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         ל  "משרות הקשר בהגנה עד חיל הקשר בצה - 1תקופה           
               )1937–1947( 

:תקופת הבראשית 

).ערב הקמת המדינה(נפש  600,000ישוב קטן , עידן אחר
רדיו ביתי גדול ומסורבל  , אין רדיו טרנזיסטור, אין טלוויזיה

,  טלפונים בודדים, )נחלת מעטים( המחייב אנטנה גדולה 
חששו לשלוח  (עידן המכתבים והטלגרף , מרכזיות ידניות

).מברקים 
.טלפרינטר או מחשב לא חלמו, פקס, על טלפון סלולארי 

:הצורך 
ובהמשך לצרכים טקטיים  , לתת פתרונות קשר להגנת היישוב

של היחידות הלוחמות ולצרכים האסטרטגיים של הנהגת  
.היישוב



.זלמן כהן מסב את סימני המורס לעברית
                          .ב הצלילי"מחבר את הא) נפתא(נפתלי רז  

").גדעונים"מחנה (  1938–מוקמים הגדעונים 
.הכנת שרות הקשר למלחמת העצמאות

.  ר הראשון"לימים הקשר–מתמנה לראש שרות הקשר ) יאן(יעקב ינאי 
.הקמת מעבדות ועוד, א"ארגון כ, בניית מכשירים, רכש, אימונים

המשך - 1תקופה 

זו הסיבה שמכאן  .(  1937–של ההגנה " שרות הקשר "הוקם 
אם כי נעשו ניסיונות קשר גם   –ק "מתחילה ההיסטוריה של חי

).י"בתקופת מלחמת העולם הראשונה במסגרת מחתרת ניל
מתחילים לקיים קורסים לאיתות ראיה ומאוחר יותר קורסים  

.לאלחוטנים



 הליוגרף



"מוסיקה"מקלט 

בשימוש בין תחנות הרדיו    , ג"מכשיר קשר בתחום הת–יעוד  
".הגנה"המחתרתיות בשרות הקשר של ה    

.מקלט רדיו רגיל שהושתלה בו מנורת שידור–המבנה 
וואט 7–תפוקת שידור 

דיבור ומורס–סוג אותות 
.י המהנדס היהודי דייל פולאק שעלה לימים ארצה"ב ע"המכשיר יוצר בארה

105 -המכשיר קיבל לימים את השם מק: הערה



שידור" מזוודת"

".הגנה"משדר רדיו מחתרתי בשירות הקשר של ה–יעוד 
.משדר דמוי מזוודה לנשיאה נוחה בתנאי מחתרת–המבנה 

ץ"מה 6.5–3תחום תדרים –ג "ת
דיבור ומורס–סוג אותות 

--"  בועז-שמיר-תלם"משדר מיוחד ששידר לציבור הרחב בשם –" מזוודות 3"
.  וואט 200 -מזוודות יחד לקבלת עצמת שידור של כ 3חיבור של 



 יונת דואר

מנשא נייד
ליוני דואר





7ד "האנדרטה המחודשת בבה









הקמת חיל הקשר ומיסוד השליטה  –2תקופה 
 )1948–1956 (

התקופה מתחילה במלחמת העצמאות ומסתיימת בתום מבצע  
".קדש"

.מוקם חיל סדיר השוקד על מיסוד השליטה והקשר
ם  "הקשר במלחמת העצמאות מתבסס בעיקר על קשר רדיו תג

–191/190-מק( ג "ת, )דיבור–300/21-מק, 536 -מק( 
קשר  , קשר טלפוני, )גבישים 10( 508–מק ,)דיבור ומורס

.מברקים וקשר רצים, יונים
שרות  "וכל משרתי ) 1948אוקטובר ( מוקם רשמית חיל הקשר 

.הופכים לחיילי חיל הקשר" הקשר
נובמבר –) גבעת אלחוט" (גדעונים"מחנה  -7ד "מוקם בה

1948.



