






























































































  16-17.10.73, 162. ק אוג"יומן מבצעים חפ

 (84-727-1980תיק , ל "ארכיון צה)

 (:עמיקם צור)הערות המתמלל 

 .צ קשה לקריאה"איכות הסריקה גרועה וכתב היד של הסמב

 .מילה שלא הבנתי ( –שני סימני שאלה בתוך סוגריים מרובעים בהדגשה צהובה)  –[??]

XXX[?]–  (בתוך סוגריים מרובעים ובהדגשה צהובה, הסימן שאלה אחד אחרי מיל– )  אני
 .אך אינני בטוח, סבור שזה הפיענוח

[XX XX ]– (פונט כחול בתוך סוגריים מרובעות– ) לא מופיע , תוספת שלי להבנת התמונה
 .במקור ביומן המבצעים

 ,(רקע לבן או כחול)לנוחות הקורא הוספתי במקרים רבים קטעים סרוקים של היומן המקורי 
 .'וכו, הצירים, וכן גזרי מפות להבנת שמות המתחמים

בקטע זמן זה . 17.10.73 -לבין צהרי ה 16.10.73, צ"היומן מכיל את קטע הזמן בין אחה
" עכביש"בעיקר ציר , נסיון לפתיחת הצירים( א: )עסקה האוגדה בשני מאמצים עיקריים

' שה באמצעות כוחות מחטמאמץ זה נע. בראש הגשר 143' והזרמת אספקה לכוחות של אוג
 500 -ו 217, הערכות עם שתי חטיבות מוקטנות( ב), 217' מחט 142' וכן גד 35, 500, 460

 .המצרית שסיכנה את ראש הגשר מדרום 25' למארב כנגד חט

 .הערות תתקבלנה בברכה

 :אותות קריאה ברשת

 .162אוגדה ' מבצעים א " –כריש"

 האלוף אברהם אדן, מפקד האוגדה  –40

 ל דוביק תמרי"תא, סגן מפקד האוגדה  –41

  –ט האוגדה "רמ  –42

  -מפקד הסיוע האוגדתי   –47

 מ נתקה ניר"אל, 217ט "מח  –1

 :יחידות משנה שלו

 בפיקוד גיורא קופל 126' גד  –1

 בפיקוד נתן פירעם 142' גד  –2

 בפיקוד זאב רם 113' גד  –3

 מ אריה קרן"אל, 500ט "מח  –2



 "(פחם"ק "או)מ גבי עמיר "אל ,460ט "מח  –3

 :יחידות משנה שלו

" עמיר"מכונה לעתים קרובות )בפיקוד עמיר יפה  198' גד  –1
אך שמר על קשר רצוף , 14' פ חט"בזמן הנדון עבר ת, (ברשת

 .ט"עם המח

 ?19' גד  –2

 ?196' גד  –3

 "(אורות"ק "או, בפיקוד אהוד ברק) 100' גד  –4

 שים"גמפלוגת סיור על נ " –במבה"

 (07:00, 17.10.73 -החל מ 162' פ אוג"ת)מ טוביה רביב "אל, 600ט "מח  –4

 :יחידות משנה שלו

לא פעל בגזרת החטיבה , (ישעיה בייטל: מפקד) 407' גד  –1
 14' פ חט"אלא פעל ת

 409' גד  –2

 410' גד  –3

 מ עוזי יאירי"בפיקוד אל 35' חט "( –ארד"לפעמים נכתב " )ערד"

 תוכן אל מאת זמן

161073    

וזה יהיה יותר , אני מציע להפעיל את טוביה מחמדיה   
 מהר

עם טוביה אתאם  הפעל ארטילריה ואני   40 

 
    

לכוון  52האם מישהו מנקה את עכביש וטרטור מעכביש  40 41 
 אבקש [??]לקקן אחרי שנתקה מנקה 

 דווח באיזה כיוון לנוע

 
    

יש לי שם . הוא שולט על עכביש 2000מאזור העמדות  40 1  1520
כ נשפר "ורק אח, 27כרגע מורידים לי שם . ר"המון חי
 קדימה

מציע ) [?]כ תשלח את זלדות"אח. 27תוריד הרבה   40 



ק של "הוא או "זלדות"ש האם מה שנראה כ"לבדוק בהק
אינו סביר לאותה " את זלדות"הצירוף  שכן, יחידה

 עם הרבה אש וברווחים( תקופה

 
אני לא יודע אם . משמאל כלים בעמדות מאוד רחוקות 1 40 

 יגיע למיצוי [?]

 
    

כרגע מסתבר שהאויב לא כל . אני השארתי אותם בכוונה  20 
 כך

  [2סוף עמוד ]

 תגמור לי את הטיפול הזה. קדם מלבד כמה כלים שלומת
    

 נמצאות הרבה זלדות 40 1 
    

 ?האם כלים של טוביה נמצאים מאחור 42 1 1532
. יתן ארטילריה הוא מתכוון ללכת על עכביש 47 -ברגע ש 40 22 

 ...שלו טוען שהתעלות לא 2
    

צריך לעבור בתוך לא . ר"השטח קשה בגלל חי. לא ידוע 22 40 1540
לתת מעיכים ולשטוף עם , צריך לתפוש עמדות. התעלות

 זלדות
ולהביא גפרורים  2להתחיל לרדת על עכביש בחיפוי של  40 1 

 על אזור טרטור
 תנסה לקבל ארטילריה ולדפוק את עכביש  40 

 [3סוף עמוד ]
    

צליח לא מ. מערבית לךדרומית -כ כלים כבדים  4מזהה   ? 
 לזהות האם שלנו או שלהם

 ...מדלג על גבעה במגמה לזהות את הכלים כריש א5 

 .סוף, כלים שלנו
    

 מזהה פעילות כוחותינולא  עכביש  53נמצא בתצפית  1 41 
 –רכב  בריחה של  ![כך]שלי מדווח תנועה חזקה כמעת 2 40 3 

אותם  כדאי לכסות. באזור ההוא, 135סגול , מכיוון אמיר
 47עם 

    

 ?מסוגל ויכול לכוון 27האם  3 42 1600
 תתקשר אליו, יכול 2 -אני חושב ש  3 
ל "צ]בין עמיר . 17יש לו , מסוגל [198' הכוונה לגד]עמיר   2 

