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מבוא

תשתית הקשר הנייח בסיני היא פרק חשוב ומיוחד בתולדות משרד התקשורת וחיל 
הקשר והתקשוב. 

לאחר מלחמת ששת הימים נדרש חיל הקשר והאלקטרוניקה לספק קשר באזורי 
פריסה ולחימה שונים מאלה שהיו ערב המלחמה. חצי האי סיני היה אתגר מיוחד, 
מפאת השטח הגדול )פי שלושה ממדינת ישראל( והמרחק הרב )מאות קילומטרים( 
מתשתיות התקשורת בישראל. בסיום הלחימה הבין חיל הקשר והאלקטרוניקה את 
נייחות בהיקף מהותי כדי לאפשר קשר באיכות  הצורך בהקמת תשתיות תקשורת 
לכך  להקצות  הצבא  מפקדי  את  ושכנע  החדשים,  ההגנה  בקווי  הנדרש  ובהיקף 
משאבים. משרד התקשורת נחלץ לביצוע המשימה והקים את התשתיות בשיתוף 
פעולה מלא עם אנשי חיל הקשר והאלקטרוניקה. מיד בתום הלחימה שוקמו כבלים 
מצריים וצמתי הקשר המצריים המרכזיים הופעלו מחדש; הותנע תהליך הנחת כבל 
קואקסיאלי מבאר שבע לרפידים; הוקם מערך עורקי רדיו טלפון בין ישראל לסיני 
ובתוך סיני )כולל עורק זירוי טרופוספרי מצריפין לשארם א־שייח׳(; נפרסה מערכת 
רבים  מאמצים  הושקעו  בהמשך  ובמרכזו;  סיני  בצפון  ענפה  תת־קרקעיים  כבלים 
ובמרחב  בֵאיָתם  ברפידים,  התעלה;  קו  למעוזי  קווי  קשר  של  ובתחזוקה  בפריסה 

שלמה הופעלו מרכזיות צבאיות אוטומטיות, ועוד.
יום הכיפורים הונח כבל תת־קרקעי שחצה את תעלת סואץ, חיבר בין  במלחמת  
צה״ל  לכוחות  פיזית  תקשורת  וסיפק  פאיד(,  התעופה  )שדה  נחשון  לבסיס  רפידים 

בגדה המערבית של התעלה.
תשתית התקשורת הנייחת פעלה היטב ושירתה את כל כוחות צה״ל בסיני: כוחות 
היבשה, חיל האוויר )שהפעיל שדות תעופה ברפידים, אל עריש )שבשנת �976 עבר 
סודר  ראס  לבני,  ג׳בל  תמדה,  בביר  לחירום  תעופה  שדות  ואופיר,  עציון   לאיתם(, 
וא־טור, וסוללות טילי קרקע־אוויר ׳הוק׳ בגידי ובראס סודר, חיל הים )שפעל בגזרת 
האיכותי  הלוגיסטי. לקשר  והמערך  המודיעין  חיל  האדום(,  הים  ובגזרת  התיכון  הים 
מבצעית  חשיבות  הייתה  הארץ  למרכז  סיני  ובין  בסיני  צה״ל  כוחות  בין  והאמין 

ולוגיסטית מיוחדת, והשפעה חיובית על מורל הכוחות בסיני.
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בתאום  הנייחת,  התקשורת  תשתית  את  ותיפעל  ניהל  תכנן,  שהוביל,  הגורם 
קשר  קצין  במפקדת  סטטיות  מערכות  ענף  היה  והאזרחיים,  הצבאיים  הגורמים  עם 
של  והתפעול  התאום   .�97� בשנת  מחלקה  להיות  שהפך  ראשי,  ואלקטרוניקה 
הפעילות בצפון ומרכז סיני נעשו באמצעות יחידה מיוחדת שהוקמה למטרה זו, היא 
במרחב  הפעילות  של  והתפעול  התאום  בעוד  סיני,  מרחבי(  טלפונים  )קצין  קטל״ם 
משרד  בידי  ותוחזקה  הוקמה  התשתית  מרכז.  קטל״ם  באמצעות  נעשה  שלמה 
ברפידים  היו  בהם  שהמרכזיים  בסיני,  קבע׳  ׳מחנות  כך  לשם  שקיים  התקשורת,� 

ובשארם א־שייח׳. 
המבנים  הועברו  סיני,  פינוי  במהלך   ,)�979( מצרים  עם  השלום  הסכם  לאחר 

והכבלים לידי המצרים, ופורק הציוד שניתן היה לפרקו.
ספר זה מיועד לדור הצעיר של המשרתים בחיל הקשר והתקשוב. מטרתו לתאר 
איכותיים  קשר  שירותי  מתן  של  הבעיה  עם  התמודד  והתקשוב  הקשר  חיל  כיצד 
במרחב הגדול של סיני, לתאר את המערכות שהופעלו, לכבד ולהעריך את האנשים 
שעשו במלאכה ולהעלות על נס את תרומתם החשובה של עובדי משרד התקשורת, 

בלעדיהם לא היינו עומדים במשימה. 
הספר הוא תוצאה של מאמץ ממושך לאיסוף מידע בארכיונים וראיונות עם אנשי 
מפתח, שנעשה בידי סא״ל )מיל׳( יאיר שור וסא״ל )מיל׳( שמואל דנציגר, ואני אסיר 
משפחותיהם  ובני  והתקשוב  הקשר  חיל  לוותיקי  תודה  זו.  פעילותם  על  להם  תודה 
זך,  )זכי(  יצחק  )דימ׳(  אל״ם  בן־דור,  אהוד  )דימ׳(  אל״ם  ובתמונות:  במידע  שסייעו 
אל״ם )דימ׳( פנחס כץ, אל״ם )דימ׳( גרשון רוטשילד, סא״ל )דימ׳( ברוך גזית, סא״ל 
רס״ם  מליניאק,  מיכה  )מיל׳(  רס״ן  קושט,  שאול  )דימ׳(  סא״ל  קאול,  יצחק  )דימ׳( 
)דימ׳( דוד גומבוש, רס״ר )מיל׳( יגאל חמיש, זיוה אלקבץ. תודה לגמלאי חברת בזק 
שסייעו באיסוף מידע: יעקב אלטרס, מירי אריאל, ציפי הייבלום, אמיל זעפרני, דניאל 
רוזנפלד.  )אבי(  אברהם  קורמן,  ראובן  עמית,  צבי  עטרי,  יעקב  סגיר,  אהרון  ליפקין, 
שטרחו  בזק,  חברת  וגמלאי  והתקשוב  הקשר  חיל  וותיקי  של  גדולה  לחבורה  תודה 

להעיר על טיוטת הספר.
לאור,  זה  ספר  שהוציאה  והתקשוב,  הקשר  חיל  חללי  להנצחת  לעמותה  תודה 
)דימ׳(  סא״ל  העמותה;  נשיא  ענבר,  שלמה  )דימ׳(  אלוף  העמותה:  לצוות  ובמיוחד 
יהודה מתתיהו, מנכ״ל העמותה; רס״ן )דימ׳( אבי גולן, שסייע בהוצאת הספר. תודה 
 לליהי בר־חיים שביצעה בכישרון רב את עיצוב העטיפה, ולשולמית ירושלמי שביצעה 

בתחילת שנת ��97, בתקופת השר שמעון פרס, שונה שם משרד הדואר למשרד התקשורת. בשנת   �
�984 עברו עובדי שירותי ההנדסה ושירותי הטלפונים של משרד התקשורת להיות עובדי חברת 

בזק.
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במסירות ובאופן מקצועי את העיצוב והעימוד. תודה מיוחדת לרעייתי ציפי, שטרחה 
בעריכת הלשון ובהגהות.

זכות מיוחדת לי להודות לארכיונים שסייעו בחומר ולעובדיהם, ובמיוחד ללימור 
יצחק מארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, לילנה רובינשטיין מהארכיון הלאומי למפות 

במרכז למיפוי ישראל ולארכיון המדינה.
בספר.  התמונות  בכל  הזכויות  ובעלי  היוצרים  את  לאתר  יכולתי  כמיטב  עשיתי 
יובא לידיעתי, אפעל לתקנן במהדורות  אני מתנצל על כל השמטה או טעות, ואם 

הבאות.

דניאל רוזן
תל אביב, ניסן תש״ף
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פרק א

אירועים מדיניים וצבאיים

מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים הייתה תוצאת הדרדרות שהתחוללה מכוח בחישת המעצמות 
)בייחוד ברית המועצות( בענייני המזרח התיכון וההתלהבות שעל כפיה נישא מנהיג 
לסיני.  מצרי  צבא  כוחות  הכנסת  תחילת  עם  הערבי  העולם  ברחבי  נאצר  מצרים 
מאמץ מדיני ישראלי למנוע מלחמה לא צלח, והמשבר יצא משליטה. אבדן היוזמה 

המבצעית נראה אז כסכנה חמורה לצה״ל ולמדינה. 
מלחמת  ביוני 1967 יצא צה״ל לסכל את האיום הקיומי על מדינת ישראל.  ב־5 
היוזמה   .�967 ביוני   �� ליל  ועד  ביוני   � שני,  יום  מבוקר  התרחשה  הימים  ששת 

ההתקפית המפתיעה של צה״ל זעזעה את צבאות האויב.
ב־�  החלה  הלחימה  המצרית.  בזירה  לחימה  היה  צה״ל  של  העיקרי  המאמץ 
בהתקפה של חיל האוויר על שדות התעופה המצריים; תוך מספר  ביוני עם בוקר, 
שעות הושמד עיקר כוחו של חיל האוויר המצרי והושגה עליונות אווירית.� שלוש 
אוגדות שריון של צה״ל, עם כ־600 טנקים, הבקיעו בצפון חצי האי סיני – אוגדה 
 ,60 וחטיבה   7 חטיבה  שריון,  חטיבות  שתי  עם  טל,  ישראל  האלוף  )בפיקוד   84
וחטיבה הצנחנים ��( נעה בציר החוף, אוגדה �8 )בפיקוד האלוף אריאל שרון עם 
חטיבת השריון �4, חטיבת הצנחנים 80, חטיבת חי״ר 99 וכוחות נוספים( הבקיעה 
 �� ואוגדה  תמדה,  וביר  גפגפה  ביר  בכיוון  המרכזית  בגזרה  ונעה  אום־כתף  בקרב 
 ��0 חטיבה   ,�00 חטיבה  שריון,  חטיבות  שתי  עם  יפה,  אברהם  האלוף  )בפיקוד 
וכוחות נוספים( נעה בכיוון ג׳בל לבני, ביר לחפן ומעבר המיתלה. חטיבה עצמאית 
מתוגברת כבשה את רצועת עזה, חטיבה ממוכנת עצמאית פעלה ככוח הטעיה בנגב 
שארם  על  והשתלט  מאילת  בהישט  הגיע  הים  חיל  כוח  כונתילה.  באזור   הדרומי, 

במלחמת ששת הימים הושמדו כ־4�0 מטוסי אויב, רובם הושמדו על הקרקע אך �8 מתוכם הופלו   �
בקרבות אוויר.
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נותר  לא  בהצנחה,  המקום  את  לכבוש  היה  שאמור  צנחנים,  שלכוח  בעוד  א־שייח׳ 
מצריות  דיביזיות  שבע  מיגרו  צה״ל  כוחות  הנטוש.  התעופה  בשדה  לנחות  אלא 
האי  חצי  כל  על  כוחותינו  השתלטו  ביוני  ב־9  מצרים.  טנקים   ��0 מעל  והשמידו 

סיני.
נגד,  להתקפת  צה״ל  כוחות  יצאו  הגבול  לאורך  ירדניות  לתקיפות  כתגובה 
חיל  את  השמיד  האוויר  חיל  ירושלים.  ובמרחב  השומרון  בצפון  בזק  במערכות 
האוויר הירדני. ב־7 ביוני הושלם כיבוש העיר העתיקה בירושלים בידי פיקוד מרכז 
בסד״כ של שלוש חטיבות )חטיבת חי״ר �6, חטיבת השריון �0 )׳הראל׳(, וחטיבת 
הצנחנים ��(. אוגדה �6 )בפיקוד האלוף אלעד פלד ועם חטיבת השריון �7, חטיבה 
ו־9( בשליטת פיקוד צפון, כבשה את צפון השומרון.  ממוכנת �4 וחטיבות חי״ר � 
חטיבת חי״ר 4 )׳קרייתי׳( כבשה את אזור רמאללה וחטיבת חי״ר � )׳גבעתי׳( כבשה 
׳הגדה  יהודה ושומרון )שכונו אז  ביוני הושלם כיבוש  וטול־כרם. ב־8  את קלקיליה 

המערבית׳(.
שהושגה  אחרי  ביוני,  ה־9  בבוקר  הגולן  ברמת  צה״ל  תקף  סורית  לאש  כתגובה 
הפסקת אש בחזית המצרית. שתי חטיבות, חטיבת שריון 8 וחטיבה חי״ר � )׳גולני׳(, 
הצטרפה   ,�7 חטיבה  נוספת,  מילואים  שריון  חטיבת  הסורי.  המערך  את  הבקיעו 
אליהן בשעות אחר הצהריים, ולמחרת הצטרפו מפקדת אוגדה �6 עם חטיבת שריון 
�4 וחטיבת הצנחנים 80. ב־�� ביוני הושלם כיבוש רמת הגולן. ב־�� ביוני נכבשה 

פסגת החרמון.
למלחמת ששת הימים היו השלכות מהותיות על מדינת ישראל. מבחינה מדינית 
התבוסה  אסטרטגית,  מבחינה  שלום׳;  תמורת  ׳שטחים  של  מהלכים  התאפשרו 

המוחצת של צבאות ערב עיצבה את תדמית העוצמה הצבאית הישראלית. 
הלחימה הייתה קשה ועקובה מדם. לצה״ל היו 772 חללים ו־2,593 פצועים, אך 
היה מוחץ,  הניצחון הישראלי  ישראל.  הוסר האיום הקיומי על מדינת  הושג,  היעד 

ברור וחד.

מלחמת ההתשה

הניצחון במלחמת ששת הימים הציב מציאות חדשה בפני מדינת ישראל הצעירה. 
צה״ל נערך להחזקת יהודה ושומרון, רמת הגולן וחצי האי סיני, ולהגנה על המדינה 
ביצורים  הוקמו  הכוחות,  פריסת  הותאמה  צבאי,  ממשל  הוקם  החדשים.  מהקווים 

בקווים החדשים והוקם מערך לוגיסטי מתאים.
ועידת  התכנסה   ,�967 בספטמבר  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  ספורים  חודשים 
 הפסגה הערבית בחרטום )סודן( וקיבלה החלטה שכונתה החלטת ׳שלושת הלאוים׳ –  

לא לשלום עם ישראל, לא הכרה בישראל, ולא משא ומתן עמה. 
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נשיא  ביוזמת  התחוללה  הימים(   �,000 מלחמת  גם  )המכונה  ההתשה  מלחמת 
מלחמת  תום  לאחר  קצר  )זמן   �967 מיולי  ונמשכה  אל־נאצר,  עבד  גמאל  מצרים 
ללחימה  במקביל   .�970 באוגוסט   8‑7 בליל  האש  להפסקת  ועד  הימים(,  ששת 
מול מצרים התחוללה מלחמה ללא הפוגה גם בגזרה הירדנית, שם השתררה רגיעה 
מירדן  והמחבלים�  הזרים  הכוחות  סילוק  עם   ,�970 בספטמבר  מכן,  לאחר  כחודש 
בידי הצבא הירדני בהנהגתו התקיפה של המלך חוסיין. פעילות הגרילה של ארגוני 
צבא  )בשיתוף  וסוריה  לבנון  מגבולות  הבאות  השנים  בשלוש  המשיכה  המחבלים 

סוריה(, והם פעלו לבצע פיגועי טרור נגד יעדים ישראליים בחו״ל.
שלב  שלבים:  בשלושה  להתנהל  נועדה  המלחמה  המצרית,  הראייה  מזווית 
צבא  בו  המונעת,  ההגנה  שלב  המצרי;  הצבא  לשיקום  שנועד  האיתנה,  העמידה 
מצרים היה אמור להרוס את ביצורי צה״ל בתעלה; ושלב השחרור, במסגרתו תוכננה 

צליחה להשתלטות על חצי האי סיני. 
בעיקרה,  נייחת  שהייתה  בכך  לה  שקדמו  מהמלחמות  שונה  הייתה  זו  מלחמה 
ואופיינה בחילופי אש כבדים והפעלה מסיבית של חיל האוויר, בצירוף פשיטות של 
כוחות מיוחדים. צה״ל קיים קו הגנה בעזרת מערכת מוצבים בקווי המגע עם צבאות 
מוקשים,  הטמנת  על  להקשות  כדי  דרכים  סלילת  העימות,  קו  יישובי  ביצור  ערב, 
השתלט  עליהם  בשטחים  מודיעין  ומערכות  עזה  רצועת  בחופי  ימיים  פטרולים 
במלחמת ששת הימים. צה״ל נקט במדיניות תגובה באש שהביאה בשנה השלישית 
למלחמה לנטישת האזורים ממערב לתעלת סואץ וממזרח לירדן )ערי התעלה פונו 
מתושביהם והפכו ל׳ערי רפאים׳ נטושות, והתושבים הפכו לפליטים בארצותיהם(, 

ויזם פעולות תגמול ומנע בעומק שטח האויב.
לבנות  המצרים  פעלו  שם  המצרית,  בגזרה  הייתה  ביותר  הקשה  הלחימה 
תוצאות  ׳מחיקת  לשם  ישראל,  עם  נוסף  עימות  ליכולת  ולהגיע  צבאם  את  מחדש 
לרומני.  סמוך  המצרי  הים  חיל  של  טרפדות  שתי  טובעו   �967 ביולי  התוקפנות׳. 
׳אילת׳ בשיוט במים בין־לאומיים מפגיעת שני  באוקטובר �967 טובעה המשחתת 
צה״ל הגיב  ׳קומאר׳.�  מדגם  מצרי  מסטי״ל  שנורו   )SS-N-2( ׳סטיקס׳  ים־ים  טילי 
בהפגזת בתי הזיקוק בסואץ, ולאחר מכן השתרר שקט יחסי. בספטמבר ובאוקטובר 
הגיב  וצה״ל  סואץ  תעלת  גזרת  אורך  לכל  ארטילרית  באש  המצרים  פתחו   �968
הנילוס  נהר  על  גשרים  שני  פוצצו  בה  ׳הלם׳(,  )מבצע  מצרים  לעומק  בפשיטה 

ושובשה אספקת החשמל לקהיר. 

מקובל   �99� משנת  )אש״ף(  פלסטין  לשחרור  הארגון  לבין  ישראל  בין  ההסכמים  שלאחר  הגם   �
בצה״ל,  המקובל  במונח  להשתמש  זה  בספר  בחרנו  פלשתינאים׳,  ׳ארגונים  במונח  להשתמש 

׳ארגוני מחבלים׳, כשם כולל לארגונים המבצעים פיגועים נגד מדינת ישראל.
זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה, שספינת קרב טובעה בטיל ים־ים.  �
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פשיטה זו הביאה לרגיעה של שלושה חודשים, במהלכם נבנה ׳קו בר־לב׳ – מערך 
כוחות צה״ל  חידשו המצרים את האש.   �969 בקו התעלה.4 במרץ  �� מעוזים  של 
השיבו אש, פשטו על יעדים בקו התעלה ובעומק מצרים. נטילת היוזמה בידי צה״ל 
פשיטת  6׳,  ׳בולמוס  במבצע   ,�969 ביולי   �0/�9 בליל  החלה  בלחימה  וההסלמה 
האוויר  חיל  החל  למחרת  גרין.�  האי  על  מטכ״ל(  וסיירת   �� שייטת  )כוחות  צה״ל 
וכללו מטרות  מגוונות  היו  בקו התעלה. מטרות התקיפה  ברציפות מטרות  לתקוף 
שהושמדו  טילים,  בסוללות  ופגיעה  רק״ם  ריכוזי  כלכליות,  מטרות  הראשון,  בקו 
כמעט כולן עד דצמבר �969. בנוסף נעשו מבצעים מוטסים בעומק מצרים, ופשיטה 

משוריינת בחוף המערבי של מפרץ סואץ.6 
בינואר �970 קיבלה מלחמת ההתשה תפנית, עת החל חיל האוויר בהפצצת  ב־7 
מטרות צבאיות בעומק מצרים.7 במסגרת פעילות זו הופצצו מחנות וסוללות טילים 
עצמם  על  נטלו   �970 בפברואר  להם.  ודרומה  בקהיר  הנילוס,  של  הדלתא  באזור 
טילים  סוללות  הזרמת  ידי  על  וזאת  מצרים,  של  האווירית  ההגנה  את  הסובייטים 
והפעלתן, ואף הפעלת מטוסי יירוט על ידי טייסים סובייטים.8 באפריל �970 החריפו 
המצרים את המלחמה בדרכים שונות: הגברה בירי ארטילרי ובירי טנקים, תקיפות חיל 
האוויר המצרי, תקיפת מעוזים, קידום סוללות טילים והפעלת הזרוע הימית. באמצע 
להפציץ  המשיך  אולם  העומק,  הפצצות  את  הישראלי  האוויר  חיל  הפסיק  אפריל 
מטרות בקו, סוללות טילים וסוללות ארטילריה והוגבר ביצוע פשיטות בשטח מצרים. 
בסוף מאי חלה הסלמה נוספת בקו ומספר נפגעי צה״ל גדל. ביוני ביצע חיל האוויר 
לפורט  היבשתי  הקשר  את  וניתק  התעלה  של  הצפונית  בגזרה  מסיביות  תקיפות 

כינוי  בר־לב,  חיים  דאז  הרמטכ״ל  שם  על  בר־לב׳,  ׳קו  הכינוי  את  המעוזים  לקו  הדביקו  המצרים   4
שאימצו אמצעי התקשורת בעולם ובארץ.

ולמצרים  פצועים,  ו־��  הרוגים  שישה  במבצע  היו  לצה״ל  למצרים.  קשה  מכה  הייתה  הפשיטה   � 
כ־70 עד 80 הרוגים ועשרות פצועים. המכ״ם באי התגלה כמכ״ם דמה.

התעלה  קו  מעוזי  על  ונשנות  חוזרות  בהפגזות  התאפיינה  המצרית  בגזרה  ההתשה  מלחמת   6
ובפשיטות נועזות של כוחותינו על יעדים מצריים. נזכיר את פיצוץ עמודי המתח העליון שנשאו 
את קו הזנת החשמל מסכר אסואן לקהיר באפריל �969; הפשיטה על האי גרין בצפון מפרץ סואץ 
ביולי �969; טיבוע שתי ספינות טורפדו מצריות ופשיטה משוריינת במערב מפרץ סואץ )מבצע 
P-12 בראס־ערב, בחוף מפרץ סואץ,  ׳רביב׳( בספטמבר �969; השתלטות על מכ״ם מצרי חדיש 
והבאתו ארצה, בדצמבר �969; טיבוע שתי ספינות טורפדו וספינת עזר מצרית וכיבוש האי שדואן 
במפרץ סואץ, מדרום לשארם א־שייח׳ )מבצע ׳רודוס׳( בינואר �970; מבצע ׳סרג׳נט׳ במרץ �970 
ועוד  התעלה;  של  המערבית  בגדה  מצריים  מוצבים  על  פשיטות   ,�970 ביוני  ׳ויקטוריה׳  ומבצע 

מבצעים רבים אחרים.
בחודשים הראשונים של מלחמת ההתשה בקו התעלה נמנע צה״ל מהפעלת חיל האוויר, אך ביוני   7
�969 נערכו מספר קרבות אוויר מעל התעלה וביולי �969 בוצע מבצע ׳בוקסר׳, תקיפות מסיביות 

של חיל האוויר על יעדים מצריים לאורך התעלה, שגרמו למצרים אבדות רבות.
הכוח של ברית המועצות במצרים הגיע בשיאו ל־000,�� ׳יועצים׳.  8
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סעיד. כן בוצעו כמה פשיטות. הארטילריה המצרית הדלדלה וניסיונם של המצרים 
המצרים  הצליחו  זאת  עם  האוויר.  חיל  ידי  על  הוכשל  ארטילריה  סוללות  לקדם 
לקדם סוללות טילי קרקע־אוויר לקו. חיל האוויר תקף סוללות אלה והשמיד חלק 
מהן, אבל ספג אבדות. ביוני החלו האמריקנים ביוזמה להפסקת אש וב־7 באוגוסט 

נכנסה זו לתוקפה. 9 
מיגונם  המעוזים,  כל  שופצו  האש  הפסקת  של  הראשונים  החודשים  בשלושת 
בהם  והותקנו  צורתו(  שם  על  ׳תאומים׳,  )בונקר  פיקוד  בונקר  בהם  נבנה  שופר, 
מוצבים   �� הוקמו  התעלה,  מקו  ק״מ  כ־�0  החת״ם,  בציר  חדשות.  קשר  מערכות 

עורפיים, שכונו ׳תעוזים׳. 
בשנת �970 התפתחה פעילות חבלנית ברצועת עזה, בעיקר של החזית העממית 
בעזה,  המחבלים  נגד  מקיפה  בפעילות  צה״ל  החל   �97� בשנת  פלשתין.  לשחרור 
דרכי  בהם  נפרצו  פליטים,  מחנות  דוללו  ביטחון,  כבישי  נסללו  הירוק׳,  ׳הקו  גודר 
צומצם  החבלנית  הפעילות  היקף  גדול.  בהיקף  סדירים  כוחות  והופעלו  מעבר 

משמעותית.
פעילות  בשומרון.  גרילה  לוחמת  לבצע  ניסה  )אש״ף(  פלסטין  לשחרור  הארגון 
נמרצת של צה״ל והשב״כ סיכלה זאת ואילצה את הארגון להסיג את בסיסי הפעולה 
אל מעבר לגבול, לבקעת הירדן – מזרחה מהירדן. בשנים �967‑�968 היה הגבול 
הירדני גזרת לחימה עיקרית. ניסיונות של חוליות מחבלים לחדור ליהודה ושומרון 

סוכלו בעשרות מרדפים.�0
יישובי  בלחימה.  הם  אף  השתתפו  בירדן  העיראקי  המשלוח  וחיל  הירדני  הצבא 
לרבות  ישראליים,  ישובים  על  ארטילרי  ירי  ומהפגזות.  מחבלות  סבלו  הירדן  עמק 
כוחותינו  באש  נענה  שאן,  בית  עמק  לעבר   �969 ובמרץ   �968 בקיץ  קטיושות  ירי 
שפגעו באש תותחים, טנקים ומטוסים בבסיסים ובישובים ירדניים. אלפי פליטים 

נמלטו מזרחה לערים ולגב ההר. 
בגזרה הירדנית בוצעו עשרות פשיטות מעבר לקווי האויב. בין הפשיטות היותר 
בולטות: במרץ �968 פשט כוח משולב של צנחנים ושריון על העיירה כראמה, שם 
הירדני;  הצבא  עם  לקרב קשה  שריון  כוח  נקלע  זו  בפשיטה  שכנה מפקדת אש״ף. 
א־צאפי,  אזור  על  משוריינות  פשיטות  חמש  בוצעו   �970 אפריל  עד   �969 ממאי 

מדרום לים המלח.

בלילה הראשון להפסקת האש קרבו המצרים את מערך הטק״א )טילי קרקע אוויר( שלהם עד קו   9
המים. למרות הפרת הפסקת האש, ישראל החליטה לא לחדש את הלחימה. נשיא מצרים גמאל 
עבדול אל נאצר נפטר מהתקף לב ב־�8 בספטמבר �970. יורשו, מוחמד אנואר א־סאדאת, האריך 

את הפסקת האש מספר פעמים.
תפישת המרדף פותחה בידי מפקד חטיבת הבקעה דאז, אל״ם רפאל )רפול( איתן, לימים רמטכ״ל.  �0



�0   |   תשתית הקשר הנייח בסיני תשכ״ז – תשמ״ב

בן  חוסיין  סעיד  ירדן  מלך  הירדני.  המשטר  על  לאיום  הפכו  המחבלים  ארגוני 
לחוק  והכפפתו  פעילותו  להגבלת  אש״ף,  עם  להסכם   �968 בנובמבר  הגיע  טלאל 
ואש״ף  ירדן  ממלכת  בין  גלוי  עימות  אש״ף.  בידי  הופר  ההסכם  אך  ירדן,  ממלכת 
הביא לאירועי ׳ספטמבר השחור׳: ב־� בספטמבר �970 היה ניסיון התנקשות במלך 
מטוסי  שלושה  פלשתין  לשחרור  העממית  החזית  חטפה  בספטמבר  וב־6  חוסיין, 
חירום  ממשלת  הקים  חוסיין  המלך  ופוצצו.  בירדן  הונחתו  מהם  ושניים  נוסעים, 
בירדן.  המחבלים  ארגוני  למיגור  במתקפה  והחל  צבאי  משטר  על  הכריז  לאומית, 
כוחות שריון סוריים פלשו לירדן ב־�8 בספטמבר, אך נהדפו ב־�� בספטמבר בידי 
מירדן  סולקו  המחבלים  ארגוני   .�97� ביולי  רק  הסתיימו  הקרבות  הירדני.��  הכוח 

והעבירו את בסיסיהם ללבנון.
רבות  בגבול אירעו תקריות אש  בגבול סוריה חלה הסלמה החל מאמצע �970. 
זו  בגזרה  ביצע  צה״ל  משטחם.  המחבלים  ארגוני  פעילות  הרחבת  התירו  והסורים 

׳ימי קרב׳, פשיטות משוריינות ותקיפות של חיל האוויר על יעדים בעומק סוריה. 
ישראל  את  לתקוף  העממית(  והחזית  פת״ח  )בעיקר  המחבלים  ארגוני  כישלון 
האירועים  בין  בחו״ל.  ישראליים  יעדים  לתקיפות  פעילותם  את  העביר  מהגבולות 
טבח  איש;   �� נרצחו  בו   �97� במאי  לוד  התעופה  בנמל  הטבח  את  נזכיר  הקשים 
מטוס  חטיפת   ;�97� בספטמבר  מינכן  באולימפיאדת  הישראלים  הספורטאים   ��
לוחמי  בידי  שוחרר  המטוס   ��,�97� במאי  לוד  התעופה  בנמל  והנחתתו  סבנה 
סיירת מטכ״ל. בעקבות אירועים קשים אלה חיסלו סוכני ה׳מוסד׳ מחבלים ומנהיגי 
המחבלים שלקחו חלק בפעילויות אלה והתקיימו מספר מבצעים, ביניהם תקיפות 
4׳  ׳קלחת  ובסוריה בספטמבר ��97; מבצע  חיל האוויר על בסיסי מחבלים בלבנון 
בדרום הלבנון בספטמבר ��97; מבצע ׳ברדס �4‑��׳ באזור טריפולי בפברואר ��97 

ומבצע ׳אביב נעורים׳ נגד יעדי פת״ח והחזית העממית בצור ובצידון באפריל ��97.
מלחמת ההתשה הייתה ארוכה, קשה וכואבת. כה נכתב בחוברת ׳�000 הימים׳,�� 
שלום  ותפילת  בקרב  שנפלו  רעינו  את  ״נזכור  ההתשה:  מלחמת  את  שסיכמה 
אחריות  רגש  היה  רוחם  אומץ  גיבורים.  שבו  ולא  למלחמה  יצאו  צנועים  בליבם. 

אנחנו  אמרו,  לעשות,  המלאכה  זאת  אם  מקודש.  ערך  של  למעלה  שנתעלה  זה, 

שתהא  נפשנו,  על  הם  ביקשו  בנופלם  בראש.  תמיד  נחשונים,  חלוצים,  נעשה; 

ראוייה לזכרם. שנלמד לחיות במלוא שיעור קומתם ברגע הנורא ההוא; ולשמור 

בעצם  זכרון.  בימי  ולא  נזכור,  והעשן.  האבק  גל  בשקוע  גם  המופלאה  רעותם  על 

בתמיכת  מאיימת,  אווירית  פעילות  וקיימה  הגולן  בצפון  שריון  כוחות  ריכזה  ישראל  במקביל,   ��
ארה״ב.

לאחר מותו של דוד בן־גוריון, בשנת ��97, שונה שם שדה התעופה לנתב״ג )נמל תעופה בן־גוריון(.  ��
מטכ״ל – קצין חינוך ראשי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור.  ��
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נפשו  את  המקריב  לאלמוני,  אחוה  של  ברגש  פחד.  בלי  שלום  של  בחיים  היותנו. 

למעננו.״

שהסתיימה  ההתשה,  מלחמת  במהלך  נהרגו  חיילים,   594 מתוכם  איש,   721
ההתשה  מלחמת  אות  הוענק  שנים,   32 של  באיחור   ,2002 בשנת   .1970 באוגוסט 

לחיילים שהשתתפו בה.