300 -מק536 -מק

מכשיר דיבור 
)ג"ק 17(נישא על הגב 

דרג פלוגה ומעלה
מ"תג
צ"מה 48–40

נישא ביד, מכשיר דיבור  
רשת פלוגתית

מ"תג
צ"מה 6–3.5



נישא ביד, מכשיר דיבור  
רשת פלוגתית

מ"תג
צ"מה 6–3.5

)9 -מק  /8 -מק( 10 -מק6 -מק

נישא על הגב, מכשיר דיבור 
רשת גדודית

מ"תג
צ"מה 54.9 -38



מכשיר קשר דיבור ומורס
צ"מה 8–2, ג"ת

ממותקן על רכב, )190 -מק(נייח 
מרמת גדוד ומעלה

היה בשימוש עד סוף שנות החמישים

191 /190 -מק



*608 -מק 508 /-מק

ערוצים 10, גבישי, מכשיר קשר דיבור
צ"מה 27.9–20, מ"תג

אנטנות 2, מקלט עזר, ש"כולל מקמ
עד תחילת שנות  ,  נ"מ בחש"שימש כמכשיר קשר על רק

החמישים

608 -מק*
צ"מה 38.9–27למעט תחום , 508 -זהה למק•
מ ובראשית שנות  "במלחמת העצמאות שימש כמכשיר קשר בחת•

נ"בחש 508 -החמישים החליף את המק



71 -מרכ

עם כבל הסתערות   11 -גל







 התג הראשון של חיל הקשר



המשך - 2תקופה 

הורדת  "',ש 24קשר רצוף ( נקבעים עקרונות הקשר ונוהלי הקשר 
תפקידי  , רשתות פונקציונאליות, מדרג גבוה לדרג נמוך" קשר

).'קצין מטה ביחידה ומפקד יחידת הקשר וכד -קצין קשר
.1954–אפיקים מוכנס לשימוש  4ן ראשון של "עורק צ

 109-מק, 193-מק( ג ארוכי טווח מוכנסים לשימוש "מכשירי ת 2
).לצנחנים

").ירקון "מבצע ( עיטור המופת הראשון מוענק ליגאל תלמי 
").קדש"קרב המתלה ב( עיטור העוז הראשון מוענק לדן שליט 

".המברק עבור יעבור: "נקבעת הסיסמא 
א וכל האמצעים  "קס, אפיקים 4ן "צ–" קדש"אמצעי הקשר ב
.שהופעלו עד אז

טלפרינטר  , 6 -מק,  10/9/8 -מק, פס -חד,  GRC–" קדש"לקחי 
.ראשון



)נ"צ( 312 -רקש

נ"אפיקים על גבי נ 4טלפון -ניידת רדיו–ייעוד 
:תכולה עיקרית

)מכשיר רדיו( 1 -מק      
)מכשיר ריבוב אפיק( 401 -טל      
2–מטענים       

הרכבת מספר אפיקי דיבור כהכנה  –ריבוב אפיקים * 
זמנית ברדיו-לשליחתם בו



אפיקים 4–ן "צ



ומעלה' רשת חט -יעוד 
ם"תג

צ"מגה 58.4–27תחום תדרים 
וואט 16–תפוקת שידור 

דיבור–סוג אותות 
מ"רק/ג רכב"ממותקן ע–ניידות 

/127 (GRC)128 -מק

ומעלה' רשת חט–יעוד 
פס–ג חד "ת

צ"מגה 30–2תחום תדרים 
וואט 400–תפוקת שידור 

דיבור ומורס–סוג אותות 
מ  "רק /נ"ג נ"ממותקן ע–ניידות 

מ"ג זחל"ממותקן ע) פס-חד( 718/708 -מק



10 -טפ

ל  "טלפרינטר להעברת מברקים  ברמת הפיקוד והמטכ–יעוד 
)מרכזי קשר מרחביים(רים "ברשת המקמ

