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ורשת ( 41חטיבה " )מקדח"הקשר ברשת -י הקלטות"עפ זמנים-טבלת לוחות .1

 (411אוגדה " )בשור"

 טיווח ארטילרי לאזור הצומת –ירוק . באזור הצומת מגע עם אויב –באדום תאים 

 

 (411אוגדה " )בשור"רשת  (41חטיבה " )מקדח"רשת  שעה

, "טרטור"עובר בצומת  78ר "גדס 0202-0202
 41ק "וחפ 87' אחריו גד

 077' טנקים מגד' שרון מורה לצרף פל
 כליווי לצנחנים

ט מדרום "נתקל במארב נ 471' גד 0202-0422
 לצומת

עולה על ציר  128"/אהבה"פלוגת 
 מזרחה" עכביש"

 

נפגעת מצפון  128"/בסין"פלוגת  0402-0412
הפלוגה נחלצת כקילומטר . לצומת

 [0407: דיווח]דרומה לצומת 

מדווח לשרון על מארב בצומת  41ט "מח
[0412] 

מטווח ארטילריה לאזור " בסין"פ "מ 0402-0042
 הצומת

". נחלה"בציר  101אש נפתחת על כוח 
 ם נפגע"זחל

ום נתקל באויב מדר 101ד "כוח סמג
 לצומת

שהצנחנים " חשוב"שרון מורה לסגנו ש
אבן משיב שהטנקים כבר חברו . יקבלו ליווי
 [. 0020]לצנחנים 

[ 0027]הצנחנים -לכוח" אהבה"חבירה בין 
 00" עכביש"ב

עלתה על  101מדווח לשרון שגם  41ט "מח פינוי נפגעים מדרום לצומת 0042-0012
 מארב

הצומת מדווח שבאזור " בסין"פ "מ 0010
 [0010]' שקט'

להתחיל לנוע  018ט "שרון מורה למח
 41' חט' מעדכן אותו על מיקום יח. מערבה

[0010] 

מתמקמים  101-ו( ארד)שמוליק -כוח 0040-0002
' עם פל" לכסיקון"-"נחלה"באזור צומת 

 128"/גלון"

 00" עכביש"כוח הצנחנים מגיע ל
 41ט "שרון מזכיר למט ליצור קשר עם מח

-"טרטור"בצומת  41של ' ומעדכן שיש יח
 "לכסיקון"

חושב שהציר "מדווח " בסין"פ "מ 0002-0012
" מקווה שהמארב הושמד. פתוח

ם לעדכן "אג' ט מורה לק"המח[. 0000]
מתקרב  018-העורפיות ש' את היח

 מדרום

 02" עכביש"ב 018' ם מעדכן שחט"אג' ק
אם כבר  41ט "שרון שואל את מח[. 0000]

 [0002. ]018נוצר קשר עם 
 018ט "למח 41ט "ניסיונות קשר בין מח

[0012] 

 018-ש 78ד "ט מעדכן את מג"המח 0012-2222
 "נחלה"יכנסו על 

ארד מדווח על [. 0017]מערבה 
ט "המח". כבדים של האוייב מדרום"

[. 0018]מבהיר לו שמדובר בכוחותינו 
חת שהיא בצומת מדוו" אהבה"
 [0007" ]לכסיקון"-"עכביש"

קיבלו  41' שיח 018ט "אבן מדווח למח
' ליתר בטחון'ממליץ ש. התראה על בואו
 41ט "יצור קשר עם מח

פ את "ט מורה לשונרי לקבל ת"המח 2222-2242
ולהתארגן לצורך פריצה צפונה " בסין"

ד "מג[. 2227" ]לכסיקון"-"שיק"עד ל
 מזוהה-לאמדווח על כוח  101

 [2221]] 018-ל 41ט "ניסיון תיאום בין מח
 [2227]ניסיון תיאום נוסף 

" מצמד"בדרכו ל" נחלה"על  018ט "מח
[2242] 

ארד מדווח על כוח טנקים שהתקדם  2202-2202
בירורים ברשת . צפונה ועצר

 החטיבתית בנוגע לזיהוי הכוח

ם מציין ששרון מודאג בנוגע לתיאום "אג' ק
[2202] 

 [2204] 018-ל 41ט "ון תיאום בין מחניסי



ם מורה לארד לחבור פיזית אל "אג' ק 2202-2200
הטנקים ולבקש מהם לעבור לרשת 

 [2201" ]מקדח"

 [2200] 018-ל 41ט "ניסיון תיאום בין מח
נפגעים לכוח , "מצמד"ארטילריה באזור )