 .זהו האזור המלא, "לכסיקון"לציר  "[אמיר"



תעלה הם  [4סוף עמוד ]בעכביש ישנם כלים תקועים בתוך   41 
 ים שלנו יורים עליהםמדווחים שכל

מודיעים שאנחנו יורים עליהם . כלים תקועים ליד תעלה 3  42 
 51האם אתה מזהה בעכביש 

 .סוף, יהיה בסדר, מזהה  1 1600
כרגע  53מזרחה מעכביש [ ?] מזרחה לצומת  41מקום   40 

 53 הייתי בעכביש 

 
אולי זה ) [ל עוזי"כנראה צ]צריך להגיע ואורי  55עכביש   42 

 י אך פורץ לשםכשיבוא תודיע לי ואנ( ?ארי-אורי בן
 ( מיותר" לא"נכתב )לא או  קריאה  [?]האם לאורי אות  41 

 ברכב לאורך הציר...אמור הוא 
 שחפים [?] 3הכנסתי  42 צעיר  

שהוצמדה , 189ר "יפים מגדס'ק של פלוגת הג"היה או" צעיר)"

( אדןק "למשימות חפ

 
 עצור במקומך  42 

אני רוצה להגיע עד לקקן לנקות את , 52נמצא בעכביש   1 1615
 הציר

 יעבור שם [??עוזי] מא-לאחר שרצוי  האם לא   42 

 
 האם אתה רוצה סוף  41 
 לגבי עכביש כן  42 
 האם בלקקן סגור או פתוח. זאת בלילהעושים    41 

 [5סוף עמוד ] 
    

 .יורה מלמעלה 1, משפר לכיוון עכביש  1 1620



 ?אתה חושב שאפשר לנוע בחופשיות  42 
 (1של  2יתכן שהדובר הוא ) אני מעריך שכן  1  2 
 התעלות ( מילה שנמחקה ' -התק) תה פותח את אם א  42 

 י חיר ולאבטח"ע
. קיבל פיקוד' ב -כספית פצוע קשה ו, כלי של קדקד נפגע  1 

( בהמשך" רות משה"י "מסתבר ע)מ "ר [?]צריך להביא 
 .הקודקוד לא נפגע. לנקות את זה

 
מתקרב הלילה ולא תמצאו . רות משה .נעשה זאת עם   40 

 אותנו
 [?]דגום 

 

 ...אנו מחכים לאורח מלבד זאת סוללה כריש

    

 פורים הורידו קרוב מאד לכלים שליהצי 42 1 
    

 ראיתי מטוס שלהם שנפל 42 41 1635
כשוף  [???]ליד  53 -מ דרום מערב ל"ק 2  42 

 
 תגיע אלי  41 
    

 כולם בעמדות שולטות 1 41 1645
 חיובי 41 1 

 [6סוף עמוד ]
    

( כתוב רכיבה)רביכה  [???]ניתן להכניס דרגים על  3 50 

 גלגלי

לשאלתו של  3היא תשובתו של  "שלילי"נראה שהמילה ) שלילי   

50) 
    

 דים באזור מצמדהאם יש לנו כב 42 1 
 חיובי 1 42 
 256כבדים נמצאים בלקסיקון  5 -צריך להחזיר אותם כש 42 1 
    

 מה המצב בפתחת הצירים 3אולר  2אולר  
 חכה 2אולר  3אולר  
    

 (פקודה פיקודית) 42 50 1807

משורינת שלהם לנוע על לקסיקון ' משני נתן פקודה לחט
עלינו לחסום בין כספית  הטיל 103. ולתקוף אותנו הלילה

 ,7עד  6ולהוציא מסכים של  57-58

יושבים מאיזור כספית עד החורבה ולטוביה יש כוח 
 .בחורבה



 .הטילו עלינו תצפיות

 265הכוח של טוביה היה אמור להתקפל מאדום  
ברגע שנתקה גומר את המשימה שלו . 267( לקסיקון)

 בצע חסימה בלקקן

 [7סוף עמוד ]

 .? [להטראות: כתוב]להתראות יאירי  להפעיל את 
 .בגזרה רחבה בכיוון מיסורי

רק  " יפתח"קבל פקודה לנוע עם ( ?אולי אריק) [?]
 [??]את צמוד  תאום מחייב    .כאשר ננקה את השטח

 (143 -דווח גדעון מ)

 
 צריכים להוציא  ? 

19:13 

[19:43?] 

שלח , לא יכול להגיע אליך. נמצא במקום שרואה אותך 41 (?) עוזי
 .תילקחת או

 20 כריש 19:57
 אדום

 תופיע אצלנו בשם ארד

 ספיר, סיור שלי יצא למקום שקבענו 1תעדכן את  42 3 19:58
 1 -מבין שנמצא מצפון ל   
 אני במקום שיצאתי בבוקר   
 3 -מבין שנמצא מדרום ל 1 42 
  55אני על כספי . חושב שנמצא ממערב לו  1 

 [8סוף עמוד ]
 57דרכך והולך לעמוד בציר שלך במתג  סיור שלו יעבור  42 

 (?) (בכספי)
 יש כוחות שלי, בינתיים לא ישלח את הסיור שלו 42 3 
חטיבת טנקים של האויב מתכוונים להתקפה מכיוון דרום  3 42 

ממך אני רוצה שתשלח סיור . לסייר לכן אמרתי , אלינו
 .שיהיה עיניים לכיוון צפון 57שיעמוד על 

 ...היות מוכן עליך ל

מדאיג אותי . לגבי הפצועים שבלקקן הם כבר בטיפול 1 42 20:??
 .51 -וב 50 -הפצועים ב

 [??]לזרקור לתגבר  [??]בקשר לפצועים אני מבקש  1 42 2015
 מחלקה של טנקיםתשלח 



 

 ( ראו לעיל". צעיר"ק בבירור "אוה) האם מוכן צעיר 41 20:18
   חיובי 41 צעיר 
 

 

 

