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ממלחמת סיני ועד מלחמת ששת הימים
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 1967(עד מלחמת ששת הימים ) 1956(בעשור ממלחמת סיני  (
ל תמורה משמעותית"עבר צה

ל הפך מצבא רגלים לצבא ממוכן ומשוריין"צה
ונרכשו אמצעים חדישים, גדל מהותיתכ"הסד

חיל הקשר ביצע הערכות יסודית ורחבה
התארגנות ואימונים, הצטיידות
 לחיל הקשר והאלקטרוניקה1961שם החיל שונה בשנת

בתקופה זו פיקדו על החיל שלושה קציני קשר ראשיים
1957מספטמבר , ם ישעיהו לביא"אל
1962מיוני , ם זלמן שלו"אל
1966מאוגוסט , ם משה גדרון"אל



ערב מלחמת ששת הימיםכ"הסד
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אויב:
שביכולתה לבצע יוזמה התקפית מהותית, העולם הערבימנהיגת , האויב העיקרי–מצרים

26-24קני ארטילריה800, טנקים1,050, חטיבות טנקים7, ר"חטיבות חי
419מטוסים
7ספינות טורפדו33, ספינות טילים18, צוללות11, פריגטות2, משחתות
ולבתר את המדינה באזור נתניה, תל אביב ובסיסי חיל האוויר, עקב יכולתה לאיים על ירושלים, אויב מסוכן–ירדן

10קני ארטילריה345, טנקים300, חטיבות טנקים2, ר"חטיבות חי
35מטוסים
אך לא מהווה איום אסטרטגי, אויב מציק וטורדני–סוריה

12קני ארטילריה246, טנקים300,  חטיבות שריון3, ר"חטיבת חי
112מטוסים
הוא המאמץ המאיים ביותר, במידה ויתפתח, עיראקי־ירדנימאמץ משותף –עיראק

12ארטילרייהקני 224, טנקים560, חטיבות שריון3, ר"חטיבות חי
224מטוסים

כוחותינו:
212,500, טנקים1,300, )1, 35, 7–חטיבות סדירות 3רק (צנחנים 3, ר"חי7, ממוכנות5, משוריינות6: חטיבות

קני ארטילריה700, מים"זחל
412 קים"נט6, ספינות טורפדו7, צוללת אחת, משחתת אחת, )מטוסי קרב203מהם (מטוסים



הנחות יסוד–תכנית המגננה 
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מדינת ישראל לא תיזום מלחמה מתוך כוונה לשפר גבולות
 מגבלות אסטרטגיות של הגבולות מחייבות להעביר את

המלחמה לשטח האויב מוקדם ככל האפשר
או להנחית מכה מקדימה

 מבנה המדינה ויחסי הכוחות מחייבים ריכוז מאמץ לגזרה
אחת
  אפשרות העתקת מאמץ מהירה לגזרה נוספת

המלחמה חייבת להיות קצרה
המעצמות לא יאפשרו מלחמה ממושכת
גיוס הפוטנציאל הצבאי משתק את המשק



תכנית המגננה–" סדן"

5
קבלת ההחלטות  , מלחמה בשלוש חזיתות, שמעון גולן: מקור המפה

2007הוצאת מערכות , בפיקוד העליון במלחמת ששת הימים

  תכנית הגנה להתקפה כללית
שמטרת להשמיד  , מתואמתבין־ערבית

")מקרה הכול("את מדינת ישראל 
מצרים–האויב העיקרי : הנחת היסוד
לבנון ועיראק עלולות להצטרף, ירדן, סוריה
יומיים עד ארבעה ימים: ההתרעה

  נבנתה באופן המאפשר מעבר מהיר
חלקית או כללית, למתקפה

בגזרות השונות, הוכנו מספר תכניות התקפיות
מתקפה בגזרה אחת בלבד: היכולת

הוערכו דרכי הפעולה של האויב



מהלכי המלחמה
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מלחמת ששת הימים
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העבירה ברית המועצות מידע שקרי  1967במאי 13או 12ב־
ל מרכז כוחות בגבול ומתכנן לתקוף את "כי צה, למצרים וסוריה