 (הצנחנים

 018-ש 78ד "ט מעדכן את מג"המח 2200-2212
אין צורך לחפות על ". טרטור"ינוע על 

 [2207]תנועת הצנחנים 

על מיקום  018ט "מעדכן את מח 41ט "מח
 [2202]יחידותיו 

ט מעדכן את שונרי וארד שכוח "המח 2212-2202
אמור להתקדם " חריף"טנקים בשם 

על ". טרטור"לצומת ולפנות מערבה ב
הכוחות לנוע צפונה לאחר מעבר 

 הפלוגה בצומת

 

חוטפים " כלים שלנו"ארד מדווח ש 2202-2422
 [2202]בצומת ויש נפגעים 

אם כבר נכנסו  018שואל את  41ט "מח
" חיובי"משיב  018ט "קשר מח". טרטור"ל
מעדכן את שרון שלפי  41ט "מח[. 2201]

החל להיכנס  018דיווח מהשטח כוח של 
 . מערבה" טרטור"ב

הנסוגים מאזור " חריף"טנקים של  2422-2420
ושונרי " בסין"חוברים אל  הצומת 

[2420] 

מדווח לשרון שהוא כבר החל  018ט "מח
 [2420" ]במשימתו העיקרית"ב

שונרי מדווח שהוא קיבל כלים  2442-2402
ט "המח[. 2441" ]התפלגו מאחור"ש

מבקש ממנו לברר מה פגע בטנקים 
[2448] 

השקת [. 2400" ]אקווריום"מדווח  018
 סירות בתעלה

מים נעה "מדווח ששיירת זחל 78ד "מג 2402-2402
שונרי [. 2402]מזרחה " טרטור"על 

" חריף"מדווח שטנקים הם שפגעו ב
מיקומו [. 2408]מזרח-ממזרח וצפון

 כקילומטר מדרום לצומת

הגעה לגדה [ 2404" ]אקפולקו"מדווח  018
 .המערבית

שפלוגת  018ט "מעדכן את מח 41ט "מח
 [.2404]עלתה על מארב בצומת " חריף"

האם  018ט "שואל את מח 41ט "מח  2402-2412
ט "מח". טרטור"מתבצע סבב כלים דרך 

". זה לפי התוכנית", משיב בחיוב 018
מזכיר . מבקש לעצור את התנועה 41ט "מח

" לכסיקון"-"טרטור"ט על "שוב שיש מארב נ
[2400] 

 

 

 

 

 "בשור"רשת  – 41' חט' בנוגע למיקום יח 712ט "עדכונים שמקבל מח .2

 

' יח. מערבה" עכביש"יחד עם שלך ושילכו מיד , קח איתך את אלו שהגיעו אלייך: "שרון למט 00:10

יתכן וגם תמצא מישהו באיזור ". טרטור"-"לכסיקון"ב' ויש לו גם יח" שיק"-"סורוק"נמצאות ב 1של 

 "'לקקן'

' יח" כסיקוןל"-"טרטור"תזכור שבצומת . 1תתקשר עם " לקקן"ברגע שתגיע ל: "שרון למט 00:00

 "משנה שלו

ומשם " לכסיקון"-"עכביש"הוא נוסע עד . 02" עכביש"כרגע ב 7: "לרשף( ם אוגדה"אג.ק)טל  00:00

 "עולה עד לצומת הראשונה ופונה שמאלה

 "?האם כבר הקמת קשר איתו". לקקן"מתקרב ל 7: "שרון לרשף 00:02

 "?1האם כבר עשית בדיקה עם : "טל למט 00:12

הוא יתאם עם . אמרתי לו שאתה בא ובאיזה ציר אתה נוסע. 1יצרתי קשר עם : "למטאבן  00:02

הוא כבר נתן התראה לכוחותיו שאתם ". בשור"ליתר ביטחון אתה יכול לנסות לדבר איתו ב. יחידותיו

 "באים מאחוריו



לו כי יש . תמשיך לדבר איתו עד שהנושא יהיה סגור? 1האם כבר גמרת לתאם עם : "טל למט 22:27

 "וכדאי שתדעו איפה הם ותאם איתו כי אתם באים מאחור" מצמד"באיזור ' שתי יח

 "תסגרו את זה בצורה יסודית. 7מודאג מהתיאום בינך לבין  12: "טל לרשף 22:02

 

 "בשור"רשת  –במהלך הלילה  712ט "למח 41ט "תיאומים ועדכונים בין מח .3

 

 "אתה נשמע גרוע: "רשף למט 00:07

 "?7של  02האם ... אנחנו נכנסנו ל! שים לב: "רשף למט 22:20

 022-יש לי יחידת משנה כ. אבל לא טיהרנו, "מצמד"אנחנו כבר הגענו ל! שים לב: "רשף למט 22:21

 "'א" מצמד"המים מצפון ל-ויחידה נוספת על קו' א" מצמד"מזרחה ל-מטר צפון

 "?האם עקבת: "רשף למט 22:21

אני לא . אני יורה ולא הוא, אני לא יודע, והוא עסוק 7-סה לקרוא לאני מנ: "ם אוגדה"אג.רשף ק 22:02