מלחמת יום הכיפורים

במתקפה  וסוריה  מצרים  צבאות  פתחו   ,�97� באוקטובר   6 תשל״ג,  הכיפורים  ביום 
סיני  בקדמת  צה״ל  כוחות  את  להשמיד  הייתה  המטרה  ישראל.  מדינת  נגד  כוללת 
ולהתייצב בקו המעברים, להשמיד את כוחות צה״ל ברמת הגולן ולהתייצב על הירדן, 
ובכך לבטל את הישגי ישראל במלחמת ששת הימים. מלחמת יום הכיפורים נפתחה 
בצבא  די  כי  העולם,  ותפיסות  המצרית־סורית,  מהיוזמה  הופתע  צה״ל  בהפתעה. 

הסדיר ובחיל האוויר לבלום את האויב וכי ניתן לסמוך על התרעת המודיעין – קרסו.
לאחר הפסקת האש של ספטמבר �970 איים נשיא מצרים אנוואר א־סאדאת שלא 
לחדש את הפסקת האש, אך לא מימש את איומו. בפברואר ��97, לאחר כשלון יוזמת 
מתווך האו״ם גונאר יארינג לכונן שלום בין ישראל למצרים, הכריז כי שנת ��97 תהיה 
שנת ההכרעה בין הסדר עם ישראל לבין מלחמה, אך דבר לא קרה. ביולי ��97 סולקו 
צבאית  לחולשה  כביטוי  אלה  כל  את  ראו  בישראל  הסובייטים.  היועצים  ממצרים 
וגובשה הערכה כי מצרים לא תצא למלחמה לפני שתבטיח לעצמה יכולת  ומדינית, 

אווירית, וכי סוריה לא תפתח במלחמה לבדה. 
את  ורתמה   ,�97� שנת  בראשית  המלחמה  של  ממשי  בתכנון  החלה  מצרים 
סוריה למאמץ. במאי ��97 הגיעו ידיעות על כוונות המלחמה של מצרים, והוחלט 
שהרגיעה  מאחר  זמן  כעבור  בוטלו  אלה  אך  לבן׳(,  ׳כחול  )כוננות  כוננות  צעדי  על 

נמשכה.
במהלכו  טרטוס,  באזור  הסורים  עם  אווירי  קרב  התפתח   �97� בספטמבר  ב־�� 
הופלו �� מטוסים סוריים ומטוס ישראלי אחד. בעקבות התקרית והיערכות חירום 
והארטילריה  כוחות השריון  של צבא סוריה על קו הגבול תוגברו ערב ראש השנה 

ברמת הגולן.
בקו  כוחות  רוכזו  שלקראתו  גדול  מצרי  תרגיל  על  ידוע  היה  המצרית  בגזרה 
ההיערכות  וכי  נמוכה,  למלחמה  שהסבירות  העריכו  המודיעין  באגף  התעלה. 

המצרית מכוונת לקראת התרגיל, וההיערכות הסורית – מחשש מפני ישראל. 
ממצרים  הסובייטים  היועצים  משפחות  יציאת  על  נודע  באוקטובר   �‑4 בליל 
ומסוריה – צעד שהיה נורת אזהרה. בצה״ל הוכרזה כוננות, ורמת הגולן וסיני תוגברו 

בכל כוחות השריון והארטילריה הסדירים.
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בבוקר יום כיפור, ה־6 באוקטובר, הגיעה ידיעה כי צפויה להיפתח מלחמה באותו 
מילואים.  גיוס  והחל  קדחתנית  פעילות  הייתה  היום  במשך  החזיתות.  בשתי  ערב, 
משיקולים מדיניים לא אושרה התקפה אווירית מקדימה. התקפת המצרים והסורים 

החלה בשעה �400.
הראשון  בקו  כלל  שעות,   �4 תוך  הגולן  רמת  את  לכבוש  שתכנן  הסורי,  הצבא 
שלוש דיביזיות חי״ר ממוכנות )שבכל אחת מהן כ־��0 טנקים( ושתי דיביזיות שריון 
בעורף, כ־�00,� קני ארטילריה, מערך טק״א צפוף וכ־�00 מטוסי קרב. מולו עמדו 
כוחות סדירים של צה״ל בהיקף חטיבה מרחבית עם שני גדודי חי״ר במוצבים ושתי 

חטיבות שריון, חטיבה 7 וחטיבה �88, עם �77 טנקים ו־44 קני ארטילריה.
לכל  הייתה  מטוסים,  ובתקיפות  ארטילרית  בהפגזה  מלווה  הסורית,  המתקפה 
בפתחת  הצפונית,  בגזרה  יהיה  העיקרי  הסורי  שהמאמץ  הערכה  מתוך  הקו.  אורך 
הדרומית  בגזרה  הסורים.  את  ובלמו  זו,  לגזרה  השריון  עתודות  הופנו  קוניטרה, 

הצליחו הסורים לפרוץ ולחדור לשטחנו. הישג סורי נוסף היה כיבוש מוצב החרמון.
הראשון,  הלחימה  ביום  לחצות  סמוך  הגולן  לרמת  עלה  ראשון  מילואים  כוח 
ועלו  נוספים  כוחות  הגיעו  בחודש  ה־7  בבוקר  נפח.�4  ליד  הנפט  בציר  לקרב  ונכנס 
לרמה בכל הצירים. הופעת כוחות המילואים שינתה את מאזן הכוחות, ובלמה את 
הסורים. לקראת צהריים חולקה הרמה לשתי גזרות, הצפונית באחריות אוגדה �6 

והדרומית באחריות אוגדה ��0.
להתקדם  החלה  כודנה,  באזור  סורית  שריון  דיביזית  חדרה  באוקטובר  ה־7  בבוקר 
קצביה  אזור  עד  הסורים  הגיעו  הרמה  בדרום  המחנה.  גדרות  עד  והגיעה  נפח  לעבר 
זו את  לחזית  להפנות  הביאה להחלטה  חומרת המצב  בדרום.  נוב  ועד מושב  במערב 
יום צפונה. בערב הוחלט בפיקוד לפתוח למחרת  לנוע באותו  וזו החלה  אוגדה �46, 

בהתקפת נגד.
מדרום  תוקפת   �46 אוגדה  כאשר  נגד,  התקפת  נפתחה  באוקטובר  ה־8  בבוקר 
במאמץ עיקרי פיקודי, אוגדה ��0 תוקפת ממערב בכוח של חטיבה מוקטנת ואוגדה 
�6 בולמת בצפון. ניסיון של חטיבת ׳גולני׳ לכבוש את מוצב החרמון לא צלח, והכוח 
השריון  רוב  הושמד  באוקטובר  ה־�0  בוקר  ועד  למחרת  נמשכה  הנגד  התקפת  נסוג. 
וצה״ל כבש מחדש את כל שטח הרמה, למעט מוצב החרמון. ב־9 באוקטובר  הסורי 
באוקטובר  ב־��  כוחותינו.��  בידי  נבלמו  אך  קוניטרה,  בפתחת  שוב  תקפו  הסורים 

המלחמה  פרוץ  לאחר  שעות  שבע  פילון  ממחנה  שיצא   ,�79 מילואים  שריון  מחטיבת   �66 גדוד   �4 
וב־06��00 כבר נמצא בלחימה על ציר הנפט מדרום לנפח. עד צהרי 7 באוקטובר, כיממה מפתיחת 
המלחמה, היו בלחימה �0 גדודי שריון מילואים, שבלמו את הכוחות הסוריים. העברת ימ״חים של 

חטיבות שריון ערב המלחמה מכורדני ומנצורה לפילון ויפתח סייעה למהלך מהיר זה.
של  גדולה  וכמות  נטושים,  או  פגועים  סורים  טנקים   900 הגולן  ברמת  נספרו  באוקטובר  ב־�0   ��

נגמ״שים ותותחים.
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התקדמה   �6 אוגדה  האוויר.  חיל  בסיוע  הרמה  בצפון  ו־��0   �6 אוגדות  הבקיעו 
אוגדה  אך  מזרחה,  והמשיכה  חאלס   – ג׳אן  בית  מזרעת  למרחב  פרצה  כמתוכנן, 
נמשכה  ההתקדמות   .�46 מאוגדה  בכוחות  ותוגברה  קשה  בהתנגדות  נתקלה   ��0
כ׳מובלעת׳  בהמשך  שנודע  השטח  על  משתלטות  האוגדות  שתי  כאשר  למחרת,  גם 

בתחום סוריה.
הותקפה   ��0 אוגדה  כאשר  מפנה,  חל  בחודש  ה־��  של  הצהרים  אחר  בשעות 
לבלימה  נערך  והכוח  נעצרה  ההתקדמות  עיראקי.  משלוח  כוח  בידי  בהפתעה 
בעמדות מתל־מסחרה עד תל־מרעי. בימים הבאים ביצע צה״ל התקפות מקומיות 
כדי לשפר את היערכותו בטריז בתוך סוריה, וכן נהדפו התקפות סוריות, עיראקיות 
ב־�4  נעצרו  הכוחות  המובלעת.  בדרום  שהופיע  הירדני  המשלוח  חיל  והתקפות 
באוקטובר במרחק כ־40 ק״מ מדמשק, ותותחי ׳רומח׳ ��7 מ״מ ארוכי טווח הפגיזו 

את שדה התעופה אל־מאזה בפרברי דמשק.
��7 בחרמון הסורי, כבש את המוצבים  כוח של חטיבה  הונחת  ב־�� באוקטובר 
ורב  עז  קרב  ולאחר  גולני,  כוחות  תקפו  בלילה  החרמון.  שיא  את  ותפס  הסוריים 
נפגעים הצליחו בבוקר ה־�� באוקטובר לכבוש את מוצב החרמון ואת סביבתו מידי 

הסורים שהתבצרו באזור. באותו יום נכנסה לתוקפה הפסקת־האש בחזית הסורית.
מעל  גשרים  לבנות  חי״ר,  בכוחות  התעלה  את  לחצות  שתכנן  המצרי,  הצבא 
התעלה, להעביר כוחות שריון וארטילריה בהיקף של מספר דיביזיות, להשמיד את 
מאורגנות  ארמיות  שתי  כלל  המעברים,  בקו  ולהתייצב  התעלה  בקו  צה״ל  כוחות 
 � שריון,  חטיבות   �0 ממוכן,  חי״ר  חטיבות   8 חי״ר,  חטיבות   �9( דיביזיות  בתשע 
חטיבות מוטסות, חטיבה אמפיבית, חטיבת טילי קרקע־קרקע( עם כ־�00,� טנקים 
וכ־400,� קני ארטילריה, מערך טילי קרקע־אוויר וכ־400 מטוסי קרב. מולו עמדה 

אוגדה ��� עם ��8 טנקים ו־�� קני ארטילריה�6 וחיל האוויר עם ��8 מטוסי קרב.
הפגזה  בחסות  התעלה  את  צלחו  נ״ט,  בנשק  מתוגברים  מצריים,  חי״ר  כוחות 
עזה שהחלה ב־6 באוקטובר בשעה �400, פרצו סוללות עפר בצד הישראלי בעזרת 
סילוני מים, הקימו גשרים למעבר טנקים, והעבירו כוחות שריון לגדה הישראלית 
של התעלה. למחרת, 7 באוקטובר, המשיכו המצרים להעביר כוחות לגדה המזרחית, 
לבסס את ראש הגשר ולתקוף את המעוזים.�7 אוגדה ��� המשיכה בקרב הבלימה 

ומטוסי חיל האוויר תקפו כוחות צולחים וגשרים, בהישגים חלקיים. 

ערב המלחמה הייתה מחלוקת על ההגנה בסיני, בין אלה שביקשו לבצע הגנה קשיחה על קו המים   �6
 �6 רק  אויישו  ולכן  ניידת התקבלה חלקית  להגנה  ניידת. התכנית  הגנה  לנהל  ובין אלה שביקשו 

מעוזים ועוד ארבעה שימשו לתצפיות יום. המעוזים הפעילים אויישו בחיילי מילואים.
ב־7 בחודש ניתנה הוראה לפנות את המעוזים, אך אלו היו מוקפים בכוחות מצריים. כוחות שריון   �7
לחמו כדי לחבור למעוזים ולפנותם, ובימים 7‑9 בחודש פונו אחד־עשר מעוזים, חלק מלוחמיהם 
נפלו בשבי ואחרים הצליחו להיחלץ. שישה מעוזים נותרו מנותקים וכל הניסיונות לחבור אליהם 
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כבר  לגזרות הלחימה  להגיע  החלו   )�6� ואוגדה   �4� )אוגדה  המילואים  אוגדות 
שלא  נגד,  להתקפת  כוחותינו  יצאו  באוקטובר  ה־8  בבוקר  באוקטובר.  ה־7  בערב 
צלחה, אך בלמה את התקדמות המצרים. בין ה־9 ל־�� באוקטובר נוהל קרב בלימה, 
והמאמץ העיקרי של צה״ל התמקד בחזית הסורית. המצרים תגברו את כוחותיהם 
לסד״כ של כ־900 טנקים ממזרח לתעלה, מולם צבר צה״ל כ־7�0 טנקים תחת פיקוד 

ארבע מפקדות אוגדתיות.�8
ניסיון מצרי להפעיל כוחות קומנדו מצריים )שישה אגדי קומנדו, חטיבת צנחנים 
שהמצרים   Mil Mi-8 מסוקי   �0 מתוך  נכשל.  בסיני  בעורף  אמפיבית(  וחטיבה 
פרט  משימותיהם,  את  למלא  הצליחו  לא  המצריים  והכוחות  הופלו,   �6 הפעילו, 

לחסימת ציר הגישה למעוז ׳בודפשט׳ בצפון התעלה.
מפעילים  כשהם  החזית,  כל  לרוחב  בהתקפה  המצרים  פתחו  באוקטובר  ב־�4 
המעברים  לעבר  להבקיע  במגמה  ארטילריה,  בסיוע  גדולים  וחי״ר  שריון  כוחות 
טנקים.  כ־��0  אבדו  למצרים  האוויר.  חיל  בסיוע  נבלמה  ההתקפה  סיני.  ולעומק 
ההתקפה של ה־�4 באוקטובר הייתה שיא המאמץ ההתקפי המצרי ובלימתה שמה 

קץ לתכנית המצרית להגיע למעברי הגידי והמיתלה.
לב׳(.  )׳אבירי  סואץ  תעלת  לצליחת  במבצע  צה״ל  החל  באוקטובר   �6‑�� בליל 
גדוד מחטיבת הצנחנים �47 עבר בסירות גומי את התעלה ותפס ראש גשר בצידה 
לאזור  ׳מצמד׳.  מעוז  ליד  הגדול,  המר  האגם  שבצפון  דואר־סואר  באזור  המערבי, 
למערכים  שנשקו  מדרום(  ׳עכביש׳  מצפון,  )׳טרטור׳  צירים  שני  הובילו  הצליחה 
המצריים, שהיו רוויים בנשק נ״ט וארטילריה, והיה קושי רב לכבוש אותם ולהשיג 

שליטה בצירים.
עם שחר ה־�6 באוקטובר, הועבר על תמסחים לגדה המערבית של התעלה צוות 
נגמ״שים.�9  ומספר  טנקים   �7 שכלל   4�� חטיבה  של  משוריין  )צק״ג(  גדודי  קרב 

נכשלו. שניים מהם נכנעו ב־7 בחודש, השלישי נכנע למחרת, ושניים נוספים – ב־9 בחודש. מעוז   
המזח, מול פורט תאופיק, לחם עד ה־�� באוקטובר ונכנע בחסות הצלב האדום. מעוז ׳בודפשט׳ 

בצפון התעלה עמד בהתקפות ובניתוק והיה המעוז היחיד שלא נפל.
ספרה של תיקי וידאס, קולות שתמיד איתי: 60 שעות במלחמת יום כיפור, עורך: דני דור, ספרית   
בשירות  אלחוטנית  של  הראייה  מזווית  המעוזים  על  הקרב  את  מציג   ,�004  – תשס״ד  מעריב, 

חובה, בחמ״ל בלוזה. היה על מי לסמוך בשעות גורליות אלה – ותיקי וידאס ביניהם.
האלוף  בפיקוד  כפיקוד עצמאי,  ונקבע  דרום  )מרחב שלמה( מפיקוד  סיני  דרום  הופרד  בחודש  ב־9   �8
ישעיהו גביש. ב־�0 באוקטובר מונה רב־אלוף חיים בר־לב כמפקד החזית המצרית. ב־�� בחודש נהרג 
האלוף אברהם מנדלר ממארב טילי סאגר שפגע בנגמ״ש הפיקוד, ואת הפיקוד על אוגדה ��� קיבל 

האלוף קלמן מגן. תא״ל יצחק ששון החליף את האלוף מגן כמפקד הכוח האוגדתי בגזרה הצפונית.
 ,Gillois amphibious tank-carrier מתנפחים  גומי  מצופי  עם  אמפיבי  רכב  היו  תמסחים   �9
שנרכשו במצב ירוד מעודפי הצבא הגרמני. חיבור שלושה תמסחים יצר מעבורת המסוגלת לשאת 

עומס של 60 טון. 
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בבוקר ה־�6 באוקטובר נע הכוח מערבה ופשט על מפקדות וסוללות טילי קרקע־
אוויר )מה שהעניק לחיל האוויר יכולת פעולה באזור הצליחה(. הפיקוד המצרי ריכז 
כוחות על שתי גדות התעלה כדי לנתק את צירי התנועה לאזור הצליחה וכיסה את 
אזור הצליחה באש ארטילרית כבדה, והקרבות העיקריים התנהלו בגדה המזרחית. 
צלחה,  לא  הסינית׳(  ׳החווה  )קרב  לחודש   �7‑�6 בליל  אלה  מערכים  על  התקפה 
וכוחותינו ספגו אבדות קשות, אך בחיפוי התקפה זו נגרר בידי טנקים גשר יוניפלוט 
לתעלה,�0 והרכבתו הסתיימה בשעות אחרי הצהריים ב־�7 לחודש, אז החלו כוחות 
שריון של אוגדה ��6 ואוגדה ��4 לעבור לצד המערבי של התעלה. ב־�8 באוקטובר, 
לאחר שהמצרים נסוגו מאזור ׳החווה הסינית׳, הגיע לתעלה גשר הגלילים )שנגרר 

בידי טנקים( ובשעה 0�00 ב־�9 באוקטובר עבר טנק ראשון את הגשר.��
בבוקר ה־�8 באוקטובר החלה אוגדה ��6 להתקדם מראש הגשר, לכבוש מתחמי 
גניפה  ג׳בל  אויב ולהשמיד סוללות טילי קרקע־אוויר. האוגדה התקדמה למרגלות 
ולאורך האגמים המרים. ב־�9 לחודש התקדמה אוגדה ��4 צפונה בגדה המזרחית 
ובגדה המערבית, וב־�� לחודש הגיעה לפאתי איסמאעיליה. באותו יום נותק כביש 

קהיר־סואץ בק״מ ה־��0, וכוחותינו ניצבו במרחק �00 ק״מ מבירת מצרים.
הפסקת אש הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב־ �� באוקטובר, אך משהמצרים לא 
כיבדו את הפסקת האש )כנראה – עקב התמוטטות מערך הפיקוד והשליטה בצבא 
וכיתרה  ומעגן עדביה,  המצרי( התקדמה אוגדה ��6 דרומה, למבואות העיר סואץ 
מועצת  חלקית.  צלח  סואץ  העיר  לכיבוש  ניסיון  המצרית.  השלישית  הארמיה  את 
הביטחון של האו״ם הורתה בחצות ליל ��‑�4 באוקטובר על הפסקת אש מיידית, 

ושני הצדדים הסכימו על הפסקת אש בבוקר ה־�4 לאוקטובר.
בשלב הבלימה פעל חיל האוויר בשתי החזיתות, תקף כוחות אויב וסייע בבלימתם, 
כוחות  שהנחיתו  מצריים  מסוקים  והשמיד  התעלה  על  המצריים  הגשרים  את  תקף 
זו, ומטוסי חיל האוויר  קומנדו בסיני. בעת המתקפה נגד סוריה רוכז המאמץ בחזית 
סייעו בהבקעה, בבלימת התקפות הנגד של האויב ובקרב על החרמון. בחזית המצרית 
ריכז חיל האוויר מאמץ לסיוע בצליחה, והשמדת סוללות הטילים המצריות איפשרה 

למטוסינו לעשות זאת. 
המצוידות  רשף(  )סער,  מודרניות  טילים  ספינות  עם  התיכון  בים  פעל  הים  חיל 
הימית  בהיסטוריה  ראשונים  בים הפתוח,  סטי״לים  בקרבות  גבריאל.  ים־ים  בטילי 
הפגיזו  הים  חיל  ספינות  ומצריים.  סוריים  סטי״לים   �� טובעו  בלטים(  )לטקיה, 
יעדים בחופי סוריה, ובהם נמלים ומתקני דלק. בליל �6‑�7 באוקטובר חדר כוח של 

הקומנדו הימי לנמל פורט סעיד ופגע במספר ספינות.

מצופי יוניפלוט היו מוצר אזרחי בריטי, מהם נבנו בצה״ל דוברות, שהורכבו לגשר.  �0
גשר הגלילים היה פיתוח עצמי של צה״ל. רוחב תעלת סואץ היה אז כ־�00 מ׳.  ��
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חדרו  למלחמה  הראשון  בלילה  כבר  ימי.  וקומנדו  דבור  ספינות  פעלו  סוף  בים 
ספינות דבור למעגן מרסה תלמאת בחוף המזרחי של מפרץ סואץ וטיבעו עשרות 
סירות קומנדו מצריות שנועדו לנחות בחוף סיני. בהמשך המלחמה טובעו ספינות 
מצריות נוספות במפרץ סואץ ובים סוף. לוחמי הקומנדו הימי פעלו שלוש פעמים 

בנמל ע׳רדקה, והשמידו שני סטי״לים מצריים.
ההפתעה הצבאית של הסורים והמצרים הפכה תוך ימים בודדים לניצחון ישראלי 
נפלו 2,297  מוחץ, אך המחיר היה כבד מנשוא. עד הפסקת האש ב־24 באוקטובר 
חללים, ו־349 חללים נוספים נפלו עד הסכמי הפרדת הכוחות עם סוריה ב־31 במאי. 
במסגרת  המלחמה  לאחר  ושוחררו  בשבי,  נפלו  ו־294  נפצעו  צה״ל  חיילי   6,321

חילופי שבויים.
בעקבות מלחמת יום הכיפורים החל משא ומתן ישיר בין ישראל ומצרים, שהניב 
 �97� בשנת  הביניים  הסכם   ,�974 בינואר  הכוחות  הפרדת  הסכם  הסכמים:  סדרת 
והסכם השלום בשנת �979.�� הסכם הפרדת כוחות בין ישראל וסוריה נחתם במאי 

.�974
תוך  התגבר  צה״ל  משמעותית.  צבאית  הצלחה  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת 
ימים ספורים על הלם ההפתעה, הדף את כוחות סוריה ומצרים, איים באש תותחים 
)ורק התערבות ארה״ב מנעה את כניעתה(  על פרברי דמשק, כיתר ארמיה מצרית 
ככישלון  המלחמה  נתפסה  זאת  עם  מצרים.  מבירת  ק״מ   �0� של  טווח  עד  והגיע 
בציבור הישראלי, בעולם הערבי ובזירה הבין־לאומית. הדבר נבע מפער בין ציפיות 

להישגים בשלבי הפתיחה של המלחמה וממספר האבדות הגדול.
הכיפורים  יום  מלחמת  מדיניים.  יעדים  להשגת  אמצעים  הם  צבאיים  הישגים 
הביאה את מדינות ערב להכרה בחוסר יכולתן להכחיד את ישראל במלחמה, והייתה 
גורם מרכזי בהחלטת מצרים, הגדולה והחשובה במדינות ערב, לחתום עם ישראל 

על הסכם שלום.

הסכם השלום עם מצרים

בתום מלחמת יום הכיפורים, ב־�� בנובמבר ��97, חתמו ישראל ומצרים בקילומטר 
ומצרים  ישראל  חתמו   �974 בינואר  וב־�8  אש,  הפסקת  לייצוב  הסכם  על  ה־��0 
ישראל  חתמו   �97� בספטמבר  ב־4  כוחות.  הפרדת  הסכם  על  ה־��0  בקילומטר 
ומצרים בג׳נבה על הסכם ביניים, שהושג בתיווך שר החוץ האמריקאי, הנרי קיסינג׳ר. 

בהסכם השלום חזרה בה מצרים מדרישתה לנסיגת ישראל מכל השטחים שנכבשו במלחמת ששת   ��
הפלשתינאים  הפליטים  לכל  שיבה  זכות  מתן  באמצעות  הפלשתינאית  הבעיה  ומפתרון  הימים 

ממלחמת העצמאות.
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בנובמבר �977 ביקר נשיא מצרים מוחמד אנוואר סאדאת בישראל במשך שלושה 
ימים, וב־�0 בנובמבר נאם בכנסת. ב־�4 בדצמבר נפתחה בקהיר ועידת שלום. ראש 
ממשלת ישראל מנחם בגין ביקר באיסמעיליה ב־�� בדצמבר �977. ב־�7 בספטמבר 
�978 סוכמו עקרונות הסכם השלום בין ישראל ומצרים )הסכם קמפ דיוויד( וב־�6 

במרץ �979 נחתם בוושינגטון הסכם שלום בין ישראל ומצרים.��
ק״מ   �0 למרחק  ישראל  נסוגה   �974 בשנת  הכוחות  הפרדת  הסכם  בעקבות 
קילומטר   40‑�0 ישראל  נסוגה   �97� בשנת  הביניים  הסכם  ובעקבות  מהתעלה, 
נסוגה   �980 בשנת  האו״ם.  בפיקוח  חיץ  לאזור  הפך  נסוגה  ממנו  והשטח  נוספים, 
ישראל אל קו שנמתח לאורך חצי האי, מאל עריש בצפון ועד לראס מוחמד שליד 
שנקבע  השטח,  יתרת  את  ישראל  פינתה   �98� באפריל  בדרום.  א־שייח׳  שארם 
הישראליים  היישובים   �6 הבין־לאומי.�4  בגבול  מחדש  נערך  צה״ל  מפורז.  כשטח 
)ימית, בצפון סיני, בה היו כ־000,� תושבים, היה הגדול בהם( ובסיסי הצבא בסיני 
עובדה  התעופה  שדות  וביניהם  חדשים,  בסיסים  בנגב  הוקמו  ארה״ב  במימון  פונו. 

ורמון. כן הוקם שדה התעופה נבטים.
הסכם השלום ההיסטורי והחשוב בין ישראל ומצרים סלל את הדרך לשלום עם 
ירדן,�� איפשר את חופש המעבר במיצרי טיראן ובמפרץ עקבה ותרם לשיפור ניכר 

במעמדה ותדמיתה של ישראל בעולם.

חיל הקשר והאלקטרוניקה נטל תפקיד פעיל באספקת שירותי תקשורת לשיחות השלום.  ��
חיג׳אז  מחוז  בין   �906 אוקטובר  ב־�  שהוסכם  המנהלי׳,  ההפרדה  ׳קו  הוא  וסומן  שנקבע  הגבול   �4
לממשל ירושלים וחצי האי סיני, שבתקופת האימפריה העות׳מאנית היו מחוזות נפרדים, גבול זה 
היה קו שביתת הנשק בין ישראל למצרים לאחר מלחמת העצמאות, למעט רצועת עזה שנשלטה 

אז בידי מצרים. בוררות בין־לאומית הכריעה בעניין הגבול באזור אילת.
הסכם שלום בין ישראל וירדן נחתם ב־�6 באוקטובר �994.  ��
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פקודת יום לחיילי צה״ל, לרגל הסכם השלום עם מצרים
מערכות 268, אפריל 1979
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פרק ב

הערכות צה״ל בסיני

הערכות להגנת סיני

 7 חטיבה  נערכה  בתעלה,  הראשונות  האש  תקריות  בעקבות   ,�967 ביולי  ב־�� 
חציית  של  אפשרות  לקדם  כדי  מאולתר.  ביצורים  מערך  והקימה  התעלה׳  ב׳קו 
התמקמו  מטרים,  ל־�00   �00 בין  נע  ורוחבה  קילומטרים  כ־�60  שאורכה  התעלה, 
 �968 בשנת  טנקים.  ומאחוריהן  קטנות  חרמ״ש  יחידות  שולטים  שטחים  ב־�8 
הוקמו על שפת התעלה כמה מתחמים פלוגתיים וביניהם שדות מוקשים. סוללות 
עפר ארוכות חיפו על המתחמים, שצורתם הייתה כעין חצר גדולה )כקילומטר על 

קילומטר( שטנקים בתוכה. הבונקרים היו מוגנים בשכבת עפר בלבד.
שהיו  ישראליים  בונקרים  נפגעו   �968 בספטמבר  ב־8  כבדה  מצרית  בהפגזה 
נפצעו.  או  נהרגו  בהם  ששהו  והלוחמים  מטרים,  חמישה  בגובה  בעפר  מחופים 
ברזל,  מסילת  מפסי  שהורכבה  פיצוץ׳,  ׳שכבת  שכונה  מיגון  פותח  מהיר  כמענה 

אבנים ועפר.
בנובמבר �968 הוקם צוות תכנון מטכ״לי להגנת סיני ולהקמת התשתית והביצורים. 
לראש הצוות ולמפקד הכוחות המשוריינים בסיני נתמנה תא״ל )לימים אלוף( אברהם 
אדן. סגן קשר״ר, סא״ל )לימים אלוף( שלמה ענבר היה חבר בצוות זה.� בדצמבר �968 

 .�946 לחי״ש בשנת  בנתניה. התנדב  תיכון טשרניחובסקי  בבית ספר  �9�9. למד  יליד תל אביב,   �
עבר קורס קציני קשר בתחילת שנת �948 ושירת בתפקידי קצין קשר מגוונים – קצין קשר גדודי 
במלחמת העצמאות, בגדוד ��� בנפת אשר )אזור עמק חפר והשרון הדרומי, בקרבות קשים מול 
צבא עיראק(, סגן קצין טלפונים ארצי במקשר״ר, קצין קשר חטיבה �0, מפקד בסיס החסנה של 
חיל הקשר, קצין תכנון אפסניה במקשר״ר, קצין קשר בפועל באוגדה �8 במלחמת סיני, קצין קשר 
גייסות השריון, רע״ן ציוד במקשר״ר, סגן קשר״ר במלחמת ששת הימים, מפקד יחידת המודיעין 
ראשי  קשר  לקצין  ומונה  תא״ל  לדרגת  הועלה   �97� באוגוסט  היום(.  של   8�00 )יחידה   848
ושירת  אלוף  לדרגת  הועלה   �97� בשנת  הכיפורים.  יום  במלחמת  מילא  אותו  תפקיד  )קשר״ר(, 
פרש  וקנדה.  בארה״ב  צה״ל  וכנספח  וצה״ל  הביטחון  משרד  של  והפיתוח  המחקר  יחידת  כראש 
מצה״ל באפריל ��98. בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובוגר הטכניון בהנדסת 
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המליץ הצוות כי צה״ל יאמץ הגנה קשוחה על קו התעלה )למרות שצה״ל שלט על 
הוקמה מערכת  זו  כחלק מתפישה  ונהנה מעומק אסטרטגי(.  גדולים  שטחי תמרון 
על  שוטף,  ביטחון  לצרכי  ומענה  ׳נוכחות׳  להפגנת  גם  שנועדה  התעלה,  בקו  הגנה 
קו המים, חלקם במתחמים  על  ׳מעוזים׳, שהוקמו  �� מוצבים קטנים שכונו  בסיס 
)קנטרה,  אפשריים  צליחה  לצירי  שנחשבו  תורפה  בנקודות  הקיימים;  הפלוגתיים 
עפר  סוללת  מעוזים׳;  ׳מקבצי  הוקמו  גידי(  מיתלה,  אל־פירדאן,  איסמעיליה, 
לאורך התעלה, שנועדה להסתיר תנועת טנקים וסיורים, בה נקבעו עמדות טנקים 
)׳רמפות׳(;� שני כבישי אורך – ׳דרך החת״ם׳, במרחק כ־�0‑�� קילומטר מהתעלה, 
ניהול קרב בדרך של החלפת עמדות מהירה,  ליחידות ארטילריה  שנועדה לאפשר 
הרוחב׳,  ו׳דרך  התעלה,�  לקו  לחוש  שנועדו  לטנקים  המתנה  שטחי  בה  והוכשרו 
שלא  בגזרה  כוחות  תנועת  לאפשר  שנועדה  בדרום,  סודר  ראס  עד  בצפון  מבלוזה 

תחת אש מצרית.4 
המוצבים  בסיס  על  שנבנו  ומאובטחות  מבוצרות  תצפית  עמדות  היו  המעוזים 
הקודמים, איפשרו איסוף מידע קרבי על הנעשה משני עברי התעלה� ושימשו בסיס 

לסיורים ולמארבים לאורכה. 

