבור.
	[1] השארתי כלים לאורך הדרך. האם מישהו מתעסק איתם? עבור.
	21:46
	כאן 20, דו"ח מצב, עבור.
	21:44
	20 כאן 1, עבור.
	[?] 3 מדבר ברשת שלו, המתן.
	12 של 3 כאן 20, עבור.
	3 כאן 20, עבור. 3 כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות, 2, האם אתה מתקן את האש שם? עבור.
	[27] חיובי, עבור.
	27 כאן 20, האם אתה יורה לטובת 2 ממזרח ל"לכסיקון" ומצפון 2 ק"מ ל"אמיר"? עבור. 
	21:43
	כאן 27, רות, סוף.
	כאן 20, אני רוצה אש על הגדה השנייה וגם תדרוש מ- 47 אש נ"ס, עבור.
	כאן 27, רות, עבור.
	27 כאן 20, עבור.
	1 כאן 20, עבור. 1 כאן 20, עבור.
	כאן 20, שים לב! תרכז אליך כלים, יש פה כל מיני כלים שמסתובבים, תרכז, עבור.
	21:42
	כאן 2, רות, סוף.
	כאן 20, רות, עצור במקום, תתארגן להמשך, עבור.
	כאן 2, שלילי, אבל פשוט הקודקודים שלי הלכו וקשה לי לשלוט ביתר, עבור.
	כאן 20, מדוע? האם יש לחץ? עבור.
	כאן 2, אני נשארתי עם כ- 7, 8 כלים, אני בעמדות עוצר, קשה לי להתקדם, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 2, עבור.
	[12 של 3] כאן 12, המתן.
	כאן 20, רות, באיזה אזור ב"עכביש" המארב? עבור.
	[12 של 3] חיובי, כעת החזרנו אותה הנה, עבור.
	כאן 20, האם היא ב"עכביש"? עבור.
	[12 של 3] כאן 12, יחידת משנה נכנסה ל"עכביש", יש שמה מארב נ"ט, היא חטפה די חזק, נפגעו לה מספר כלים, עבור.
	21:41
	12 של 3 כאן 20, אתה נשמעת גרוע, אמור שנית מה קורה ב"עכביש", עבור.
	[12 של 3] כאן 20, יחידת משנה, כאן 12, יחידת משנה שלנו נכנסה למארב נ"ט על "עכביש", נפגעו להם מספר כלים, כרגע הוא מבקש לשמה הנחתה, עבור.
	כאן 20, רות, מה קורה על "עכביש"? עבור.
	[12 של 3] כאן 12, אני נמצא צפונית ל"לקקן", כ- 4, עבור.
	כאן 20, איפה? עבור.
	[12 של 3] חיובי. אני נמצא על "לכסיקון", יותר דרומית כקילומטר מהריכוז שהיה מקודם, עבור.
	כאן 20, האם אתה על "לכסיקון"? עבור.
	[12 של 3] כאן 12, 3 נפצע, 3 נפצע, אני נמצא כאן עם מספר מהכלים שלי, עבור.
	21:40
	כאן 20, רות, עבור.
	20, 20 כאן 12 של 3, עבור.
	3 כאן 20, עבור.
	[22] זה שום דבר, 27 עומד מאחורי. פרט לו אין אף אחד, סוף.
	[20] אמור שנית, עבור.
	כאן 22, זה מאומה. זה דומה, זה גשר, סוף.
	[20] 22, תראה מה קורה שם מאחוריך, מה זה?
	3 כאן 20, עבור.
	21:39
	כאן 22, בודק מיד, סוף.
	[20] 22, עבור.
	[20] 22, תראה מה קורה שם מאחוריך, איזה כלי זה?
	4א' כאן 22, עבור.
	[1] רות, סוף.
	כאן 23, חלק מהכוח של הטנקים שבא מולך, מצפון, קיבל פקודה לעצור ולא להתקדם יותר, עבור.
	23 כאן 1, אמור שנית, עבור.
	21:38
	1 כאן 23, חלק מהכוח שבא מולך, קיבל פקודה לעצור, עבור.
	2 כאן 23, חלק מהכוח שבא מולך, קיבל פקודה לעצור, עבור.
	[ג' של וקטור] רות, סוף.
	[22] ג' של וקטור, המתן, נטפל בך, סוף.
	22 כאן ג' של וקטור, עבור.
	20 כאן 3, עבור. 20 כאן 3, עבור.
	22 כאן ג', עבור.
	4א' כאן 22, עבור.
	21:37
	20 כאן 5, עבור. 20 כאן 5, עבור. 20 כאן 5, עבור.
	21:36
	כאן ,2 רות, היישר, סוף.
	.[לא ברור].
	20 כאן 1, עבור.
	20 כאן 2, שני קילומטרים מצפון וממזרח ל"לכסיקון", עבור.
	כאן 20, 2 ק"מ מצפון ל"אמיר" ש- 17 יתקן, סוף.
	[2] ..[לא ברור].. מצפון ל"אמיר".. 
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, רות, אתה נמצא כ- 600, 700 ממע, מצפון ל"אמיר", תכוון בהתחלה 2 ק"מ מצפון ל"אמיר", סוף.
	[2 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, תנחית ארטילריה מצפון לך כקילומטר ומזרחה מ"לכסיקון" כנגד האויב שבא מולך, עבור.
	[2 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	2 כאן 20, עבור. 
	21:35
	[הכלי של "וקטור" עונה, אך לא שומעים].
	כאן 20, רות, באיזה מרחק אתם מ"לקקן"? עבור.
	[הכלי של "וקטור" עונה, אך לא ברור].
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	[הכלי של "וקטור" עונה, אך לא ברור].
	כאן 20, האם יורים עליכם? עבור.
	כאן . [הכלי של "וקטור" עונה, אך לא ברור].
	כאן 20, רות, שני הכלים, הכלי של וקטור, כאן 20, עבור. 
	[4ב'] ראיתי כלי משלך, תקוע בצד ימין, אבל לא הייתה שום אש, עבור.
	21:33
	כאן 20, האם יש שמה.? ראית עכשיו שני כלים פגועים? עבור.
	[4ב'] אני נמצא אחרי 4א', כבר עברנו אותו, עבור.
	כאן 20, האם אתה ליד "לקקן"? עבור.
	[4ב'] אמור שנית, עבור.
	כאן 20, האם חיובי או שלילי? עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	כאן 20, האם אתה ליד "לקקן"? עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	4ב' כאן 20, עבור.
	.[לא ברור].
	[50] 20, הודעתי להם לעלות, שיעלו על רשת זאת, סוף. 
	4א' כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות. 
	20 כאן 50, ויקטור [צ"ל "וקטור"] שלך 2 נגמ"שים הודיע שהם פגועים, חוטפים הרבה אש באזור "לקקן", עבור.
	21:32
	2 כאן 20, תוריד 17, תוריד 17, עבור.
	כאן 20, הוא קיבל פקודה לזוז. תקשיב. 
	כאן 23, האויב מזהה, כל הזמן, לגבי 2 .[לא ברור] בטווח 600, כדאי ש- 2 יזוז .[לא ברור]
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 23, ידיעות, עבור.
	[2] כאן 10, בסדר, סוף.
	כאן 20, מזהה. תתפוס עמדות לכיוון צפון, תתרחק מהמשאית ש.ש. הם לא יראו אותך על הרקע של המשאית, עבור.
	[2] כאן 10, שלילי, אני ליד "בית המשאבות" כ- 600 - 700, עבור.
	כאן 20, אני מזהה משאית בוערת, אני מבין שאתה התקדמת מעבר ל"שיק" קילומטר, עבור.
	21:31
	[2] כאן 10, כאן 2, רות, בסדר. האם אתה מזהה את המשאית הבוערת הצפונית? עבור.
	כאן 20, אתה תתפוס עמדות כלפי צפון, לקבל את פניו של האויב, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	.[לא ברור]. [ הוקלט ע"י עמוס אטינגר ב-נגמ"ש הפיקוד (20א'): "20 כאן 23, ש- 2 יזוז משם, כי האויב מזהה אותו ויורה עליו כל הזמן, עבור."].
	2 כאן 1, אני עכשיו לפניך, לא לירות עלי.
	2 כאן 1, אני גם כן לפניה קצת, תזהר לא לירות עלי, אני עכשיו בדיוק לפניך.
	[2] חיובי, עבור.
	כאן 20, ליד זו שמתפוצצת? עבור.
	[2] כאן 10, אני נמצא ליד המשאית הבוערת, קצת מצפון ל"אמיר", עבור.
	כאן 20, רות, אני רוצה שתתרכז יותר לכיוון צפון, היכן אתה נמצא בחלק הקדמי? 
	21:30
	כאן 2, גם מפגיעות וגם .[לא ברור]., עבור.
	כאן 20, ממה? עבור.
	כאן 2, אני במצב די קשה, נשארו לי מעט מאד כלים, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 2, עבור.
	כאן 20, רות, אתה תתקדם ב"טרטור" וכשתגיע לתא של "טרטור" 5., "עכביש" 52-"טרטור" 41, תעצור. זאת אומרת, ב"עכביש" אתה יכול להתקדם עוד כמה קילומטרים, תסתכל במפה, עבור.
	[3 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	[20] כאן 4, האם כבר הגיע ל- 4 ק"מ? עבור. 
	[3 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, מה המצב ב"עכביש"? עבור.
	21:28
	[3 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם נכנסת כבר ל"טרטור"? עבור.
	[3 עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	3 כאן 20, עבור. 3 כאן 20, עבור. 
	[כאן] 1, חיובי, סוף.
	[20 מדבר, כנראה, עם 1, אך לא שומעים]
	כאן 1, שלילי, עבור.
	[20 מדבר, כנראה, עם 1, אך לא שומעים]
	כאן 20, המתן.
	[2] כאן 10, רות, זה בסדר. כיוון שאני נמצא מצפון ל"אמיר" עכשיו, קצת בתוך השטח, האם לסגור שמאלה ולפנות צפונה? עבור.
	כאן 20, אתה לא נכנסת לתוך "אמיר", אתה צריך להיות מצפון ל"אמיר". אתה צריך, גבול גזרה מערבי שלך זה "לכסיקון" ואתה צריך לסוע צפון-מזרחה. תזהר מהיחידה שמקבילה לך שבאה אליך מצפון, עבור. 
	[2] כאן 10, האם לעזוב את "אמיר" ולמשוך צפונה? עבור.
	כאן 20, שים לב! 2 המקביל [מח"ט 600] לי הגיע עד האזור של "סגול" 104 ואחר כך הוא משך צפונה, כך שאתה גם תמשוך צפונה, עבור.
	21:24
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	כאן 20, חיובי, היא ליד. היא ליד "מצמד" א', היא כבר הגיעה לשם. תיצור עם 5 קשר ברשת שלו, רשת "שקמה", עבור.
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	[20] [הפרעת קשר].. אמור שנית, עבור.
	21:22
	[4א' עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, תשים לב! ב"מצמד" א' ישנו, ישנה יחידה של 5. אתה יכול לירות צפונה ודרומה, עד שאתה מגיע 500 מטר מ"מצמד" ואז אתה תיכנס לתוך "מצמד" ותכבוש את "מצמד" בפנים, לנסות לראות אולי יש שמה "דגים" [מפקדת הדיוויזיה המצרית], עבור.
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, תמשיך הלאה עד "נחלה", למה? האם משהו מעכב אותך? עבור.
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם נכנסת ל"נחלה"? עבור.
	21:21
	[4א' עונה ל- 20, אך לא שומעים]
	4א' כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות, אז תשאל את ה- 17 שלו, עבור. 
	[27 מדבר עם 20]
	כאן 20, שלילי, תפעיל את זה בהתאם ל- 2, בהתאם למה ש- 2 רוצה, עבור.
	[27 מדבר עם 20]
	27 כאן 20, רות, עבור.
	[27 קורא, כנראה, ל- 20]
	כאן 20, רות, סוף.
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, תדווח לי ברגע שתיכנס ל"טרטור", עבור. 
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, המתן. 3 כאן 20, אני חוזר, שיגיעו עד "עכביש" 52, עבור. 