 "מבין למה הוא עסוק ואני יכול להתפנות ולהמתין

 "מדבר 02-אני מבין ש: "רשף למט 22:02

 "חיובי: "מט לרשף  22:02

 "עד כאן". טרטור"וגם ב" נחלה"אנחנו נכנסנו עם כוחות משנה שלי גם ב! שים לב: "רשף למט: 22:04

 "המתן: "לרשף 018קשר  22:04

האם אתה . אני יכול לתת לך סיוע', א" מצמד"לצורך העלייה על , אם אתה רוצה: "רשף למט 22:00

 "02" טרטור"? "טרטור"רואה את ציר 

 "?02" טרטור"האם אתה מזהה את : "רשף למט 22:00

 "אז המתן דקה" מצמד"כאן מכוונים אש מרגמות שנופלת לתוך , שים לב 1: "לרשף 018קשר  22:00

 "?מי מכוון: "רשף למט 22:00

 "כרגע" מצמד"מונע את האש להיכנס לתוך  02: "לרשף 018קשר  22:00

 [נקטע... ]מזרח-כחצי קילומטר צפון 02" טרטור"ושם את " טרטור"בציר : "...רשף למט 22:00

 "?האם מוכן לקלוט בבקשה: "רשף למט 22:01

אז תמתין עוד דקה . קודקוד שלי כרגע מתאם את הפסקת אש המרגמות": לרשף 018קשר  22:01

 "בסבלנות

 ?"האם אתה יכול להכנס לרשת שלי: "לרשף 018קשר  22:00

יש גם גבול לכל . אנחנו יורים כאן. כך הרבה יחידות-יש לי פה לנהל כל, בחייך: רשף למט 22:00

 "לפקד על היחידה שלי, נאלץ לעבור לנהלאני  02אם אני לא מקבל את . הסבלנות למרות מצב הרוח

 "?מה העניין, תבין שלפעמים גם עסוקים קצת: "מט לרשף: 22:00

 "חיובי: "מט לרשף" ?02האם : "רשף למט 22:00

 "?האם מאתר את זה. 02" טרטור"יש לי יחידת משנה באזור , ברוך שובך: רשף למט 22:00

אז כנראה שמישהו עסוק . יזה פגז כמעט על הראשפשוט נפל כאן א, שלום גם לך: "מט לרשף 22:00

 "קצת

אני יכול ', א" מצמד"לתקיפת , אם אתה רוצה שאני אחפה משם לכיוון. בסדר: רשף למט 22:00

 ?האם אתה רוצה. 42ברמה של . 42הקודקוד שלה , להעמיד לרשותך את היחידה הזו

אני . 02" טרטור"אתה אומר . מותאני רק רוצה לאתר את המקו. כרגע עדיין לא: "מט לרשף 22:02

 ?0" מצמד"ל 4" מצמד"האם יש לך בחצר שבין . מיד אודיע

מ "ק 0-1כ , שזה על קו המים". סרוק"ובאיזור  02" טרטור"יש לי באזור . שלילי: "רשף למט 22:02

 ""מצמד"צפונה מ

 ?ודרומה 0" טרטור"איך לך שום דבר מ. כך שפשוט לאמת, את זה אני יודע: "מט לרשף 22:02

 "סוף. תודה: "מט לרשף". חיובי: "רשף למט 22:08

 "?"טרטור"האם כבר נכנסתם ל: "רשף למט 22:00

 "המתן: "לרשף 018קשר  22:00

 ?כבר" טרטור"האם נכנסתם ל: "רשף למט 22:01

 ""טרטור"אנחנו ב, חיובי: "לרשף 018קשר  22:01

 "?"לכסיקון"-"טרטור" שלך נמצאת באזור" חריף"אני מבין ש: "רשף למט 24:04



 "חיובי,: מט לרשף 24:00

 "טנקי אויב. היא נכנסה לתוך מארב של טנקים: "רשף למט 24:00

 "שומע את זה בפעם הראשונה: "מט לרשף: 24:00

כרגע ". טרטור"על ]...[ אני מבין שיש איזשהו ". נחלה"אני אישרתי לך להיכנס ל: "רשף למט 24:00

תבדוק מה . אני כרגע מנסה לפתור את הבעיה שם. ויש שם גם נפגעיםנכנסו לתוך מארב טנקים 

 "קורה שם ונעבוד בפעולה משותפת

, "לכסיקון"והם עושים את הסבב דרך " נחלה"אני מבין שהתחלת להכניס כלים ב: "רשף למט 24:00

 "".טרטור"דרך 

שוב פעם " טרטור"יאה ביצ, "לקקן", "לכסיקון"הדרך המתוכנן היה כניסה מכיוון : "מט לרשף 24:00