החיה  הרוח   .�98� בשנת  מהקמתה  והתקשוב  הקשר  חיל  חללי  להנצחת  העמותה  נשיא  חשמל. 
בהפיכת העמותה למקום פעילות תוסס, לזיכרון הנופלים ולהנחלת מורשתם.

עמדות הטנקים בביצות הגזרה הצפונית כונו ׳סנפירים׳.  �
דרך החת״ם הייתה אמורה להיות מוסתרת מתצפית המצרים, אך רמפות גבוהות שהמצרים הקימו   �
על  תצפית  להם  איפשרו  החיילים(  בעגת  )׳פירמידות׳,   �970 אוגוסט  של  האש  הפסקת  אחרי 
קטעים גדולים מהדרך ועל עמדות טנקים בפתחי צירים המוליכים לתעלה. ארכיון צה״ל ומערכת 

הביטחון, עדויות ועדת אגרנט, עדות האלוף שמואל גונן )גורודיש(, ישיבה ס״ב, עמוד �4.
יעילות  היו  לא  שהוקמו  המערכות  אך  אלקטרוניות,  התראה  מערכות  בקו  לשלב  המליץ  הצוות   4

והאש הבלתי פוסקת הקשתה על תחזוקתן.
נגל,  מיכאל  רוזן,  דניאל  ראו:  היסוד׳.  ׳קרן  שכונו  מגנטומטרים,  הותקנו  מהמעוזים  בחלק   �
חיל  חללי  להנצחת  העמותה  ואמצעים,  שיטות  מערכות  והתקשוב:  הקשר  חיל  שנות  שבעים 
חיל הקשר  ונגל, שבעים שנות  רוזן  )להלן:   �0�8  – שנייה, התשע״ט  מהדורה  והתקשוב,  הקשר 

והתקשוב(, עמ׳ ��0‑���.
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ההערכות בקו התעלה משלהי שנת 1968
כינויי המעוזים הם מאוקטובר 1973

© כרטא. כל הזכויות שמורות להוצאת כרטא, ירושלים
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ארבעה  הוקמו  בתוכה  עפר  סוללת  כלל  מטר,   7� על  כ־�4  היה  שגודלו  מעוז, 
בונקרים, שלכל אחד מהם הוצמדה עמדת לחימה תלת־כיוונית וביניהם הוקמו תעלות 
קשר פתוחות. הבונקרים במעוזים נבנו מקשתות לפי דגם בונקר שלל רוסי, היו באורך 
שתי  רכבת,  פסי  של  שורות  שתי  בסיס  על  פיצוץ(  )שכבת  בשכפ״ץ  ומוגנו  מטר,   �
והשהיה  ביצורים  חודר  מרעום  עם  כך שפגז  �.� מטר,  בעובי  עפר  רבדי  ושני  וערב, 
יתפוצץ לפני שיחדור לבונקר. בחצר המעוז נבנה מצבור דלק, מצבור תחמושת, מאגר 
מים �0 מטר מעוקב, דיר תת־קרקעי לזחל״ם, חדר אוכל ושירותים. המעוזים הוקפו 
אלפי  מאות  המעוזים  על  נורו  ההתשה  במלחמת  ומיקוש.  גידור  מכשול,  באמצעי 

פגזים, אך מיגון המעוזים עמד במשימה.
במרץ �969 החלו המצרים להטריד את העובדים בצליפות, אך עד אז הושלמו רוב 
המעוזים.6 בהמשך אופיינה הפעילות המצרית במלחמת ההתשה בהפגזות כבדות על 
מעוזים ועל דרכי הגישה אליהם, בתקיפות מטוסים, בפשיטות על מעוזים ובמארבים 

בשטחנו.7 
במקביל להקמת המעוזים בקו התעלה בוצע מאמץ התבצרות בשארם א־שייח׳, 

שם הוכן מגנן מבוצר לחטיבת חי״ר, עם עמדות טנקים.
בתחילת מלחמת ההתשה הוחזק קו התעלה עם חטיבת שריון אחת, שמפקדתה 
בשלהי  תמדה.8  בביר  הייתה  שמפקדתה  כעתודה,  שריון  וחטיבת  ברפידים,  הייתה 
׳מפקדת  דאז:  בשמה   .��� )אוגדה  סיני  אוגדת  קבועה,  אוגדה  הוקמה   �968 שנת 
הכוחות המשוריינים בסיני׳(, שהייתה כפופה מבצעית )׳הפעלת הכוח׳( לפיקוד דרום 
וכפופה מכל יתר הבחינות )׳בניין הכוח׳( למפקדת גייסות השריון. אוגדת סיני תפסה 
תמדה(  וביר  טסה  בבלוזה,  היו  )שמפקדותיהן  חטיבות  שלוש  עם  התעלה  קו  את 

והחזיקה חטיבת עתודה ברפידים. מפקדת האוגדה נפרסה אף היא ברפידים.
בנוסף להערכות הכוחות בקו התעלה ומפקדות כוחות היבשה, הייתה בסיני פרישה 
יחידות בקרה אווירית באום־ זרועות צה״ל האחרות. חיל האוויר הפעיל  רחבה של 

מרג׳ום ובג׳בל צפרא )סמוך לשארם א־שייח׳(; בסיסי תעופה ברפידים, באל עריש 
)שבשנת �976 עבר לאיתם – אל גורה, �7 ק״מ מזרחית לאל עריש(, בעציון )סמוך 
לבני, ג׳בל  תמדה,  בביר  לחירום  תעופה  שדות  א־שייח׳(;  )שארם  ובאופיר   לאילת( 

הברזל מאל־עריש  פירקו את מסילת  איש. להקמת המעוזים  כ־000,�  הועסקו  בהקמת המעוזים   6
פסי  של  טון   �0,000 מקנדה  וייבאו  למיגון,  הרכבת  בפסי  להשתמש  כדי  ק״מ(,  )כ־��0  לקנטרה 

רכבת.
ישיבה  אדן,  )ברן(  אברהם  האלוף  עדות  אגרנט,  ועדת  עדויות  הביטחון,  ומערכת  צה״ל  ארכיון   7
נ״ד, עמודים �4‑��. בתקופת מלחמת ההתשה פשטו המצרים על המעוזים שמונה פעמים, ו־�6 

פעמים נתקלו כוחותינו במארבי אויב ממזרח לתעלה; קו המעוזים עמד במבחן.
סדירות,  שריון  לחטיבות  מילואים  שריון  מחטיבות   �967 בשנת  הוסבו   40� וחטיבה   �4 חטיבה   8

לצורך תחזוקת הקו בסיני, והתחלפו ביניהן מדי כשלושה חודשים.
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)דרומית  סמרה  באבו  ׳הוק׳  קרקע־אוויר  טילי  וסוללות  וא־טור;  סודר  ראס 
באום  מרכזי  האזנה  מתקן  הקים  המודיעין  חיל  סודר.  ובראס  בגידי  לבלוזה(, 
ביניהם:  יותר,  קטנים  מתקנים  ומספר  צפרא,  בג׳בל  האזנה  מתקן  )׳בבל׳(,  חשיבה 
מכ״ם  מתקני  הקים  הים  חיל  תמדה.  בביר  ו־׳אפרת׳  בטסה  ׳דקל׳  בבלוזה,  ׳דורון׳ 
זירת ים סוף בשארם  )׳דפנה׳(9 ובמוצב בודפשט, וקבע את מפקדת   בימת ברדוויל 
הוקמו  הים  חיל  של  מתקנים  שלמה.  מפרץ  בסיס  צבאי,  נמל  הוקם  שם  א־שייח׳, 
לוגיסטיים,  מתקנים  מספר  נפרסו  סיני  במרחב  וא־טור.  רודס  אבו  סודר,  בראס 

שהעיקריים בהם היו ברפידים ובשארם א־שייח׳. 

מוצב זה הוקם בשנת ��97.  9

תכנית מעוז טיפוסי בעת הקמתו, תחילת 1969
מתוך: סא״ל משה שהם, רע״ן שדה, תכנית ׳מעוז׳, מפקדת קצין הנדסה ראשי 

מב‑8‑502, מיום 9 בדצמבר 1968
באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, 78/1976‑291
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הייתה  הארץ  למרכז  סיני  ובין  בסיני  צה״ל  כוחות  בין  והאמין  האיכותי  לקשר 
חשיבות מבצעית ולוגיסטית מיוחדת, והשפעה חיובית על מורל הכוחות בסיני.

ימית  הערים  היו  בהם  שהחשובים  אזרחיים,  יישובים  מספר  בסיני  הוקמו  כן 
ואופירה.

ארגון מחדש של קו התעלה לאחר הפסקת האש במלחמת ההתשה

עם הפסקת האש באוגוסט �970, שהייתה אמורה להמשך שלושה חודשים בלבד, 
המעוזים  ושדרוג  שיפוץ  של  ל״י(  מיליארד  כ־�  של  )בעלות  נרחב  מבצע  החל 
שכונה  שכפ״ץ  של  נוסף  בפיתוח  שופר  המעוזים  מיגון  כבדות.  להפגזות  והכנתם 
ותאג״ד  פיקוד  בונקר  הוקם  מעוז  בכל  סלע.  אבני  מלאות  רשתות  שהיו  ׳גביונים׳, 

)שכונה בונקר ׳תאומים׳, על שם מבנהו( ונוספו תעלות קשר ועמדות לחימה.
הוקם קו של �� ׳תעוזים׳ מוגנים במדרון אחורי, בקו גבעות דרך החת״ם, במטרה 
התעלה;  לאורך  הסוללה  הוגבהה  חרמ״ש;  ופלוגות  טנקים  לפלוגות  מחסה  לתת 
פלסטיק׳  ׳דרכי  כולל  אספלט(,  מצופים  ק״מ   ��0( כבישים  ק״מ  כ־400  נסללו 
במלחה מצפון לקנטרה; מוגנו מתקנים במחנות עורפיים; נבנו מאגרים לתחמושת, 

מים, דלק ועוד. 
במבצע זה הונחו כבלים תת־קרקעיים של �4 ו־�4 זוג לתעוזים, כשהם טמונים 
בעומק �.� מ׳, הכבל הקואקסיאלי מבאר שבע לרפידים עובה ל־960 אפיקים, הונח 
הרדיו  מערכות  ועובו  בגידי(,  צומת  )דרך  חשיבה  לאום  מרפידים  קואקסיאלי  כבל 
במתקנים  אז  עד  שהיו  קשר,  לצמתי  מבוצרים  בונקרים  ונבנו  )מיקרוגל(,  טלפון 

ארעיים לא מוגנים.
היה  אחד  )תא  ׳תאומים׳  בונקר  טיפוסי  מעוז  כלל  הכיפורים  יום  מלחמת  ערב 
וחדר  מטבח  לוחמים,  בונקרי  המעוז(,  לרופא  שימש  שני  תא  והקשר,  הפיקוד  תא 
היו  )בחלקם  לחימה  עמדות  מ״מ,   8� מרגמה  עמדת  תצפית,  מגדל  מוגנים,  אוכל 
׳שפניות׳, מחסות ללוחמים בעת הפגזה(, מקלחת, בונקר תחמושת וגנרטור. מערך 

תעלות קשר פתוחות איפשר תנועה בין הבונקרים ובין הבונקרים לעמדות.
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התבצרות בקו התעלה בעת הפסקת האש, אוגוסט עד נובמבר 1970
© כרטא. כל הזכויות שמורות להוצאת כרטא, ירושלים
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האש לא התחדשה, והוחלט ל׳דלל׳ את המעוזים. חלק מהמעוזים נסגרו, ׳נסתמו׳ 
יום הכיפורים,  יום.�0 בערב מלחמת  והיו מאויישים בתצפיות  באמצעות טרקטורים, 
רק �6 מעוזים בקו היו מאויישים בכ־4�0 חיילים, רובם חיילי מילואים מגדוד חי״ר 68 
בחטיבת ירושלים. קו התעלה חולק לשלוש גזרות חטיבתיות, עם כ־�90 טנקים ו־�0 

סוללות ארטילריה.

ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, עדויות ועדת אגרנט, עדות האלוף שמואל גונן )גורודיש(, ישיבה   �0
ס״ד, עמוד ��.

מבנה טיפוסי של מעוז ערב מלחמת יום הכיפורים - מעוז מילנו ב׳, קנטרה
המעוז היה בגודל 100 על 68 מטר. סוללה מוגבהת יצרה חצר פנימית ובתוך הסוללה נבנו 

בונקרים ללוחמים. על הסוללה הוקמו עמדות: 8 עמדות היקפיות ועמדת נ״ט. בחצר הייתה עמדת 
מרגמה 81 מ״מ. עמדת הפריסקופ לא הייתה בשימוש. עמדות הלחימה היו פתוחות ולרובן היה 
צמוד מחסה )׳שפניה׳(. תעלות קשר פתוחות קישרו בין הבונקרים לעמדות. מסביב למעוז היו 

שדה מוקשים וגדרות תיל. מתוך תיק המעוז, באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון



פרק ב: הערכות צה״ל בסיני   |   �7 

כוחות צה״ל וכוחות צבא מצרים בקו התעלה ערב מלחמת יום הכיפורים
© כרטא. כל הזכויות שמורות להוצאת כרטא, ירושלים
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סיני,  אוגדת  בשליטת  בסיני  הקדמי  המרחב  היה  הכיפורים  יום  מלחמת  ערב 
שמפקדתה הייתה ברפידים. קו התעלה חולק לשתי גזרות חטיבתיות, שמפקדותיהן 
ומפקדותיהן  הקו,  בעורף  ערוכות  היו  שריון  חטיבות  שתי  ובטסה.  בבלוזה  היו 
סוללות   �� טנקים,   �8� כלל  התעלה  בקו  צה״ל  סד״כ  תמדה.  ובביר  ברפידים  היו 
ארטיליה )�� קנים(, �0 פלוגות חי״ר/סיור/חרמ״ש, שתי סוללות טילי 'הוק' ושש 

סוללות תותחי נ״מ.

פריסת כוחות צה״ל לאחר מלחמת יום הכיפורים ובעקבות ההסכמים 
עם מצרים

הפסקת האש בחזית המצרית במלחמת יום הכיפורים נכנסה לתוקף ב־�4 באוקטובר 
בעגת  גושן׳  ׳ארץ  החיילים;  בעגת  )׳אפריקה׳,  התעלה  של  המערבית  בגדה   .�97�
המלומדים( פעלו שלוש אוגדות שריון של צה״ל, ושתי אוגדות נוספות היו ערוכות 
מול המצרים בגדה המזרחית. כוחותינו היו במרחק �00 ק״מ מקהיר, בירת מצרים, 
ושלטו ברכס החיוני של ג׳בל עתקה. הארמיה השלישית המצרית )כ־40,000 חיילים 
טנקים  וכ־700  המזרחית,  הגדה  של  הדרומי  בחלק  מכותרת  הייתה  טנקים(  ו־��0 
עד  מאיסמעיליה  התעלה,  קו  לאורך  המערבית  בגדה  גשר  בראש  נבלמו  מצריים 
לארמיה  אספקה  שהעברת  )הגם  בקפדנות  נשמרה  לא  האש  הפסקת  סעיד.  פורט 

השלישית, בפיקוח משקיפי או״ם, נמשכה כסדרה(, ותקריות אש היו חיזיון נפרץ.
של  הלוגיסטי  למרכז  הפך  התעלה,  של  המערבית  בגדה  בפאיד,  התעופה  שדה 

כוחות צה״ל בגדה המערבית )שמו הרשמי היה בסיס נחשון(.
רמטכ״ל  חתמו  עליו  הכוחות,  הפרדת  הסכם  לתוקפו  נכנס   �974 בינואר  ב־�8 
ִלואא׳ )אלוף, לימים פריק  צה״ל רב־אלוף דוד )דדו( אלעזר ורמטכ״ל צבא מצרים 
– רב אלוף( מחמד עבד אלע׳ני אלגמסי בק״מ ה־��0 על כביש קהיר – איסמעיליה, 
והוא יושם ימים ספורים לאחר מכן. ב־�� בפברואר �974 חזרו אחרוני חיילי צה״ל 
לגדה המזרחית של התעלה, כוחות צה״ל נערכו במרחק כ־�0 ק״מ ממזרח לתעלה, 

ובשטח נפרס כוח חירום של האו״ם, שחצץ בין הצבאות. 
שנחתם  ביניים,  בהסכם  הכוחות  הפרדת  הסכם  הוחלף   �97� בספטמבר  ב־4 
לפי  כוחותיה  לקו  מזרחה  ק״מ  כ־�0‑40  נערכה  ישראל  זה,  הסכם  פי  על  בג׳נבה. 
הסכמי  נקבעו  סואץ.  לאורך מפרץ  ארוכה  ונסוגה מרצועה  הכוחות,  הפרדת  הסכם 

הגבלה ודילול כוחות משני צידי אזור החיץ.
בעקבות הסכם השלום, שנחתם בוושינגטון ב־�6 במרץ �979, נערכו בשנת �980 
כוחות צה״ל בקו אל עריש – ראס מוחמד, ובאפריל ��98 נערכו כוחות צה״ל בקו 

הגבול הבין־לאומי בין ישראל ומצרים, ופינו את סיני.
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פריסת הכוחות בתקופה מהסכם הפסקת האש ועד הסכם הפרדת הכוחות
© כרטא. כל הזכויות שמורות להוצאת כרטא, ירושלים
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פריסת הכוחות לפי הסכם השלום, מהסכם הביניים ועד ההערכות בגבול הבין־לאומי
קווי ׳J׳ ו־׳M׳ הם קווי פריסת צה״ל לפי הסכם הביניים. קו ׳E׳ הוא קו פריסת צבא מצרים לפי 
הסכם הביניים. בין הצבאות חצץ אזור בשליטת האו״ם. הסכם השלום מגביל את הכוח המצרי 

המותר בכל אחד מהאזורים B ,A או C. מקור: הסכם השלום, מפה 2
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פרק ג

קשר קווי ורדיו טלפון בצה״ל

התפתחות מערך התקשורת בצה״ל

מערך הפיקוד והשליטה של צה״ל עבר תמורות מהותיות בין מלחמת סיני למלחמת 
ששת הימים, מאחר שאחד הלקחים של מלחמת סיני היה כי ציוד הקשר המיושן, 
זו עבר חיל  בתקופה  ממלחמת העולם השנייה, לא עונה לצרכים של צבא מודרני. 
הקשר והאלקטרוניקה הערכות יסודית ורחבה, ששיאה מהלך מקיף של הצטיידות, 

התארגנות ואימונים, ובנה יכולות שבאו לידי ביטוי במלחמת ששת הימים.� 
מלחמת  שבין  בתקופה  והאלקטרוניקה  הקשר  חיל  של  המסיבית  ההצטיידות 
במערב,  אז  מוכר  שהיה  הקשר  ציוד  מיטב  את  כללה  הימים  ששת  למלחמת  סיני 
ההפעלה,  תורות  השתנו  לכך  במקביל  ורדיו־טלפון.  ות״ג  תג״ם  רדיו  ציוד  ובעיקר 
מוסדו החפ״קים )חבורת פיקוד קדמית( בדרגי השדה, המפקדות העיקריות ומוצבי 

הפיקוד הנייחים, ונעשתה הצטיידות בכמות גדולה של רכבי קשר.
המפקדות הניידות במלחמת ששת הימים היו מבוססות על מערכות קשר ייעודיות, 
הקשר  את  סיפק  נייד  )רד״ט(  רדיו־טלפון  וזחל״מים.  משאיות  נ״נים,  על  שהותקנו 
הטלפוני בין מפקדות החטיבות למפקדות האוגדות, בין מפקדות האוגדות למפקדות 

הפיקודים, ובין מפקדות אוגדה/פיקוד לחפ״קים.
טלפוניה נייחת בצה״ל במלחמת ששת הימים התבססה בעיקר על תשתיות כבלים 
העיקרי  הקשר  הייתה  זו  מערכת  הדואר.  משרד  של  מיקרוגל  ועורקי  קרקעיים  תת 
לכל המפקדות והבסיסים הנייחים ביבשה, בחיל האוויר, בחיל הים ובחיל המודיעין. 
לתשתיות  הניידים  הלוחמים  הכוחות  בין  קישרו  שולטים  באתרים  נייחים  מתקנים 

הנייחות. 
את  שינתה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  ישראל  מדינת  של  החדשה  ההערכות 

בתקופה זו פיקדו על החיל שלושה קשר״רים: ישעיהו )אישי( לביא )למברגר( )מספטמבר �9�7(,   �
זלמן שלו )מיוני ��96( ומשה )מוסיק( גדרון )מאוגוסט �966(.
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בגדה  הגולן,  ברמת  השליטה  עקב  שנוצר  האסטרטגי׳  ה׳עומק  הביטחון:  תפישת 
המערבית ובחצי האי סיני הרחיק את האויב מריכוזי אוכלוסייה ומשטחים חיוניים, 
עוד  לא  השתנתה:  הצבאית  הדוקטרינה  התפוגגה.  מנע׳  ל׳מלחמת  וההצדקה 
הימים, אלא  או מלחמת ששת  סיני  נוסח מלחמת  מנע,  או מלחמת  מכה מקדימה 
דוקטרינה דו־שלבית: השלב הראשון יהיה בלימת מתקפת צבאות האויב בידי הצבא 

הסדיר. השלב השני יהיה מתקפה והעתקת הלחימה לשטח האויב.
הפסקת  בקווי  התבצרות  הגנתית:  הערכות  היתר  בין  הייתה  השינוי  משמעות 
האש, הקמת מערכי הגנה באזורים אסטרטגיים, שיפור כושר הספיגה ופיתוח צירים 

שיאפשרו ניוד כוחות.
משנת �968 ועד שנת ��97 גדל סד״כ צה״ל מ־��0 ל־��0 מטוסי קרב )הגידול 
העיקרי היה במטוסי סקייהוק ופנטום מתקדמים; מטוסי אורגן, ווטור ומיסטר יצאו 
מהשירות(, מ־�00,� ל־000,� טנקים, כמחציתם טנקי סנטוריון )שוט( והיתר טנקי 
פטון )מגח(, שרמן, טירן ו־AMX. הסד״כ גדל מ־7 ל־�� חטיבות שריון )ומחטיבה 
סדירה אחת, חטיבה 7, לארבע חטיבות סדירות – חטיבה 7, חטיבה �4, חטיבה �88 
להצטייד  הצבא  החל   �97� בשנת  ממוכנות.  חטיבות  לשש  מחמש   ,)40� וחטיבה 
חטיבות  שמונה  על  נשמר  והצנחנים  החי״ר  סד״כ   .)M-113( ׳ברדלס׳  בנגמ״שים 
ל־�0  מ־6  סטי״לים,  ל־��  מ־�  גדל  הים  חיל  סד״כ  צנחנים.  חטיבות  ושלוש  חי״ר 
שלושה  והוקמו  מ״מ,   ��� המתנייעת  הארטילריה  גדודי  כמות  שולשה  נט״קים. 
M- גדודי מרגמות כבדות מתנייעות )מכמ״ת( �60 מ״מ, שני גדודי תומ״תים כבדים

107 עם תותח מתחלף ��7�/�0 מ״מ, גדודי ארטילריה ��0 מ״מ ו־��� מ״מ ומטולי 
רקטות )מטל״רים( סובייטים �40 מ״מ משלל ששת הימים. 

שנות  הן  אף  היו  הכיפורים  יום  מלחמת  ועד  הימים  ששת  ממלחמת  השנים 
חודשו  צה״ל  התעצמות  בצד  והאלקטרוניקה.�  הקשר  בחיל  קדחתניות  פעילות 
שהוחלפו  ורד״ט,  תא״ג  תג״ם,  ת״ג,  השדה,  יחידות  של  העיקריים  הקשר  מערכי 

בציוד המודרני והמתקדם שהיה זמין באותה עת. 
לאוגדה  מחטיבה  ביבשה  היסוד  עוצבת  את  לשנות  הוחלט   �968 שנת  בשלהי 
ארגון  ועל  והשליטה  הפיקוד  על  הייתה השלכה מהותית  ולכך  קבועה,�  משוריינת 

ותפעול מערכות הקשר.
אחרי מלחמת ששת הימים נעשו השקעות מהותיות בפריסת תשתיות תקשורת 
ובשומרון,  ביהודה  בגולן,  שליטה  ואתרי  תקשורת  מתקני  והקמת  תת־קרקעיות 
מערך  הגבול.4  בקווי  למוצבים  תת־קרקעי  קווי  קשר  ובפריסת  ובסיני,  עזה  ברצועת 

)מאוגוסט  גדרון  )מוסיק(  אלוף( משה  )לימים  החיל שני קשר״רים: תא״ל  על  פיקדו  זו  בתקופה   �
�966( ותא״ל )לימים אלוף( שלמה ענבר )בורשטיין( )מאוגוסט ��97(. 

להבדיל מ׳אוגדה משימתית׳. אוגדות משימתיות הוקמו, התאמנו ופעלו כבר במלחמת סיני.  �
הייתה  בסיני,  הושקע  שלה  הארי  שהחלק   ,�97�‑�967 בשנים  קווי  בקשר  צה״ל  של  ההשקעה   4
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מערך  מחדש.  אורגנו  הקשר  יחידות  והורחב.  הוחלף  הקשר  ותיבות  הקשר  רכבי 
והיקף הפעילות  נרחב  בהיקף  אימונים  נערכו  הותאם למשימות החדשות.  התחזוקה 
כשירות  ברמת  היו  והאלקטרוניקה  הקשר  חיל  יחידות  משמעותי.  היה  המבצעית 

ומוכנות גבוהה.
לוחמי חיל הקשר והאלקטרוניקה דבקו במטרה, שלטו באמצעים שעמדו לרשותם, 
מהיר,  תנועה  בקרב  בכוחותיהם  שלטו  צה״ל  מפקדי  מצב.  בכל  קשר  לכונן  וידעו 
והמשוריינת,  הניידת  המלחמה  במבחן  עמדו  והאלקטרוניקה  הקשר  חיל  ויחידות 
בטווחים ארוכים, בשטח קשה להקמת קשר – ולא אכזבו, וסיפקו מערכות ושירותים 

שאיפשרו פיקוד ושליטה. 

קוונות שדה בצה״ל במלחמת ששת הימים

קוונות השדה בצה״ל במלחמת ששת הימים התבססה על שני סוגים של כבלי שדה: 
ח‑�0 ו־ח‑��06. 

כבל שדה ח‑�0 הוא כבל דו־גידי שזור, כל גיד בנוי מליבת פוליאתילן, ארבעה 
מ״מ   0.�7� בקוטר  תיל  כל  ניילון.  במעטה  פלדה,  תילי  ושלושה  נחושת  תילי 
 90 של  קריעה  לעומס  בנוי  הכבל  לק״מ.  ק״ג   ��.� היה  הכבל  משקל   .)AWG-23(
ק״ג, ההתנגדות לזרם־ישר הייתה בין ��� ל־��4 אום לק״מ. הניחות בתדר השמע 
בחיבור שדה של קטעי  רטוב.  לכבל  לק״מ  ד״ב   �.6 יבש,  כבל  לק״מ  ד״ב   0.9 היה 
גידי  בין  טוב  חיבור  ומוודאים  הפלדה  לגידי  הנחושת  גידי  בין  מפרידים  היו  כבל 
מטר(  )כ־800  חצי־מייל  גל‑��,  על  מטר   400 של  בקטעים  סופק  הכבל  הנחושת. 

במפזר כבלים, או בקטעים ארוכים יותר על תופים תפ‑4, תפ‑� ותפ‑�7. 
Spiral-Four( הוא כבל ארבע־גידי שזור. הכבל  כבל שדה ח‑��06 )שכונה בשם 
נחושת מבודדים בפוליאתילן, מעטה של  גידי  בנוי מליבה של תיל פלדה, ארבעה 
סרט בד ספוג פחם, מעטה רשת פלדה ומעטה חיצוני טרמו־פלסטי. הכבל הסתיים 
רבע־מייל  של  בקטעים  סופק  הכבל  מין.  חסר  ארבע־גידי  במחבר  קצותיו   בשני 
)כ־400 מטר( על תוף תפ‑�� )שכלל תא לאחסון המחברים(. בקצה הכבל חיברו כבל 
לחברם  תילים פתוחים, שניתן  ובקצהו השני   קצר ח‑����, שבקצהו האחד מחבר 
לתיבות חיבורים. משקל הכבל היה ��0 ק״ג לק״מ, ההתנגדות לזרם־ישר הייתה �4 

אום לק״מ והניחות בתדר שמע היה 0.78 ד״ב לק״מ.

)44% הושקעו  ל״י  מיליוני   �,�67 בסך  ב׳שטחים׳,  הכוללת של צה״ל  6.7% מההשקעה הכספית 
בביצורים, %�� בדרכים, �4% בבינוי, 6%.� במים ו־�0% בשדות תעופה ומתקני בקרה אווירית(. 
 – הביטחון  משרד   / ׳מערכות׳  הוצאת   – צה״ל   ,)1973-1967( המלחמות  שתי  בין  נדל,  חיים 

ההוצאה לאור, �006, עמ׳ ��8‑��9, ��9.
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שנועד  כבלים,  מפזר  היו:  שדה  לכבלי  העיקריים  והגלילה  הסלילה  מכשירי 
ח‑�0;  שדה  כבל  מ׳   800 הכיל  שדה.  כבל  של  מהירה  לסלילה  ביד,   לנשיאה 
גל‑��, שכונה גם בשם גל־הסתערות. נועד לנשיאה ביד, לסלילה וגלילה ידנית, הכיל 
800 מ׳ כבל הסתערות ח‑��0 או 400 מ׳ כבל שדה ח‑�0;� גל‑�6, מכשיר גלילה 
 ממונע עם מנוע בנזין ושני צירים, שהתאים לסלילה וגלילה של כבלים עם תופים 
תפ‑4, תפ‑�, תפ‑�� ותפ‑�7; גל‑�7, ציר גלילה עם ידית, שנועד לסלילה וגלילה 
של כבלים עם תוף תפ‑4, והופעל בידי שני קוונים; גל‑��, מסגרת ברזל עם ציר 
תפ‑�7,  או  תפ‑��  תפ‑�,  תופים  עם  כבלים  של  וגלילה  לסלילה  שנועד  גלילה, 

ברכב )כשהוא בתצורת A( או בידי שני קוונים, בתצורת אלונקה.

ח‑��0 היה כבל דומה לח‑�0 עם פחות תילי נחושת ופלדה, ששקל כמחצית ממשקל ח‑�0, והיו   �
לו תכונות תמסורת נחותות.

סלילת כבל שדה ח-10 ממפזר כבלים
מפזר הכבלים )Wire Dispenser MX-306( כלל 800 מ׳ כבל ח‑10 במעטה בד, שנועד לנשיאה על 

גב חייל בעזרת מנשא חי״ר. בעזרת טלפון שדה טל‑8 ניתן היה לשוחח תוך כדי הפריסה
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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סלילת כבל שדה ח-10 עם תפ-5 הנישא בידי שני קוונים בעזרת גל-27
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

גלילת כבל שדה ח-10 עם תפ-4, בעזרת גל-27
מקור: FM 24-20, מאי 1960
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סלילת כבל שדה ח-10 בעזרת רכב עם תפ-5, בעזרת גל-31
מקור: FM 24-20, מאי 1960

גל-11, שכונה גם בשם גל־הסתערות ונועד לנשיאה ביד, 
לסלילה וגלילה של כבל שדה, עם 400 מ׳ כבל שדה ח-10

הרתמה נועדה לקשירת הגל‑11 על חזה הקוון, כדי לאפשר גלילה נוחה
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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המערב  צבאות  במרבית  תקני  פריט  שהיה  טל‑8,  היה  צה״ל  של  השדה  טלפון 
 �9�� בשנת  ארה״ב  בצבא  תקני  צבאי  כפריט  נקבע  המכשיר  שנים.  עשרות  משך 
בצה״ל שימש עד אחרי מלחמת לבנון   6.�967 שנת  עד  ארה״ב  צבא  בשימוש  והיה 
הצלצול.  מחולל  ובידית  קנבס  בד  או  חום  עור  במארז  מאופיין  הטלפון  השנייה. 