סוריה
לנוע לחצי האי , במהלך ראווה, במאי החלו כוחות מצריים14ב־

כתמיכה בסוריה, סיני
ל הניע מערך סדיר לדרום וגייס כוחות מילואים"צה, נוכח התנועות המצריות

ויצר איום קיומי על מדינת ישראל , המשבר החריף
ם מחצי האי סיני"במאי המצרים פינו את כוח האו17ב־
במאי סגרו המצרים את מיצרי טיראן לשייט ישראלי22ב־
במאי חתמה ירדן על הסכם הגנה עם מצרים והעמידה את צבאה תחת  30ב־

פיקוד מצרי

ל לסכל את האיום"ביוני יצא צה5ב־



החזית המצרית: המאמץ העיקרי

8
קבלת ההחלטות  , מלחמה בשלוש חזיתות, שמעון גולן: מקור המפה

2007הוצאת מערכות , בפיקוד העליון במלחמת ששת הימים

  הכוונה
"יתייצב מזרחה לכביש  , המצרי ואת מרב כוחות האויב בסיניחיל־האווירל ישמיד את "צה

לכבוש את הרצועה ואת  , יהיה נכון לנוע לעבר התעלה, ביר חסנה–בל לבני 'ג–אל־עריש
")נחשונים"מתוך פקודת (" הסורית והלבנונית, הירדנית: יבלום בגזרות. 'א־שייחשארם 

 הלחימה החלה בתקיפת חיל האוויר על שדות התעופה
"מוקד"מבצע –במצרים 

תוך שעות ספורות הושמד חיל האוויר המצרי והושגה עליונות אווירית

טנקים הבקיעו בצפון 600שלוש אוגדות שריון עם כ־
חצי האי סיני

דממת אלחוט עד תחילת המתקפה יצרה הפתעה טקטית
"נהפכה לסמל המלחמה, מילת הקוד להפעלת רשתות הרדיו, "סדין אדום

ביוני השתלטו כוחותינו על חצי האי סיני9ב־
 טנקים מצרים550בסדרת קרבות מוגרו שבע דיביזיות מצריות והושמדו
חטיבה עצמאית מתוגברת כבשה את רצועת עזה
 א־שייחחיל הים השתלט על שארם'



שלבי הלחימה בסיני
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יוני6עד בוקר , שעות28: הבקעה
 ערישמוטטה את המערך המצרי בציר החוף והתייצבה באל : 84אוגדה
 ונערכה  ואבו־עגילהכתף -פרצה את המתחם המבוצר של אום: 38אוגדה

להשלמת ההשתלטות
 התייצבה בעורף המצרים וחסמה צירי , חצתה שטח בלתי עביר: 31אוגדה

בביר־לחפן84תגבורת וחברה לאוגדה 

יוני7עד בוקר , שעות24: פריצה לעומק והתכתשות
 מליז, אל־חסנהביר , ליבניבל 'בגרב־אוגדתיקרב
 נסוגו  שאזליוכוח 6כוחות דיביזיה . 2דיביזיה ' ויח3הושמדו כוחות דיביזיה

במעברים, 4ונערכו בעורף דיביזיה 

טיהור והדיפת הכוח המצרי לתעלה
 נהדפו  4התקפות הנגד של דיביזיה , נחסםהמיתלהמעבר
ל השתלט על המעברים והתייצב בגדות תעלת סואץ וחוף מפרץ סואץ"צה