 ""לקקן"לכיוון " לכסיקון"דרומה ל

" טרטור"-"לכסיקון"אבל בצומת ". לכסיקון"ל" מצמד"מ". טרטור"יש כרגע תנועה מ: "רשף למט 24:02

 "מזרחה" טרטור"מים שנוסעים על "תעצור את הזלח, שינו מארב טנקים

 

 

 ( 41חטיבה " )מקדח"תעבורה ברשת  .4

 

 קריאה ברשת-אותות

   41ט "מח, אמנון רשף – 02

  41' ם חט"קצין אג, אהוד סוקול –  00

   78ד סיור "מג, יואב ברום – 0

 (הקשר-ברשת" של נפרד 42)" 070ט "ד סיור ונ"מג, נתן שונרי  – 2

  "(שקד)" 101ד "מג, משה ספקטור – 'א1

 (00' כוח צנחנים סדיר מחט) "שמוליק" מפקד כוח, שמוליק ארד – 'ב1

 128' גד' פ ב"מ, גדעון גלעדי – "בסין"

 128' גד' פ א"מ, אהוד גרוס – "אהבה"

 

 .הציטוטים מהקלטות הקשר נאמנים למקור למעט השמטות לא מהותיות:  הערה
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 ?מצפון לך פתוח" לכסיקון"האם . מתוכם אחד לא תקין. כלים 0אני מבין שיש לך : בסין<02

עברתי באזור ההוא היום כחמש . אני חושב שהציר פתוח. רותכלי אחד יכול לנוע אבל לא לי: 02<בסין

 חוץ מהמארב לא ראיתי כוחות שלהם. פעמים

 ?האם המארב כבר הושמד: בסין<02

 "לכסיקון"יהיה בכוננות מימין ל 08-אבל הייתי רוצה ש. אני מקווה: 02<בסין

 ?איפה בדיוק אתה נמצא כרגע: בסין<02

המארב . אין לי מפה". לכסיקון"-"טרטור"דרומית ל 022-נמצאים כ .ב1א או 42על הכלי של : 02<בסין

 "לכסיקון"-"טרטור"ב

 עוד מעט אבדוק את המצב ואפתח אותו. תמתינו במקומכם: בסין<02

 "מקדח"א ברשת שלו ושיקרא לי מיד ב1חפש את : 00<02

 

2338 

 העורפיות שלנו' תעדכן את היח". לקקן"לעבר " עכביש"שמקביל לנו נע על  7: 00<02

 "טרטור"ל" נחלה"לפי בדיקה אצלי אנחנו בין : 00<ב1

 תחברו איתם עם פנסים שלא יקרה שם מאומה. שמקביל לנו מגיע ממזרח למערב 7: ב1<00

 

7112 

הוא . כדי לאתר אותם" בסין"שלח לשם את . מדרום לו מגיעים כבדים של האויב. א1-דרכי מ: 02<ב1

 "ןלכסיקו"-"נחלה"כרגע בצומת 



 "בסין"שלא ירה לשם ושיחזיר את . שלנו' מדרום באים יח: ב1<02

 

2348 

 נס מכאן'חבל לבזבז את הצא: 02<0

 .אני יגיד לו שהוא יבצע את הטיהור שם. כבר נכנס לכיוון שלך[ 018' חט] 7: 0<02

אנקה . מהמקום שבו אני נמצא" טרטור"בפריסה מזרחה לאורך . ה האלה'מציע סיוע לחבר: 02<0

 ל"ת השטח עם פגזים ונקא

 "נחלה"אני שולט יפה גם על : 02<0". נחלה"הם יכנסו על . שלילי: 0<02

 

7132 

 .טנקים 0יש לי ". לכסיקון"-"עכביש"הגעתי ל: 02<אהבה

 

0001 

 ?מיקומך. אני כבר שעה קורא לך ואתה לא עונה: א1<02

 0מתארגן לאור שיחתך עם ". לכסיקון"-"נחלה"נמצא ב. עניתי לך אבל אתה לא שומע: 02<א1

 שמקביל לי ינוע לכיוון ההוא 7". מצמד"לא בטוח שאכניס אותך ל: א1<02

 

0002 

 ?"לכסיקון"-"שיק"האם אתם יכולים להעלות צפונה עד : ב1<02

לא חושב שאוכל . אני רק עם רכים. באזור שדפקו קודם דופקים כל הזמן טנקים או טילים: 02<ב1

 לעבור שם

 ?הכבדים שלךאיפה : ב1<02

 אמרתי לו זוז. קודקוד שלהם לקח אותם למשימה כלשהי: 02<ב1

 כך בקלות על דבר כזה-לא מבין איך אתה מוותר כל: ב1<02

 

0008 

 "טרטור"ל" נחלה"בין : 02<בסין? מיקומך: בסין<02

לאחר מכן אני רוצה שתפרוץ . תקינים 1מתוכם , כלים 0עם " בסין"קבל תחת פיקודך את : 2<02

אתה רשאי לירות מזרחה ומערבה על ". שיק"-"לכסיקון"עד  08צפונה בסיוע של " לכסיקון"ב

. תדרך אותו". בסין"תקלוט את . מפני שאנחנו נמצאים שם" שיק"אל תירה מצפון ל. ל"ארטילריה ונק

 שוב דבר לא בוער ונתקדם

מסמן לך את מקומי עם . ואני רוצה להוריד אותו ושיפנו אות. שלי פצוע עדיין בכלי שלי 44: 2<בסין

 "משנה גולן"אל תתבלבל עם הכלים של . זיקוק אדום

 ?תעצור אותם פיזית ותשאל מי זה הכלים האלה: א1<[?]

