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 הקדמה

פו וקשר בעזרת זירוי עבודת מורשת חיל הקשר והתקשוב בנושא מערכת הטרו אתמסמך זה מציג 

הימים -ששתיל בתקופה שלאחר מלחמת חשובים בחהטרופוספירי, אחד הנושאים המרכזיים ו

 יום כיפור. מלחמת ובמהלך

 של אנשים.מבוטל מספר לא בעבודה זאת לקחו חלק 

 העבודה. ומבנהף פעיל בתוכן דור, מנחה העבודה, היה שות-אלוף משנה במיל' אהוד בן

 היווהעבודה. בנוסף הוא רלוונטיים ביותר לאת צוות העבודה לתכנים הרצויים וה הכוויןדור -בן

בנושא  בעלי רקעום הידע הטכני הרלוונטי לעבודה, שכן כל חברי הצוות אינם חבתנדבך חשוב 

 קשר.

 .ת מורשת חיל הקשר והתקשובנשיא עמותנרצה להודות לאלוף במיל' שלמה ענבר, 

שכן הוא כיהן  ,הידע הרב שלו בנושאמ ותרםענבר נפגש עם חברי הצוות מספר פעמים  האלוף

 .מרכזי תפס חלקהטרופו  אשר בה נושא כקשר"ר בתקופת מלחמת יום הכיפורים

סא"ל שר ו (יוסקה)סא"ל במיל' יוסף  השתתפותבבהשתתפותו וענבר פגישה  יזם האלוף ,כמו כן

 ,קיבלנו מידע רב ממקור ראשון אודות הקמת מערכת הטרופו , פגישה בהמתתיהו יהודהבמיל' 

 התקנתה ותפעולה.

 אנשי קשר רלוונטים לעבודה. באיתורולן,מרכז הועדה, סייע רבות רס"ן במיל' אבי ג

 מתוך דבריו של האלוף במיל' שלמה ענבר, נשיא עמותת חיל הקשר והתקשוב:

 בראשותו החיל ומורשתוהתקשוב  הקשר חילחללי  להנצחת העמותה של הינה העבודהיוזמת  "

 ".האקדמית הועדה" הקמת באמצעות ענבר שלמה( 'מיל) האלוף של

 :הןהמורשת  דותובע מטרות

 ושנעשה בנעשה הקרובות בשנים החיל של המנהיגים שיהיו, הקצונה מערך את לשלב .1

 .מורשת של שורשים מבחינתוהתקשוב  הקשר בחיל הקרובות בשנים ושיעשה

 לא אבל,  בטכנולוגיה עוסקים ,הטכנולוגים בעיקר, היום של הדורות כי לדעת נוכחנו .2

 ".העם לרשות" בטכנולוגיה

ובלי  בערך להתקיים אפשר אי מורשת בלי שכן, חשוב נושא הוא מורשתה ונושא מאחר

 .ביותר החשוב הדבר היא המורשת ,לרשתאת הארץ מורשת אי אפשר 

 עצום ידע, עבר אין כאילו כלומר. מחדש בראשית ספר את מתחילים פעם שכל ראינו .3

 שכבר ידע מאוד הרבה יש. נעלם, לאיבוד הולך,  ותיקים של במוחותיהם ושאגור שמוצפן

 .היום איתנו נמצאים שלא האנשים עם הלך

 .הקורסיםחניכי  של מורשת עבודות של בצורה הזה הידע את להנציח היא הכוונה

 חיל משפחת - רצף אותו את ליצור ל מנתע. הותיק הדור עם הצעיר הדור את להפגיש .4

 מקדם העבר אלא, עבר אין כאילו מחדש פעם כל נולדת לא הקשר חיל משפחת. הקשר

 .העתיד את יקדם וההווה ההווה את

 מכיוון, מאוד משכילות או מאוד מקיפות, מאוד מעמיקות עבודות שתהיינה מצפים לא .5

 לצפות לא ניתן ,בלבד ימים מספר יםמקדיששכ, הקורס כדי שתוך יבין וירא בר שכל
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הן , תוכן מבחינתהן  זה נכון .עבודה על וחצי שנה/שנה שמשקיע מישהו של לעבודה

 . העבודה איכות מבחינת הןו היקף מבחינת

 יכולות עם היום )הצוערים( שלכם הידע את גם האלה העבודות לתוך תלקטגם מ זושיטה 

 .'וכד ובספרים באינטרנט נבירה ,מהירות כגון שלכם

 פה יושב שאני כמו, הותיקים של הידע את להעביר מצליחים אנחנו )הצוערים( דרככם

 מתחילו טרופו של הנושא על יושב הייתי לא, הייתם לא אתם לא אם. היום איתכם

 את מעניין זה מה אבל מעניין)זה נושא( . ר"קשר סגן כשהייתי עשיתי מה להיזכר

 .מתפתחים דברים איך ולהראות לדבר מאוד חשוב? כך-כל האחרים

 להווה שלנו ומהזכרון שלנו מהידע חלק דרככם מעבירים שאנחנו הוא שקורה מה בעצם אז

 .הבאים ולדורות

 ועוד אנשים ארבעה ועוד אנשים ארבעה של צוות, אצלכם התודעה את מעוררים אנחנו, נוסף דבר

 הדבר .מהר מתחלפים יום ביום שתעשו הדברים. המורשת נושא של לחשיבות אנשים ארבעה

 בשום רשומות לא הן אבל, ההסטוריה של בדותוהע הן אלו ושממשיך שקיים האמיתי היחיד

מתעדים את  והמתכלה המתחלף, הסוער והמבצעי הטכנולוגי העולם בתוך אנחנו אז. מקום

 העבודות האלו.

 צורך אתו כרגע אתכם שבוחנת עבודה עושים רק לא אתם. ביותר חשובה עבודה עושים אתם

 .בראיונות להסתפק ולא חומר שלכם לעבודה להכניס חשוב וכן ,חשוב יותר משהו אלא, העבודה

 זה, עבודות מאות נהותהיי קורסים של שנים 10 של חומר שיתאסף ,שנים 10 שבעוד מכייון

 .עצום  Data Base יהיה)לבסוף(  .מורשתה מרכז של Database-ב למידע וסףתוי

 הגרעין היא הראשונה העבודה, כך. נושאים אותם על וחוזרים - נושאים לפי העבודה את עושים

 . בובה רוסית - "בבושקה" של מודל נוצר וכך הקודמת העבודה על מידע מוסיפה עבודה וכל

.  בעתיד גם יהיה אלא לעבר שייך ולא ,קיימת)של הטרופו(  התפשטות של והתופעה ,קיים הטרופו

 ולצרכים הטכנולויות ליכולות בהתאם צורה ולובש צורה משנה - המטהמורפוז עוברהוא 

 לעשות יודעיםאלא , םאות לשנות ניתן ולא בטבע שקיימים הפיזיקליים ולקבועים עייםבצהמ

 : עליהם מניפולציה

 , העולם בריאת בזמן נקבעה שהיא - ההתפשטות צורת :1 קבוע

 בתחום להשתמש ניתן זמן תקופת כלב, תדרים הרבה יש. פיזית שישנם התדרים כמות :2קבוע 

 התווספו םהשני ועם ונאנו במיקרו להתשמש ניתן היה לא פעם לדוגמה. תדרים של יותר גדול

 .אלו טכנולוגיות

 " (.מ"פו דוגמת) המתקדמים לקורסים גם כיום נכנסת העבודה

 רך עימו ועל ידי, מתוך ראיון הנעהאלוף במיל' שלמה ענבר, נשיא עמותת חיל הקשר והתקשוב)

  (23/8/13העבודה בתאריך צוות 
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 מבוא

טרופוספירי, אחד הנושאים המרכזיים העבודה עוסקת בנושא מערכת הטרופו וקשר בעזרת זירוי 
 יום כיפור.מלחמת הימים ובמהלך -יל בתקופה שלאחר מלחמת ששתחשובים בחהו

הטרופוספירה, -בת האטמוספירה הנמוכה ביותרכרי, הנעזרת בשיבעזרת שיטת זירוי טרופוספ
 ניתן לשדר אותות רדיו המגיעים למרחקים ארוכים. -ומכאן גם שמה של המערכת

מת מקלטים רגישים ואנטנות מיוחדות, עליהם נסביר גים כדומשימוש ברכיבים מותאבעזרת 
בהרחבה בפרק הטכני, ניתנת גם היכולת ליצור עורק קשר רב אפיקי איכותי לאותם מרחקים 

 גדולים.