משקלו 4.4 ק״ג.
 )CB – Central Battery( בטלפון היה מפסק לבחירת מצב עבודה: סוללה מרכזית
סוללה  עם  תמיד  הופעל  הוא  בצה״ל   ;)LB – Local Battery( מקומית  סוללה  או 
מגנטו,  איתות  היה  )הצלצול(  האיתות  בט‑�0.  וולט   �.� סוללות  שתי   – מקומית 
ידני  וולט. בטלפון היה פעמון )לקליטת צלצול( ומחולל  בתדר �7 הרץ ובמתח 70 
)היה צורך לסובב ביד את המחולל, כדי לשלוח צלצול לצד השני(. מערכת השמע 

כללה מיקרופון פחמי ואזניה עם מגנט.7 

EE-8 :הכינוי בצבא ארה״ב  6
בהעדר סוללות, אפשר היה לאלתר שיחה באמצעות צעקה לאזניה, שכן אז היא פעלה כמיקרופון   7

דינמי.

טלפון שדה טל-8
מקור: TM 11-2601, דצמבר 1951
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בהן  ידניות  מגנטו  רכזות  היו  אלה  רכזות  ומרכ‑�7. 8  מרכ‑�7  היו  רכזות השדה 
 �� עם  ומרכ‑�7  מנויים,  שישה  עם  מרכ‑�7  פתילים,  באמצעות  נעשה  המיתוג 
נהגו  לא  אך  אחד,  מרכזן  עם  להפעלה  יחד  מרכזיות  כמה  לחבר  היה  ניתן  מנויים. 

להפעיל יותר מ־�8 מנויים עם מרכזן אחד.

התפתחות קוונות השדה בצה״ל עד מלחמת יום הכיפורים

בשנת �968 נקלט בצה״ל טלפון שדה חדש, טל‑���, טלפון תקני של צבא ארה״ב, 
בקופסא אטומה, עם מחולל צלצול ידני שייצר מתח של 90 עד �00 וולט בתדר �0 
הרץ. הטלפון פעל עם שתי סוללות �.� וולט בט‑�0, וסופק עם נרתיק מברזנט עם 

רצועת נשיאה. משקלו היה �.4 ק״ג.9 

BD-71/BD-72 :הכינוי בצבא ארה״ב  8
TA-312/PT :הכינוי בצבא ארה״ב  9

רכזת שדה לשישה מנויים מרכ-71
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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זה היה  נוסף, טל‑����. טלפון  כמה שנים לאחר מכן נקלט בצה״ל טלפון שדה 
משוכלל בהשוואה לדגמים קודמים: ניתן היה לקבוע את עוצמת הצלצול וניתן היה 
להפעילו עם שתי סוללות בט‑�0 כטלפון סוללה מקומית )ס״מ(, באיתות מגנטו, 
חיצונית(,  חוגה  )בעזרת  חיוג  כטלפון  אף  או  )סמ״ר(  מרכזית  סוללה  כטלפון  או 
והיה בו לחצן בדיקת קו )לחיצה על הלחצן וסיבוב המחולל יצרה צלצול גם בטלפון 

המקומי וגם בטלפון המרוחק(.

טלפון שדה טל-312
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

טלפון שדה טל-1321
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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צה״ל חידש את רכזות השדה. בשנת �968 נקלטו רכזות שדה חדשות, מרכ‑�8 
ומרכ‑��. מרכ‑�8 הייתה רכזת שדה לשישה מנויי מגנטו, כאשר הטלפן השתמש 
לחבר  היה  וניתן  מגנטו,  מנויי  ל־��  שדה  רכזת  הייתה  מרכ‑��  שדה.�0  בטלפון 
שתי רכזות יחד לרכזת של �9 מנויים )באחת מהן היו מפרקים את יחידת המרכזן 

ומתקינים במקומה חמש יחידות מנוי(.�� 

SB-18/GT :הכינוי בצבא ארה״ב  �0
SB-22/PT :הכינוי בצבא ארה״ב  ��

רכזת שדה מרכ-18
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

רכזת שדה מרכ-22
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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רדיו טלפון בצה״ל במלחמת ששת הימים

את  סיפקה  נושא(  ציוד   – צ״נ  הימים:  אותם  בעגת  טלפון;  )רדיו  הרד״ט  מערכת 
בין מפקדות האוגדות  בין מפקדות החטיבות למפקדות האוגדות,  הקשר הטלפוני 
למפקדות הפיקודים, ובין מפקדות אוגדה/פיקוד לחפ״קים, והייתה במלחמת ששת 
מערכות  הימים  ששת  במלחמת  אלה.  ברמות  השליטה  מערכת  של  הליבה  הימים 
הרד״ט היו מערכות אנלוגיות גלויות, מבוססות בעיקר על נל״נים, טלפונים מגנטו 

ומרכזיות ידניות.  
ניידות  את  לשפר  הצורך  היה  סיני  ממלחמת  הפיק  הקשר  שחיל  הלקחים  אחד 
מערך הרד״ט. הוכנס לשימוש ציוד נושא מתקדם, קטן בממדיו, שאיפשר התקנת 
תורן  במשאיות.  במקום  ובזחל״מים,  בנ״נים  רד״ט  קשר(  רכב   – )רק״ש  רק״שי 
אנטנה טלסקופי שהותקן על כלי הרכב איפשר הקמת קשר מהירה. רק״שי הרד״ט 
וצוותו לחטיבות  וגדודי הקשר האוגדתיים,  בגדודי הקשר הפיקודיים  היו מרוכזים 

כ׳הורדת כוח׳.
הימים  מכשיר הרדיו העיקרי במערכות הרדיו טלפון של צה״ל במלחמת ששת 
היה מק‑�, שצה״ל השתמש בו עוד במלחמת סיני. מק‑� היה מערכת רדיו את״ד 
)אפנון תדר – FM( בתחום התג״ם, בין 70 ל־99.99 מה״ץ, שהייתה מורכבת ממשדר 
היה  המשדר  ריק.  שפופרות   �7 עם  מח‑�  ומקלט  ריק  שפופרות   �� עם  מח‑� 

בהספק �0 ואט, ויכול היה להגיע לטווח של מעל כ־�0 ק״מ בקו ראייה.��
מכשיר זה סיפק ערוץ ברוחב סרט מ־�00 עד 000,�� הרץ,�� באמצעותו הופעלו 
ארבעה ערוצי שמע ברוחב 8.� קה״ץ. הציוד פעל עם אנטנת יאגי שלושה אלמנטים 
המקלט.  ואת  המשדר  את  בו־זמנית  הזינה  פסיבי  דיפלקסר  שבאמצעות  אנ‑�00, 

בקרת התדר נעשתה באמצעות גבישים. 

AN/TRC-1 :הכינוי בצבא ארה״ב  ��
לאחר מלחמת סיני הוגדל רוחב הסרט של מכשיר זה בחיל הקשר עד �0,000 הרץ.  ��
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משדר מח-2

מקלט מח-3
משדר מח-2 ומקלט מח-3, מרכיבי מערכת רד״ט מק-1

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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אנלוגי  נושא  ציוד  טל‑�40,  היה  הימים  ששת  במלחמת  העיקרי  הנושא  ציוד 
של ארבעה אפיקים, כל אפיק ברוחב סרט של �00,� הרץ. ציוד הנושא כלל מעגלי 
דהיינו:  מגנטו,  באיתות  ותמך  דו־תיליים,  טלפונים  אליו  לחבר  שאיפשרו  היבריד, 
הטלפון שחובר לאפיק שלח צלצול מגנטו )הפעלת מחולל של טלפון שדה(, והצלצול 
נקלט בציוד הנושא, הועבר כאיתות לציוד הנושא הנגדי, ששלח צלצול מגנטו באותו 

אפיק, כל עוד הצד השני שלח צלצול.�4
טל‑�40 יוצר בידי חברת פישר בקנדה, הותקן בארגז מעץ, והיה מבוסס על עשר 
על   –  Order Wire  – שירות  )אפיק  אפיקים  חמישה  סיפק  הציוד  ריק.  שפופרות 
 FDM – Frequency Division( תדר  בהמרת  באפנון  ערוצים  וארבעה  הבסיס,  פס 
Multiplexing(, כל אפיק ברוחב סרט של �00,� הרץ, בתצורה דו־תילית עם איתות 
ניתן היה להפעיל גם בתצורה של אפיקים ארבע־תיליים.  ו־�  מגנטו. את אפיקים � 
בעת  אזעקה  למפעיל  וסיפק  אוטומטי  רמות  וויסות  ביצע  קה״ץ   4 של  בקרה  תדר 
בחזית  מודד  וולט.   ��0 חילופין(  )זרם  ז״ח  ממתח  הופעל  הציוד  הקשר.  הפסקת 
המכשיר איפשר כיוון רמות )בלשון של אז – טיור, Line Up( ואיתור תקלות מהיר. 

הציוד היה מודרני ואמין לתקופתו.

זה היה חידוש, שכן בציוד שקדם לו נדרש שימוש במפ״צ )מפעיל צלצול( שהיה יחידה נפרדת.  �4

ציוד נושא טל-401
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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רק״ש הרד״ט הבסיסי )שאז נקרא בשם רק״ש צ״ן( כונה רקש‑���, והיו בו שתי 
מערכות מק‑� ומערכת ציוד נושא טל‑�40. כאשר הרק״ש פעל בתצורה של תחנת 
קצה, היה מק‑� אחד מכוון לתדר העיקרי ומק‑� שני מכוון לתדר המשני. בפעולה 
רקש‑ דומה,  רק״ש  נ״נ.  על  מותקן  היה  רקש‑���  המערכות.  שתי  פעלו  כממסר 

��0, היה מותקן על זחל״ם.
מק‑� פעל עם אנטנת יאגי אנ‑�00. הרק״ש היה מצויד בתורן אנטנה טלסקופית 
מטר,   �0 בגובה  אנ‑9�0,  הגרמנית,   )Kurbelmast( קורבלמסט  תוצרת  שחילה 
שהועלתה בעזרת סיבוב ידית שמשכה כבל פלדה והעלתה את החוליות. בהפעלה 

כממסר הוקמה אנטנה נוספת על הקרקע, אנ‑�9, בגובה של �� או �� מטר. 
הקמת אנ‑�9 הייתה מחזה מרהיב – התורן היה בנוי מחוליות, אותן היו פורסים 
קואקסיאלי,  קו־זן  לה  ומחברים  היאגי  אנטנת  את  בראשו  מרכיבים  הקרקע,  על 
הקרקע,  על  השוכב  לתורן  ניצב   ,)Gin Pole בשם  )שכונה  קטן  עזר  תורן  מקימים 
פורסים מיתרים על הקרקע לארבע יתדות – ובעזרת תורן העזר, הקשור בגלגלת 
ליתד, מניפים את העמוד אל על. אחרי ההקמה ניתן היה לכוון את האנטנה לתחנה 

הנגדית על ידי סיבוב התורן.

)Horizontal( ובקיטוב אופקי )Vertical( אנטנת יאגי אנ-200, בקיטוב אנכי
מקור: TM 11-2601, דצמבר 1951
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רקש-312 עם אנ-200
תורן האנטנה הטלסקופי אנ‑910 נושא אנטנת אנ‑200

באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, 77920/0

רקש-312 - פריטי הזיווד העיקריים
בצד ימין: תוף כבל מתח )למטה( וכבל קואקסיאלי להזנת האנטנה )למעלה(; במרכז: שני 

גנרטורים יכ‑31, מאחוריהם שתי מערכות מק‑1, ביניהם טל‑401 ומעליו לוח גישורים; משמאל: 
שני ארגזים, בכל אחד ערכת אנ‑200, מאחוריהם ארגז אבזרים

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב



46   |   תשתית הקשר הנייח בסיני תשכ״ז – תשמ״ב

אספקת הכח לרק״שי הרד״ט התבססה על גנרטורים יכ‑���, שסיפקו ��0 וולט 
בשני  צויד  רק״ש  כל  ק״ג.   90 היה  מהם  אחד  כל  ומשקל  קוו״א,   �.� בהספק  ז״ח 
הקשר.  נפסק  הגנרטור  פעולת  הפסקת  ובעת  מצברים  גיבוי  היה  לא  גנרטורים. 
הטיפול בגנרטורים חייב תשומת לב מרובה, והחלפת גנרטורים נעשתה כהרף עין, 

למזעור ההפרעה בקשר.
התחרו  השונות  היחידות  וצוותי  גבוהה,  ברמה  היה  הרד״ט  רק״שי  תפעול 
ביניהם על מהירות הקמת הקשר מעת עצירת הרק״ש – שני אנשי הצוות הורידו 

רקש-320 עם אנ-200
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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את הגנרטורים, איש צוות אחד הקים אנטנה, תקע יתד הארקה, חיבר והפעיל את 
הגנרטורים ואיש הצוות השני עסק בהפעלת הציוד.

גד״ם במלחמת ששת הימים

עורקי גד״ם )גלים דצימטריים; לימים כונה תחום תדר זה בכינוי תא״ג(, שהופעלו 
אפיקים,   �4 של  רד״ט  עורקי  היו  ׳אמירים׳,  גדוד  בידי  רק  הימים  ששת  במלחמת 
מתוצרת   VZ-12 אנלוגי  נושא  וציוד   FM 12/800 רדיו  ציוד  על  מבוססים  שהיו 
Telefunken, גרמניה. הציוד היה שפופרתי, מתקדם לתקופתו, ושימש בצבא מערב 

גרמניה משנת ��96 עד �990. 
וכעורקי  המרחביים  לפיקודים  הכללי  המטה  בין  גיבוי  כעורקי  הופעל  הגד״ם 
רד״ט  עורקי  הופעלו  מהם  עיקריים,  קשר  לצמתי  הנייחת  התשתית  בין  קישור 
ממסר,  עם  שניים,  מהם  עורקים,  ארבעה  נפרסו  הימים  ששת  במלחמת  לכוחות. 

הופעלו לקישור בין התשתית הנייחת בישראל למרחבי סיני.
התק״ש  )ממסר(.  בתקש‑��4  או  קצה(  )כתחנת  בתקש‑�40  הותקן  הציוד 
 )תיבת קשר( אופיין בתורן אנטנה טלסקופית שחילה תוצרת קורבלמסט הגרמנית, 
אנ‑��9, בגובה �� מטר, שהועלתה בעזרת סיבוב ידית שמשכה כבל פלדה והעלתה 
את החוליות, ובאנטנה מיוחדת, דו־לוליינית, לתחום תדרי התא״ג. לכל עורק צורף 
פיוניר,  ומקדחת  יכ‑��  גנרטורים  בין היתר מספר  רכב עזר, רקש‑��4, שנשא  גם 

לתקיעת יתדות לקשירת התורן בקרקע סלעית.
היה  מה״ץ,   960 עד   6�0 התדרים  בתחום  שפעל  מק‑800,  בתקש‑�40,  הרדיו 
בהספק �0 ואט, וסיפק ערוץ רחב‑פס, ברוחב ��0 קה״ץ, עליו ניתן היה להפעיל �� 

או �4 אפיקים אנלוגיים.
טל‑��4 היה ציוד נושא אנלוגי של �� אפיקים, כל אפיק ברוחב �.� קה״ץ )�00 
תחום  תדרים:  תחומי  בשני  שפעל   )FDM( תדר  המרת  באפנון  הרץ(   �,400  עד 
שתי  יחדיו  להפעיל  היה  ניתן  קה״ץ.   �08 עד   60  ,B ותחום  קה״ץ,   �4 עד   6  ,A
כיוון  לכל  היה להשמיט שישה אפיקים  ניתן  �4 אפיקים. בממסר  לקבלת  יחידות, 
עם  מגנטו,  באיתות  דו־תיליים  היו  האפיקים  טל‑406.  שכונתה  יחידה  באמצעות 
שליטה ברמות המבוא והמוצא של כל אפיק. הצלצול )מגנטו( היה בתדר �6 הרץ, 
במתח של 60 וולט, עם מחולל צלצול משותף לכל האפיקים )איתות הצלצול היה 
 בתדר 8�0,� הרץ(. ספק הכח איפשר הפעלה בז״ח ��0/��0 וולט. משקל מערכת 

טל‑��4 היה כ־��0 ק״ג.
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משדר/מקלט גד״ם מק-800 
Richtfunk/Technikforum Backnang אוסף ,www.museum-digital.de באדיבות
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אנטנות גד״ם )׳סיגרים׳( על אנ-925
צלם: מיכאל נגל; אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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התפתחות רדיו טלפון בצה״ל עד מלחמת יום הכיפורים

מערך הרד״ט בצה״ל עבר שדרוג מהותי אחרי מלחמת ששת הימים. צה״ל הצטייד 
אנלוגי  נושא  ובציוד  גרמניה,  מתוצרת  מק‑�00,  התא״ג,  לתחום  חדש   במקמ״ש 
סאט  חברת  עם  ידע  בהסכם  בישראל  תדיראן  בחברת  שיוצר  וטל‑409  טל‑408 

)SAT( הצרפתית, עם 8 או �� אפיקים. מכשירים ראשונים סופקו במאי �969. 
 ��� של  במרווח  ערוצים   �,800 עם  מה״ץ,   960 עד   6�0 בתחום  פעל  מק‑�00 
קה״ץ, בהספק שידור של �0 ואט. הציוד פעל עם אנטנה המבוססת על מערך של 
שמונה דיפולים עם רפלקטור, אנ‑��00, עם הגבר של �� dBi ב־6�0 מה״ץ, �.�7 
dBi ב־960 מה״ץ. משקל האנטנה היה 8.7 ק״ג. לאחר מלחמת יום הכיפורים נרכש 

ציוד מק‑��0, ציוד דומה שפותח ויוצר בישראל.

מק-200, מקמ״ש רד״ט בתחום התא״ג
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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שמונה  שהעביר   )FDM( תדר  המרת  באפנון  אנלוגי  נושא  ציוד  היה  טל‑408 
אפיקי טלפון ברוחב �.� קה״ץ )�00 עד 400,� הרץ( על ערוץ רחב סרט )טל‑409 
העביר �� אפיקי טלפון(. הציוד היה טרנזיסטורי, וניתן היה להפעילו בשני תחומי 
להפעיל  היה  ניתן  קה״ץ.   �08 עד   60 ,B ותחום  קה״ץ,   �4 עד   6  ,A תחום  תדרים: 
שני מכשירים על אותו ערוץ, כדי לקבל �6 )או �4( אפיקי טלפוניה. כל אפיק יכול 
מרכזית,  סוללה  באיתות  או  מגנטו  באיתות  ארבע־תילי,  או  דו־תילי  להיות  היה 
 �0 בתדר  היה  )מגנטו(  הצלצול  אפיק.  כל  של  והמוצא  המבוא  ברמות  שליטה  עם 

מק-201, מקמ״ש רד״ט בתחום התא״ג
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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הרץ, במתח של �� וולט )איתות הצלצול היה בתדר ��8,� הרץ(. ספק הכח איפשר 
לז״י.  ז״ח  בין  אוטומטי  מיתוג  עם  וולט,   �4 בז״י  או  וולט   ��0/��0 בז״ח  הפעלה 

משקלו היה כ־80 ק״ג.
תק״ש  לתק״שים.  מרק״שים  המעבר  עם  מהותי  שינוי  עבר  הרד״ט  רכב  מערך 
עם  נ״נ,  או  זחל״ם  על  שהותקנה  קטנה  תיבה  היה  תקש‑��4,  החדש,   הרד״ט 

מק‑�00 וטל‑408. רקש‑��9 היה מערכת רד״ט דומה בנגמ״ש.

ציוד נושא טל-408
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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תק״ש רד״ט - תקש-324
ארגזי הפיברגלס על הגג שימשו לאחסון אנטנות אנ‑1200 / אנ‑1202

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

שתי אנטנות אנ-1202, על זרוע בראש תורן טלסקופי אנ-910
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב



�4   |   תשתית הקשר הנייח בסיני תשכ״ז – תשמ״ב

זירוי טרופוספרי במלחמת יום הכיפורים

פתרונות  חייבו  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  צה״ל  פריסת  של  הגדולים  המרחבים 
לקשר רד״ט ארוך טווח, נייח ונייד, וצה״ל אימץ פתרונות המבוססים על הטכנולוגיה 

.)Tropospheric Scatter( של זירוי טרופוספרי
הטרופוספרה,  משכבת  החזרות  באמצעות  טווח  ארוך  קשר  מוקם  זו  בטכנולוגיה 
השכבה הנמוכה של האטמוספרה, המגיעה לגובה של עד כ־�8 ק״מ. אות מוחזר נקלט 
ואנטנות עם שבח  גבוהים  במקלט שבצדו השני של העורק. שימוש בהספקי שידור 

גבוה מאפשרים ליצור בשיטה זו ערוצי תקשורת אמינים לטווחים של מאות ק״מ.
רפידים  בין  נייד,  טרופוספרי  זירוי  עורק  של  ראשון  ניסוי  נעשה   �969 ביולי 
וגבעתיים, ולאור הצלחת הניסוי הצטיידו בעורקים נוספים. העורקים הניידים היו ציוד 
AN/TRC-90 מעודפי צבא ארה״ב, שפעלו בתחום התדרים 4.4 עד 0.� גה״ץ, בהספק 
אנטנות  שתי  בעזרת   ,)Space Diversity( מרחב  שוני  עם  ואט,   �,000 של  שידור 
קליטה בכל קצה עורק, כל אנטנה בקוטר �0 רגל. כל אנטנה הורכבה מארבעה פלחים, 
כדי להבטיח את שוני המרחב. העורק  היה מעל שבעה מטר,  בין האנטנות  והמרחק 
הופעל בתקש‑��0 לו צורף רכב עזר רקש‑���. עורק זירוי טרופוספרי נייד סיפק עד 

�4 אפיקי דיבור אנלוגיים, לטווחים של מאות קילומטרים.��

עורקים אלה הופעלו בידי פלוגת טרופו בגדוד ׳אמירים׳. הפלוגה פעלה עד תחילת שנות האלפיים   ��
והייתה אחראית להכשרת כוח האדם ולתפעול מערך הטרופו הנייח והנייד.

נגמ״שי רד״ט מק-200 וטל-408, חזית הדרום, מלחמת יום הכיפורים
באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף רגיל, 79057/0
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פרק ד

הקשר הנייח בסיני

תשתיות קשר נייח בשימוש צה״ל במלחמת ששת הימים

שדה  וקוונות  ישראל  דואר  של  נייחות  מערכות  על  שנשען  הנייח,  הצבאי  הקשר 
אמין  קשר  ואיפשר  הצבאית  הקשר  במערכת  מרכזי  מרכיב  היה  נרחב,  בהיקף 
ואיכותי, בדממת אלחוט, בטוח )יחסית( מהאזנת אויב. המערכות הנייחות התבססו 
כולל  צה״ל,  של  והמפקדות  הבסיסים  עיקר  את  שקישרו  תת־קרקעיים  כבלים  על 
זרועות האוויר והים. הכבלים היו מזוגות נחושת, בידוד נייר ומעטה עופרת, ועליהם 

הופעל ציוד נושא אנלוגי בריבוב תדר )FDM( וציוד נושא טלגרפי.
גבוהה  מעורבות  הייתה  השמונים  בשנות  בזק  חברת  הקמת  ועד  המדינה  מהקמת 
של חיל הקשר בתכניות העבודה של משרד התקשורת )אז – משרד הדואר(, במיוחד 
בכל הקשור להנחת כבלים תת־קרקעיים ופיתוח מערכות רדיו טלפון. פיתוח מערכות 
במגבלות  ונעשה  וביטחוניים,  אזרחיים  צרכים  על  במשולב  לענות  כדי  נעשה  אלה 

תקציביות קשות. 
בקום המדינה הפעיל צה״ל מערכת קשר נייחת עצמאית, בכפיפות לקצין טלפונים 
)קטל״מים(,  מרחביים  טלפונים  קציני  ראשי.  קשר  קצין  במפקדת  )קט״א(  ארצי 
לתפעול  המערכת  הועברה   1953 1951. בשנת  במרץ  לפעול  החלו  לקט״א,  כפופים 
ותחזוקה של משרד הדואר, וקצין הטלפונים הארצי מונה להיות גורם מתאם בין חיל 
לענף  מבצעים  בענף  סטטיות  מערכות  ממדור  הפך  קט״א  הדואר.1  למשרד  הקשר 
 מערכות סטטיות )ענמ״ס( באוגוסט 1958,� והפך לעוזר קשר״ר למערכות סטטיות – 

עוזר קשר״ר למע״ס – באוגוסט 3.1971

כל  משך  נקראו  התקשורת  למשרד  עבודה  פקודות   .63-55/6� הביטחון  ומערכת  צה״ל  ארכיון   1
השנים בשם קט״א.

שם הענף שונה בשנת 1966 לענף מע״ן )מערכות נייחות(.  �
בשנת 1977 השתנה תואר התפקיד מעוזר קשר״ר למע״ס )עקמ״ס( לעוזר קשר״ר למע״ן )מערכות   3
 1987 ביולי  נייחות(.  מערכות  )מחלקת  מע״ן  לראש  התפקיד  תואר  שונה   1980 בשנת  נייחות(. 
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שנשענה  מבצעית,  טלפוניה  מערכת  כללה  צה״ל  של  הנייחת  הטלפוניה  מערכת 
על שילוב של רכזות )ידניות( מבצעיות וקווי נל״ן )נקודה לנקודה(, ומערכת טלפוניה 
מנהלתית. המערכת המנהלתית הוסבה בהדרגה מרכזות ידניות למרכזיות אוטומטיות, 
בטכנולוגיה אלקטרו־מכנית )בשיטת צעד־אחר־צעד, עם בוררי Strowger(, ובמלחמת 
הצבא  בבסיסי  צבאיות  מרכזיות  עם  אוטומטי,  חיוג  על  התבססה  הימים  ששת 
הגדולים. המערכת המבצעית הייתה מבוססת על רכזות ידניות, שפעלו במטה הכללי 
)מרכזיה זו כונתה בשם מצ״א – מרכזיה צבאית ארצית(, בפיקודים ובבסיסי הקבע של 
האוגדות והחטיבות, כמו גם במפקדות ובבסיסים הגדולים של חיל האוויר וחיל הים. 

מערכת הרד״ט הצבאית, ששירתה את המערך הנפרס, קושרה למערכת המבצעית. 
התקשורת  ממערכות  ׳הורדות׳  על  מבוססות  שהיו  נל״נים  מערכות  קיים  צה״ל 
האזרחית, שבין החשובות בהן היו מערך קווים לפיקוח היסעים )קווי מגנטו אלה, 
שהותקנו בכל צומת דרכים חשוב, כונו בשם נפ״ק – נקודת פיקוח קדמית – וחוברו 
לרכזת נפ״קים, לשימוש המשטרה הצבאית(� ומערך קווי שדה שנסללו מ׳הורדות׳ 
דואר לשטחי הכינוס של היחידות השונות. מערך קווים זה הוא שאיפשר את דממת 

האלחוט המוחלטת ערב מלחמת ששת הימים, גורם הפתעה ראשון במעלה.
בתקופת מלחמת ששת הימים התבססה התקשורת הנייחת בצה״ל על התשתיות 
הנייחות האזרחיות, שהוקמו והופעלו באותה תקופה בידי משרד הדואר. התקשורת 
לספק  היה  שניתן  מכפי  כמה  פי  ואיכותי  אמין  קשר  סיפקה  האזרחית  הנייחת 
לתקשורת  בסיס  והייתה  השנה,  כל  משך  ברציפות  פעלה  הצבאיים,  באמצעים 

במערך הנייח, מפקדות ובסיסים, ולקישור מפקדות ניידות למערך הנייח.

יקרה׳,  ׳אבן  המאובטחת  הספרתית  הצבאית  התקשורת  תשתית  על  האחריות  למחלקה  עברה 
יחידת  נייחת צבאית(. עם הקמת  )מרכז תקשורת  ובאפריל 1988 השתנה שם המחלקה למתנ״ץ 
לוט״ם בשנת �003 עבר המתנ״ץ לכפיפות לוט״ם. בשנת ��00 הפך המתנ״ץ למרכז חושן, מרכז 
שולבו  ׳צמרת׳(  גדוד  ׳אמירים׳,  )גדוד  המטכ״ליים  התקשוב  וגדודי  הצה״לי,  הנייחת  התקשורת 

במסגרתו.
ניהול התנועה בצירי התנועה, של כוחות לוחמים ושל הספקה לוגיסטית, היה נושא בעל חשיבות   �

מבצעית גבוהה במיוחד.
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רכזת דגם מרכ-96 בפעולה נייחת, ינואר 51959
צלם: פוקס. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה סדרה 1, 2439/23

BD-91 :הכינוי בצבא ארה״ב  5
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עם זאת, בתקופת מלחמת ששת הימים התשתית של משרד הדואר הייתה דלה 
ולא מפותחת, שכן מדינת ישראל הצעירה לא ראתה את התקשורת בעדיפות, ולא 
מלחמת  בתקופת  האזרחית  התקשורת  תשתית  זה.6  בתחום  להשקיע  צורך  מצאה 
בעיקרה  אלקטרו־מכניות,  מרכזיות  עם  אנלוגית  תשתית  הייתה  הימים  ששת 
בשיטת צעד־אחר־צעד; משנת 1963, כל מרכזיות הטלפון בישראל היו אוטומטיות;7 
בין־לאומי נעשה  חיוג  אך  המדינה,8  רחבי  בכל  ישיר  חיוג  הושלם   1968 בפברואר 
מצומצמת  הייתה  העיקריים  הצמתים  בין  התמסורת  ידניות;9  רכזות  באמצעות 
בהיקפה, והתבססה על כבלים סימטריים, עורקי מיקרוגל אנלוגיים וציוד תמסורת 

אנלוגי.
הנושא  וציוד  הטלקס,10  היה  האזרחית  התקשורת  במערכת  חשוב  מרכיב 
טלגרף  קווי  לאספקת  גם  האזרחית שימש  הטלקס  את מערכת  הטלגרפי ששימש 
הנל״נים  ורוב  האזרחית,  טלגרף מהמערכת  קווי  גדול של  צרכן  היה  צה״ל  לצה״ל. 
לטלפרינטרים שבשימוש צה״ל בשגרה התבססו על קווי טלגרף של משרד הדואר.11

צדק,  במרכזיה המרחבית  מרכזי  הוקם בשנת 1965 מתקן תקשורת  דרום  בפיקוד 
במרתף בניין בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המתקן כלל חדר נושאים גדול, מרכזיה 
מרחבית  ורכזת  מנויים   300 של  צעד־אחר־צעד  בשיטת  אלקטרו־מכנית  אוטומטית 

ידנית עם מספר עמדות. 
תשתית התקשורת הנייחת התבססה על כבלים תת־קרקעיים ועורקי רדיו טלפון. 
בדרום הארץ רוכזו הכבלים התת־קרקעיים במתקן משרד הדואר צדק, ועליהם הופעלו 
זוגות ישירים, קווי פנטום וציוד נושא. הצירים העיקריים של הכבלים התת־קרקעיים 
ְבָטה– ניצנה )על  היו �1 זוג בציר באר שבע – מסעף הנגב – צומת משאבי שדה – ׁשִ
באר  בציר  זוג   �� אפיקים(;   �� נושא  ציוד  עם  קשר  תיבת  בניצנה  הותקנה  זה   כבל 

לאחר  רק  להתרחש  החלה  בישראל  התקשורת  ומערכות  תשתית  של  המהותית  ההתפתחות   6
בשירותי  העיסוק  והעברת  ממשלתית  כחברה  בזק  חברת  הקמת  בעקבות  הגליל,  שלום  מלחמת 

הבזק מהממשלה לחברה, בשנת �198.
נייחים  קווי טלפון  מיליון  ל־3  בלבד, בהשוואה  קווי טלפון  ��� אלף  בישראל  1967 פעלו  בשנת   7 

וכ־10 מיליון טלפונים ניידים כיום.
מרכזיית דימונה הייתה המרכזייה האחרונה שחוברה לחיוג הבין־עירוני הישיר, בפברואר 1968.  8

דגם  סבא,  בכפר  ראשונה,  דיגיטלית  מרכזיה  בישראל  התקשורת  משרד  הפעיל   1980 בשנת  רק   9
TMX-10 תוצרת טלרד.