של נפרד זיהה אותי  42. חלק ממה שחושבים שיורים זה התחמושת המתפוצצת מהטנקים: 02<בסין

 ומיד ייגש אלי

 

0020 

האם . לכיוון שאנחנו קודם נדפקנו. צפונה לכיוון שלכם" וןלכסיק"כמה טנקים שלנו נעים על : 00<ב1

 ?אתה יכול לבדוק את זה

 "מצמד"הכוח שבא מולך עם כבדים צריך להגיע ל: ב1<00

כוח . במקום שהיה המארב" טרטור"דרומית ל" לכסיקון"אני נמצא על . אני לא מדבר על זה: 00<ב1

נדמה לי . נדמה לי שהוא יורה לכיוון צפון. שלכם לכיוון" לכסיקון"של טנקים מנסה לעבור צפונה על 

 בכל אופן הוא עצר שם כרגע. שחלק מהאש שנורית לכיוון שלכם היא של כוחותינו

 .הירי לכיוון שלו זה ממזרח למערב לכיוון הבעירה מהמקום של המארב: 00<ב1

 ?יורה לכיוון מזרח" מצמד"האם אחת מהיחידות שנמצאות באזור : 0<00

אפשר להכניס מכאן כוח לנצל הצלחה בצורה בלתי . אני חוזר שוב על ההצעה שלי. ילישל: 00<0

 רגילה



כאשר לא ברור אם זה אויב או גם כוחותינו יורים , הראש של הטור זה נתקל כרגע בירי עליו: 0<00

 עליו

 

0028 

 מערבה" נחלה"אני רואה כלים על : 02<0

 מנסה ליצור איתם קשר ולא הולך ליאני . תסמן עצמך שלא ידפקו עליך אלה: 0<02

 הם כבר התחילו לרוץ כאן[ 018]ה שמקבילים לי 'זה החבר: 02<ב1

 

0029 

: 02<ב1". נפרד"עם " בסין"יכול להיות שזה : ב1<02". טרטור"לפני " כבדים"נמצאים לפני : 02<ב1

 שלילי

 

 הוא נותן להם סיוע. הוא לא יורה עליהם. שלנו 0שם יושב [: ?]<00

 

0034 

תבדוק איתן אם . צפונה" לכסיקון"הוא קיבל משימה לפתוח את ". כבדים"אני מבין שיש לו [: ?]<00

 .הוא מסוגל לבצע את זה

נראה מי הוא . דרכו תתקשר אלי. תפוס את הקודקוד. גש אליהם? כמה הם צפונה ממך: ב1<00

 ונסגור את זה בניכם

. זה מפחיד ומבריח אותם. 08להפעיל גם  ל ואפשר"צריך להכניס שלם מכת תופת נק: ב1<00

גם אליהם ושהקודקוד שלהם יקרא לי ". לכסיקון"הבעיה היא שאתה לא נותן לי מיקום מדוויק על גבי 

 במקדח

 

0012 

הוא עוד , הצעתי לו את הסיוע שלך, "טרטור"הוא ינוע על . 02" טרטור"שאתה ב 7-אמרתי ל: 0<02

 כ נפתח את החיפוי שלך אם בכלל"ואח" דמצמ"תן לו להיכנס ל. לא קלט את זה

 

0045 

 חיובי: 02<2? "טרטור"ל" נחלה"אתה בין : 2<02

-"שיק"כ נע בעקבותיו צפונה עד "אתה אח". טרטור"כוח שעובר אותך צריך להיכנס ל: 2<02

 "לכסיקון"

 עולם כוחות שלנו" טרטור"אני מבין שעל : 02<2

יכול להיות שאני . כלפי מזרח אנחנו עוד לא עבדנו. שלנוכלפי מערב עולים כוחות " טרטור"ב: 2<02

 "טרטור"האם מזהה את . עוד מעט אכניס אותך לעבודה

 קילומטר דרומית. אני עוד רחוק ממנו. שלילי: 02<2

 "לכסיקון-"טרטור"דווח לי הגעה ל]..[. אותך להיכנס]..[ תן לטנקים : 2<02

 ?[2" ]נפרד"האם אתה לפני או אחרי : ב1<02

 "לכסיקון"-"טרטור"אם כך אתה כבר צריך להיות בערך באזור : ב1<02

 