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	[20] כאן 4, כאן 20, שיגיעו עד 41, עד "עכביש"., סליחה, עד "עכביש" 52, עבור.
	21:20
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, שים לב! אני רוצה שב"עכביש" תיסעו עד האזור של "טרטור" 42 והזהרו שם, עבור.
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, זאת אומרת של"עכביש" נכנסו?! עבור.
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, מה המצב? עבור.
	[3 עונה, כנראה, ל- 20, אך לא שומעים]
	3, 3 כאן 20, עבור.
	21:19
	כאן 20, קרא לי ב"בשור", סוף.
	[40] 20, ברשת שלך, כאן 40.
	21:17
	כאן 20, אחר כך תאתר את "טרטור", סוף.
	[מישהו 3? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, אני רוצה שתדווח לי ברגע שתתחיל להיכנס ל"עכביש" וב"עכביש" תיכנס 4 קילומטר, עד עכשיו, עבור.
	[מישהו 3? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם אתה מזהה את "לקקן"? עבור.
	[20 מדבר עם מישהו 3?, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם התחלת לנוע ב"עכביש" צפון-מזרחה? עבור.
	[20] 22, סמן להם שיעקפו אותך וימשיכו הלאה.
	21:16
	3 כאן 20, עבור.
	[40] 20 ברשת ..
	20 כאן 10א' של 3, 20 כא., 3 גם לא עונה ברשת שלנו.
	3 כאן 20, עבור.
	[40] 20, ברשת שלך, כאן 40.
	כאן 1, חיובי, סוף.
	21:15
	[20 מדבר עם 1, כנראה, אך לא שומעים]
	3 כאן 20, עבור.
	כאן 20, 4א' המתן. 
	[4א' קורא ל-20, כנראה, אך לא שומעים]
	3 כאן 20, עבור. 3 כאן 20, עבור.
	2 כאן 20, אני נמצא על "שיק"-"לכסיקון", נדמה לי, תעבור את התעלה ואז תיפרס, סוף.
	21:14
	[20] 2, המשך לנוע יותר מהר, סוף.
	כאן 20, איפה 23?, .[לא ברור]., עבור.
	[22 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	22 כאן 20, עבור.
	[20] 23, עבור. 23, עבור.
	[20] .[לא ברור].
	21:13
	[1] רות, עברתי את "שיק", אני בתנועה. 
	21:06
	כאן 20, איפה .[לא ברור].. 
	כאן 1, רות, עבור.
	1 כאן 20, עבור.
	[20] 27, תמשיך .[לא ברור]., סוף.
	[2 עונה, אך לא שומעים ברור]
	כאן 20, רות, המתן, קודם כל, לעבור את "שיק", תיפרס ממזרח ומצפון ל"אמיר", .[לא ברור]., עבור. 
	[2 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	2 כאן 20, עבור.
	[רחשים ותעבורה ברשת הקשר משך 4 דקות, לא ברור ולא שומעים]
	3 כאן 20, עבור. 3 כאן 20, עבור.
	21:11
	כאן 20, רות, סוף.
	כאן 4ב', "שחור" [כביש - {הגעה לציר "לכסיקון"}], עבור.
	כאן 20, האם 4ב'? עבור.
	20 כאן 4, "שחור" [כביש - {הגעה לציר "לכסיקון"}], עבור.
	[1] רות, אם ככה, זה שלהם, סוף.
	כאן 20, 17 יורה מצפון ל"אמיר", עבור.
	[1] תבדוק אם לא 17 שלנו יורה באיזור "אמיר", עבור.
	21:07
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, כשתגיע ל"לכסיקון" תדווח לי, עבור. תנוע צפונה, תיערך לכיוון צפון ותודיע לי, עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, הוא יוביל אותך ל"לכסיקון", מדרום ל"לקקן", עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, הציר שאתה נוסע עליו, יוביל אותך ל"לכסיקון", עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, עבור. 
	[מישהו קורא ל- 20, אך לא שומעים]
	[?] .[לא ברור]., רות, עבור.
	[11 של 1] זוגי כאן 11, עבור.
	כאן 3, .[לא ברור]. האם .[לא ברור]? עבור.
	כאן 20, "טרטור", סוף.
	כאן 3, .[לא ברור]. הפנייה .[לא ברור]., עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 3, עבור.
	21:05
	כאן 20, רות, בסדר, נצטרך להיות ערניים גם לדבר הזה, סוף.
	[23 מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	23 כאן 20, אתה נקטעת אחרי "לא ידוע סוג", עבור.
	[23 מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	21:04
	23 כאן 20, רות, עבור.
	1 כאן 20, אני מזכיר לך שהצפוני ישנו הדרומי איננו. אתה אישית צריך לשאוף להגיע לצפוני, סוף.
	[1] בסדר, סוף.
	כאן 20, חיובי, הוא ב"שיק", אבל הגיע עד "לכסיקון", עבור. 
	[1] רות, מה זה יכול להיות? האם הוא לא ב"שיק"?
	כאן 20, יכול להיות ש- 11 של 5 עם 18 ו- 19 באזור "שיק"-"לכסיקון". איך שאתה עובר את "שיק", זה קל מאוד לזיהוי, אתה רשאי לפתוח באש צפונה, הוא גם הגיע עד "סרוק", עבור.
	20 כאן 1, רות, עבור.
	כאן 20, האם הגעת ל"שחור" [כביש]? עבור.
	[מישהו נפרד? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	1 כאן 20, עבור.
	כאן 20, המתן.
	21:03
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא ברור]
	1 כאן 20, עבור.
	כאן 20, רות.
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא ברור]
	כאן 20, המתן. 
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא ברור]
	כאן 20, מה אמרת "טרטור"? עבור.
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, זה יקשה עלי אבל, עקרונית, כן. האם אתה פינית את "לכסיקון"-"שיק"? עבור.
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא ברור]
	21:02
	כאן 20, האם הגעת ל"שיק"-"לכסיקון"? עבור.
	[מישהו 5? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, דווח על הגעה ל"לכסיקון", עבור.
	[נפרד עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	נפרד כאן 20, עבור.
	[?] ..[לא ברור], אתה מפריע לרשת, סוף. 
	נפרד כאן 20, עבור. 
	5 כאן 20, עבור. 5 כאן 20, עבור. 5 כאן 20, עבור.
	21:01
	כאן 20, רות, סוף. 
	[1] אני רוצה שיהיה לי דיווח, מתי הוא פונה ב"שיק" שמאלה.
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	[1] רות, אני רוצה לדעת מתי הוא פונה ב"שיק" שמאלה, כדי לדעת, עבור.
	כאן 20, חיובי, באזור "שיק"-"לכסיקון", עבור.
	האם ל- 5 יש עדיין כלים על "לכסיקון"? עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	5 כאן 1, עבור. 5, 5, כאן 1, עבור. 
	21:00
	.[לא ברור].
	כאן 20, רות, זה הזמן הכי חשוב, אש תופת על האויב. האם אתה מנצל את הכלים של 9 לעבר הרמפות? עבור.
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	.[לא ברור]. [תחנות נוספות, שאינן שייכות לחטיבה, מדברות במקביל]
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 20, האם כל היחידות שלך בפעולה? עבור.
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	27 כאן 20, עבור.
	20:59
	אשנב 2 כאן ?? .[לא ברור]. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	[20] ... "מקדח", עבור.
	[תקשורת בלתי ברורה בין 60 ו- 64א']. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	3 כאן 20, עבור.
	[64א'?] אשנב, להיכן לשלוח אותו? [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	20:58
	[20] .. 20, אתה קורא ברשת "מקדח", סוף.
	[64א'?] .[לא ברור]. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	60, 60, כאן 64א' קבל מ"אשנב". הבעיות בדרך לפיתרון, .[לא ברור], עבור. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	אשנב מ- 60א' .[לא ברור], עבור. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	20:57
	כאן 20, תכניס לשם כמה פגזים, תכניס יחידה אחת ל"עכביש" ותדווח לי, עבור.
	[מישהו, כנראה 3, מדווח ל- 20]
	כאן 20, רות, האם משהו רציני? עבור.
	[מישהו, כנראה 3, מדווח ל- 20]
	[תקשורת בלתי ברורה בין 60 ו- 64א']. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	? כאן 64א', קבל מ- 60 חיובי .[לא ברור]. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	3 כאן 20, עבור. 3 כאן 20, עבור.
	20:56
	.[לא ברור].
	3 כאן 20, עבור.
	אשנב כאן 64א', אמור שנית הודעתך ל- 60, עבור. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	.[לא ברור].
	20:55
	אשנב [קצין שלישות], אשנב כאן 64א', דרכי ל- 60, עבור. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	[?] 60, 60, 60 .[לא ברור]. [תחנות שאינן קשורות לחטיבה]
	[21] 5, דיברת ב"מקדח", סוף.
	20:52
	? כאן 5, עבור.
	.[לא ברור]. 
	כאן 20, רות, 1 בעקבותיך על "לכסיקון", הוא מיד נכנס צפונה.
	20:51
	[5] חשוב להכניס את 1 מהר, את 5... יש המון רכבים, היחידה שלי כבר נכנסת ל"סרוק", חשוב להכניס את  1 מהר צפונה. 
	כאן 20, מה זה חשוב? עבור.
	כאן 5, מתנצל שנכנסתי לך לרשת. כאן הייתה איזה שהיא בעיה. רות, הציר עד הכניסה  ל"שיק" נקי, יש המון רכבים  וחשוב להכניס את 1 מהר, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 5, עבור.
	[3] רות, סוף.
	כאן 20, רות, מימין, משמאל ל"לכסיקון" גבעה גבוהה זה "לקקן" ומימין לזה ציר "עכביש" ששם אתה מעלה פלוגה, עבור.
	20:50
	כאן 20, רות, "לקקן" זה מקום גבוה .[נקטע] 
	[5?] יוסי, .[לא ברור].
	כאן 3, שלילי, עבור.
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	כאן 3, שלילי, אני חושב שעדיין לא הגעתי אליו.
	כאן 20, האם אתה מזהה את "לקקן"? עבור. 
	כאן 3, רות, עבור.
	3 כאן 20, עבור.
	[5] יוסי למה אתה לא עולה? תמשיך לנהוג ותעלה. תחנות  .[לא ברור]. לעלות, רות, סוף. יוסי, למה הכלים שלך עוצרים ולא עולים? תעלה .[לא ברור].
	[2] תיקון, ? כאן 10, רות, עבור.
	[2] זלפן כאן 10, עבור. 
	20:49
	2 כאן 20, אחרי שתעב., אחרי שאני אעבור, נוע, סוף.
	20 כאן 2, הודעה, עבור.
	.[לא ברור].
	כאן 20, המתן, סוף.
	20 כאן 2, יש לי הודעה עבורך, עבור.
	כאן 3, שלילי, עבור.
	[?] מי הדליק את ה.[לא ברור]
	3 כאן 20, האם אתה מזהה את "לקקן"? עבור. 
	כאן 20, חיובי, משני צידי התעלה [תעלת סואץ], סוף.  
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 20, תפסיק את האש על "מצמד" א', 111 ו- 113, תמשיך אש על "סרוק", עבור.
	20:48
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	[20] 27, האם קלטת? עבור.
	כאן 5, לטובת "לכסיקון"-"שיק" לחדול גם כן ולהעביר את זה ל"סרוק", עבור.
	כאן 20. [נקטע ע"י 5]
	כאן 3, רות, עבור.
	כאן 20, 27, רות. איזה אש אתה רוצה של 116. או.קיי. 27, חדל לטובת 5 תעביר לגדה השנייה. סוף.
	כאן 5, אנחנו עוברים בתוך מערכים, יורים מכל הכיוונים, אני מבקש להעתיק את האש לגדה הרחוקה, אני כבר קרוב למים.
	20:47
	כאן 20, רות, עבור.
	20 כאן 5, עבור.
	3 כאן 20, עבור.
	.[לא ברור].
	20:46
	כאן 20, רות, סוף.
	[27 עונה, אך לא שומעים]
	27 כאן 20, האם אתה מפעיל לטובת 1? עבור.