 אנחנו -ואומר בא המרכזי הרעיון כאשר, טווח ארוך אפיקי-רב לקשר מיועדות הטרופו מערכות"
 התפשטות של הפיזיקה את ,האטמוספירה של הפיזיקה את, הטכנולוגיה מיטב את מגייסים

 .ביינים תחנות ללא גדולים מרחקים פ"ע לגשר הולכים ואנחנו הגלים
, ביינים תחנות 3-4 -ב צורך היה מיקרוגל באמצעות בקישור מ"ק 100 של בקטע אם כלומר

 שקיימים הסיכונים, הקרקע תנאי בעקבות שיקולים של זה. אחד כמקטעזאת  ניתן לבצע בטרופו
 "  )אלוף במיל' שלמה ענבר('.וכו לוגיסטיקה בדרך לריבוי תחנות האוייב מפני

 ששת במלחמת והחיל ר"הקשר בפני הועלה אשר מבצעי לצורך כפתרון ל"לצה הובא הטרופו נושא
 .ארוכים רב אפיקית לטווחים איכותית תקשורת לספק הצורך- הימים

 כאשר, ישראל מדינת של הצרים גבולותה בתוך ופעל הצבא והחיל הימים ששת מלחמת לפני עד
 בעזרת תקשורת קצרים טווחים על לגשר הצליחו איתם, יותקוו מערכות היו התקשורת מערכות

 '.וכו רדיו, תקווי
 ,עצומים מרחקים , נוצרו'א שייח סיני ושארם של עם הכניסה למרחבים הימים ששת במלחמת
 .הארץ ממרכז קילומטרים מאות של מרחקים

קרוב וישוב  תעופהה שדהכוחות יבשה, , האוויר חיל נמצאו שייח'-א שארםאזור בבאותה עת, 
מרכז הארץ תקשר את הפיקוד משאיכותית  תקשורתיל נדרש לספק הח. על כן, בתהליכי הקמה

 שייח'. -אל מרחב שלמה, מרש"ל, בשארם א
גדולים כאלה,  במרחקים ולגשר טלגרפיה/דיבור להעביר נדרש כאשרבעזרת הטכנולוגיה הקיימת, 

 .מודרני לצבא הדרושה התקשורת את לספק היה באפשרות החיל לא
 אנשים עם והתייעץ ב"לארה נסע, גדרון ז"ל משה ל"תא, דאז ר"הקשר, הז בעקבות צורך

 .טרופוסקטר מערכת על רכש סוכם ,שחזר לאחר. מומחיםעם ו חברות עם ,מהמקצוע

קוראיה  דרום בין, קוריאה במלחמת. הטרופוסקאטר את המצאנו ולא אמריקה את נויגיל לא"
 קשה היה השטח(. מ"ובריה סין) הקומוניסטי הגוש עם קוראיה צפון למול המערב עם מדינות

 .הטרופוסקטר פותחאז  - המלחמהונדרש קשר רב אפיקי לצורכי  מאוד

 )אלוף במיל' שלמה ענבר( ".Dew Line למשל מקומות בכמה ב"בארה בשימוש הייתה המערכת

 דרך ארוכים למרחקים להתקשר האפשרות את םייהאזרח לגורמים סיפק צה"לבאותה תקופה, 
 .סיני בדרום וגם והצפונית המערבית בסיני גם ,הצבא של המערכות

 אתר הטרופווה הטרופו מטרה לצבא האויב המצרי, ולכן ספג במהלך מלחמת יום הכיפורים היו
 מצד המצרים מיד עם פרוץ המלחמה.התקפות שייח' -בשארם א

 

  



 –בלמ"ס –
 

- 6 - 
 

 הועדה    למחקרים   ואקדמיה
 בעלי תפקידים בחיל הקשר שהיו מעורבים בהקמת עורקי הטרופו

 קשר"ר במלחמהנשיא עמותת מורשת חיל הקשר והתקשוב,  - שלמה ענבר (מיל')האלוף  .1
 .ר, בזמן הקמת הטרופו כיהן כסגן קשר"יוה"כ

 ולאחריה. הימים 6בתקופת מלחמת קשר"ר  - ז"ל תא"ל משה גידרון .2

אלוף משנה מפקד מש"א כ, סיים במקשר"ר דאז ראש ענף טכני -ז"ל עקיבא לנדןאל"מ  .3
7300. 

 .הטרופו הקמת על הממונה ,ענף טכני במקשר"רב היה - שר (יוסקה)יוסף  (מיל') סא"ל .4

-צריפין פעיל בצוות ההתקנות של תחנות הטרופו היה - מתתיהו יהודה (מיל'ל )סא" .5
 .שייח'-שארם א

על נושא הבינוי של אחראי  בענך טכני במקשר"ר שהיה מהנדס - נפתלימיקי אל"מ )מיל'(  .6
 עורק הטרופו.

כ. ראש בתקופת מלחמת יוה" 7300 מש"אקצין עבודות ב - דור-ד בןאהו (מיל')אל"מ  .7
 ורמ"ח תכנון ארוך טווח )תא"ט( פרוייקט אבן יקרה
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 תקציר 

חד הנושאים המרכזיים העבודה עוסקת בנושא מערכת הטרופו וקשר בעזרת זירוי טרופוספירי, א
 הימים ובמהלך מלחמת יום כיפור.-יל בתקופה שלאחר מלחמת ששתוהחשובים בח

הטרופוספירה, -בעזרת שיטת זירוי טרופוספירי, הנעזרת בשכבת האטמוספירה הנמוכה ביותר
 לשדר אותות רדיו המגיעים למרחקים ארוכים. ניתן -ומכאן גם שמה של המערכת

 יוסברבעזרת שימוש ברכיבים מותאמים כדוגמת מקלטים רגישים ואנטנות מיוחדות, עליהם 
בהרחבה בפרק הטכני, ניתנת גם היכולת ליצור עורק קשר רב אפיקי איכותי לאותם מרחקים 

 גדולים.

רלוונטים לנושא הקשר בזירוי ם ההטכני הנושאיםהעבודה מכילה פרק טכני המכסה את כל 
 טרופוספירי ומערכות טרופוסקטר. 

ת השיטה ומה צריך בכדי להשתמש סוקר את עקרונומידע בסיסי ומושגים טכניים, הפרק מכיל 
 .משווה את המערכת לשיטות קשר אחרותות היתרונות והחסרונות של המערכת מציג אבה, 

 מבצעי. -בהמשך העבודה אנחנו נכנסים אל הפרק המורשתי
זהו הפרק העיקרי שבו מתמקדת עבודה זו. העבודה באה להביא לידי הקורא את ההיבטים 

ימים  םובכך להנציח אותה בחשיבותה באות ,ם והמבצעים שהולידה מערכת הטרופוהמורשתיי
 אליה.נלוותה שואת יוקרת החיל 
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 שיטת מחקר

 החומר בעבודה נאסף ממקורות מידע שונים ומגוונים.
עם ותיקי החיל. באמצעות ראיונות  הושגן המורשתי גדול של המידע בעבודה המתייחס לפההרוב 

 :ניהם כלולים יב

 נשיא עמותת מורשת חיל הקשר והתקשוב. - האלוף במיל' שלמה ענבר 

 מנחה העבודה. - דור-אל"מ במיל' אהוד בן 

  שר. (יוסקה)במיל' יוסף סא"ל 

  'מתתיהו יהודהסא"ל במיל. 

 תמללנו ואת המידע חילקנו לפרקים ע"פ ראשי הפרקים שקבענו במבנה העבודה.את הראיונות 
 :ומותיקי החיל בנוסף לראיונות, השגנו חומר שאספנו ממרכז המורשת

 מאמרים וכתבות 

 מצגות של החיל 

 ספרים 

 מסמכים תיעודיים של אותו תקופה 

 גליונות 

 DVD 

 'וכו 

 השגנו חומר טכני, תמונות ומעט חומר מורשתי.דרך נוספת הייתה להיעזר באינטרנט, באמצעותו 

ווים את גוף ההמ, מבצעי-לקנו לשני פרקים גדולים ומרכזיים, טכני ומורשתיהעבודה חיאת 
 העבודה, ולכל שאר החלקים בעבודה, לדוגמה: מבוא, תקציר, סיכום וכו'.

 עת חברי הצוות.בין ארבלתחומי אחריות העבודה חילקנו  את חלקי
במהלך ותיקי החיל והקליטו ראיונות אלה.  אנשים אשר יצאו לראיין אתבכל פעם היו לפחות שני 

 הראיונות ולאחריהם סיכמנו אותם )נעזרנו בהקלטות(.
אחרי שאספנו מספיק חומר, כל אחד מאיתנו ריכז את החומר הרלווטי אליו ע"פ תחום האחריות 

 שחולק בהתחלה.

 :חלוקת הפרקים היא

 הקדמה 

 ה אישיתנימ •

 עוזרים ותודות •

 מאת האלוף )מיל'( שלמה ענבר-מטרות העבודה וחשיבותה •

  מבוא 

 הצגת הנושא  •

 רקע היסטורי ומדיני על התקופה •
o )מלחמת ששת הימים והשלכותיה )גבולות 
o מלחמת יום הכיפורים 
o מאורעות כלליים 

 סקירת חיל הקשר בתקופה הרלוונטית •
o מבנה החיל 
o בעלי תפקידים רלוונטיים 

 תקציר •
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o עיקרי העבודה 
o מסקנות עיקריות 

 שיטת מחקר •
o איסוף החומר 
o ניתוח החומר 
o תכנון העבודה 
o חלוקה לפרקים 

 מילון מושגים •
o  מונחים צבאיים 
o מונחים טכניים 

 פרק טכני 
 . הצגת שיטת קשר בזירוי טרופוספרי1

o קשר לטווחים ארוכים 
o שימוש בשכבת הטרופוספירה לזירוי האותות 

  
 . עקרונות הכרחיים לעורק טרופו2

o  משדרים רבי עוצמה 
o מקלטים רגישים 
o תדר ומרחבי-קליטת שוני 
o אנטנות כיווניות גדולות מימדים 
o אפנון תדר 

 . ביצועי מערכת טרופו3
o איכות אפיקי התקשורת 
o אמינות השירות 

 . היבטי בטחון מידע4
o הקושי בחסימת והאזנת קשר טרופו 
o זיתהקטנת הסיכונים לפגיעות פי 

 
 
