חיל הקשר והאלקטרוניקה
במלחמת יום הכיפורים1973 ,
גרסה 1.02
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,
תשע"ח – 2018
1

המצגת הוכנה בידי אל"ם (דימ') דניאל רוזן

מלחמת יום הכיפורים
⚫ ביום הכיפורים 6 ,אוקטובר  ,1973בשעה  ,1400פתחו צבאות
מצריים וסוריה בהתקפת פתע על ישראל
◼ בצה"ל סברו שסבירות מלחמה נמוכה ,וההפתעה הייתה מוחלטת
◆
◆

 26ספטמבר :ננקטו צעדי כוננות
 :051100מפנה בהערכת המצב ,כוננות ג' ,הכנה לגיוס פומבי

⚫ ביום הכיפורים:
◼  :060805ישיבת ממשלה:
◆
◆
◆

נקבע כי אין וודאות שתפרוץ מלחמה
לא אושר לבצע מכה מקדימה על טק"א ושדות תעופה בסוריה
אושר גיוס סמוי של ארבע אוגדות ()146 ,36 ,143 ,162

◼  :061200ישיבת ממשלה נוספת .אושר להפעיל את רשות השידור ולבצע גיוס פומבי

⚫ עד בוקר 7 ,לחודש:
◼ שיטפון בצפון :כוחות סוריים התקדמו בצורה מאיימת בדרום רמת הגולן
◼ בדרום :כוחות חי"ר מצריים ביצעו צליחה מסיבית לרוחב תעלת סואץ

2

מהלכי המלחמה
3

חזית הגולן061400 ,
⚫ כוננות מ־ 26בספטמבר
◼  :051100כוננות ג' ,עת נודע שהיועצים
הסובייטים ומשפחותיהם חוזרים לרוסיה

⚫ ביטול חופשות ,תגבור כוחות
◼ מפקדת חטיבת שריון 7
◼ שש סוללות ארטילריה
◼  22טנקים

⚫  :060730התראה מודיעינית
◼  :060805החלטה כי לא תהיה מכה
מקדימה

⚫  :061400תחילת מתקפה סורית
4

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חזית סיני061400 ,
⚫ כוננות מ־ 26בספטמבר
◼  :051100כוננות ג'

⚫ כוחות נערכים לפי תכנית ההגנה
"אשור"
◼ חטיבת שריון אחת לפנים ,פריסה בקו התעלה
מתוכננת ל־061700
◼ שתי חטיבות שריון מרוכזות מאחור

⚫ תגבורת
◼ שתי סוללות ארטילריה
◼  25טנקים

⚫  :060730התראה מודיעינית
⚫  :061400תחילת מתקפה מצרית
5

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

מעוז
בקו
התעלה

6

צלם :אברהמי דורון .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף רגיל110616/5 ,

עמדת
קשר
בונקר
פיקוד
"תאומים"
במעוז

7

פריצה סורית בגולן,
לילה  7-6אוקטובר
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

 :061400תקיפה של  100מטוסים סוריים
והרעשה ארטילרית במשך  50דקות
מוצב החרמון נפל בידי הסורים
נהדפה ההתקפה הסורית בצפון הרמה,
שם רוכזה התגבורת
ההתקפה הסורית בדרום הרמה הבקיעה
את מערכי צה"ל ,ושיטפון השריון הסורי
היווה סיכון ממשי
ההחלטה הקריטית של הפיקוד העליון:
עדיפות לגזרת סוריה
◼
◼

8

מיקוד פעילות חיל האוויר
העתודה המטכ"לית ,אוגדה  ,146הופנתה לצפון
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק
אוגדה ,36
מגננה
ברמת
הגולן
במרכז :מפקד האוגדה
תא"ל (לימים רב־אלוף)
רפאל (רפול) איתן,
משמאל ,מדבר בקשר:
רס"ן (לימים תא"ל) מנחם
מיארה ,סגן קצין הקשר
האוגדתי

9

צלם :אברהם ורד .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה 8320/1630 ,1

מגננה בתעלה עד בוקר,
 7אוקטובר
⚫  :061400תקיפה של  200מטוסים מצריים והרעשה
ארטילרית של  2,000קני ארטילריה במשך  53דקות
⚫ כוחות חי"ר מצריים חצו את התעלה במספר
מקומות
◼
◼
◼