	[20] 27, סמן להם שימשיכו על הכביש, סוף.
	20:45
	1 כאן 20, כלים שלך מתעכבים על "לכסיקון" אחרי. שימשיכו, סוף.
	כאן 20, רוץ צפונה מהר.
	כאן 3, על "לכסיקון", עבור.
	3 כאן 20, האם בתנועה? עבור.
	כאן 20, רות, אני ב"נחלה"-"לכסיקון", דווח הגעה ל"נחלה"-"לכסיקון", סוף.
	20:44
	כאן 2, חיובי, בראש השדרה, עבור.
	כאן 20, דווח הגעה ל"נחלה"-"לכסיקון". האם אתה בראש השדרה? עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	2 כאן 20, עבור. 
	1 כאן 20, הזדרז קדימה, יש כוחות של 5 עוד לפניך, סוף.
	כאן 20, חיובי, יש עוד 5 לפניך, סוף.
	[1] האם ירדת מהדרך ונותן לי לעבור?
	1 כאן 20, המשך ב"לכסיקון", סוף.
	20:43
	22 כאן 20, רד שמאלה מהדרך, סוף.
	[1] כאן 20, עדיין לא מזהה, סוף.
	1 כאן 20, אש! סוף. 1 כאן 20, אש! סוף.
	20:42
	כאן 20 רות, תתחיל לרוץ קדימה מכיוון שהם מפתחים התקפת נגד עלינו על-ידי גדוד חי"ר, סוף.
	[9 דקות אין תקשורת]
	20:41
	5 כאן 20, עבור.
	1 כאן 20, תפוס עמדות כ- 2 ק"מ מצפון ל"שיק", ממערב ל"לכסיקון" כלפי צפון, תתארגן להמשך תנועה, עבור.
	[2] כאן 10, אמור שנית, עבור.
	[לא ברור רעשי רקע ואין אפשרות לשמוע מאומה]
	[4א', כנראה, עונה, אך לא שומעים]
	[2?] [נקטע ולא ברור]
	[חסימה/הפרעה ברשת משך מספר שניות]
	[22?] [מדבר עם 11 של 1? לא ברור]
	00:16
	10 כאן וקטור, עבור. 10 כאן וקטור, עבור.
	2 כאן 27, הודעה, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	[27] האם זה בסדר? עבור.
	כאן 2, אני לא רואה, עבור.
	[27] האם אתה תקנת מזרחה או מערבה? עבור.
	כאן 2, מערבה, עבור.
	[27] רות, סוף.
	00:17
	2 מדבר עם מישהו בצוות שלו (קמ"ן?) "שיפסיק לבלבל את המוח, אנחנו מזרחה מהתעלה, מערבה נמצא, מ"בית המשאבות" אנחנו מערבה ואני רוצה להפעיל על מפקדת חטיבה 14". 
	20 כאן 11 של 1, עבור.
	[וקטור?] 10, עבור.
	2 מדבר עם מישהו בצוות שלו [לא ברור].
	[10 של נפרד] בסין, האם לידך יש כוחות? עבור.
	10 כאן וקטור, עבור. 
	כאן 10, שים לב! אני לא רוצה ... [לא ברור] ... 
	כאן בסין, .... ליד הכלי הבוער, הוא כבר לא יתפוצץ, תעמיד גם משמאלו, יש לנו מקום על הציר.   
	[?] רות, סוף.
	[2] תחנות סוברין, תזכרו שבאזור המכ"מ הבוער ... [לא ברור] ... 
	22 כאן אהבה,
	20 כאן 11 של 1, עבור.
	00:18
	22 כאן 11 של 1, עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	כאן 11 של 1, אין לי קשר, אין לי קשר עם שני הכלים ששלחתי לאסוף. אני שמעתי קודם איזה שהוא כלי צועק שכלים... ש-T, Tיים (ברבים) מתקרבים לשם. אני לא יודע אם דפקו אותם או לא, אני משער שכן, עבור. 
	כאן 22, מיד נבדוק עם 2 אם הוא הדליק טנקים מאז, עבור.
	22 כאן 4ב', עבור.
	[11 של 1] 2 אומר שהוא הדליק T, T62, T, כמה Tיים (ברבים), עבור.
	כאן 22, רות, הבנתי, נמתין להמשך, כרגע, עבור.
	00:19
	22 כאן 11 של 1, אני כרגע עם ארבעה כלים תקינים. אני אומר שנית, ארבעה כלים תקינים. מאחור יש לי א) מספר כלים מהירים עם הרבה נפגעים ב) יש לי כ- 4 כלים, כ- 4 כלים "כבדים" [טנקים] לא תקינים, עבור.
	כאן 22, רות, תרכז את כולם מאחור קצת, מאחורינו, שם גם עומד 18 ומטפל ותרכז את כולם, עבור.
	כאן 11, האם אמרת להתרכז מאחוריכם? עבור.
	כאן 22, שלילי, אני אומר, את כל הפצועים שלך תרכז מאחור, מאחורינו עומד 18 שלך עם כלי אחד שלנו. שם אנחנו מרכזים את כל ה"צהובים" [פצועים], עבור. 
	כאן 11, רות, אני אשלח אותם לשם, סוף.
	22 כאן 4ב', עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	00:20
	[4ב'] כמה "כבדים" [טנקים] שלנו מנסים לעבור את "לכסיקון" צפונה לכיוון שלכם, מהמקום שאנחנו קודם נדפקנו, אני, נדמה לי, שגם כלים שלנו יורים לכיוון ההוא. האם אתה יכול לבדוק את זה? עבור.
	כאן 22, שים לב! א) הכוח שבא, הוא בא עם כוח של "כבדים" [טנקים] והוא צריך להגיע ל"מצמד". ב) יש לנו כלים באיזור "מצמד" שמסייעים לכוח הזה להגיע לשם. האם רות? עבור.
	[4ב'] אני לא מדבר על זה. אני נמצא דרומית ל"טרטור", במקום שהיה המארב. כוח שלנו "כבדים" [טנקים], עכשיו, מנסה לעבור צפונה, על "לכסיקון" לכיוון שלכם. אני, נדמה לי, שהאש שם לכיוון הזה, היא לא כולה שלנו, עבור.
	כאן 22, המתן.
	4ב' כאן 22.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	[22] .. אמור שנית מה קורה שם, עבור.
	00:21
	[4ב'] כוח של "כבדים" [טנקים] שלנו מנסה לחצות את המקום הזה, איפה שהיו ההתפוצצויות של התחמושת ונדפקו טילים עלינו קודם. נדמה לי, או שהוא לא יורה, או שהוא יורה לכיוון צפון, לכיוון שלכם, וגם נדמה לי שחלק מהאש שנורית לשם היא של כוחותינו, אבל זה צריכים לבדוק, עבור.
	כאן 22, האם כוונתך שנורית לעברו אש מכוחותינו? עבור.
	[4ב'] נדמה לי ככה, אני לא בטוח, צריכים לבדוק את זה, בכל אופן, הוא כרגע עצר שם באזור הזה, אני לא רואה שהוא מתקדם, עבור.
	[4ב'] הירי לכיוון שלו זה ממזרח למערב לכיוון הבעירה מהמקום של המארב, זאת אומרת אלה שיורים עליו, עבור.
	2 כאן 1, עבור.
	כאן 2, ... [לא ברור] ...
	כאן 1, ביקשתי ממך, ימינה מהמדורות, עבור.
	כאן 2, ... [לא ברור] ... לא יורים ... [לא ברור] ... עכשיו, משמאל לציר ... יש שמה כלי שלך בוער, עבור.
	כאן 11 של 1, זה חבל מאוד, סוף.
	22 כאן 5, רות, עבור.
	כאן 22, האם אחת מהיחידות או שתי היחידות הדרומיות שלך, שנמצאות באזור "מצמד", יורות לכיוון מזרח? עבור.
	כאן 5, שלילי. אני נמצא כאן באופן אישי. אני שוב פעם חוזר על ההצעה שלי. תכניסו מהר כאן כוח. אפשר כאן לנצל הצלחה בצורה בלתי רגילה, עבור.
	כאן 22, רות, את זה מבצעים, רק הראש של הטור הזה נתקל כרגע בירי עליו, כאשר לא ברור בדיוק אם זה אויב או גם כוחותינו יורים עליו, לכן רציתי לברר אצלך. תודה, סוף.
	00:22
	4ב' כאן 22, עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	כאן 22, האם הכוח המשיך בתנועה? עבור.
	[4ב'] שלילי. אני עוד... [משובש ולא ברור]...
	[רעשים/הפרעות ברשת הקשר]
	...[לא ברור] כאן 23א', הודעה, עבור.
	41 של בשור כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], הודעה, עבור. 41 של בשור כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], הודעה, עבור.
	[רעשים/הפרעות ברשת הקשר]
	2 [מפקד האוגדה] כאן ..., 2 כאו 103א' [קשר אלוף הפיקוד], איך נשמע? עבור. 2 [מפקד האוגדה] כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], איך נשמע? עבור.
	2 [מפקד האוגדה] כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], הודעה, עבור.
	כאן 2 [קשר ממפקדת האוגדה?], רות, עבור.
	כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], רות, ש-41 שלך יעבור ל"בשור", עבור.
	כאן 2 [קשר ממפקדת האוגדה] ...[לא ברור], עבור.
	כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], אמור שנית, עבור.
	[2 - קשר ממפקדת האוגדה] הוא נמצא ברשת "בשור", עבור.
	כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], רות, אני לא רוצה להפריע ב"בשור", לכן אני קורא לו ב..., עבור.
	00:24
	כאן 2א' [קשר ממפקדת האוגדה?], עבור.
	כאן 103א' [קשר אלוף הפיקוד], האם אתה יכול להודיע לו שיעבור ל"ספוג"?, עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	[אהבה] אני רק מזכיר לך שאני ב"לכסיקון"-"עכביש", עבור.
	כאן 22, רות.
	10 של נפרד כאן 22, עבור.
	00:25
	22 כאן מברג נפרד, 10 לידי, עבור.
	כאן 22, ...[לא ברור], עבור.
	[מברג נפרד] האם הכוונה ל"צינורות" [תול"רים – תותחים ללא רתע]?
	כאן 22, חיובי, עבור.
	[מברג נפרד] ..., סוף.
	10 כאן וקטור, רות, עבור.
	2 כאן 11 של 1, עבור. 
	2 עונה [לא שומעים]
	00:26
	כאן 11 של 1, אני רוצה לגשת לכלים הפגועים בפאות השמאליות ולבדוק אם נשאר שם משהו. אני רוצה שתוודא שלא יורים שמאלה. אני אומר שנית, שלא יורים שמאלה, עבור.
	כאן 2, ...[לא ברור], עבור.
	כאן 11 של 1, שלילי, .. [נקטע ע"י 20] 
	נפרד כאן 20, עבור.
	[11 של 1] ... אני לא בטוח שזה משם, אבל אני מוכרח לנסות, עבור.
	2 עונה [לא שומעים]
	נפרד כאן 20, עבור.
	[11 של 1] ... אני רוצה שנספור יחד משמאל לימין – 1, 2, 3, 4, 5 מדורות, משמאל לימין, אתה לא יורה עליהם, עבור.
	כאן 2, אני אלך יותר קיצוני. האם אתה מזהה את הגבול, את המדורה הימנית ביותר? עבור. 
	[11 של 1] אמור שנית, עבור.
	[2] האם אתה מזהה את המדורה הימנית ביותר?, עכשיו יוצאת ממנה כאילו זרקאור, עבור.
	[11 של 1] חיובי, עבור.
	00:27
	כאן 2, משם אני לא אירה, מעניין אותי מה זה הזרקור הזה, יכול להיות שזה הבחורים שלנו, עבור.
	כאן 11, רות, אני מקווה שזה הם, סוף.
	נפרד, נפרד כאן 20, עבור.
	כאן מברג נפרד, רות, עבור.
	כאן 20, 10 למכשיר מיד!, סוף.
	20 כאן 5, עבור.
