ספטמבר –
אוקטובר 2021

טקס מצטייני ראש השנה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
טקס הענקת המלגות התקיים בתאריך  12לספטמבר  2021בנוכחות המגדים והקשר"חים – לאחר סקירת יו"ר ועדת
מלגות אל"ם אילן חורש ,הוזמנו להענקת המלגות נשיא העמותה ,קשר"ר ,מר מרדכי אלגרבלי ויו"ר ועדת מלגות.
הוענקו  6מלגות:
סמל מיטל צסקי – גדוד .636
רב"ט אילנה צרפתי – גדוד קשר .383
סמל ישראל פייזיב – בצ"פ .379
רב"ט ת' – אמ"ן.
סמל ליקנש בזאבך – גדוד רם.
סמל י' – חטיבת ההגנה בסייבר.
לכל חייל הוענקה המחאה בסך  2,500ש"ח תרומת משפחת אלגרבלי ,בתום הענקת המלגות בירך הקשר"ר וציין
בהערכה רבה את מקבלי המלגות.

טקס חלוקת מלגות בראשות נשיא העמותה אלוף (מיל') שלמה ענבר ,קשר"ר תא"ל יוסי כראדי ,מר מרדכי אלגרבלי
ואל"מ (מיל'( אילן חורש.
11111111111414141411
1

ספטמבר –
אוקטובר 2021

טקס מצטייני ראש השנה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב

דבר קשר"ר בטקס המצטיינים
ראש האגף ,מצטיינות ומצטיינים ,חיילי ומפקדי חיל הקשר והתקשוב ,אורחים יקרים ,מכובדי כולם.
שנה חדשה זו הזדמנות עבורנו להתחלות חדשות ,לבחירות נכונות ,לחישוב מחדש של הדרך ובחירת הנתיב שלנו
קדימה לעולם טוב יותר.
אנו נמצאים ,גם היום מול אתגרים רבים מבית ומבחוץ ,שכנינו הקרובים עדין לא מקבלים את נוכחותנו ,אויבנו מרחוק
מאיימים לכלותנו.
במישור האזרחי אנו עדין בתוך התמודדות עם מגיפת הקורונה וגם חברתית יש לנו עוד דרך ארוכה.
יחד עם זאת ,כפי שאמרו בעבר – מצבנו מעולם לא היה טוב יותר! צה"ל הוא צבא עוצמתי ומתקדם אשר יכול לכל
אויביו .מדינת ישראל הינה מעצמה טכנולוגית עולמית .הכלכלה שלנו משגשגת גם בעידן קשה זה .ומעל הכל – יש
לנו את האנשים הטובים בעולם.
ואם כבר אנשים ,אני רוצה בראשותכם לפנות אל המצטיינים והמצטיינות שלנו היום:
אנחנו צריכים אתכם .צריכים אתכם כעם ,כמדינה ,כחברה וכצבא.
כעם ,תמיד היו אלו המצטיינים שהובילו את העם במשברים הקשים ביותר לעבר הניצחון ,ההישרדות ולעבר מדינה
יהודית.
כמדינה ,תמיד היו אלו המצטיינים אשר כחלוצים הקימו את המדינה ,בנו את התשתיות ,הקימו את התעשייה וקידמו
את החברה הישראלית.
כחברה ,תמיד היו אלו המצטיינים ,אשר פיתחו את התרבות ,סייעו לנזקקים ,פרצו דרך והתנדבו לצבא.
כצבא ,תמיד היו אלו המצטיינים שהיו הראשונים להסתער ,לפתח טכנולוגיות ולהחזיר בחזרה הכל אל העם!

זו ההזדמנות עבורנו ,לומר תודה! על הצטיינותכם ותרומתכם לעם ,למדינה ,לחברה ולצבא!
משפחות יקרות ,תהיו גאות בבנות ובבנים שלכם ושלנו.
נסיים בברכת שנה טובה ומבורכת לכולכם ,מי ייתן ותהא זו שנת שלום אושר ובריאות לכל עם ישראל.

תודה!
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סא"ל קארין אלבז מברכת בשם המצטיינים
משובצת כמג"ד,המפקדת על מערך תקשוב שלם,בזרוע מבצעית שלמה
(זרוע הים)
קצין הקשר והתקשוב הראשי ,תא"ל יוסי כראדי,
מקשא"פים ,רמ"חים ,מג"דים ,קשר"חים ,מפקדים ומפקדות.
היום ,ו' בתשרי ,היום השישי לשנה העברית החדשה והיום השישי לעשרת ימי תשובה.