ראשי גשר מצריים גדולים בגזרה הצפונית ובגזרה הדרומית .הישגים
מוגבלים בגזרה המרכזית
התקפות קומנדו מצרי בסיני ,כדי להפריע לתנועת כוחות לחזית
הגנת טק"א מסיבית מגבילה את פעילות חיל האוויר

⚫ המצרים הקימו מספר גשרים מעל התעלה והחלו
להעביר טנקים לגדה המזרחית
⚫ אוגדה  ,252עם חטיבות השריון  14 ,460ו־,401
בקרבות מגננה קשים
◼
◼
10

עד הבוקר נותרו רק  100טנקים שמישים
מתוך  16המעוזים המאויישים פונו  ,11והיתר כותרו בידי המצרים
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

גזרת הגולן ,צהריים,
 7אוקטובר
⚫ כוחות מילואים הגיעו לחזית ועצרו את
השיטפון הסורי
◼

 :062300תשע שעות לאחר תחילת הלחימה ,יחידת מילואים
שריון ראשונה (גדוד  266מחטיבה  )179במגע עם הסורים

⚫ צהריים :החזית חולקה לשתי גזרות
אוגדתיות – אוגדה  36בצפון ,אוגדה 210
בדרום
⚫ כשלה התקפת חיל האוויר על מערך הטק"א
הסורי
◼
◼

11

שישה מטוסים אבדו מאש הטק"א הסורית .הושמדו רק שתי
סוללות טק"א מתוך  22מתוכננות
אומצה טקטיקה חדשה :טיסה נמוכה מעל ירדן ותקיפת הסורים
מהאגף ,כדי להימנע ממרבית הטק"א הסורי
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

גזרת התעלה ,ערב 7 ,אוקטובר

⚫ כ־ 850טנקים מצרים בגדה המזרחית

◼ המצרים הרחיבו והעמיקו את ראשי הגשר במספר
קילומטרים
◼ כשלו התקפות ישראליות על ראשי הגשר

⚫ חיל האוויר ממוקד בחזית הגולן
◼ מהצהריים מתחלק מאמץ חיל האוויר בין שתי
החזיתות

⚫ אוגדות המילואים  143ו־ 162הגיעו
לחזית
◼ הגזרה חולקה לשלושה גזרות אוגדתיות
◆

 152בצפון 143 ,במרכז 252 ,בדרום

במצרי המיתלה
◼ הערכות לקרב השהייה ועצירה ְ
והג'ידי
◼ חטיבה  35הוטסה לרס־סודר
12

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק
אוגדה ,143
בונקר
במחנה
טסה ,סיני
עומד מימין :סא"ל (לימים
אל"מ) הלל כרמלי ,קצין
הקשר האוגדתי ,יושב
משמאל :האלוף אריאל
שרון (אריק) ,מפקד
האוגדה

13

צלם :אלי חן .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה נח"ל3719/40 ,

התקפת נגד בגזרת התעלה,
 8אוקטובר

⚫ התקפות נגד בידי אוגדות  162ו־143

◼ תאום לקוי והכנות חפוזות לפני הקרב ,שליטה לקויה
ודיווחים שגויים במהלך הקרב ,פגעו ביעילות כוחותינו
◼ התקפות בלתי מתואמות נהדפו ,באבדות רבות
◼ לטילי נ"ט סאגר הייתה השפעה הרסנית על התקפות
הנגד

⚫ התקיפה נכשלה ,אך תנופת המצרים
אבדה והתקדמותם נעצרה

14

◼ התקפות מצריות ב־ 9וב־ 10לאוקטובר נהדפו
באבדות מצריות משמעותיות
◼ ב־ 12לחודש החליט הפיקוד העליון להתמקד בצבירת
כוח ,לשמור לבל יישחק ,לרכז מאמץ בגזרה הסורית
ולהמתין להזדמנות לצמצום כוח השריון המצרי טרם
חציית התעלה
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק אוגדה  ,162חזית הדרום

ַאדן ( ְבֶרן) .מאחור:
במרכז  :מפקד האוגדה ,האלוף אברהם ָ
זחל"ם רד"ט ,ממנו היו סוללים עם גל 11-קו טלפון למפקד
האוגדה בכל עצירה .קוד יומי למפקדים ,קוד "גזית" ,על אמת ידו
השמאלית של האלוף אדן

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף דובר צה"ל15/4053/5 ,
15

חפ"ק פיקוד
דרום,
אום־חשיבה
במרכז ,מימין לשמאל :עומד :אלוף
(מיל') רחבעם זאבי (גנדי) יושבים:
אלוף פיקוד הדרום ,אלוף שמואל
גונן ,ראש המטה הכללי ,רב־אלוף
דוד אלעזר ,עוזר הרמטכ"ל ,אלוף
עזר ויצמן.