	00:28
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 5, האם מישהו התחיל לנוע לעברי? אנחנו רואים כלים נעים על "נחלה" מערבה, עבור.
	כאן 20, כפי הנראה, אני מנסה ליצור איתם קשר ולא הולך לי. תסמן עצמך, תסמן עצמך שלא ידפקו עליך אלה, עבור.
	20 כאן 4ב', עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	[4ב'] זה החבר'ה שמקבילים אלי, הם כבר התחילו לרוץ כאן, עבור.
	כאן 20, יפה. 
	נפרד כאן 20, עבור.
	20 כאן מברג נפרד, רות, עבור.
	כאן 20, ביקשתי את 10 למכשיר, עבור.
	כאן [מברג נפרד עונה] ..[לא ברור]..
	כאן 20, רות, סוף. 
	20 כאן 4ב', עבור. 
	כאן 20, רות, עבור.
	00:29
	[4ב'] לפני ... כמה "כבדים" [טנקים] .. [לא ברור] .., עבור.
	כאן 20, איזה "כבדים" [טנקים]? עבור.
	[4ב'] "כבדים" [טנקים] משלנו, עבור.
	כאן 20, איפה הם עומדים? עבור.
	[4ב'] הם עומדים ...[לא ברור], לפני "טרטור", עבור.
	כאן 20, יכול להיות שזה בסין שנמצא עם נפרד, עבור.
	[4ב'] שלילי, הוא ...[לא ברור]...
	כאן 20, מי? עבור.
	[4ב' עונה] ..[לא ברור].. 
	כאן 20, המתן. 
	נפרד כאן 20, עבור.
	[22] 20, 9 קורא לך בבשור, סוף.
	20, מנפרד, עבור.
	נפרד כאן 22, האם הצינורות [תול"רים – תותחים ללא רתע] שלך יורים לכיוון דרום? עבור.
	00:30
	22 מ- 10 של נפרד, שלילי, שלילי, עבור.
	כאן 22, רות, האם הם נתקלו הערב באיזה שהם כוחות מדרום? עבור.
	[10 של נפרד עונה] ..[לא שומעים]..
	20 כאן 11 של 1, עבור. 
	[22] תחנות מקדח, 20 מדבר ב"בשור", סוף.
	22 כאן 11 של 1, עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	כאן [11 של 1] ...[לא ברור]... להיכנס, לנסות... אני תאמתי עם 2 שלא ירה לשם. עד כאן, עבור.
	כאן 22, רות, מזכיר לך, שיש גם כוחות שלהם שמחלצים באזור הזה, עבור.
	00:31
	כאן 11 של 1, רות, כנראה שאלה דפקו את שלנו, אם ככה, עבור.
	[לא ברור] כאן 22, אמור שנית, עבור.
	10 של נפרד כאן 22, שים לב! יש כוחות שלנו, כלים שלנו, שמדרום לאזור היציאה שלנו  ל"לכסיקון", כאשר ירדנו מהתוואי שבו נכנסנו. יתכן שעלו שם על מוקשים ואם הכוחות שלנו מאתרים את זה, שיצאו לסייע להם. בכל מקרה,  שלא יפתחו עליהם באש. האם רות? עבור. 
	[10 של נפרד עונה, כנראה, ל- 22, אך לא שומעים]
	כאן 22, בירידה ל"לכסיקון", מאיפה שירדנו, עבור.
	[10 של נפרד עונה, כנראה, ל- 22, אך לא שומעים]
	[22 עונה, כנראה, ל- 10 של נפרד, אך לא שומעים]
	00:32
	4ב' כאן 22, רות, עבור.
	[22] המתן.
	1 כאן 2, ברגע שתחלץ ...[לא ברור]... [חסימת קשר?]
	[11 של 1]...אני נכנס עכשיו, עבור.
	כאן 2, כשתצא, תודיע לי, סוף.
	כאן 22, ..[לא ברור].., אמור שנית, עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	00:33
	כאן 22, יושב שם 5 שלנו, שהוא נותן להם סיוע, הוא לא יורה עליהם, הוא נותן להם סיוע, עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות. 
	4א' כאן 22, עבור.
	2 כאן 1, עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	2 כאן 1, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 1, אני נכנס עכשיו, עבור.
	כאן 2, בסדר, סוף.
	4א', 4א' כאן 22, עבור.
	22 כאן 1, עבור.
	כאן 22, רות, עבור.
	[11 של 1] האם 10 אצלכם? עבור.
	כאן 22, חיובי, עבור. 
	[11 של 1] רות, תדאגו שיקבל טיפול שם, כי קודם הוא לא רצה, עבור.
	כאן 22, זה בסדר, הוא בסדר גמור, סוף.
	00:34
	[אהבה] 22 מאהבה.
	כאן 22, המתן.
	4א' כאן 22, עבור.
	[4א', כנראה, עונה לו, אך לא שומעים]
	כאן ?2, .. [נקטע]                                                      
	[22] .. יוק, יוק נשמע, דרכך אליו מצבו, עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	כאן 22, שלילי, אמור שנית, עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	00:35
	כאן 22, רות, אני מבין שיש לו כלים "כבדים" [טנקים], עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	כאן 22, הוא קיבל את המשימה לפתוח את ציר "לכסיקון" צפונה. תבדוק איתו אם הוא מסוגל לבצע, עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות, מי הם? עבור.
	[22 משוחח, כנראה, עם מישהו, אך לא שומעים]
	00:36
	בסיל [צ"ל בסין] כאן 22, עבור. בסיל [צ"ל בסין], בסיל צ"ל בסין] כאן 22, עבור. בסיל [צ"ל בסין], בסיל [צ"ל בסין] כאן 22, עבור.
	4ב' כאן 22, עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	כאן 22, כמה צפונה לך? עבור.
	[4ב'] ..[לא ברור]..
	כאן 22, כמה הם צפונה לך? עבור.
	[4ב' עונה לו, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות, גש אליהם, תפוס את הקודקוד, דרכו תתקשר אלי, נראה מיהו ונסגור את זה ביניכם, עבור.
	[4ב' עונה לו, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות, צריך להכניס לשם מכת תופת נק"ל, זה מפחיד אותם ומבריח אותם ואפשר גם להפעיל את 27. רק הבעיה היא שאתה לא נותן לי בדיוק מקום מדוייק על גבי "לכסיקון", עבור.
	[4ב' עונה לו, אך לא שומעים]
	00:37
	כאן 22, רות, תתקרב אל הכלים האלה ותנסה ליצור איתם קשר, תעלה על הכלי ושהקודקוד יקרא לי ב"מקדח", עבור.
	[?] שימו לב! שימו לב! 10 אומר לא לירות, סוף.
	5 כאן 20, עבור. 5 כאן 20, עבור.
	[?] 2 עבור.
	1 כאן 2, האם אתה יורה? עבור.
	5 כאן 20, עבור.
	20 כאן 5, רות, עבור.
	00:38
	כאן 20, אני מבין שדרומה מ"טרטור" אין לך שום דבר, עבור.
	[5] כאן 20, שום דבר, כאן 5, שום דבר, אני נמצא כולי צפונה מ"טרטור". 
	כאן 20, רות, אני אמרתי ל- 20 של 9 שאתה באזור "טרטור" 50. עכשיו.. הוא ינוע על "טרטור", אני הצעתי לו את הסיוע שלך, הוא כרגע לא קלט את זה. תן לו להכנס ל"מצמד" ואחר כך נפתח את החיפוי שלך, אם בכלל, עבור.
	כאן 5, רות, אני מתרשם שאכן הצד השני מלא בארטילריה אבל אני לא יודע אם יש שם עבודה בשבילי, עבור. 
	כאן 20, או.קיי. 
	2 כאן 20, עבור.
	כאן 2, אני פה עכשיו בתאום עם 1, הוא הולך לפנות פצועים. האם הוא יורה? עבור.
	כאן 20, שלילי, נראה לי שלא, זה כוח אויב שיורה עליך ח"שים, עבור.
	00:39
	[2] כאן 1, אם ככה תגיד ל- 2 שיזוז אחורנית ואני אטפל בו, עבור.
	כאן 20, אתה לא מסכן אותו. תירה עליו! רואים את מקור הירי הופה! הנה ירה  פגז, ותדפוק אותו.
	כאן 2, עבור.
	11 של 1 כאן 20, עבור. 11 של 1 כאן 20, עבור.
	כאן 11 של 1 רות, עבור.
	כאן 20, האם אתה רואה את האזור של הירי שיורים על 2? עבור.
	כאן 11 של 1, חיובי, אני רואה. יש לי כלים כרגע שם בפנים. זה לא הם יורים זה משמאל להם, עבור.
	כאן 20, רות, תירה על הירי, על מקור הירי ואז אפשר יהיה לחלץ את הכלים שלך מפני שהם יורים לכיוון ההוא, עבור.
	כאן 11, היישר, סוף.
	00:40
	20 כאן 2, יש פה 2 כלים שנוסעים על הכביש, אני חושב שהם שלנו, עבור. 
	כאן 20, יכול להיות. טנק של האויב יורה על שני הכלים המחלצים. 1 יירה עליו וישמיד אותם, האם גם אתה יכול לירות עליהם? עבור. 
	כאן 2, אני יכול בהחלט, אבל אני אסכן את 2, אני לא רוצה, עבור. את 1... אוהו פגעו בו, עבור.
	כאן 20, חיובי, הדליקו אותו, יופי! מצויין! 
	[2] רות, עכשיו אני רואה את הכלים שלנו נוסעים על הכביש, האם זה 1? עבור.
	כאן 20, אני חושב שחיובי. 1 נמצא יותר שמאלה, זאת אומרת, יותר דרום-מערבה ממך, עבור. 
	[2] כאן 1, רות, כאן 2, רות, אבל שני הכלים שנסעו עכשיו על ה"שחור" [כביש] של מי היו? עבור.
	כאן 20, 1 כאן 20, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, האם הכלים שלך גמרו את החילוץ? עבור.
	00:41
	כאן 1, חיובי, גם חיסלתי את הכלי של האויב שירה שם, עבור.
	כאן 20, ראיתי, פגז ראשון, יפה. אני רואה גם ששני הכלים חזרו אליך, יפה. תתארגן במקומך, דווח לי בעוד 10 דקות מה מצבך, עבור.
	כאן 11, רות, בסדר, סוף.
	10 של נפרד כאן 20, עבור.
	11 של 1 כאן 2, עבור.
	2 כאן 20, אם אתה רוצה את 11 של 1, תעבור לרשת "זמיר", תקרא לו, סוף.
	[2] ...מה עם האנשים שלך שנמצאים בלפידים? עבור.
	[20] 2 עבור ל"זמיר", סוף.   
	נפרד, 10 של נפרד כאן 20, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 1, צר לי להטריד אותך. יש שמה עוד אנשים. הוא לא יכול היה לקחת את כולם, עבור.
	00:42
	כאן 20, אתה לא מטריד אותי. אז צריך לחלץ אותם עוד פעם. קח איזשהו בינוני [נגמ"ש – נושא גייסות משוריין], או משהו כזה, עבור.
	כאן 11, רות, אני מבקש להתקדם כולי קדימה, עד לאזור ההוא, לחלץ אותם, עבור.
	כאן 20, רות, בסדר, תנוע בזהירות ותזהר לא להיתקל בטווחים הקצרים. ראית שפה טנק אחד עמד ב- 200 מטר ממך, עבור.
	כאן 11, בסדר, אני רק אתן ליחידה הקודמת לפרוק את הפצועים ואני אנוע. אני אתאם את זה עם 2, עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	00:43
	כאן 20, המתן.
	[10 של נפרד?] ..בסין
	כאן 20, 4ב', עבור. 
	[4ב'? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, עבור. 
	[4ב'? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, .[לא ברור]., עבור.
	[4ב'? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, .. זה כלי, זה של אה.. של אלה ... ממך..., עבור. 
	[4ב'? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, חיובי, עבור.
	[4ב'? מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	00:44
	כאן 20, למה הוא תקוע שם? עבור.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	10 של נפרד כאן 20, עבור.
	[11 של 1?] אמור שנית, עבור.
