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 ב "פתש ה כסלו

 2021 נובמבר
 

 הקמת גלי צה"ל 
 1)פרנקו(  אברהם אמיר)בדימוס(   רס"ל מאת

 תקציר

צה"ל    אנשי גלי  תחנת  להקמת  הרעיונות  בעיצוב  פעיל  חלק  נטלו  רדיו,  חובבי  רובם  הקשר,  חיל 

ובהפיכת שידורי התחנה מרעיון למציאות. מאמר קצר זה מתאר את ימי התחנה הראשונים מזווית  

הפעלתה בשנותיה  בהקמת התחנה וב  ם, ומדגיש את תרומתשעשו במלאכה  םהראייה של הטכנאי

 הראשונות. 

פרסומים שונים על גלי צה"ל 'מצניעים' את הפעילות של טכנאי חיל הקשר, ומתעלמים מפועלם של  

 טכנאי המשדרים. מאמר זה נועד להשלים מידע באשר לתרומתם להקמת גלי צה"ל. 

 וותיקי שירות הקשר –יוזמה ראשונה 

ל חיל הקשר( ונפתלי  החליטו רס"ן ישעיהו )אישי( לביא )לימים אל"ם, מפקדו הרביעי ש 1948ביוני 

 2השידורים המחתרתיים בשירות הקשר,   מטכנאי ומפעילי)נפתא( רז )לימים סא"ל בחיל הקשר(,  

להקים לצה"ל תחנת שידור צבאית לצורכי בידור, כאשר לנגד עיניהם עמד המודל של תחנת השידור  

שכו  הבריטי,  המנדט  שלטון  בתקופת  שפעלה  הבריטית  לנהצבאית  השידור  'תחנת  מזרח  תה 

שהגיע עם עודפי  ציוד )חיל החינוך(, איתרו    –)לימים    והשכלה  הסברה  ענףהם עניינו את    3התיכון'. 

ציוד קשר צבאי שנרכשו במזרח הרחוק(, הקימו אולפן מאולתר בתחנת המשדרים של שירות הקשר  

  אות קריאה , בבניין בית ספר 'המנחיל' שהופקע לשימוש שירות הקשר, קיבלו  )רמת גן(  בתל־גנים

4X4EA    הדואר, הטלגרף, הטלפון והרדיו במשרד התחבורה, ונפתלי )נפתא( רז הציע את  ממחלקת

 שם התחנה: 'גלי צה"ל'. 

. שידורי הניסיון  בגלים בינוניים ובגלים קצריםהחלו שידורי ניסיון עם שני משדרים:    1949במרץ  

עד    0630ביום )  במשך שש שעות  כללו אות זמן )שישה צפצופים( כל שעה מלאה ושידורי מוסיקה

איכות  2200עד    2000,  1430עד    1230,  0830 על  לדווח  התבקשו  צה"ל  ביחידות  הקשר  וקציני   ,)

 שידורי הניסיון פסקו לאחר מספר חודשים.  4הקליטה.

 
  ( עובד צה"ל ע"צ )כחייל בשירות חובה, כ  –  1952, משנת  'צמרת'כנאי בכיר ומפקד בית מלאכה בגדוד התקשוב  ט  1

הקריאה   באות  רדיו,  חובב  מילואים.  ל   .4X4FWובשירות  בדימוס  תודתי  סיועואל"ם  על  רוזן  בעריכת    דניאל 
 .המאמר

ָמע: מלחמת השידורים  ָרמָ קֹול ב  דניאל רוזן,    2 , העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, כסלו  1948–1945ה ִנש 
 . 4X4FBרדיו, באות הקריאה   בחוב –ישעיהו )אישי( לביא  .2020דצמבר –התשפ"א

 שידרה מירושלים, חיפה, סרפנד )צריפין(, קסטינה ועזה.  הצבאית הבריטית התחנה   3
מס'    י' , קשר ואלקטרוניקה, כרך  סיפורה של תחנת השידור הצבאית מן ההיבט הטכני  – "גלי־צה"ל"  גבי שריג,    4

 . 105– 100, עמ' 1976ינואר־פברואר  –תשל"ו (, שבט־אדר א'  112־111) 4–3



2 
 

, יעקב  ץ'עמד הטכנאי אריאל שטיבל, ועמו הטכנאים משה נסים, אלכס רבי  הטכנית  בראש הפעילות

 5יצחקי ורלף הרלינגר. 