 6אנו רוצים לשלוח סיור יחידת משנה אני מבקש רק    
 כלים 9  -כלים לשלוח לא פחות מ

 [9עמוד סוף ]
 הייתי צריך לקבל הודעה 42 1 2045

השלישי עדיין לא , שלי מחובר עם מחלקת טנקים 5אם  1 40אולר  
 מחובר

 כדורי עדיין לא הגיע 1 4? 
שהיתה צריכה לנוע עדיין  1יחידת משנה כדורי של    

 .לא זזה כי אין נוזלים ואין קודקוד, 46בכספית 

תאמו את זה . הגיע כוח לאמנון לכספיעוד מעט צריך ל 3 43 
 .בדרך כריש

אין לפתוח באש על מסוקים גם אם נעים בלי אורות  3 ? ?
 למעט אלו שפותחים באש

 ל"כנ 6 ?כריש  2150
 [??]מה עם החברה שלך שהיו צריכים להתחבר עם  3 42 

מ מזרחה "ק 1, 57 -ולהגיע ל

 
 

 [10סוף עמוד ]
    

 ערד הופיע ברשת כריש כריש ערד 2220

  עכביש כספימקומך בצומת  3 41-2 

" במבה"שליחת , 890' א במהלך כל הפעולה של גד"ז, 170407 -ל 162220בין : הערה]
אין שום רישום ביומן , והוצאת שיירת הדוברות עם דוביק תמרי" עכביש"לסיור ציר 

 ![ק"המבצעים של החפ

      



 

 

    

 לכםשיעזרו  מקדם כבדים שלנו כדי  ערד 40 04:07
 ?לאן מקדם אותם 42 ערד 
 50  –40ין בין טרטור לעכביש ב ערד 40 

 ?לשלוח 40איזה גודל יחידה אמר לי  42 3 0410
 פלוגה 3 42 
 ?האם יודעים מה המספרים אצלו 42 3 
 (.של יום רביעי) גדהיום מפתח  3 42 

 ברור לי שפתוח

 יכול לדחוף קדימה: מצב ערד 40 0422
 הם מפעילים רכב  ערד 
 האם הרבה  40 
 לא, (?) חפירותרכבים בתוך מפעילים , מאזין, לא יודע  ערד 

 [11סוף עמוד ]

 בתוך הבנינים
 ?האם נתקלים בחפירות או בשטח פתוח  40 

 לא יפתחו באש לפני תיאום בינינו, אשלח טנקים

תהיה ? האם אתה מניע מהר את הכח למקום שאמרנו 3 40 0425
 "בדיה"הכוח יקרא . בכוננות אם יתפתח משהו לכיוון ההוא

    

ומשם ערד יתחיל , 39אני מציע שהוא יגיע על הציר עד  40 3 0430
 לכוון אותו

אתם תיכנסו בין . כ אפשרי"שלא כ, 42 -הוא עצמו ב 3 40 
 ".טרטור" -תעברו מ". עכביש"ו" טרטור"

 ".בדיה"אני שולח גם את  [40] [3] 
 שלח קודקוד יותר גדול איתם [3] [40] 

. עם שחר להיות על הרכסים ממזרח לעכבישהתכונן   1 40 0431
 .תהיה מוכן לפני שחר על הכביש

 [12סוף עמוד ]



 ?מצב התקדמות 41 40 0432
 .אותנו אי אפשר לעבור. התקדמות  41 
 ?האם מפנים אותם. יש כלים חוסמים" לקקן"לפני   40 
 לפנינו כרגע אין כלים  41 
 ?מקומך  40 
 41  ... 
    

, בשם אהוד" 10"שלחתי אתם ,  בדרך אליך" בדיה" ערד 3 
 .אתה מכיר אותו

    

 ?ומפנים לנו ציר" לקקן"האם מחכים לנו ב 40 41 0437
 יקחו אתכם" לקקן"מ  40 
    

 כבר דיבר עם קודקוד ערד 4 42 3 0450
    

 ?מה משימותי המידיות 42 1 0455
ועם השאר , י מי שמוכן שיזוזאול, אתה בכוננות לקפוץ 1 40 

 תמלא
 ?מה מצבו של עוזי  1 

 [13סוף עמוד ]
 שמתי את קרן לעזור להם. עוזי עובד קשה  40 

וגם , תיאור לא מדויק של מצבם של הצנחנים: הערה]
 [ולא קרן( 3)הכח שנשלח לעזור הוא גבי עמיר 

    

 .אתה צריך להחזיק סיור( ?)באזור הצרה  1 42 0458

 .ישנם כוחותינו" רבהחו"ב

 .שם סיור עד שתבוא [יש]לי בינתיים  1 3 0459

איפה . ממני לפנות את ציר עכביש [?]שלי יום 40
נמצאים הכלים שמפריעים 

 
 

 [143' הוא כנראה מאוג( 3)הדובר : הערה]
 40 20 

 (אמנון)

 .שקט" עכביש"על ציר 

 שלי חזרה לפנות נפגעים 3שולח  40 במבה 
שני להחזיר אותם בציר עם החצי ה, ליצור קשר עם אמנון 41 40 

 .לעזרת עוזי

 .תפישת עמדות וירי על כלים שלהם
    

 1מיקומו של  3 40 0515
 בקשר עם ערד, עלה על כספי   

 [14סוף עמוד ]



 תכניס לו את במבה ושיהיה בסיוע אל עוזי   
    

 אני נע לכיוונך על הציר 41 40 0525
    

 האם היחידה שלך יצרה קשר עם ערד 3 42 
 .בר עובד איתוכ, חיובי  3 
    

 צריך לתת פקודה לשלוח. הכלים אצל במבה 6 42 3 0555
    

0559 [?]41 

 

צריך אולי ו, 41כמקבל הקריאה נרשם בטעות ) דוח מצב 41
 (42להיות 

 ומשם מסרתי אותם" לקקן"הבאתי את כל השיירה ל   
  

 

 .עד המיםתמשיך איתם . מסרתי לברןאני  

    

רוצה  [.קטן עם אחד 5יש לי : או]קשר עם אחד  5 -יש ל 40 3 0602
 .הוא יעזור לי, אותו חזרה

 1נמצא על כספי עם יחידה של 
 יימסר לו  40 

 
 היה. שלי הוא בהמתנה  2 42 3 

 [15' עמסוף ]

