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 התשפ"ב  תמוז

   2022 יולי
 

 
 דיש ערב מלחמת סיני קליטת ציוד קשר ח

 

העצמאותב מלחמת  מהותית  צה"ל  עבר    תום  מערך  תמורה  והקמת  הסדיר  הצבא  מיסוד  תוך 

למבנה של שש    עבר  צה"ל  .צה"ל שוחררו  י מרבית חייל  עיקר עוצמתו של צה"ל.שהיה  המילואים,  

  1, והוקמו הפיקודים המרחביים: צפון, מרכז ודרום. חטיבות סדירות ושמונה חטיבות מילואים

שק אינם שלב ראשון לקראת שיחות שלום,  ת הנלאור ההבנה שמבחינת מדינות ערב, הסכמי שבית

זמן'אלא   של    'פסק  ומקיף  מסודר  תהליך  לבצע  צה"ל  החל  הבאה,  המלחמה  לקראת  להתארגנות 

באסטרעי מחדש  לשטח האויב  גיט צוב  להעביר המלחמה  לעבור למתקפה,  עם יכולת  מגננה,  של  ה 

צה"ל עבר לתקציב תלת־שנתי והחל ליישם תהליכי הצטיידות ארוכי טווח, שיקנו    ולהשיג הכרעה.

כולל מתקפה  מפני  המדינה  על  להגן  יכולת  ערב,    תלו  צבאות  ששל  פי  על  האסטרטגיה  ואף  פני 

 לת למלחמת מנע. פותחה יכוהישראלית היו שלום עם שכנותיה, 

  אמריקאי   ן, להשקיע בציוד קשרכנע את הרמטכ"ל, רא"ל משה דיי שאריאל עמיעד,    סא"ל ,  ר"קשר

שלידם  ק חדיש, ו מודרניזציה  נרחב  תכנית  בהיקף  הצטיידות  שכללה  הציוד  מערכות הקשר,  רוב   .

 הגיע ארצה ערב מלחמת סיני. 

זו  במסגרת שיצתכנית  לדר,  בשנת  אה  צ"ן    ,1954ך  אז  (שכונה  הרד"ט  מערך  נושא)    – הוקם  ציוד 

,  לחי"ר 10-ומק 6- תג"ם חדיש (מכשירי מק צה"ל הצטייד בציוד ;(קשר סיוע אוויר) ומערך הקס"א

- (מק  ציוד ת"ג נישא חדיש;  )לחש"ן  8-מק,  ת"םלח   9-מק,  300-ומק  536-את מכשירי מק   שהחליפו

מוסד  ;  כמות גדולה של טלפוני שדה ומרכזיות שדהו  כבלי שדה מודרניים (כבלי הסתערות)  ;)109

 . מערך רכב קשר (רק"שים)

מיוני  ףהמצור  ךהמסמ את    ,1956,  החד מציג  הקשר  ציוד  קליטת  ב'קליטה  תכנון  ועוסק  יש, 

(אפ ציודסנאית'  אספקת  'קליטה מועדי  הישן,  הציוד  ופינוי  ליחידות  הציוד  העברת  ואופן  סדר   ,(  

  2 .וייעודם קתיות) ורשימת אמצעי הקשר החדישיםאג"מית' (ההכנות התפעוליות והתחזו

ממחסני  ההצטיידות  מערך  רבות:  זכות  נקודות  הקשר  לחיל  נרשמו  סיני  החירום    במלחמת 

יבשות סוללות  אספקת  כמו  רגישים  בנושאים  כיאות  וטיפל  כהלכה,  תפקד  טעינת  ,  והתחזוקה 

כולל    , , בדיקתו ותחזוקתו; קיום קשר טקטי בתוך היחידות הלוחמותמצברים, התקנת ציוד קשר

באלחוט    ציוד התג"ם החדיש, שהופעלקליטת   בת"ג,  שהופעלו  רשתות הקס"א,  בקרב;  לראשונה 

אמין    ,מורס קשר  סיפקו  העצמאות),  במלחמת  שירתו  (שרובם  וותיקים  אלחוטנים  באמצעות 

טלפון ניידים  הכללי ועד לגדודים הלוחמים; לראשונה הופעל מב  מהמטה צעית מערך עורקי רדיו 
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;  יחידות קשר אוגדתיות פעלו כראויאפיקים), שאיפשרו קשר טלפוני למפקדות ניידות;    (עם ארבעה

תשתית משרד הדואר, שסיפק את כל    לראשונה הופעל באופן מלא מערך תקשורת נייח הנשען על

כול צה"ל,  חילצרכי  הים,  חיל  האוויר,  חיל  הכללי,  המטה  המרחביים.    ל  והפיקודים  המודיעין 

הקשר קיבל מחמאות. זה   ."הלך לנו לא רע מבחינת הקשר:  כםסיאריאל עמיעד  אל"ם  הקשר"ר  

 ."לא אומר שלא היו תלונות, אך החיל עלה מדרגה

 

 

 ן דניאל רוזאל"ם בדימוס 

 






























