
שבעים שנה  
לחיל הקשר  
והתקשוב

1.08גרסה 
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

2018–ח "תשע
דניאל רוזן) 'דימ(מ "המצגת הוכנה בידי אל

1



יזכור

2

"הגנה"אות ה

1949-1948, מלחמת העצמאות

1956, מלחמת סיני

1967, מלחמת ששת הימים

1970-1967, מלחמת ההתשה

1973, מלחמת יום הכיפורים

1982, מלחמת שלום הגליל

2006, מלחמת לבנון השנייה

2014, מבצע צוק איתן

מחברותינו וחברינו נפלו על משמרתם574
לא שכחנו ולא נשכח

ַעד־ְלֵמָרחֹוקְוַהּקֹול ִנְׁשַמע
)ג"פסוק י', פרק ג, עזרא(



שירות  
הקשר

1948והפך לחיל קשר באוקטובר 1937שירות הקשר הוקם בשנת 3



הבריטים כבשו את ארץ ישראל במלחמת  
העולם הראשונה

4

כבש את ארץ , שהתקדם ממצרים צפונה, חיל משלוח בריטי
1918-1917מאנית בשנים 'ישראל מידי האימפריה העות

סיפק לבריטים מודיעין  , שפעל מעתלית, )נצח ישראל לא ישקר(י "ארגון ניל
חשוב

 בחטיבת קלעי המלך(Royal Fusiliers) ,היו שלושה  , שנטלה חלק פעיל בקרבות
)40ו־39, 38' גד(גדודים יהודים 

 העניק חבר הלאומים לבריטניה מנדט לשלוט 1922בשנת
בארץ ישראל עד לכינון שלטון עצמי

דמותה של ישראל המודרנית עוצבה בתקופת המנדט הבריטי
נפש650,000ל־84,000האוכלוסייה היהודית בארץ גדלה בתקופה זו מ־



כוח המגן העברי בארץ ישראל החל 
להתפתח בתקופת המנדט הבריטי

5

1920קם בשנת " הגנה"ארגון ה
באשר הצורך בהגנה עצמית ביישוב העברי היה מוחשי  , ט היו הזרז להקמתו"מאורעות תרפ

וחיוני

התפתחו לכדי מרד ערבי כולל בשלטון הבריטי) 1936(ו "מאורעות תרצ
משטרת היישובים העבריים"שהתפתחה ל, בעקבות המאורעות הוקמה מסגרת הנוטרות"

הקים מפקדה ארצית ושירותים מקצועיים  , התעצם" הגנה"ארגון ה
שעסק  ) ם"חי(חיל המשמר : והתארגן בשני חילות) קשר, מודיעין, רפואה(

שעסק בהגנה אקטיבית) ש"חי(חיל השדה ; בהגנה נייחת
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החלו בני היישוב להתגייס לצבא הבריטי  ,

על שיתוף פעולה ללא תנאי עם הבריטים" הגנה"הכריזה ה1940ובשנת 
 בצבא הבריטי") הבריגדה"–ל "חי(הוקמה החטיבה היהודית הלוחמת 1944בשנת ,

והשתתפה בקרבות כנגד הגרמנים באיטליה



הוקם  " הגנה"שירות הקשר הארצי ב
1937באפריל 

 העצימה את  ) 1939-1936(התפרצות המרד הערבי הגדול
"הגנה"צרכי התקשורת של ה

איתות , בנוסף לקשר קווי, החלה להשתמש בקשר רדיו" הגנה"ה
ראייה ויוני דואר

שהתאפיין בכך שכל אזור , כלקח מניסיון איתות הראייה
הוחלט מראש להקים שירות קשר ארצי, פעל אחרת

 מפברואר (בלקיןירחמיאל , אבן־זהרמפקדי השירות היו שמחה
)1945מנובמבר (ויעקב ינאי ) 1942

 שירות הקשר פיתח מערך ענף של תקשורת רדיו חשאית
מערך הדרכה מקיף ומערכת לוגיסטית תומכת, נייחת 6



איתות בדגלים

7
1942, אתת וצופה, רשמת–איתות דגלים 

3001, "הגנה"באדיבות ארכיון ה
1938, נהלל, איתות דגלים

קלוגרזולטןאוסף –באדיבות ארכיון המדינה . קלוגרזולטן: צלם



איתות ראייה

8
הליוגרף עם מראת משנהְליּוָקאספנס איתות 



יוני דואר

9
1939, שובך על גג מבנה 1939, החזקה נכונה של היונה



10) מורס(ג "משדר ת: משדר מוסיקה/מקלט
בתוך מקלט רדיו ביתי" מוסלק"ווט

ב בידי דייל פולק ונשלחו לפלשתינה כמקלטי רדיו ביתיים תמימים"המכשירים יוצרו בארה10



מרשם  
קשר רדיו 
ברשת  
,  אבינועם

1947מרץ 

,  איתות במורס, ג"ת, קשר נייח
או עם " גדולים"עם מכשירים 

"מזוודות"

הקשר נעשה בדרך כלל 
בשעות קשר קבועות

11

73/34, ה"אתבאדיבות 



האלחוטנית
יעקובירחל

מפעילה
רדיותחנת

חשאיתג"ת
דורותבקיבוץ

ארכיון , באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית
D285-029, התצלומים הלאומי

12



שידורי : הפעלת שידורים לציבור במחתרת
תלם שמיר בועז

13

ישעיהו לביא משדר
D814-067, באדיבות אוסף התצלומים הלאומי. קלוגרזולטן: צלם

נפתלי רז נושא מזוודה עם משדר לקראת שידור
D814-062, באדיבות אוסף התצלומים הלאומי. קלוגרזולטן: צלם



סיפור ייחודי ודרמטי–הגדעונים
הזרוע של  ', במוסד לעלייה ב" הגנה"שירות הקשר של האלחוטניהיו גדעונים

לפני קום המדינהליגלייםשעסקה בהעפלה וברכש בלתי " הגנה"ה
בתנאים קשים, בדבקות יוצאת דופן, שפעלו במסירות ללא אח ורע, היו כולם מתנדביםהגדעונים