על השולחן :מכשירי שט 900-עם
מגבר שמע טל .92-התילים
הצולבים (ג'מפרים) המשתלשלים
מהתקרה הם אלתור לתוספת
האזנה לרשתות רדיו ,מעבר לתכנון
המקורי של החפ"ק .בשולחן
מותקנות מילואות לקווי נל"ן מגנטו,
שיוצרו במש"א קשר

16

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף דובר צה"לR/4063/1 ,

קרבות בגולן 8 ,אוקטובר
⚫ אוגדה  36בלמה בגזרה הצפונית,
בקרב קשה
⚫ אוגדות  146ו־ 210יצאו בבוקר
להתקפת נגד
◼ ההתקפה השיגה יעדיה
◼  250עד  300טנקים סורים הושמדו
◼ מאמץ חטיבה  1לכבוש מחדש את החרמון לא
צלח

17

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

קרבות בגולן 9 ,אוקטובר
⚫ התקפה סורית נהדפה
⚫ התקפת הנגד ממשיכה
◼  :100950קו הפסקת האש בגולן בידינו
◼ כל הגולן ,פרט לחרמון ,בשליטה ישראלית
◼ הצבא הסורי נהדף מרמת הגולן ,וכושרו ההתקפי
אבד

⚫ עד בוקר 10 ,אוקטובר 900 :טנקים
סורים נפגעו/ננטשו בשדה הקרב
◼ וכמות רבה של ארטילריה ונגמ"שים

⚫ חיל האוויר מפציץ מטרות
אסטרטגיות בסוריה
18

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק
חטיבה ,7
רמת הגולן
מימין לשמאל :סרן
(לימים אל"מ) שלום ארד
(סטולרוב) ,קצין הקשר
החטיבתי ,רס"ן (לימים
אל"מ) אילן סהר ,קצין
המודיעין החטיבתי (גלוי
ראש) ,אל"מ (לימים
אלוף) אביגדור (ינוש)
בן־גל ,מפקד החטיבה,
רס"ן (לימים תא"ל) חגי
רגב ,קצין אג"ם

19

באדיבות עמותת יד לשריון

הכרעה בחזית הצפון,
 12-11אוקטובר
⚫ מאמץ להוציא את סוריה מהמערכה
◼

הכוונה :שבירת הצבא הסורי ואיום על דמשק

⚫ אוגדות  36ו־ 210פורצות בגזרה הצפונית
◼
◼

מתקפת אוגדה  36התפתחה כמתוכנן
מתקפת אוגדה  210נתקלה בהתנגדות קשה ,והיא תוגברה
בכוחות מאוגדה 146

⚫ מתקפת אוגדה  210נעצרה ב־ 12אוקטובר
בצהריים ,עם הופעת כוח עיראקי משמעותי
◼

 40 :130700טנקים עיראקיים הושמדו במארב ישראלי ,ללא
אבדות לנו

⚫  :132230הפגזת ארטילריה ישראלית על
שדה התעופה אל־מזה בדמשק
◼
20

הפסקת הרכבת האווירית הסובייטית
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

גזרת התעלה 14-9 ,אוקטובר
⚫  9עד  13אוקטובר :יציבות
◼
◼
◼
◼

מדיניות של אי שחיקת הכוח
שני הצדדים נמנעו מפעילויות מהותיות
המאמץ הישראלי המרכזי :חזית הצפון
לילה  11-10אוקטובר :תותחי  105מ"מ  M-102הונחתו ממסוק
בג'בל עתקה ,הפגיזו אתרי קשר בכביש קהיר־סואץ ואת מפקדת
הארמיה השלישית ,ויצרו הפרעה מהותית לשליטה המצרית

