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 התשפ"ב  תמוז

   2022 יולי
 

 במלחמת סיני  חיל הקשר

 מלחמת סיני 

  29ה־התנהלה בין בריטניה, צרפת וישראל לבין מצרים, בין  ,  'קדש'סיני, הידועה גם כמבצע    מלחמת

 .ן. בריטניה וצרפת יזמו את המלחמה וישראל הצטרפה אליה 1956בנובמבר  5באוקטובר ל־

לראשונה  . במלחמה הופעלו  לאחר מלחמת העצמאות  הראשון לצה"לתה המבחן  ימלחמת סיני הי 

 כלי נשק חדשים, בהם הצטייד צה"ל מאז מלחמת העצמאות. ו  תורות הלחימהמערך המילואים, 

ב־ המלחמה   מוחלטת  בהפתעה  הצנחנים  1500בשעה    באוקטובר  29נפתחה  גדוד  בהצנחת   ,890  

המיתלה למעבר  לניתוק מזרחית  האוויר  חיל  בפעילות  (שהיו    ,  בסיני  המצרים  של  הטלפון  קווי 

כוחות   נעו  המלחמה  במהלך  וראס־א־נקב.  כונתילה  מוצבי  ובכיבוש  עיליים)  טורים  על  מבוססים 

במספר צירים   בפיקוד אל"מ יהודה ואלך עם שתי    38כוח אוגדתי (אוגדה    – צה"ל לסיני, בדירוג, 

ציר המרכזי  ) ב10, חטיבה  4חטיבה    –ושתי חטיבות חי"ר    –  37, חטיבה  7חטיבה      –חטיבות שריון  

(אוגדה  איסמעאלייה  – עגיילה  ־ אבו  –קציימה   אוגדתי  כוח  עם    77;  לסקוב,  חיים  האלוף  בפיקוד 

חטיבה   חי"ר,  חטיבה  1חטיבת  שריון,  וחטיבת  ב27,  קנטרה)  אל  עזה  מרצועת  הצפוני  כוח  ציר   ;

';  שייח־נקב לשארם א־א   אסמר  9; חטיבה  מיתלה  תמד, נחל,  –  ציר הדרומיב  202חטיבת הצנחנים  

עם    1956בנובמבר    5־כיבוש חצי האי סיני הושלם בבוקר ה  .כבשה את רצועת עזה  11חטיבת חי"ר  

 . 'שייח־רם אאכיבוש ש

טיר מיצרי  כי  שהובטח  לאחר  מסיני  נסוגה  ושלוש  א ישראל  ישראלי,  לשיט  פתוחים  יהיו  ן 

הצהירו כי תתמוכנה בישראל אם תפעיל את זכותה    –הברית, צרפת ובריטניה    ארצות  – המעצמות

להגנה עצמית נגד חידוש ההסגר או חידוש פעילות הפידאיון מרצועת עזה. כוח חירום של האו"ם  

 ן. איט במיצרי טיריכחיץ בין הצדדים, להבטחת רגיעה וחופש שנפרס 

 צה"ל במלחמת סיני 

מלחמת עד  העצמאות  ממלחמת  היו    השנים  הרזות'סיני  השנים  ישראל    ' שבע  מדינת  צה"ל.  של 

הצעירה הייתה במצוקה כלכלית קשה. העדיפות הלאומית הייתה קליטת עלייה המונית, אספקת  

לכינוי   שזכתה  התקופה,  ותעסוקה.  דיור  בסיסיים,  הצנע'מצרכים  בהקצאת  'תקופת  התאפיינה   ,

ביטחון.   לנושאי  מצומצמים  בפברואר    ישראלמשאבים  כלכלי  1952אימצה  חירום   1ת,תכנית 

סדירות   חטיבות  לשלוש  צומצם  צה"ל  סד"כ  שהוקצו לביטחון,  המשאבים  יותר את  עוד  שקיצצה 

(שתי חטיבות רגלים וחטיבת שריון אחת). צה"ל פעל בתנאי משבר תקציבי מתמשך. הצבא הסדיר  

תהליך מסודר ומקיף של עיצוב מחדש והתמקצעות בראייה כוללת  ביצע צה"ל    1950משנת    2צומצם.