חצי האי סיני בידינו

10
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



החזית הירדנית

11
קבלת ההחלטות  , מלחמה בשלוש חזיתות, שמעון גולן: מקור המפה

2007הוצאת מערכות , בפיקוד העליון במלחמת ששת הימים

  ירדן וסוריה הצטרפו ללחימה
ירדן וסוריה תקפו באוויר ובארטילריה יישובים ושדות תעופה

050945 :הירדנים פתחו באש בקו העירוני בירושלים

 ארבידחיל משלוח עיראקי נע לעבר

ל יצא בהתקפות נגד בצפון השומרון ובמרחב  "צה
ירושלים  

פגע בשדה תעופה , חיל האוויר השמיד את חילות  האוויר של ירדן וסוריהH3 
בעיראק וביצע אמנעה מוצלחת נגד כוחות שריון ירדנים ועיראקים

 לירושלים55הפניית חטיבה איפשרהההבקעה המהירה בחזית המצרית
 כבשה את צפון השומרון36אוגדה
55חטיבת הצנחנים , 16ר "ביוני נכבשה העיר העתיקה בידי חטיבת חי7ב־

10וחטיבת השריון 
כבשה את רמאללה4ר "חטיבת חי
וטול־כרםכבשה את קלקיליה 5ר "חטיבת חי

ליוני הושלם כיבוש יהודה ושומרון8ב־



חוסיין–שיחת נאצר 

12

נקלטה שיחה מעניינת בין שליטי מצרים וירדן060450ב־
ן  "והתאפשרה בפקודתו של רס, השיחה הייתה בעורק אלחוטי מיועד לחסימה

, קצין המבצעים של יחידת הלוחמה האלקטרונית, פתחיה פייג) ם"לימים אל(
שהבין מיד את חשיבות קיום השיחה והקלטתה

ב ובריטניה  "לפיה ארה, בשיחה תואמה פרסומה של ידיעה כוזבת
משתפות פעולה עם ישראל ומשתתפות לצידה במלחמה

ארצות־הבריתאו רק , ואנגליהארצות־הבריתנגיד ": נאצר" ?
ואנגליהארצות־הברית": חוסיין"
אני אומר שאפרסם הודעה ואתה תפרסם הודעה ונדאג שהסורים יפרסמו  ! חי אללה": נאצר

,  נוציא הודעה. המטוסיםמנושאותכי המטוסים האמריקנים והאנגלים משתתפים נגדנו , הודעה
."נדגיש הדבר ונחריף אותו עוד יותר

  שר הביטחון משה דיין הורה לפרסם את השיחה
האלוף אהרון יריב, ן"למרות התנגדות ראש אמ



ק "חפ
חטיבת  

,  10השריון 
בקרב  
מצפון  
לירושלים

מזרחינחום־עמינדב) ם"לימים אל(ן "רס, קצין הקשר החטיבתי–מדבר בקשר , מאחוריו, בן־ארים אורי "אל, ט"המח: במרכז13



המערכה בירושלים
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051405 :הירדנים השתלטו על ארמון הנציב
051535 : השתלטה על ארמון הנציב בהתקפת נגד16חטיבה
 ר'באחבהמשך כבשה החטיבה את משלטי צור

הוחלט לתגבר את ירושלים:
051240 : במערכה בירושלים10הוחלט להפעיל את חטיבה

051745 : ונעה  אל־עזיזעבד ' פרצה דרך משלטי הרדאר ושייח, החלה בהתקפה לשם חבירה להר הצופים10חטיבה
וגבעת המבתראל־פולבמגמת השתלטות על צומת א־רם וכיבוש תל 

051455 : קיבלה פקודה לעלות לירושלים, שתוכננה לפעול בגזרה הצפונית בסיני, 55חטיבת הצנחנים  ,
במאמץ לחבור למובלעת הר הצופים10ולהשתתף עם חטיבה 

061310 :החלה ההתקפה על מוצב גבעת התחמושת
05140070 : באזור לטרון4הוחלט להפעיל את חטיבה