⚫  14אוקטובר :התקפה מצרית מהותית ,בכוח
של  800עד  1,000טנקים ,נהדפה
◼

בקרב שב"ש נפגעו  250טנקים מצרים ,באבדות קטנות
לכוחותינו

⚫ לילה  16-15אוקטובר :התקפת נגד וצליחת
התעלה – מבצע "אבירי לב"
◼
21

דרך "תפר" בין הארמיה השנייה לארמיה השלישית
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חצית התעלה,
לילה  16-15אוקטובר
⚫ אוגדה  143בהתקפת נגד
◼
◼
◼
◼

לחימה עזה בגדה המזרחית ,לטיהור צירי "עכביש"
ו"טרטור" ומתחמי הנ"ט "טלויזיה" ו"מיסורי"
הפגזה מצרית כבדה על אזור הצליחה
 :160130חטיבת צנחנים מילואים  247חוצה את
התעלה בסירות גומי
 16 :160800טנקים הועברו על "תמסחים" לגדה
המערבית

⚫  16אוקטובר :הכוח בגדה המערבית פעל
כנגד אתרי טק"א והמערך הלוגיסטי,
כמעט ללא התנגדות
◼

22

השתלטות על סוללות טק"א יצרה "חור" במערך
ההגנה האווירית המצרית ,ואיפשרה לחיל האוויר
לפגוע במערך הקרקעי המצרי

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק
אוגדה ,143
צליחת
התעלה
מימין (עם קובע שריון)
סא"ל (לימים אל"מ) הלל
כרמלי ,קצין הקשר
האוגדתי .במרכז :שר
הביטחון משה דיין.
משמאל :האלוף אריאל
שרון (אריק) ,מפקד
האוגדה
23

צלם :מיכה בר־עם .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה 8320/4411 ,1

פריצה בגדה המערבית,
 22-21אוקטובר
⚫ יוצבו הצירים ,הוקמו גשרים ,ואוגדות
 143ו־ 162עברו לגדה המערבית
◼

◼

 17אוקטובר ,אחרי הצהריים :הושלמה הקמת גשר
"יוניפלוט"
 19אוקטובר :0100 ,הושלמה הקמת גשר הגלילים

⚫ פריצה בגדה המערבית
◼
◼
◼
◼
24

 18-17אוקטובר :אוגדה  162חצתה את התעלה
והתקדמה דרומה לסואץ ,אוגדה  252עברה אחריה
והתקדמה מזרחה לכיוון קהיר
 19אוקטובר :אוגדה  143התקדמה צפונה לכיוון
איסמעיליה
 20אוקטובר :כוחותינו השתלטו על שדה התעופה
פאיד והכשירוהו לשימושם
 22אוקטובר :כביש קהיר־סואץ נותק בקילומטר
ה־ ,101הארמיה השלישית כותרה ,נכבש נמל עדביה
מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

חפ"ק אוגדה ,162
הגדה המערבית

במרכז :שר הביטחון משה דיין ,משמאל :מפקד האוגדה,
האלוף אברהם אַ ָדן ( ְּב ֶרן) ,עומד משמאל ,אוחז במיקרופון:
סא"ל (לימים אל"מ) אברהם לביא (לייבל) ,קצין הקשר
האוגדתי

25

צלם :מיכה פן .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף רגיל85329/0 ,

קו הפסקת האש בדרום
⚫  :221852הפסקת אש
◼
◼
◼

הפסקת האש קטעה את התקדמות כוחותינו
בלילה :המצרים תקפו את כוחותינו ,ולכן המשכנו לפעול
הפסקת אש כוללת מ־240700

⚫ הארמיה השלישית ,בפיקוד לווא (אלוף)
עאבד אל מנאעם ואצל ,כותרה בידי
כוחותינו
◼
◼
◼

 45,000חייל
ניסיון פריצה ב־ 26באוקטובר :נהדף
שיירות תספוקת בחסות האו"ם מ־ 28אוקטובר