עשרת ימי תשובה נתפסים כתקופה ראויה במיוחד לחשבון נפש ותשובה.
אז במה נדרשת תשובתנו? אצטט מתוך הספר "תיאום כוונות":
"יש מעשים גדולים ועושים אותם אנשים גדולים בשעות גדולות והכל יודעים עליהם ,ויש מעשים שנראים קטנים ועושים
אותם בשעות קטנות של ימים פשוטים ,אבל באמת הם המעשים הגדולים והם המעידים מה הוא האדם"...
אז תשובתנו נדרשת בהסתכלות ,ראשית על עצמנו ,בחינה של ממש ,על תפקודנו בשעות הקטנות ,בימים הפשוטים,
במעשים הקטנים ,שנכון שיתבצעו בצניעות רבה ,במקצועיות רבה ,באנושיות רבה ובתשוקה גדולה לעשייתנו ,כי
המעשים הגדולים באמת הינם אוסף של כל הקטנים.
כמג"ד ,המפקדת על מערך תקשוב שלם ,בזרוע מבצעית שלמה – זרוע הים ,אומנם "מבחוץ" אך ממש בתחושה של
"בפנים" ,אני מוצאת לנכון להדגיש את חשיבות השותפות בעשייה השוטפת ,מתן כתף לכתף ,של מערכים שלמים
העובדים ביחד ,ממעשים קטנים יומיומיים ועד למבצעים גדולים ומערכות שלמות שמניעים יחדיו ,כל זאת בערבות
הדדית ,שיתוף פעולה ועוצמה שאין כדוגמתה .ועל כך אני גאה להיות שייכת.
ולסיום ,כמה מילים על השתנות ,הנדרשת מכולנו ,כל עת" ,אינך יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר" פירושו :הנהר כל
הזמן משתנה ,ולכן בפעם השנייה שנכנסים לנהר ,הוא כבר לא אותו נהר .וגם נכונה הפרשנות כלפי האדם ,הוא איננו
אותו האדם שהיה נכנס לנהר בפעם הראשונה.
כולנו נמצאים בתחילתו ,בעיצומו או בסיומו של תפקיד לא פשוט כלל ,תפקיד המהווה לב הליבה של העשייה המבצעית
באגף התקשוב ,תפקיד של פעם בחיים ,אני מאחלת לכל אחד מכם הנכנס לנהר יום יום ,להיכנס אליו כאילו זה יומו
הראשון ,באנרגיות מתחדשות ,להשתנות ביחד אתו ולשנות אותו כל אחד בדרכו.

שנה טובה ומוצלחת לכולכם.
תודה.
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טקס מצטייני ראש השנה
השנהוהתקשוב
חיל הקשר
מצטיינילחללי
באתר ההנצחה
נכתב והופק
ראש
טקס

טקס הענקת דרגות דבר קשר"ר ,תא"ל יוסי כראדי
ראש האגף ,מפקדי החטיבות ,מקבלי הדרגות ,חיילי ומפקדי חיל הקשר והתקשוב ,אורחים יקרים ,מכובדי כולם.
קבלת הדרגה הינו אירוע חגיגי ומשמח .אך מה מקבלי הדרגה חוגגים בעצם? אתם חוגגים קבלת אחריות רבה יותר!
התקופה המורכבת בה אנו נמצאים במישור הביטחוני והאזרחי.
ההתמודדות עם מגפת הקורונה לצד המאבק המתמשך עם אויבנו הקרובים והרחוקים.
המצב החברתי והתרבותי בו אנו נמצאים מחייבים את האנשים הטובים לקבל אחריות.
וזו בעצם האמירה שלנו אליכם היום – קחו אחריות.
אנחנו סומכים עליכם כי תצעידו את העם לעבר עתיד טוב יותר .אתם לא באמת חוגגים רק את קבלת האחריות כמובן.
תחגגו היום את הערכת המפקדים .תחגגו היום את המבטים שתקבלו מהאזרחים כשיראו קצין בכיר יותר מאתמול .תחגגו
את זה שלפני מספר שנים ומאז בכל יום ויום – בחרתם בדרך הנכונה!
משפחות ואורחים יקרים ,אין זו יד המקרה מקבלות ומקבלי הדרגה היום נבחרו בקפידה לאור הצטיינותם בביצוע
תפקידם.
יחד עם הדרגה אבקש לתת לכם מצטיינות ומצטיינים יקרים משימה – בחרו שניים המשרתים אתכם בסביבתכם הקרובה
ושימו לכם כיעד – להפוך אותם למצטיינים בטקס ראש השנה הבא.
דמיינו לעצמכם שאותם שניים יבחרו גם הם כל אחד שני אנשים ויהפכו אותם למצטיינים בשנה שלאחר מכן....
משפחות יקרות ,בהזדמנות זו ארצה לומר לכם תודה!