	00:45
	כאן 20, אני מבין שאתה נמצא על "לכסיקון" בין "נחלה" ו"טרטור", עבור. 
	כאן 10 של נפרד, חיובי, עבור.
	כאן 20, ..[לא ברור].. כח שעובר אותך להיכנס ל"טרטור", אתה אחר כך בעקבותיו תעלה על "לכסיקון" צפונה עד "שיק"-"לכסיקון", עד כאן, עבור.
	[11 של 1?] ...קרא לי ב"זמיר", קרא לי ב"זמיר", עבור. 
	[10 של נפרד] ..אני בדרך, עבור.
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	[10 של נפרד] מה המצב הכוחות שלנו בדרך?
	כאן 20, שים לב! ממזרח ל"לכסיקון", באזור שאתה נמצא וצפונה, אין כוחות שלנו. עד כאן, עבור.
	[10 של נפרד] האם אמרת ממזרח ל"לכסיקון" אין כוחות שלנו?  עבור.
	כאן 20, חיובי. האם אתה מבחין בציר "טרטור"? עבור.
	[10 של נפרד] כשאגיע אליו אבחין בו, אבל אני מבין שעל "טרטור" עולים כוחות שלנו. 
	00:46
	כאן 20, ב"טרטור", כלפי מערב, עולים כוחות שלנו. ב"טרטור", כלפי מזרח, אנחנו עוד לא עבדנו. יכול להיות שאני עוד מעט אכניס אותך שם לעבודה. האם אתה מזהה את ציר "טרטור"? עבור.
	[10 של נפרד] בינתיים, שלילי, אני עוד רחוק ממנו.
	כאן 20, אבל את “נחלה” כבר עברת? עבור. 
	[10 של נפרד] חיובי, אבל יש אחד [לא ברור] ביניהם.
	כאן 20, טוב, במושגים שלנו זה לא רחוק. תן ל"כבדים" [טנקים] .. אותך להכנס ..[לא ברור].. "טרטור"-"לכסיקון". דווח לי הגעה ל"טרטור"-"לכסיקון", עבור.
	[10 של נפרד] רות, בסדר. 
	4ב' כאן 20, עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	כאן 20, האם אתה נמצא לפני או אחרי נפרד? עבור.
	כאן 4ב', אמור שנית, עבור.
	כאן 20, האם אתה נמצא מצפון או מדרום לנפרד? עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	00:47
	כאן 20, רות, אם כך אתה כבר צריך להיות בערך באזור "טרטור"-"לכסיקון", עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, אם ..[לא ברור].. 
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, ברור לי, אבל אתה אומר שאותך עברו כלים "כבדים" [טנקים] של "חריף", עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, ת[דווח?] ..[לא ברור].. כשהוא נכנס ל"טרטור" מערבה, עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	00:48
	כאן 20, אני רוצה לשלח אותך למשימה הבסיסית שלך, מדרום ל"אמיר", עד כאן, עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, אני רוצה לשגר אותך למשימה הבסיסית שלך ליד "אמיר", עד ..[לא ברור] [כנראה: "כאן, עבור"].
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, ברגע ש"חריף" יטהר ויפרוץ דרך המארב ויכנס ל"טרטור" מערבה, תדווח לי, כדי שאני אוכל לדלג אותך צפונה, עבור.
	כאן 20, מי יורה? עבור.
	[4ב' מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	[20] ... שלילי ומבחינתי זה לא סימן. יכול להיות שזה ..[לא ברור].. או שזה טור ..[לא ברור].. או.קיי. מה שאני רוצה שתדווח לי ברגע שאתה ..[לא ברור]. "טרטור", עבור.
	00:49
	[4ב'] רות, ..[לא ברור]. הרבה זמן..[לא ברור]., עבור.
	כאן 20, אני מאמין שעוד מעט הוא ישתלט על המצב ..[לא ברור].
	4ב' כאן ..[לא ברור]., עבור.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	[20] תבדוק מה עם היחידות של 48, שיתמקם באזור "עכביש"-"לכסיקון", יכול להיות שהיא נמצאת עם 9, שמקביל לי, ואז אפשר לפרוס אותה כבר שם, עבור.
	כאן 21, אני ירדתי עם 9, לא ראיתי שום יחידה כזאת, דיברתי כרגע עם 28 שלנו, בכוונה להוריד פה "דרדר" [מסוק]. לא אושר, עבור.
	00:50
	כאן 20, תבדוק  .[לא ברור]. 50 או מישהו כזה, או 48, איפה היחידה הזו נמצאת. ואז, אני גם דברתי על זה עם 42, ואז יכול להיות שלשם צריך לפנות את האנשים ומשם, עוד מעט אפשר יהיה לפנות עם "דרדרים" [מסוקים], להערכתי. זה לא מסובך שם, עבור.
	כאן 21, רות, בינתיים אני הייתי רוצה ש- 4ב' ייקח את האלה שישנם אצלו ויצטרף אלי לשדרה ..[לא ברור]..
	כאן 20, לאיפה? עבור.
	כאן 21, ..[לא ברור]..
	כאן 20, רות, תהיה איתי בקשר ותדווח לי, עבור.
	כאן 21, רות, ..[לא ברור]..
	כאן 20, אני בעד שתקח ..[לא ברור].. אתה רוצה. האם אתה רוצה את כל 4ב'? עבור.
	כאן 21, ..[לא ברור]., עבור.
	כאן 20, דווח לי מצב, ואז נחליט, עבור.
	כאן 21, רות, סוף.
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 1, אני נכנס עכשיו שוב, עבור.
	כאן 20, האם אתה עולה צפונה לקו המדורות? עבור.
	[1] חיובי, קצת אחרי, עבור.
	כאן 20, רות. עם כמה כלים אתה? עבור.
	00:51
	כאן 1, 6, עבור.
	כאן 20, רות, 2 האם קלטת? עבור.
	כאן 2, חיובי. אנחנו נצורים לכיוון ההוא.
	כאן 20, רות, בתיאום שלי, 1 עלה קדימה, תפוס שטחים שולטים ממערב ל"לכסיקון". גבול גזרות בין 1 ל-2 ציר "לכסיקון". 1, 2, אשרו! עבור.
	כאן 1, רות, האם אתה רוצה להתקדם מעבר ל [לא ברור], עבור.
	[20] ... לתפוס שם מעבר, עבור.
	כאן 11, רות, סוף.
	11 של 1 כאן 20, האם יש לך 17? עבור.
	כאן 11, חיובי, עבור.
	כאן 20, תנצל אותו! סוף.
	00:52
	[11 של 1] אני מנצל אותו. 20, אני רק מבקש, יש לי פה כלים עם הרבה נפגעים. לקחת אותם אחורה, עבור.
	כאן 20, תמנה קודקוד עם "בינוני" [נגמ"ש – נושא גייסות משוריין] ועוד מעט נפנה אותם, עבור.
	כאן 11, רות, יש לי שני "בינוניים" [נגמ"ש – נושא גייסות משוריין] מלאים. הצרה היא, שזה שני ה-18 שלי כך ש..[לא ברור]..  היה טוב, עבור.
	כאן 20, עוד מעט נראה מה אפשר ..[לא ברור]..
	20 כאן 2, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	[2] ... צפונה אני מת, אבל מה יקרה עם האגף המזרחי .[לא ברור].
	[20] ..[לא ברור] ידיעות על הגעת כלים. בינתיים 1 .[לא ברור]. צפונה, גם בתור חילוץ וגם בתור ייצוב קו איתך. אתה, אתה רואה את המדורה ממזרח לך? עבור.
	[2] חיובי, עבור.
	כאן 20, תאבטח את האגף לכיוון ההוא שלא יכניס לנו באגף, עבור.
	00:53
	[2] כאן 10, חצי יחידה שלי לכיוון ההוא, עבור.
	כאן 20, רות, סוף.
	20 מ- 10 של נפרד.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות, סוף.
	20 כאן 1, עבור. 20 כאן 1, עבור.
	00:55
	20 כאן 21, עבור.
	2 כאן 1, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	[1] האם התחלת בתנועה צפונה? עבור.
	[2] שלילי, הוא אמר שהוא יתאם בינינו.
	[1] אמור שנית.
	[2] שלילי, הוא אמר שהוא יתאם בינינו. 
	[1] רות, סוף.
	20 כאן 21, עבור.
	[2] אני חושב שהוא מחכה שאתה תלך קדימה.
	20 כאן 1, עבור.
	22 כאן 1, עבור.
	00:56
	כאן 22, רות, עבור.
	כאן 1, האם רשאי להתחיל להתקדם קדימה? עבור.
	כאן 22, חיובי, תיישר קו עם 2, עבור.
	כאן 1, רות, לפי המדורות אני מבין ש- 2 קצת מאחורי, אבל בסדר, אני מתקדם לאזור קו המדורות, סוף.
	20 מ- 10 של נפרד.
	10 של נפרד כאן 22, המתן.
	[10 של נפרד] בסין, האם ימינה, קדימה זה כלי שלך? עבור.
	20 כאן 4ב', עבור.
	4ב' כאן 22, המתינו, המתינו, סבלנות, כי מיד הוא יענה, סוף.
	22 כאן 4ב', עבור. 22 כאן 4ב', עבור.
	00:57
	כאן 22, רות, עבור.
	[4ב'] שים לב! אני עוד פעם מדבר איתך על הצומת הזאת. הכלים שלנו חוטפים שם בלי הפסקה ויש שם הרבה מאוד כלים פגועים. יורים עליהם שמלים ודופקים אותם בארטילריות משני הכיוונים. כדאי לבדוק, מהצד שלכם, מה אפשר לעשות עבורם, עבור.
	כאן 22, רות, זה לא כוח שלנו, כך שקצת קשה להשיג אותו. אנחנו מנסים לאתר את הכוח הזה ומנסים להרכיב לך את "אהבה", שנמצא מדרום לך, שיחד איתו תפרצו צפונה, עבור.
	[4ב'] ..אנו באזור הצומת הזאת, עבור.
	כאן 22, אמר שנית, עבור.
	4ב'] ..אני כבר אמרתי, אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים...
	[2] וקטור כאן 10, בוקטור, עבור.
	[4ב'] ... אנחנו בדיוק באזור הצומת וכבר דפקו שם כמה כלים, עבור.
	כאן 22, רות, הבנו, הצומת הזאת היא חשובה. אנחנו מיד נראה איך לפתוח את הפקק הזה, סוף. 
	4ב' כאן 21, עבור.
	כאן 4ב', רות, עבור.
	כאן 21, כמה יש לך "צהובים" [פצועים]? עבור.
	00:58
	[4ב'] לי אין כלום, פיניתי אותם, עבור.
	כאן 21, רות, כמה פינית ולאן? עבור.
	[4ב'] אני פיניתי אחד שלי ועוד כמה מה"כבדים" [טנקים], עבור.
	כאן 21, רות, האם אתה לא זה שטיפלת בצומת "נחלה"-"לכסיקון"? עבור.
	[4ב' עונה ל-21, אך לא שומעים]
	[21] 4ב' אמור שנית, עבור.
	[4ב' עונה ל-21, אך לא שומעים]
	כאן 21, רות, עבור. 
	[4ב' עונה ל-21, אך לא שומעים]
	כאן 21, רות, אם ככה כולם אצלי, זה בסדר, סוף.
	00:59
	20 כאן 2, עבור. 
	22 כאן 2 עבור.
	20 כאן 21, עבור.
	22 כאן 2, עבור.
	22 כאן 21, עבור.
	22 כאן 27, הודעה, עבור.
	22 כאן 5, עבור.
	22 כאן 27, הודעה, עבור.
	20 כאן 21, עבור.
	10 של נפרד כאן בסין, עבור. 
	[10 של נפרד?] כאן ..
	10 של נפרד כאן בסין, עבור.
	[בסין] אלי לא נע שום דבר, אני תכף אזהה יותר טוב. 
	20 כאן 21, עבור.
	02:00
	02:14
	[20 קורא, כנראה, ל- 1, 2, 5 ו- 27, אך לא שומעים]
	כאן 1, רות, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 5 רות, עבור.
	כאן 27, רות, עבור.