' האות ט)ושקט  האזור ריק . כלים 2עם יש לי קשר  
נכתב )מבטיח  [??]הוא (. נמחקה או הושמטה בטעות

 .בבטן .קצר . ומתארגן "(מאבטח"כנראה בטעות במקום 
אך יתכן " טחשיב"נראה כמו ) [?]ברגע  הבטחתי 

 אביא לו"( שיתקשר"נכתב כך במקום שבטעות קולמוס 

 

 
החברה שלי , שלך שישבו בכספי בתנועההחברה  1אולר  3אולר  0612

 החליפו אותם
    

 ?מה מצבו של ערד 3 40 0617
לא . ומשתפים פעולה , ("' ש-הוא ו"אולי ) 4 -הוא ו במגע  3 



 ידוע לי יותר

 
 "עכביש"ממזרח לציר , נמצא מעל לציר  40 
יש קרב טנקים באזור , "עכביש"מציע שלא יסעו ב  3 

 .היחידה שלי בקשר עם ערד. השמדתי טנק". טרטור"
 .תנו זאת כמטרה, 86 -ל 142את המרגמות שגילינו בין   40 
    

תצטרך לפתוח לי . תצטרך לדלג במקום שאני תופס 1 40 0624
 .מקום

 16סוף עמוד    

    

משנה  0635

 אולר
( ?"היועץ"אולי ) [??]-מבקשים לתפקיד מיוחד את ה 42

 (היועץ) [??]האם יכולים לותר על ה. שנמצא אצלכם

 
    

 ?איך המצב בגזרתך 41 40 0638
    

 43רוצה אש על טרטור  42 ארד 0640
    

 .4שישנו ביחידה א "קש ארד מקבל סיוע דרך  47 40 0645
 כרגע דיברתי עם ערד  47 
 שלי 4נמצא רק " טרטור"ב 42 3 
    

 ?מה קורה אתך 41 40 
. לא יכול לפקד עליהם. יושב שכן מימין עם כל החבורה  41 

 . צפוף שם מאד
 (?מתלונן שאינו יכול לפקד דב תמרי: הערה)   
    

 .שם זהו קו ההפצצה. טרטור-אל תגיע לקו עכביש נתקה 42 0655
    

 כדאי לשלוח סיור לאזור 41 40 
 .עדיין לא, לא   

 [17סוף עמוד ]
    

 .יש אויב [?אמיר]באביר . לכסיקון בצפון הגזרה 40 41 

 (254ו נראה כמ) או  [?]491אפשר לשלוח על לקסיקון 
 דרגים 261אדום או 

 
 .שיק-לאורך שיק עד לקסיקוןעמיר נמצא  41 3 

 ממזרח לציר ראו אויב אתמול 254אדום , 139בסגול 



 
 .צריך להצמיד לסוללות העפר ולא להתגלות  41 
אסור להכניס . יש הפגזות. יגיע בזמן להכניס אספקה 40 41 

 .צריך להכניס מעט כל פעם. חבורות גדולות
    

 תבדוק אם צריך לתגבר את ארד 3 40 0705
 3ודפקו לו  מדווח שהוא נכנס במדרון[ 100' גד]" אורות"  3 

 .למקום" אורות"הכנסתי את כל . כלים
 שיאבטחו עם זלדות את צד ימין  40 

 [18סוף עמוד ]
    

רואים יציאות של  . תובמשאי נע מערבהאויב  רואים  1 3 0715
 .אנחנו מטפלים בהם. מרגמות

 
    

. צפון מערב לי, כלים 3רואה . כוון צפון מערב יש ענן עשן 3 42 0720
 .טפל בהם

 .והוא שולט במצב  4 -מאזין ל. שלי במגע שם 40 3 

עכביש רואה כלים שיורדים על ציר -על צומת כספי
עכביש ורואה שירות שלמות יורדות על הציר לכיוון 

 ?זה מתואם". לקקן"
 חיובי  40 
מזהה כלי אויב נעים לכיוון "( אמיר"כנראה )עמיר  מאזור  3 42 

 .צפון
 .הכלים עומדיםרוב . לא מזהה מה שאתה אומר 40 3 
 .כל מה שאתם רואים 42 1 

 אני מחליף את הכלים להחליף את 

 [19סוף עמוד ]
 .הקטנים   
כלים של  3על יד  ,"עכביש"נמצא בגזרה מימין לצומת  42 3 



 טוביה
    

רואה ריכוזי רכב באזור הבתים הצפופים ובאזור הבית  42 3 0735
זורים האלה זה יהיה על הא 47אם נוריד הרבה . הצפוני

 .מצוין
 .יש הסתערות של שמלים. שלנו במגע 42 3 

אני . [51עכביש   –39ל טרטור "צ] 3951שלי בקו  4
שמתכוננת שם  [?המצרית 23דיוויזיה ] 23מתקדם דרך 
 .אני מכניס שם גם את טוביה. להתקפת נגד

 
 צריך להשאר במקומך ולפנות את הנפגעים 1 40 
    

רשות  .6062Tמ גילה "ק 5באתם מימינה ' באבוקה הצפ 42 1 0740

 ולקבל אותושלנו לשלוח כוח 

 [20' עמסוף ]
 וציין לו את המקום 2כנס ברשת של  1 42 
 ?שלנו 2האם   1 
 חיובי  42 
    

 [ברשת כריש, 600' חט= הוא כינויו של טוביה  4: הערה] 4 40 0745

רוצה . 39וטרטור  51שלי בין עכביש  3כוחות של 
 .37וטרטור " טלויזיה"שתתקדם ל

 .לרשותך  4 
עד  39פרוס מטרטור , שלי 3 -היכנס לקרב מצפון ל  40 

 .51עכביש 
 .באים מימין, רות  4 
לעבר מערב צפון [ ל פוטון"צ]תפעל מול ציר ביטון , חיובי  40 

 .כדי שלא תופתע ,תאבטח את אגפך בצפון. מיסורי
    

אולר של  
2 

לא . המשאיר אבטחה דרומ, 265על לקסיקון באזור  42
הולכים לעבוד יותר . 103משאיר יחידה בגזרה בהוראת 



 .רציני בצפון
 היינו פרוסים באבטחה צפון דרום  42 4 
(  21' סוף עמ)   
    