ולהביע את הערכתי על החינוך האיכותי.
בהזדמנות זו אאחל לכם ,חיילי ומפקדי החיל ,אורחים ומשפחות יקרות ,שנת אושר ,בריאות בטחון ושגשוג לכם ולכל עם
ישראל.
שנה טובה!
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דבר ראש האגף ,אלוף ליאור כרמלי
קצין התקשוב הראשי ,פורום ספ"כ של האגף ,מפקדי ונציגי היחידות המצטיינות ,משרתי האגף ,קהל נכבד.

כבר שנים רבות שרוח צה"ל מהווה מצפן ומורה דרך ערכי למשרתי צה"ל – חיילים ומפקדים כאחד.
מסמך רוח צה"ל הוא קוד ההתנהלות וההתנהגות המצופה מכל משרת בצה"ל ומכל יחידה בצה"ל.
ובכל זאת ,את דבריי היום אני מבקש לפתוח עם ערך חשוב שאמנם אינו נכלל ברוח צה"ל ,אבל חשיבותו אינה מוטלת
בספק .ערך זה הוא גם העומד במידה רבה במרכזו של המעמד שאנו מקיימים היום.
כוונתי לערך החדשנות.

פיטר דרוקר ,אבי תורת הניהול המודרני אמר" :לא די לעשות את הדברים נכון ,יש לעשות את הדברים הנכונים".
חדשנות נשענת בראש ובראשונה על ההבנה שאין די בקיים ,ושלא ניתן להסתפק במה שיש .ערך החדשנות מחייב אותנו
לחתור לא רק אל מה שנחוץ וחיוני היום ,אלא בעיקר למה שנידרש לו בעתיד לבוא.
מי שמתחדש הוא מי שצופה פני־עתיד וישאר רלוונטי .מי שמשתנה הוא מי שישמר את יתרונו האיכותי.
ואם יש תכונה המשותפת לכל היחידות והמיזמים שעלו היום על הבמה זו ,הרי שזוהי דבקותם בחדשנות .זוהי יכולתם
לראות אל מעבר לאופק ,לחשוב באופן בלתי־שגרתי ,לפעול באופן בלתי שגרתי.
יצירתיות מחייבת מנהיגות וחדשנות מחייבת מנהיגות ואומץ.

רק לפני כארבעה חודשים קיבלנו תזכורת נוספת ,בזמן־אמת ,עד כמה נחוצות לנו היצירתיות ,החדשנות וההשתנות.
מרבית היחידות אשר קיבלו כאן היום את תעודת ההצטיינות עמדו במבחן זה במהלך אירוע מבצעי מתגלגל:
מבצע "שומר החומות".
זהו מבחנה של כל יחידה :להתחדש ולעשות זאת בקצב המבצעי הנדרש .ואתם עמדתם במבחן הזה באופן מעורר הערכה.
טקסים אשר במרכזם ניצבת מצוינות והצטיינות הינם עניין שבשגרה בצה"ל ,ובכל זאת – בכל מעמד שכזה טמונים רגעים
של התחדשות ,של התפעלות ושל סיפוק.
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בכל פעם מחדש נפלא לראות לכמה פסגות חדשות וגבוהות ניתן להגיע בכות מסירות ,מקצועיות וועשייה חדורת-מטרה.
בין כולכם ,המפקדים והחיילים אשר אחראים למיזמים הנבחרים ,עובר קו מקשר מובהק וברור:
מצוינות וחתירה באומץ רב לפתרונות חדשים ומשוכללים.
כולכן וכולכם ראויים היום למלוא הערכתנו :על שבחרתם לפעול מעל ומעבר למצופה מכם ,על שהקפדתם לחשוב מחוץ
לקופסה ,על שהרביתם ליזום ולשאוף כל העת להתחדשות ולשיפור ,ולא פחות חשוב מכך על שהיוויתם בהתנהלותכם
דוגמה ומופת לרבים.
אתם הובלתם את יחידותיכם ,ובכך גם את אגף התקשוב כולו ,קדימה.