 
 . 'צנע'במסגרת תכנית החירום הכלכלית הונהג משטר קיצוב, שכונה    1
 . 1956בוטל פיקוד הדרום והפך למחוז דרום בפיקוד המרכז. הפיקוד הוקם מחדש בתחילת שנת   1955בשנת   2
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לתקציב תלת שנתי והחל ליישם תהליכי הצטיידות ארוכי טווח, שיקנו לו יכולת להגן    ורחבה, עבר

מנע.  למלחמת  לצאת  יכולת  פותחה  ואף  ערב,  צבאות  של  כוללת  מתקפה  מפני  המדינה  צה"ל    3על 

מחץ   כוחות  ופיתח  המודיעין  מערך  את  אוויר   –חיזק  הפיקודים    חיל  שלושת  הוקמו  וצנחנים; 

דות הפיקוד והשליטה; הוקמו ואומנו מפקדות אוגדה, כמפקדות משימתיות,  המרחביים ונקבעו יסו

שליטה  למפקדת אוגדה באותה עת נבנתה     לריכוז מספר חטיבות ואלמנטים אחרים למאמץ מלוכד.

חי"ר חטיבות  ממונע  על  לצבא  רגלים  מצבא  הפך  ומשוריי  ,(צה"ל  מלחמת    ןממוכן  לאחר  בעשור 

מפקדת  סיני) דילוג  ובעת  החדש. ,  במקום  המפקדה  לפריסת  עד  מוחלט  קשר  ניתוק  היה  אוגדה 

, במסגרת תמרון דרום (תמ"ד). יחידת קשר  1952התרגיל הראשון של מפקדת אוגדה התקיים בשנת  

 4חיילים. 96אוגדתית מנתה אז 

 חיל הקשר במלחמת סיני 

סיני מלחמת  על  הקשר'  חיל  'סקירת  את  מציג  המצורף  הכוננה  ,המסמך  את  התכנון  מתארת  ות, 

המבצע,   מהלך  וההצטיידות,  ההתגייסות  המבצע  וההכנות,  המבצע. לקחי  בתום   5וההתארגנות 

, אך לא  חיל הקשר והקשיים עמם התמודד במלחמת סיני  פעילות המסמך מציג תמונה נאמנה של  

 את המסמך. גבשו רק לאחר הוצמציג לקחים של ממש, שכפי הנראה הת

הקשר העיקרי באותה עת היה 'קשר קווי סטטי', על בסיס 'צירי קשר קוויים תת־קרקעיים' שהוקמו  

שהושלמו בקשר לעוצבות בשטחים קדמיים בציוד נושא ארבע־ערוצים שהופעל    6בידי משרד הדואר, 

טלפרינטרים באמצעות  הועברה  כתובה  תעבורה  שדה.  ובכבלי  רדיו־טלפון  ובאמצעות    באמצעות 

אוויררצים ולסיוע  ממונה  לדרג  השדה  מעוצבות  אלחוטי  קשר  בת"ג  (קס"א)  .  במורס   7. נעשה 

-בגדודים לוחמים הופעל קשר תג"ם (מק  8  .191-רשת פיקוד בת"ג עם מק  הת הופעלבחטיבות לוחמו

 , שהופעל בחלק מהיחידות. 10-ומק 6-חדיש, מק תג"ם . ערב הלחימה הגיע ציוד)536-ומק 300

 לקחי מלחמת סיני 

לקחי מלחמת סיני והתעצמות צבאות האויב הניעו תהליך של תמורות משמעותיות בצה"ל. בעשור  

סיני   מלחמת  ממונע,  לאחר  לצבא  רגלים  מצבא  והפך  ומשמעותית,  מהפכנית  תמורה  צה"ל  עבר 

סד"כ הטנקים גדל    9משוריינות וממוכנות.  11חטיבות, מהן  21ל־   12ממוכן ומשוריין. הסד"כ גדל מ־

ל־ט  350מ־ סיני  במלחמת  הימים  טנקים  1,300נקים  ששת  ב־במלחמת  הצטייד  הצבא   .2,500  

 . זחל"מים. מיומנות הלוחמים הושגה באמצעות משמעת נוקשה ואימונים קפדניים

 
בין שתי המדינות בעקבות   וחיזוק הקשרים הביטחוניים 1952להסכם השילומים  בין ישראל לגרמניה מספטמבר   3

 הצטיידות צה"ל. כלכלת ישראל ועל היו השלכות חיוביות מהותיות על  ההסכם
 .1952מאי  14, אג"ם/מת"ם, 52/22-1709 תמרוני תשי"ב, –אוגדה סא"ל י. לחובר,   4
 . 1034/1965-379צה"ל ומערכת הביטחון   ארכיון  5
הדואר מספר צירי כבלים תת־קרקעיים וטורים עיליים מצריים, ששימשו לאחר כיבוש סיני שיקמו אנשי משרד    6