 . מערכות ניידות5

o התאמות נדרשות 
 . צורות תקשורת אלטרנטיביות6

o גלי רקיע 
o גלי קרקע 
o קו ראיה 
o תקשורת לוויינית 

 . יתרונות וחסרונות קשר טרופו7       
o  קשר ארוך טווח איכותי 
o אמינות גבוהה 
o בטחון מידע גבוה 
o שימוש בטרופו באיזורים ושטחים רחוקים וקשים 
o מגבלות גודל 
o  מחירמגבלות 

 . סיכום8        
o עלייתו ודעיכתו של הטרופו 
o התפתחות ואפשרות לתחיית השימוש הטכנולוגיה 

 פרק מורשתי מבצעי 
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 . צורך מבצעי שהתעורר בהמשך למלחמת ששת הימים1

o השטחים הנרחבים שנוספו לגבולות המדינה 
 . מחקר מקדים ודפ"אות שהועלו 2

o  ארוךחיפוש ומתן מענה לקשר רב אפיקי לטווח   
o החברות האזרחיות והמוצרים שסיפקו מענה 

  
 . בחירת הדפ"א של הטרופו3

o תיאור דרך הפעולה והתצורה של המערכת הנבחרה 
 . תכנון הפתרון4

o  בחירה בחברה מבצעת 
o תכנון ארכיטקטורה ותהליך ההקמה 
o תחנת ממסר במצפה רמון -שייח' -שארם אעורק נייח ל 
o רפידים -עורק נייד 

   
 הבניה. תהליך 5

o  תיאור תהליך הבנייה כולל דוגמאות וסיפורים אישיים מהשטח 
 . תהליך ההטמעה6

o הכשרת מפעילים 
 . תפעול שוטף של המערכת7

o  בדרג המפעיל הפעלת המערכת ותחזוקה -הגדוד הארצי 
o  תחזוקה בדרג הגבוה - 7300מש"א 

 מפעילי טרופו מספרים. 8
o יוסקה שר )מיל'(  סא"ל ם אישיים מפיסיפורי 

 דילמות שהועלו ברמות השונות .9
o הזמנת חלקי חילוף 
o מיקום גיאוגראפי 

 שימושים מבצעיים .11
 מלחמת יום כיפור                

o התקפת המצרים 
o חלקי חילוף 
o מערכות גיבוי 

 תחקור ומסקנות לאחר המלחמה  •
o הבנה בצורך של חלקי חילוף ומוכנות החיל למלחמה 

 בצבאות של מדינות אחרות שימוש של טרופו •
o שימוש בזמן מלחמת קוריאה והמלחמה הקרה 

 . השלכות הפרויקט11
 מוניטין חיל הקשר

o  ,הבנת צה"ל בצורך להשקיע משאבים תקציביים עבור מערכת קשר
 כמענה לצרכים מבצעיים

o הספקת קשר אמין ואיכותי 
o מוכנות החיל למלחמת יוה"כ 
o ציטוט של האלוף )מיל'( שלמה ענבר 

 . פירוק הטרופו21
o הסכם השלום עם מצרים והחזרת השטחים 

 . הטרופו היום31
o שימוש של טרופו בארץ היום 
o צפי עתידי וסיבות להמשך בשימושו 
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 סיכום ותובנות 

o חשיבות הפרוייקט 
o חשיבות ויוקרת החיל 

  

 בבליוגרפיה 

 נספחים 
 

 : חלוקת האחריות הייתה

 תומר כהן 

 הקדמה ומבוא •

 שיטת המחקר •

 ותובנותדיון  •

 סיכום •

 חיים נחמיאס 

 מילון מושגים טכניים  •

 הפרק הטכני •

 טל נעים 

 מילון מונחים צבאיים  •

 חלק א'–מורשת מבצעית  •

 דיין-שירה בן 

 'חלק ב –מורשת מבצעית  •
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 מילון מושגים

 מושגים צבאיים 

 קצין קשר ראשי -קשר"ר 

שייח'.-מרחב שלמה, בשארם א  - מרש"ל 

 האחזקה.השיקום מרכז  -מש"א 

 יחידת בקרה אווירית.  –יב"א 

צל"מ )ציוד לחימה מבוקר( וחלפים.מרכז  -מצל"ח 

 מושגים טכניים 

 טרופו 
קיצור לטרופוסקטר, מערכת קשר המשתמשת בשכבת הטרופוספירה לצורך העברת  

 קשר. 

גלי רדיו 

 העברת נתונים,למשמשים . 300Ghz עד 3Khz קרינה אלקטרומגנטית בתדרים שבין
 .ועוד תקשורת סלולרית, שידורי רדיו, ניווט, מכ"ם

 .מתאיםחב פס ולשם ביצוע תקשורת אלחוטית יש להקצות למשדר תדר שבו ישדר ור

)גלי מיקרו )מיקרוגל 
. ובתדירות מאוד גבוהה אופייני של מספר ס"מ קרינה אלקטרומגנטית עם אורך גל

גל, אך נעשה בה שימוש רב גם השימוש המוכר ביותר בהם הינו לחימום במכשיר המיקרו
לצרכי שידור והעברת מידע. עוברים דרך האטמוספירה עם פחות הפרעות ביחס לגלים 

 בעלי אורך גל ארוך יותר, ובעלי רוחב סרט גדול יותר.

גלים קצרים 

. אורך הגל 30Mhz-ל 3Mhz גלים קצרים, או תדר גבוה )ת"ג(, הינם גלי רדיו שבתדר שבין
 מטרים. 10-100אלו הוא של כ המשודר בתדרים 

גלי קרקע 
הקרקע של  החשמלית מוליכותהאת  יםגלים בתדר גבוה הנעים על פני השטח, אשר מנצל

מעט מאוד מהתבליט של הקרקע, אלא יותר מהרכבה. למשל,  ים. מושפעםלצורך תנועת
 יעילה משום יכולתם להוליך חשמל. מלוחים התפשטות על פני מים

וואט.  10-100ק"מ, והספק שידור של  100, בטווח של עד 3-30Mhzשימוש בתדר של 
 הגורם העיקרי המשפיע על הטווח הוא הספק המשדר.

גלי רקיע 
דור הארץ, מכדור כגלים בתדר גבוה המגיעים אל שכבת היונוספירה, מוחזרים ברובם אל 

ק"מ. גובה הארץ חזרה ליונוספירה וכן הלאה. מאפשרים שידור עד לסדרי גודל של אלפי 
היונוספירה משתנה לפי פרמטרים שונים כגון שעת היום, מצב קרינת השמש ועונות 

 השנה, וכתוצאה מכך משתנים גם טווחי ההתפשטות של הגלים הקצרים.

-10, טווח של מאות ק"מ, אנטנות אופקיות והספק שידור של 3-30Mhzשימוש בתדר של 
 וא תדר השידור.וואט. הגורם העיקרי המשפיע על הטווח ה 100

יונוספירה 
ק"מ מפני כדור הארץ ומגיעה  60שכבה באטמוספירת כדור הארץ המתחילה בגובה של 

 .ספירה-יונו עד לסוף האטמוספירה. מיוננת על ידי קרינת השמש ומכאן שמה
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טרופוספירה 
-ק"מ בקטבים לבין כ 8-שכבת האטמוספירה הנמוכה ביותר בכדור הארץ. גובהה נע בין כ

מ באיזור קו המשווה. בה נוצרים כל התהליכים האקלימיים ונוצרים מרבית ק" 18
 העננים.

טרופופאוזה 
שכבת אוויר באטמוספירה, הגבול שבין שכבת הטרופוספירה שמתחתיה לבין שכבת 

 הסטרטוספירה שמעליה.

קו-( ראיהLine of Sight) 
 ישיר מהאנטנה המשדרת לקולטת. כמעט שידור גלי רדיו בקו

-1ק"מ, והספק שידור של  60-ד כ, בטווח ע3Ghz עד 50Mhzשימוש בתדר גבוה מאוד של 

10 W הגורם העיקרי המשפיע על הטווח הינו גובה האנטנות, כך שניתן יהיה לצפות .
 למרחק מירבי מעבר לאופק.

תקשורת לוויינית 
ים את העברת אותות תוך שימוש בלוויין כתחנת ממסר בחלל. מרבית הלוויינים מקיפ

כדור הארץ במסלול גאוסטציונרי )במישור מקביל לקו המשווה כך שמהירותם הזוויתית 
 ק"מ מעל פני כדור הארץ. 36,000-שווה לזו של כדור הארץ(, בגובה של כ

אנטנת דיפול 

( לקליטה ושידור של גלי רדיו, המורכבת משני כבלים או Dipoleקוטבית )-אנטנה דו
ציר אחד. קו ההזנה מחובר למרכז האנטנה, ובמישור הניצב מוטות מתכת הנמצאים על 

 לאנטנה, עקום הקרינה שלה הוא כלל כיווני.

אנטנה פרבולית 
אנטנה המשתמשת במשטח פרבולי קעור, על מנת להכווין את גלי הרדיו. יתרונה העיקרי 

 הוא הכיווניות החזקה שהיא מספקת.

אפנון 
בתדר גבוה מזה של המידע  סינוסואידליל העברה של מידע על גבי גל נושא, לרוב ג

המאופנן. בעזרת אפנון ניתן לבצע הזזות בתדר ולעבוד בתדרים השונים מאלה שמכיל 
האות אותו אנו מעבירים. לאחר אפנון ניתן לבצע ריבוב תדרים ולהעביר אותות רבים בו 

 זה לזה. ומבלי שיפריע תזמני

שוני מרחבי 
שונים. שימוש במספר אנטנות משדרות )הפצת שוני(  האות משודר על גבי מספר נתיבים

 ו/או מספר אנטנות קולטות )קליטת שוני(.