0047 

" טרטור"תדווח שכהוא נכנס ל". חריף"אבל אתה אומר שעברו אותך כלים של . ברור לי: ב1<02

יטהר ויפרוץ " חריף"ברגע ש". אמיר"אני רוצה לשלוח אותך למשימה הבסיסית שלך מדרום ל. מערבה

אני מאמין שעוד מעט הוא . תדווח לי כדי שאדלג אותך צפונה, מערבה" רטרטו"דרך המארב ויכנס ל

 ישתלט על המצב

 

0056 

 יורים עליהם שמלים משני הכיוונים. יש הרבה כלים פגועים. כלים שלנו חוטפים שם בצומת: 00<ב1



" אהבה"אנחנו מנסים להרכיב לך את . כך שקצת קשה להשיג אותו, זה לא כוח שלנו: ב1<00

 לך שיחד איתו תפרצו צפונה שמדרום

 

0407 

זה . תעצור אותו ותשאל אותו. הוא הבין שזה כוחותינו. תנצנץ לו. אין לי קשר. הטנק נע אלי: 2<בסין

 לא אחד, מספר טנקים

 ?אפשר להוריד לשם ארטילריה? מה קורה בצומת: 00<2

 ?אתה רוצה להוריד ארטילריה  על כוחותינו: 2<00

 ?יש לך קשר עם הכוח שם האם. בוודאי שלא: 00<2

 זה לא כוח שלנו. שלילי: 2<00

 

0114 

' קיבלתי עכשיו כלים מיח. ביקשתי להוריד ארטילריה על הצומת אבל לא ברור אם פנויה: 02<2

 .מפנה פצועים ומכניס את הכלים האלה לכוח שלי. אחרת שהתפלגו אחורה מהצומת

 אבדוק: 02<2? "חריף"האם הם : 2<02

 

0117 

 ?טילים, בזוקות, טנקים? מה פגע בהם: 2<02"( חריף"ל "צ" )הרים"הם מכוח : 02<2

 (כנראה שיחה בנוגע לפינוי פצועים..)נמצא 04. עכשיו נתארגן לטיפול. כך-בינתיים לא כל: 2<02

 

0121 

 קודקוד הלך לבדוק. המתן: 02<2? מה המצב שם: 2<02

א נטיל 1משנה אחת של ' על יח. 4של  42כולל  יש פה פצועים". שיק"-"לכסיקון"אני נמצא ב: 04<02

בכולם . כנראה לא שלנו, בצומת יש נפגעים. את פינוי הנוכחים ועל אחרת את הפינוי של האחרים

 יהיה צריך לטפל

 

0126 

 ?איזה כלים יורים שם? האם אי אפשר לתקוף אותם: ב1<02

 .עברו אותי. ליהםכמעט יריתי ע, מים מזרחה"זחל 7יצאו שיירה של " מצמד"מ: 02<0

 שבא למשימה אצלך 7כוח שלנו הסתבך שם וגם כוח של . ט"יש מארב נ" לכסיקון"-"טרטור"ב: 0<02

 

0129 

 מאיזה טנקים שדפקו עליהם. ירו עליהם מימין. נכנסו וקיבלו, באו מדרום"( חריף)"הם : 02<2

 ?ההם שם האם אתה יכול לקחת אותם ולדפוק את הטנקים. נתתי לך כמה טנקים: 2<02

אולי אפשר מצד . בדקתי אפשרות לאגוף מימין אבל יש שם תעלה רצינית שלא ניתן לאגוף: 02<2

 שמאל אבל הם טענים שיש שם מיקוש

 ?באיזה מרחק אתה מהמארב. כמעט וודאי שלא. אני לא חושב שיש שם מוקשים: 2<02

 כקילומטר: 02<2

 הארטילריה נחסל אותםאולי שהטנקים ידפקו בהם כמה פגזים ועם : 2<02

 .מזרח-ה שלנו והטנקים דופקים עליהם מצפון'בתוך הצומת עצמה יש חבר: 02<2

 ?ה שלנו מדרום לצומת'האם החבר: 2<02

 יש כנראה גם כלים חיים בתוך הצומת עצמה. אנחנו נמצאים מדרום. חיובי: 02<2

מזרח אין בטוח -מזרח ומצפון, האם מצפון: 02<2? אולי תוריד שם ארטילריה בהכוונה דקיקה: 2<02

 ?כוחות שלנו

ולדפוק עם  08כדאי להוריד על זה . אני מאמין שאין שם אף אחד. ב1-א ו1בדוק את זה עם : 2<02

 .טנקים מדרום

 מיד מבצע: 02<2

 