 שאיפשרשכן באמצעים דלים הוקם קשר , סיפור מופלאהן הגדעוניםעלילות
:העפלה ורכש, ניהול ושליטה על מבצעי בריחה

קומץ טכנאים בנה מכשירי קשר יש מאין
אלחוטנים התאמנו
אנשי צופן הכינו כתבי סתר
 במדינות האסלאם, באירופה, בארץ–הוקמו והופעלו עשרות תחנות אלחוט חשאיות

 היה חיוני לפעילות המוסד  הגדעוניםקשר האלחוט המחתרתי והחשאי שקיימו
'לעלייה ב

רכש , ניהל מחנות מעפילים, מעבר גבולות ועוד, הסעות, ביגוד, מזון, המוסד טיפל במעפילים בלינה
שניסו לסכל את , במאבק מתמיד עם הבריטים–והעפלה " בריחה"וניהל מבצעי , וציוד ספינות

פעילותו 14



מלחמת
העצמאות
והקמת

קשרחיל

1949עד יולי ונמשכה , למחרת החלטת החלוקה, 1947מלחמת העצמאות פרצה בנובמבר 15



הקמת חיל קשר

16

1948אוקטובר 14ב־, חיל קשר הוקם במהלך מלחמת העצמאות
וראש שירות הקשר יעקב ינאי הפך , הפך לחיל קשר" הגנה"שירות הקשר של ה

)1950התואר הוחלף לקצין קשר ראשי בשנת (ל "בדרגת סא, למפקד חיל קשר

ב"ערב מלחמת העצמאות רכש שירות הקשר באופן חשאי בארה  ,
,  כמות גדולה של ציוד קשר מעודפי הצבא, בן־גוריוןבתמיכת דוד 

והבריחו ארצה
קשר צבאי סדיר ביחידות הלוחמותאיפשר, שלא כולו הגיע ארצה, ציוד זה

הוקמו יחידות קשר בחזיתות וביחידות  , בוצע תהליך ארגון מקיף
מערך לוגיסטי, בתי מלאכה, מערך טכני, הלוחמות

 שהביאו עמם את הנהלים  , "הבריגדה"רוב קציני הקשר החטיבתיים היו יוצאי
והשיטות הבריטיות

 איש3,500בשלהי מלחמת העצמאות שירתו בחיל קשר



חיל קשר כונן מערכת קשר צבאית מקיפה

17

שיטות הקשר ההיסטוריות
 1957ל עד שנת "ששירתו את צה–יוני דואר
 שהשימוש בו נפסק בתחילת שנות החמישים–איתות ראייה

קשר רדיו
ג"ותאם"תג, ג"ת

קשר קווי
פריסות שדה
קשר על בסיס תשתיות אזרחיות

לימים במשרד הדואר, שהופעלו אז בידי מחלקת הטלפון והטלגרף במשרד התחבורה, תשתיות דלות
 ידניות(מרכזיות צבאיות(

דוארמסובי
מערך צופן וביטחון קשר
מערך לוגיסטי

 אביזרים, גבישים, כבלי שדה, סוללות(שעמד במשימת האחזקה והאספקה(

:סיסמת החיל
המברק עבור יעבור



יוני דואר

18

התשדורת האחרונה מנווה יעקב–יונוגרמה 
1948במאי 16, טרם נפילת היישוב

02049סימול , DC/0054/122, "הגנה"באדיבות ארכיון ה

הרכבת טוטף עם יונוגרמה 
1948, על רגל יונת דואר בכלוב נייד

)ענפי(זיגלרבאדיבות לאה 



מכשירי קשר: מלחמת העצמאות

19

536-מכשיר קשר נישא מק191-ג מק"ש ת"מקמ
(Handie Talkie)

300-נישא מקם"תגמכשיר 
)Walkie Talkie ,20-שנקרא אז מק(



הדרכת
איתות
,מורס
1948

ב/8476/0, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה

20



מרשם קשר של 
, הגדוד השלישי

,  "יפתח"חטיבת 
,  מבצעים בנגב

1948קיץ 

,  אלחוט דיבור, ם"תג, קשר רדיו נייד
,לכוחות ולגורמי הסיוע20-עם מק

למפקדה וליישובים19-ג עם מק"ת

שימוש מוגבל בטלפונית שדה

מודעות לצורך בדממת אלחוט

29406, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה21



:  הנערה עם האקדח
קצינת , זיוה ארבל

הקשר הראשונה  
קצינת הקשר  , ל"בצה

,  של הגדוד השלישי
מבצע  , חטיבת יפתח

1948יולי , דני

14868, מ"באדיבות אוסף מיתר בע. בוריס כרמי: צלם22



191-עם מקאלחוטנית
"  פורמן"במשוריין 

בשיירה בדרך  
לירושלים הנצורה

23

190, ח"ארכיון הפלמ, ח"באדיבות אוצר תמונות הפלמ



אלחוטן עם 
,  191-מק

מבצע  
"  בתק"
כיבוש  (

,  )מגדל צדק
1948יולי 

24

,  ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
ב/8179/0, אוסף רגיל



,  בפעולה300-מק
,  "יבוסי"מבצע 

,  הקרב בקטמון
אפריל  , ירושלים

1948

25

איזנשטרקיהודה : צלם
239/0איזנשטרקאוסף , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



מפקד  , באטוסן פליקס "רס
גדוד הטנקים הראשון  

מקים  ) ל"והיחידי בצה(
כיבוש  , 191-קשר עם מק

1948יולי , לוד

בפלוגה שנייה  , בפלוגה אחת דיברו אנגלית
בגדוד לא היה דובר רוסית וגם . דיברו רוסית

,  בה ניתנו פקודות, והשפה המשותפת,אנגלית
הייתה יידיש  

רותנברגאוסף בנו –באדיבות ארכיון המדינה . רותנברגבנו : צלם26



שיעור 
קשר  
בגדוד  
השריון  
82  ,

שלהי  
1948

3574, מ"באדיבות אוסף מיתר בע, רותנברגבנו : צלם27



קוונים  
מתקנים  
, כבל שדה
,  חוליקאת

אוקטובר  
1948

 D083-024, אוסף התצלומים הלאומי, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית. דוד אלדן: צלם28