שוני קיטובי 
מספר גרסאות של האות משודרות ומתקבלות דרך אנטנות עם קיטוב אורתוגונלי 

)כדוגמת קיטוב אנכי ואופקי(. האותות המוחזרים יכולים לעבור שינוי קיטוב בתלות 
ברים. באמצעות הצמדת שני קיטובים משלימים, שיטה זו יכולה בתווך שדרכו הם עו

 לחסן מערכת מחוסר התאמות בקיטוב שיובילו לדעיכת האות. 
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שוני התדר 
 .יותר מתדר אחדהאות משודר באמצעות 

 

אפיק 
 בעורק אחד יכולים להיות כמה ערוצי דיבור נפרדים. ערוץ תקושרת.

עורק  
 .חוטית חוטי ויכול להיות אללהיוחיבור תקשורת בין נקודות. יכול 
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 פרק טכני

 הצגת שיטת קשר בזירוי טרופוספרי
גלי  של לשידור שיטה הינו( טרופו בקצרה או Troposcatter גם מכונה) טרופוספירי קשר בזירוי

ל ש הפיזיקה את מגייסת זו ק"מ. שיטה 1,000-ק"מ ועד כ 100-מ החל, ארוכים למרחקים רדיו
 בתחנות הכרח ללא גדולים מרחקים בין קישור לצורך הגלים התפשטות ושל האטמוספירה

 גלי של אקראי( זירוי) שגורמת לפיזור, הטרופוספירי הזירוי בתופעת השיטה משתמשת. ביניים
 רדיו אותות. הטרופוספירה של העליונות השכבות דרך חולפים כשהם מסוימים בתדרים רדיו

ר לאת המשדר האתר שבין הדרך באמצע, הטרופופאוזה כלפי המכוונת צרה בקרן משודרים
עקב היותה סוערת ומכילה שיעור גבוה  האותות את( זורה) מפזרת הטרופוספירה שכבת. הקולט

 ט.אל המקל מוחזר מהאנרגיה שחלק כך, של לחות

הן המתאימות למערכות בזירוי טרופוספירי שכן בתדירות זו  2Ghz-תדירויות השידור שבאזור ה
 הגל של האות מגיב בהתאם לאזורים הלחים וסוערים בטרופוספירה. גלי הרדיו נשבריםאורך 

 בתנאים –ומפוזרים באופן שחלק קטן בלבד חוזר למקלט. שיעור איבוד האות הינו גבוה מאוד 
 ( מהעוצמה המשודרת מתקבלת במקלט.10-12מסוימים רק מיליונית המיליונית )

 

 עקרונות הכרחיים לעורק טרופו
 לאור המאפיינים של צורת ההתפשטות, על עורק טרופו להתבסס לפי העקרונות הבאים:

 במערכות טרופו נעשה שימוש במשדרים שעוצמת שידורם הוא  -משדרים רבי עוצמה

 וואט.-וואט( ועד כדי עשרות קילו-קילו) Kw 1לפחות 

 לשים ביותר הכרחיים על מנת להפיק תועלת אף מן האותות הח -מקלטים רגישים ביותר
המגיעים אל המקלטים בלא שיושפעו מן הרעש הנלווה, המתווסף גם לרעש שבמקלט 

 עצמו.

 על מנת להגביר את אמינות ואיכות השירות, בדרך כלל אין מסתפקים  -קליטת שוני
 בו זמנית. שוניםבאות נקלט יחיד, אלא משתדלים לשדר אל המקלט אותות 

מרחבי ובשוני קיטובי. לצורך זה נזדקק לשתי במערכות טרופו נהוג להשתמש בשוני 
אנטנות פרבוליות נפרדות )במרחק של מספר מטרים אחת מן השנייה( ושתי אנטנות 

אחת משתמשת בקיטוב אנכי, והשנייה בקיטוב אופקי. כך נבטיח שלפחות  - בקיטוב שונה
. האותות מארבעת הנתיבים השונים מהאותות יהיה אפקטיבי בכל זמן נתוןאחד 

משולבים יחדיו בתחנת הקליטה, כאשר מתקן הפאזות מסיר את הפרשי הפאזות בין 
האותות. הפרשי פאזות נגרמים כתוצאה מאורך נתיב שונה של כל אות מהמשדר לקולט. 
לאחר תיאום הפאזות, ארבעת האותות יכולים להיות משולבים באופן אדיטיבי 

עיבוד כלל האותות המתקבלים )להתווסף זה לזה(. שיטה פחות מתוחכמת ועדכנית ל
 במקלט הינה בחירה באות בעל האיכות הטובה ביותר )לפי יחס אות לרעש( בכל זמן נתון.

שאין צורך א ובמערכת טרופו ניתן גם לעשות שימוש בשיטת שוני התדר, שיתרונה ה
 קצה, שיקול משמעותי בתחנות ניידות.הת ותחנב בהוספת אנטנות נוספות

 אנטנות כיווניות– ( כדי להגביר את עוצמת השידורERP – Effective Radiated Power )
יש לרכז את  יש להשתמש באנטנות כיווניות אשר מוסיפות הגבר אנטנה לעוצמת השידור.

מטרה זו ניתנת להשגה באמצעות ו ,האנרגיה המשודרת באלומה צרה ככל האפשר
הרדיו. קוטר הצלחות -ך גלאנטנות שצורתן צלחת פרבולית, שממדיהן גדולים לעומת אור

 .1:100-יחס של כ –מגיע לעשרות מטרים, בעוד שאורך הגל הוא עשרות סנטימטרים 
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( שימוש באפנון תדרFM )-  בעזרתו ניתן להשיג יחס אות לרעש טוב בהרבה בהשוואה

 פס בשיטת התפשטות זו.-( והחדAMלאפנון התנופה )

 

 ביצועי מערכת טרופו
איכותם של  -כדי לעמוד על ביצועיה של מערכת הטרופו, עלינו לבדוק בעיקר שתי תכונות חשובות 

אפיקי התקשורת והאמינות שבה מושגת איכות זו. את איכות האפיק נמדוד באמצעות היחס שבין 
אות לרעש עבור קשר קולי, או באמצעות שיעור השגיאות עבור קשר נתונים. קנה המידה הסופית 

טיב השירות. אמינות היא אם כן, אחוז הזמן שבו ניתן להשיג רמה נקובה מוגדרת מראש  יכונה
 של טיב שירות מספק.

דוק בין קיבולת העורק, האמינות, וטווח הקשר. ככל שקטן הטווח, כך נספק הקיים קשר גומלין 
קיבולת גדולה יותר באמינות גבוהה יותר, זאת משום שיעור האנרגיה הנמוך שמגיע למקלט בסוף 
מסלול השידור. כמו כן, בטווח נתון, ניתן להגדיל את הקיבולת באמצעות ויתור על האמינות, 

מושגת במערכות טרופו בעלות שוני מרובע מגיעה לכדי דקות בודדות ולהפך. אמינות השירות ה
 זמינות בחודש.-של אי

 היבטי בטחון מידע
שידור בטוחה למדי מאחר והכוונת האנטנה הינה קריטית, עד כדי  תזירוי טרופוספירי הינה שיט

הנתיב את  לחסוםשכמעט בלתי אפשרי לחסום או להאזין לאותות. בצורת התפשטות זו לא ניתן 
לאור העובדה בלי להימצא במיקום פיזי של עשרות מטרים מתחנת הקליטה. כמו כן, משל הגלים 

פגיעה פיזית בתחנות שבעורק טרופו יש צורך בפחות תחנות מאשר בעורק קשר אחר, הסיכונים ל
 . עובדות אלה הפכו את השיטה לאטרקטיבית עבור שימושים צבאיים.קטנה

 מערכות ניידות
ות הקשר בזירוי טרופוספירי נעשה גם שימוש במערכות קשר ניידות, לרוב עבור צרכים בטכנולוגי

צבאיים טקטיים. עקרונות הקשר הינם דומים, עם מספר התאמות של הציוד. המשקל, הנפח 
ואופן ההתקנה בשטח הופכים להיות גורמים בעלי חשיבות ראשונה במעלה. לכן במערכות טרופו 

 ווחי הקשר או על איכותו.ניידות יש להתפשר על ט

 צורות תקשורת אלטרנטיביות
בין צורות התפשטות הגלים שעבורן מהווה שיטת הזירוי הטרופוספירי אלטרנטיבה, ניתן למנות 

 את:

 מתפשטים בסמוך לפני הקרקע ובמקביל אליה, עוקפים את המכשולים  -גלי קרקע
 במהירות. להיחלשנוטים ומושפעים מן התכונות הפיזיקליות של פני הקרקע, 

 לכדור הארץ על ידי שכבת  םברוב יםכלפי מעלה ומוחזר יםהרדיו מתפשט יגל -גלי רקיע
ספירה משתנה לפי פרמטרים שונים כגון השעה ביום, עונות השנה וספירה. גובה היונוהיונ

 ומצב קרינת השמש. תלויות אלה מקשות על השימוש בשיטה זו.