 את כוחותינו. 
 רשתות הקס"א, שהופעלו בידי אלחוטנים מיומנים ומתורגלים, הפכו לרשתות הפיקוד העיקריות במלחמה.  7
 על קשר ת"ג.), והדבר השפיע לרעה 19וה־ 18ה שנת שפל בפעילות השמש (בין המחזור הסולרי ה־תהיי 1956שנת   8
חטיבה עם שני גדודי טנקים וגדוד חרמ"ש  כונתה חטיבה משוריינת. חטיבה עם גדוד טנקים ושני גדודי חרמ"ש    9

 .כונתה חטיבה ממוכנת



3 
 

חדישים    10טנקים מדגמי שרמן, סופר־שרמן ב  צוידוכוחות השריון   פטון  ,  AMX-13מדגמי  וטנקים 

('מגח'( וצנטוריון  מתנייעים.  'שוט')  לתותחים  נגררים  מתותחים  הוסב  מהארטילריה  גדול  חלק   .(

ו־  81מרגמות   זחל"מים.  120מ"מ  על  הותקנו  צו   מ"מ  בתול"רים  יהחי"ר  ג'יפים.    106יד  על  מ"מ 

 במערך הלוחם נעשה שימוש נרחב ברכב אזרחי מגויס. 

הותי על חיל האוויר,  הושם דגש מ.  חשיבות חיל האוויר בלחימה המודרנית  הפנימה את  מלחמת סיני

לו.  הוקצתה  הביטחון  מתקציב  האוויר    11וכמחצית  וב ב  הצטייד חיל  ־ סופר  קרב  מטוסי מסוקים 

   .3ומיראג'   מיסטר, ווטור

מהותיות   תמורות  עבר  צה"ל  של  והשליטה  הפיקוד  אחד    לאחרמערך  שכן  סיני,  מלקחי  מלחמת 

העולם   ממלחמת  המיושן,  הקשר  ציוד  כי  היה  סיני  צבא  מלחמת  של  לצרכים  עונה  לא  השנייה, 

לאחר מלחמת סיני כללה את מיטב    12מודרני. ההצטיידות המסיבית של חיל הקשר והאלקטרוניקה 

רדיו־טלפון. במקביל לכך  ציוד  תג"ם ות"ג וציוד הקשר שהיה מוכר אז במערב, ובעיקר ציוד רדיו  

בדרגי השדה  קדות העיקריות  השתנו תורות ההפעלה, מוסדו החפ"קים (חבורת פיקוד קדמית), המפ

קשר.  רכבי  של  גדולה  בכמות  הצטיידות  ונעשתה  הנייחים,  הפיקוד  החטיבה    ומוצבי  מפקדות 

להתבסס על הורדת אמצעים וצוותים    והפסיקוכגוף עצמאי מבחינת אמצעי תקשורת,  נבנו  והאוגדה  

 , ומוסדה תחזוקת אמצעי הקשר בדרגי השדה.ממפקדת הפיקוד

ערוץ רדיו תג"ם שנקבע כערוץ    –לקח חשוב נוסף של מלחמת סיני היה קביעת 'ערוץ חרום חש"ן'  

ומטרתו   לו,  האזינו  חרמ"ש  ופלוגות  טנקים  בפלוגות  מ"מ  מרמת  המפקדים  שכל  זיהוי  חירום, 

זה    ץ. ערו ותאום חבירת כוחות בלתי מתוכננת  חשש ירי כוחותינו על כוחותינו  זיהוי בעת  –וחבירה  

 ץ משותף למכשירי קשר תג"ם בתחום החש"ן ובתחום החי"ר. רומה"ץ, שהיה ע 38.5בתדר   נקבע

 

 

 ן דניאל רוזאל"ם בדימוס 

 

 

 

 
תותח    M-51סופר־שרמן    טנקי  10 עם  שרמן  טנקי  טנקי    105היו  של  שריון  לחדור  היה  שיכול  בהם   T-T/55-54מ"מ, 

 מנוע דיזל ומזקו"ם (מערכת זחלים, קפיצים ומרכבים) רחב.לטנקים אלה היה  הצטיידו צבאות  ערב,
 עבר מטה חיל האוויר מרמלה לקריה בתל אביב, ושופר שיתוף הפעולה עם צבא היבשה. מלחמת סיני לאחר   11
 שונה שם החיל לחיל הקשר והאלקטרוניקה.  1961בשנת   12




















































































































































