    

. על כל המרחב

של ] 4 42 
143] 

' חט)
14) 

 "עמיר", מה עשית ביחידה שקיבלת ממני

ני משאיר כוח קטן א 265באזור  .חי וקים ויכול לעבוד  4 
 .פ שלי"יהיה ת, לאבטחה

    

הכנסתי .  T 62 -חוטפת מ, כבדים, שלנו 3יחידה של  40 1 
הם כבר יצאו . שלי לרשת שלהם( 3-נראה כ) 2את 

 .תתכונן שם אתה להכנס לקרב. מהעניין הזה

שיש מנוסה  נדמה  [.198' גד, יפה]נמצא אצל עמיר  40 41 0800
 .שלהם

לפי דעת עמיר גם לקסיקון . ענקי. ש.ב.ו נמצאים בשאנחנ  40 
 .פתוח

משנה מעכביש ' תכניס יח. 3 -היכנס לפעולה מדרום ל 1 40 
 דרומה 51

 ?יחידת משנה שלמה  1 
 (22' סוף עמ)   
 חיובי  40 
 אתחיל עם השמאליים  [1] 
 לכוון מערב 50ועד  51מעכביש , יפעל מדרום לך 1 3 40 
    

 40 4 
(600) 

 ?מצבך

מזהה את . שום דבר. דקות 3התחלתי לנוע לפני   4 
 היחידה הימנית שלך

 אבטח צפון, נוע למגע  [40] 
    

 ?מתי אתה מנסה לגלות עמדות 4 42 
 שחורות משמאל' נק 2מ חוליות עם "ק 2בערך   4 
    

 חשוב שתגיע לאגף יותר מהר 1 40 
    

צפונית  245מזהה כוח שנע מאזור  "חורבה"יש לי כוח ב 40 4 
 מערבית

    

 ?האם בתנועה 3 כריש 
 שלילי  3 
 ( 23' סוף עמ)   
    

שלך תביא לכאן לאבטח את דרום ' את יתרת היח 1 40 
יש שם תצפיות שדווחו . אני צריך לקפוץ לשם. לקסיקון

ותהיה מוכן , אתה עם שני גדודים תבוא לגרפית. לי
 192, 196ותפוס סגול , יגיע לשםלהכות באויב אם 



 באזור הזה
 שיירה שלך על עכביש שתנוע מהר אחרת תחטפו חזק 41 42 
    

עמיר , יש התמוטטות אצל האויב, מצבו של עמיר טוב 40 41 0820
 .יורה על נסוגים

    

פנה [ 1]. מפעיל את טוביה מצפונך. חיב לצפות [ה]את [3] 40 
 אויב מדרוםגדודים לקדם  2מדרום עם 

    

 .היו מוכנים לאסוף אותו. הולך להיגמר 34 -ב 4, 3 42 

 [24' עמסוף ]
    

 2הדליק כבר . טנקי אויב בחזית של אמיר 42 41  

 שימשיך 41 40 [??]
 שעובד כאן 3פ "כדאי להעביר ת[ 142' גד]שלי  2את  42 1 
    

 ?לאסוף את הטייס 4 4משנה  
 חיובי  4 
    

לאורך האגם . מ אויב בגזרה שצריך לחסום"מזהה רק 1 42 
 .רום יש התקדמות אויב'מכוון ד

    

. עם הגב לכיוון ההואתיסע  שלא . פתחו עליך באש מימין 1 40 0820
 .באזור מ "רקרכב ותתקדמו לעכביש ותפעלו נגד 

 .3פ "ת[ 142' גד] 2לא להעביר את , רות
    

. ישים עין 4 -כדאי ש". טלויזיה"נח יורד מעל רואה מצ 40 3 
 .יצליח לאסוף אותו

 [25סוף עמוד ]
    

. יש ידיעות סותרות לגבי אויב על לקסיקון שנע צפונה 40 1 
 ?האם יכול לזהות כוח שלנו

 .שלילי  40 
    

. שבצד שלו יש טנקים שלהם –הודיע  4 -יש לי ידיעה ש 40 3 
 .יורד ומצד ימין יש טנקים שלהם אנו מבחינים שטוביה

 כלים של האויב 30יש " מכשיר"מדרום מערב ל 4 42 
    

חשוב שתודיעו למוטה . יש הפגזה כבדה" מצמד"אצל  40 41 0825
 .אם אפשר להפעיל דרדרים [?למוטי]

 .ההפגזה כנראה מצד מערב
 ?האם אספתם הטייס שלנו 4 42 
 .כוחותינוהטייס חולץ ונמצא בידי  פרדי 20 
    

 

 

 

 

 
    



 אויב בגודל חטיבה נע לכיוון צפון על ציר לקסיקון: ח"דו 42 1 

 [26סוף עמוד ]

אני . צריך להוריד מטוסים. 282כלים בלקסיקון  40בראש עם 
 נערך באזור אדרה

    

 .עכשו התפוצץ, כלי כבד שלי קודם נדלק 42 3 
    

 10 
 וגדיל

 .ים שיש שם משלנוחברה טוענ. שיירה מהמקום שלי צפונה 42

 .לא יכול להיות. שלילי  42 
0833 103 10 

 דילוג

 צריך לוודא זיהוי אם יש אפשרות שאלו כלים שלנו

 .252  –250מזהה כלים על לקסיקון  103 אמיר 

  ותיזהר מזהה היטב עם משקפת 
    

 ?על ציר עכביש( ?)האם כלים שלך יורדים דרום  3 40 
 .דים בעמדותעומ, שלילי  3 
 ?האם כלים שלך יורדים מעכביש דרומה 1 40 

 [27סוף עמוד ]
תודיע . על אדרה"( מתלבט"יתכן שהכוונה ל)לבד מת [??]אני   1 

 .שכן 40 -ל

 
    

 "[מיסורי"החלק המזרחי של ] 194  –104תפעלו לכיוון  3 40 
 קודם כל אני גומר כאן עם כוח של שמלים  3 
 בסדר  40 

 
    

 מחכה במורדות דרום מערב טנקי אויב 3 42 
כלים  30שיש שם עד  ידיעה אומרת. אין לי צופה לשם, שלילי ( ?) 3 