צופן וביטחון

29

טבלת הצפנה ופענוח–" 6שיטה "
)נר'ויזטבלת (

1948אפריל , 1מכשיר קוד קשר 



בית מלאכה  
לתחזוקת  
,  ציוד קשר

1949אפריל 

30

D381-026, אוסף התצלומים הלאומי, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית



חיילות חיל 
קשר עם 

,  536-מק
מצעד  

ל בתל "צה
יולי  , אביב

1949

31
 D145-046אוסף התצלומים הלאומי , באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית. דוד אלדן: צלם



סינימלחמת

1956נובמבר –מלחמת סיני התקיימה באוקטובר 32



)1(ממלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני 

33

 תקופת הצנע"השנים ממלחמת העצמאות עד מלחמת סיני היו"
 המשאבים הדלים של מדינת ישראל הצעירה הוקדשו לקליטת העלייה

ההמונית והתאוששות מהמשבר הכלכלי של מלחמת העצמאות
ופעל במשבר תקציבי מתמשך, לאחר מלחמת העצמאות הצבא צומצם

ל"בתקופה זו נקבעו יסודות הפיקוד והשליטה בצה
ל עבר תהליך של עיצוב מחדש והתמקצעות"צה
הוקמו הפיקודים המרחביים
כמפקדות משימתיות, הוקמו ואומנו מפקדות אוגדה

ובעת דילוגן היה ניתוק  , ר"מפקדות האוגדה נבנו בתפיסה של שליטה על אוגדות חי
קשר מוחלט



)2(ממלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני 

34

חיל הקשר עבר אף הוא תמורות חשובות
 מוצפן בין המפקדות הנייחותטלפרינטריםהוקם מערך
 וניידות קשר ייעודיות193-ג מק"על בסיס ציוד ת) קשר סיוע אוויר(א "קסהוקם מערך
 ציוד נושא–נ"צשכונה אז (רדיו־טלפוןהוקם מערך(
 508-מקם"תגהקשר בשריון התבסס על מכשירי
 בכמויות גדולות536-נישא מקם"תגנקלט מכשיר קשר
 ראשונים מדור שהיה אז חדישם"תגערב הלחימה הגיעו מכשירי:

10-מק, 9-מק, 8-משפחת מק, מכשיר נישא על גב חייל
6-מק, מכשיר נישא מוחזק ביד

בתקופה זו פיקדו על החיל שלושה קציני קשר ראשיים
ל יעקב ינאי"סא
1949מנובמבר , ם יצחק אלמוג"אל
1954מאוגוסט , ם אריאל עמיעד"אל



508-מקם"תגש "הקשר בשריון התבסס על מקמ

3535

-מקים קשר עם מק, קי אבן'סרן ג, פ טנקים"מ
M4A1שרמןמצריח טנק 508 508-משדר של מק, 604-מח

432/45, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. בוריס כרמי: צלם



ראשונים6-ומק10-ערב הלחימה הגיעו מכשירי מק

3636
(Walkie Talkie)6-מקם"תגש "מקמ (Backpack)10-נישא מקם"תגמכשיר 



הרדיו־טלפוןמערך 

3-מקלט מח3737 101-ציוד נושא טל2-משדר מח



200-עם אנ) 'מ15או 12(19-תורן אנ

38



שדהקוונות

27-וגל5-עם תפ10-סלילת כבל ח3939 71-מרכ17-עם תפ31-גל

8-טל
11-גל



א"ציוד קס

40

348-ג מח"מקלט ת
)193-המקלט בערכת מק(

191-ג מח"משדר ת
)193-המשדר בערכת מק(

81-ג מק"משדר נייח ת



המיתלהא בקרב "הפעלת קס

41
בפעולהמולודיקהאלחוטן אריה 

1343/1098, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם

א"מברק קס
/http://www.202.org.il, 202אתר הצנחנים. ר אריה גילאי "באדיבות ד

http://www.202.org.il/


צופן וביטחון

42

הגרמנית" אניגמה"ה–356-טג
אך  , המכשירים הוסבו לעברית והחיל נערך להשתמש בהם

ברגע האחרון נמנעו מכך

2022-טג–הצפנת טלפרינטרים 



רץ ממונע

סיבובי דואר ודואר רצים  
היו אמצעי חשוב

43
322/15, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם



המיתלהבקרב ) ל מוצנח"נח(88' קצין הקשר של גד, דן שליטמ"סג
)דן שליט הוענק עיטור העוז על גילוי גבורה תוך חירוף נפשמ"לסג(

44

בטלפון אחוריAMX-13דן שליט מתדרך טנק 
1323/69, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם

ל מוטה גור"סא, ד"דן שליט עם המג
1343/137, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם



מרשם  
קשר רדיו 
של  
חטיבת  
,הצנחנים

קרב 
המיתלה

45



מלחמת
ששת 
הימים

1967מלחמת ששת הימים התקיימה ביוני 46



)1(ממלחמת סיני ועד מלחמת ששת הימים 

47

ל  "בעשור ממלחמת סיני עד מלחמת ששת הימים עבר צה
תמורה משמעותית

ל הפך מצבא רגלים לצבא ממוכן ומשוריין"צה
ונרכשו אמצעים חדישים, גדל מהותיתכ"הסד

חיל הקשר ביצע הערכות יסודית ורחבה
התארגנות ואימונים, הצטיידות
 לחיל הקשר והאלקטרוניקה1961שם החיל שונה בשנת

בתקופה זו פיקדו על החיל שלושה קציני קשר ראשיים
1957מספטמבר , ם ישעיהו לביא"אל
1962מיוני , ם זלמן שלו"אל
1966מאוגוסט , ם משה גדרון"אל



)2(ממלחמת סיני ועד מלחמת ששת הימים 

48

מערך הפיקוד והשליטה עבר תמורות מהותיות
מוסד נושא רכב קשר ותיבות קשר
מפקדות אוגדה וחטיבה נבנו כגופים עצמאיים