טלקס הוא טלפרינטר שנוספה לו יחידת חיוג, שאיפשרה חיוג לקווי טלקס בארץ ובחו״ל. מרכזיית   10
האחרונים  הטלקס  מכשירי  לעשרות  והשירות   ,�00� בשנת  נסגרה  בישראל  האחרונה  הטלקס 

שעדיין פעלו אז בישראל ניתן ממרכזיית טלקס בלונדון.
את  החליף  האלקטרוני  הדואר  כתובה.  תעבורה  להעברת  עיקרי  אמצעי  אז  היו  טלפרינטרים   11

הטלפרינטרים לאחר מלחמת שלום הגליל.
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 שבע – מסעף הנגב – ירוחם; �� זוג בציר באר שבע – אשל הנשיא – אופקים – 
צומת סעד; �1 זוג בציר באר שבע – אופקים – צומת אורים – צומת מגן – כרם 
שלום; �� זוג בציר באר שבע – דימונה; ציר באר שבע – מחנה נתן; �� זוג בציר 
יחידת הבקרה של חיל האוויר(; ��  )ציר ששירת גם את  באר שבע – מצפה רמון 
זוג   �� זוג בציר באר שבע – מפקדת הפיקוד;  זוג בציר באר שבע – חצרים; 300 
בציר דואר אילת – גוש אילת; 60 זוג בציר באר שבע – תל אביב. ממתקן משרד 
לערד,  אזרחיים  טלפון  רדיו  עורקי  הופעלו  שבע  לבאר  מדרום  אשל  התקשורת 

מצפה רמון, אילת, סדום, תל אביב )דרך חלץ( ויישובי הערבה. 
כרכזת   93 רכזת  של  בודדת  עמדה  הייתה  שבע  בבאר  דרום  פיקוד  במפקדת 
 �00 של  צעד־אחר־צעד  בשיטת  אלקטרו־מכנית  אוטומטית  ומרכזיה  מבצעית 
מנויים, שהותקנה בשנת 1963. בנוסף הופעלו מערכות למתקני חיל האוויר )שדה 
מתקני  באילת,  הים  חיל  מתקני  רמון(,  במצפה  הבקרה  יחידת  חצרים,  תעופה 

מודיעין ומתקנים לוגיסטיים.
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חדר נושאים במרכזת צדק, באר שבע, 1965
מימין לשמאל: סגן מהנדס אזור באר שבע במשרד הדואר צבי עמית,�1 

מהנדס אזור באר שבע במחוז ירושלים והדרום במשרד הדואר אדווין ביינר,13 
רמ״ד הפעלה בענמ״ס רס״ן )לימים סא״ל( גדעון לוי. מקור: צבי עמית

יליד צ׳רנוביץ )אז – רומניה(, 1931. בשנים 19�3-19�1 נכלא במחנה ריכוז בטרנסניסטריה וברח   1�
לבוקרשט,  חזר   19�8 ובשנת  פולין,  לביטום,  עבר   19�6 בשנת  רומני ששוחד.  קצין  בסיוע  משם 
במשרד  אוטומטיות  מרכזיות  באחזקת  ועבד  מקצועי  ספר  בבית  רדיו  טכנאות  למד  שם  רומניה, 
בירושלים.  מרכזיות  בהרחבת  הדואר  במשרד  לעבודה  והתקבל   1950 בשנת  ארצה  עלה  הדואר. 
הדואר  למשרד  חזר   .)195�-1951( קשר״ר  במפקדת  השברה  במדור  כטכנאי  הקשר  בחיל  שירת 
ובשנת 1955 עבר לבאר שבע והתקדם בשורת תפקידים – טכנאי בינוי מרכזות, סגן מהנדס אזור 
)1975-1963(, מהנדס אזור באר שבע )1983-1975(, קמ״ט טלקומוניקציה באזח״ע )199�-1983(. 

פרש לגמלאות בשנת �199.
חזר  המלחמה  ובתום  המועצות  לברית  נמלט  העולם  מלחמת  בזמן   .19�9 פולין,  בילסקו,  יליד   13
לפולין. למד הנדסה בפולין, עלה ארצה בשנת 1957 ונקלט לעבודה במשרד הדואר. עוזר מהנדס 
אזור באר שבע, סגן מהנדס האזור ומהנדס האזור. בשנת 1967 נתמנה כמהנדס נפת הדרום ומאוחר 

יותר כסגן מהנדס מחוז ירושלים והדרום. פרש לגמלאות בשנת �199. נפטר בשנת �008.
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תיבה נייחת במחפורת בניצנה ערב מלחמת ששת הימים, בה הסתיים 
כבל 14 זוג עליו הופעל ציוד נושא 24 אפיקים
משמאל: סא״ל )לימים אל״ם( אברהם זינגר

אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

רכזת דגם 93, בתחזוקת דואר 
ישראל, שנות השישים  

צלם במחנה. באדיבות ארכיון 
צה״ל ומערכת הביטחון, 
אוסף במחנה 1, 1024/1
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מהנדס נפת הדרום במשרד הדואר אהרן ארלנגר�1 במפקדת דואר ישראל 
)מפד״י( דרום, מלחמת ששת הימים 

מקור: יצחק זך

הקמת תשתית קשר נייח בסיני לאחר מלחמת ששת הימים

צבאיים  גד״ם  עורקי  על  התבססה  לאחריה  ומייד  הלחימה  בעת  בסיני  התקשורת 
בשבטה  ממסרים  )עם  לבני  לג׳בל  שבע  מבאר  עורק  ׳אמירים׳:  גדוד  בידי  שהופעלו 
ניידות  זוויד(.  בשיח׳  ממסר  )עם  עריש  לאל  שלום  מכרם  ועורק  אום־בסיס(  ובתרת 
הלחימה  בסיום  מיד  פרוסות.  למפקדות  אלה  צמתים  בין  חיברו  צבאיות  טלפון  רדיו 
ובביר־ ליבני  בג׳בל  המצריים  הקשר  צמתי  את  להפעיל  הדואר  משרד  אנשי  החלו 

גפגפה )רפידים( ולשקם את הכבלים התת־קרקעיים המצריים )שהיו כבלים עם זוגות 
ג׳בל  היו  ששוקמו  הראשונים  הכבלים  עמיסה(.  סלילי  עם  זוג,   1� רובם  סימטריים, 
לבני – ניצנה וג׳בל ליבני – רפידים; בהמשך שוקמו הכבלים בצירים אל עריש – ג׳בל 
לבני; אל עריש – רפיח; אל עריש – שדה התעופה איתם; אל עריש – קנטרה; ג׳בל 
 ליבני – תרת אום־בסיס; רפידים – איסמעיליה; רפידים – ביר תמדה; איסמעיליה – 

קנטרה.

יליד לוצרן, שוויץ, 19�1. עלה ארצה בשנת 19�6 והתיישב בקיבוץ שלוחות. בינואר 19�8 התגייס   1�
לשירות הקשר. קצין קשר קווי בגדוד הקשר של פיקוד דרום וקצין קשר חטיבת ירושלים. פרש 
ממשרד  שפרש  לאחר  הדרום.  נפת  מהנדס  בתפקיד  הדואר,  למשרד  ועבר   1965 בשנת  מצה״ל 
לב(.  האקדמי  המרכז  )לימים:  בירושלים  לטכנולוגיה  הגבוה  הספר  בית  את  ניהל  התקשורת 
וניהל את פעילות  בסיני  הכיפורים התייצב בהתנדבות לשירות במשרד התקשורת  יום  במלחמת 

משרד התקשורת בפאיד. פרש לגמלאות בשנת 1983. נפטר בשנת ��01.
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הימים,  ששת  במלחמת  הלחימה  במהלך  עוד  הראשון,  בשלב  העיקרי  המאמץ 
משרד  עובדי  קבוצת  המצריים.  התת־קרקעיים  הכבלים  את  ולשקם  לאתר  היה 
וסגן  ביינר  והדרום אדווין  ירושלים  אזור באר שבע במחוז  הדואר בראשות מהנדס 
שבע,  מבאר  רשת  ואנשי  כבלרים  קבוצת  עם  עמית,  צבי  שבע  באר  אזור  מהנדס 
גד״ם צבאי ��  בעורק  שחובר  ליבני,15  בג׳בל  המצרית  הקשר  צומת  על  השתלטו 
אפיקים לתשתית בארץ, דרך ממסר שמוקם במוצב המצרי תרת אום־בסיס )בהמשך 
ושיקמו  ולרפידים(,  לבני  לג׳בל  שהמשיך  המצרי  לכבל  אום־בסיס  בתרת  התחברו 
מספר כבלים מצריים. הכבלים הראשונים ששוקמו היו ג׳בל לבני – תרת אום־בסיס 
 )שלאחר מכן הוארך וקושר לניצנה( וג׳בל ליבני – רפידים; בהמשך עברה הקבוצה 

המערכת המצרית התבססה על זוגות מתכתיים וקווי פנטום, ולא עשתה שימוש בציוד נושא.  15

סיומת הכבל התת־קרקעי המצרי 
בתרת אום־בסיס, יוני 1967.
מימין לשמאל: מהנדס נפת 

הדרום במשרד הדואר
אהרן ארלנגר, קטל״ם דרום 

רס״ן )לימים סא״ל(
שאול קושט, רע״ן מערכות 

סטטיות סא״ל )לימים אל״ם( 
אברהם זינגר. 
מקור: יצחק זך
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צוות כבלרי משרד הדואר, בליווי קצין קשר קווי גדוד קשר פיקוד דרום, משקם כבל 24 זוג מצרי 
בציר ג׳בל לבני - ביר גפגפה, מלחמת ששת הימים

קיצוני משמאל: צבי עמית, אז - סגן מהנדס אזור באר שבע. העובד השני משמאל 
מחזיק Bridge Megger נייד, לאיתור מיקום משוער של תקלה בכבל; הקצין מאחור: 
קצין קשר קווי בגדוד הקשר של פיקוד דרום סגן )לימים אל״ם( אבנר שחק )פינחס(16

מקור: צבי עמית

יליד גבעתיים, ��19. התחנך בקיבוץ משמרות. התגייס בשנת 1960, הוכשר כאלחוטן מורס ושירת   16
בשנת  והשתחרר  הצבא  של  הדואר  בקצין  שירת   ,196� בשנת  לקצונה  הוסמך  שבע.  באר  בגוש 
1963. חזר לשירות בשנת 1966 ושירת בגדוד הקשר של פיקוד דרום כקצין קשר קווי במלחמת 
ששת הימים )ובתפקידו זה הוביל פעילויות של הפעלה מחדש של כבלים תת־קרקעיים ורשתות 
וכקצין אג״ם במלחמת ההתשה. קצין קשר חטיבתי  עיליות מצריות בצפון סיני ובמרחב שלמה( 
הכיפורים  יום  במלחמת  דרום  פיקוד  של  הפיקוד  מוצב  קשר  קצין   .)197�-1971( גולני  בחטיבת 
באוגדה  קצין קשר  סגן  צפון,  פיקוד  גדוד הקשר של  בפאיד. סמג״ד  מרכז הקשר הקדמי  ומפקד 
1�3. בשנת 1975 קודם לדרגת סא״ל ומונה לקצין קשר אוגדתי באוגדה 36 )1977-1975(, קצין 
קשר אוגדתי באוגדה 38, רע״ן תוא״ר במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי. בשנת 1981 קודם 
וכמדריך   )198�-1981( הגליל  שלום  במלחמת  השריון  גייסות  קשר  כקצין  ושירת  אל״ם  לדרגת 
קשר ראשי במכללה לפיקוד ומטה )�1986-198(. השתחרר בשנת 1986. עבד בחברת מוטורולה 
והיה בין מקימי חברת פלאפון, שם הוביל את הקמת תשתיות האתרים הסלולריים. יצא לגמלאות 
בהיסטוריה  ראשון  תואר  חטיבות.  מפקדי  וקורס  קשר  לקציני  מתקדם  קורס  בוגר   .1990 בשנת 

מאוניברסיטת תל אביב.
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ל׳מחנה האו״ם׳ במבואות המזרחיים של אל עריש והחזירה לשימוש כבלים נוספים: 
אל עריש – ג׳בל לבני; אל עריש – רפיח; אל עריש – שדה התעופה; אל עריש – 
קנטרה; ג׳בל ליבני – תרת אום־בסיס )במקביל הופעל עורק גד״ם צבאי נוסף מכרם 
הקבוצה  המשיכה  מכן  לאחר  זוויד(.  בשיח׳  ממסר  באמצעות  עריש,  לאל  שלום 
לצומת הקשר המצרי בביר־גפגפה )רפידים( ושיקמה את הכבלים בציר רפידים –

בידי  ואיסמעיליה – קנטרה. כבלים אלה הונחו  ביר תמדה  איסמעיליה, רפידים – 
המצרים בעומק לא רב וסבלו מנזקים חוזרים ונשנים מתנועת רק״ם. 

במקביל, עוד במהלך ימי הלחימה, החלו עובדי משרד הדואר להקים עורקי רדיו 
הוטלה  סיני  במרחב  הטלפון  הרדיו  עורקי  הקמת  משימת  ראשונים.  נייחים  טלפון 
הרדיו  צוות אנשי  בידי  בפועל  ובוצעה  והדרום,  ירושלים  וקשר  על מחלקת שידור 
בבאר שבע,17 בראשותו של אליעזר בלשקובסקי18 )שבשנת 1979 הוחלף בידי אמיל 
במרחב  הנייחים  הרדיו־טלפון  עורקי  כל  את  ותחזקה  הקימה  זו  קבוצה  זעפרני19(. 

סיני )כולל במרחב שלמה(.
בהמשך נעשתה פעילות מסיבית של הנחת קווי תקשורת בבסיסים שונים בסיני 
)עם  האוויר  חיל  לצרכי  הייתה  הפעילות  עיקר  הכבלים.  לצירי  הבסיסים  וקישור 
יחידות בקרה בג׳בל אום־מרג׳ום ואום חשיבה( וחיל המודיעין )עם מתקן ראשי באום 

חשיבה(.�0

בתחילה  שימשה  זו  תחנה  שבע.  לבאר  מדרום  אשל,  תחנת  את   1968 בשנת  הקימה  זו  קבוצה   17
לשידור טלוויזיה בלבד, ועם הזמן הפכה לצומת רדיו טלפון חשוב ולמרכז הפעילות של הקבוצה.

ונפטר. אמו  כפייה בתנאים קשים  1939 לעבודות  נלקח בשלהי  1933. אביו  פולין,  יליד קאליש,   18
נפטרה ממחלה כשנה לאחר מכן. הוא נמסר לשכנה גוייה שהעבירה אותו למנזר. לאחר המלחמה 
׳לא  המעפילים  בספינת  כמעפיל  ארצה  ועלה  באירופה  עקורים  במחנות  עבר  מהמנזר,  נפדה 
למחנות  הוגלו  ומעפיליה  הבריטים,  בידי  נתפסה   ,19�7 בדצמבר  תפחידונו׳, שהפליגה מאיטליה 
לאחר  בדרום.  בקרבות  הקשר  בחיל  ושירת  ארצה  הגיע  המדינה  קום  לאחר  בקפריסין.  מעצר 
היה  בחיפה.  בטכניון  חשמל  הנדסת  ללימודי  ששלחו  הדואר,  במשרד  לעבוד  התחיל  שהשתחרר 
ECI Telecom, שם  לחברת  ועבר  אז פרש ממשרד התקשורת   ,1979 עד שנת  נגב  רדיו  מהנדס 

עבד עד פטירתו בשנת �198.
יליד מרקש, מרוקו, ��19. למד אלקטרוניקה בבית ספר אורט וב־Ecole Industrielle בקזבלנקה.   19
עלה ארצה בשנת �196, והתקבל מיד לעבודה במשרד הדואר בבאר שבע בתחום הרדיו )בקבוצה 
שכונתה אז ׳רדיו נגב׳, ממנה התפתחה פעילות השידור והקשר בדרום(. בשנת 1979 מונה לתפקיד 
מנהל תחנת אשל )בתואר מהנדס רדיו נגב( ולאחר מכן מונה למנהל מחלקת שידור וקשר ירושלים 

והדרום. פרש לגמלאות בשנת ��00.
 �,�30 אז  היו  ברצועה  עזה.  ברצועת  התקשורת  תשתיות  שוקמו  בסיני  תשתיות  לשיקום  במקביל   �0
מנויי טלפון אזרחים: 000,� בעזה, 150 ברפיח, 150 בחאן יונס, 80 בדיר אל בלאח ו־50 באל עריש 
)שמבחינת תקשורת טלפונית הייתה מקושרת לרצועת עזה(. כל קווי הטלפון היו מחוברים לרכזת 
 1967 באוקטובר   ;)1967 באוגוסט   �5 )הצפה,  עובדים   80 הועסקו  בה  בעזה,  הדואר  בבניין  ידנית 
חוברה מרכזית עזה לרשת הטלפונים בישראל )דבר, 31 באוקטובר 1967(; בנובמבר 1970 הושלמה 
בטכנולוגית  אוטומטית  מרכזת   ;)1970 בנובמבר   10 )מעריב,  לאשקלון  מעזה  סימטרי  כבל  הנחת 
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הקשר  קצין  הגיש  הימים,  ששת  מלחמת  סיום  לאחר  כחודש   ,1967 ביולי 
לפריסת  תכנית  גדרון  )מוסיק(  משה  אלוף(  )לימים  סא״ל  הראשי   והאלקטרוניקה 
הרמטכ״ל רב־אלוף  בידי  אושרה  התכנית  החדשים.�1  במרחבים  קווי  קשר  תשתיות 

יצחק רבין ב־31 ביולי 1967.
והקווים  הכבלים  צירי  כי  הסתבר  בשטח  ממשית  בדיקה  ״לאחר  כי  נקבע 
הפעילים הקיימים, אינם מתאימים מבחינת הכמות והאיכות לצרכי צה״ל. מספר 

על  עונים  אינם  הגרועה,  באיכותם  הקיימים  מהצירים  להפיק  שניתן  האפיקים 

צפויות  ואפשרויות  הכבושים  בשטחים  צה״ל  פריסת  כוחותינו.  פריסת  דרישת 

לפתוח בעתיד, מחייבות תכנון וביצוע מהירים של מערכות קשר שיאפשרו קשור 

המרחבים למרכזי המדינה וקשור יחידות בינן לבין עצמן במרחבים עצמם.״ 

התכנית הייתה הקמת מוקד קשר בצפון סיני באזור ביר־גפגפה )רפידים(, ״שם 
נמצא הריכוז הגדול ביותר של יחידות ומתקנים״, קישור צומת זה למרכז המדינה 

בכבל קואקסיאלי עם מגברים בנתיב מבאר שבע )משם ימשיך הכבל דרך מערכות 
קיימות של משרד התקשורת( דרך ניצנה )קציעות( וג׳בל לבני, באורך כ־�00 ק״מ,�� 

מצלב אלקטרו־מכנית )ESK( עם 7,000 קווים הופעלה בעזה בשנת 1979 )דבר, � ביולי 1979(; כן 
הופעלו מהממשל הצבאי עורקי רדיו טלפון לאשקלון וחאן יונס. הקשר האזרחי ברצועת עזה טופל 
בקשר  טיפל  התקשורת,  משרד  בסיוע  דרום,  קטל״ם  האזרחי.  במינהל  טלקומוניקציה  קמ״ט  בידי 

הנייח הצבאי.
עבר  מכ״ים.  קורס  ועבר  ד׳  בפלוגה  שירת   .19�� בשנת  לפלמ״ח  התנדב   .19�5 אביב,  תל  יליד   �1
׳חיים  המעפילים  בספינת  כ׳גדעוני׳  שירת  לאירופה.  כ׳גדעוני׳   19�6 בשנת  ונשלח  אלחוט  קורס 
קצין  תפקידים:  סדרת  ביצע   .19�8 שנת  בראשית  הראשון  הקשר  קציני  קורס  בוגר  ארלוזורוב׳. 
קשר גדודי של הגדוד השני בחטיבת יפתח במלחמת העצמאות, קצין קשר חטיבתי בחטיבת יפתח, 
בתקופת  במקשר״ר  מבצעים  רע״ן  דרום,  מקש״פ  מרכז,  מקש״פ   ,7 בה״ד  מפקד  בפו״ם,  מדריך 
זה  בתפקיד  וכיהן  ראשי,  ואלקטרוניקה  קשר  לקצין  מונה   1966 בשנת  קשר״ר.  סגן  סיני,  מבצע 
במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה. באוגוסט 1967 קודם לדרגת אל״ם ובשלהי שנת 1970 
ומונה   197� באוגוסט  מצה״ל  השתחרר  הראשיים.  החיל  קציני  שאר  עם  תא״ל,  לדרגת  קודם 
למנכ״ל טלרד, ואחרי כשנה הקים את חטיבת החשמל והאלקטרוניקה בקונצרן כור ועמד בראשה. 
השתחרר   1976 בשנת  אלוף.  לדרגת  והועלה  אדם,  כוח  אגף  כראש  לצה״ל  שב   197� באפריל 
מצה״ל ומונה למנכ״ל משרד התקשורת. בשנת 1979 מונה לקונסול כללי של ישראל בדרום מערב 
תפקיד  הביטחון,  מערכת  למבקר  מונה   1988 בשנת  פרטיים.  בעסקים  עסק  מכן  ולאחר  ארה״ב, 
אותו מילא עד פרישתו לגמלאות בשנת ��00. נפטר בשנת �009. רעייתו, תמר גדרון, בתו של 
דב הוז, ממייסדי ה׳הגנה׳, שירתה כ׳גדעונית׳ בלונדון ובפריז וכאלחוטנית בחטיבת הנגב במלחמת 
לאחר  ועוטר  הכיפורים,  יום  במלחמת  נפל  גדרון,  אילן  סגן  השריון  קצין  הצעיר,  בנו  העצמאות. 

מותו בעיטור המופת על אומץ לב בקרב.
לחיסול  תכנית   19�7 בשנת  עוד  הגישה  הבריטית  המנדט  ממשלת  של  והמברקה  הדואר  מחלקת   ��
בצירים  כבלים קואקסיאליים  כללה הנחת  זו  ותכנית  תור הממתינים לשירות טלפון עד שנת 1951, 
עצר  הבריטי  המנדט  סיום  חיפה(.   – ירושלים  ירושלים,   – אביב  תל  חיפה,   – אביב  )תל  הראשיים 
מימוש תכנית זו, וניסיונות של אנשי משרד הדואר לגייס תקציב לפריסת כבלים קואקסיאליים נדחו 
שוב ושוב. הצורך בציר תמסורת באורך מעל �00 ק״מ איפשר לאנשי משרד הדואר לשכנע להניח כבל 
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ב׳מערכת  יובטח  לארץ  הכבל  טלגרפיה.  אפיקי  ו־50  דיבור  אפיקי   �00 והפעלת 
לג׳בל  ]מרפידים  לדרומו  סיני  מצפון  רדיו  ״עורק  ויוקם  אפיקית׳,  רב  טלפון  רדיו 
קתרינה[ במטרה לשמש ראש גשר למתקנים שעל גדות מפרץ סואץ״. הקשר ליחידות 
קטעים  השלמת  תוך  קיימים,  מצריים  כבלים  השמשת  בסיס  על  תוכנן  סיני   במרחב 
חסרים, והכשרתם להפעלת ציוד נושא )דובר על 1�0 אפיקים בתוך סיני, בצירים ביר־

ג׳בל לבני – אל עריש, ביר־גפגפה –  גפגפה – איסמעיליה, איסמעיליה – קנטרה, 
פורט תאופיק(. כן תוכנן טור עילי בין פורט תאופיק וא־טור. נקבע שיש להקים באזור 

ביר־גפגפה מרכזיה אוטומטית בקיבולת ׳�00 עד 500 מספרים׳ ו־10 עמדות ידניות. 
חודש   �0 עד  ב־18  הוערך  הביצוע  ומשך  ל״י,  מיליון   11.5 היה  הכולל  התקציב 
את  סיים   ,Siemens חברת  של  וטכנאים  מהנדסים  בסיוע  הדואר,  משרד  )ואכן: 
הנחת והפעלת הכבל הקואקסיאלי מבאר שבע לרפידים במאי 1969. זה היה הכבל 
קשר  לפריסת  הוקצו  הראשון  בשלב  בישראל(.�3  שהופעל  הראשון  הקואקסיאלי 

קווי ב׳שטחים הכבושים׳ 8.6 מיליון ל״י, מהם 7.� מיליון ל״י לפריסה בסיני.
מבחינה  ומורכבת  גדול  היקף  בעלת  היא  ״התכנית  זו:  תכנית  על  אז  נכתב  וכך 
צוותי  הכנת  מחו״ל,  ציוד  הזמנת  רבה,  תכנון  בעבודת  כרוך  ביצועה  טכנית. 

לה  יוקדשו  לתכנית,  מיוחדת  עדיפות  תינתן  אם  וכו׳...  רכב  עבודה,  כח  עבודה, 

כל המאמצים בכח אדם ומועדי אספקת הציוד יהיו קצרים באופן מיוחד, תהיה 

אפשרות לבצעה במשך 20-18 חודשים... משום גודל המשימה, ההיקף הגדול של 

הצרכים,  לחשיבות  בהתאם  קדימויות  לקבוע  והרצון  בביצועה  הכרוך  ההוצאות 

של  העיקרי  ״המבצע  כי  נכתב  עוד  שלבים.״  לשלושה  התכנית  לחלק  יהיה  ניתן 

יישא באחריות  ידרוש שצה״ל  ישראל  צפוי שדואר  ישראל...  דואר  יהיה  התכנית 

למנהלה של עובדי הדואר שישהו בשטחים.״ נאמר במפורש כי ״באם יוחלט לפנות 

את  לפנות  ואף  לנתק  יהיה  אפשר  סטטיות,  קשר  מערכות  הותקנו  בהם  שטחים 
הציוד הסופי הקווי וציוד הרדיו, שערכם הכספי גבוה.״ ��

קואקסיאלי. ראו: דניאל רוזן, התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי: דואר, מברקה, טלפון 
ורדיו, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, יהוד־מונוסון, התשע״ט – �019, עמוד �5.

הכבל והציוד נרכשו מחברת Siemens בגרמניה, שהייתה אז ספק מרכזי של ציוד למשרד הדואר.   �3
מחרשות  )הפעלת  החפירה  הדואר.  משרד  בידי  נעשו  בשטח  והביצוע  והמערכת  התוואי  תכנון 
בהפעלת  סייעו   Siemens חברת  של  וטכנאים  מהנדסים  מקורות.  חברת  בידי  נעשתה  הכבלים( 
הכבל, ולנו במגורי עובדי משרד הדואר ברפידים ובג׳בל ליבני. כבל קואקסיאלי מתל אביב לבאר 
שבע )�1 שפופרות( הופעל בשנת 1971. בינואר �198 השלים משרד התקשורת הקמת תמסורת 

בין־עירונית בכבלים קואקסיאליים מקרית שמונה עד אילת )דבר, �1 בינואר �198(.
מכתב לראש אג״ם וליועץ הכספי לרמטכ״ל בחתימת סא״ל משה גדרון, קצין קשר ואלקטרוניקה   ��
צה״ל  ארכיון   ,1967 אוגוסט   � קש-11-ס-�01,  ראשי  ואלקטרוניקה  קשר  קצין  מפקדת  ראשי, 
ומערכת הביטחון �670-686/198. באותה עת, ציוד תקשורת שנרכש בתקציבי צה״ל )כבלים, ציוד 
)רכש  עבור התקנה  הדואר תקציב  העביר למשרד  צה״ל  הדואר.  כרכוש משרד  נרשם  וכו׳(  נושא 
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השלב הראשון בתכנית זו היה קישור רפידים בכבל קואקסיאלי ועורק רדיו טלפון, 
ציוד נושא טלגרפי, מרכזיה מרחבית ידנית ברפידים ומספר כבלים מקומיים. השלב 
במרחב  הכבלים  מערכת  והרחבת  ביסוס  היה  ל״י(  מיליון   3.� של  )בעלות  השני 
ל״י(  מיליון   3.6 של  )בעלות  השלישי  השלב  אלה.  כבלים  על  נושא  ציוד  והפעלת 
היה עורק רדיו טלפון מרפידים לג׳בל קתרינה,�5 כבלים ועורקי רדיו טלפון נוספים 

במרחב והתקנת מרכזיה אוטומטית של 500 קו ברפידים.
שלושים  )ובמשך  עת  באותה  בצה״ל  הנייחות  המערכות  בפיתוח  המפתח  איש 
מלחמת  במהלך  שעוד  זה  הוא  זינגר.�6  אברהם  אל״ם(  )לימים  סא״ל  היה  שנה!( 
רחבת  נייחת  תקשורת  תשתית  בפיתוח  והחשיבות  הצורך  את  הבין  הימים  ששת 
להקדיש  מפקדיו  את  שכנע  במלחמה,  עליהם  השתלט  שצה״ל  במרחבים  היקף 

לנושא משאבים ראויים והשגיח מקרוב על מימוש התוכנית.
למחלקת  השנים  עם  שהפך  סטטיות,  מערכות  ענף  בראש  שעמד  זינגר,  אברהם 
מערכות נייחות,�7 ניהל את כל המערכת הנייחת הצבאית, לכל הזרועות, ושלט בה ביד 
הנייחים,  הנתונים  וקווי  כל שירות הטלפוניה, הטלגרפיה  רמה. אחריותו הקיפה את 
הענף  פעילות  מלחמה.  ובעת  בשגרה  צה״ל,  זרועות  בכל  התקשורת  עיקר  שהיו 
והמחלקה כללה תפעול שוטף, פיתוח והצטיידות, בצד ניהול תקציב, תאום עבודות 
משרד הדואר )שהפך בשנת 1971 למשרד התקשורת( ופיקוח על התפעול והפיתוח. 
מערכות  לענף  כפוף  היה   )1977 בשנת  ליחת״מים  שונה  )ששמם  הקטל״מים  מערך 
צה״ל  בזרועות  למשתמשים  בצמוד  שפעלה  ותפעול  ביצוע  זרוע  ושימש  סטטיות 

השונות.