סיפוריהם של היחידות המצטיינות והמיזמים המובילים בם מופת לעשייה טכנולוגית ומבצעית רלוונטית.
היחידה הטכנולוגית המצטיינות ניכרות בתרומה מבצעית משמעותית תוך הפגנת יוזמה וחדשנות פורצת דרך במגוון
תחומים.

גם בתחום בניין הכוח הוכחתם חדשנות והתחדשות מרשימות,
ראינו היום דוגמה כיצד ניתן להוביל פרויקטים לבניין כוח תוך כדי לחימה ולסיים בכך באופן ישיר ללחימה בזמן אמת.
נוכחנו גם איך חדשנות יכולה למצוא את ביטויה בהובלת מהלכי התייעלות רב־זרועיים בעלי פוטנציאל חיסכון של מאות
מיליוני שקלים..
מטעמים מובנים ,לא יכולנו לגולל כאן היום את הישגיהם של מיזמים מצטיינים מסווגים שצוינו כאן לשבח.
אך גם הם ,כל אחד בתחומו – מהווים מופת לחדשנות ,לחשיבות אחרת ולרלוונטיות מבצעית פורצת־דרך.
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אני מבקש בסיום דבריי לברך את היחידות המצטיינות ואת המיזמים המובילים – אך בראש ובראשונה את האנשים
המוכשרים הניצבים מאחוריהם  -אנשי אגף התקשוב.
המשיך אותו פיטר דרוקר" :הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו"
המשיכו לחשוב צעד אחר צעד לפני האויב ,המשיכו ליצור ברוח העיקרון "אין אי אפשר" והמשיכו להמציא את העתיד.

ברכות לכולכם ,חג שמח ,שנה טובה וגמר חתימה טובה לכם ולמשפחותיכם.
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הרמת הכוסית לראש השנה – מגדים וקשר"חים.

משתתפי טקס המלגות על שם סגן אודי אלגרבלי ז"ל.
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טקס מצטייני ראש השנה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב

הקשר"ר תא"ל יוסי כראדי – נושא דברים בטקס הענקת הדרגות.

משפחות החיילים המצטיינים ומקבלי דרגות בקיצור פז"מ.
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"קצין הקשר בעל החזון" – אל"מ יעקב בעל־שם ז"ל
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב

דברים לזכרו של "קצין הקשר בעל החזון" – אל"מ יעקב בעל־שם
אל"ם ד"ר יעקב בעל־שם' ,יב"ש' כמו שכולם הכירו וקראו לו ,או יענקל'ה ,כפי שחבריו הטובים והקרובים קראו לו ,נפטר
בשיבה טובה ,בגיל תשעים ואחת ב־ 30לספטמבר .2021

.
חייו היוו "תמונת ראי" של ההיסטוריה של עם ישראל במאה האחרונה – משואה לתקומה.
יעקב נולד בשנת  1930בבלגיה להורים שבאו מפולין ,עבר את מאורעות השואה ,בשנת  1942הבריחו אותו הוריו עם
אישה נוצרייה לדודים בדרום צרפת ,באותה שנה הוריו נספו באושוויץ .מצרפת הוברח לשוויץ ושם הצטרף ל"עליית
הנוער" ולמד עברית .עבר בצרפת ובשוויץ את מאורעות השואה ועלה לישראל מיד בתום המלחמה בשנת  ,1945בתקופה
של טרום הקמת המדינה ,תקופת המנדט הבריטי וההתנגדות למשטרם.
בגיל  17התנדב ל־"הגנה" ,בשנת  1947עבר קורס קשרים בבית הספר לקשר בשפיים  1947והיה הקשר עם מ .ק21-
(שלימים נקרא מ.ק– )300שהצטרף ליחידה הלוחמת שיצאה באפריל  1948לכבוש את שכונת קטמון ומנזר סן־סימון,
והמשיך כקשר בהקמת מחלקת הקשר של חטיבת "עציוני" ברוב הקרבות בירושלים.
על פרק ההיסטוריה הזה הוא כתב בשנת  2013את הספר "קשרים לך ,ירושלים ,במלחמת תש"ח" שראה אור בהוצאת
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב .ספר ייחודי ומרגש המתאר את ראשיתה של מלמת השחרור (הקוממיות,
העצמאות) מנקודת מבטו של קשר המקיים ושומר על קשר למפקדיו בדרך לשחרורה של ירושלים.
בשנת  2018בעקבות בקשה  /לחץ של אלוף שלמה ענבר כתב ופרסם את הספר "קשרים לך ,ירושלים רבתי (במלחמת
תש"ח ו־"ששת הימים" ,בהוצאת העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