 אמצעים וצוותים ממפקדת הפיקוד" הורדת"עד אז הם התבססו על

למסר  1966הוחלף בשנת " המברק עבור יעבור"המסר , כמתחייב מהשינוי באופי הפעילות
"זרוע המפקד לפיקוד ושליטה–חיל הקשר והאלקטרוניקה "
 שיצרה הפתעה טקטית, יישום דממת אלחוטאיפשרהרמת האימונים הגבוהה

 הפכה לאחד מסמלי המלחמה, לשבירת דממת האלחוט, "סדין אדום"הסיסמא

ציוד הקשר המיושן הוחלף בציוד חדיש
 התבסס על ציוד ם"התגמערךGRC6-ומק10-מק/9-מק: וציוד נישא
 מודרניחד־פסהוסב לציוד ג"התמערך
 401-חודש עם ציוד נושא טלט"הרדמערך
הטלפוניה הנייחת הורחבה מהותית

הוקם מערך לוחמה אלקטרונית
מערך זה הופעל לראשונה במלחמת ששת הימים



מרשם קשר רדיו  
בגדוד טנקים

49



ק חטיבת  "חפ
,  55הצנחנים 

בקרב  
בירושלים

6200/2009, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. עמוס צוקר: צלם50



ק "חפ
חטיבת  

,  10השריון 
בקרב  
מצפון  
לירושלים

51



הכשרת  
אלחוטני
, מורס

,7ד "בה
1959

2439/78, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם52



אימון קשר  
פנים  
, לשריונאים

בית הספר 
1966, לשריון

53

36233, מ"באדיבות אוסף מיתר בע, בוריס כרמי: צלם



GRCם"תגציוד 

54
1110-מח/1109-מקלט עזר מח כחעם ספק 68-מח/67-ש מח"מקמ: 127-מק/126-מק



GRCם"תגציוד 

55
GRCעם קובע שריונאי ") שוט("צנטוריוןמפקד טנק 

D325-017, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית. פריץ כהן: צלם
ם"ברקקופסת שמע לקשר פנים , 375-קפ



חד־פסציוד 

56
618-ואג618-עם קפ, ם"בזחל708-מק 618-ומח714-קפ

Rockwell-Collinsבאדיבות 



)קשר סיוע אוויר(א "קס

57
א"קסש"רק 24-מקג"תאש "מקמ



)נ"צ–ציוד־נושא(רדיו־טלפון

58
200-עם אנ312-רקש

77920/0, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
401-ציוד נושא טל



טלפרינטרים

59

8-עם טג3-טפ
,  ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם

2439/83, 1אוסף במחנה סדרה 

10-טפ

126-בתקש4-טפ



מרכזיות

60
שנות השישים, 96מרכזיה דגם 

1024/1, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. צלם במחנה

1959, 91-מרכ
,  ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם

2439/23, 1אוסף במחנה סדרה 



ניצני מערך המחשוב

61
1962, ם"בממרהראשון הפילקוהפעלת מחשב 

ם"ממרבאדיבות ארכיון 
שנות השישים, ם"בממרמדור ניקוב 

ם"ממרבאדיבות ארכיון 



מלחמת
ההתשה

מלחמת
יום 
הכיפורים

1973מלחמת יום הכיפורים התקיימה באוקטובר . 1970עד אוגוסט 1967מלחמת ההתשה התקיימה מיולי 62



ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום  
)1(הכיפורים 

63

ל לאחר מלחמת ששת הימים שינתה את "ההיערכות של צה
תפיסת הביטחון

נוסח מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים, מלחמת מנע/לא עוד מכה מקדימה  ,
:  דו־שלביתאלא דוקטרינה 

הצבא הסדיר יבלום: השלב הראשון
מתקפה והעתקת הלחימה לשטח האויב, גיוס מילואים: השלב השני
הערכות הגנתית והתבצרות בקווי הפסקת האש: המשמעות

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

האוגדה הפכה מגוף משימתי לעוצבת היסוד ביבשה



ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום  
)2(הכיפורים 

64

ביוזמת מצרים התחוללה מלחמת התשה
הלחימה הקשה הייתה בגזרה המצרית

 תעוזים בקו יותר עורפי11שבהמשך תוגבר ב־, מעוזים בקו התעלה33הוקם מערך של
 פעילות חבלנית ברצועת עזה–והוכלה –התפתחה
והגבול הירדני בבקעת  , נבלם מאמץ לבצע לוחמת גרילה ביהודה ובשומרון

הירדן הפך לגזרת לחימה עיקרית
חלה הסלמה גם בגבול סוריה
  כישלון המחבלים לתקוף את ישראל מגבולותיה הביא לכך שהם עברו לפעול

ל"כנגד יעדים ישראליים בחו

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



ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום  
)3(הכיפורים 

65

התקופה אופיינה בפעילות קדחתנית בחיל הקשר והאלקטרוניקה
 חידוש מערכי הקשר העיקריים–בצד ההתעצמות

 הוחלף בציוד המודרני והמתקדם באותה עתט"והרדג"התאג"הת, ם"התגציוד
 והקמת מתקני תת־קרקעיותהשקעות מהותיות בפריסת תשתיות תקשורת נייחות

תקשורת ואתרי שליטה
 למוצבים בקווי הגבולתת־קרקעיפריסת קשר קווי
בצד פעילות מבצעית בהיקף משמעותי, אימונים נרחבים

שמירה על רמה גבוהה של כשירות ומוכנות

  בתקופה זו פיקדו על חיל הקשר והאלקטרוניקה שני קציני קשר
ראשיים

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



VRCם"תגציוד 

66

442-מקלט עזר מח 246-ש אוטומטי מח"מקמ 524-ש ידני מח"מקמ



PRCם"תגציוד 

67
53-ערכה לרכב מק 25-ש נישא מק"מקמ



קשר פנים  
ם"ברק) פ"קש(

68

ם"רקלצוותי פ"קשחדר לימוד 

2742-קפ
להחלפת ערוצים

2298-קפ
לאיש צוות

2297-קפ
לנהג

203-מח
מגבר חירום



חדישחד־פסציוד 

69

ש"בנגמ106-הפעלת מק 106-מק



חדישג"תאציוד 

70

240-ערכה לרכב מק 660-ש נישא מק"מקמ



מרשם 
קשר  
רדיו  
בגדוד  
טנקים

71



ציוד קשר קווי

72
312-טלפון שדה טל22-מרכזית שדה מרכ



חדישט"רדציוד 

73
1202-אנט"רדאנטנות  200-מקג"תאבתחום ט"רדש "מקמ



חדישט"רדציוד 

74

324-תקש–ט"רדש"תק מלחמת יום הכיפורים, חזית הדרום, ט"רדשי"נגמ



אנטנות 
עורק זרוי 
טרופוספרי
בשארם  

',  א־שייח
1971

75



הטמנת כבל קואקסיאלי בסיני

76
מחרשת כבלים מיכל מגברים



מרכזית  
טלפונים ארצית  

שנות  , )א"מצ(
השבעים

77



מעוז  
בקו 
התעלה

78
110616/5, אוסף רגיל, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהמי דורון: צלם