 'צמרת'  פלוגתהצוות הטכני של  – ה שנייה יוזמ

  רת יש,  (לימים אל"ם, אורי גורן,  ןר , כאשר גדוד 'צמרת' היה עדיין פלוגה )בפיקודו של ס1950שנת  ב

)לימים רס"ן בחיל    קורא־בעל  (ושיקשה )מחברו הקרוב מ ויחד עם   6ג'ו בר כקצין הטכני של הפלוגה,

, יחיאל ילוז  )יחי(  עלהוטלה המשימה   .של תחנת השידור הצבאיתאת הרעיון בשנית   העלו 7הקשר(

,  עמדת בקרהכלל  ש  הייתה הקמת אולפן שידור   יתהעיקר  וופעילות  8,שירת בפלוגה כטכנאי בכירש

 . שפופרות(.  20ב, עם כ־ "ל דגם 'סאונד מירור' תוצרת 'בוש' ארה קֹומ  ש  )ר   יוד הקלטהוצפונים,  יפט

עניין    אלחיי בר  שג'ו  ענף    את ברעיון  סיפר  והשכלהאנשי  היו ,  הסברה  ת  ו תחנב  קריינים  שחלקם 

הסיפור, אותו לא ניתן לאמת, הוא  .  ו'תלם־שמיר־בועז'  ת של 'ההגנה', קול ישראלוהשידור החשאי

והשאר    –גוריון  ־ דוד בןשר הביטחון  מטכ"ל שהביא את הרעיון לראת ה  השכלה ענייןהסברה וענף  כי  

 9הוא היסטוריה. 

 מיסוד התחנה 

'צמרת'    הטכנאים  צוות פלוגת  ילוז, את    1950בשנת    שהקים את התחנהשל  ליחיאל  בנוסף  כלל, 

הורביץ    הטכנאים  יעקב  רס"ר  המשדרים(,  תחנת  של  הראשי  הטכנאי  ע"ץ,  )לימים  רודריג  יעקב 

ע"צ משה   10אהרן קשטן ויאיר בן־נסים., רלף הרלינגר,  ץ'אלכס רבי)הטכנאי הראשי של האולפן(,  

 נסים החליף את ג'ו בר בתפקיד הקצין הטכני.  

בהספק   BC-610בגלים בינוניים עם משדר    11  ,(Amplitude Modulation)נופה  באפנון תהשידור נעשה  

בתדר    300כ־ שפעל  של    קה"ץ  1,336ואט,  גל  משדר מקמטר(  225)אורך  עם  קצרים  ובגלים   ,-81  

התדרים נקבעו באמצעות    .מטר(  44.6)אורך גל של    קה"ץ  6,725ואט, שפעל בתדר    250בהספק כ־

 גבישי קוורץ. 

גלים  מה"ץ, וכדי להפעילו ב  18עד    2בתחום התדרים   גלים קצרים  היה במקור משדר    BC-610משדר  

הוספת    בינוניים היה  שעיקרם  שינויים,  בו  לבצע  ותיאום  נדרש  ההגברה  דרגות  לסלילי  כריכות 

 האנטנה.   