ציוד + עבודה( ותחזוקה שוטפת. לאחר הקמת חברת בזק והעברת תשתיות התקשורת מהמדינה 
לחברת בזק נקבע בשנת 1985 כי צה״ל יקבל הנחה בדמי שימוש בתשתיות שהיה שותף למימון 
הקמתן. הסכם זה עודכן בשנת ��00, ואשרר את הקביעה כי תשתיות ומתקני בזק המצויים מחוץ 

למחנות צה״ל )עד נקודת סיום הרשת במחנות צה״ל( הם בבעלות חברת בזק.
עורק זה לא הוקם, והקשר למרחב שלמה התבסס על עורק זירוי טרופוספרי, כמתואר בהמשך.  �5

יליד לובלין, פולין, �191. עלה לארץ בשנת �193. עבד במחלקת ההנדסה בדואר המנדטורי בחיפה   �6
בפעולות  והשתתף  ב׳הגנה׳,  פעיל  חבר  היה  ובמקביל  טלפוני,  ציוד  שייצרה  ׳אורטרק׳,  ובחברת 
ומבצעים שונים. במלחמת העצמאות היה קצין הטלפונים במחוז חיפה ולאחר מכן קצין הטלפונים 
בחזית הצפון. בנובמבר 19�8 החליף את יצחק גסקו כקצין טלפונים ארצי, תפקיד אותו מילא עד 
שחרורו מצה״ל בשנת 1978. קודם לרע״ן מערכות סטטיות בדרגת סא״ל באוגוסט 1958 ולעוזר 

קשר״ר למערכות סטטיות בדרגת אל״ם באוגוסט 1971. נפטר בשנת 1986.
 1970 בשנת  ניהול.  ומדור  מדור תקציבים  המחלקה  כללה  בנוסף  זה.  פרק  בתחילת   � הערה  ראו   �7
החל רישום ממוחשב של הרשת הנייחת הצבאית, ובשנת 1971 קם בענף הפעלה מבצעית צוות 
רישום טכני )צר״ט(, שהפך בשנת 1980 למדור מנע״ם. גוף זה עסק ברישום ממוכן של התשתית 
והשירותים באמצעות יחידת חי״ק למחשב, תחילה עם כרטיסים מנוקבים שנשלחו בדואר הצבאי, 

ובהמשך במערכת ממוכנת בתקשורת.
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זך  )זכי(  יצחק  אל״ם(  )לימים  רס״ן  היה  זינגר  אברהם  של  סודו  ואיש  ימינו  יד 
שנת  בתחילת  סטטיות  למערכות  קשר״ר  כעוזר  אברהם  את  שהחליף  )זלכה(,�8 
1976. ממלחמת ששת הימים הוא פעל כסגנו של אברהם זינגר וכראש המטה של 

פעילות המערכות הנייחות בצה״ל, והיה הכתובת לכל בעיה, קלה כחמורה.
 1971 בשנת  )שהפך  מבצעית  הפעלה  מדור  סטטיות,  מערכות  של  המבצעי  הגוף 
ברוך  סא״ל   �9,)1977-1960( לוי  גדעון  סא״ל  בידי  נוהל  מבצעית(  הפעלה  לענף 
לוי  שחר  וסא״ל   31)1981-1978( מובשוביץ׳  גרשון  סא״ל   30,)1978-1977(  גזית 

3�.)198�-1981(

׳מונטיפיורי׳  ריאלי  תיכון  בוגר  גן.  ברמת  והתגורר   1950 בשנת  ארצה  עלה   .1935 עירק,  יליד   �8
במגמת אלקטרוניקה. התגייס לצה״ל בשנת �195 והוכשר כטכנאי צ״נ. סיים קורס קצינים בשנת 
הימים  ששת  במלחמת  מרכז.  קטל״ם  דרום,  בפיקוד  קווי  קשר  קצין  קט״א,  כעוזר  שירת   .1956
סייע לקטל״ם דרום בניהול פעילות משרד הדואר והשתתף בפעילות של איתור והשמשת הכבלים 
המצריים לאחר המלחמה. לאחר מכן היה סגנו של אברהם זינגר והחליפו כעוזר קשר״ר למערכות 
סטטיות בפברואר 1976. השתחרר מצה״ל בספטמבר 1981. הצטרף כשותף לחברת התכנון נגאי, 

הפך לבעליה, וניהלה עד סגירתה בשנת �016.
בצבא  שירת  בחיפה.  התחנך   .1933 בשנת  אימו  עם  ארצה  עלה   .19�0 גרמניה,  לינובורג,  יליד   �9
הבריטי במלחמת העולם השנייה כטכנאי אלחוט. עם שחרורו בשנת 19�5 שירת ב׳הגנה׳ בחיפה 
ועסק בנושאי קשר קווי. קצין טלפונים עוזר בחזית א׳ במלחמת העצמאות. נשלח ללמוד קוונות 
שדה בצבא ארה״ב והדריך נושא זה בבה״ד 7. קצין טלפונים צפון, הקים את יחידת קטל״ם מרכז 
סא״ל(  )בדרגת  מבצעית  הפעלה  ורע״ן  רס״ן(  )בדרגת  הפעלה  רמ״ד  שנים.  מספר  בראשה  ועמד 
בענף מערכות סטטיות במקשר״ר. השתחרר בשנת 1977 ועבר למשרד התקשורת, שם ריכז נושא 

תפעול טלפונים ציבוריים עד פרישתו בשנת �198. נפטר בשנת �011.
סבא.  ובכפר  יעקב  בבאר  במעברה  והתגורר   19�9 בשנת  ארצה  עלה   .19�6 פולין,  שצ׳צ׳ין,  יליד   30
התגייס לצה״ל בשנת 1965. בוגר קורס קצינים בשנת 1966. קצין קשר קווי במפקדת גייסות השריון 
׳אמירים׳  בגדוד  )1971-1969(. מ״פ תקשורת  סיני   במלחמת ששת הימים. מ״פ התקנה באוגדת 
במקשר״ר  מע״ן  רמ״ח  וסגן  מבצעית  הפעלה  רע״ן   .)1976-1973( מרכז  קטל״ם   .)1973-1971(
עבד   .1988 בשנת  מצה״ל  השתחרר   .)1987-1986( בממר״ם  ומנהלה  ארגון  רע״ן   .)198�-1977(
בשנת  לגמלאות  פרש  אגף התפעול.  וראש  סמנכ״ל תפעול  הנהלה,  כחבר  מגדל  הביטוח  בחברת 

�011. בוגר תואר ראשון במדעי החברה, תואר שני במינהל ציבורי והמכללה לביטחון לאומי.
יליד מינכן, גרמניה, 19�7, להורים ניצולי שואה. עלה ארצה עם הוריו בשנת 19�8. בוגר מכללת   31
בית  כטכנאי  ׳צמרת׳  בגדוד  ושירת   1965 בשנת  לצה״ל  התגייס  אביב.  בתל  סינגאלובסקי  אורט 
שלמה.  ומרחב  סיני  קטל״ם  דרום,  בקטל״ם  שירת   .1967 בשנת  לקצונה  הוסמך  קשר.  מלאכה 
)197�-1971(, קודם לדרגת סא״ל  רמ״ד הפעלה מבצעית במחלקת מערכות סטטיות במקשר״ר 
נייחות במקשר״ר   ושירת כקטל״ם דרום )�1978-197(, רע״ן הפעלה מבצעית במחלקת מערכות 
)1981-1978(, קצין קשר בגוף המודיעין במפקדת פיקוד צפון במלחמת שלום הגליל, מפקד גדוד 
הנדסה  באגף  לעבוד  והחל   1987 בשנת  מצה״ל  השתחרר   .)1986-1983( המודיעין  בחיל  תקשוב 
פרויקטים  מחלקת  מנהל  ותאום,  מבצעים  מחלקת  מנהל  צבא,  מדור  כמנהל  בזק  בחברת  ותכנון 

מיוחדים וביטחון וסגן מנהל יחידת השידורים הארצית. פרש לגמלאות בשנת �007.
בתל  ביאליק  בבי״ס  חשמל  למד  יהודה.  באור  גר   .1951 בשנת  ארצה  עלה   .19�� עיראק,  יליד   3�
אביב. התגייס בשנת �196. שירת כרס״ר בקטל״ם סיני מדצמבר 1969. עבר קורס קצינים בשנת 
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בשנת  )שהפך  ומיתוג  תמסורת  תכנון  מדור  סטטיות,  מערכות  של  הטכני  הגוף 
1973 לענף טכני רשת ותמסורת – עט״רות(, נוהל בידי סא״ל יצחק )איציק( לשם 
וסא״ל )לימים אל״ם(  סא״ל גד אבישי )1979-1977(�3   33,)1977-1968( )אקשטיין( 
 שמיר שהרבני )198�-1979(.35 גוף זה, שהיה גורם מפתח בפיתוח תשתיות הקשר 
בתכנון  מפרטים,  בכתיבת  צה״ל,  דרישות  של  בהגדרה  טיפל  בצה״ל,  הנייח 

1973 והוצב בתפקיד קצין הפעלה בקטל״ם סיני. סגן קטל״ם מרכז )1976-1975(. עבר למחלקת 
וחיל  האוויר  חיל  כרמ״ד  ושירת  ראשי  ואלקטרוניקה  קשר  קצין  במפקדת  נייחות   מערכות 
שעבר  לאחר  סא״ל  לדרגת  קודם   .)1979-1978( מבצעית  הפעלה  ורמ״ד   )1977-1976( הים 
מטכ״ל  ויחת״ם   )198�-1980( מבצעית  הפעלה  רע״ן  לתפקיד  ומונה  קשר  לקציני  מתקדם   קורס 
מבצעים  באגף  התקשורת  חטיבת  לראש  ומונה   1987 בשנת  מצה״ל  השתחרר   .)1987-1985(

ונכסים במשרד הביטחון. יצא לגמלאות בשנת ��00.
יליד קרית מוצקין, 1936. התגייס בשנת 1955 ושירת כטכנאי קשר ביחידת תותחנים. סיים קורס   33
קצינים בשנת 1958 ושירת כקצין ציוד קשר במפקדת קשר״ר, קטל״ם צפון )�196�-196(. מפקד 
פלוגת קשר קווי בגדוד הקשר של פיקוד צפון במלחמת ששת הימים. רמ״ד תמסורת ומיתוג בענף 
מערכות נייחות במפקדת  קשר"ר מסיום לימודי הנדסה בטכניון בשנת 1968, וקודם לדרגת סא״ל 
עם הפיכת המדור לענף בשנת 1973. השתחרר מצה״ל בשנת 1977. הקים את חברת שחק הנדסה 

לתכנון מערכות תקשורת ועמד בראשה. נפטר בשנת �016.
 .1961 בשנת  לצה״ל  והתגייס  בנתניה  טשרניחובסקי  תיכון  בי״ס  סיים   .19�3 תקווה,  פתח  יליד   3�
שירת בגדוד 890. הוסמך לקצונה בשנת 1963 ועבר לחיל הקשר. עבר הסבה לקצין קשר ושירת 
מערכות  טכני  בענף  שירת   )1969-1965( בטכניון  הנדסה  לימודי  אחרי   .7 בבה״ד  הדרכה  כקצין 
קשר, כמפקד בסיס ציוד קשר מרחבי בסיני )1973-1971( וכרמ״ד טלפוניה וטלגרפיה בענף טכני 
ומונה  סא״ל  לדרגת  קודם   1976 בשנת  ראשי.  ואלקטרוניקה  קשר  קצין  במפקדת  קשר  מערכות 
אווירית  בתעשייה  ושיווק  הנדסה  בתפקידי  ועבד   1979 בשנת  מצה״ל  השתחרר  עט״רות.  לרע״ן 
משנת   .199�-1989 בשנים  מת״ב  בחברת  בכבלים  הטלוויזיה  ממקימי  היה  תקשורת.  ובתדיראן 

�199 פועל בקנדה, שם הקים חברה העוסקת בייצוא טכנולוגיות ישראליות.
התגייס  גן.  ברמת  בליך  תיכון  בי״ס  סיים   .1951 בשנת  לארץ  עלה   .19�7 עיראק,  בגדאד,  יליד   35
 5 בחטיבה  חטיבתי  קשר  קצין  כסגן  שירת   .1966 בשנת  לקצונה  הוסמך   .1965 בשנת  לצה״ל 
בקרת  מרכז  מפקד   .7 בבה״ד  מד״ר  ועוזר  רדיו  ענף  מפקד  סגן  מכן  ולאחר  הימים  ששת  במלחמת 
׳כוח  של  חטיבתי  קשר  וקצין  הכיפורים  יום  במלחמת  דרום  פיקוד  של  העורפי  הקשר  בגדוד  קשר 
שובץ  בטכניון  הנדסה  לימודי  בסיום  הכוחות.  הפרדת  הסכם  עד  המצרית   3 ארמיה  מול  איילון׳ 
הפיקוד  מוצב  בינוי  את  הוביל  היתר  ובין   ,)1976-1975( דרום  בפיקוד  הקשר  בעוצבת  טכני  כקצין 
בענף  ורמ״ד תקשורת   )1978-1976( בענף טכני מערכות קשר  אוויר  וקרקע  לימוזה. רמ״ד חד־פס 
 מבצעים )1979-1978( במפקדת קשר"ר. קודם לדרגת סא״ל בשנת 1979 ומונה לראש ענף עט״רות 
)198�-1979(. לאחר סיום לימודי תואר שני בהנדסה באוניברסיטת תל אביב שירת כסגן רמ״ח מע״ן 
)�1985-198( וריכז את התקשורת בהערכות החדשה של צה״ל בנגב. בשנת 1985 קודם לדרגת אל״ם 
)1989-1985(. בתקופתו קלטה מחלקת מע״ן את מערכת התקשורת הצבאית  לרמ״ח מע״ן  ומונה 
הנייחת אבן יקרה, השלימה את הסבת מערך המיתוג המנהלתי הצבאי מטכנולוגיות אלקטרו־מכניות 
לטכנולוגיות ספרתיות והפכה למרכז תקשורת נייחת צבאית )מתנ״ץ(. השתחרר בשנת 1989. ניהל 
מיזמי תקשורת בחברת IBM, מנהל פיתוח עסקי בקבוצת עורק, סמנכ״ל הנדסה של המפעיל הבין־

וסמנכ״ל  מד־נאוטילוס  הבין־לאומית  התקשורת  קבוצת  של  הנדסה  סמנכ״ל  זהב,  קווי   01� לאומי 
הנדסה בחברת טמרס טלקום. יצא לגמלאות בשנת �013.
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למתקנים. וז״י  ז״ח  כוח  מערכות  ובתכנון  מתקנים  בתכנון  ותנועה,  מספור 
)מאירוביץ(36  מירון  )דני(  דניאל  סא״ל  דרום,  בפיקוד  הפיקודיים  הקשר  מפקדי 
ואחריו סא״ל )לימים תא״ל( ישראל זמיר,37 סא״ל )לימים תא״ל( צבי אמיד,38 אל״ם 

אברהם לביא )ליבל(,39 

יליד תל אביב, 19�8. התגייס לפלמ״ח בשנת 19�6 ושירת כאלחוטן בגדוד הראשון. הוסמך לקצונה   36
בשנת 19�9. שירת כרמ״ד מורס ומ״פ אלחוט בבה״ד 7, סגן מקש״פ מרכז ורמ״ד הדרכה במפקדת 
קשר״ר. בשנת �196 מונה לתפקיד מקשא״פ דרום, תפקיד אותו מילא במלחמת ששת הימים. בשנת 
1968 מונה למפקד ענף הקשר באגף המודיעין, ובשנת 1969 מונה לסגן מפקד יחידת המודיעין 8�00. 

השתחרר בשנת 1971. בחייו האזרחיים היה יועץ תקשורת עצמאי. נפטר בשנת �018.
יליד סמיאטיץ׳, פולין, 1935. עלה ארצה ללא הוריו בשנת 19�7 והתחנך בקיבוץ נען. בשנת 1955   37
קשר  וכקצין   35 הצנחנים  בחטיבת  חטיבתי  קשר  כקצין  שירת  המוצנח.  לנח״ל  לצה״ל,  התגייס 
חטיבתי בחטיבת השריון 7, תפקיד אותו מילא במלחמת ששת הימים. בשנת 1968 הוצב לתפקיד 
לארגון  קשר״ר  כעוזר  מונה   197� בשנת  ההתשה.  במלחמת  מילא  אותו  תפקיד  דרום,  מקשא״פ 
יום הכיפורים. בתחילת 1975 מונה לתפקיד סגן קשר״ר  ומבצעים, תפקיד אותו מילא במלחמת 
אוגוסט  עד  מילא  אותו  תפקיד  קשר״ר,  לתפקיד  ומונה  תא״ל  לדרגת  הועלה   1975 ובספטמבר 
1979. לאחר שחרורו מצה״ל מילא מספר תפקידים בקונצרן כור: בשנת 1980 מונה למנכ״ל קרן 
תקשורת  יצרן  טלכור,  למנכ״ל  מונה   198� בשנת  אלקטרונית;  ללוחמה  ציוד  יצרן  אלקטרוניקה, 
יצרנית טלפונים  למזל״טים ומערכות אלקטרוניקה ביטחוניות; בשנת 1985 מונה למנכ״ל טלרד, 
ובשנת �199 מונה למנכ״ל  כור  בינואר 1986 מונה למנכ״ל חטיבת האלקטרוניקה של  ומרכזיות; 

תדיראן, תפקיד אותו מילא עד שנת �000.
בפצועי הצבא  טיפל  ובזמן מלחמת העולם השנייה  רופא  היה  אביו   .193� פולין,  יליד פשמישל,   38
והמשפחה עברה לטג׳יקיסטן. בתום המלחמה חזרה המשפחה לפולין. עלה ארצה בשנת  האדום 
 80 בחטיבה  קשר  קצין   .195� בשנת  לצה״ל  התגייס  ברחובות.  ריאלי  תיכון  בי״ס  בוגר   .1950
במלחמת ששת הימים )חטיבה שנלחמה בקרבות אום־כתף בסיני ובתאופיק ברמת הגולן(. בשנת 
1969, במלחמת ההתשה, הקים את גדוד הקשר של אוגדת סיני והיה קצין קשר האוגדתי הראשון. 
פרויקט  ראש  הכיפורים.  יום  במלחמת  מילא  אותו  תפקיד  דרום,  למקשא״פ  מונה   197� בשנת 
׳זהבית׳, הניסיון הראשון של צה״ל להקים מערך פיקוד ושליטה ממוחשב. סגן ראש אג״ת בדרגת 
תא״ל. קצין קשר אלקטרוניקה ומחשבים ראשי במלחמת שלום הגליל. בתום תפקידו כקשר״ר, 
בספטמבר �198, השתחרר מצה״ל והקים את חברת בזק, היה המנכ״ל הראשון של החברה ועמד 
בראשה עד שנת 1990. היה יועץ עצמאי בנושא תקשורת צבאית ואזרחית עד פרישתו לגמלאות. 

בוגר הטכניון בתכנית למהנדסים צבאיים ובוגר מב״ל.
ובתל אביב. התגייס לצה״ל בשנת 1955, שירת כמפ"ט בחטיבה  בירושלים  גדל  יליד חיפה, 1937.   39
11 במלחמת סיני, ולאחר מכן הוצב כמדריך בקורס מפ״טים בבה״ד 7 והתקדם לקצין תאום הדרכה 
קשר  ציוד  כקצין  במקשר״ר,  סד״כ  מדור  כקצין  שירת   .1963 בשנת  לקצונה  הוסמך  רס״ר.  בדרגת 
במפקדת גייסות השריון )מפג״ש(, כסמג״ד גדוד הקשר באוגדה �16, וכקצין קשר חטיבה 11. בשנת 
אוגדה  של  קשר  קצין  השריון.  גייסות  מפקדת  של  הקשר  לקצין  ומונה  סא״ל  לדרגת  עלה   197�
 1975 בשנת  דרום.  בפיקוד  הקשר  גדוד  למפקד  מונה   197� בשנת  הכיפורים.  יום  במלחמת   16�
מכן  ולאחר  במקשר״ר  אג״ם  לרמ״ח  מונה   1978 בשנת  דרום.  למקשא״פ  ומונה  אל״ם  לדרגת  עלה 
מפעל  את  ניהל   .198� בשנת  השתחרר  הגליל.  שלום  במלחמת  מילא  אותו  תפקיד  קשר״ר,  לסגן 
האריזות והדפוס ׳פרנקל ובניו׳ במשך חמש שנים. לאחר ממכן עבר אירוע מוחי קשה, השתקם, למד 
משפטים ובשנת ��00 הוסמך כעורך דין. עבד כעו״ד וייעץ בהתנדבות לעמותות שונות, ובין היתר 
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אל״ם אברהם קיים,�0 ואל״ם )לימים תא״ל( שלמה  וקס,�1 היו גורם חשוב בהאצת 
התשתית  פיתוח  על  רבה  השפעה  להם  והייתה  יישום,  בעיות  ובפתרון  תהליכים 

הנייחת בסיני והפעלתה.
המנהל הכללי של משרד הדואר באותה עת היה ישעיהו )אישי( לביא )למברגר(, 
עליונה  עדיפות  והעניק  והאלקטרוניקה  הקשר  חיל  של  ואילוציו  צרכיו  את  שהבין 
למענה לצרכי צה״ל.�� הדבר חייב הטיית חלק ניכר מכוח הביצוע של המשרד למאמץ 
הביטחוני, על חשבון מענה לצרכים אחרים, וזכה לתמיכת שר התקשורת דאז, השר 

ישראל ישעיהו.�3 

התנדב להיות היועץ המשפטי של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב. נפטר בשנת �016.
יליד בוקרשט, רומניה, 19�0. התגייס בשנת 1959 ושירת כאלחוטן מורס. הוסמך לקצונה בשנת   �0
קצין  צפון,  פיקוד  של  הקשר  בגדוד  וביטחון  אלחוט  קצין   ,3 בה״ד  של  קשר  כקצין  שירת   .1960
קשר חטיבתי בחטיבת גולני, קצין קשר חפ״ק אלוף פיקוד דרום במלחמת ששת הימים, קצין קשר 
חטיבתי בחטיבת הצנחנים 35 במלחמת ההתשה וסגן קצין קשר פיקודי בפיקוד צפון. בשנת �197 
קודם לדרגת סא״ל ומונה למקשא״פ צפון, תפקיד אותו מילא במלחמת יום הכיפורים. לאחר מכן 
ומונה  וכסגן מפקד הבסיס. בשנת 1977 קודם לדרגת אל״ם   7 שירת כראש ענף מפקדים בבה״ד 
אז   ,1983 עד   1981 בשנים   7 בה״ד  מפקד   .1979 שנת  עד  מילא  אותו  תפקיד  דרום,  למקשא״פ 

השתחרר מצה״ל. ניהל חברה שעסקה בנושאי בטחון והגנה אזרחית עד פרישתו לגמלאות.
בית  בוגר  סבא.  בכפר  גדל   .19�8 בשנת  משפחתו  עם  לארץ  עלה   .19�6 איטליה,  פירנצה,  יליד   �1
הספר המקצועי לטכנאי בזק בירושלים. התגייס לצה״ל בשנת 1963. הוסמך לקצונה בשנת 1965. 
המרכז.  פיקוד  של  הקשר  בגדוד  קווי  קשר  כקצין  שירת  הימים,  ששת  במלחמת   ,1967 בשנת 
יום  במלחמת  הגולן.  ברמת  מרחבית  בחטיבה  חטיבתי  קשר  כקצין  שירת  ההתשה  במלחמת 
הכיפורים שירות כקצין קשר חטיבתי בחטיבת השריון הסדירה �1, שנטלה תפקיד מרכזי בבלימת 
הכוחות המצריים שחצו את תעלת סואץ ובקרב שאיפשר את צליחת התעלה. בשנת 1976 עלה 
קשר,  פלוגות  מפקדי  קורס  מפקד  בסיני,  סדירה  שריון  אוגדת  קשר  כקצין  ושירת  סא״ל  לדרגת 
קצין קשר אוגדת שריון מילואים, וכמג״ד בגדוד הקשר של פיקוד הדרום. בשנת 1979 עלה לדרגת 
אל״ם ושירת כמקשא״פ דרום, קצין קשר גיס מילואים, מפקד בה״ד 7 וסגן קשר״ר. עלה לדרגת 
תא״ל ומונה לקצין קשר אלקטרוניקה ומחשבים ראשי בשנת 1990. שירת בתפקיד זה עד 1993, 
אז השתחרר מצה״ל. מנהל כללי של משרד התקשורת בשנים 1997-1993. ייעץ בהקמת רשתות 

תקשורת בארץ ובחו״ל והיה דירקטור במספר חברות תעשייתיות.
 19�6 בשנת   .19�� בשנת  לפלמ״ח  התגייס   .7 בגיל  הוריו  עם  ארצה  עלה   .19�5 גרמניה,  יליד   ��
על השירותים  פיקד  במלחמת העצמאות  הראשי.  הטכנאי  והיה  ב׳הגנה׳,  לשירות הקשר  הצטרף 
בשנת  ארה״ב.  קולומביה  באוניברסיטת  אלקטרוניקה  הנדסת  למד  הקשר.  שירות  של  הטכניים 
ובספטמבר 1957  כסגן קשר״ר  1953 מונה לראש ענף אפסנאות בחיל הקשר, בשנת 1955 מונה 
מונה לתפקיד קשר״ר, תפקיד אותו מילא עד יוני �196. בשנת �196 מונה למנכ״ל משרד הדואר, 
לו  הוענק   1968 באוגוסט  )רפא״ל(.  לחימה  אמצעי  לפיתוח  הרשות  למנכ״ל  מונה   1968 ובשנת 
פרס ביטחון ישראל, על תרומתו לפיתוח הלוחמה האלקטרונית. בשנת 1970 מונה למנכ״ל משרד 

הביטחון, תפקיד אותו מילא עד �197. נפטר בשנת 1991.
יליד צעדה, תימן, 1908. עלה ארצה בשנת 19�9, חבר בוועד הפועל הציוני. ממארגני מבצע ׳מרבד   �3
�6 שנה, מהכנסת הראשונה עד הכנסת  כנסת במשך  יהודי תימן לארץ. חבר  הקסמים׳ להעלאת 

השמינית. שר הדואר )1969-1967(. יו״ר הכנסת )�1977-197(. נפטר בשנת 1979.
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סא״ל )לימים אל״ם( אברהם זינגר ומחרשת הכבלים, בעת הנחת הכבל הקואקסיאלי לרפידים
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 
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הטמנת הכבל הקואקסיאלי לרפידים באמצעות מחרשת כבלים כבדה, 1968
ISA-moc-Spokesperson-00052ks ,באדיבות ארכיון המדינה
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מתקנים עיקריים בסיני
על בסיס מפת סיני 1:750,000 משנת 1958, באדיבות הארכיון הלאומי למפות, מרכז מיפוי ישראל
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מערכות וטכנולוגיה

השמונים  שנות  בתחילת  אנלוגיות.  טכנולוגיות  היו  התקופה  של  הטכנולוגיות 
החל משרד התקשורת בפריסת מרכזיות ספרתיות, מערכות רדיו טלפון ספרתיות 
וכבלים לתמסורת בין־עירונית על בסיס סיבים אופטיים, אך זה היה לאחר חתימת 

הסכם השלום עם מצריים, כאשר כוחותינו היו בתהליך פינוי.
כבלי התקשורת בסיני היו משני סוגים עיקריים: כבלי נחושת רב־זוגיים וכבלים 
זוגות  כמות  עם  משוריינים  כבלים  היו  הרב־זוגיים  הנחושת  כבלי  קואקסיאליים. 
מ״מ(   1.3 או   0.9( גדול  בקוטר  נחושת  ותילי  זוג(   5� או   38  ,��  ,1�( מצומצמת 
לתקשורת לטווחים ארוכים, שהונחו בדרך כלל בהטמנה ישירה בקרקע,�� ושימשו 
הציר,  לאורך  טלפוניה  זוגות  של  ׳הורדות׳  בצד  נושא  ציוד  להפעלת  כלל  בדרך 
0.6 מ״מ( לתקשורת  או   0.�( בקוטר קטן  נחושת  ותילי  וכבלים עם מעטה פלסטי 
פנים במחנות, חלקם בהנחה עילית )על עמודי עץ( וחלקם בצנרת תת־קרקעית. על 
הזוגות המיועדים להפעלת ציוד נושא הופעלו מגברים כל 17 עד �7 ק״מ, בהתאם 
סלילי  הותקנו  טלפוניה  של  ישירה  להפעלה  שיועדו  הזוגות  על  הנתיב;  לביצועי 
עמיסה כל כ־1,800-1,600 מטר; המגברים וסלילי העמיסה הוטמנו במיכלים לאורך 

תוואי הכבל.
של  סוגים  בשני  שימוש  נעשה  סימטריים  זוגות  על  נושא  ציוד  הפעלת  לצורך 
זוג סימטרי בודד, ותוצרת  Philips )8 מגברים למיכל( שפעלו על  מגברים: תוצרת 
טלרד )� מגברים למיכל( שפעלו על שני זוגות סימטריים )זוג אחד העביר אותות 
א׳(. במגברים היה  ב׳ לתחנה  זוג שני העביר אותות מתחנה  ב׳,  א׳ לתחנה  מתחנה 
בעוצמה  יהיה  הנקלט  שהאות  כדי  הכבל,  הפסדי  לקיזוז  שכוון   )Equalizer( משוון 

אחידה בכל תחום התדרים של מערכת הנושאים.
ארבע  כלל  לרפידים  לבני  וג׳בל  קציעות  דרך  שבע  מבאר  הקואקסיאלי  הכבל 
במעטה  מ״מ   1.� בקוטר  מרכזי  )מוליך   1.�/�.�/0.18 קואקסיאליות  שפופרות 
נחושת בקוטר פנימי �.� מ״מ. מעטה הנחושת עשוי מסרט בעובי 0.18 מ״מ. סוג 
׳שפופרות  כונו  אלה  ושפופרות  עת,  באותה  טכנולוגית  מתקדם  היה  כבל  של  זה 
הקואקסיאלי  הכבל  משוריין.  במעטה  עטופים  סימטריים,  זוגות  ו־��  קטנות׳(�5 
לפני  מתחת  מטר   1.� בעומק  מיוחדת,  כבדה  מחרשה  באמצעות  בקרקע  הוטמן 

הקרקע.�6 

מהולנד,  שיובאו  ייעודיים  משוריינים  כבלים  הונחו  מבלוזה,  צפונית־מערבית  התעלה,  בצפון   ��
שהתאימו לתנאים הייחודיים של ביצות המֵלחה )ביצות א־טינה(.

CCITT G.622 ראו  �5
לצורך  תעלה  חפירת  כבדות.  מחרשות  באמצעות  הוטמנו  בסיני  התת־קרקעיים  הכבלים  עיקר   �6
הנחת כבלים נעשתה רק באזורים בהם הייתה קרקע סלעית )כמו מעבר הגידי או מעבר המיתלה(. 
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 300 עם  נושא  ציוד  מערכת  הקואקסיאלי  הכבל  על  הופעלה  הראשון  בשלב 
אפיקים, ועל הכבל הורכבו מגברים כל 8 ק״מ.�7 המגברים הוזנו בזרם ישר באמצעות 
לג׳בל  הנתיב  אורך  הזין את המגברים עד מחצית  הכבל.�8 מסוף הכבל בבאר שבע 
מסוף  הנתיב.  של  השנייה  במחצית  המגברים  את  הזין  ליבני  ג׳בל  ומסוף  ליבני, 

רפידים הזין את המגברים בנתיב בין רפידים לג׳בל ליבני.
UHF להפעלת ציוד נושא עד �8 אפיקים וציוד רדיו מיקרוגל  הותקן ציוד רדיו 
להפעלת ציוד נושא בקיבולת 1�0, 300 ועד 960 אפיקים. אחד העורקים הראשונים 
שהופעלו היה עורק מיקרוגל 300 אפיקים מבאר שבע )גבעת אשל( דרך ג׳בל אום־

לבאר  יעלק  בג׳בל  ממסר  עם  מרפידים  עורקים  הוקמו  בהמשך  לרפידים.  מרג׳ום 
פעלו  אפיקים   7� עד  בקיבול  העורקים  עיקר  חשיבה.  ולאום  אשל(  )גבעת  שבע 

בתחום התדרים של �00 מה״ץ, עם מערך אנטנות יאגי או עם אנטנה פרבולית.
היו  בין הכבלים הראשונים שהונחו  כבלים תת־קרקעיים חדשים.�9  הונחו  בסיני 

כבלי �5 זוג מרפידים לטסה ומרפידים למיתלה.
 ,FDM )Frequency Division Multiplexing( הציוד הנושא היה בטכנולוגיה של 
על־ קה״ץ(,   �8 של  כולל  סרט  )ברוחב  אפיקים   1� של   )Group( בקבוצות  שפעל 
קבוצות )Supergroup( של 60 אפיקים )ברוחב סרט כולל של ��0 קה״ץ(. וקבוצות־

הציוד  קה״ץ(.   �,5�0 של  כולל  סרט  )ברוחב  אפיקים   600 של   )Mastergroup( על 
 ,Telefunken או Siemens בקיבולת נמוכה של �1 או �� אפיקים היה ציוד מתוצרת
והציוד הנושא בארגזי  ציוד הרדיו  ו־7R. בצמתים הקטנים הורכב   Z1�, 7 מדגמים 

נשיאה מיוחדים, שכונו Koffer )מזוודה(.
קצה  ציוד  לחיבור  או  )נל״ן(  לנקודה  נקודה  קווי  בתצורה של  הופעלו  האפיקים 
למרכזיה – רכזת ידנית או מרכזיה אוטומטית. הופעלו סוגים שונים של אפיקים: 
ייעודי  נושא  ציוד  )עם  לטלגרפיה  מגנטו(,  באיתות  דו־תילי   – כלל  )בדרך  לדיבור 
ולמפתוח  איתות(  ללא  ארבע־תילי,   – כלל  )בדרך  נתונים  להעברת  זו(,  למטרה 
E & M, להעברת  דו־תילי עם איתות שכונה  קו  )בדרך כלל:  רדיו מרחוק  מכשירי 
אפיקי  על  מתקפים(  )באיתות  חוגה  טלפון  הפעלת  לשם  השידור(.50  לחצן  אות 

.)Relay Set( נושאים הותקנו מערכות ממסרים

הטמנה ישירה בעומק �.1 מטר הייתה באותה עת מקובלת במשרד הדואר/התקשורת גם בתחומי 
המדינה, אך הדבר נעשה בתהליך של חפירה, בקצב של מאות מטרים ביום. הטמנת כבלים בעומק 

זה באמצעות מחרשה, בקצב של מספר קילומטרים ביום, הייתה אז חידוש של ממש.
בהמשך הוגדלה הקיבולת ל־600 אפיקים, מה שחייב הרכבת מגברים כל � ק״מ.  �7

CCITT G.343 ראו  �8
הכבלים המצריים היו כבלים עם בידוד נייר ומעטה עופרת. הכבלים החדשים שהונחו היו עם בידוד   �9

פלסטי ומעטה פלסטי.
איתות E & M נועד לעורקי מרכזיות פרטיות.  50
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חלק גדול מהאפיקים בין מרכז הארץ לסיני הסתיימו במתקן ׳דגל 3׳ בקריה בתל 
אביב. במתקן היה חדר נושאים עם לוח ח״ח )חוליות חית( גדול שהופעל בידי משרד 

התקשורת. בחדר הצמוד פעלה הבקרה הצבאית, שהייתה כפופה לקטל״ם מטכ״ל.
מערך המיתוג המבצעי היה מבוסס על רכזות טלפון שהותקנו ותוחזקו בידי אנשי 
משרד התקשורת והופעלו בידי טלפניות )חיילות(. רכזות הטלפון תמכו בעורקים 
 ,91 דגם  סוגים:  משני  והיו  מגנטו  באיתות  או  מרכזית  סוללה  באיתות  ושלוחות 
שאיפשרה חיבור 30 קווי חוץ ו־30 קווי פנים, עד �5 מהם ׳שלוחות רחוקות׳, עם 
)ניתן  בו־זמנית  �1 שיחות שונות  עד  לקיים  היה  וניתן  מערכת ממסרים מתאימה, 
היה להפעיל עמדה בודדת או צמד עמדות(; דגם 93, שהותקנה ברפידים, בשארם 
א־שייח׳, בפיקודים ובמטכ״ל, איפשרה לחבר ב׳מכפלה׳ מספר רב של רכזות, כאשר 

כל מרכזנית יכלה לקיים בו זמנית עד �1 שיחות. 
לאחר מלחמת יום הכיפורים שולבו במערך המיתוג המנהלתי בסיני שלוש מרכזיות 
 :SE-50 צעד־אחר־צעד  של  בטכנולוגיה  היו  שתיים  אלקטרו־מכניות.51  אוטומטיות 
שלמה  מרחב  במפקדת  מנויים   �00 של  ומרכזיה  ברפידים  מנויים   �00 של  מרכזיה 
בשארם א־שייח׳. מרכזיה של 300 מנויים בבסיס חיל האוויר איתם )שדה תעופה אל 
גורה, מזרחית לאל עריש, שהוקם בשנת 1976(, הייתה בטכנולוגיה ׳חצי אלקטרונית׳ 
מדגם Siemens Albis ESK 8000. במרכזות אלה, חיוג ממנוי למנוי נעשה על ידי חיוג 
ישיר של � ספרות. במרץ 1971 עבר צה״ל לחיוג בין־עירוני אוטומטי, ועם כינון מיתוג 
אוטומטי בסיני התאפשר גם בסיני חיוג בין־עירוני אוטומטי. חיוג למנוי במחנה אחר 
באותו מרחב נעשה על ידי חיוג הקידומת ׳0׳, חיוג הקידומת של המרכזיה המבוקשת 
וחיוג מספר המנוי )לדוגמה: חיוג מרפידים למנוי 3�30 במפקדת פיקוד דרום בבאר 
חיוג  חייב  אחר  במרחב  במחנה  למנוי  חיוג   ;)0�3�30 חיוג  חייב   )� )קידומת  שבע 
המנוי  מספר  וחיוג  המבוקש,  המחנה  וקידומת  המרחב  קידומת  חיוג  ׳00׳,  הקידומת 
)לדוגמה: חיוג מרפידים למנוי ��30 במחנה מטכ״ל חייב חיוג קידומת ׳3׳ למרחב תל 

אביב וקידומת � למחנה מטכ״ל, כך: 003���30(.
הקשר עם המערכת האזרחית ועם הבית היה חשוב. ברוב המרכזיות האוטומטיות 
צבאי  )מרכז  מצ״א  באמצעות  קושרו  ידניות  ורכזות  אזרחיים,  חיוג  קווי  הופעלו 
ארצי( בקריה בתל אביב. בשגרה ובחירום הופעלו ׳ניידות חיוג׳, שאיפשרו לחיילים 
ומוגבלת, שכן חייל המתין לתורו  להתקשר הביתה.�5 התקשורת הייתה מסורבלת 

מחלקת מערכות נייחות החלה להתקין בצה״ל מרכזיות ספרתיות )דגם TX-1 תוצרת טלרד( כבר   51
בשנת 1981, אך בסיני לא היה שימוש במרכזיות אלה.