או  8 -באמצעות מכשיר טלגרפיה טג–קישור לקו הטלפון 
20 -טג        

עברית -שפת ההדפסה 



נ"חש/מ"חת/ר"פ חי"תחומי תדרים לשת

ר"תחום חי

מ"תחום חת



ההתפתחות הטכנולוגית וצמיחת החיל–3תקופה 
 )1957–1973 (

התקופה מתאפיינת בהתפתחות טכנולוגית אדירה וגידול החיל   
.בעקבות מלחמת ששת הימים

בתקופה של אישי  " ( חיל הקשר ואלקטרוניקה" -שינוי שם החיל ל
).לביא

שטחי הפריסה החדשים מחייבים אמצעים ארוכי טווח ושיטות  
.אתרי שליטהשליטה חדשות באמצעות 

במבצע  (, ח גולני זלמן פלס"עיטור העוז השני מוענק לסגן קשר
").כינרת"

זרוע המפקד  –חיל הקשר והאלקטרוניקה : " נקבעת הסיסמא
).  בתקופתו של מוסיק גדרון" ( לפיקוד ולשליטה

.10–והמק  GRC -במקום ה PRC  /VRCמתחיל עידן 
,  סמדר, כנען, אביטל -תל, חרמון( מוקמים אתרי שליטה המרכזיים 

).סנטה קתרינה, בל יעלק'ג, הר קרן, בעל חצור, הר גריזים 



לכוחות היבשה,  רשת גדודית ומעלה –יעוד 
נישא על הגב–ניידות 

מ"תג
ץ"מה 75.9–30–תחום תדרים 

דיבור -סוג אותות 

25 -מק



רשת חטיבתית ומעלה לכוחות היבשה–יעוד 
ץ"מה 75.95–30–תחום תדרים , ם"תג

דיבור–סוג אותות 
ם"רק /ג רכב "ממותקן ע–ניידות 

V.R.C.



מפת אתרי שליטה

מצפה שלם

המיתלה

'שיח–' שארם א

כתרינה' ג

אום חשיבה

טסה
רפידים

ם'מרג-אום
יעלק

קרנטל
סרטבה

עיבל
גבע כוכב הירדן

הר גריזים

פוריה
נפחהר פרס

הר דבהחרמון
אביטל

הר גריזים
בעל חצור



המשך - 3תקופה                                     

ק מספק שליטה לכל המבצעים המיוחדים  "חי–מלחמת ההתשה 
.זרועיים-והבין 
.ומותקנות מערכות הקשר למעוזים בסיני" קו ברלב"מוקם 

).74 -מק(נכנס לשימוש חדפס נישא 
). 1000 -טג( מוכנסים לשימוש עורקי טלגרפיה מוסתרת 

שייך וכבל קואקסיאלי מבאר שבע  -א-מוקם עורק טרופו לשרם
.לרפידים בסיני
.א"מוקם מערך הל

בעלי   3. ק אינו נחקר ואינו מושמץ"חי -מלחמת יום הכיפורים 
  -חנן שוורץ , אות המופת -משה שפירא ואפריים פורטיס( אותות 

.)ל"ש הרמטכ"צל



לכוחות היבשה וליחידות מוצנחות  , מכשיר קשר רדיו ארוך טווח–יעוד 
צ"מה 17.9- 2תחום תדרים , פס–חד 

וואט 15–תפוקת שידור 
דיבור ומורס–סוג אותות 

ג"ק 16, נישא על הגב–ניידות 

)פס נישא-חד( 74 -מק



106 -מק

מכשיר קשר רדיו לרשת עוצבתית–יעוד 
ץ"מה 29.9–2תחום תדרים , פס -חד

וואט 400–תפוקת שידור 
דיבור–סוג אותות 

ם"רק /ג רכב"ממותקן ע–ניידות 



עורק זירוי טרופוספרי
'שיח-א-שארם -מצפה רמון  -א "ת



אנטנות טרופו



תקופת ההתעצמות והקשר לשלום  –4תקופה                
             )1974–1994(

התקופה מאופיינת מצד אחד בחתימת הסכמי שלום עם מצרים וירדן  
ג ומלחמת המפרץ   "מלחמת של–ומאידך בשתי מלחמות  נוספות 