יב"ש המשיך בקריירה צבאית במשך  30שנה עד לשחרורו בשנת  .1978בתפקידיו הרבים ניתן לציין :קשר במחלקת
הקשר של חטיבת "עציוני" ( ;)1958רל"ש קשר"ר בדרגת סגן ( ;)1952סגן קשר"ח  ;)1954( 5קצין ציוד קשר בפיקוד
דרום ( ;)1955-1954קצין כ"א במכ"א  ;)1955( 4קצין טלפונים מטכ"ל בדרגת סרן ( ;)1961-1960מדריך קורס מתקדם
( ;)1963-1962רמ"ד תקשורת במקשר"ר בדרגת רס"ן ( ;)1967-1964רע"ן תכנון במקשר"ר בדרגת סא"ל (1973-
 ;)1968עוזר טכני לקשר"ר בדרגת אל"ם ( ;)1976-1973ראש מאל"א במפא"ת בדרגת אל"ם ( ;)1978-1976השתחרר
בשנת .1978
בשנת  ,1952בהיותו רל"ש הקשר"ר יצחק אלמוג ,הוטל עליו להוציא לאור עיתון חילי .העיתון "עלון הקשר" פורסם
באוגוסט  1952והופיע רק פעם אחת.
בשנת  1967הקים והיה העורך הראשון של הירחון "קשר ואלקטרוניקה" .המשיך בתפקידו עד לשנת .1982
אחרי שחרורו מצה"ל היה סגן מנהל המרכז לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב ( ,)1991-1978היה חבר הקבוצה
שיסדה את בית הספר לתקשורת של המכללה למנהל ושימש כראש מסלול טכנולוגיה בתקשורת עד .2001
באוקטובר  1988בהיותו חבר במרכז לחיזוי טכנולוגי כתב בחוברת "מעשה חושב" את המאמר "המחשב בחיי יום־יום –
תסריט עתידי" על עתיד המחשוב בישראל.
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"קצין הקשר בעל החזון" – אל"מ יעקב בעל-שם ז"ל
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
היה פעיל בארגון העולמי של מהנדסי אלקטרוניקה  IEEEושימש כיו"ר הסניף הישראלי ,ארגן כנסים מקצועיים רבים בארץ
וברחבי העולם.
נכון לציין את הוועדות הרבות בהן היה יעקב חבר במסגרת העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב:
חבר בוועד המנהל של העמותה ,היו"ר הראשון של ועדת המחקרים (עבודות מחקר על מורשת החיל ,הנעשות בידי צוערי
החיל) .בוועדה זו יצק את היסודות והמתודה לאורה יבוצע המחקר ,ייכתב ויוצג .מפעל ששילב מפגש של הדור הצעיר עם
ותיקי ומפקדי החיל בעבר.
הקים את מיזם "שישי טכני" ו־"טכני בשלישי" ,חבר ועדת מלגות ,חבר ועדת מועדון ותיקי חי"ק ומגיש הפינה "היום
לפני" במועדון ובכנסים טכניים.
בשנים האחרונות תרם רבות לכתיבת הספר " 100שנות קשר – אנשים ,פועלם ותרומתם" ,היה חבר המערכת של הספר
וכתב את הפרקים הראשונים של הספר .היה פעיל ומעורב בכתיבה עד ימיו האחרונים.
יעקב היה איש שקט ונעים הליכות ,איש תרבות ואומנות ,חבר של אנשים,
אהוד ואהוב על ידי כולם ...ובמילים של אלוף שלמה ענבר –
יענקל'ה היה בן אדם – הוא היה 'מנטש'.
יהיה זכרו ברוך לעולמים ,אמן.
כתבו – אבי גולן ,ניר שריג.
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היום לפני – חיל הקשר ב"צבא האדום" במלחמת העולם השנייה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב

חיל הקשר ב"צבא האדום" במלחמת העולם השנייה
כתב – אל"ם (בדימוס) אהוד בן־דור

חיל הקשר הרוסי הוקם לראשונה בשנת  ,1877כחיל הקשר של הצבא הקיסרי הרוסי .במלחמת העולם השנייה ,היה חיל
הקשר הרוסי כוח עצמאי בכוחות המזוינים של ברית המועצות.

בתקופת מלחמת העולם השנייה ,היה בידי הצבא האדום בדרגי השדה ,ציוד קשר עיקרי כמפורט להלן:
טלפון שדה – דגם של " ,"TAI-43כאשר טווח הדיבור של כמייל אחד בכבלי שדה.

מרכזת שדה – דגם " – "K-10ל־ 10מנויי שדה.
כבל שדה – דו גידי או ארבעה גידי ,מגולל על תופי עץ גדולים.
מכשירי רדיו – " "RBM-1נישא ביד או על גבי מנשא .יועד לדרג גדוד וחטיבה .טווח דיבור –  6ק"מ ,טווח מורס –  13ק"מ.
מכשיר קשר בטנקים – " ,"RS-9טווח דיבור כ־ 10ק"מ.
הצבא האדום הפעיל גם מק 191-מתוצרת קנדה ,שהובא כסיוע לצבא האדום מבעלות הברית המערביות.
איוון טרנטייביץ פרספקין – מילא תפקיד מהותי במתן שירותי תקשורת למדינה במהלך מלחמת העולם השנייה .בין
השנים  1939עד  ,1944היה מפקד התקשורת העממית ,ומיולי  1941היה גם סגן מפקד ההגנה של ברה"מ .בשנת 1944
הוענקה לו דרגה צבאית של מרשל.