 האנטנה  לישר מן האנטנה המשדרת אכמעט ו בק יםהרדיו מתפשט יגל -קו ראיה
 לעקוף מכשולים. קיים קושיהקולטת. כלומר ניתן לשדר עד קו האופק ו

 טכנולוגיה שהתחילה לרקום עור וגידים במהלך שנות השישים,  -תקשורת לוויינית
והחלה להיות ישימה באופן מסחרי במימדים לאומיים במהלך שנות השבעים. יתרון 

לוגיה זו היא שלוויין במסלול גאוסטציונרי "רואה" חלק גדול מפני כדור עיקרי של טכנו
ולכן יכול לשמש לכיסוי תקשורתי של שטח עצום. מנגד, עלות ייצור ושיגור  הארץ

לוויינים הינה גבוהה, כמו גם עלות ציוד התקשורת בתחנות הקרקע. כיום משמשת 
 כים מאוד.למגוון רחב של שימושי תקשורת למרחקים ארוכים וארו



 –בלמ"ס –
 

- 17 - 
 

 הועדה    למחקרים   ואקדמיה
 יתרונות וחסרונות קשר טרופו

 יתרונותיה: עלעל מנת להבין את כדאיות מערכת הטרופו עבור שימושים שונים, יש לעמוד 

 אספקת קשר רב אפיקים באיכות מעולה )ביחס לגלי רקיע בת"ג(, לטווחים של מאות
 ק"מ בעורקים ישירים.

ותם של עורקי קשר בתדר גבוה עורקי קשר בעלי אמינות גבוהה, העולה בהרבה על אמינ
 ובתדר גבוה מאוד, בכל עונות השנה ובכל שעות היום.

 שבהם אין אפשרות מעשית לנצל שיטות קשר לאיזורים ושטחים רחוקים וקשים שימוש
 אחרות.

.ניצול יעיל של ספקטרום התדרים 

.מידת ביטחון קשר גבוהה 

 מנגד, בין חסרונותיה של מערכת הטרופו:

 נדרש גודל פיזי משמעותי עבור מערכת טרופו לטווחים  -מגבלות בתחומי הנפח והמשקל
ארוכים במיוחד. מגבלה זו לעיתים מכריחה הקמת תחנות ממסר על מנת להמעיט בגדלי 

 , ומגבילה את טווחי הקשר במערכות טרופו ניידות.משדריםה

 ומקלטים רגישים ביותר, לכן יש לרכוש משדרים בעלי עוצמה רבה מאוד  -מגבלות מחיר
ההוצאה הכספית ההתחלתית תהיה גבוהה למדי. עם זאת, אם נבדוק את המחיר עבור 
אפיק שידור וק"מ מרחק, לטווח הארוך, יתכן שבסופו של דבר מערכת זו תהיה זולה 
ממערכות אחרות. זאת בעיקר משום שנדרשות פחות תחנות ממסר )אם בכלל(, אשר 

ע, בניית מבנים הכרחיים, סלילת כבישים, סידורי אבטחה, הוצאות מחייבות קניית קרק
 אחזקה תכופות וכיו"ב.

 סיכום
קשר הטרופו רכש את מקומו בין ועד אמצע שנות השבעים אין ספק שבמהלך שנות השישים 

שיטות הקשר המקובלות בעולם, ובמיוחד בתחום הקשר הצבאי. בתנאים מסוימים אף היה 
ר כל השיטות האחרות אינן ישימות או יעילות. במרוצת השנים עם הכרח בשימוש בו, כאש

התפתחותו של הקשר הלווייני, טכנולוגיה זו החליפה במידה רבה את השימוש בקשר הטרופו, 
שמצידו שימש ליישומי נישה. במקום להתחרות בקשר הלווייני, קשר הטרופו מסוגל להשלים 

ר לטווחים קצרים ובין הקשר הלווייני וכן אותו ולסתום את ה"פירצה" שבין אמצעי ההקש
 לאפשר קשר טקטי נייד.

עם זאת, יש הטוענים כי צפויה תחיה עבור טכנולוגיית הזירוי הטרופוספירי. ציוד טרופו 
המשיך להתקדם מתחנות גדולות וכבדות למערכות תקשורת קטנות יותר, קלות יותר, זולות 

סוגלות לשדר שמע ונתונים דיגיטליים על גבי קישור יחסית, וכן בעלות קיבולת גבוהה יותר, המ
מאובטח. מנגד, התקשורת הלוויינית החלה לסבול ממגבלות הנובעות מצפיפות רבה 
בספקטרום התדרים עקב השימוש הנרחב. האם סיבות אלה אכן יובילו לרנסאנס עבור קשר 

 הטרופו? יש להמתין ולהיווכח.
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 מורשת מבצעית

 המשך למלחמת ששת הימיםצורך מבצעי שהתעורר ב
 

, לאחר מלחמת ששת הימים מדינת ישראל כבשה שטחים גדולים ולמעשה נפתחו 1967בשנת 
 מרחבים עצומים, כמאות רבות של קילומטרים לגבולות המדינה.

לפני המלחמה צה"ל פעל בתוך הגבולות הצרים של מדינת ישראל כלומר עד הגבול עם סיני ונתן 
 מערכות תקשורת קוויות, קשר רדיו וכד'.מענה תקשורתי על ידי 

 –אמצעי הקשר שבהם השתמשו לפני המלחמה לא יכלו לספק כעת מענה לצורך החדש שעלה 
 'שייח-קילומטר ממרכז הארץ עד לשארם א 500-הספקת קשר רב ערוצי לטווחים ארוכים, כ

 ולסיני .

דרני וחדשני ולכן חיל צה"ל התפזר לאורך המדינה ולא יכל לספק תקשורת הדרושה לצבא מו
 הקשר חיפש פתרון כולל לבעיה.

 מחקר מקדים ודפ"אות שהועלו 
 

 גלי רקיע בת"ג אבל היא מספקת רק אפיק אחד.בקיימת שיטת שידור  הייתה באותה תקופה
החלו לחפש פתרונות שיספקו מענה לצורך  מכיוון שפתרון זה אינו עונה על הדרישות שהוצגו

 האמריקאי. המבצעי ויצרו קשר עם הצבא 

 הפתרון היחיד שנמצא מתאים לאותו פרק זמן היה הטרופוסקטר.
משה  תא"למערכת הזירוי הטרופוסקרית הובאה לצה"ל כאשר עלה הצורך בפני הקשר"ר דאז,

 איכותית לאחר מלחמת ששת הימים. ארוכת טווח רב אפיקית , לספק תקשורת ז"ל גידרון

דאז, העלה את הרעיון של הטרופו בפורום  במקשר"ר , ראש ענף טכניז"ל עקיבא לנדןאל"מ 
 הקשר"ר שפעל להבאת הטרופו לישראל.

הציע של הבאת הטרופו לארץ ולאחר שחזר,  הקשר"ר נסע לארה"ב על מנת לבחון את האפשרות
 לגשר על המרחבים הגדולים.  שנרכוש את מערכת הטרופוסקטור על מנת

 נציגי חיל הקשר בראשות הקשר"ר הגיעו במקביל לשני יצרנים בארה"ב. 
הראשון היה חברת קולינס שישבה בדאלאס. החברה עסקה בעיקר במערכות טרופו ניידות. 

 הטרופו הנייד היה אחד הפתרונות המהירים ביותר שהיה ניתן לרכוש. 

תחנה אחת הוצבה במרכז הארץ  ר מכן הוסיפו עורק נוסף.בהתחלה השתמשו בעורק אחד ולאח
 כך החלו להגדיל את טווח התקשורת למרחק ארוך. -בצריפין והשנייה הייתה ברפידים

 48אפיקים ושני עורקים ביחד נתנו  24הטרופו הנייד פתר את הבעיה של קשר יציב בשביל 
 אפיקים.

במיניאפוליס, באיזור סן פרנסיסקו  שלוחותשכללה השני היה חברת פילקו האמריקאית היצרן 
 90שבהן ניתן לקבל מעל  תוופילדלפיה. הם הקימו באסיה מערכות רב אפיקי (עמק הסיליקון)

 אפיקים ובעזרתן לספק רדיו טלפון לפיזור היחידות שהיו בסיני.

 עוד בחיתולים ולכן לא השתמשו בה. הייתהלווינים באותה תקופה שיטת השימוש ב
שה מה שהיה למעש משוםהדרושים, לא נתן את התשובות והפתרונות  קשר אחרסוג כל  כמו כן,

הזהה לקשר הטלפוני בהיותו קשר רב  המפוזרות במרחב סיני, בין היחידות היה קשר צריך אז
 .ערוצי

שנתן מקסימום  ,רב אפיקירדיו טלפון מערכות הטלפוניה באותה תקופה היו מבוססות על קשר 
 אפיקים. 30
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 דפ"א של הטרופובחירה ב

הפיזיקה של התפשטות הגלים  ולוגיה עםהרעיון המרכזי של הטרופו הוא שילוב של מיטב הטכנ
 והאטמוספרה. 

 היה צימצום 'שייח-ערוצים. בשימוש בשארם א 120-240במערכת זירוי טרופוספרית ניתן להעביר 
של כמות הערוצים לטובת איכות הערוצים, ז"א היה לכל צרכן פחות ערוצים )ערוץ אחד או שניים 

היו חיל   'שייח-שארם אבממוצע( אבל ערוצים מאוד איכותיים. הגורמים שהשתמשו בטרופו ב
 האויר, חיל הים, חיל היבשה, ערוצי שירות של חיל הקשר ואזרחים. 

 אפשרות לתקשר, דרך מערכות הצבא.  'שייח-שארם אב הצבא באותה תקופה סיפק לאזרחים

 

 תכנון הפתרון
היה צריך לעשות סקר  -הקמת מערכת הטרופו דרשה הרבה הכנות קודמות להקמה, לדוגמה 

מבוסס על שבירת קרן הרדיו, על מנת לספק קשר לטווחים ארוכים  קשר. הקשר הטרופוספרי
 קיימת תלות בשני דברים: הספק המשדר, גודל האנטנה.

