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 פ"א תשה  אלול

 2021 אוגוסט 

 

 1956,  רשת הכבלים הארצית
 1  דניאל רוזןמאת: אל"ם )בדימוס( 

 מבוא

עירונית בארץ ישראל בשלהי שלטון המנדט התבססה בעיקרה על רשת עילית,  ־מסורת הביןרשת הת

  )תילי נחושת־קדמיום חשופים מתוחים בין מבדדים קרמיים על זרועות   Open Wireבטכנולוגיה של  

על עמודי טלפון הי  ת(. צמתי התמסורשהורכבו  )רמ   והמרכזיים  בית־דגן,  לבערים ערביות  יפו,  ה, 

ניזוקה   זו  רשת  העצמאוקשות  נצרת(.  שנת    2. תבמלחמת  שלהי  של    1948עד  הארי  החלק  שוקם 

 3 הרשת, ואף הוקם טור עילי לאורך 'הכביש החדש' לירושלים.

, כמענה לצרכים האזרחיים והביטחוניים,  מדינת ישראל הצעירהב בין־עירונית  תמסורת  פיתוח רשת  

היה נושא מפתח בפיתוח שירותי התקשורת במדינה. עם הקמת המדינה לא נמצאו מקורות כספיים  

כבלים   רשת  הקמת  איטיים.  היו  קידומה  ותהליכי  זו,   חיונית  בתשתית  להשקעה  משמעותיים 

 . 1956בשנת ק רהסתיימה ארצית, המרכיב הבסיסי של תשתית תמסורת בין־עירונית, 

מאמר קצר זה מתאר את תהליך פיתוח רשת הכבלים הארצית, בשיתוף פעולה בין מערכת הביטחון  

 ומשרד הדואר.

 רדיו טלפון או כבלים תת־קרקעיים? 

התגל המדינה  הקמת  בעניין עעם  מחלוקת  רשת    ה  מחלקת    בין־עירוניתהתמסורת  הפיתוח  בידי 

והרדיו   הטלפון  הטלגרף,  התחבורההדואר,  או  :  במשרד  רדיו־טלפון,  מערכות  על  להתבסס  האם 

 ? להניח כבלים תת־קרקעיים

צבי פריהר, מנהל מחלקת הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו, פעל לפתח את הרשת הבין־עירונית על  

כנית זו, מחשש שהמערכות  והביע חיל הקשר התנגדות לת   1950בסיס מערכות רדיו־טלפון. בשנת  

אזנת אויב, ודרש להשקיע בכבלים תת־קרקעיים, למרות שעלות מערכות הרדיו־ יהיו חשופות לה

 טלפון הייתה כעשירית מעלות פיתוח הכבלים התת־קרקעיים.  

הנושא עלה להחלטת ראש הממשלה דוד בן־גוריון ושר האוצר אליעזר קפלן, אך הוכרע רק לאחר  

שנת   בשלהי  פריהר  צבי  של  לעמדתו. 1952התפטרותו  ובניגוד  הדואר,    4,  מחלקת  מנהל  בתקופת 

הרשת תוכננה,  ים רשת תת־קרקעית.  קהוחלט לה  הטלגרף, הטלפון והרדיו שהחליפו, חיים בן־מנחם,

 
 . תודה לאל"ם בדימוס יצחק )זכי( זך, על סיועו והערותיו המועילות  1
בנוסף לרשת זו, ששירתה את הציבור האזרחי, הייתה רשת צבאית בריטית בכבלים תת־קרקעיים, שקישרה בין    2

 עיקריים. בסיסי צבא 
, העמותה להנצחת  תקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי: דואר, מברקה, טלפון ורדיודניאל רוזן, ה   3

 . 2019 –חללי חיל הקשר והתקשוב, יהוד־מונוסון, התשע"ט 
,  האלו חיפה, האלו ירושלים...  .1952לים לתל אביב הופעלה באפריל  ושאפיקים ראשונה בין יר  24מערכת רדיו    4

 .1952באפריל  9 מעריב,
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'רשת  החלה הנחת    1955בשנת  ו  5,כנית השילומיםות  במסגרתכבלים בגרמניה,    הוזמנו  1954בשנת  

  6.בין הערים המרכזיות במדינה כבלים סימטריים תת־קרקעיים רשת  –הכבלים הארצית' 

החשיבות הגבוהה שמערכת הביטחון ייחסה להנחת כבלים תת  המסמכים המצורפים מציגים את  

 . המעורבות הגבוהה של מערכת הביטחון בקביעת פרטי תוכנית הכבלים הארציתואת   ,קרקעיים

נעשה    , מיליון דולר,הארציתרשת הכבלים   הנדרש לתוכנית    במטבע חוץ  בהמלצת צה"ל, המימון

 מיליון ל"י, נעשה מתקציב משרד הדואר.  1.3המימון במטבע מקומי, בסך  7מ'קרן המגן'. 