במבצע "ברברוסה" ,בעת פלישת הגרמנים לשטחי ברה"מ ,התבסס הצבא האדום בעיקר על קשר קווי ,שנמתח לאורך
עמודי טלפון ,וסבל מפגיעות רבות כתוצאה מהפגזות הארטילריה הגרמנית .לצבא האדום היו מכשירי רדיו ספורים בלבד,
ושיטת הפעלתם הייתה מאד מסובכת שכמעט לא ניתנה לשימוש.
עם פירוק ברה"מ פורסמו עבודות רבות ,שעסקו בסיבות האמתיות לתקלות בתקשורת ,בתחילת מבצע "ברברוסה".
שנים רבות אחרי מלחמת העולם השנייה ,הובן שמערכות התקשורת הלקויות בתקופה הראשונה של פלישת הגרמנים ,היו
התוצאה ולא הסיבה לבעיות הרבות שנוצרו בצבא האדום .המפלות הרבות שהיו לצבא הרוסי ,נבעו מחוסר מוכנות ולא
בגין חוסר תקשורת .ראשי מחלקות השלטון האזוריות והעובדים הבכירים ,לא הצליחו לעבור במהירות מתנאי תקופת
השלום לתנאי מלחמה.
אחת המשימות העדיפות בראשית המלחמה ועם כניסת הגרמנים לשטחי ברה"מ ,הייתה ארגון מערכות התקשורת
לשליטה במדינה .כבר בימיה הראשונים של המלחמה ,גויסו לצבא האדום מומחים רבים ומוסמכים בתחום התקשורת.
מהנדסים ומדענים רבים היו מעורבים באופן פעיל בבניה ושיקום של קווי תקשורת פגומים ,ביצירת חדשנות ומודרניזציה
של תחנות שידור שהיו קיימות בעבר.
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היום לפני – חיל הקשר ב"צבא האדום" במלחמת העולם השנייה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
השריון הגרמני עם טנקי הפאנצר ,חדר עמוק למדינות הבלטיות והתקדם צפונה לכוון לנינגרד בקלות רבה .יחידות
התקשורת של הצבא האדום ,במקום לעסוק בתקשורת שימשו ככוחות חיל רגלים ,וספגו אבדות גדולות .הצבא האדום לא
הצליח להדוף את מתקפת הכוחות הגרמנים ,ולא הפעיל מתקפות נגד חזקות ומוחצות .גדודי הקשר איבדו חלק ניכר מכוח
האדם ,ציוד תקשורת רב וכלי רכב.
אנשי הקשר השתתפו בקרבות עזים ,לא פחות משאר יחידות הצבא הרוסי ,ובמהלך המלחמה זכו אלפי אנשי תקשורת
באותות הצטיינות ומדליות של ברה"מ ,כאשר  280מהם זכו לדרגה הגבוהה ביותר של "גיבור ברה"מ".
במאמר "סיפור החיבור האבוד" שנכלל באוסף "מיתוסים של המלחמה הפטריוטית הגדולה" כותב אלכסיי ולריביץ" :לא
הגיוני להכריז על התקשורת כאחת הסיבות העיקריות לתבוסה .המטה איבד קשר עם הכוחות אשר הובסו בהגנה ונאלצו
לסגת .במילים אחרות ,המורכבות של מצב הלחימה בחזית הוביל לאובדן שליטה .לתבוסות הצבא האדום היו אחראים
מפקדים ומפקדות בדרגים הגבוהים ביותר ולא התקשורת .הקביעה כי חוסר התקשורת ,הייתה אחת הסיבות העיקריות
לתבוסה בתקופה הראשונה של המלחמה ,מועתקת מעבודה אחת לאחרת בהתאמה ועם שגיאות רבות .הגורמים
האמתיים לכישלונות לא נותחו ולא הוצגו כראוי" .הצבא האדום על אף שהיה מצויד טוב יחסית ,וכלל כמות רבה של טנקים
ומטוסים ,כשל בשלבים הראשונים של מבצע "ברברוסה" מול העוצמה הגרמנית.
למרות שנהרגו בצבא האדום כ־ 2.5מיליון חיילים עד סוף  1941הוא לא נשבר.
כותב מרשל ברה"מ ואסילי צ'ויקוב (מפקד ארמיה  ,)62בספרו "המלחמה על סטלינגרד" (תורגם לעברית והופץ ע"י
משרד הבטחון ב־:)1970
"מערכת הקשר בארמיה  62חייבת הייתה לפעול ללא תקלות במשך כל שעות היממה .בימי הקרבות על סטלינגרד נועדה
למערכת הקשר חשיבות מיוחדת ,משום שבפעולתה התקינה והמדויקת היה תלוי גורל הגנתה של העיר .רק תכנון מחושב
של מערכת הקשר ברדיו ובקווי טלפון ,ושימוש במערכות איתות ,יכול היה להבטיח פיקוד ושליטה יציבים של הגייסות".
מוצבי הפיקוד של הדיביזיות ושל הארמיה נמצאו בצד אחד של נהר הוולגה ,במרחק קרוב אל הגייסות ,ואפשרו למפקדים
בכל הרמות לחוש את מהלך הקרבות ,ללמוד על השנויים במצב ולקבל החלטות בעוד מועד.