 של האויב



 רות  42 
    

 לשלוט על המורדות הדרום מערביים 4 42 
    

0845 20 

?אמנון]
] 

 ?ונערכים האם אתם נעים כלפי הכוח שבא מדרום  40

 חיובי  40 
 יש לי כוח בגרפית  20 
 לנו יש כוח באדרה  40 
 האם אתה יכול לוודאות 40 3 

 [28סוף עמוד ]
 ?( 4-נראה יותר כ) 14האם בגרפית יש כוח של  42 1 
אויב דרומה . יש כוח של אמנון 245על גרפית ולקסיקון . חיובי  42 

 .משם
 42 1 ,

2 ,
3 ,4 

 הזהר שכוח אויב פועל בשטח

    

 יורד אוויר על חמדיה ועל מכשיר 4 40 0850
 :דווח מצב 3 40 
 -ל 42נמצא בין , צבנתתי לו תמונת מ, יצרתי קשר עם עוזי  3 

. גד]שלי   4. הוצאתי תצפית לחמדיה. עכביש-טרטור, 51
[ ??]כלים פגועים ב 4יש לו . מנהל אש[ 100

 
 

 ים-5שיעלה תצפית של . טוביה גם רוצה לעלות לחמדיה
 ?שלך 4איפה פרוס    
    

, להלן 0955ראה בשעה )ע 2 [??]אני מתכוון להערך באזור  42 1 0855
שעה נראה שהכוונה ל) 1000 ( ?) 166  (3-ל 2-בשדר מ

תערוך מארב כדי לדפוק . אני מתחיל לפרוס עכשו( 1000
אני נמצא באדרה . אותם

 
 

 [29סוף עמוד ]



 .ואני אתפוס אותם באגף
 "יחפן"אתה צריך לנוע לכיוון    
    

0900[??
] 

אני . אני עליתי על חמדיה. באזור היחידה שלך עוברת דרכי 4 3
 ?איפה שאר היחידות .אתה רואה אותה. העליתי תצפית לשם

    

 ותיךתאר לי היכן כוח 3 40 0901
יש לי תצפיות   –52  –40באזור , בין טרטור לעכביש, קדימה  3 

 לכל הכיוונים
 ?האם מזהה כוחות מדרום לנתקה  42 
 חיובי  3 
 ?האם ליחידותיך יש קשר עין אתם משמאל  40 
 יש קשר  3 
    

כרי 42 0902
 ש

 .חבל על התחמושת. לא כדאי לירות על טילים

    

 ליח להתקשר עםאני לא מצ 40 1 

 [30סוף עמוד ]

 "גרפיט"היחידה ב
    

 ?מקומך 41 40 0905
 .דקות 10אצלך בעוד   41 
    

 יציאות 105 -ו 104 -מזהה ב   

 
    

 ?האם אתה בחמדיה 3 4 
 אני לימינך  3 
    

 .הכוח שהיה באזור גרפיט יוצא מהשטח וזה לא טוב 40 1 
 ?למה אתה מוציא את הכוח מגרפיט  [??] 
 הכוח למעשה הוא ללא תחמושת. כלים 6בגרפיט יש לי   [אמנון] 



    

 יש עוד כוחות שאפשר להוריד" כספי"ב 1 40 0910
    

 3שלי יש לו  2. לא מזהה כלום. שלי תפס את חמדיה 3 4 40 
 194פגועים ונמצא בסגול 

 [31סוף עמוד ]

 כאשר עכשו יישר קו לכיוון צפון מערב
יש לו  הכוח שלי היה יכול להיכנס לקרב מגע אך מחמדיה  4 

 תצפית טובה
    

, פגוע 2 –יש לו כלי . הוא מחזיק. עמיר " –דילוג"דיברתי עם  40 3 0913
 .פ בגזרה שלו"ויחידה של אמנון ת

מחזיק בטווח ו, כלים פגועים 3יש כבר ( ?)זה שמאחרי ערד 
 .ארוך

 בגזרה הצפונית 4אני בקשר עם 
 ?האם האויב מסתלק   
    

 כלים שנפגעו הכל בסדרה 3 -פרט ל 4 42 0930

 .כלים פגועים 3יש . חמוטל זה מציק-אזור טלויזיה
    

 יכול להגיע אלי [?]האם עדום 40 3 0935

 [32סוף עמוד ]

 ויקח טיס שאצלנו

 וימשיך מערבה מהאגף של עוזי 41לכיוון למעשה  ייכנס 

 הוא נמצא בין טרטור עכביש

 יש עוד אחד שלא פונה

 העסק הזה יתמוטט, לשם אני חושב שייכנסו
    

 ?פית בחמדיההאם יש לך קשר עם התצ  4 [??] 

 הם מתרחקים למכשיר ושם יש מלא אוויר
    

 בדרך אליך 42 120 0945
    

והושאר " הכוח של"כתוב ) הם ינסו לעשות איגוף עם הכוח  42 1 
 מדרום כדי ליישר את הקו( מקום ריק

    

האם מזהה את העשן . ם שנעים קדימהכאן מזהה כבדי 3 4 
 מאחוריהם מזהים עשן ואבק? השחור

    

 קדם. היחידה שלי בשטח נמוך  4 



 [33סוף עמוד ]

 .מאחורי החוליות 27מבקש . את הכוח באיגוף שמאלי
    

התקרבו וכרגע , לכיוון צפון מערב 20קודם הייתה תנועה של  40 4 0955
 ".אמיר"נכנסים לדרום 

 .זמן המתאים לבקש דרדריםעכשו ה
    

 ?לכיוון אויב.. האם אתה רואה ענני  3 40 
    

 .דווח לקודקוד. נע לכיוון אויב. ש.ב.הש יבגזרת 1 40 
 האויב מנסה לאגוף אותי מכוון דרום  [1] 
    

 ?האם בעמדות טובות 3 4 
 חיובי  3 
 כדאי לפתוח באש בטווח קצר  4 
    

 פיט נע למעלה לטובתהכוח בגר 3 2 

 [34סוף עמוד ]

 [?]ע 2

 
    