.הראשונה
.באירועי טרור וחטיפת מטוסים–לפני כל אלה 

פתרונות קשר יצירתיים לטווחים ארוכים שטרם  –" יונתן"מבצע 
.ידענו עד אז

,  "אבן יקרה: "מוכנסות לשימוש מערכות טכנולוגיות חדישות כמו
.ועוד" בית היוצר", "אורות הבמה"

.א"א ונל"פיתוח מערך הל
.הקמת התשתית החדשה בנגב בעקבות פינוי סיני–" רמון"מבצע 

:ק ושינוי שם החיל ל"העברת מערך המחשוב לאחריות חי
).בתקופתו של צבי אמיד" ( חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים "



)לוחמה אלקטרונית(א "מערכת ל

:220מח –מקלט סריקה 
מקלט סריקת תדרים ידני לאיתור רשתות–יעוד •

:אנטנה מסתגלת
מתאם אנטנה המאפשר הגנה בפני אותות חסימה•

אנטנה  

מסתגלת

  -מקלט סריקה 
220מח 



")בית היוצר("מ "מערכת תג

מכשיר קשר רדיו מוגבר בדרג הטקטי–יעוד 
ץ                                                  "מה 87.975–30.000תחום תדרים –ם "תג

ץ"קה 25–מירווח בין תדרים                   
וואט                     4–בינוני , וואט 0.25–נמוך : נישא–תפוקת שידור 

וואט 50–גבוה , וואט 4–בינוני , וואט  0.25–נמוך : מוסע
דיבור–סוג אותות 

רכב /ם "ג רק"ממותקן ע, מוסע, נישא–ניידות 
מכשיר הצפנה ופריטים נלווים, מגבר, מקלטי עזר, ש"מקמ–הרכב 



410 -טל

לפעולה  , טלפון-מכשיר ריבוב אפיקים לעורק רדיו–יעוד 
עם ציוד רדיו טקטי       

 ( TDM )ריבוב זמן–שיטת ריבוב 
24, 16, 12–מספר האפיקים 



)ואילך 1995( עם המבט לעתיד –5תקופה 

מושפעת ממהפכת המידע המתחוללת בעולם    -תקופת העתיד
,  ק במוסיאון בתי האוסף ביפו"ומודגמת בביתן מורשת חי

.באמצעות סרטון על מערכות הקשר בשדה הקרב העתידי
חיל  : " ל ושם החיל משתנה שוב ל"מוקם אגף התקשוב במטכ

).3.3.2003" (הקשר והתקשוב
.ל לעליונות במידע"מוביל את צה–התקשוב 

.ים ויבשה ככוח אחד,אוויר–ל ברשת "צה
".חיל התקשוב" -שם החיל משתנה שוב ל

חיל התקשוב  –חל שינוי ארגוני נוסף  2006בינואר  1 -החל מ
).י"מז(מוכפף למפקדת זרוע היבשה 

 עובר -"מוחזר חיל התקשוב הביתה" 2008בפברואר  25 -החל מ
.ל"לכפיפות אגף התקשוב במטכ





"העתיד כבר כאן " 



: סיכום 

סיפורו של חיל הקשר הוא הסיפור המופלא מאז יוני  
, והמורס" מזוודות השידור", דגלי האיתות, הדואר

דרך מערכות הקשר השליטה והבקרה הממוחשבות  
והמתוחכמות של ימינו ועד לתקשורת הלוויינים  

..."השמיים הם הגבול"כש, העתידית



"השמיים הם הגבול"

סוף המצגת

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=animations/flowers&image=flower.gif&img=&tt=�
http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=animations/flowers&image=flower.gif&img=&tt=�
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