אלחוטן  
בבונקר 
פיקוד  
,  במעוז
1969

6821/46, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. חנניה מילר: צלם79



עמדת  
קשר 
בונקר 
פיקוד  

" תאומים"
במעוז

80



ם  "מכ
"קשת"

2,902/2אוסף במחנה סדרה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אבי שמחוני: צלם81



פריסת 
מחלקת  
לוחמה  
אלקטרונית 
, בסיני

מלחמת יום  
הכיפורים

8320/515, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מוריס: צלם82



מערך 
המחשבים 
התמקד  
בלוגיסטיקה  
וניהול כוח  
אדם

ההתפתחות הטכנולוגית  
:   הקלט־פלטשינוי איפשרה

מעבר מכרטיסי נייר מנוקבים  
למסופים בתקשורת

ם"ממרבאדיבות ארכיון 83



ק  "חפ
חטיבת 

ר"חי

35' ק חט"חפ
,  "רודוס"במבצע 

שדואןכיבוש האי 
,  במפרץ סואץ

1970ינואר 

93/12, ל"אוסף דובר צה, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה84



ק  "חפ
חטיבת 
שריון

7' ק חט"חפ
,  ברמת הגולן

,  ש"על נגמ
מלחמת יום 
הכיפורים

באדיבות עמותת יד לשריון85



ק "חפ
,  143אוגדה 

מחנה טסה  
,  בסיני

מלחמת יום  
הכיפורים

3719/40, ל"אוסף במחנה נח, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אלי חן: צלם86



ק "חפ
,  36אוגדה 

רמת  
, הגולן

מלחמת  
יום  
הכיפורים

87
8320/1630, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם



ק פיקוד  "חפ
,  דרום
,  אום־חשיבה

מלחמת יום  
הכיפורים

R/4063/1, ל"אוסף דובר צה, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה88



מלחמת
שלום 
הגליל

1982אוגוסט –מלחמת שלום הגליל התקיימה ביוני 89



ממלחמת יום הכיפורים ועד מלחמת שלום  
)1(הגליל 

90

 1994(וירדן ) 1979(נחתמו הסכמי שלום עם מצרים(
ישראל פינתה את חצי האי סיני

  לאחר מלחמת יום הכיפורים נעשה מאמץ מהותי לשיפור עוצמת
בסיוע אמריקאי נרחב, ל"צה
שיפר את מיגון  , טנקים וארטילריה, חידש מטוסי קרב, ל הכפיל את כוחו"צה

והצטייד באמצעים טכנולוגיים מתקדמיםם"הרק

הוקמו מפקדות גיס כמפקדות משימתיות
בתקופה זו פיקדו על החיל שלושה קציני קשר ראשיים

1972מאוגוסט , ל שלמה ענבר"תא
1975מאוקטובר , ל ישראל זמיר"תא
1979מאוגוסט , ל צבי אמיד"תא



ממלחמת יום הכיפורים ועד מלחמת שלום  
)2(הגליל 

91

חיל הקשר והאלקטרוניקה עבר שינויים מהותיים:
 ם"התגהושלמה החלפת ציודGRC לציודVRC
א לרשתות הרדיו"הוקם מערך הצפנת דיבור ברשתות רדיו והגנת נל
 שהפך בהדרגה ממערך אנלוגי גלוי למערך ספרתי  , ט"הרדהחל תהליך דיגיטציה של מערך

מוצפן
שים"מים לנגמ"רכבי קשר ורכבי פיקוד הוסבו מזחל
 עם מצריםהבין־לאומיהיערכות בקו הגבול

 חל שינוי מהותי בארגון הקשר במפקדות פיקודים1975בשנת
 מ"עלה לדרגת אל) פ"מקשא(מפקד קשר ואלקטרוניקה פיקודי
 וגדוד הקשר הפיקודיפ"המקשאבוצעה הפרדה בין מטה
 מילואים(וגדוד נייד ) סדיר(פוצל גדוד הקשר הפיקודי לגדוד נייח 1979בשנת(

 שם  . על תחום המחשביםבין־זרועיתקיבל החיל אחריות 1982במרץ
האלקטרוניקה והמחשבים, החיל שונה לחיל הקשר



35ק חטיבה "חפ
מלחמת שלום הגליל, האוואלילאחר הנחיתה בשפך נהר 

92

1640/382, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מיקי צרפתי: צלם



ארגז 
קשר על  
דופן  

ש  "נגמ
פיקוד

93



ט"רדצומת קשר עם ציוד 
שנות השמונים, ם"תגוציוד 

94



חדר 
טלפרינטר 
, בקריה
1980

מלחמת שלום הגליל 
הייתה המלחמה  
האחרונה בה הופעל  
מערך טלפרינטרים  
נרחב

451/2, 2אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. במחנה: צלם95



96

,  בעאלייספרתי במוצב פיקוד קדמי טרופוספריעורק זרוי 
1982אוגוסט , מצפון מזרח לבירות



, מרכזת טלפון מבצעית
שנות השמונים
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"זרוע הגליל"ממסר 
מערכת שהוקמה בחופזה בשבועות הלחימה הראשונים וכללה ערוצים רחבי סרט שקישרו אתרי שליטה בלבנון למפקדת 

פיקוד צפון ולמטה הכללי 
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תחזוקת  
אנטנות  

בשלג

ש"תק
מכוסה  
שלג



ארטילרילטיווחמים "מכ

99
"שילם"