 
יעקב יצחקי היה בין הטכנאים שהפעילו את השידור המחתרתי  ;  AH14Xחובב רדיו באות הקריאה    –יעקב יצחקי    5

, העמותה להנצחת חללי  את יענקלה פלבסקי  ּוכשהבריטים תפס. דניאל רוזן,  'של לח"י, 'קול המחתרת העברית
היו יצרני  )בעסק המשפחתי 'רדיו דוקטור'( משפחת הרלינגר . 2021אר ופבר–והתקשוב, שבט התשפ"אחיל הקשר 

 . והקליטו את טקס הכרזת המדינה לשידור אותות התחנה בשידורי המחתרות  שוהתקליטים ששימ
 . 4X4AAו־ ZC6LA חובב רדיו, באות הקריאה  6
 .4X4ABחובב רדיו, באות הקריאה   7
 . 4X4BTחובב רדיו, באות הקריאה   8
מן,(;  5504/10-)ג   000vmf8-PMO-PMO-ISAארכיון המדינה    9 ב־   רפי  צה"ל  גלי  על הקמת  מסמך: הדיון בממשלה 

גלי צה"ל יועד להיות כלי   .מסמכים בנספח; 165–157, אוניברסיטת תל אביב, עמ' 2017, סתיו 50, קשר מס' 1950
לגיוס   ואמצעי  וחיילית,  צבאית  זהות  לגיבוש  ישראלית(,  ותרבות  היסטוריה  העברית,  הלשון  )ללימוד  חינוכי 

 מילואים בשעת הצורך. בכירי צה"ל פסלו את הכוונה להקדיש למוסיקה חלק משמעותי משעות השידור.
 . 4X4GBחובב רדיו באות הקריאה  –בן נסים  ; יאיר 4X4CXחובב רדיו, באות הקריאה  –אהרן קשטן   10
; גלי צה"ל החלו בשידורים באפנון  1966ת  נבש  (Frequency Modulation)רשות השידור החלה בשידורים באפנון תדר    11

 . 1986תדר בשנת 
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)רמת    בתל־גנים  'המנחיל'   בבניין בית ספרה,  פלוגה של    'החדשה'  התחנה הוקמה בתחנת המשדרים

ש  12.גן( וחדר המנהל  ההתעמלות שימש למשדרים. חדר המורים  ותקליטיהיאולם  כאולפן    , משו 

מש כשדה האנטנות. עבור משדר תחנת השידור הצבאית בגלים בינוניים,  יחצר בית הספר שבמגרש  ה

בין שני תרנים שמוקמו בשתי פינות המגרש. בתחתית הקטע האנכי של האנטנה    Tנמתחה אנטנת  

מסביב   למשדר.  קואקסיאלי  הזנה  קו  יצא  ממנו  הטכנאים,  צוות  מתוצרת  אנטנה  מתאם  הוצב 

 גל. אורך באורך רבע   ,נחושת ששמשו כרדיאליםלמתאם האנטנה נקברו באדמה עשרות כבלי  

משדרים יצרה הפרעות טכניות רבות בתחום השמע, אך הטכנאים מצאו  ההמצאות האולפן במבנה  

 דרכים כדי להתגבר על בעיות אלה. 

 

 

 

 ושלט זיכרון  – (41, רח' הפודים רמת גן –תל־גנים )היום ב'המנחיל'  מבנה בית הספר 
 2021צלם: דניאל רוזן, .  היה דו־קומתי , שבנייתו טרם הושלמה,הספרבאותה עת, מבנה בית 

 

  ' נידב אל ילוז ' מיקרופון אולפן ברמה מקצועית. יחי   איתורהייתה  של הטכנאים  הבעיה העיקרית  

תחנת החובבים שלו. מיקרופון זה שימש את התחנה בתחילת  מ(Ribbon Microphone)   מיקרופון סרט

הוא    – זה הייתה 'היסטוריה'  השידורים, עד שהגיעו המיקרופונים שהוזמנו מחו"ל. למיקרופון סרט  

צבי קירשנר,  בשלהי שלטון המנדט הבריטי  אצ"ל  בשידורי  שימש ויחיאל קיבלו מטכנאי הרדיו   ,

   13.בנתניה 'תשהפעיל את תחנת האצ"ל 'קול ציון הלוחמ

במשך מספר חדשים התקיימו שידורי ניסיון לבדיקת ציוד השידור והאולפן. שידורי הניסיון כללו  