היה קשה מאד לקיים פעולה תקינה ומתמדת של מערכות הרדיו וקווי הטלפון מהסיבות הבאות:
 .1הפגזות בלתי פוסקות ובעיקר הפצצות מן האוויר ,על מוצבי הפיקוד ועל מערכות קווי הטלפון.
 .2הארמיה בותרה שלוש פעמים ונלחמה בעת ובעונה אחת בשלוש גזרות מבודדות זו מזו.
 .3בגלל עוצמת האש החזקה שהומטרה על מוצבי הפיקוד של הארמיה ,אי אפשר היה להחזיק ולהפעיל משדרי רדיו בעלי
עוצמה גבוהה ,גדולים ומסורבלים.
 .4מכשול המים הרחב של נהר הוולגה שהפריד בין הגייסות הלוחמים לבין יחידות התחזוקה.
אחד המבצעים הקשים ביותר של חיילי הקשר בארמיה  ,62היה הנחת קו טלפון על קרקעיתה של הוולגה ,כדי להבטיח
למוצב הפיקוד של הארמיה קשר עם הגדה המזרחית של הוולגה ,לצורך שליטה על הארטילריה ועל מערך התחזוקה.
הקשר הקווי בין שתי גדות הוולגה ניתק מדי פעם בגלל ההפגזות וההפצצות הכבדות ,ונדרש היה לחדש את הקשר מדי
פעם.
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היום לפני – חיל הקשר ב"צבא האדום" במלחמת העולם השנייה
נכתב והופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב
הקשרים קשרו משקולות אל כבלי הטלפון ,כדי להניחם על קרקעית הנהר ,אך מדי שלושה – ארבעה ימים ,נאלצו להניח
קווים חדשים .בתיקון הקווים שנפגעו ,סבלו הקשרים אבדות קשות ,אך למרות זאת מילאו בכבוד את כל המשימות
שהוטלו עליהם.
העתודה הסובייטית שהוזרמה למערכה נגד הגרמנים בסטלינגרד הייתה גדולה מאד ,ולרוסים היה ניסיון בהתמודדות עם
הקור והשלג .אבל ,אחד הגורמים שהביאו להצלחת הרוסים בהתקפות הנגד שלהם ,היה כניסתם לחזית בדממת רדיו
מוחלטת  .רק כאשר החלו קרבות המגע עם הגרמנים  ,הותר להפעיל את מערכות הקשר .כתוצאה מדממת הרדיו של
הרוסים ,לגרמנים לא היה מושג על היקף התגבור המסיבי של הרוסים ,והחלה תפנית משמעותית לטובת הצבא האדום.
במהלך המלחמה נבנתה מערכת תקשורת מחדש ,כאשר סביב מוסקבה נבנתה טבעת תקשורת מיוחדת ,שהייתה מוגנת
מפני הפרעות ,וניתן היה להתחבר לקווים אלה ,תוך עקיפת מרכזי תקשורת שנפגעו ויצאו מכלל שימוש בקרבות הקשים
מול הגרמנים.
במאי  ,1942הצליחו הרוסים להגיע ל־ 25גדודי תקשורת של כ־ 300איש בכל גדוד ,כאשר חלק מהגדודים שהוקמו נועדו
לתיקונים ושיקום התקשורת .לאורך המלחמה הוקמה מערכת תקשורת רב־ערוצית בת  12ערוצים ,שפותחה במכון
המרכזי למחקר מדעי ,וסיפקה קשר אמין עם המפעלים שסיפקו לחזית טנקים ,מטוסים ,רובים ,אקדחים ותחמושת.
שידורים לציבור – עבודה משמעותית בתחום השידור לציבור בוצעה בלנינגרד ובמוסקבה .בלנינגרד הוקמה תחנת שידור
חדשה שנקראה "לנינגרד מדבר" ,שסיפקה אינפורמציה חשובה לתושבים במהלך המצור על העיר .שידורי התחנה נקלטו
במוסקבה ,והועברו למדינה כולה .גם במוסקבה הופעלה מערכת התרעה ציבורית ,שכללה אלפי רמקולים שהותקנו
במוסדות ,במפעלים ,בבתי חולים וברחובות  .המערכת עבדה מסביב לשעון ,ודווחה נתונים לציבור על עצירת תנועת
הולכי רגל ,פעילות הרכבות החשמליות ,תנועת כלי הרכב בעיר וארגון הסיוע לפצועים.
סיוע ארה"ב בציוד תקשורת – ארה"ב סיפקה לברית המועצות
במהלך מלחמת העולם השנייה ציוד תקשורת ,שאפשר שדרוג הצבא האדום בקשר רדיו ובקשר קווי .ארה"ב סיפקה כ־
 1.5מיליון ק"מ של כבלי שדה ,כ־ 35אלף משדרי רדיו וכ־ 380אלף טלפוני שדה.

ב־ 4יולי  ,1943פורסמה החלטה היסטורית של ועדת ההגנה הממלכתית ,על הקמת תשתית לייצור מכשירי רדיו ע"י
התעשייה הסובייטית ,והוקמו מפעלים לייצור מערכות מכ"מ אלקטרוניקה ותקשורת רדיו.
בשנת  1945הפכה ברה"מ למעצמת על צבאית בכל המובנים ,כאשר חלק מההתפתחות הזאת נבע מהעזרה של בעלות
הברית המערביות.
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