מ"ק50ם טיווח ארטילרי בטווחים עד "מכ
"להטוטר"

מ"ק20ם לאיתור מרגמות בטווחים עד "מכ



מערכת  
תצוגה 
וכינון 
סוללתית

): ס"מתכ(
מחשב 

"  ערמון"
ש  "בנגמ

מוגף  
ביחידת  
ארטילריה
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צוות 
ם"תקנ

תקשורת  (
)  נתונים

, ם"בממר
1982

101

ם"ממרבאדיבות ארכיון 



פריסת  
מחלקת 
לוחמה  
אלקטרונית
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זמנים  
:  מודרניים

השנה 30
האחרונות

103

 ר"בסבשונה שם האגף מאגף התקשוב לאגף התקשוב וההגנה 2017במאי ,
ותג הכתף של האגף הוחלף

 למשרתים , בצבע תכלת כהה, הוענקו כומתות חדשות2017בספטמבר
באגף התקשוב



)1(ל מאז מלחמת שלום הגליל "אירועים בצה
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לחימה בדרום הלבנון
2000ל נסוג מלבנון במאי "צה
והקים מערך ענק של רקטות ארוכות טווח המאיים על מדינת ישראל, בסיוע איראני, חיזבאללה התבסס בלבנון

אירועים בזירה הפלשתינאית
1987החלה בדצמבר , ל"עימות אלים נגד צה, האינתיפאדה
 תהליך אוסלו"כחלק מ, 1994הרשות הפלשתינאית הוקמה בשנת"
 2000החלו בספטמבר , תוקפנות וחבלה של הרשות הפלשתינאית, "ושפלגיאות"אירועי
 2002מרץ עד מאי , ש לשליטה ביטחונית ישראלית"החזרת יו, "חומת מגן"מבצע
2005ספטמבר , פינוי חד צדדי של צבא ויישובים מרצועת עזה, ההתנתקות

 השתלט על הרצועה ופועל נגד ישראל, 2006החמאס עלה לשלטון בעקבות בחירות בשנת

מלחמות בעיראק
 עד  1990אוגוסט , ב לשחרור כווית"בהנהגת ארהבין־לאומיתפלישת עיראק לכווית ופעולה –מלחמת המפרץ

1992פברואר 
 התקפות19ב־, טילים עיראקיים על ישראל39נורו , 1991בינואר " סופה במדבר"במהלך מבצע

2003מרץ , שהסתיימה בהפלת משטרו של סדאם חוסיין, המלחמה לשחרור עיראק



)2(ל מאז מלחמת שלום הגליל "אירועים בצה
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2006אוגוסט –יולי , מלחמת לבנון השנייה
רבים  , אזרחים נהרגו45חיילים ו־119, רקטות4,000ימי הלחימה נורו על ישראל כ־34ב־

נפצעו ונגרם נזק כבד לרכוש
ל דן חלוץ  "הרמטכ, שהביאו להתפטרות שר הביטחון עמיר פרץ, תוצאות הלחימה נתפסו כהחמצה

ומפקדים בכירים נוספים

סדרת מבצעים צבאיים נגד החמאס בעזה
"תקיפות מהאוויר כתגובה לירי על שדרות2005' ־אוק'ספט,  "גשם ראשון
"גלעד שליט(תגובה קרקעית להריגת שני חיילים וחטיפת חייל , 2006' נוב–יוני , "גשמי קיץ(
"תגובה אווירית וקרקעית לירי על שדרות, 2008מרץ –' פבר, "חורף חם
"תגובה אווירית וקרקעית לירי על יישובים במערב  , 2009' ינו–2008' דצמ, "עופרת יצוקה

הנגב
"הידרדרות ביטחונית שהובילה לפעולה אווירית וקרקעית, 2012נובמבר , "עמוד ענן

 שיירטה חלק משמעותי מהרקטות שנורו על ישראל, "כיפת ברזל"לראשונה הופעלה

"תגובה אווירית וקרקעית מסיבית כתגובה לירי רקטות כבד על  , 2014' אוג–יולי , "צוק איתן
ישראל

ר"לומ(לוחמה מבוססת רשת : לראשונה(



ל מאז מלחמת שלום הגליל"התפתחויות בצה
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ל ביצע סדרת מהלכים שנועדו להתאים את הצבא  "צה
באילוצים תקציביים  , להתפתחויות ולפתח את היתרון האיכותי

לא מבוטלים
של זרוע היבשהרה־ארגון

 כדי להכין את חילות , )ש"מפח(הוקמה מפקדת חילות השדה 1993בשנת
היבשה לעידן חדש

 מפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשהש"המפחהוקמה על בסיס 1999בשנת ,
)י"מז(ששמה שונה בהמשך למפקדת זרוע היבשה 

 ואגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה מוזג לזרוע זו, לזרוע היבשהי"מזהפכה 2017בשנת

הים והמודיעין התפתחו והתעצמו, זרועות האוויר
ר"סב(התקשוב והסייבר של נושאי רה־ארגון(



של התקשוב מאז מלחמת שלום הגלילרה־ארגון
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האלקטרוניקה והמחשבים, של נושא הקשררה־ארגון
 ר"במקשרהוקמה חטיבת מחשוב : 1994בשנת
 האלקטרוניקה והמחשבים הוכפף לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, חיל הקשר: 1999בשנת

 על זרועיכגוף מטה , ל"במטכ) ץ"אמ(הוקמה חטיבת תקשוב באגף המבצעים
לחטיבה החדשהר"ממקשרם וגופי המחשוב והתוכנה עברו "מחלקת אג

הקמת אגף התקשוב
 לחיל הקשר והתקשובשונה שמו 2004ובמאי , חיל  הקשר הוכפף לאגף. 2003אגף התקשוב הוקם במרץ
 בתי התוכנה ויחידות  , לה הוכפפו כל המחלקות הטכניות, היחידה לתקשוב וטכנולוגיות מידע, ם"לוטהוקמה

ל"הקשר של המטכ
 י"מז(למפקדת זרוע היבשה ם"מלוטהועבר חיל התקשוב וחלק 2005בדצמבר(
 י"במזהוכפף חיל התקשוב חזרה לאגף התקשוב והוקמה חטיבת תקשוב 2008בפברואר