באותה עת לא היו בישראל טלפונים בכל בית. בשנת 1967 היו בישראל רק ��� אלף קווי טלפון   5�
)ותור של 35 אלף ממתינים לקו טלפון(. בשנת �198 היו בישראל רק 977 אלף קווי טלפון )ותור 

של 197 אלף ממתינים(. טלפון סלולרי החל לפעול בארץ רק בשנת 1987.
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מאוחרות,  לילה  בשעות  כלל  בדרך  ליחידה,  או  למעוז  שהוקצתה  בשעה  לשיחה 
צעק למרכזנית במצ״א את המספר המבוקש והיא חייגה עבורו. אם שפר מזלו של 
לא  איכות הקו  וכשהוקם הקשר –  נענתה,  והשיחה  היה תפוס  לא  החייל, המספר 
נשפו  וחבריו קצרי הרוח, הממתינים אף הם לשיחה,  הייתה תמיד מן המשובחות, 
בעורפו ודחקו בו לסיים. מרבית השיחות הצטמצמו ל״הלו־הלו, מה נשמע?״, והיו 

יותר דרישת שלום וסימן חיים מאשר שיחה של ממש.
טלפונים  מילואות  וצבאיים,  אזרחיים  שונים,  מסוגים  טלפונים  כלל  הקצה  ציוד 
ייעודיות, שהותקנו ותוחזקו בידי אנשי משרד התקשורת )מתוצרת תדיראן תקשורת 

ובית המלאכה המרכזי של משרד התקשורת(, ומילואות טלפונים צבאיות.53
בנוסף לטלפוניה הופעלה מערכת טלגרפיה ענפה, שנודעה לה חשיבות מבצעית 
רבה. מערכת זו התבססה בחלקה על ציוד נושא ייעודי לטלגרפיה ובחלקה על ציוד 
S+DX צבאי טג-� )שהעביר על אפיק שמע ערוץ טלגרפיה יחד עם ערוץ דיבור(.�5 

מערכות הטלגרפיה חייבו התקנת הארקה איכותית בצמתים.55
צומת  הוקם  ובהמשך  המצרי,  הצומת  על  תחילה  התבסס  ברפידים  הצומת 
תקשורת גדול במבנה תת־קרקעי מוגן אב״ך )אטומי, ביולוגי, כימי(. במחנות צה״ל 
מאולתרים  ובבונקרים  קשר  בתיבות  בתחילה  תקשורת,  צמתי  הוקמו  סיני  במרחב 
במבנים  וחלקם  מוגנים  תת־קרקעיים  במבנים  חלקם  מסודרים,  במבנים  ובהמשך 
עיליים. צומת טיפוסי כלל חדר תמסורת )בו הותקן ציוד סיום לכבילים, ציוד רדיו 
מעבר  ׳בקבוקים׳,  הותקנו  )בו  הכבילים  לסיום  חדר  למרכזיה,  חדר  נושא(,  וציוד 
כבילים(,  מכבל משוריין לכבל פלסטי שעבר בתוך המבנה, בדרך כלל על סולמות 
חדר למס״ר )מסגרת סעף ראשית,56 שהייתה בנוייה ממספר ניצבים, עליהם הותקנו 
הכבל  את  אחד  מצד  ומלחימים  מלפפים  היו  עליהם  זוג,   100 או   50 של  ׳בלוקים׳ 
העיקריים,  ג׳מפר(.57 הצמתים   – שני מגשר  ומצד  לציוד,  או  למבנה  שיוצא מחוץ 
שכל אחד מהם אויש בטכנאי של הקטל״ם, היו ביר תמדה, אל עריש, ג׳בל יעלק, 
בסיס חיל האוויר איתם, יחידת הבקרה של חיל האוויר בג׳בל אום־מרג׳ום, מיתלה, 
את  התקשורת  משרד  אנשי  איישו  בנוסף  סודר.  ראס  הים  חיל  בסיס  רודס,  אבו 
בדרך  הייתה  בצומת  המשמרת  ברפידים.  היה  המרכזי  הצומת  לבני.  בג׳בל  הצומת 

כלל משמרת שבועית )שבוע בצומת, ואח״כ חוזרים ליחידה(.

מילואות טלפונים איפשרו ריכוז מספר נל״נים למשתמש אחד, ובחדרי־מלחמה )חמ״לים( איפשרו   53
לגורמים שונים גישה לאותו קו נל״ן. בדרך כלל הם איפשרו גישה גם לקו חיוג.

ראו: רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב, עמ׳ �91.  5�
מישק הטלגרפיה היה ׳פולרי׳: ז״י, פלוס או מינוס 80 וולט, בזרם של כ־�0 מילי־אמפר. בחיבור   55

דו־תילי שימש תיל אחד לשידור ותיל שני לקליטה, והמעגל נסגר דרך הארקה. 
MDF – Main Distribution Frame  56

חברת בזק עברה להשתמש בבלוקים נתיקים ללא הלחמה )Krone( רק בשלהי שנות השמונים.  57
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הקטל״ם  וביחידת  המחשבים(,  עידן  לפני  היה  )זה  ידניים  כולם  היו  הרישומים 
ברפידים הופעל משרד טכני שניהל את הרישומים והחזיק מידע על כל הניתובים. 
עורקי  על  שפעלו  ואפיקים  פיזיים  אפיקים  בין  אבחנה  על  יתירה  הקפדה  הייתה 
רדיו טלפון. למניעת טעויות סומנו אפיקים פיזיים במספר בלתי זוגי )1 ,3, 5 וכו׳( 

ואפיקי רדיו סומנו במספר זוגי )�, �, 6 וכו׳(.
נושא אספקת אנרגיה היה נושא מרכזי באמינות התקשורת, ובעיה קשה באותה 
הדואר  משרד  של  הציוד  ניידים.  גנרטורים  היה  העיקרי  החשמל  מקור  שכן  עת, 
פעל ממערכות ז״י �8 וולט )הקוטב החיובי מוארק(. לצומת היו צמודים גנרטורים 
תאי  כלל  בדרך  וולט,   � של  תאים  )עם  מצברים  חדר  היה  ובצומת  דלק,  ומיכלי 

זכוכית, בקיבולת שהספיקה ל־8 שעות עבודה( וחדר מיישרים )מטענים(.
ישעיהו גרינולד,58 אז חייל בשירות חובה שסיים קורס מפעילי ציוד נושא, מספר 
על השתלמות בת שלושה ימים בתחנת אשל בבאר שבע, להכרת ציוד רדיו טלפון 
וציוד נושא של משרד הדואר, ״בדצמבר 1969 נסעתי לסיני אחרי שהשיגו לי עשר 
לרפידים.  אביב  מתל  שהגיע   ,100 בקו  אגד  לאוטובוס  כרטיס  לתשלום  לירות 

התייצבתי במחנה הקטל״ם בבסיס חיל האוויר בפני רס״ן פנחס כץ. לאחר ההלם 

לצומת  נשלחתי  רס״ר,  ועבודות  רס״ן פנחס[  ]עם  הריאיון  המדבר,  של  הראשוני 

תעלת  את  המוקדמות  הבוקר  בשעות  ראו  ממנו  נישא,  הר  על  במיתלה,  הקשר 

סואץ. המתקן היה בנוי בבונקר קשתות, מקשתות רוסיות שנלקחו שלל במלחמת 

׳גד״ם׳...  המילה  כתובה  עליו  ירוק/שחור  השריון  בצבע  שלט  ולידו  הימים,  ששת 

מתח  שהפיקו  יכ-131[59  ניידים,  ]גנרטורים  ׳פק־פקים׳  מספר  פזורים  היו  בשטח 

׳פק־פק׳ הספיק רק  110 וולט שבעזרת שנאי הועלה ל־220 וולט. מיכל הדלק של 

לשעתיים־שלוש, והעבודה הייתה סיזיפית, ולעיתים תחת רוחות וגשמים, כאשר 

רבות  משיכות  לאחר  גם  התניעו  לא  השמיים,  כיפת  תחת  שעמדו  ה׳פק־פקים׳, 
בכבל ההתנעה... היה דרוש 220 וולט, כי הציוד ]של משרד הדואר[ היה שפופרתי 

וזקוק ל־220 וולט. כל אחד מהחיילים הפעיל את ה׳פק־פקים׳ בתורנות שלו במשך 

שבועיים, אחר כך שבוע חופש, ואחר כך שבועיים בצומת ראס סודר... רק בהמשך 

והיינו מתדלקים  קוו״א שניזון מסולר,   8 בגנרטור חד־פאזי  הוחלפו ה׳פק־פקים׳ 

את הגנרטור מחביות סולר בעזרת משאבה ידנית...״.

יליד תל אביב, 1951. בוגר מכללת אורט סינגאלובסקי במגמת טלפון. התגייס בשנת 1969 ושירת   58
כמפעיל ציוד נושא בקטל״ם סיני. השתחרר בשנת �197 והחל לעבוד במשרד התקשורת, כטכנאי 
וחשמלאי  הנדסאי  לתואר  לימודים  השלים   .1983 עד  עבד  שם  האלה,  בעמק  הלוויינים  בתחנת 
וביחת״ם  הכיפורים  יום  במלחמת  סיני  בקטל״ם  במילואים  שירת  חשמל.  בנושאי  ועסק  מוסמך, 

צפון במלחמת שלום הגליל.
ראו: רוזן ונגל, שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב, עמ׳ �19-�17.  59
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נעשה מאמץ להתקין ׳הורדה׳ עבור קו טלפון בכל צומת למטרות פיקוח תנועה 
)נפ״קים(, כאשר כל הקווים התרכזו במרכזיה ברפידים.

שהיו  כוחותינו,  בידי  הן  בכבלים,  פגיעות  למנוע  בניסיון  מתמיד  עיסוק  היה 
בידי  והן  בכבלים,  פגיעה  תוך  לעיתים  כבישים,  בצידי  מתקנים  ומקימים  פורסים 

׳גנבי נחושת׳ מקרב הבדואים. 
החיים  על  היקשה  סיני  של  המדברי  האקלים  קלים.  היו  לא  העבודה  תנאי 
בחורף(.  ושיטפונות  בקיץ  חול  סופות  בלילה,  קר מאוד  ביום,  )חם מאוד  והעבודה 
לעובדים  במיוחד  נוסף,  קושי  היה  ומהמשפחה,  מהבית  הניתוק  מהארץ,  הריחוק 

האזרחים של משרד הדואר )שמשנת 1971 נקרא בשם משרד התקשורת(.

ציוד רדיו טלפון FM 24/400 )24 אפיקים בתחום 400 מה״ץ( בשימוש משרד התקשורת
דגם עם שפופרות ריק, שהותקן עד שלהי שנת 1969

באדיבות Siemens Historical Institute. כל הזכויות שמורות לחברת Siemens, גרמניה
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ציוד רדיו טלפון FM 24/400 )24 אפיקים בתחום 400 מה״ץ( בשימוש משרד התקשורת
דגם מתקדם, על טהרת רכיבי המצב המוצק

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

יחידת אפיקים בארגז נשיאה, בשימוש משרד התקשורת
 1 - ממיר איתות EOB לאפיק )12 יחידות(, 2 - יחידת אפיק )12 יחידות(, 3 - אפנן תת־קבוצה, 

4 - מגבר קבוצה ואפנן קבוצה, 5 - מסנן, 6 - מתנד, 7 - יחידת בדיקה, 8 - ספק זרם צלצול 
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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יחידת אפיקים בארגז נשיאה, בשימוש משרד התקשורת
1 - מתנד 114 קה״ץ, 2 - יחידת בדיקה, 3 - מאפנן וגלאי, 4 - מסנן קבוצתי, 5 - מחבר הזנת 

ז״ח, 6 - אפנן קבוצתי, 7 - בקר תדר ניווט )Pilot( 60 קה״ץ, 8 - ספקי כח )שתי יחידות(
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

מערך אנטנות יאגי לעורק רדיו טלפון 
בתחום 400 מה״ץ, בשימוש משרד התקשורת

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 
והתקשוב
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מערכת FM 24/400 בין רפיח לאל עריש, צומת אל עריש, 1972
אנשי משרד התקשורת, מימין לשמאל: טכנאי הנושאים תומאס דויטש,60 טכנאי הנושאים יעקב 

GEC אלטרס,61 הנהג איליה אוסטרנובסקי )יושב(; מימין: ציוד נושא טלגרפיה תוצרת
מקור: יעקב אלטרס

ממילא  בשכונת  גדל   .19�8 בשנת  משפחתו  עם  ארצה  עלה   .19�6 הונגריה,  בודפשט,  יליד   60
בשנת   .)1966-196�( הקשר  בחיל  חובה  שירות  אליאנס.  בבי״ס  חשמל  מגמת  בוגר  בירושלים. 
1968 התקבל לעבודה במשרד הדואר בבינוי מרכזות. שירת במרחב סיני בהקמת תחנות נושאים 
נושאים בירושלים. פרש לגמלאות  )1973-1969(. בתום שירותו בסיני חזר לעבוד בבינוי תחנות 

בשנת 1998. נפטר בשנת ��01.
הקשר.  בחיל  ל״א  כטכנאי   )1966-196�( בצה״ל  שירת  בזק.  מכללת  בוגר   .19�6 ירושלים  יליד   61
מחלקת  מנהל  סגן  נושא.  וציוד  רדיו־טלפון  כטכנאי  התקשורת  במשרד  לעבוד  החל  שחרורו  עם 
נושאים במרחב סיני במשרד התקשורת מתחילת שנת 1969 עד אמצע שנת �197. מנהל מחלקת 
קשר ושידור במחוז ירושלים והדרום בחברת בזק משנת �199 עד פרישתו בשנת ��00. עוסק מאז 

בפיתוח בתחום הדמיה רפואית.
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מחרשת כבלים כבדה, ששימשה בידי משרד התקשורת להטמנת כבלים במרחב סיני
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

הטמנת כבל קואקסיאלי בסיני 
באמצעות מחרשת כבלים

מקור: אוסף העמותה להנצחת 
חללי חיל הקשר והתקשוב
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סיים כבל קואקסיאלי, רפידים
מקור: אוסף העמותה להנצחת

חללי חיל הקשר והתקשוב

מיכל מגברים בכבל קואקסיאלי
מגברים הותקנו כל 4 ק״מ.

מקור: אוסף העמותה להנצחת 
חללי חיל הקשר והתקשוב
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טכנאי נושאים של משרד התקשורת מכוון משוון במגבר בכבל סימטרי במעבר המיתלה, 1972
הטכנאי יעקב אלטרס מכוון את רמת האותות בעזרת מד־רמה סלקטיבי

מקור: יעקב אלטרס

עמדת בחן בשימוש משרד 
התקשורת, תחילת שנות השבעים

מקור: אוסף העמותה להנצחת 
חללי חיל הקשר והתקשוב
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רכזת ידנית דגם 93, בתחזוקת משרד התקשורת
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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רכזת ידנית דגם 91, בתחזוקת משרד התקשורת 
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 

רכזת דגם 93, בתחזוקת משרד 
התקשורת, יוני 1970 

צלם: מיקי אסטל. באדיבות 
ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון

אוסף במחנה 1, 7410/94
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רכזת טלפונים דגם 91 בתחזוקת משרד התקשורת, תחילת שנות השבעים
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

מבנה ארגוני בצה״ל ובמשרד הדואר )התקשורת(

סטטיות  מערכות  ענף  בידי   1967 בשנת  נוהלה  בצה״ל  הנייחת  התקשורת  תשתית 
ושמה   ,1971 בשנת  למחלקה  שהפך  ראשי,  ואלקטרוניקה  קשר  קצין  במפקדת 
אל״ם  עמדו  המחלקה  בראש  )מע״ן(.  נייחות  מערכות  למחלקת  מכן  לאחר  שונה 
 אברהם זינגר )עד שנת 1976(, אל״ם יצחק )זכי( זך )1981-1976( ואל״ם פנחס כץ�6 

.)1986-1981(
הארץ  ממרכז  והמרחק  הנדרש  הנייחת  המערכת  שהיקף  ברור  היה  מלכתחילה 
מחייב הקמת יחידת קצין טלפונים מרחבי במרחב סיני, שתהיה מופקדת על שירותי 
התשתית הנייחת לצה״ל ותתאם את פעילות משרד התקשורת במרחב סיני. רס״ן 
)לימים סא״ל( שאול קושט,63 ששירת במלחמת ששת הימים בתפקיד קטל״ם )קצין 

יליד ירושלים, 1939. גדל והתחנך בבת־ים, בבי״ס יסודי ביאליק ובאורט יפו. התגייס לצה״ל בשנת   6�
1958 ושירת כטכנאי צ״ן בגדוד ׳אמירים׳. בוגר קורס קציני קשר בשנת 1961. שירת כמפקד מדור 
נייחות בסיני, קטל״ם מרכז במלחמת ששת  7, סגן רמ״ד מערכות במחלקת מערכות  צ״ן בבה״ד 
הימים, קטל״ם סיני במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים )197�-1969(. קודם לדרגת סא״ל 
מצרים  עם  השלום  להסכמי  הצבאית  הוועדה  חבר   .)1977-197�( מטכ״ל  קטל״ם   .197� בשנת 
ראשון  תואר  בוגר   .)1986-1981( מע״ן  רמ״ח   .1981 בשנת  אל״ם  לדרגת  עלה   .)1980-1979(
וקורס  בריטניה  בצבא  תקשורת  הנדסת  קורס  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  החברה  במדעי 

קציני קשר מתקדם.
יליד כפר מרדכי, 19�1. בוגר כפר הנוער כנות. התגייס לצה״ל בשנת 1958, הוכשר כאלחוטן מורס   63
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הראשונים  השלבים  את  הוביל  הראשון,  סיני  כקטל״ם  מונה  דרום  מרחבי(  טלפונים 
מלחמת  אחרי  מהקמתה  עליה  ופיקד  בסיני,  הנייחת  והמערכת  היחידה�6  הקמת  של 
)לימים סא״ל( שלמה  ששת הימים עד שנת 1968. מפקדי היחידה הבאים היו רס״ן 
בר־נס65 )1969-1968(, רס״ן )לימים אל״ם( פנחס כץ )197�-1969(, סא״ל שלמה בר־

)1978-1976(, סא״ל  כהן66  )אברום(  )לימים אל״ם( אברהם  )�1976-197(, סא״ל  נס 
)מאמצע 1979  בר־אילן68  יוסף  וסא״ל   )1979-1978( אלקבץ67  יצחק  אל״ם(  )לימים 
ועד הפסקת פעילות היחידה ב־�5 בינואר 1980, עם הנסיגה לקו אל עריש – ראס 

מוחמד(. 

ושירת בגוש באר שבע וכמדריך בבה״ד 7. סיים קורס קצינים בשנת 1963. שירת כקצין קשר קווי 
)1968-1967(. קטל״ם  סיני  וקטל״ם  הימים  בתקופת מלחמת ששת  דרום  דרום, קטל״ם  בפיקוד 
מרכז )1971-1969(. לאחר שחרורו מצה״ל הוביל את נושאי ההתקנות והייצור בחברת טלרד ואת 

אבטחת המוצר בחברת אורכית, וכיום מנהל מחלקת אבטחת המוצר בחברת אינדיגו.
יחידת קטל״ם סיני כונתה בשם יחידת חי״ק �55.  6�

בית  במושב  והתיישב   ,19�9 בשנת  משפחתו  עם  ארצה  עלה   .1931 בולגריה,  קיוסטנדיל,  יליד   65
עריף. התגייס לצה״ל בשנת 1951, שירת בחיל הקשר כמדריך בבה״ד 7 והשתחרר בשנת �195. 
בשנת 1956 התגייס לצבא קבע, ושירת בתפקידי הדרכה ופיקוד בפלוגות קשר בחטיבות שריון. 
בשנת 1957 עבר לענף מערכות סטטיות במפקדת קצין קשר ראשי, שירת במגוון תפקידי מטה 
וקודם לקצונה. שירת פעמיים  ותאום פעילויות משרד הדואר עבור צה״ל,  ושדה בתכנון, פיקוח 
בענף  אוויר  חיל  רמ״ד   .)1976-197�( סא״ל  ובדרגת   )1969-1968( רס״ן  בדרגת  סיני:  כקטל״ם 
ארציים  פרויקטים  מרכז   .)1973-1969( במקשר״ר  סטטיות  מערכות  במחלקת  מבצעית  הפעלה 
בחיים   .1977 בשלהי  מצה״ל  השתחרר   .)1977-1976( במקשר״ר  סטטיות  מערכות  במחלקת 
האזרחיים עבד בהנכ״ל ולאחר מכן פתח משרד ייעוץ עצמאי לנושאי תקשורת. בוגר קורס קציני 

קשר מתקדם. נפטר בשנת ��01.
יליד בגדד, עירק בשנת ��19. עלה לארץ בשנת 1951. בוגר תיכון בליך ברמת גן. התגייס לצה״ל   66
קשר  קצין  כסגן   ,�0� בגדוד  קשר  כקצין  שירת   .196� בשנת  קצינים  קורס  סיים   .1963 בשנת 
בחטיבה 35 במלחמת ששת הימים, כסגן קצין קשר בחטיבה �1 במלחמת ההתשה )1969-1968(, 
כקצין קשר מרחב שלמה )1971-1969( וכסגן מקשא״פ מרכז במלחמת יום הכיפורים. עלה לדרגת 
סא״ל בשנת 1975 ושירת כרע״ן הפעלת מערכות נייחות במחלקת מע״ן במקשר״ר )1976-1975( 
וכקטל״ם סיני )1978-1976( )בתקופתו שונה שם היחידה מקטל״ם ליחת״ם(, מפקד גדוד הקשר 
גייסי.  קצין קשר  סגן   ,)198�-1980(  7 בבה״ד  אימון מפקדים  רע״ן   ,)1980-1978( מרכז  בפיקוד 
עלה לדרגת אל״ם בשנת 1983 ושירת כקצין קשר גייסות השריון ורמ״ח קשר מפח״ש. השתחרר 

בשנת 1986. הקים ומנהל את חברת אלסיב מערכות תקשורת בע״מ.
יליד תל אביב, 19�9. התחנך ברמת גן. התגייס בשנת 1967, הוכשר כאלחוטן וסיים קורס קצינים   67
שקד  סיירת  של  קשר  קצין  דרום,  פיקוד  של  הקשר  בגדוד  הפעלה  כסמ״פ  שירת   .1968 בשנת 
)197�-1969(, מ״פ רדיו בגדוד ׳אמירים׳ וסמג״ד בגדוד הקשר של פיקוד דרום. קורס קציני קשר 
מתקדם בארה״ב )1978-1977(. בשנת 1978 עלה לדרגת סא״ל. מפקד יחת״ם סיני )1979-1978(. 
מפקד גדוד ׳אמירים׳ )1981-1979(. מפקד גדוד קשר בפיקוד צפון, קטל״ם מטכ״ל וקצין שלישות 
חיילי. בשנת 1985 עלה לדרגת אל״ם ומונה למפקד בסיס מטכ״ל. השתחרר בשנת 1988. מנכ״ל 

העיר הוד השרון )�00�-1989(. נפטר בשנת �003.
יליד וורשה, פולין, 1935. נדד בתקופת המלחמה לברית המועצות. אביו נרצח בטבח יער קאטין   68
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ובסיס  מרחבית(,  תקשורת  )יחידת  ליחת״ם  היחידה  שם  שונה   1977 בשנת 
היחידה עבר מבסיס חיל האוויר ברפידים )שם פעל מהקמת היחידה( למחנה חדש 

שנבנה בסמוך לצומת הקשר ברפידים.
פעילויות  ושתי  לוגיסטיקה(  שלישות,  )מבצעים,  מטה  גופי  כללה  היחידה 
 – השנייה  ברפידים;  והמנהלתית  המבצעית  הרכזת   – האחת  מרכזיות:   תפעוליות 
סיני.  במרחב  הנייחת  התקשורת  תשתית  תחנות  ותפעול  המרחבי  הבקרה  מערך 
השירותים  התשתיות,  כל  של  )ידניים(  רישומים  שניהל  טכני,  משרד  הופעל  כן 

והניתובים.
)לטלפוניה  נל״ן  קווי  באמצעות  חלקו  היחידה,  באחריות  שסופק  הקווי  הקשר 
וטלגרפיה. סמוך למלחמת יום הכיפורים הותקנו קווים ראשונים להעברת נתונים( 
ועיקרו באמצעות רכזות ידניות, היה הקשר העיקרי של יחידות צה״ל בסיני. הרכזות 
הידניות, שאוישו �� שעות ביממה בידי עשרות מרכזניות, היו ׳מרכז העצבים׳ של 
׳סם  היה  הביתה  והקשר  אלה,  רכזות  בשירותי  תלוי  שהיה  בסיני,  צה״ל  פעילות 

חיים׳ חיוני למורל היחידות בסיני.
מרכז הבקרה המרחבי ברפידים, יחד עם הטכנאים שאיישו �� שעות ביממה את 
כל מתקני תשתית הקשר הנייח במרחב )׳תחנות׳, בעגת אותם הימים(, במשמרות 
של מספר שבועות )אחרי זה כמה ימים חופש, וחזרה למשמרת באותה ׳תחנה׳ או 
ב׳תחנה׳ אחרת( נתנו מענה מיידי לכל צורך שהתפתח ופתרון מיידי לאיתור ותיקון 
)ז״ח  תקינה  כוח  אספקת  אבטחת  היה  עסקו  הם  בהם  המרכזי  הנושא  תקלה.  כל 

וז״י(, שינויי ניתובים וסיוע באיתור תקלות.69
נייחות  מערכות  לענף  כפוף  היה   ,)1977 משנת  סיני,  )יחת״ם  סיני  קטל״ם 
במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי )משנת 1971 עוזר קשר למערכות סטטיות, 
משנת 1980 מחלקת מערכות נייחות(. הקטל״ם ואנשי היחידה עמדו בקשר קבוע, 
ויחידות היבשה,  )פיקוד דרום  כוחות צה״ל במרחב  יומי, עם קציני הקשר של  יום 

בית ספר מקצועי  בוגר   .19�8 19�6. עלה ארצה עם אמו בשנת  לפולין בשנת  חזר   .19�0 בשנת   
שירת  סיני  במלחמת   .8� שריון  בגדוד  כטנקיסט  ושירת   1953 בשנת  התגייס  אביב.  בתל  ׳שבח׳ 
סטטיות  מערכות  בענף  קבע  לשירות  התגייס   1958 בשנת   .��7 בגדוד  כטנקיסט  במילואים 
פעילויות  ותאום  פיקוח  בתכנון,  ושדה  מטה  תפקידי  במגוון  ושירת  ראשי  קשר  קצין  במפקדת 
משרד הדואר עבור צה״ל. הוסמך לקצונה בשנת �196 ושירת כסגן קטל״ם מטכ״ל, קטל״ם דרום 
ואלקטרוניקה ראשי.  קצין קשר  נייחות במפקדת  ותפקיד מטה במחלקת מערכות   )1973-1966(
בשנת 1979 עלה לדרגת סא״ל ומונה למפקד יחת״ם סיני )1980-1979(. השתחרר בשנת 1983. 
בחיים האזרחיים עבד בהנכ״ל. פרש לגמלאות בשנת 1993. שליח עליה מטעם הסוכנות היהודית 

בברית המועצות לשעבר )1995-1993(.
התלות המבצעית בקשר הקווי והמרחקים הארוכים של סיני, בצד מגבלות הטכנולוגיה האנלוגית   69
בבעלי  הקשר  מתקני  של  צמוד  איוש  חייבו  מרחוק(,  יעיל  ניטור  איפשרו  )שלא  עת  אותה  של 

מקצוע.
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יחידות חיל האוויר, יחידות חיל המודיעין והמערך הלוגיסטי( ותיאמו את פעילויות 
גורמי מרחב סיני במשרד הדואר )משרד התקשורת מתחילת שנת 1971(. קטל״ם 
סיני קבע סדרי עדיפויות לפעילות מרחב סיני במשרד הדואר ותיאם את פעילותם 
עם גורמי הצבא. קציני וחיילי קטל״ם סיני איישו ותפעלו צמתי תקשורת חשובים 

וליוו מקרוב את פעילויות אנשי מרחב סיני במשרד הדואר.