⚫ טנקים ישראלים במרחק  101ק"מ מקהיר,
על כביש קהיר־סואץ
26

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

קו הפסקת האש בגזרה הצפונית
⚫ הפסקת אש מ־ 24אוקטובר
⚫ כוחות צה"ל במרחק  35ק"מ
מדמשק
◼ שדה התעופה אל־מזה בדמשק – בטווח תותחי
צה"ל
◼ החרמון נכבש מחדש בידי חטיבה  1בבוקר ה־22
באוקטובר

27

מקור המפה :שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים ,קבלת ההחלטות
בפיקוד העליון ,הוצאת מערכות ומודן 2013

תוצאות הלחימה

⚫ כוחות ישראל במרחק  35ק"מ מדמשק
◼ רמת הגולן חזרה לשליטתנו
◼ פאתי דמשק בטווח תותחי צה"ל

⚫ כוחותינו במרחק  101ק"מ מקהיר
◼ כוחותינו התקדמו ללב מצרים
◼ הארמיה השלישית ( 45,000איש) והעיר סואץ מכותרים
◼ כוחות מצריים ברצועה צרה בגדה המזרחית של התעלה

⚫ כוחותינו איבדו  400טנקים 102 ,מטוסים
⚫ צבאות ערב איבדו  2,250טנקים 435 ,מטוסים 18 ,ספינות קרב 43 ,סוללות
טק"א
◼  400טנקים במצב פעולה נפלו לידינו ושולבו בסד"כ צה"ל

⚫ נפגעים:
◼ כוחותינו 2,297 :חללים 6,321 ,פצועים 294 ,שבויים
◼ אויב 19,937 :חללים 35,000 ,פצועים 8,783 ,שבויים

28

חיל הקשר
והאלקטרוניקה
במלחמת יום
הכיפורים
29

ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום
הכיפורים ()1
⚫ ההיערכות של צה"ל לאחר מלחמת ששת הימים שינתה את
תפיסת הביטחון
◼ לא עוד מכה מקדימה/מלחמת מנע ,נוסח מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים,
אלא דוקטרינה דו־שלבית:
◆ השלב הראשון :הצבא הסדיר יבלום
◆ השלב השני :גיוס מילואים ,מתקפה והעתקת הלחימה לשטח האויב

◼ המשמעות :הערכות הגנתית והתבצרות בקווי הפסקת האש

⚫ סד"כ צה"ל הוכפל
◼ עדיפות ראשונה הוענקה לחיל האוויר
◼ בעדיפות שנייה פותח הכוח המשוריין ביבשה
30

⚫ האוגדה הפכה מגוף משימתי לעוצבת היסוד ביבשה

ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום
הכיפורים ()2
⚫ ביוזמת מצרים התחוללה מלחמת התשה
◼ הלחימה הקשה הייתה בגזרה המצרית
◆
◆

◼
◼
◼
◼

הוקם מערך של  33מעוזים בקו התעלה ,שבהמשך תוגבר ב־ 11תעוזים בקו יותר עורפי
הקו דולל ערב המלחמה .רק  16מעוזים אויישו ,ו־ 4נוספים שימשו לתצפיות יום

התפתחה – והוכלה – פעילות חבלנית ברצועת עזה
נבלם מאמץ לבצע לוחמת גרילה ביהודה ובשומרון ,והגבול הירדני בבקעת הירדן הפך
לגזרת לחימה עיקרית
חלה הסלמה גם בגבול סוריה
כישלון המחבלים לתקוף את ישראל מגבולותיה הביא לכך שהם עברו לפעול כנגד יעדים
ישראליים בחו"ל

⚫ צה"ל ביצע עשרות פשיטות מעבר לקווי האויב
⚫ מלחמת ההתשה הייתה ממושכת ,קשה וכואבת
31

ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום
הכיפורים ()3
⚫ התקופה אופיינה בפעילות קדחתנית בחיל הקשר והאלקטרוניקה
◼ בצד ההתעצמות – חידוש מערכי הקשר העיקריים
◆ ציוד התג"ם ,הת"ג התא"ג והרד"ט הוחלף בציוד המודרני והמתקדם באותה עת
◆ השקעות מהותיות בפריסת תשתיות תקשורת נייחות תת־קרקעיות והקמת מתקני
תקשורת ואתרי שליטה
◆ פריסת קשר קווי תת־קרקעי למוצבים בקווי הגבול

◼ אימונים נרחבים ,בצד פעילות מבצעית בהיקף משמעותי
◆ שמירה על רמה גבוהה של כשירות ומוכנות