סקר הקשר כלל בדיקות לטרופו הנייח שנעשו ע"י הטרופו הנייד. כלומר, השתמשו במערכות 
חנה וכדי ראשונות לארץ על מנת לקבוע את המיקום המדוייק של הת הטרופו הניידות שהגיעו

לקבוע את העוצמות הנדרשות על מנת שיווצר קשר תקין ואיכותי. הסקרים האלה התנהלו במשך 
 מספר חודשים. 

סקר העלו שעל מנת שהקשר יהיה אפקטיבי יש ליצור את הקשר בשני מקטעים: מקטע התוצאות 

-והמקטע השני ממצפה רמון לשארם א ,שהיוותה תחנת ממסר ,מצריפין למצפה רמון -אחד

 .מטרים 3 -ואנטנות בקוטר של כ KW 1. המקטע הראשון היה מבוסס על משדרים של 'יחיש
 מטרים. 18-כשל בגובה המקטע השני היה מבוסס על אנטנות פרבוליות 

הגיעו למסקנה שתחנת ממסר נחוצה. תחנת ממסר  ,בהתחשב בשיקולי עלות ואפקטיביות הקשר
ן כדי להשיג את הקשר הישיר היה צריך להגדיל את האנטנות והמשדרים. שיטת כדאית שכ

 הפיצול הזו אפשרה את הקמת הטרופו מבחינה כלכלית.

מהטרופו בשטח של סביבת לגבי קרינה מזיקה  היה חששבנוסף לכך, הייתה בעיה של קרינה. 
דוק בו שהקרינה לא האנטנות. עשו סקר באיזור צריפין, איזור מאוכלס בתושבים, שחשוב לב

רמת הקרינה. רמת  באיזור. הבדיקה נעשתה באמצעות מכשירי בדיקה של באוכלוסיהתפגע 

שאנחנו  ווהאחראים על הסקר ווידא ,על פי ההנחיות מהצבא האמריקאי מותרת נקבעההקרינה 
את האנטנות  למקםאכן עומדים בסטנדרטים אלו. כחלק מבדיקת הקרינה נבדק באיזה גובה יש 

יוצאת ממרכז  הרדיו על מנת שלא יפגעו באנשים או במגורים של תושבי האיזור. מאחר שקרן
שנמצאת במרכז האנטנה. אם  הקרינה נקבעת על ידי עוצמת הקרינהרמת  הפרבוליות,אנטנות ה

הקרינה רמת מתחת לאנטנות  קטנה, ולכןהקרינה עוצמת האנטנה מורמת כמה מטרים לגובה 
  תחום המותר.הייתה ב

 על פי הבדיקות והנתונים הנ"ל נקבעו האזורים המותרים להצבת הטרופו.

הטרופו הנייד של החברה האמריקאית קולינס, הגיע בערך חצי שנה אחרי סיום מלחמת ששת 
 תהליך ההתקנה לקח תקופה קצרה מאוד.. המלא תיבת קשר הימים. חיל הקשר קנה

. 'שייח-שארם אאתרים: צריפין, מצפה רמון ושלושה ב לעורק הנייח היה צריך להקים מבנים
תהליך הבינוי שהתבצע על ידי קבלנים פרטיים בהשגחת מרכז בינוי לקח  כשנה על אף שהיה 

 יחסית מזורז וקצר בלו"ז הבנייה.

 האנטנות הגיעו עם הציוד מחוץ לארץ עם המסגרות והבסיסים ונותר רק לקבע ולכוון אותן.
 לים, לכןמכוון היה של האנטנה ה כיוון האנטנות, הכיוון הראשוני תיית האחת הבעיות הגדולו

 היה צורך לתכנן את הכיוון מחדש.
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היה מנהל  -בהתקנת הטרופו הנייח של חברת פילקו האמריקאית הייתה מעורבות של החברה 

נייד( לא היה  . לציוד של קולינס )המספק טרופו'שייח-פרויקט מטעם החברה לעורק של שארם א
 מנהל פרויקט.

היה צורך לדאוג ולתכלל את כל תהליך ההתקנה וההטמעה, היה כלל חשוב אחד: לכל ציוד חדש 
אחוז מתקציב הרכש והחלפים לטובת הדרכה של צוות הנדסי, צוות  25שצה"ל רוכש מקציבים 

יה צורך לתרגם תחזוקה טכני, צוות הפעלה וספרות טכנית )הספרות המקורית הייתה באנגלית וה
 אותה לעברית(.

 זה הפרוקיט הראשון שיישמו את ההחלטה הזו. 

ראש הנדסת קשר נייח, נסע יחד עם מהנדס מהגדוד הארצי,  במסגרת התהליך הזה יוסקה שר,
 לחברת קולינס.נוסף קצין טכני י של הגדוד הארצי, איש מש"א והקצין הטכנ

אלאס וסיליקון ואלי כיוון שבכל מקום ייצרו לאחר מכן הם נסעו לפילדלפיה, סן פרנסיסקו,ד
 משהו אחר. שם ערכו בדיקות סופיות על הציוד שהתקבל.

ן, ולאחר מכן קנה עוד זוג, סה"כ חיל הקשר קנה מקולינס שני תק"שים ניידים לבסיס הראשו
אפיקים )ולאחר מכן  48-. לכל תק"ש היו שתי אנטנות, טריילר, משדר קילו וואט, מקלט וארבעה

, והחלו 67(. הטרופו הנייד הגיע כחצי שנה לאחר מלחמת ששת הימים, בסוף שנת '96ורחב לה
 לעבוד על הטרופו הנייח.

, היה קשר עם 'חישי-שארם א - מצפה רמון -העורק הראשון שתוכנן להיות מותקן, צריפין 
 אחוז זמן שירות. 99.99 -אמינות גבוהה מאוד של כ

למרחב היבשה, לחיל  - מרכזיות, רוב האפיקים ניתנו לכוחות הביטחוןהעורק שימש לשתי מטרות 
 הים, האויר, מודיעין, וחלק מהאפיקים בהסכם עם דואר ישראל שימשו לצרכים אזרחיים.

 לצורכי בדיקת השיטה. גם מצריפין לרפידים שימש  - עורק הטרופו הנייד
עם בטון וכדומה חייבים להבטיח לפני שמתקינים ומשקיעים עשרות מיליונים בתחנות קבועות 

באיזה תדרים הולכים להשתמש ובאיזו אמינות  איפה הנקודות שהולכים להתקין עליהן נמצאות,
 ולכן הייתה חשיבות גדולה מאוד לבדיקה מקדימה.

קבוצת חלוץ עשתה את החישובים על ידי בדיקות כיוונים, בדיקות תדרים שונים ועל ידי כך הגיעו 
ה המקסימום אפשרויות שישנן, ואז ניתן להחליט איפה ימקמו את התחנה, לאופטימיזציה מ

 איזה חשמל צריך ואיזה הספקים צריך.  באיזה זוית ישדרו,

לצורך  ורזרבה (POC) לצורך בדיקות שימש , אשרםרב אפיקי נייד הקשר לרפידים היה קשר
שייח' ובשדה תעופה -אשארם -מצפה רמון-קשר העיקרי היה העורק של צריפיןה כלומר ,מבצעי

 עציון למצפה רמון.

 תהליך הבניה
. המנחים 67-68אנשים מהמש"א בשנת  10-צוות של  כ היהבתחנה שהייתה במצפה רמון, 

 טכני מ"ק, אמנון ארד ויוסקה שר. המקצועיים בשטח היו ענף

 אים.דה, הייתה עבודה משותפת עם האמריקלפי סיפוריו של יהו
 , אנשים גבוהים, חבושים כובעי קאובוי יחד עם קרונות שהביאו עמם.האמריקאים הגיעו באוניה

 חיל הקשר ולתמוך בהקמת ובניית הטרופו עצמו. אנשיהם באו לעבוד עם 

היה מסולע ולכן לא הייתה אליו  צוק שמסביבו כל האיזורעל  הייתהשהקימו במצפה רמון תחנה ה
הכינו מהם מעין  - גישה. לא ניתן היה להביא מנופים בגדלים גדולים ולכן הביאו פלטות מבטון

שבילים כי לא היה אפשרי לשים שם אספלט. נעשו אלתורים כדי להוביל את המנופים הענקיים 
ות מאוד ויכולות להעיף את והכבדים. היו צריכים לעשות קונסטרוקציה כי בגובה רב הרוחות חזק

 ן יצקו שם בסיסי בטון עבים מאוד.הציוד. לכ
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התקינו על הקונסטרוקציה הזאת, את הלוחות בגודל מטר על מטר שמסביבן היו מחוררים כמעט 

חורים והרכיבו את כל הברגים הרלוונטיים. עשו שם פיגומים מיוחדים כדי שיהיה אפשר  מאה
. החברה הביאה את הכל בצורה מודולרית וחיל הקשר היה לטפס למעלה ולהרכיב את הלוחות

"אנו הישראלים אוהבים  - קאיםיצריך להרכיב את זה. צוות הבנייה נתקל בקשיים למול האמר
-לאלתר, לפעמים אם אין דיסקית כזאת שמים אחרת, אם פתחנו שקית ניילון ויש בורג שלושת

ית כוכב כדי למנוע זעזועים, ולפעמים רבעי וצריך להיות להיות לו שם אום דיסקית ודיסק
א הביאו כל מיני דיסקיות "בגודל הנכון אז החבר'ה מהמש ותפותחים שקית ורואים שאין דיסקי

נו מאלתרים, צריך לחכות למברק עד שזה יגיע." יבגדלים שונים והאמרקאים אוי ואבוי אם הי
 )יהודה(

יקום של העמדת הציוד. המנוע מנועי הגלבו חצבו בסלע את המבנוסף לכך, לשם התקנת 
שכל פעם שהיו צריכים לטפל בו לתחזוקה  ריקאים הרכיבו היה צמוד לקיר. כךשהטכנאים האמ

מבחינת האמריקאים שהטכנאים יפרקו את המנוע מהמקום.  ,)להוסיף שמן גריז לדוגמה(
התכנון  הישראלים לא הסכימו וזה הגיע עד לחברה בארה"ב בשביל שיסכימו לשנות את תוכניות

 של הבנייה וההרכבה ולהזיז את ההרכבה של המנוע קצת יותר רחוק מהקיר.