, והתחנה  "כאן ארבע איקס ארבע וו אלף"מוזיקה רצופה עם הודעת ביניים שחזרה מידי פעם:  

 טיב הקליטה ברחבי הארץ.     ווחו עלי למאזינים שד   ( QSLשלחה כרטיסי אישור קשר )כרטיס 

 
ם  ימצריתחנת המשדרים שפעלה במחנה יונה בתל אביב. מטוסים  ל   כתחליף,  1948תחנת משדרים זו הופעלה במאי    12

והטור העילי  ,  1948ביוני    3התחנה ב־ואת    מתקני המטכ"ל ב'גבעת החלמה' )היום: בית הספר בן־גוריון(  הפציצו את
)אחד    19( ונפצעו  אריה־קורט ארנדטהיים  הטכנאילתחנה נהרס בהפצצה. בהפצצה נהרגו שלושה חיילים )ביניהם  

 . מהם מת מפצעיו(
 . 105, עמ'  1993 –ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי, תשנ"ד ,  ה"קונצרט במחתרת"משה )מוסקה( שטיין,   13
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 ה"ל של גלי צ  (QSL)ס אישור קשר כרטי
 גלויה הוא מיקרופון הסרט של יחיאל ילוז ב  ריהמצו המיקרופון אוסף המחבר. 

 

 

 1950באוגוסט  27על תחילת שידורי גלי צה"ל,  בשבועון 'במחנה' מודעה 
 1950בספטמבר  24תחילת השידורים נדחתה עד שהממשלה אישרה את הפעלת התחנה. השידורים החלו ב־
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אך   ,בשבועון 'במחנה'  המודע   ה , ועל כך פורסמ1950באוגוסט   27ל־  מועד לפתיחת השידורים נקבעה

ב־ התחילבפועל  השידורים   בשעה  1950בספטמבר    24ו  ההמנון  1830,  בנגינת  חצוצרה,  בתרועת   ,

  . ידין, והרמטכ"ל,  רא"ל יגאל  ושר הביטחון, דוד בן־גוריון  ההלאומי 'התקווה', ובדברי ראש הממשל

 14  .2200עד  3018התחנה שידרה אז במשך שעות בודדות ביום, משעה  

כי    ,, שנשלח להקליט את ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן־גוריוןץ'הטכנאי אלכס רבי מספר 

הייתה מעמד מרגש, וההתרגשות נשמעה בקולו של בן־גוריון, ואז אזר עוז, הפסיק את בן־ההקלטה  

]הכוונה    בבקשה עוד פעם על הכל... ללא התרגשות, לא כמו בכנסת  "תחזורגוריון, ואמר לו:  

 וכך היה.  – אלא נינוח ורגוע" לפאתוס[

חובבי רדיו נוספים: עמי שמי הצטרף לצוות טכנאי האולפן    םטכנאיהבמהלך השנים הצטרפו לצוות  

בשנת    15, ובאותה שנה הצטרפו שרגא זלצשטיין ואברהם אמיר )פרנקו( לצוות המשדרים.1952בשנת  

 16. הצטרפו לתחנה  בצלאל בזק ואשר ידלינסקי  1954

הוקמו משדרי משנה בירושלים ובחיפה, אף הם על בסיס    כבר בשנים הראשונות להפעלת התחנה

שהוסבו לשידור בגלים בינוניים, ובהעדר יכולת לקבל ממשרד הדואר קווי שידור    BC-610משדרי  

, על בסיס משדרים ומקלטים שיוצרו  וקמו עורקי תג"ם להזנת אות השמע למשדריםאיכותיים, ה 

ב'בית תג"ם' של  ,  (ECI)ב'חברת אלקטרוניקה לישראל'   גג    ,'צמרת'  פלוגתוהותקנו  על  עץ  בצריף 

 בריכת המים של בני ברק. 