ר"וסבא "ל, הותנעה השקעה מהותית בהתעצמות בתקשוב
 ר"בסבהוקמה באגף התקשוב חטיבת ההגנה 2016בינואר

 נוספיםר"סבוגופי ר"סבחוזקה החטיבה במטה 2016בדצמבר
 ר"בסבלאגף התקשוב וההגנה שונה שם האגף 2017במאי

האגף הפך לגוף מבצעי מפעיל כוח



מאז מלחמת שלום הגלל פיקדו על החיל מספר מפקדים
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 התקשוב וההגנה בסייברראשי אגף:
2003ממרץ , אלוף יצחק הראל
2003מדצמבר , אלוף אודי שני
2006מנובמבר , אלוף עמי שפרן
 2011מאוקטובר ', מוסקוביץאלוף עוזי
2016מיוני , אלוף נדב פדן
2018מפברואר , אלוף ליאור כרמלי

רים"קשר:
ל צבי אמיד"תא
1982מספטמבר , בר־דגןל מוטי "תא
1986מספטמבר , ל בני מידן"תא
1990ממאי , ל שלמה ווקס"תא
1993מספטמבר , דיסטלמןל אביהו "תא
1996מספטמבר , הלאליל הרצל "תא

1999מיולי , ל משה מרקוביץ"תא
2002מאוגוסט , ארץזול ארנון "תא
2005מספטמבר , ל שמואל קינן"תא
2008מספטמבר , ל נחום בסלו"תא
2011מספטמבר , ל אייל זלינגר"תא
2015מיולי , כהן) נתי(נתנאל ל "תא
2018ממאי,ניריריבל"תא



)1(התפתחות התקשוב מאז מלחמת שלום הגליל 
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 ם"התגחידוש מערך
 ג"התחידוש מערך
 ג"התאחידוש מערך
 ט"הרדחידוש מערך
חידוש המיתוג הטקטי
 טרופוספרימערך זרוי

ספרתי נייד
 בתחילת שנות  נגרטמערך זה

האלפיים

 אבן יקרה"מערכת" ,
תשתית נייחת מבצעית

 1987בשימוש מבצעי משנת

תקשורת לוויינים
 2005בשימוש משנת

 ורד הרים"מערך"
  רשת תקשורת סלולרית

בשימוש  , צבאית מוצפנת
2005משנת 

  מהפך בתחום הפיקוד
והשליטה



)2(התפתחות התקשוב מאז מלחמת שלום הגליל 
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 ודואר אלקטרוני–העברת הודעות
 אז הוחלפה בדואר אלקטרוני, 2006עד 1989בשימוש מ־–אורות הבמה

מים יבשתיים"מכ
"ז"ר, " נורית", "עפרוני

מעבר לנגב
2016במאי , סמוך לירוחם, דים"הבהעבר לעיר 7ד "בה
 2017גדוד קשר ארצי עבר לנגב ביולי
 2022התקשוב בבאר שבע בשנת לקריתהיחידות בצריפין נערכות למעבר

 ר"סבהקמת מערך הגנת(Cyber)
הקמת מערך ניהול ספקטרום אלקטרומגנטי

ל"מרחב פעולה חשוב של צה



)ר"לומ(לחימה מבוססת רשת 
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ההופכת ללחימה  , העשור האחרון מאופיין בשינוי עמוק ויסודי בלחימה המודרנית
)ם"לוחמ(ולחימה מבוססת מודיעין ) ר"לומ(מבוססת רשת 

 הפך  , בכל מרחב הפעילות המבצעית, רב־זרועית, מערכת שליטה ובקרה אחודה, "ל רשתי"צה"החזון של
למציאות

מידע לדרג הלוחם מהווים מרכיב חשוב  והנגשתב "מערכות שו, תקשורת מוצפנת, סגירת מעגלי אש מהירה
בשדה הקרב

 העליונות במידע ובידע(Information Dominance)ל יתרון מהותי על "מעניקה לצה
אויביו בשדה הקרב

לשם  , באופן המאפשר להפעיל ביעילות ובתנופה את הכוח הצבאי, שליטה במידע ברמה גבוהה במיוחד
השגה מהירה ויעילה של ההכרעה והניצחון

ככוח אחד–האוויר והים, עליונות במידע מאפשרת הפעלה יעילה ומשולבת של כוחות היבשה
יוצרים מידה של תחליף למרחב ותמרון, ומהירות היתוכו והפצתו, המידע

לחימה נוסףלמימדנהפך , ר"הסבזירת , המרחב הרשתי
 הפך למפקדה מפעילת כוח, המופקד על מרחב לחימה זה, בסייבראגף התקשוב וההגנה



ספרתית מתקדמתם"תגמערכת 

112
גרסה לרכב גרסה נישאת



כיתת לימוד קשר פנים  
)פ"קש(
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פ"קשמגבר 

לאיש צוותקפ



מודרנים"תגש "מקמ
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"ורד הרים"
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ציוד נושא ספרתי
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ט"רדרכב 
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ש"תק
תקשוב
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גבעת  
ט"רד

פריסה  
אופיינית
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פריסת 
ל "אוהל חמ

בין שני  
שי"נגמ

,  פיקוד
1992

4094/24, 3אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. משה נתן: צלם120



)תקשורת לוויינים(ל"תקש
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2015, ל"תקשגרורי 2015, "האמר"על ל"תקשמסוף 



מים יבשתיים"מכ

122

ז"ר
ם איכון ארטילרי מודרני"מכ

נורית
מ"ק50ם איכון ארטילרי לטווח "מכ



2017, א"לוחמת ל
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ל ואתר אגף התקשוב"באדיבות דובר צה



2017, תורן אנטנה
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מוגן על  ש"תק
רמת , ן"נגמחו