0137 

 ".לכסיקון"ל" מצמד"ם נוסף מ"יצא זחל: 02<0

 נקווה שלא יכנסו למארב. שלהם שיעצור אותם 02-ביקשתי מ: 0<02

 ?האם אפשר לפתח את המצב ולהשתלט על איזה ראש גשר: 02<0

 ניתן לך קצת להתארגן לצורך העסק הזה. חיובי: 0<02

 אני עכשיו עושה ניסיון לאיגוף ימני קטן. כלים מהכלים שחזרו 0התקין עוד " בסין"של  42: 02<2

חשבתי . ת זה ברגלכבר בדקתי א: 02<2. אל תיכנס לתוכה. יש תעלה" לכסיקון"מזרחית ל: 2<02

 לעשות איגוף עמוק

 ?האם אתה מוריד ארטילריה על המערך שם: 2<02

 אצפה קודם מהצד ואז אחליט. יכול להיות שיש עוד כלים שלנו שם. עדיין לא: 02<2

 מערבית מזרחית לצומת 022-022אפשר : 2<02

 

 "חריף"פלוגת  –עדויות מפקדים תקציר  .5

 

 תימן-שדה, 4781פברואר , סיכום חטיבתי

 אליהו עממי" חריף"פ "סמ

 הצנחנים נכנסו לאזור הצליחה ואנחנו המשכנו צפונה, "נחלה"הגענו ל ●

 היה חשוך מאוד. מאחורה 1-טנקים קדימה ו 0התפרשנו  ●

בעיקר בזוקות . ר"ברגע שהטנק הראשון הגיע לצומת נפתחה עלינו אש חזקה מאוד של חי ●

 היו טנקים כנראה יותר רחוק. ים"ותולר

 חי דיווח נפגעתי ואני הוריתי לכולם להיחלץ לאחוריו ●

 קצת דרומה יש סוללה גבוהה שמאפשרת לתפוס עמדות לכיוון צפון ●

 אז הסתבר שהטנק של יוחי בוער ומהצוות רק אחד נחלץ ●

 נודע לי רק בדיעבד, על קיומו של יהושע כץ ●

 כולל הוא 0וינברג נהרגו  0מ "בטנק של מ ●

 לדרךעוד טנק עלה על מוקש ממזרח  ●

 הטנק שלפני אחרון נפגע בצריח אבל הפגז החליק ●

 הצוות התפנה מהטנק. הטנק של עזרא עלה על מוקש וגם חטף פגיעה אבל לא חדר ●

 מים של שונרי ופינו את האנשים"הגיעו זחל ●

 .נסענו אחורה וניהלנו אש כל הזמן ●

  

 חות מפקדים שהוגשו לאחר המלחמה"דו

 'א0ק "מנספלד עזרא מט

 אימתנו שהם שלנו" מוסקיטו"צלחנו לזהות כוחות שברשת ה" לכסיקון"ב ●

 "טרטור"עברנו את כל הכוחות שלפנינו ונכנסו לציר  ●

 ומשנה' ב0, 0, כ אני"ואח' א4-ו4פ נע בראש עם "המ ●

 ירו עלינו אש שטוחת מסלול ●

 מאחור אבל המשיך בתנועה' ב0נפגע ' מ 422עברנו ריכוז כלים שעלו על מוקשים ואחרי  ●

 המנוע נכבה אבל הצלחנו להניע. נפגעתי אני בחזיתכ "אח ●

 תפסתי עמדה מאחורי תלולית וניסיתי לזהות מקורות ירי,  ירדתי מהכביש ●

 יתכן שפגעתי במשהו. מעיכים 8-יריתי ירי מפקד כ ●

 נפגע 0לא ראיתי שגם . היה דווח שיוחי נפגע ●

 יתי על מוקשירדתי מהכביש ועל, בגלל שהציר היה חסום. משנה הורה לנוע לאחור ●

 הזחל נפרש ונכנס מתחת לתובה. הטנק הסתובב במקום ●

  

 [?]0שבתאי אלון תותחן צוות 

 טנקים פרוסים לרוחב הציר והשאר בשדרה מאחור 0נסענו  ●

 מזרח-פ הגיע לאזור הצומת נפתחה אש חזקה מצפון"כשטנק המ ●



 פ דיווח שהוא נפגע"המ ●

 פ"המ דיווח שהוא אסף איש צוות שקפץ או הועף מטנק' ב4 ●

 חיפשנו מקורות ירי אבל לא הצלחנו להבחין בשום דבר ●

 הטנק התפנה לאחור. קיבל פגיעה בצריח ואיבד צידוד 4מ "טנק מ ●

 טנק אחר עלה על מוקש והצוות התפנה כולו ●

 שלושת הטנקים האחרונים שנותרו הצטרפו לכוח בסין ●

 