 ארצית רשת הכבלים ה 

  זוג  38 כבלי , חלקםק"מ 350באורך של כ־ רשת הכבלים הארצית התבססה על כבלים תת־קרקעיים 

ליברות. חלק מהזוגות יועדו   20זוג עם מוליכי נחושת   48  כבלי   ליברות, חלקם 40עם מוליכי נחושת 

  – , וחלק מהזוגות יועדו להעברת אותות שמע )בעגה של אז  אפיקים  12  ציוד נושא )אנלוגי(  להפעלת

קם היו  הכבלים היו עם בידוד נייר ומעטה עופרת, ובחל  תכף שמע(, ועליהם הותקנו סלילי עמיסה.

 משוריינים )עם מעטה פלדה(.

 צירי הכבלים היו: 

 ;ת חרושת, משם התפצל הכבל: כבל לעכו וכבל לעפולה, ומשם לנצרתיחיפה עד קרי  .א

 ; בהרצליה התפצל הכבל לכיוון רעננה ופתח תקוה .תל אביב – חדרה  – חיפה  .ב

התפ .ג שם  לרמלה,  אביב  מתל  דרך  צכבל  שבע  לבאר  וכבל  לירושלים  כבל  הכבל:  עם ל  חצור, 

 . הסתעפות למגדל )אשקלון(

ועבודת החפירות והנחת הכבלים,   8הנהלת משרד הדואר ייחסה חשיבות מיוחדת להקמת רשת זו,

 9  שבוצעו במקביל במספר קטעים, התנהלו במעקב שבועי של הנהלת משרד הדואר.

 הערה

בשנים הראשונות  ם כבר  ה לצרכיתרשת הכבלים הארצית הייתה רשת בקיבול מצומצם, שלא ענ

ביקשו פיתוח  תמכו בדרישות משרד הדואר ו גורמי חיל הקשר  מהמסמכים מתברר כי    להפעלתה.

ביקשו לצמצם השקעות  היו העדפות אחרות, והם    הביטחון  מערכתבכירי  ל  אך  10מירבי של הרשת, 

חירום, מלכתחילה    ו תכננ  ,ברשת בזמן  האזרחי  הקשר  את  קיבולת    ו וביקש  לצמצם  את  להקטין 

 תה המושת על מערכת הביטחון. הקמ  עלויותב החלקאת  הרשת כדי לצמצם 

 
מיליארד מרק ליישוב    3כ־  1965עד    1953ירה גרמניה לישראל בשנים  בהסכם בין ישראל וגרמניה, במסגרתו הע  5

יהודי כספי השילומים הגיעו לישראל בכסף    שנעקרו ממקומם ואיבדו את נכסיהם בתקופת השואה.  םפליטים 
 . מזומן ובסחורות

  13, הארץ,  ואר הישראלידהקשר של הא. סלפטר,  ;  1954יוני  ב  4הארץ,  ,  כבליו של הדואר הישראלינתן דונביץ,    6
 . 1960וני בי 9 הארץ,, סוד כוחו של מר בן־מנחםיאיר קוטלר,  ;1954יולי ב

לאחר מלחמת  אווירת המצור ששררה בישראל בתחילת שנות החמישים, בין היתר בעקבות החשש מ'סיבוב שני'    7
תנועת התרמה ספונטנית לאיסוף כספים לרכישת  כינון  מצרית, הביאה ל  –העצמאות ועסקת הנשק הצ'כוסלובקית  

נחקק    1956והפכה לגוף ציבורי, ובאפריל    'מוסדה 'קרן המגן  1955נשק לצה"ל, שנקראה 'קרן המגן'. באוקטובר  
הביטחון צרכי  למימון  מס  שהטילה  מגן',  'יהב  מ.  חוק  פעילות  לאחר  הפסיקה  סיני  המגן'לחמת  בדו"ח  'קרן   .

 מ' לירות.  18המסכם של הקרן נכתב כי הקרן גייסה 
 למשרד הדואר. 1952מחלקת הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו במשרד התחבורה הפכה בשלהי שנת   8
 (. 96/5-)גל 0005ypz-DirectorGeneral-moc-ISAארכיון המדינה    9

לפתח את התשתית האזרחית למען האזרחים, כדי שיוכל להשתמש בה בשעת חירום, ותמך  חיל הקשר סבר שיש   10
 במשרד הדואר במאבקים להגדיל השקעות בתשתיות התקשורת. 
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נושא שהטריד  טיב השירות הגרוע של רשת הטלפונים,  להיה בין הגורמים  הקיבול הנמוך של רשת זו  

 כבר בתחילת שנות השישים.    את הציבור

בוה? ומה עוד, שעלות הקמת  בקיבול גכבלים ארצית  נשאלת השאלה, מדוע לא הוקמה מראש רשת  

גבוהה משמעותית מעלות הרשת דלת הקיבול שהוקמה. גבוה לא הייתה  זו    רשת בקיבול  שאלה 

 נשארת ללא מענה. 