⚫ בתקופה זו פיקדו על חיל הקשר והאלקטרוניקה שני קציני קשר
ראשיים
32

◼ תא"ל משה גדרון ,מאוגוסט 1966
◼ תא"ל שלמה ענבר ,מאוגוסט 1972

ציוד תג"ם VRC

מקמ"ש ידני מח524-
33

מקמ"ש אוטומטי מח246-

מקלט עזר מח442-

ציוד תג"ם PRC

34

מקמ"ש נישא מק25-

ערכה לרכב מק53-

קשר פנים
(קש"פ) ברק"ם
קפ2298-
לאיש צוות

קפ2297-
לנהג

חדר לימוד קש"פ לצוותי רק"ם
35

קפ2742-
להחלפת ערוצים

מח203-
מגבר חירום

ציוד חד־פס חדיש

36

מק106-

הפעלת מק 106-בנגמ"ש

ציוד תא"ג חדיש

מקמ"ש נישא מק660-
37

ערכה לרכב מק240-

מרשם
קשר
רדיו
בגדוד
טנקים

38

ציוד קשר קווי

39

מרכזית שדה מרכ22-

טלפון שדה טל312-

ציוד רד"ט חדיש

40

מקמ"ש רד"ט בתחום תא"ג מק200-

אנטנות רד"ט אנ1202-

ציוד רד"ט חדיש

נגמ"שי רד"ט ,חזית הדרום ,מלחמת יום הכיפורים
41

תק"ש רד"ט – תקש324-

אנטנות
עורק זרוי
טרופוספרי
בשארם
א־שייח',
1971

42

הטמנת כבל קואקסיאלי בסיני

43

מיכל מגברים

מחרשת כבלים

מרכזית
טלפונים ארצית
(מצ"א) ,שנות
השבעים

44

מכ"ם
"קשת"

45

צלם :אבי שמחוני .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה סדרה 902/2 ,2

פריסת
מחלקת
לוחמה
אלקטרונית
בסיני,
מלחמת יום
הכיפורים

46

צלם :מוריס .באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ,אוסף במחנה 8320/515 ,1

מערך
המחשבים
התמקד
בלוגיסטיקה
וניהול כוח
אדם

ההתפתחות הטכנולוגית
איפשרה שינוי הקלט־פלט:
מעבר מכרטיסי נייר מנוקבים
למסופים בתקשורת

47

באדיבות ארכיון ממר"ם

חיל הקשר והאלקטרוניקה במלחמת יום
הכיפורים
⚫ החיל היה מוכן למלחמה
◼
◼
◼

הצטיידות ,השקעה בתשתיות ,הדרכה ואימונים ,בצד כוננות גבוהה ,היו הבסיס לכשירות הגבוהה ולמוכנות ליום
פקודה
הניסיון שנרכש במלחמת ההתשה תרם לבניית יכולות החיל
חיילי ומפקדי החיל היו מסורים ונחושים

⚫ החיל נתן חופש פעולה מבצעי לשרשרת הפיקוד
◼ מערכות הקשר היו גמישות והתאימו עצמן במהירות לשינויי סד"כ וציוות כוחות ולמצבי הקרב המשתנים
◼ הלחימה המחישה את החשיבות של תורה ,אימון ,יכולות מקצועיות ,יוזמה ומנהיגות

⚫ ללוחמה אלקטרונית (ל"א) היה תפקיד חשוב בלחימה
⚫ לתחזוקת הקשר משקל חשוב ביכולת הלחימה
◼
◼

תחזוקה שוטפת של מחסני החירום
תחזוקה יעילה בשדה הקרב ,בדגש על קשר פנים ברק"ם

⚫ הלחימה הדגישה את הצורך בקשר בטוח וחסין ,בכל רמות הפיקוד
48

◼

זו הייתה בין ההמלצות העיקריות של ועדת אגרנט

יזכור
הלחימה הייתה קשה ועקובה מדם
לצה"ל היו  2,297חללים 6,321 ,פצועים 294 ,שבויים
לא שכחנו ולא נשכח
49

להכיר את העבר ,לחיות את ההווה
ולהאמין בעתיד
קֹובנֶר
ַא ָבא ְ
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