	1, 2, 5, כאן 20, תאור מצב.
	1 ו- 2 נמצאים מצפון לצומת "לכסיקון"-"שיק", כקילומטר, קילומטר וחצי צפונה ל"שיק", כאשר 1 ממערב ל"לכסיקון", 2 ממזרח ל"לכסיקון". 5 נמצא באזור "מצמד"–ו"סרוק" בגמר משימתו. כוחות של 3, כוח של 3 פתח את "עכביש" ו- 9, שמקביל לי, התחיל לנוע ב"עכביש" לעבר "מצמד". 10, שקיבלנו מקודם, שאתם לא מכירים אותו, ינוע על "טרטור", יפתח את "טרטור" מ"לכסיקון"-"טרטור" לעבר צפון-מזרח, עבור. 
	כאן 1, רות, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 5, רות, עבור.
	כאן 20, בצומת "טרטור"-"לכסיקון" ישנו מערך טנקים שלהם אנחנו פותרים את הבעיה ואז ציר "לכסיקון" ייפתח, סוף.
	20 כאן 5, אולי אני יכול לעזור בעסק הזה מאחור, עבור.
	כאן 20, שלילי, זה, הם נמצאים ממזרח לכביש ויש שמה כוחות בינך וביניהם, אני לא רוצה שהם ייפגעו. חשבתי על האפשרות הזו, אני מאמין שתוך כמה דקות אנחנו פותרים את הבעיה שם, עבור. 
	27  כאן 10 של נפרד, תדלל את האש בבקשה. 27 כאן 10 של נפרד, תדלל את האש, עבור.  27 כאן 10 של נפרד, האם קלטת? עבור.
	27 כאן 20, עבור.
	27 כאן 10 של נפרד, תדלל את האש, עבור.
	27 כאן 20, עבור.
	10 של נפרד כאן 20, עבור.
	27 כאן 20, עבור.
	כאן 27, רות, עבור.
	כאן 20, תהיה בהאזנה מלאה. 10 של נפרד ביקש לדלל את האש, עבור.
	[27] רות, אני דיברתי כרגע עם 1 ושמעתי אותו. רק .[לא ברור]., עבור.
	20 כאן 2, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 2, האם יש תנועות או תזוזות ממזרח לנו? עבור.
	[20] 22 בוא לידי מיד, סוף.
	20 כאן 2, מה עם השאלה ששאלתי? עבור.
	[20] כאן.[נקטע]
	[20 מדבר ברשת פנים או עם מישהו בטנק] למה אתה .[לא ברור]?
	[2] תחנות סוברין, איפה זה היה?
	[20] 22 איפה הכלי הזה? עבור. איפה הוא? עבור.
	[20] 22 עבור.
	[23] 22 מסתובב לך ברגל, עבור.
	2 כאן 20, מה שאלת? עבור.
	כאן 2, שאלתי אם יש תזוזות במזרח? עבור.
	כאן  20, נבדוק זאת עם 23, כרגע לא ידוע, סוף. 
	[2] אני מתכוון לחבר'ה שלנו על "מיסורי", עבור.
	כאן 20, שלנו? עבור.
	[2] חיובי.
	כאן 20, שלילי. עצרתי את יחידת משנה של 2, שמקבילה לך, עצרתי בכדי לא., לא לברדק פה את כל העסק, עבור.
	כאן 2, רות, סוף. 
	כאן 20, היא נמצאת באזור "סגול" 104, אפילו קצת יותר מזרחה, סוף.
	משנה כאן 4, עבור.
	10 כאן 4, עבור.
	22 כאן 20, עבור.
	כאן 23, 22 מסתובב ומארגן את השיירה, עבור.
	כאן 20, איפה הטנק ההוא? עבור.
	כאן 23, אינני יודע, 22 ראה אותו.
	משנה, משנה, כאן 4, עבור.
	תחנות קישון, מי שומע? עבור.
	[2] 2 כאן 1, עבור.
	1 כאן 2, דחוף, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 2, נדמה לי שמאחורי 1 יש טנקים שלהם, ליד הכלי הבוער,  שיבדוק את זה, כי קשה לי לזהות אם זה שלנו או שלהם, עבור.
	[23] 43 כאן 4, עבור.
	2 כאן 20, אמור שנית, עבור.
	[23] 43 כאן 4, עבור.
	כאן 2, מדרום ל- 1, קשה לי לזהות אם זה כלים חיים או פגועים או שלנו או שלהם, אבל יש שם כלים שלמים, עבור.
	כאן 20, איפה? עבור.
	[?] .[לא ברור].
	[2] .. זה מדרום ל- 1.
	[23] 43 כאן 4, עבור.
	כאן 20, זה כלים של 1 שנמצאים שם, עבור.
	כאן 2, בסדר, אוהה,  מה זה? עבור.
	כאן 20, האם אתה מדבר על מדרום למדורה הזו? עבור.
	[2] שלילי, מצפון למדורה.
	[20] כאן 1, כאן 20, המתן.
	[?] 23, דבר ב"קישון", סוף.
	10 של נפרד כאן 20, מה המצב? עבור.
	[10 של נפרד] 20 מ- 10.
	כאן 20, רות, עבור.
	[?] רות, עבור.
	[10 של נפרד] כאן 10, אני ניסיתי הפעם להתקדם והקודקוד של ה"כבדים" [טנקים]  חטף שוב פגיעה בחזית ומתברר שיש שם מספר כלים שלנו עם אנשים. אני יוצא עכשיו רגלית לחלץ קודם כל את האנשים האלה, ואולי מקרוב יותר, אראה מה קורה שם, עבור.
	כאן 20, כמה כלים יש שם של האויב? עבור.
	[10 של נפרד] של האויב אני לא מזהה שם, של האויב כנראה שמצפון לצומת ודופקים חזיתית את מי שנכנס לשם, עבור.
	כאן 20, האם אתה חושב שלאויב הם מצפון  לצומת? עבור.
	[10 של נפרד] האם? מה שאלת? עבור.
	כאן 20, האם אתה חושב שהכלים של האוייב  הם מצפון לצומת? עבור.
	[10 של נפרד] אני לא יודע אם יש כלים של האויב בצומת, על כל פנים, יש הרבה כלים שלנו עם אנשים לפני זה.
	כאן 20, רות. אני אניע את 5 שנמצא באזור "מצמד", על "טרטור" מזרחה, לעבר הצומת, והוא ינסה לראות מה קורה שם, עבור.
	[10 של נפרד] רות, בסדר, אני חשבתי אולי לעשות איגוף ימני עמוק ולעלות על "טרטור" מהאמצע שלו, עבור.
	כאן 20, רות, אני רוצה קודם כל שאתה תפנה את האנשים משם, ואחרי שאתה תגמור לפנות אז נוכל להתעסק ולהשלים את העניין אבל אני לא רוצה שהפגועים יהיו שמה תוך כדי הלחימה הזו, עבור.
	[10 של נפרד] רות, זה דבר ראשון שאני עושה.
	כאן 20, רות, בזריזות, בזהירות, דווח לי גמר פינוי, עבור.
	20 כאן 2, עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	1 כאן 2, האם יש כלים מאחוריך? עבור.
	20 כאן 1, עבור.
	1 כאן 2, האם יש כלים מאחוריך? עבור.
	כאן 1 יש כלים באגף שמאל שלי, עבור.
	כאן 2, האם אני יכול לדפוק בלי לדפוק אותך? עבור.
	[1] שלילי, יש לי כבר, כ, דילגתי כלים לאחור, עבור.
	[2] האם אתה .[לא ברור].
	20 כאן 1, עבור.
	27 כאן 10 של נפרד. 
	20 כאן 1, עבור.
	[20] כאן 1, רות, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	כאן 1, יש טנקים באגף שמאל. אני טיפלתי באגף השמאלי ..[נקטע]..
	שעה
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	03:44 - 02:43
	02:43
	20 כאן 10 של "נפרד", עבור.
	44 מ"נפרד", עבור.
	[10 של "נפרד"] פגועים [לא ברור]... זה מארב קרוב, כולם פגועים, רק [לא ברור]...
	לעיון בדו"ח חטיבה 14 נא הקש כאן
	1 כאן 41, ברשת שלך.
	[20] [לא ברור] ממש? עבור.
	כאן 1, אנחנו נעים, הכל בסדר, עבור.
	[41] האם [לא ברור]..., עבור.
	כאן 1, אני [לא ברור], אמור שנית, עבור.
	[41] אתם תצטרכו ל.. [נקטע ע"י 4]
	10 של "נפרד" כאן 20, עבור.
	[10 של "נפרד", כנראה, עונה, אך לא שומעים]
	[41] ... להתקדם יותר מהר, סוף.
	[20] האם הם עלו על מוקשים על הכביש? עבור.
	02:45
	[10 של "נפרד"] ... [לא ברור] ... בפעולה רגלית, מיד אדווח לך, עבור.
	1 כאן 41, ברשת של 20, תנוע יותר מהר, סוף.
	[20] פתוח, עבור.
	[10 של "נפרד"] [לא ברור]..
	כאן 20, רות, סוף.
	02:46
	1 כאן 41, תנוע יותר מהר, סוף.
	2 כאן 1, רות, עבור.
	1 כאן 41, אני [לא ברור]..
	[?] יש פה איזה מכשול, מיד עוברים.
	[?] [לא ברור]. אחרון.
	02:47
	20 מ-10 של "נפרד".
	02:48
	[4] כאן 20, אני לא יכול לערוב לך, אולי כדאי שכיוון שאנחנו פה קצת עוצרים, שיוציאו על "טרטור", אם כי זה קצת מסוכן. לא - אני מציע קצת לחכות, כיוון שהם עלולים להיכנס שם כנגד חזית המערך. חשבתי על אפשרות לקדם על "טרטור" דרום-מערבה עד "טרטור" 42 יחידת משנה של 1, עבור.
	[40 עונה, אך לא שומעים]
	[4] כאן 20, אני באמת קשה לי להעריך, גם העסק כל פעם הולך ומסתבך בגלל דבר אחר, זה היפגעות כלים, אח"כ מוקשים, וכדומה, עבור.
	[40 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 4, חיובי, אני עכשיו קצת דילגתי את היחידה צפונה כיוון שדווח לי שביחידה שנמצאת בצפון ל"שיק" עוקפים ממערב, אז אני דילגתי את היחידה מ"סרוק" מערבה, תיקון, צפונה, בכדי לסגור שם את הפירצה, עבור.
	כאן 40, רות. [לא ברור]... "סגול" 136, ו-135.
	02:49
	[4] כאן 20, באיזור "סגול" 136, עבור.
	כאן 40, רות. האם במקום של 9 עובד בשקט?
	[4] כאן 20, ככל שידוע לי, חיובי, עבור.
	[40] האם יש לך הרגשה לגבי "מיסורי"?
	[4] כאן 20, אני הייתי במגע רק עם החלק הדרומי של "מיסורי", קשה לי מאוד להעריך, מכאן, מה המצב ב"מיסורי". ברור לי שמזה אפשר לפתח את מיטוט "מיסורי", עבור.
	כאן 40, ...[לא ברור].
	[4] כאן 20, רות, סוף.
	02:50
	40 כאן 41, הודעה, עבור.
	כאן 41, אנחנו מכשירים בור, איזה חצי או עד קילומטר מכיוון "כספי", עבור.
	[?] 27 ..[נקטע]...
	[41] לא, מערבית, עבור.
	[?] האם אתה מוכן לפעול לטובתי? עבור.
	[41] בין 53 ל-52 אני מכניס, כעת, משהו עם כלים מתאימים, עבור.
	[?] עדיין לא
	[20] האם אמרת שצומת [לא ברור] מלאה ערבים? עבור. [בדו"ח החטיבה, עמוד 225, מופיע דיווח משעה 02:49 בו מדווח נתן שונרי (10 של "נפרד") למח"ט: "בצומת "טרטור" - "לכסיקון" יש רק ערבים ואפשר להוריד ארטילריה ואש למקום". סביר ששאלתו של המח"ט מתייחסת לדיווח זה]
	[?] רות.