 47 -המנה מלאחר  . ענן אבק מסתובב אחורה 40 3 1001

 
 קדמה אותם מהר מדי 47 -חבל ש   
    

 .הפסיקו להתקדם, חיכינו לכוח. ללא שינוי 40 4 1004
    

 אני רוצה להוציא את דרדר   
    

 47צריכים לקבל מתנה של . בוערים של האויב 2 40 3 1012
    

לניתוק  בקשר  4האם יש לך קשר עם  ערד 3 
    

 .מיד אתקשר אליך, במקומך תמתין  ערד 40 1015
אם צריך  זלדות 2-3אני אוריד . תצא לכיוון עכביש וצפון מזרח ערד 3 

 ...תחמושת
    

 יש יחידה קטנה 56" כספי"ב  4 

 [35סוף עמוד ]

 .ולמלא 56לשים לעכביש . שהיא ריקה

יחידה  יש" חורבה"ב. יש להודיע אילו כוחותינו" כריש"לכוחות 



 .פ שלכם"והיא ת
    

 .חבל שאי אפשר לקבל מתנה. עכשו אני מתחיל לראות ערד 40 1018
    

 3-4אולי ]( כלים 43)שלי דפק הרבה כלים  2 -כל איפה ש 40 1 1020
 .שולט על העסק והכל בסדר [?כלים

יתרם נמצאים . 272 -ל 271, הם יתקדמו עד דרום לקסיקון
 .שם ונעמדו 273-275: דרומה

 
    

 עיקר כוחות . ים אך לא פתחתי באשאני עושה הרבה תמרונ 40 [1] 1023
הוא רוצה שאני . 271 -מ דרומה ל"ק 1הסיור שלו . בבוצר

 .בינתיים ממתין לו. אכנס אליו
    

 .התעלה שמצפון. רציתי לקרוא לזלדות ערד 3 1025

 [36סוף עמוד ]

 זלדות" כספי"לרכז בצומת  (?)מציע 
    

יש ריכוז ". אמיר"צפון להדליקו כמה כלים מ" 50עכביש "מ 40 1 
 עצום של אויב באזור מיסורי

    

 275  –273האם יש לך ידיעות לגבי אוויר בלקסיקון  2 42 
חטיבה ]שלנו  2האם לדעתך להכניס מדרום את  .ח מצב"דו 1 42 1045

500] ? 
אין לי . ר פוגע בכלים"הורג חי[ 142' כנראה מתיחס לגד]  [1] 

לא יודע אם  –שלנו  2לגבי . ני שולטלגבי גזרתי א. פגועים
 .אם יבואו לקראתנו אני אטפל בהם. כדאי

 ?מקומכם 42 2 
 -ו 275  –273כוח אויב בסדר גודל חטיבה נמצא על לקסיקון   [42] 



 ייתכן. כרגע האויב עומד". יחפן"איתו תופס את  1. 278

 [37סוף עמוד ]

. אויבכדי להשמיד את ה" יחפן"שנרצה להפעילך מדרום ל
 .השאר בהאזנה

 
    

טנקים מאזור על הרבה  מדווחת . 2כניס את כדאי לה 42 1 1047
 2. מתחילים לנוע מזרחה" 71כספי "טנקים ב 70 -כ". צחצוח"

 ".צחצוח"ל" פזום"יכנס בציר 

 
    

 2עם ? עם כמה יחידות. הכון לתנועה להשמדת אויב 2 42 1055
 ".ציונה"השלישית ב

    

 .אני מקדם יחידת משנה שלי. אין כלום" גרפיט"ב 42 1 
 "לקקן"מזהה כוח מצפון לדרום באזור  42   
כי אני נע מדרום , שלא ידפקו, תודיע לאמנון שיש כלים שלנו  [1] 

 .לצפון

 [38סוף עמוד ]
    

 עוד טיס נמצא אצלנו 42 14 1056
    

 על מנת לתפוס עמדות 63התחילו תנועה לעבר מבדיל  2 42 1057

 ".יחפן"צחצוח באזור 



. לבלימה" יטגרפ"שלנו באזור  1". צחצוח"כוח אויב נמצא ב 20 41 
 .עד ציר כרוניקה" מבדיל"תנוע לאורך 

 .כדי להשמידו" צחצוח"בכרוניקה תתיצב בצפון מזרח ל

 .חטיבה –האויב 
-כ, בקצה המזרחי" צחצוח"האויב באזור . 61כוחותינו ביחפן  4 1 

 60  –40 -כ 261  –269באזור לקסיקון . כלים 80 עד  70
 ?האם נעים לכיוון מוגדר. מתמרנים

 .שלילי

 ".חורבה"בדרכו אליכם כדי להתייצב ב 2
    

 כוח " עכביש"אני רואה משמאל ל 42 3 1125

 [39סוף עמוד ]

 זה מסוכן –מצפון  [?]לנתקה מתקרב

 ?מצפון לדרום [??]האם 

 לאורך התעלה, חיובי

 
 שיפסיקו עם התמרונים כי מסכנים את הכוחות שלנו 1 42 
 שנקרא מרגלית 1פ "יש כוח שהוא ת" חורבה"ב 2 42 
    

אנו הודפים אותם . וחות נעים בתקיפה צפונהמרבית הכ 42 3 1115
 .בארטילריה

 תשמור על נושא פגזים

 .שיתחילו להזרים, פתוח" עכביש"ה
    

 ?"עכביש"מה עושה הכוח ששוהה ב 13 3 

 "עכביש"ממערב ל 51  –50בין " עכביש"ב

 חילים שלנו 10יש " 42טרטור "שישים לב שב
 כוח. יש כוחות שלנו בתעלות 4 3 

 [40מוד סוף ע]

 .כוח טנקים שלנו בכיס ממזרח לשלי. טנקים שלנו בתעלות
    

עכשו , (?בוער) כבר  1כוח ? האם מזהים כלי אויב שנעים 3 4 1133
 3מצטרפים עוד 

    

 ".פזום"מ 1 -נמצא כ 42 2 1135



    

 3של  2יושב במקום  41 3 
    

יש לי . שלי 47רה עליו עם אני יו". לקסיקון"האויב נמצא ב 40 1 1140
 אני משפר עמדות. מעט מוקשים