060200 :החלה ההתקפה בגזרת לטרון
061940 :רמאללה נכבשה

061200 :העיר העתיקה לא כותרה. הושלמה החבירה עם מובלעת הר הצופים
061321 :הכוחות הירדניים קיבלו הוראה לנסיגה כללית מהגדה המערבית

חיל האוויר פעל לפגוע בכוחות הירדנים הנסוגים
070945 :ניתנה פקודה לכבוש את העיר העתיקה



כניסה ישר פנימה  . יש לכבוש את העיר העתיקה
עדיפה על כיתור

15
ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



המערכה בירושלים

2007הוצאת מערכות , קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת ששת הימים, מלחמה בשלוש חזיתות, שמעון גולן: מקור המפה16

070909 : 55חטיבה  ,
כבשה  , בעזרת סיוע אוויר

את אוגוסטה ויקטוריה
070952 : פרצה  55חטיבה

לעיר העתיקה דרך שער  
האריות

071000 :הר הבית בידינו
  נמשכה תקיפה על עזריה

ואבו דיס



ק חטיבת  "חפ
,  55הצנחנים 

בקרב  
בירושלים

6200/2009, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. עמוס צוקר: צלם17

ם מוטה  "אל, ט"המח
.  במרכז, גלוי ראש, גור

מכשירי הקשר 
. 10-הנישאים הם מק

,  קצין הקשר החטיבתי
עומד  , סגן עזרא אורני

.קיצוני משמאל



כאן  ! הר הבית בידינו, שמונים ושבע כאן תלמיד
עבור! הר הבית בידינו, תלמיד

6200/1575, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מיכה בר־עם: צלם18

אלחוטן מילואים  , אשר קלוש
בפלוגת הקשר של חטיבת  

,  על גבו10-מק, 55הצנחנים 
7, ק החטיבתי בהר הבית"בחפ
.  1967ביוני 

מכשיר  הקשר היה ברשת  
וממנו דיווח  , המבצעים הפיקודית

ם מוטה גור "אל, מפקד החטיבה
מזדהה בשם רשת המבצעים  (

לאלוף  , ")תלמיד", החטיבתית
האלוף עוזי נרקיס , פיקוד המרכז

על השלמת  , )שמונים ושבע(
המשימה



החזית הסורית

קבלת ההחלטות  , מלחמה בשלוש חזיתות, שמעון גולן: מקור המפה19
2007הוצאת מערכות , בפיקוד העליון במלחמת ששת הימים

הפגיזה יישובים  , סוריה ריכזה כוחות בגולן: ביוני5מה־
והפעילה מטוסים כנגד מטרות בישראל

בזמן אמת הערכנו שפני סוריה למתקפה
בדיעבד אנו יודעים כי סוריה ביצעה מהלך הטעיה

כ "מענה התקפי מוגבל בחזית הסורית נדחה עקב סד
לא מספיק ועננות גבוהה שהגבילה את פעילות חיל  

האוויר  
071500 : 80וחטיבה 8הוחלט להעביר לצפון את חטיבה

090700 בתום הלחימה בגזרות האחרות הוחלט
להשתלט על רמת הגולן

 45ו־55, 19הוחלט להעביר לצפון את החטיבות
 ל מאחז איתן בצפון "החזיק צה, בסיוע אווירי מסיבי, שעות לחימה7לאחר

לחודש בבוקר נסוגו הסורים לקו הגנה על דמשק10וב־, הגולן

101830 :הפסקת אש בחזית הסורית נכנסה לתוקף
 110600עד " תפסו עמדות"כוחותינו
ביוני12החרמון נתפס ב־



ק חטיבת  "חפ
80הצנחנים 

ם "אל–ט "המח(
לימים  , דני מט

קצין הקשר  , אלוף
צבי  –החטיבתי 

לימים , אמיד
בקרב  , )תת־אלוף

בדרום רמת הגולן

20996/0, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. בן־נוןבניה : צלם20