תכנית  המנדטורית  הכינה מחלקת הדואר והמברקה    1947באוגוסט  ש  לאור כך  אלה מתחדדתשה

כללה גם הנחת כבלים קואקסיאליים  תכנית זו  .  1951עד שנת    לפיתוח רשת הטלפונים בארץ ישראל

אביב   )תל  ראשיים  בצירים  קיבול  אביב    –רבי  תל  ירושלים  –חיפה,  החלטת  חיפה(.    – ירושלים, 

, אך היא הייתה וודאי מוכרת לבכירי משרד  החלוקה וסיום שלטון המנדט עצרו ביצוע תכנית זו

  11הדואר. 

בקיבולת גבוהה במדינת ישראל רק   משרד הדואר החל בהנחת כבלים קואקסיאליים תת־קרקעיים 

בציר באר שבע    12. 1970בשנת   הונח  הונחו כבלים    –אשקלון    – הכבל הראשון  תל אביב. בהמשך 

ובינואר   לחיפה,  אביב  תל  ובין  לירושלים  אביב  תל  בין  ראשון    1972קואקסיאליים  שלב  הושלם 

אילת.   עד  שמונה  מקריית  תת־קרקעית,  כבלים  רשת  הכבליםספריבפריסת  הקואקסיאליים    ת 

 13  .1982בישראל הושלמה רק בשנת  

 נספחים

 וט המסמכים הבאים: ל

 . 1956מפת רשת הכבלים הארצית,  .א

 . 1954האישור התקציבי של אגף התקציבים במשרד האוצר, אוגוסט  .ב

 . 1956המלצה להקצבה כספית מקרן המגן, יולי   .ג

הקשר, וממליץ על שימוש מכתב האלוף צדוק המאשר את התאום בין משרד הדואר לחיל   .ד

 .1956בכספי 'קרן המגן', יולי 

 . 1953סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, אוקטובר   .ה

 . 1953סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, נובמבר  .ו

 . 1955דו"ח מעקב על הנחת כבלים, דצמבר  .ז

 

 

 

 

 
כבל קואקסיאלי הוא תיל מוליך    (.181/21-)מ  0010gkg-SecretaryFinance-MandatoryOrganizations-ISAארכיון המדינה    11

ת מוליכה, בציר משותף. מבנה זה מבטל את השדה האלקטרומגנטי סביב כל תיל, גורם  מושחל בתוך מעטפת גלילי
 לכך שהשדה האלקטרומגנטי מתקיים רק במרווח בין התילים, ומאפשר העברת אותות רחבי סרט בניחות נמוך.

לביא,    12 הארצי'צבי  הטלפון  'מוביל  בהנחת  מעריב,  הוחל  הדו.  1970במרץ    31,  משרד  הניח  לכן  כבל  קודם  אר 
,  תשמ"ב–תשתית הקשר הנייח בסיני תשכ"ז צה"ל, דניאל רוזן,  , לשירות  (סיני)   מבאר שבע לרפידים  קואקסיאלי

 . 2020–העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, התש"ף
 .334; שנתון המדינה תשמ"ב, עמ' 1982בינואר  12, דבר, מחר יופעל מוביל התקשורת הארצי  13
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 1956, רשה הכבלים הארצית
 ( 96/5-)גל  ISA-moc-DirectorGeneral-0005ypzארכיון המדינה 

 
 במשרד האוצר האישור התקציבי של אגף התקציבים
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 776/1958-73ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון 
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 מקרן המגןכספית הקצבה ל המלצה
 776/1958-73ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון 

 

 

 
בכספי   וש, וממליץ על שימהדואר לחיל הקשרמשרד מכתב האלוף צדוק המאשר את התאום בין 

 'קרן המגן' 
776/1958-73ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון 
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 1 עמוד, 1953אוקטובר , סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 2 עמוד, 1953אוקטובר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 3 עמוד, 1953אוקטובר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 4 עמוד, 1953אוקטובר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 1 עמוד, 1953נובמבר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  



13 
 

 
 2 עמוד, 1953נובמבר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ומערכת הביטחון  ארכיון צה"ל  
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 3 עמוד, 1953נובמבר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 4 עמוד, 1953נובמבר סיכום דיון באגף התכנון בצה"ל, 

 63/1955-63ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  
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 1955, דצמבר כבלים על הנחת מעקב דו"ח 

 ( 96/5-)גל ISA-moc-DirectorGeneral-0005ypzכיון המדינה  אר