	02:51
	כאן 41, אני אליך אגיע, אני אומר לך בעל פה, סוף.
	[10 של "נפרד"] 20 כאן 10, המתן רגע.
	[20] [לא ברור] האם דרכך? עבור.
	1 כאן 20, עבור.
	[10 של "נפרד"] איפה אתה מתכוון [לא ברור].. באזור [לא ברור].
	02:52
	כאן 41, אם אתה עוד באזור, אני מתקדם אליך, עבור.
	[יש תקשורת, אך לא ברור]
	1 כאן 20, עבור.
	20 מ-10 של "נפרד".
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, כרגע הגיע אלי ..[לא ברור]...
	[1] רות, כנראה שכן, כאן 1, ..[לא ברור]... יחזירו תשובה, בינתיים, ..[לא ברור]..., עבור.
	כאן 20, עבור.
	כאן 20, איפה התכוונת ...[לא ברור]...
	02:53
	40 כאן 41, האם בקשר ל"רתום" [גשר הגלילים] יכול להמשיך להתקדם? עבור.
	5 כאן 20, עבור.
	[20] [לא ברור] כאן 20, עבור.
	20, 20 מ-10 של "נפרד", עבור. 20 מ-10 של "נפרד", עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	[10 של "נפרד"] ..[לא ברור].. בוערים שם שני טנקים, יש שמה קולות בערבית. האם תרצה ...[לא ברור]...
	כאן 20, רות, ..[לא ברור].. ש-5 יסתער על ציר, צומת "טרטור".
	02:54
	[10 של "נפרד"] רות, אני .[לא ברור]. הוצאתי את האנשים, רק תגיד ל-5, שמצד ימין של הצומת, כלומר מדרום, [נקטע על ידי 26]...
	21 כאן 26, 21 כאן 26, איך נשמע? עבור.
	כאן 20, באיזה טווח מהצומת? עבור.
	[10 של "נפרד"] המתן.
	02:55
	[תקשורת לא ברורה בין 20 לבין 5 ו-10 של "נפרד". נשמעות מילים כגון: צומת "טרטור" – "לכסיקון", לאורך "טרטור", תעביר ... "בוזוקי"]
	1 כאן 20, עבור.
	02:5602:49 על פי דו"ח חטיבה 14
	לעיון בדו"ח חטיבה 14 נא הקש כאן
	20 כאן 10 של "נפרד", ...[לא ברור]... מאוכלסת רק ב"שחורים" [מצרים], אפשר להרביץ עליה, ה"כלים" [טנקים] שלנו בטווח ..[לא ברור]..
	[20] מה זה? כמה מטרים? עבור.
	02:57
	כאן 10 של "נפרד", בערך כ-500 [לא ברור] דרומית לצומת [לא ברור] דרומית לצומת, דרומית לצומת, אני לא יודע בדיוק כמה דרומית, עבור.
	כאן 20, ...[לא ברור]... קלטתי. האם האש [לא ברור]? עבור.
	[10 של "נפרד"] חיובי. בבתים ..[לא ברור]..
	[תקשורת לא ברורה בין 20 לבין 5 ו-10 של "נפרד"]
	כאן 5, רות. עוד דבר אחד, האם יש בצומת טנקים? עבור.
	02:58
	[10 של "נפרד"] תחנות "נפרד" [לא ברור]
	5 כאן 20, לפי הדיווח הראשוני, חיובי, עבור.
	[5] רות, [לא ברור]
	..[לא ברור]...
	כאן 20, תמשיך את האש לטובת 5, על "טרטור" - "לכסיקון", סוף.
	02:59
	[10 של "נפרד"] 20 מ-10 של [לא ברור]
	[20 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[10 של "נפרד"] ... 27, בשבילי, או ש-5 יפעיל אותו, עבור.
	כאן 20, 27 [לא ברור]
	[מישהו עונה, כנראה, ל-20]
	כאן 20, רות, סוף.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות. אבל גם זה מיועד עבור ה-17  ...[לא ברור]..
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	[1 מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	[20] .. לפי דבריו, חיובי, זה "בוזוקי" של 5. תעבור לרשת "שקמה" ותנסה לקרוא לו ..[לא ברור]..
	...[לא ברור]..
	[?] .[לא ברור]. של 5, סוף. 
	03:00
	כאן 20, המתן. ...[לא ברור]...
	[לא ברור] מ-10 של "נפרד".
	כאן 20, מי קרא? עבור.
	כאן 10 של "נפרד", ..[לא ברור].., עבור.
	כאן 20, על ידי מה? עבור.
	[10 של "נפרד"] [לא ברור], עבור.
	[20] [לא ברור] 27 של [לא ברור]
	[10 של "נפרד"] רות, הוא יוכל, הוא יוכל לירות על ..[לא ברור]..
	03:01
	[20] רות, עבור.
	[20] 4ב' כאן [לא ברור]..
	[4ב' עונה, כנראה, ל-20]
	כאן 20, ברגע ש-5 יפתח את "טרטור" – "לכסיקון", ...[לא ברור]... עד, בעקבות 5, עד ציר "שיק" – "לכסיקון", עבור.
	03:02
	[4ב' עונה, כנראה, ל-20], עבור.
	כאן 20, חיובי, סוף.
	[1] 22 כאן [לא ברור]
	כאן 22, רות, עבור.
	כאן 1, דרכך לכוח של 5, ...[לא ברור]... כלומר, בצמוד לתעלה, שלא יירה בכלל ...[לא ברור]...
	03:03
	כאן 22, רות. האם הוא יכול לירות ...[לא ברור]
	[1] ..[לא ברור].. ומערבה, עבור.
	[1] 17 כאן 11, עבור.
	[10 של "נפרד"] רות, האם אתה מטווח את 27?
	03:04
	[לא ברור] כאן 20, דו"ח מצב שם, עבור.
	[?] [לא ברור], עבור.
	20 כאן "מברג" [קצין מבצעים], 21 בודק ומיד ידווח, עבור.
	03:05
	[1] כאן 11, האם אמרת מדרום או מצפון? עבור.
	כאן [לא ברור]
	כאן 20, אמור שנית, עבור.
	03:06
	[20, כנראה, מדבר עם מישהו, אך לא שומעים]
	[22] 5 כאן ..[לא ברור]...
	[22, כנראה, מדבר עם מישהו, אך לא שומעים ברור. נשמעת המילה "בוזוקי"]
	[10 של "נפרד"] 5, ב"טרטור", יש על הצומת ..[לא ברור]..
	[?] רות
	03:07
	44 כאן 44 של [לא ברור]
	21 כאן "אהבה", עבור.
	[מישהו מדבר, אך לא ברור]
	[אהבה?] אני פה.
	כאן "אהבה", 21, כדאי לפזר פה את כל המקבץ הזה, כי עלול לרדת ..[לא ברור]..
	[?] רות, סוף.
	כאן 20, דיברת עם 20, קרא ל-21, דבר איתו, סוף.
	[?] רות, [לא ברור] הגוף החשוב וממשיך ..[לא ברור]
	03:08
	כאן "אהבה", עבור.
	[מישהו (21?) מדבר, כנראה, עם "אהבה", אך לא שומעים]
	כאן "אהבה", כדאי להזדרז ולפזר את הנוער, גם אחריך יש עוד הרבה, עבור.
	[?] עבור.
	כאן 20, אתה תירה ממקומך, 5 שיסתער, עבור.
	9 כאן 42, עבור.
	03:09
	[4] כאן 20, מה עם היחידה של 48 ב"לקקן"? עבור.
	[40 מדבר, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 4, חיובי, עבור.
	[40 מדבר, אך לא שומעים]
	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.
	9 כאן 4, עבור. 
	כאן 40, תזמין את ..[לא ברור]..
	9 כאן 4, עבור.
	42 כאן 4, מה המצב אצל 9? עבור.
	כאן 42, בסדר גמור, שקט, עבור.
	22 כאן 1, ..[לא ברור]..
	כאן 4, האם הוא התחיל לבצע? עבור.
	כאן 42, חיובי, מזמן, עבור.
	כאן 4, בצד שני? עבור.
	כאן 42, חיובי, אתה יכול לשמוע אותו מדווח ברשת הזאת, עבור.
	כאן 4, רות, סוף.
	9 כאן 40, עבור.
	03:11
	[קשר של 9] כאן 9, רות, עבור.
	[40] "קודקוד" [מפקד] למכשיר. "קודקוד" [מפקד] למכשיר.
	[קשר של 9] האם "קודקוד" [מפקד] 9 למכשיר?
	[40] חיובי.
	22 כאן 1, עבור.
	40 כאן 9, רות, עבור.
	22 כאן 1, עבור.
	03:12
	[9] כאן 20, מסגרת אחת, 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. 
	כאן 40, חזור, עבור.
	[9] 40 כאן 20, מסגרת גדולה אחת ושתי קטנות עברו, אני שלחתי לקחת את המסגרת הנוספת, הגדולה, עבור.
	22 כאן 1, עבור.
	[9] 40 [לא ברור]
	5 מ-10 של "נפרד", האם לקראת אפשרויות אור ראשון? עבור.
	[?] רות, עבור.
	40 כן 9, אני מבין שמערבה, קצ. אין לי ., גם כך הבינותי, עבור.
	[10 של "נפרד"] ... לא יודע, צריכה להיות קרובה, עבור.
	03:13
	50 כאן 21 [של 1 - סא"ל ישראל סער], ב"בשור", עבור.
	42 כאן 21 של 1, עבור.
	כאן 22, המתן. 
	5 כאן 22.
	03:14
	[21 של 1] כאן 21, שים לב, על ציר "עכביש", קצת מזרחה ל"עכביש", המתן. קצת צפון-מזרחה ל"עכביש" [נקטע על תעבורת רשת "מקדח"].. 
	5 כאן 22, עבור.
	[21 של 1] .. כקילומטר מצפון-מזרח ל"עכביש" 53, יש יחידה של 47, צריך בצינורות השליטה של 47, להורות מיד ליחידה הזו [נקטע על תעבורת רשת "מקדח"]..
	כאן 5, רות, עבור.
	כאן 22, צריך ..[לא ברור].. 
	[21 של 1] .. לשבור משמאל ל"שחור" [כביש] ולפנות את כל הדרך מימין, עבור.
	כאן 42, רות. אני מבין שהיא מפריעה לך להתקדם עבור.
	[21 של 1] רות, זה חיוני ביותר, אנחנו סתם מתעכבים על זה, תעשה את זה בשיא המהירות, עבור.
	5 כאן 20, מה המצב? עבור.
	47 כאן 42, עבור.
	כאן 47, רות.
	כאן 42, [לא ברור]
	[47] אמור שנית, עבור.
	[?] 20 [לא ברור]
	[42] האם שמעת הודעתו של 21 של 1? עבור.
	03:15
	כאן 4א', ..[לא ברור]...
	[42] 21 של 1, אני מבין בין "עכביש" 52 ל-53? עבור
	[10 של "נפרד"?]  .[לא ברור] תפסיקו את האש, מיד, עבור.
	27 כאן 20, עבור.
	[לא ברור]
	כאן 20, "טרטור" - "לכסיקון" או "נחלה" - "לכסיקון"? עבור.
	[27 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[21 של 1] 42 כאן 21 [לא ברור]
	[20] [לא ברור]... יורה על "נחלה" - "לכסיקון", עבור.
	[27 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 20, תבדוק, האם אתה יורה  על "טרטור" – "לכסיקון"? עבור.
	[27 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות.
	4א' כאן 20, [נקטע]...
	21 של 1, כאן 42, עבור.
	4א' כאן 20, עבור.
	03:16
	כאן 4א', רות, עבור.
	21 של 1, כאן 42, עבור.
	[20] [לא ברור].. זה לא 27! 27 יורה על "טרטור" – "לכסיקון" [לא ברור].
	[4א' עונה, כנראה, ל-20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, סוף.
	[42] 21 של 1 [לא ברור]..
	[44?] 21 [לא ברור]
	03:17
	[5] ... מנסה לאתר את האויב.
	[20] [לא ברור]... ירי על הצומת, עבור.
	[5] חיובי, היא יורדת, אני מתקדם ..[לא ברור]...