, אלוף פיקוד צפון
לימים (האלוף 

, דוד אלעזר) רב־אלוף
,  ק"ם בחפ"בזחל

בקרב על הגולן

21

ל ומערכת  "באדיבות ארכיון צה. קדרוןאפרים : צלם
6200/853, 1אוסף במחנה , הביטחון



סיכום–הלחימה 

22

מלחמת ששת הימים יצרה מציאות חדשה
ישראל לא רצתה במלחמה

זו נכפתה עליה עקב האירועים שקדמו לה

 ערב המלחמה נוצלה כראוי ותרמה  " ההמתנה"תקופת
:לניצחון

שופרה הרמה הקרבית של הכוחות
 להגן על הישגי הניצחוןשאיפשרמוצה תהליך מדיני

המהלך ההתקפי היה אמור להתבצע רק בחזית המצרית
ההחלטות על מהלכים התקפיים בירדן ובסוריה התקבלו בהדרגה ,

כתגובה לאירועים



חיל הקשר  
והאלקטרוניקה  
במלחמת ששת  

הימים
23



ממלחמת סיני ועד מלחמת ששת הימים

24

מערך הפיקוד והשליטה עבר תמורות מהותיות
מוסד נושא רכב קשר ותיבות קשר
מפקדות אוגדה וחטיבה נבנו כגופים עצמאיים

 אמצעים וצוותים ממפקדת הפיקוד" הורדת"עד אז הם התבססו על

למסר  1966הוחלף בשנת " המברק עבור יעבור"המסר , כמתחייב מהשינוי באופי הפעילות
"זרוע המפקד לפיקוד ושליטה–חיל הקשר והאלקטרוניקה "
 ליצירת הפתעה טקטית, יישום דממת אלחוטאיפשרוציוד איכותי ורמת אימונים גבוהה

 הפכה לאחד מסמלי המלחמה, לשבירת דממת האלחוט, "סדין אדום"הסיסמא

ציוד הקשר המיושן הוחלף בציוד חדיש
 התבסס על ציוד ם"התגמערךGRC6-ומק10-מק/9-מק: וציוד נישא
 מודרניחד־פסהוסב לציוד ג"התמערך
 401-חודש עם ציוד נושא טלט"הרדמערך
הטלפוניה הנייחת הורחבה מהותית

הוקם מערך לוחמה אלקטרונית
מערך זה הופעל לראשונה במלחמת ששת הימים



מערכת הפיקוד והשליטה

25

אתגרים לא מבוטלים:
קרב תנועה מהיר
אתגר הטווח: בחזית המצרית
אתגר השטח ההררי: בחזית הירדנית

 עד מעבר הגבול–קים"וחפקשר סטטי למפקדות
 לשליטה  –עם תחנות תיווך באתרים שולטים ומטוסי תיווך –ם"תגרדיו

בקרב נייד
לקשר בטווחים ארוכים, מי פיקוד"בזחלבחד־פסג "רדיו ת

 ל"שטח מת שכוסה בתיווך המטכ, מ בגלי רקיע"מאות ק, מ בגלי קרקע"ק60עד

רדיו טלפון למפקדות מדרג החטיבה ומעלה
ארבע אפיקי דיבור

תחזוקה צמודה לכוחות
שלוחות ציוד ובתי מלאכה ניידים עם הכוחות, בסיסי ציוד פיקודיים



הכשרת  
אלחוטני
, מורס

,7ד "בה
1959

2439/78, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם26



אימון קשר  
פנים  
, לשריונאים

בית הספר 
1966, לשריון

27

36233, מ"באדיבות אוסף מיתר בע, בוריס כרמי: צלם



GRCם"תגציוד 

28
1110-מח/1109-מקלט עזר מח כחעם ספק 68-מח/67-ש מח"מקמ: 127-מק/126-מק



GRCם"תגציוד 

29

GRCעם קובע שריונאי ") שוט("צנטוריוןמפקד טנק 
D325-017, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית. פריץ כהן: צלם