זאת הייתה דוגמה לפדנטיות של האמריקאים ולכך שהמהנדסים בארץ לא מקבלים החלטות לבד 
הדוגמה גם לאחד  אתאלא שוקלים בכובד ראש ומגיעים להחלטה יחד עם החברה בארה"ב. "ז

הדברים שאנחנו התעקשנו לשנות ולא הסכמנו שיהיה כמו שתכננו". מיקי נפתלי, לטענת יהודה, 
היה מי שקיבל את הדעה של אנשי המש"א במקום והתעקש שישנו את התכנון הזה, שלא הגיוני 

 לפרק מנוע בשביל לשים קצת שמן. 

 תהליך ההטמעה
 אנשי החברהעשו יחד  אנשי חיל הקשר, שם בבארה" אדם אחד מכל יחידה נסע לחברה

 רת איכות ובדיקות קבלה על הציוד.בק האמריקאית
 גיעו לארץ.הכשלימדו את מפעילי הטרופו על המערכת  אנשי החברה האמריקאית

 בארץ היו אחראים על ההתקנות בלבד.האמריקאים המהנדסים 

 תפעול שוטף של המערכת
 בדרג המפעיל.  המערכות ותחזוקה יומיומיתהגדוד הארצי היה אחראי על הפעלת 

 .)דרג ד'( הייתה אחראית על התחזוקה ברמה הגבוהה 7300מש"א 

 מפעילי ציוד טרופו מספרים 
"אירוע מעניין אירע בעת ביצוע ניסוי שהתקיים על אחת הגבעות השוממות בסיני: לפתע 

צבאי הראשי הרב שלמה גורן, זצ"ל, שערך מסע התעוררות בין היחידות הופיע במקום הרב ה
הפזורות בשטח לפני הימים הנוראים. הרב דיבר עם חיילים על המהות ועל המשמעות של 

והסביר לו את  -מנהל הפרוייקט האמריקאי -הימים הנוראים. וכשסיים הוא פנה אל המהנדס
וא ביקש ממנו לא להפעיל החיילים היהודיים משמעות שמירת השבת והחגים עבור יהודים. ה

 בשבתות.
 המהנדס האמריקאי, שסיפר לי זאת אחר כך, גילה כי היה המום משתי עובדות:

הגנרל, והעובדה שהרב הראשי, שהוא גנרל )אלוף( בצבא, מגיע כדי -עצם הפניה אליו ע"י הרב
קאי, בו הוא שירת, לבקר חמישה חיילים שיושבים על גבעה מבודדת במדבר. בצבא האמרי

 לא קרה כדבר הזה.
עוד דבר הפליא אותו. כשחזר פעם אחת, בשעות המאוחרות של הערב, מן הנגב אל מרכז 

 הארץ, הוא הבחין בחיילת שעמדה בודדת על הכביש באיזור שומם בנגב והמתינה לטרמפ. 
דברי  -""בארה"ב לא רק אישה אלא אפילו גבר לא היה מעז לצאת לכביש שומם לבד בלילה

המהנדס האמריקאי. אבל מאז השתנו הזמנים גם אצלנו, בספק אם כיום יעז אדם בודד 
להמתין לבדו לטרמפ במקום מבודד לא רק במדבר." )מתוך ספרו של סא"ל במיל יוסף 

 )יוסקה( שר, "מסעי החיים".



 –בלמ"ס –
 

- 22 - 
 

 הועדה    למחקרים   ואקדמיה
 דילמות שהועלו ברמות השונות

המקצועי בעיה של חוסר ניסיון בנושא ולא תכננו להזמין חלקי חילוף לגיבוי אבל הייתה לצוות 
 ידעו איזה חלקי חילוף להזמין, אבל הם ידעו מה מתבלה פחות או יותר ולפי זה הזמינו את הציוד.

קילו וואט, לכן העורק הראשי לא הוקם במרכז הארץ שכן היו הרבה  10הספק השידור היה 
 תושבים ולא רצו שזה יפגע בהם. 

 המיקום הגאוגרפי במצפה רמון. דילמה נוספת שעלתה היא 

מצפה רמון הייתה בגין המקום שהיווה גובה אפקטיבי טוב, מקום נקי מהפרעות בהבחירה 
 .שייח'-א אלקטרומגנטיות ומקום מתאים להפעלת ממסר במסגרת תכנון העורק לשארם

מיקום  רתבזכות בחילרשת התקשורת הארצית אוויר במצפה רמון התחברה היב"א של חיל ה
 מצפה רמון.  אתר הקשר

ניתן לציין גם כי חששו מהפרעות שיצרו המכ"מים של חיל אויר, אך הם לא הפריעו שכן היו 
 בניצבים לאנטנות.

 שימושים מבצעיים 

 מלחמת יום כיפור
בהערכת מצב שעשה הקשר"ר דאז, תא"ל שלמה ענבר, הוא הבין מתוך הכרות עם 

ת הראשונות שיותקפו הן מרכזי שליטה של המצרים, שאם תפרוץ מלחמה, המטרו
 צה"ל. 

 שייח' המטרה הייתה הטרופו. -במרכז השליטה בשארם א
שייח' רואים מעשרות קילומטרים את הטרופו ואת האנטנות הגבוהות -בשארם א

 לא ניתן להתעלם מהן.  -שלו
להתכונן  לכן הורה הקשר"רדע שזה מרכז הקשר עיקרי של צה"ל, וי המצריהמודיעין 

 שכזה. לפיגוע
שייח' בטיסה אנשים -להוריד לשארם אהחיל כשבוע לפני פרוץ המלחמה דאג 

 .כבר מבעוד מועדשמבינים בטרופו עם הציוד הבסיסי המינמלי שהיה שם 

תקף חיל האויר המצרי את תחנת הטרופו  14:00בשעה  6/10-' ב73ביום כיפור, בשנת 
 ת שלו.שייח',אחת המטרות הראשונו-בשארם א

בפרוץ מלחמת יום כיפור באותה שבת אחה"צ, נערכה ישיבה אצל הקשר"ר, הגיע 
 ."הקשר עם שארם אבד, המצרים הפציצו את האנטנות של טרופו בשארם" :טלפון

קינות, לבדוק עם גדוד לת מערכת הטרופוהקשר"ר קיבל משימה לדאוג להחזיר את  
 לפנות למש"א אם צריך. ו הקשר הארצי

פגעו בטרופו והוציאו אותו מכלל שימוש, אבל מתוך הערכת מצב שזה מה  המצרים
 למלחמה .התכונן  שיקרה כשתיהיה מלחמה, חיל הקשר

דבר ראשון שעשו זה לגשת למחסני מצל"ח ולראות אם יש חלקי אנטנות ולמזלנו הם 
-א שיטיס את חלקי האנטנה לשארם מסוק הזניקומצאו שם את הפחים הגדולים, 

 שעות חודש הקשר. 24צוות שיטפל בזה. לאחר  הקצוו שייח'
נו יחשיבות החזקת חלקי חילוף הייתה גדולה, במקרה הזה ללא חלקי חילוף הי

 נתקלים בבעיה גדולה מאוד.

לנדן ז"ל, ראש ענף טכני דאז )השתחרר האדם שחזה שצריך חלקי חילוף הוא עקיבא 
שנים ללא  חמש היו(. אפילו שחלקי החילוף 7300אלוף משנה מפקד מש"א כ מצה"ל

 חלקי החילוף.של  םלעומק חשיבות הובןשימוש, כאשר עלה הצורך הקריטי בהם 

שעות לאחר פגיעת חיל האויר המצרי החזירו את הקשר לפעולה, אמנם לא  תוך שלוש
 באותה איכות.

שעות הורד  24מהאנטנה אבל תוך איכות הקשר השתבשה כי נפער חור גדול בחלק 
 ציוד מתאים לשם והקשר חזר לעבוד באותה איכות שעבד קודם.



 –בלמ"ס –
 

- 23 - 
 

 הועדה    למחקרים   ואקדמיה
, בכל קטע הייתה מרפסת אחורית ליד האנטנה דאגו להשאיר סולמות מיוחדים

 שבעזרתה ניתן לפרק ברגים ולתפעל תקלות.

 

 תחקור ומסקנות לאחר המלחמה
פון עם כמות קטנה של אפיקים כאשר הטרופו יצא מכלל פעולה היה קשר רדיו טל

 דרך מספר ממסרים לאורך הדרך.