2017, הגולן

125

ל ואתר אגף התקשוב"באדיבות דובר צה



תקשהכנת 
תקשוב 
לתרגיל  
הגיס  
,  הצפוני

,  "אור הדגן"
ספטמבר  
2017

ל ואתר אגף התקשוב"באדיבות דובר צה126



הקמת  
,  אנטנה

תרגיל הגיס  
,  הצפוני

,  "אור הדגן"
ספטמבר  
2017

ל ואתר אגף התקשוב"באדיבות דובר צה127



תחזוקת קשר
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  מיום הקמתו ייחס חיל הקשר חשיבות מיוחדת לתחזוקה ולוגיסטיקה של
אמצעי קשר

עוד בתקופת שירות הקשר פעל מערך חשאי של בתי מלאכה ומחסנים

הוקם מערך תחזוקה, במלחמת העצמאות, עם הקמת החיל:
א"מש(למרכז שיקום ואחזקה 1966שהפך בשנת : בית מלאכה בסיסי(
בסיס החסנה
שהפכו עם הזמן לבסיסי ציוד פיקודיים  , בתי מלאכה ומחסנים בחזיתות
בתי מלאכה בחטיבות

 תהליך הפרטהם"התגעבר משק 2011בשנת
מתחזקת בטיב  , חברת אלביט מערכות, והזכיין, כתחליף לרכישתו, ל עבר לחכירת ציוד"צה

שירות מוגדר

המקצועיות והמסירות של מערך התחזוקה היא הבסיס  , הרמה הגבוהה
והחיל מייחס למערך זה חשיבות מיוחדת, לתפקוד חיל הקשר והתקשוב



הדרכת קשר
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הבסיס לקיומו של חיל הקשר  : הדרכת חוגרים ומפקדים במקצועות קשר
והתקשוב

מיטב כוח האדם של החיל עוסק בהדרכה

משלהי  גדעוניםפעל במחנה , בסיס ההדרכה המרכזי של החיל, 7ד "בה
1948

 מרכזי בשפייםפעל בסיס הדרכה בתקופת שירות הקשר
 בדרוםדים"הבהלעיר 7ד "עבר בה2016במאי
הופעלו בסיסי הדרכה נוספים:

בית הספר למקצועות מחשב: ח"בסמ
 א"הלבית הספר של יחידת
 חושן/ץ"מתנבית הספר של

מקצועות וקורסים השתנו במהלך השנים
אך מיומנות ומסירות המפעיל הבודד  , החיל התקדם טכנולוגית ומפעיל מערכות מתקדמות

היא שתבטיח את פעולת המערכת
החתירה למצוינות מאפיינת את מערך ההדרכה בחיל



(Information Dominance)עליונות במידע : המשימה
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מאז הקמתו חלו תמורות מפליגות במשימות חיל הקשר והתקשוב  ,
בתפקודו ובטכנולוגיות שבשימושו

 על קצה המזלג"מצגת זו מתארת תמורות אלה"

ל וחיל הקשר והתקשוב צלחו מבחנים רבים וקשים"צה
 לניצחון ולהכרעה, ל את הכלים לביצוע המשימות"לספק לצה–החיל עמד במשימה

חיל הקשר והתקשוב מטפח מצוינות ומצויד במיטב הטכנולוגיות
אך אין בזה די

כדי לעמוד במשימה ביום פקודה נדרש כל מפקד וכל חייל לתעצומות נפש  ,
ליוזמה, למסירות אין קץ, לתושייה

המקצועיות והנחישות הם המפתח להישג, הידע

בוטחים בהם  , ל סומכים על החיילים והמפקדים בחיל"עם ישראל וצה
ומאחלים להצלחתם



לאנשי החיל הוענקו עיטורים  
ופרסי ביטחון ישראל
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עיטור העוז:
1956–ז "תשי, מלחמת סיני, ם דן שליט"סג
1962–ב "תשכ, נוקייבפשיטה על , )קרפלס(ם זלמן פלס "סג

עיטור המופת:
1955–ז "תשט, "ירקון"מבצע , סגן יגאל תלמי
1967–ז "תשכ, מלחמת ששת הימים, ט משה בן נתן"רב
1967–ז "תשכ, מלחמת ששת הימים, יעקב דואניס' טור
1967–ז "תשכ, מלחמת ששת הימים, ל"זזעיראש ניסים "טר
1967–ז "תשכ, מלחמת ששת הימים, טוראי משה קריטי
1973–ד "תשל, מלחמת יום הכיפורים, ט משה ישראלי"רב
1973–ד "תשל, מלחמת יום הכיפורים, סרן אפרים פורטיס
1973–ד "תשל, מלחמת יום הכיפורים, ל"סרן משה שפירא ז

ל"ש רמטכ"צל
1973–ד "תשל, מלחמת יום הכיפורים, ן חנן שוורץ"רס

ש אלוף"צל
 1995–ה "תשנ, פיגוע בית ליד, ל"זקופשטייןסמל מאיה

ל"אות הקרב של ברית חיילי אצ
 1948–ח "תש, מלחמת העצמאות, מוריץרות

:פרס בטחון ישראל
 1960–ך"תש, ורדיאלסרן צבי
 1960–ך"תש, )מילר(מילוא ) ולדימיר(זאב
1960–ך"תש, רוזן) אלכסנדר(ן אלכס "רס
1968–ח "תשכ, מ ישעיהו לביא"אל
1969–ט "תשכ, ן שאול אהרוני"רס
1969–ט "תשכ, )גרינקר(ן אברהם גרנית "רס
1969–ט "תשכ, ר יהודה קיץ"רס
1969–ט "תשכ, ן דוד רווה"רס
 1976-ו "תשל, בן־זקןסרן מוריס
1976–ו "תשל-ו "תשל, ן אורי ורד"רס
1976–ו "תשל, ל ברוך מזור"רס
1976–ו "תשל, פשטיצקיל יעקב "רס
1976–ו "תשל, ל אגון רון"סא
2004–ד "תשס, חמיליסל אורן "סא
2015–ה "תשע, ם רמי מלאכי"אל

:ש פרס בטחון ישראל"צל
1979-ט "תשל, ם אברהם גרנית"אל
 1979-ט "תשל, טופמןצבי
 1979-ט "תשל, פרידרסרן ישראל
1979-ט "תשל, ל דניאל רוזן"סא
1979–ט "תשל, ר גונן רביד"רס
1979–ט "תשל, סרן אורה שוהם
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