ם"ברקקופסת שמע לקשר פנים , 375-קפ



חד־פסציוד 

30
618-ואג618-עם קפ, ם"בזחל708-מק 618-ומח714-קפ

Rockwell-Collinsבאדיבות 



)קשר סיוע אוויר(א "קס

31
א"קסש"רק 24-מקג"תאש "מקמ



)נ"צ–ציוד־נושא(רדיו־טלפון

32
200-עם אנ312-רקש

77920/0, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
401-ציוד נושא טל



טלפרינטרים

33

8-עם טג3-טפ
,  ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם

2439/83, 1אוסף במחנה סדרה 

2022-טג–הצפנת טלפרינטרים 

126-בתקש4-טפ



דממת האלחוט  
התאפשרה עקב שימוש  
,  נרחב בקשר קווי

בשיתוף פעולה הדוק 
עם משרד הדואר

צירי כבלים עיקריים

34



מרכזיות

35
שנות השישים, 96מרכזיה דגם 

1024/1, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. צלם במחנה

1959, 91-מרכ
,  ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם

2439/23, 1אוסף במחנה סדרה 



ניצני מערך המחשוב

36
1962, ם"בממרהראשון הפילקוהפעלת מחשב 

ם"ממרבאדיבות ארכיון 
שנות השישים, ם"בממרמדור ניקוב 

ם"ממרבאדיבות ארכיון 



)1(סיכום 

37

בין מלחמת סיני למלחת ששת הימים גובשה תורת תפעול ,
בהתאמה לציוד החדש

התכוננות לבאות, תרגול, הצטיידות
בכל הדרגים, אימונים ותרגילים יחידתיים ועוצבתיים

 נוצלו כדבעי) יוני5מאי עד 15(שלושת שבועות ההמתנה:
כדי לקיים דממת אלחוט, הנחת כבלים ועיבוי תשתיות פיזיות
הצטיידות מוגברת והשלמות אמצעים
הוראות קשר וכתבי סתר
תכניות מבצעיות פרטניות
 ללא הפעלת רדיו–תרגול ואימון בשטחי כינוס

 השיגה הפתעה טקטית שתרמה  " ש"הדממת אלחוט עד שעת
להישג המבצעי



)2(סיכום 

38

הקשר עמד במבחן
והמפקדים יכלו לדבר ישירות עם דרג ממונה ודרג כפוף, הקשר במערך הלוחם היה תקין ואמין

מצויד כראוי  , חיל הקשר והאלקטרוניקה נכנס למלחמה מוכן ומאומן
באמצעים מודרניים

תרגלו מצבים צפויים וניתחו פתרונות, בחיל צפו כראוי את מתאר הלחימה

 ם"התגקשר(GRC)פעל כראוי ולא היו תקלות קשרוהחד־פס
 סיוע אוויר בקרב הניידואיפשרהקשר לחיל האוויר פעל כראוי
 תאום בין חילי בקרבאיפשרווהשריון ר"החיתחומי התדרים החופפים בין

 קשר קווי בשטחי הכינוס ודממת  איפשרשיתוף הפעולה עם משרד הדואר
אלחוט שיצרה הפתעה טקטית

 פעל היטב בקרב הנייד) נ"צ(הרדיו טלפון הנייד
התכוננות לבאות, תרגול, הצטיידות
בכל הדרגים, אימונים ותרגילים יחידתיים ועוצבתיים



39

1967נובמבר 8, ל"רמטכ, יצחק רביןרב־אלוף



יזכור

40

הלחימה הייתה קשה ועקובה מדם
)אנשי חיל הקשר17מהם (חללים 772ל היו "לצה

פצועים2,593ו־
לא שכחנו ולא נשכח



לחיות את ההווה  , להכיר את העבר
ולהאמין בעתיד

ַאָּבא קֹוְבֶנר
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