	כאן 20, רות. אולי כדאי להפעיל קצת את הארטילריה, בכדי ש.. [לא ברור]...
	[5] רות, בסדר, תפעיל, סוף.
	27 כאן 20, עבור. 27 כאן 20, עבור.
	[27 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[20] [לא ברור – כנראה, "תפסיק את האש על] "טרטור" - "לכסיקון". תמשיך להיות שם בחיפוי נצור, אנחנו רוצים לראות מה מתרחש שם, עבור.
	[21 של 1] 1 כאן 21, רות, עבור.
	03:18
	[1] [לא ברור]....  לגבי ה"כלים" [טנקים] .. אמרתי לך, ..[לא ברור].. צפון-מערב [לא ברור] צפונה. "בוזוקי" ...[לא ברור]... נראה מה יהיה, עבור.
	[?] אמור שנית, עבור.
	כאן 20, רות.
	22 כאן 20, האם אתה [לא ברור]...?
	[22] חיובי, עבור.
	כאן 20, רות, סוף.
	[מישהו מדבר, אך לא שומעים]
	03:19
	1 כאן 22, עבור.
	[מדברים ברשת הקשר, אך לא שומעים בבירור]
	03:20
	[?] [לא ברור] לצומת, עבור.
	1 כאן 22.
	[10 של "נפרד"] 5, שים לב, אתה יודע ש... [לא ברור]...
	כאן 1, רות, עבור.
	כאן 22, האם קיבלת את "בוזוקי" לרשת שלך?
	03:21
	[1] הוא עדיין לא הגיע לידי, עבור.
	10 של "נפרד" כאן 5, האם אתה רואה את הפגיעות ..[לא ברור]..?
	[10 של "נפרד"] רות, האם צפון-מזרח? עבור.
	[5] שלילי, [לא ברור]...
	[מישהו קורא, אך לא שומעים]
	03:22
	[?] רות.
	[10 של "נפרד"] .. אני חושב שבערך כ-2, עבור.
	[מישהו קורא, אך לא שומעים]
	כאן 22, רות, אנחנו מרגישים את זה גם פה, סוף.
	[מישהו, כנראה, מדבר עם 22]
	03:23
	כאן 22, רות.
	5 כאן 20, דו"ח מצב, עבור.
	[21 של 1] 2 כאן 21.
	כאן 5, ..[לא ברור].., סוף.
	[5] ... לפי 10 של "נפרד", אני נמצא כ-1,800 מטרים [לא ברור]....
	[20] ... אתה תמשיך ב"טרטור" מזרחה, עד "טרטור" ..[לא ברור]....
	[20 ו-5 מנהלים, כנראה, שיחה ביניהם, אך לא שומעים]
	[מישהו קורא, כנראה, ל-20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, עבור.
	[מישהו מדווח ל-20, אך לא שומעים]
	03:24
	כאן 20, איפה? עבור.
	[מישהו מדווח ל-20, אך לא שומעים]
	[20] מזרחה מאיתנו, עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, [לא ברור]..
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	[20] [לא ברור]... כל משמעות השאלה, אמור שנית, עבור.
	[מישהו מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, ..[לא ברור]..
	03:25
	41 כאן 1 של ["ספה" – רס"ן גיורא לב – מפקד גדוד 264, חטיבה 421]
	[41 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[1 של "ספה"] כאן 1, האם בדרך מ"לקקן" אני עלול לפגוש [לא ברור]
	[41 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	[1 של "ספה"] רות, הבנתי.
	03:26
	[21 של 1] 2 כאן 21, עבור.
	[21 של 1] נסה לראות, האם אתה לא חוסם את 3? עבור.
	21, אני [לא ברור], סוף.
	[21 של 1] רות, עבור.
	2 כאן 20 [אל"מ חיים ארז – מפקד חטיבה 421], עבור.
	כאן 2, רות, [לא ברור].
	03:27
	כאן 20, מאחוריך ומאחורי 1 טנקים [לא ברור]
	כאן 20, האם אתה רואה את הסימונים משמאל ל-3? עבור.
	כאן 2, רות, האם אתה רוצה שאני אפתח באש?
	[?] חיובי, עבור. 
	[?] חיובי, ראיתי.
	41 כאן [לא ברור]
	כאן 20, חיובי, עבור.
	[41] לא, הוא לא מאזין ב"ספה" תכנס ב. הוא מאזין ב"בשור", עבור.
	[21 של 1] רות, דרכך [לא ברור]
	[41] רות, סוף.
	[לא ברור]
	03:28
	[20] יותר ימינה, אתם נעים [לא ברור] כמו אני לא יודע מה, עבור
	כאן 2, היישר, עבור
	כאן 20, לנוע יותר לאט, יותר ימינה.
	[20 של 1 מדבר, אך לא שומעים]
	2 כאן 20 [לא ברור]
	[תחנת ממסר] [10 של] "נפרד", 10 של "נפרד", מה שאלת? עבור.
	[לא ברור]
	[20] יותר ימינה [לא ברור].
	[?] חיובי, רואה.
	03:29
	15 קטנות.
	[?] אורך אימים, אני מוכרח לקצר כנף בהתחלה, עבור.
	[1] 20 כאן 11, 20 כאן 1, עבור.
	כאן 2, זה ברור, אני לא מפריע לו, אני נע [לא ברור]
	כאן 20, חיובי, דפקתי 3 "כלים" [טנקים], יש שם עוד טנקים [נקטע ולא ברור]...
	[?] קדימה, אני רוצה לעצור קצת, עבור.
	כאן 20, רות, [לא ברור]
	[5 מדבר, אך לא ברור]
	[2 של "ספה"?] ברור, אני נמצא כ-40 מטר מ[לא ברור]
	[20] ... ממערב, 3 דפקתי.
	[1] "זוגי" כאן 11, עבור.
	03:30
	2 כאן 20, 2 כאן 20, עבור.
	כאן 3, ...
	20 כאן 1, עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 20, [נקטע]...
	[44] 1 של "ספה", עבור.
	כאן 1 של "ספה", מי קרא? עבור.
	[44] 40, עבור.
	[40] יש פה "כלים" [נגמ"שים] כמו שלי,..
	[20] [לא ברור].. מדרום 50 [לא ברור]..., עבור.
	[40] .. לפני, מה העניין איתם? עבור.
	[?] כאן 10, הבנתי.
	[?] ... הוא ביקש כמה דקות המתנה לסתום שם את הבור, אני [לא ברור] שטנק ינוע לאורך התעלה ויסרוק אותה, שיזהר [לא ברור]
	כאן 1 [של "ספה"],
	03:31
	[?] תחנות
	20 כאן 2, עבור.
	כאן 20, רות, עבור.
	[40] תפנה אותם הצידה, שנוכל לעבור עם ה"כלים" [דוברות ג'ילואה] ..
	[2] אני רואה 2 [לא ברור] ואחת משאית סתם עומדת, עבור.
	כאן 20, [נקטע]..
	כאן 41, רות, עבור.
	כאן 20, [אל"מ חיים ארז – מפקד חטיבה 421] לא רואה עכשיו, [לא ברור]
	2 כאן 20, אתה יורה לכיוון שלי, עבור.
	03:32
	[תעבורת קשר לא ברורה]
	3 כאן 41, האם אתה בתנועה? עבור.
	2 כאן 20, עבור.
	[41] תוך כמה זמן בתנועה? עבור.
	כאן 2, רות, עבור.
	כאן 20, אל תירו, אל תירו. אני דפקתי פה שלושה, נדמה לי שהיו פה עוד שניים, [לא ברור].. אל תירו על טנקים שלנו, תהיו זהירים.
	[1 מדבר עם 20, אך לא שומעים]
	כאן 20, שלילי, אני נמצא מדרום לך, כ-50 מטר [לא ברור]...
	כאן 1, רות, ...[לא ברור]...
	03:33
	[20] חיובי, תשארו ...[לא ברור]..., ... שום צרה, אין מה לדאוג, סוף.
	[מישהו מדבר, אך לא ברור]
	[5] ...[לא ברור]... לצומת, עבור.
	כאן 10 של "נפרד", [לא ברור]...
	[כנראה, תעבורת קשר בין 5 לבין 10 של "נפרד", אך לא שומעים]
	כאן 5, חיובי, [נקטע].
	[מישהו מדבר, אך לא ברור. מילים כגון: חרמ"ש]
	[10 של "נפרד"] רות, שים לב, אני לא הייתי בעצמי על הצומת ...[לא ברור]...
	כאן 20, [לא ברור]
	כאן 10,
	[10 של "נפרד"] ... הצומת צריכה להיות קרובה למדורות, המדורות שעל ידי, עבור.
	03:34
	[רחשים משך כדקה]
	03:35
	22 כאן 20, בדוק ב"שקמה", תראה שהוא משמאל ל-1, עבור.
	[תעבורת קשר לא ברורה]
	2 כאן 20, עבור.
	03:36
	20 כאן 41, כנס על [לא ברור]
	[2 עונה, כנראה, אך לא שומעים מספיק ברור]
	[41] האם זה בסדר? עבור.
	[תעבורת קשר לא ברורה]
	כאן 20, אני נכנס ל..[לא ברור]... בחופשיות, סוף.
	[רחשים משך כ-2 דקות. סביר שהייתה תעבורת קשר, אך לא שומעים]
	03:37
	22 כאן 20, האם תאמת בין "בוזוקי" ו-1? עבור.
	[רחשים משך כדקה. סביר שהייתה תעבורת קשר, אך לא שומעים]
	03:38
	22 כאן [20], ..[לא ברור].. תאמת ...[לא ברור]...
	[22 עונה ל-20, אך לא ברור]
	03:39
	[20] מה הבעיה? עבור.
	כאן 22, ...[לא ברור]...
	כאן 20, רות, עבור.
	5 כאן 20, עבור.
	כאן 5, רות, עבור.
	[תעבורת קשר בין 20 ל-5, אך לא ברור]
	[5] רות, הורדתי ארטילריה ....[לא ברור] .....
	[20 מדבר עם 5, אך לא ברור]
	03:40
	[20] 10 של "נפרד", חיובי, שיטהר את העסק ...[לא ברור]...
	2 כאן 1, עבור.
	[2 עונה, כנראה, ל-1, אך לא שומעים]
	כאן 24, אתה ...[לא ברור]...
	03:41
	כאן 1, האם אתה ירית עכשיו על המטרה שהתפוצצה משמאל? עבור.
	[2 עונה, כנראה, ל-1, אך לא שומעים]
	[1] כאן 11, כאן 1, משאית [לא ברור] ואתה [לא ברור]..
	[1 ו-2 מדברים, אך לא ברור]
	[1] [לא ברור]... יש שם שני "כבדים" [טנקים] ..[לא ברור]..
	? כאן 41, הודעה, עבור.
	[?] חיובי.
	41, 20 קורא לך, העבר הודעתך, עבור.
	[1?] רות, אבל צריך לשים לב, כי ירו שמה ...[לא ברור]...
	1 כאן 20, עבור.
	[1 עונה, כנראה, אך לא שומעים]
	03:42
	[20] אתה מדבר על המטרה שנמצאת מצפון לך? עבור.
	[1 עונה, אך לא שומעים]
	כאן 20, ...[לא ברור]...
	[?] ...[לא ברור]......... דרך אגב, [לא ברור]...
	[10 של "נפרד"?] צפונה ...
	20 מ-10 של "נפרד".
	03:43
	כאן 20, רות, [נקטע]..
	22 מ-24,
	[10 של "נפרד" מדווח, כנראה, ל-20, אך לא שומעים]
	כאן 20, רות, סוף.
	[תקשורת בין מספר מפקדים, אך לא ברור]
	03:44
	כאן 20, באיזה מרחק זה ממך? עבור.
	[10 של "נפרד" מדווח משהו ל-20, אך לא ברור. שומעים מילים כגון: אבל, היו שם גם, כנראה, ...]
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	כאן 1, רות, עבור.
	רשת קשר חטיבתית "מקדח" - 15 - 16 אוקטובר 73
	 [ג' של וקטור] 20, 20 כאן ג'.