 פ"סמ –אליהו עממי 

הוא אמר שיש טנק כשיר . עברתי לרשת שלו, "בסין"לאחר שנפגענו הגיע אלינו כוח בשם  ●

 ניסינו להפעיל אותו אבל מתברר שהתמסורות היו גמורות. ליד הכביש

 להתפנות ללקקן 4מ "הוריתי למ ●

הם השיבו אש ואנחנו היינו באמצע אז דילגנו ". נחלה"מהאזור שירו עלינו ירו גם לכיוון  ●

 לאחור

 יעו וגם סיכנו את עצמםמים ומאוד הפר"במהלך הקרב הסתובבנו בנינו זחל ●

 ".לקקן"פינינו אותם ל. כשהאיר היום ראינו קבוצת חיילים ופצועים מגיע מאזור מזרח ●

  

 מערבית-גדה, 4780סוף , תחקיר גדודי מוקלט

 פ עממי"סמ

 'מ 022-ט חזקה מתעלת המים מצפון מזרח וגם מטנקים במרחק של כ"נפתחה עלינו אש נ ●

 ומתלאחר הפסקת האש ביקרתי באזור הצ ●

טירנים בתוך מחפורות עם קנים מצודדים דרומה וגם  0-1מערב לצומת היו -צפון' מ 422-כ ●

 ר"ראיתי שם תול

 לתפוס עמדות ולפתוח באש, הוריתי לכולם לנוע אחורה. פ הודיע שהוא נפגע"המ ●

 פגיעות בצריח 0חטף  4מ "טנק מ. נדלקו 0מ "פ ומ"הטנק של המ ●

היו שם . להיכנס בטרטור והסתובבו לנו בין הרגלים מים שהיו אמורים"נכנסו אחרינו זחל ●

היה קשה . ם אחד או שניים נדפקו ואז הם התחילו לרדת אחורה"זחל. התנגשויות בלי סוף

 הציר היה ממוקש משני הצדדים. מאוד להתארגן

 . פ שלו מה קורה"הגיע כוח טנקים מדרום ואני הסברתי למ ●

הוא . הבנתי שאני צריך להישאר באזור צומת טרטור אני. לי יוחי לא אמר כלום. אני לא ידעתי ●

, אמר שהוא ממשיך צפונה וצריך לפנות ימינה אז אמרתי שאני בינתיים אצטרף אליו[ פ"המ]

 .נראה-ואחר, היינו כמה מאות מטרים דרומה מהצומת

 

 'א0ק "מט –עזרא 

 .ירי מפקדמעיכים  7-42יריתי . ליד התעלה הייתה איזו גבעונת. ירדתי ימינה מהציר ●

 .התותחן לא זיהה מטרות אבל דיווח שפגענו במשהו. יריתי לטווחים קצר וארוכים ●

פחדתי שלא אצליח לעבור אז עשיתי איגוף ימני , בגלל הטנקים הפגועים שחסמו את הציר ●

 .גדול וממש לפני שעליתי על הכביש עליתי על מוקש

 

 'ב0ק "מט –שרעבי 

 היה טנק שרוף מצד שמאל. הכביש עברנו את הטנקים הפגועים משני צידי ●

 מיד שעברנו  חטפתי פגיעה בצריח שלא חדרה ●

 פ שנפגעתי אבל הכל בסדר ואני ממשיך"דיווחתי למ ●

 המשנה הורה לנו לסגת. היו דלוקים 0-פ ו"טנק מ ●

 לא היה לי על מה. לא יריתי ●

  

 'א4ק "מט -יצחקי 

 לא כל מה שאמרו כאן מדויק ●

 תר בשדרה על הכבישהיינו פרושים שלושה לפנים והי ●



 הגענו לאזור של טנקים פגועים ●

 פ של הפלוגה השנייה עמד בצד ימין של הכביש"המ ●

 פ  ירד אליו ודיבר איתו"עצרנו והמ ●

 התאמצתי להקשיב לשיחה. זה היה בצד שלי כי הייתי בצד ימין ●

 פ ההוא אמר ליוחי שאפשר לעבור"המ ●

 עלה על הטנק אמר היו כוחות מלפנים אפשר להמשיך יוחי ●

 כ התפרשנו שוב"כדי לעבור את הטנקים הפגועים נכנסנו אחד אחד ואח ●

 עד שהאחרון נכנס ', מ 022נסענו אולי  ●

 אבל הוא דיווח ופקד לעצור, כי כנראה הפגיעה הייתה בחזית, לא ראיתי שיוחי נפגע ●

 פגזים בצריח 0-1אז הוא עבר אותי באיזה חצי טנק וחטף  ●

 קשר עף החוצה-אחרי הפגז הראשון הטען ●

 שלישי הטנק נדלק-אחרי הפגז השני ●

 קשר לתוך הצריח-הכנסנו את הטען ●

 נסענו אחורה ברוורס עד שיצאנו החוצה ●

 .פגעתי בסביבה. אין לי מושג על מה יריתי. יריתי פגז אחד לעבר הבהק שראיתי ●

 

 