, עת הועבר האולפן ליפו והמשדר הראשי לתחנת משדרים של  1958  מאיברמת גן עד  פעלה  התחנה  

 17גדוד 'צמרת' במרכז הארץ. 

 

 

 

 
גלי צה"ל שידר קול ישראל תכנית יומית בשם 'קול ישראל לחייל', משעה    14 עד    1300בשנים הראשונות להפעלת 

 , לאחר  מלחמת יום הכיפורים.1973גלי צה"ל עברה לשדר במשך כל היממה בשנת . 2030עד  2000ומ־ 1330
שמי    15 הקריאה    –עמי  באות  רדיו  זלצשטיין  4X4DKחובב  שרגא  הקריאה    –;  באות  רדיו  אברהם  4X4APחובב   ;

 . 4X4FWחובב רדיו באות הקריאה   – אמיר 
 .4X4AYחובב רדיו באות הקריאה  –; אשר ידלינסקי 4X4KRחובב רדיו באות הקריאה  – בצלאל בזק   16
  בגלים נוספים  קילו־ואט. בהמשך הוקמו משדרי משנה    10בהספק    דר המשדר הראשי בגלים בינוניים הוחלף במש  17

 קילו־ואט במחנה פילון, במחנה משמר הנגב וברפידים.  5בינוניים בהספק 
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 1952חדר הבקרה של האולפן ברמת גן, 
 אריה עציוני, גדעון בירנהק   )המחבר(, אברהם אמיר מימין לשמאל:  צלם במחנה.מקור:  

 
 

 

 על גג בריכת המים של בני ברק  –'צמרת'  פלוגתבית תג"ם של צוות 
: יושבים: צוות התחנה. עומדים: מפקד התחנה רס"ר יהודה קייץ, בלתי מזוהה, בלתי מזוהה,  מימין לשמאל

 ע"צ אברהם אמיר  –משה כהן, המחבר  ע"צ
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 , בערב השידור האחרוןBC-610משדר 
 המחבר  מקור:

 81-כיוון משדר מק
 בצלאל בזק  מקור:

 
 

 

 1955אירוע צה"ל, צופית,  – גלי צה"ל אולפןצוות 
מימין לשמאל: יושבים: הקריינית רחל בורלא־רונן, טכנאי האולפן ע"צ גדעון בירנהק, מפקד האולפן רס"ר יעקב  

 18מפקד מכונית הרמקולים ע"צ אברהם אמיר  –המחבר הורביץ; עומדים: הנהג משה, 
 
 

 
הגברת הקול  רונן הקליטו את האירוע וקיימו ראיונות. מכונית הרמקולים ביצעה את  בורלא־האולפן ורחל    צוות  18

 .אירועב
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 1950אוגוסט   9ידיעות אחרונות, 
פרסום מתרברב זה, כחודש לפני ישיבת הממשלה בה דנו על הקמת התחנה הצבאית, עורר זעם גדול בקרב הנהלת  

שהקמת התחנה אושרה  רשות השידור ועובדיה, שהתנגדו להקמת תחנת שידור צבאית, והייתה אחת הסיבות לכך 
 בממשלה על חודו של קול.

 
 

 

 1950בספטמבר  20דבר, 
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 1950בספטמבר  24חרות, 

 

 

 1950בספטמבר  25דבר, 
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עקרוני של המערך הטכני בגלי צה"ל, אמצע שנות החמישים מרשם 



 הקמת גלי צה"ל, נספח 
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 נספח

 

 : 17-61/1952 , תיקארכיון צה"ל ומערכת הביטחוןמספר מסמכים מ  להלן

 

בראשות ראש הממשלה ושר    , הראשונה  על החלטת הממשלה   זאב שרף  הודעת מזכיר הממשלה .א
 שידורי התחנה:  על אישור ,הביטחון דוד בן־גוריון
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 : רא"ל יגאל ידין כניות השידורים של התחנה בידי הרמטכ"ל,ואישור ת  .ב
 
 
 

 
 

 