חיל הקשר הקים תחנות ממסר של רדיו טלפון עם כמות אפיקים קטנה בהנחה 
כשהוא יצא מכלל  - שהטרופו יפגע וזה אכן שימש אותנו במלחמת יום הכיפורים

 שייח' לא נשארה דקה אחת ללא אפשרות של קשר.-פעולה, שארם א

אומנם האמינות של קשר זה נמוכה יותר,ככל שיש יותר ממסרים לאורך הדרך 
האמינות של העורק יורדת כי הסיכוי שאחד המקומות יתקלקל או יפגע גדל. העורק 

 עבד אבל האמינות שלו הייתה נמוכה. 
חיל הקשר היה מוכן לקראת המלחמה והיה בין החילות הבודדים שלא זומן לועדת 

 אגרנט.

 ל טרופו בצבאות של מדינות אחרותשימוש ש
הטרופו פותח בזמן מלחמת קוריאה על מנת להתגבר לא רק על מרחקים גדולים, 
אלא גם על תנאי קרקע קשים מאוד כגון: הרים, גאיות, יערות. הטרופו בארה"ב 

שימש במלחמת קוריאה והנסיון שנצבר הועתק והועבר לארה"ב עצמה. ארה"ב בנתה 

. הקו Dew Line- Distant Early Warning Lineם במלחמה הקרה קו הגנה נגד הרוסי
הזה היה מערכת של מכ"מים בצפון קנדה, על שטחים ענקיים, שוממים ושום קשר 
לא יכל לפעול שם חוץ מהטרופו. הציבו מערכות טרופו על מרחקים של מאות ק"מ 

בפיתוח של בצפון קנדה ובמרכז קנדה. כמו כן, גם ברית המועצות לשעבר התעסקה 
 מערכות זירוי טרופוספרי.

 

 השלכות הפרויקט

 מוניטין חיל הקשר
 מיליון דולר. 10-ו סכום עתק של כזו פעם ראשונה שצה"ל וחיל הקשר הוציא

ההוצאות  זו הפעם הראשונה שחיל הקשר קיבל תקציב כל כך גדול כדי לכסות את
 מערך הקשר לדרום.ל

אפיקים, שגרמו לאמינות קשר גבוהה יותר.  96לצריפין היו   'שייח-שארם אמ
 , ז"א מאוד איכותי.99.9%הזמינות של המערכת הייתה 

המוניטין של חיל הקשר עלה בכך שכאשר הטרופו כבר פעל, תוך מס' שבועות נוכחו 
במרכז הארץ. כיוון שכמות  כי יש להם קשר והם הרגישו שהםכל הלקוחות 

שם הייתה גדולה, כל לקוח קיבל יותר אפיקים. עד אז כמעט ולא  הייתההאפיקים ש
שייח'. האפיקים -ואז הוקמה מרכזיה אוטומטית בשארם א -היה קשר למרכז הארץ 

 נהנו מקשר אמין. 'שייח-שארם אהוכנסו לשם והדוברים ב

 החיל נותן קשר באיכות טובה למרחק של מאות קילומטרים. - יוקרת החיל
כזה היה ניתן לפתח את המקום מבחינה כלכלית. בהתחלה תוכננה ברגע שהיה קשר 

לתקופה ארוכה אך זה לא התממש בגלל ההחלטה המדינית של פינוי והחזרת  שהייה
השטחים למצרים. לכן עם החזרת השטחים היו צריכים לפרק ולפנות גם את 

 הטרופו.
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חיל הקשר בתוך  הגדיל בסדרי גודל את המוניטין של  'שייח-שארם אעורק הטרופו ל

 בצבא.
כולם ידעו שחיל הקשר נתן קשר איכותי ואמין. לטענת שלמה ענבר "קשר זה כמו 

בריאות כאשר הוא קיים, כאשר אתה בריא לגמרי, אף אחד לא מדבר איתך ולא 
שומע אותך זה נקרא קשר. חס וחלילה כאשר הקשר פגוע או באיכות או בכמות או 

של אנשים זה כמו מחלה, באותו רגע כל מי שצריך  בכושר התפעול או בכושר השימוש
את הקשר ואין לו, מתלונן וכל מי שצריך את הקשר מתחיל להשקיע בריפוי המחלה. 

 ל חולה אוי ואבוי לכם".ריא וטוב אף אחד לא ידבר ואם החיב החילאם 

חיל הקשר הוא אחד החילות היחידים שאם הוא לא יפעל שום דבר לא יפעל. המזל 
 יום כיפור מבלי שהיו לו תקלות.מלחמת שחיל הקשר היה מוכן ופעל כראוי בהגדול 

 )רק תקלות שהן פגיעה מהמלחמה(

 פירוק הטרופו
שייח', -לאחר הסכם השלום עם מצריים, בו הוחלט על החזרת שטחי סיני, בינהם גם שארם א

כזה, ש. כיוון שכבר לא היה צורך נוסף במערכות לטווח ארוך פורקה מערכת הטרופו במרש"ל
 כל הציוד פורק והועבר לצריפין.

ציוד תחנת הממסר במצפה רמון נשאר קיים עוד שנים רבות לאחר מכן, והיה אף תזכורת 
מורשתית לאותם ימים. האנטנות במצפה רמון פורקו רק במהלך העשור השני של שנות 

 ות לשמירת הטבע.האלפיים בדרישה של אגוד
פירוק האנטנות התבצע למרות בקשות של מרכז מורשת חיל הקשר והתקשוב  להשאיר אותם 

ותית עבור הצבא בכלל עמלאותם ימים ולמערכת אשר הייתה משכאתר מורשת וזיכרון 
 והחיל בפרט.

ניתן לראות את האכזבה בעיניהם בעת שהם  פירוק הטרופו היה קשה למקימי ויוזמי הטרופו.
 מדברים על פירוק אתרי הקשר.

 הטרופו היום
 הבעיה הכי גדולה בתקשורת לווינית כיום היא החשיפה ופגיעות לל"א. 

בנוסף, קיימת בעיה של מיקום תחנות ניידות, בעיה של תדרים, וככל שהזמן חולף, התקשורת 
ותנת הלוונית והתקשורת של הטרופו עובדים בקבוצות תדרים דומות. התקשורת הלווינית נ

לטענת  הרבה יותר אפשרויות ועם הופעתה ירד הצורך להשתמש בטרופו לצרכים צבאיים.
, גם מכיוון שמימדי המדינה קטנו וגם עקב ין היום צורך בטרופו בארץ ישראלא רבים,

 .יתרונותיה הרבים של התקשורת הלוויינית
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 ותובנותסיכום 
של חיל בעבודה נוכחנו לגלות אודות מערכת קשר מתקדמת טכנולוגית שהייתה "ספינת הדגל" 

 הקשר והתקשוב באותה תקופה, בכל הקשור לקשר ארוך טווח רב אפיקי.
גילינו כי המערכת הייתה יקרה מאוד ודרשה השקעה רבה מצד החיל והצבא, הן בהיבט הכלכלי 

להתחשב בהיבט ההוצאות לאורך זמן ולראות שלעומת והן בהיבט התחזוקתי, למרות שניתן 
 .צאות" שהושקעו בהא מדובר במערכת אשר "מחזירה את ההומערכות שונות אחרות דווק

המערכת מראה את חשיבותה ואת חשיבות החיל עבור הצבא  השקעה זאת שקיבל חיל הקשר
  והיתרון המבצעי שהיא נותנת.

יבות חיל התקשוב בכל הזמנים, אנחנו מגלים עובדה בעקבות עבודה זאת נוכחנו לגלות את חש
 .ווהבחירות שנעשו בעקבותי וזאת גם בתקופת מערכת הטרופו, השלכותי

 
"קשר זה כמו בריאות כאשר הוא קיים, כאשר אתה בריא לגמרי, אף אחד לא מדבר איתך ולא 

ו בכושר שומע אותך זה נקרא קשר. חס וחלילה כאשר הקשר פגוע או באיכות או בכמות א
התפעול או בכושר השימוש של אנשים זה כמו מחלה, באותו רגע כל מי שצריך את הקשר ואין לו, 

ל בריא וטוב אף אחד תחיל להשקיע בריפוי המחלה. אם החימתלונן וכל מי שצריך את הקשר מ
 (האלוף במיל' שלמה ענבר.)ל חולה אוי ואבוי לכם." ידבר ואם החי לא

 יגרם נזק רב לתפקוד צה"ל.חיל הקשר הוא אחד החילות היחידים שאם הוא לא יפעל 
 לטענת האלוף ענבר, אנחנו צפויים לראות את חזרתה של מערכת הטרופו אל מערך הקשר.

 את זה הזמן יגיד.
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 בבליוגרפיה
ערך  – באנגלית ויקיפדיהtropospheric scatter 

 '268-269, עמודים יוסף )יוסקה( שר"מסעי החיים" מאת סא"ל במיל. 

365-371עמודים  -1968 אוקטובר 12 מס ב כרך ואלקטרוניקה קשר -מתוך מאמר מייק שניר. 

 "41-45עמודים  כתבת המהנדס מ' שניר. -.1968, דצמבר 196גליון "מערכות 

DVD  מארכיון המרמ"ק. -של גדוד הקשר הארצי 

ראיונות עם ותיקי החיל 

  



 –בלמ"ס –
 

- 27 - 
 

 הועדה    למחקרים   ואקדמיה
 נספחים

 

 להלן תמונות של מערכות טרופו בעולם:
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 בתמונה זו ניתן לראות אנטנת טרופו הממוגנת בבטון