 ".ציפורים"צריכים 

 ?2היכן 

 .נכנס לציר לטובת העניין 2
    

 ?"עכביש"האם הדרגים נכנסו ל 50 41 
אני . דיברתי עם עמיר". כספי"לכיוון " עכביש"הם ב. שלילי  50 

 . ארוץ כמה שיותר מהר

 .לברן, צריכים לדחוף

 [41סוף עמוד ]
    

 טנקים מולך 3יש עדיין  4 3 1143
 3 -אני מזהה הרבה יותר מ  [4] 
    

 ".עכביש"הדרגים נדחפים לכיוון . כל הזמן דוחפים דרגים 50  1150
    

 .מבקש לארגן לו ליווי 40? "55עכביש "האם נמצא ב 41 40 
 יש לי זחל, שלילי  41 
    

 של אויב רואה כלים 40 4 1205
    

 ?האם מזהה  [??]בחזית הגזרה כוח אויב טווח  3 42 

 
    

 ?ח מצב"דו 1 42 
 "גרפיט"מכיוון  ,אני פוגע עליהם  2 

 .קודםמה נשכיב  [??]יש שם הרבה יותר , מתקדם דרומה

מצפון לדרום וממערב סוגר  [??], נעים עם כל הדרגים
עדיין לא יצרתי מגע בינתיים . פרושים בקשת רחבה. למזרח

 



 

 [42סוף עמוד ]
    

איך הגיעו לשם . וזה שלנ [?]על חוף הים יש כלים של אריה 1 42 
 .אלוהים יודע

 ?איפה. 54הראש בפזום  42 2 
". יחפן"פרוס בחלק הדרומי של  1. צריך להכניס אותך לענין 1 2 40 

 כנס לרשת שלו
אני ". צחצוח"והעיגול של " יחפן"תפוס את , "יחפן"רד לכיוון  2 1 

 כנס " צחצוח"ובאזור , לוחץ דרומה" גרפיט"פרוס באזור 
, "צחצוח"ב כוחות  יש . אזי יהיה לך שלל רבע באמצ
, לכיוון יחפןלטובתך  יכנס  [.?191] 131 -וכן ב, 61בכספי

היזהר מהביצה ואז אתה שולט על כל האויב אשר נמצא 
 279, 271בלקסיקון 

כתוב ) 2 

3) 

 .הבנתי, רות 

    

 מצב אויב בגזרתך 3 42 
 עוד מעט נגמור, דפוקים [??]יש , עם טנקים במגע   3 

 
    

[ ??] (?בשיתוף פעולה)עבדו ת 2 1 

 
 

 [43סוף עמוד ]
    

של  2 
[??] 

הכלים של . ציר על גרפית  [??[ ]?]267פלוגה שלי בלקסיקון  42
 האויב באגוף שמאלי לכוון גרפית

 
 שיגיעו 20 42 



 2לא מצליח ליצור קשר עם  42 1 
 באדום כוח של אמנון  42 
 .מ.כוננות נ  1 
 .מ.תעבדו בשקט בלי כוננות נ  42 
    

 ?14האם כוח אויב נע לכיוון  3 40 
    

עסוק בגזרה  1. פ"ת 1של " םאבז"רוצה להעביר לך את  3 40 
 .פ"רוצה שתקבל אותו ת. אחרת

  3פ "שלך ת" אבזם"העברתי את  1 40 

 [44סוף עמוד ]
    

 ?אתה נמצא על השחור 40 'א 40 
 .שלילי  40 
    

 [?] 4אצל  2 : יםמפקד נפגע [??]שלים לה 42 3אולר  

 
    

[ ??]לציונה 1-שזקוק דחוף  [.??]צחצוח בתנועה לעבר  50 42 
 

 [??]ציונה או שלך   1לא ניתן לקבל את   50 

 
    

. מעליהם כלי ולכן לא יכולים לזוז. של ערד___ מוציא את ה  42 3 
 .נדפוק אותו ואז נוציא אותם

 
אולר  42 

4 

 לצפות היטב

דרך " אמיר"כלים נע לכיוון צפון מ 15כוח אויב בסדר גודל   4אולר  
 "מיסורי"

 עדיין" מכשיר"האם   42 
 .אין עליהם כבדים, ר"הם יעדי חי" מכשיר"ו" טלויזיה", חיובי  4אולר  

[ ??] שיש שם אנשים  להיותעלול  

 
 



 [45סוף עמוד ]
    

 ?"דילוג" מה מזה המילוי של 41 3 1315
 -ו 3 42 

4 

של לקסיקון מערבה  [?]ומצומת" לקסיקון""-טרטור"בצומת 
על  , שםלשים לב בגישה ליש  [??] ינושייך לכוחות, עד המים
 מה יורים

 
    

 [?]89מ "יש תנועת אויב כללית לכיוון צפון מערב לעבר ק 42 4 
    

, חזרה מפני שהוא ריק ומפורר [407' גד] 1מבקש לקבל את  42 4 1335
 ו ויבנה אותה מחדשכדי שימלא

    

 ?האם זה אויב. 273מזהה תנועה גדולה מאד על לקסיקון  42 3 
 .זה אויב ומטפלים בו  42 
    

גור  גור 55 
[??] 

 ?האם יראו אותנו. 55אנחנו נמצאים על כספי 

 [46סוף עמוד ]
    

1415 103 40  

    

רואים  .4 -מ [??]אנשים    קבוצת לחלץ  [??]מנסה  40 3 
 בכל השאר שקט" אמיר"התעוררות באזור 

 
 מילוי מחדש תוך שמירת מגע  40 
    

 ?מה נשמע 40 8 
    

 שלנו 4יש יחידת משנה של " לקקן"ב 40 42 
    

. נשאר בגזרתך לשמירת מגע. 34 -שיורד ל [??]יכול לקחת  1 40 
 .הקודם שלך 42 -חזרה לבתהליך . 2 -שלנו ול 1 -יורד ל 40

 



 3. פרוס עם כל היחידה, 140באזור סגול [ 126' גד]שלי  1 40 (?)2 
 269מ אחד צפונה מהביצה באזור "ק -א כנמצ[ 113' גד]

הדרגים שלו בורחים . הגזרות 2האויב ניצב מול . לקסיקון
 .(?בוצר) לאזור ביצתי

 [סוף הסריקה, 47סוף עמוד ]

  

 