יחת״ם סיני - תג יחידה
ליחידה הוענק תג יחידה משלה בשנת 1977. עד אז ענדו חיילי היחידה את תג מקשר״ר

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

צומת הקשר בראס סודר, 1972
אוסף אמנון בן ציון, באדיבות ארכיון יד בן צבי, ישראל נגלית לעין, 3215.0018.173

תג יחת״ם סיניתג מקשר״ר
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היה שיתוף פעולה הדוק בין צה״ל ומשרד הדואר )התקשורת(, בתמיכת מנכ״לי 
סורוקר,70  שמחה  אחריו:  הבאים  והמנכ״לים  לביא  )אישי(  ישעיהו  הדואר  משרד 
משה )מוסיק( גדרון וגדעון לב.71 במשרד הדואר הוקם ׳מרחב סיני׳, בראשותו של 
זיו73 )שהוחלף בהמשך  נסים ליזמי,�7 שדיווח למנהל מחוז ירושלים והדרום, יעקב 

במשה ליטמנוביץ�7(.
משרד התקשורת הקים ׳מחנה קדמי׳ ברפידים, עם חדרי מגורים נוחים, משרדים, 
חדר אוכל, מחסנים וסככות רכב, ומחנות נוספים בשארם א־שייח׳, בג׳בל ליבני, באל 

שירת  העצמאות  במלחמת  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  כלכלה  בוגר   .19�8 ירושלים,  יליד   70
בגדוד מוריה בקרבות בירושלים. עבד באגף התקציבים במשרד האוצר ומונה לראש האגף בשנת 
1958. בשנת �196 מונה לציר כלכלי בשגרירות ישראל בריטניה. בשנת 1968 מונה למנכ״ל משרד 
הדואר )ששמו שונה במהלך כהונתו למשרד התקשורת(, תפקיד אותו מילא עד שנת 1976. לאחר 

מכן מונה למנכ״ל בנק איגוד. נפטר בשנת ��00.
יליד גרמניה, ��19. עלה ארצה עם הוריו בשנת 1936. התחנך ברמתיים. למד הנדסה בבריטניה,   71
חזר ארצה בשלהי שנת 19�7 ושירת במעבדה המרכזית של שירות הקשר. ביצע סדרת תפקידים 
מבצעים,  מחלקת  מהנדס   .)1967-1965( רדיו  קשרי  מהנדס  הדואר:  במשרד  ההנדסה  בשירותי 
כלל  חברת  נציג   .)1978-1970( ההנדסה  שירותי  מנהל   .)1970-1967( מיוחדות  ומערכות  תאום 
הקמת  מיזם  הגה  גלובסקום.  חברת  את  הקים   .)198�-1979( התקשורת  משרד  מנכ״ל  בארה״ב. 
חברת  בידי  הוקם  הכבל  הראשונים.  בשלבים  אותו  וניהל  לאיטליה  מישראל  תת־ימי  אופטי   כבל 
ישראל  את  שחיבר  העיקרי  הכבל  והיה   1999 בשנת  נחנך  שמו(,  על  לב,  כבל  כונה  )הכבל   1 מד 

לעולם עד שנת ��01. נפטר בשנת 1997.
במרחב  העבודות  את  להוביל  התנדב  בירושלים.  עילית  רשת  מחלקת  את  ניהל  ירושלים.  יליד   7�
סיני בשנת 1967 ועמד בראש מרחב סיני במשרד התקשורת. נהרג בפברואר �197 בנסיעה מסיני 
למרכז הארץ בתאונת דרכים סמוך לרפיח, כאשר רכבו סטה מהכביש ופגע בעץ בעוצמה רבה. יחד 
הועברה  רפידים  פינוי  ועם  ברפידים,  הוקמה  לזכרם  זיכרון  אבן  עמדי.  שמואל  הכבלר  נהרג  עמו 

לחצר תחנת איתנים בהרי ירושלים.
שליד  התיכון  הספר  בית  בוגר   .1938 בשנת  לארץ  עלה  בברלין.  והתחנך  גדל   .19�� פולין,  יליד   73
האוניברסיטה בירושלים. למד הנדסת חשמל והנדסת מכונות בטכניון בחיפה. עבד בתחנת שידור 
והדרום  ירושלים  וקשר  רדיו במשרד הדואר. מהנדס מחלקת שידור  וכמהנדס  של הצבא הבריטי 
בשירותי ההנדסה במשרד הדואר )1967-1955(. מהנדס מחוז ירושלים והדרום בשירותי ההנדסה 
במשרד התקשורת )1978-1967(, מנהל שירותי ההנדסה במשרד התקשורת משנת 1978, סמנכ״ל 
יצא לגמלאות בשנת 1987. הרצה במכון  ותכנון של חברת בזק עם הקמתה בשנת �198.  הנדסה 

׳לב׳ ובאוניברסיטה העברית בירושלים במסגרת תכנית ׳תלפיות׳. נפטר בשנת �016.
מפעלי  עבור  תפירה  מכונות  בתיקון  ועבד   19�1 בשנת  לגטו  נשלח   .19�6 פולין,  לודז׳,  יליד   7�
וובלין  הריכוז  למחנה  עבר  משם   ,19�� ביולי  אושוויץ  ההשמדה  למחנה  נשלח  בגטו.  הטקסטיל 
בפוליטכניקום  חשמל  הנדסת  למד  לפולין,  חזר   .19�5 במאי  האמריקאי  הצבא  בידי  ושוחרר 
בשנת  ארצה  עלה  הפולני.  התקשורת  במשרד  בין־עירונית  תמסורת  בתכנון  ועבד  בוורוצלב 
שם  הדואר,  במשרד  ההנדסה  בשירותי  ורשת  תמסורת  במחלקת  לעבודה  מיד  והתקבל   1957
התקדם עד לתפקיד מהנדס מחלקת תמסורת ורשת משנת 1973. מהנדס מחוז ירושלים והדרום 
בזק  בחברת  והדרום  ירושלים  מחוז  מנהל   .1979 משנת  התקשורת  משרד  של  ההנדסה   בשירותי 

)�1993-198(. מנהל טכני של מיזם תקשורת של חברת בזק בפולין. נפטר בשנת ��01.
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ברפידים,  היה  שמרכזה  בסיני,  התקשורת  משרד  של  השלוחה  ובמיתלה.  עריש 
נוהלה בידי נסים ליזמי וסגנו יעקב עטרי,75 שהחליפו לאחר מותו בשנת �197. 

עם מינוי יעקב עטרי למנהל מונה יצחק קליין76 לסגנו, והוא הוחלף בהמשך בידי 
אברהם )אבי( רוזנפלד.77

מאיר   – כבלים  ענף  היו:  הצבא  גורמי  עם  הדוק  בקשר  שעמדו  הענפים  מנהלי 
יום  מלחמת  אחרי  שהוחלף  פורוש,  יהושע   – ורדיו  נושאים  תמסורת  ענף   פורשוט; 

יליד פרס, ��19. עלה לארץ בשנת 1951, וגדל באשקלון. שירת כלוחם בסיירת שקד )1960-1957(.   75
שירת  אשקלון.  מרכזת  מנהל  לתפקיד  כבלר  מתפקיד  והתקדם   ,1960 משנת  הדואר  במשרד  עבד 
במרחב סיני כסגן מנהל המרחב )197�-1968( וכמנהל המרחב )�198�-197(. לאחר מכן ניהל במרחב 
ירושלים והדרום של שירותי ההנדסה במשרד התקשורת את ביצוע התקשורת לפריסת צה״ל בנגב 

)פרויקט ׳רמון׳( והיה סגן מנהל יש״ם צפון ירושלים בחברת בזק. פרש בשנת 1998.
בזק  מכללת  בוגר  באשקלון,  וגר   1959 בשנת  הוריו  עם  ארצה  עלה   .19�8 הונגריה,  בודפשט,  יליד   76
בירושלים, 1966. שירת כטכנאי צ״ן בחיל הקשר. החל לעבוד במרחב סיני בשנת 1970. פרש ממשרד 

התקשורת בשנת 1973 והקים עם שותף מפעל עיבוד מתכת במעלה אדומים. נפטר בשנת 1986.
זוייבקה, סיביר, 19�5. המשפחה חזרה לפולין בשנת 19�6 ועלתה ארצה בשנת 1957. למד  יליד   77

במגמת טכנולוגיה בכפר הנוער הדסה נעורים. שירת בצה״ל )�1966-196( כטכנאי קשר בחטיבת 
במשרד  והדרום  ירושלים  במחוז  ורדיו  נושאים  תמסורת  בתחום  תפקידים  סדרת  ביצע  שריון. 
ובצוות  לרפידים  שבע  מבאר  הקואקסיאלי  הכבל  את  שהקים  בצוות  היה  היתר  ובין  התקשורת, 
תמסורת  ענף  כמנהל  סיני  במרחב  לאום־מרג׳ום.  שבע  מבאר  טלפון  הרדיו  עורק  את  שהקים 
מיזמי  והוביל   �001 בשנת  בזק  מחברת  פרש   .)198�-197� המרחב  מנהל  וסגן  ורדיו  נושאים 

תקשורת בחו״ל. יצא לגמלאות בשנת �009.

מחנה הדואר ברפידים, בימיו הראשונים
ברקע: קרוונים ששימשו למגורי אנשי משרד הדואר

צלם: יעקב ינון; מקור: ׳דואר׳, כסלו תש״ל - נובמבר 1969
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הכיפורים בידי אבי רוזנפלד; ענף מרכזיות, ציוד מנויים וכח – יצחק קליין, שהוחלף 
היו  התקשורת  משרד  אנשי  קורמן.78  ראובן  בידי  הכיפורים  יום  מלחמת  אחרי 

בכוננות מתמדת לטיפול בתקלות וקיימו שגרת תורנויות בדומה ליחידה צבאית.79

יליד שימקנט, קזחסטן, 1950. עלה ארצה עם הוריו בשנת 1959, וגר בקרית גת. בוגר מכללת בזק   78
בירושלים, 1969. שירת כלוחם בשריון בחטיבה 7 וביחידה 8�00. השתחרר באוגוסט �197 בדרגת  

הכיפורים,  יום  מלחמת  ערב   ,1973 בשנת  סיני.  במרחב  התקשורת  במשרד  לעבוד  והחל  סמ״ר, 
מונה למנהל מחלקת מרכזות, ציוד מינויים וכוח )המחלקה מנתה 7 עובדים(. עזב את סיני בשנת 
היה מנהל תחום  בזק  ותכנון. תפקידו האחרון בחברת  הנדסה  באגף  ועבר לתחום תמסורת   1980
ליו״ר  נבחר   �01� בשנת   .�003 בשנת  בזק  מחברת  פרש  ותכנון.  הנדסה  באגף  ואנרגיה  תשתיות 

עמותת גמלאי קרן מקפת, ובשנת �015 נבחר ליו״ר פורום גמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות.
ימי שביתה, הושוו תנאי העבודה של עובדי משרד התקשורת בסיני  במאי �197, לאחר שלושה   79

לתנאי העבודה של עובדי משרד הביטחון בסיני )מעריב, 15 במאי �197(.

ראשונים תמיד אנחנו...
צלם: יעקב ינון, שער ׳דואר׳, כסלו תש״ל - נובמבר 1969
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מפגש מנהלי משרד הדואר עם עובדי המשרד בסיני, רפידים, 1969
מימין לשמאל: מנכ״ל משרד הדואר שמחה סורוקר, מנהל שירותי ההנדסה משה אליהו 

ברמן,80 בלתי ידוע, סגן מנהל מרחב סיני יעקב עטרי. מקור: יעקב עטרי

מנהלי משרד הדואר ברפידים, 1970
מימין לשמאל: אברהם מיכאלי, יעקב עטרי, נסים ליזמי, מנהל תיקונים והתקנות באזור 

ירושלים במחוז ירושלים בשירותי ההנדסה פנחס פליגלר.81 מקור: יעקב עטרי

חשמל  הנדסת  לימודי  השלים  בירושלים.  העברית  בגימנסיה  למד   .1907 ירושלים,  יליד   80
 193� בשנת  החל  במצרים  הדואר  במשרד  השתלמות  ואחר   ,193� בשנת  ליברפול  באוניברסיטת 
כעוזר טכני למהנדס הראשי. עם קום המדינה בשנת 19�8 מונה כמנהל  בדואר המנדטורי,  לעבוד 
ההנדסה  שירותי  כמנהל  מונה   1965 בשנת  ההנדסה  שירותי  איחוד  ועם  רדיו   – ההנדסה  שירותי 

במשרד הדואר, תפקיד אותו מילא עד שנת 1970. נפטר בשנת 1995.
ירושלים  באזור  והתקנות  תיקונים  1937. מנהל  בירושלים משנת  ה׳הגנה׳  19�1. חבר  יליד צפת,   81
במחוז ירושלים בשירותי ההנדסה במשרד הדואר. עם הקמת חברת בזק בשנת �198 מונה למנהל 

יש״ם )יחידת שירותי מנויים( ירושלים. פרש לגמלאות בשנת 1987. נפטר בשנת �001. 
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מנהלי משרד התקשורת בסיור בסיני, אפריל 1972
מימין לשמאל: מהנדס מחוז ירושלים והדרום יעקב זיו, נהג פסח וייספוגל, 

מנהל מרחב סיני נסים ליזמי, סגן מנהל שירותי ההנדסה לארגון ומשאבי אנוש איתן )אנטין( 
ארנון,�8 סגן מנהל מרחב סיני יעקב עטרי. מקור: יעקב עטרי

תשתית הקשר הנייח במרחב שלמה

המרחק בין מפקדת מרחב שלמה בשארם א־שייח׳ ומרכז הארץ חייב פתרון ייחודי 
טרופוספרי  זירוי  עורק  על  המבוסס  פתרון  אימץ  וצה״ל  טווח,  ארוך  רד״ט  לקשר 

)Tropospheric Scatter( נייח.83

בוגר קורס מפקדי מחלקות בשנת ��19. קצין קשר  ב׳הגנה׳,  יליד 19�3. התנדב לשירות הקשר   8�
העצמאות.  במלחמת  אלכסנדרוני  בחטיבת   3� גדוד  להיות  שהפך  התיכון  במרחב   3 גדוד  של 
ביצע סדרת תפקידי פיקוד ומטה בחיל הקשר, מפקד גדוד ׳צמרת׳ ומפקד בה״ד 7 בדרגת סא״ל. 
השתחרר מצה״ל בשנת 1966, עבד בשירותי ההנדסה של משרד הדואר כמנהל ארגון והדרכה וסגן 
מנהל שירותי ההנדסה. עם הקמת חברת בזק עסק בהערכות החברה לשעת חירום. יצא לגמלאות 

בשנת 1989. נפטר בשנת �009.
נמצא  לא  אך  א־שייח,  לשארם  מאילת  קואקסיאלי  כבל  הנחת  לקדם  ניסה  התקשורת  משרד   83
 לכך תקציב. ראו מכתבו של מנהל שירותי ההנדסה גדעון לב מ־5 אוגוסט 1973, ארכיון המדינה

.ISA-mot-mot-000gssu
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נייח  הימים(  אותם  בעגת  )׳טרופו׳,  טרופוספרי  זירוי  עורק  הופעל   1970 ביולי 
1�0 אפיקים מצריפין לשארם א־שייח׳ באמצעות ממסר במצפה רמון.�8 הציוד היה 
ופעל  )1.7 עד 3.� גה״ץ(,   L בתחום  היה  העורק  ארה״ב.85   Philco חברת  מתוצרת 
עם שוני מרובע )Quad Diversity(, בתדר ובמרחב, בהספק שידור של 10 קילו־ואט 
קילו־ואט  א־שייח׳,  לשארם  רמון  מצפה  בין  בערוץ  רגל   60 בקוטר  אנטנות  ושתי 
אחד ושתי אנטנות בקוטר �0 רגל בערוץ בין מצפה רמון לצריפין, וסיפק ערוץ רחב 
סרט אנלוגי עליו הופעלו אפיקי דיבור בשיטת ריבוב תדר )FDM(. בספטמבר 1971 
הופעל עורק זירוי טרופוספרי נוסף, ממצפה רמון לשדה עציון, ליד אילת. עורקים 

אלה פורקו עם פינוי שארם א־שייח׳, בעקבות הסכם השלום עם מצרים.
אנשי המפתח בהקמת מערך הזירוי הטרופוספרי הנייח היו סא״ל )לימים אל״ם( 
עקיבא לנדן,86 שהיה באותה עת ראש ענף טכני במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה 
ראשי, שהוביל את הפרויקט, אז חידוש טכנולוגי ייחודי, בתהליכים מסודרים, בלוח 
זמנים מהיר ובאופן המוצלח ביותר, ורס״ן )לימים סא״ל( יוסף שר,87 אז ראש מדור 
קשר נייח בענף טכני במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי, שביצע בפועל את 
המדידות המדויקות באתרים לקביעת מיקומי האנטנות, פיקח על הקמת המבנים, 
עם  לעורק,  הקבלה  בדיקות  את  וביצע  בארה״ב  המערכת  רכיבי  ייצור  על  פיקח 
הוביל את המיזם מעת ההתקשרות עם  נפתלי88  מיקי  )לימים אל״ם(  סרן  הקמתו. 

חברת פילקו ועד להשלמתו.

הקשר ממרכז הארץ לשארם א־שייח׳ והקשר במרחב שלמה היה מבוסס בתחילה על קשר חד־פס   8�
בת״ג.

חברת Philco זכתה במכרז ביולי 1968.  85
׳הנוער  יליד אורדיאה, רומניה, 19�5. בוגר הגימנסיה העברית בטימישוארה. חבר הנהגת תנועת   86
׳החלוץ׳  אנשי  ומנהיג  יורק׳(  )׳פאן  גלויות׳  ׳קיבוץ  המעפילים  בספינת  מעפיל  ברומניה,  הציוני׳ 
הוגלו  ומעפיליה  הבריטים  בידי  נעצרה   ,19�7 בדצמבר  בולגריה,  מבורגס,  שהפליגה  בספינה, 
התגייס  בחיפה.  בטכניון  חשמל  הנדסת  לימודי  סיים   ,19�8 באפריל  ארצה  הגיע   לקפריסין. 
לצה״ל בשנת �195. ממקימי מערך הלוחמה האלקטרונית בחיל הקשר. רע״ן טכני מערכות קשר 

)1971-1965(. מפקד מש״א קשר )1977-1971(. נפטר בשנת 1986.
יליד רוזוואדוב, פולין, 19�9. בתקופת המלחמה נדדה המשפחה לרוסיה וכך ניצלו. חזר לפולין לאחר   87
במסגרת  ואלקטרוניקה  חשמל  למד  שם  אוסטריה,  בזלצבורג,  עקורים  למחנה  המשיך  המלחמה, 
אורט. התגייס לגח״ל )גיוס חוץ לארץ( במאי 19�8, עבר אימונים באיטליה ועלה ארצה ביולי 19�8. 
במלחמת העצמאות היה קשר בגדוד �7 )חטיבה 7( בקרבות בגליל. בתום המלחמה עבר לחיל הקשר. 
בשנת  הקמתו  עם  מרכז  בצ״פ  של  ראשי  וטכנאי  מרכז  פיקוד  של  הקשר  בגדוד  ראשי  טכנאי  היה 
1957. מפקד יחידת הבדיקות הסופיות בענף בחינה במפקדת קצין קשר ראשי. סיים לימודי הנדסה 
ובשנת 1966 הוסמך לקצונה ומונה לקצין תכנון בענף טכני. בשנת 1966 מונה לראש מדור קשר נייח 
בענף טכני מערכות קשר ובשנת 1970 מונה לרע״ן טכני מערכות קשר. בשנת 1975 מונה לסגן מפקד 
מש״א קשר. פרש בשנת 1977. היה עוזר מנכ״ל טלרד, מנהל מחלקת ההנדסה בטלרד ומנהל פעילות 

הטלפוניה. ייעץ למכון היצוא בפעילות במזרח אירופה. נפטר בשנת �016.

יליד לודז׳, פולין, 1939. נשלח בשנת 19�3 למחנה הריכוז ברגן־בלזן. ב־6 באפריל 19�5 נשלח ברכבת   88
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פריסת התשתית הנייחת במרחב שלמה, שביצועה החל במהלך שנת 1969, כללה 
פריסת פנים במערך המחנות בשארם א־שייח׳ )יחידות חיל הים וגופים לוגיסטיים(, 
חיל  של  הבקרה  ויחידת  המודיעין  למתקן  פריסה  אופיר,  התעופה  לשדה  פריסה 
במפרץ  המלונות  ובאזור  אופירה  האזרחי  ביישוב  ותמיכה  צפרא,  בג׳בל  האוויר 
נעמה. רוב הרשת הייתה על בסיס כבלים עיליים )הכבל התת קרקעי המרכזי היה 
במבנה  הופעלה  הצבאית  האוטומטית  המרכזיה  התעופה(.  לשדה  זוג   �00 כבל 

שנבנה עבור מערך הזירוי הטרופוספרי.89
משרד  של  נוספים  רדיו־טלפון  עורקי  הופעלו  א־שייח׳  בשארם  מהצומת 
התקשורת, כולל עורק לג׳בל קתרינה, משם הוקמו עורקי רד״ט של ארבעה אפיקים 
לאבו רודס ולא־טור, ונפרסו כבלים עיליים: 50 זוג לשדה אופיר, 50 זוג לבסיס חיל 

הים, 50 זוג לג׳בל צפרא.
טופל  הארץ,  בטיסות ממרכז  בעיקר  הייתה  אליו  מרחב שלמה, שהתנועה  אזור 
בידי קטל״ם מרכז,90 והיה באחריות נפת המרכז בשירותי ההנדסה של משרד הדואר, 
בהנהלת גדעון ניצן,91 שדיווח למחוז תל אביב והמרכז במשרד הדואר, בהנהלת רפי 
)רפאל( צור.�9 משרד התקשורת הקים מחנה קבע בשארם א־שייח׳ )מספר קרוונים 

 – האמריקאי  הצבא  בידי   19�5 באפריל  ב־13  נתפסה  ליעדה,  הגיעה  לא  הרכבת  לטרזיינשטט;   
ועציריה שוחררו. עלה ארצה ביולי 19�5 והתחנך בקיבוץ גן־שמואל. בוגר תיכון גאולה בתל אביב. 
בשנת  קשר  כקצין  הוסמך  בשריון.  ושירת  מורס  כאלחוטן  הוכשר   .1957 בשנת  לצה״ל  התגייס 
1959 ושירת כמדריך בקורס קצינים בבה״ד 7. סיים לימודי הנדסה בשנת 1965 ושירת כקצין טכני 
בגדוד  טכני  קצין  הימים(,  ששת  )במלחמת  מטכ״ל  קשר  בגדוד  טכני  קצין  סגן  השריון,  בגייסות 
וקורס  קשר  לקציני  מתקדם  בקורס  מדריך  במקשר״ר,  טכני  בענף  רמ״ד  צפון,  בפיקוד  הקשר 
לדרגת  קודם   1980 בשנת  במקשר״ר.  אלקטרוניות  מערכות  בענף  ורע״ן  רמ״ד  טכניים,  קצינים 
אל״ם ועמד בראש מיזם פיתוח. השתחרר בשנת �198. ניהל את מפעל המרעומים האלקטרוניים 
בשנת  לגמלאות  יצא  אלקטרוניקה.  קרן  וחברת  בע״מ  מרעומים  הנדסת  חברת  טלכור,  בחברת 

��00. נפטר בשנת �0�1.
נזכיר רעידת אדמה ב־31 במרץ 1969, בעוצמה 6.6 בסולם ריכטר, שמרכזה היה סמוך לאי שדואן.   89

רעידת אדמה זו הורגשה בשארם א־שייח׳ בעוצמה רבה.
יום הכיפורים, כאשר מרחב שלמה היה כפוף לפיקוד  בתקופה מתחילת שנת �197 ועד מלחמת   90

דרום, טופל הקשר הקווי במרחב שלמה בידי קטל״ם דרום.
יליד 1935. התגייס בשנת �195 ושירת כקצין קשר ביחידות חי״ר ושריון. קצין קשר חטיבה 37   91
הדואר.  לעבוד במשרד  ועבר   1968 רס״ן בשנת  בדרגת  הימים. השתחרר מצה״ל  במלחמת ששת 
עם הקמת חברת בזק בשנת �198 הקים את מחוז המרכז וכיהן כמנהלו. בשנת 1988 עבר לנהל את 
מחוז תל אביב והשרון. בשנת 1998 מונה למשנה למנכ״ל בזק לעניין שינוי ארגוני, בנוסף לתפקידו 

כמנהל מחוז. פרש לגמלאות בשנת �001.
במרכזיה   ,19�6 משנת  המנדטורי  בדואר  עבד  חדש.  תיכון  בי״ס  בוגר   .19�8 אביב,  תל  יליד   9�
שם  גבעתי,  בחטיבת  הקשר  בחיל  ושובץ   19�8 בשנת  לצה״ל  התגייס  אביב.  בתל  האוטומטית 
חזר  באשדוד.  בלחימה  קשה  נפצע  לירושלים.  שיירות  ובליווי  ובלטרון  ביפו  בקרבות  השתתף 
לעבודה במשרד הדואר וביצע סדרת תפקידים: הקמת מרכזיה אוטומטית ברמת גן, טיפול בקשר 
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 על שפת הצוק(. המנהל שהקים את הפעילות היה אמנון שיפמן,93 שהוחלף בשנת 
משרד  של  עובדים   6-5 קבע  דרך  שירתו  שלמה  במרחב  עינדי.�9  דוד  בידי   1969
התקשורת, שעסקו בעבודות אחזקה. עבודות פיתוח ושירותים מקצועיים מיוחדים 
הרדיו  מחלקת  הארץ.  מכל  שהגיעו  התקשורת  משרד  עובדי  קבוצות  בידי  ניתנו 
והתחזוקה  ההתקנות  את  ביצעה  סיני,  במרחב  שטיפלה  שבע,  בבאר  אשל  בתחנת 

של מערכות הרדיו טלפון במרחב שלמה.
משא  ספינת  באמצעות  א־שייח׳  לשארם  האספקה  נעשתה   1969 שנת  עד 
מאילת  כביש  נחנך   1969 בשנת  א־שייח׳.  לשארם  מאילת  לשבוע  אחת  שהפליגה 

לשארם א־שייח׳ )�50 ק״מ(.

תא  ניהול  אביב,  בתל  בקריה  התקשורת  פרויקט  ברמלה,  האוויר  חיל  ומחנות  המרכז  פיקוד  של 
צבא במחוז תל אביב, מנהל מדור ארגון והדרכה במחוז תל אביב, סגן מנהל מחוז תל אביב ומשנת 
�197 – מנהל מחוז תל אביב והמרכז. עם הקמת חברת בזק בשנת �198 פוצל המחוז לשניים והוא 
מונה למנהל מחוז תל אביב והשרון. בשנת 1987 מונה לסמנכ״ל ארגון ומשאבי אנוש בחברת בזק, 

תפקיד אותו מילא עד פרישתו בשנת 1990.
ביצע סדרת  יליד הארץ, 1930. שירת בחיל התותחנים. החל לעבוד במשרד הדואר עם שחרורו.   93

תפקידים, האחרון בהם: מנהל אזור פתח תקוה. יצא לגמלאות בשנת 1995. 
לארץ בשנת  עיני. עלה  פרנק  לבנים על־שם  בית הספר התיכוני  בוגר   .193� עיראק,  בגדד,  יליד   9�
1951. החל לעבוד במשרד הדואר בשנת 1961 כעובד רשת, והתקדם למנהל עבודה. שירת כמנהל 
פעילות משרד התקשורת במרחב שלמה משנת 1969 עד הפינוי בשנת �198. לאחר מכן המשיך 
בחברת בזק כמנהל כלל ארצי של מחנות צה״ל וסגן מנהל תחום לוגיסטיקה. פרש לגמלאות בשנת 

1995. נפטר בשנת �019.

אנטנות עורק זירוי טרופוספרי בשארם א־שייח׳, 1971
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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אנטנות עורק זירוי טרופוספרי מול צריפין, הספק שידור קילו־ואט אחד, מצפה רמון, 1971 
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 
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הוקם צומת קשר בפסגת ג׳בל קתרינה, בגובה 6�9,� מ׳ מעל פני הים, משם ניתן 
לצפות לכל מרחבי דרום סיני. הצומת הוקם בראש ההר במבנה עתיק וחרב ששופץ, 
וסמוך לו הוקמו שלושה תרני אנטנה קצרים. בצומת הותקן ממסר רד״ט לעורק בין 
וניתן היה להגיע אליו רק  שארם א־שייח׳ לאבו רודס.95 המקום היה קשה לגישה, 
במסע רגלי מפרך ממחנה צבאי למרגלות ההר, שנמשך כארבע שעות )טיפוס של 

מעל 1,000 מטר(. ציוד הועלה להר על גב גמלים.96 

מגנרטורים  הייתה  החשמל  אספקת  צבאי.  טלפון  ורדיו  תא״ג  תג״ם,  ציוד  גם  הופעל  בצומת   95
שהופעלו בפסגת ההר.

במשקל  מוגבלים  היו  עת  באותה  צה״ל  בשימוש  המסוקים  אך  במסוק,  לפסגה  להגיע  היה  ניתן   96
שיכלו לשאת בגובה זה.

צומת הקשר בפסגת ג׳בל קתרינה, 1970
מקור: אברהם כהן
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גמל מגיע לפסגת ג׳בל קתרינה עם ציוד קשר, מאי 1972
הגמל נושא אנטנה אנ-1202 )מערך של שמונה אנטנות דיפול, עם שבח של כ־16 ד״ב( 

ותוף כבל קואקסיאלי. צלם: דניאל רוזן; אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

שביל צר מתפתל במעלה ג׳בל קתרינה
צלם: דניאל רוזן; אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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צומת הקשר בפסגת ג׳בל קתרינה, 1970, מבט מקרוב
בתמונה שני מערכי אנטנות יאגי לעורקי רדיו טלפון בתחום 400 מה״ץ

מקור: אברהם כהן
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ציוד רדיו טלפון צבאי בצומת הקשר בפסגת ג׳בל קתרינה, 1972
במרכז: כונן עם שני טל-408 ומעליהם טל-401. משני הצדדים: משדרים ומקלטים מק-1

צלם: דניאל רוזן. אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

ערב מלחמת יום הכיפורים נפרצה דרך לרכב ��x עד סמוך לפסגת ג׳בל קתרינה, 
ואחרי המלחמה הוקם שם בונקר מוגן, והצומת הועתק אליו. 

כגיבוי לעורק הזירוי הטרופוספרי הוקם בשנת 1975 עורק מיקרוגל 300 אפיקים 
פיסגה  ׳אדמירל׳(,  הקוד:  )בשם  סוחון  בג׳בל  ממסר  עם  א־שייח׳,  לשארם  מאילת 
ציוד באמצעות  ולהעביר אליה  רגלית,  בהליכה  רק  להגיע אליה  היה  גבוהה שניתן 
גמלים או מסוק. בפיסגה זו הונחתה תיבת קשר וטכנאי משרד התקשורת וחיילים 

ששמרו על המתקן הוחלפו מדי שבועיים.97

משרד התקשורת הפעיל בשנת 1975 כבל קואקסיאלי מבאר שבע לאילת, והדבר איפשר הארכת   97
התקשורת מאילת לשארם א־שייח׳ בעורק רדיו טלפון.
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ציוד נושא בחדר הנושאים בצומת הקשר ג׳בל קתרינה, שלהי שנות השבעים
Siemens תוצרת R7 טכנאי משרד התקשורת יעקב אלטרס, ליד ציוד נושא דגם

מקור: יעקב אלטרס
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מערכי אנטנות על תרנים צבאיים בצומת הקשר ג׳בל קתרינה, שלהי שנות השבעים
בתורן השמאלי נראה מערך אנטנות יאגי לעורק רד״ט בתחום 400 מה״ץ

מקור: יעקב אלטרס
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מחנה קרוונים של משרד הדואר, שארם א ־שייח׳
)בתחילת שנות השבעים הוחלפו הקרוונים בצריפי עץ(

ISA-moc-Spokesperson-00052ks ,באדיבות ארכיון המדינה

התקנת רשת עילית בידי עובדי משרד הדואר, שארם א־שייח׳
ISA-moc-Spokesperson-00052ks ,באדיבות ארכיון המדינה



110   |   תשתית הקשר הנייח בסיני תשכ״ז – תשמ״ב

שארם א־שייח, אוגוסט 1979
מימין לשמאל: מנהל פעילות שירותי ההנדסה של משרד התקשורת בשארם א־שייח׳ דוד עינדי, 

רעייתו נעמי, רע״ן הפעלה מבצעית במחלקת מערכות נייחות סא״ל ברוך גזית 
מקור: ברוך גזית

הקשר הקווי במעוזי קו התעלה

ביצורים,  קו  ק״מ(  כ־160  )שאורכה  סואץ  תעלת  לאורך  נבנה   1969 שנת  בתחילת 
שהורכב מ־�3 מעוזים,98 לצרכי הגנה, תצפית והתראה. בהפסקת האש של אוגוסט 
1970 שודרגו המעוזים, נוסף להם בונקר פיקוד )בונקר ׳תאומים׳, על שם מבנהו(, 
מיגונו שופר באמצעות הוספת ׳גביונים׳ והותקנו בהם מערכות קשר חדשות. במאי 
�197 דוללו המעוזים, ורק 16 אויישו )בארבעה נוספים הוצבו חוליות תצפית ביום 
)מילואים(  חי״ר  לוחמי   �50 במעוזים  היו  הכיפורים  יום  מלחמת  כשפרצה  בלבד(. 

ו־55 שריונאים.
מעוזי התעלה היו יעד קבוע להתקפות ארטילריה וקומנדו מצריות, ורכב שנסע 
ותחזוקת  למעוזים  הפגזות מצריות. הספקת קשר אמין  רבות  אליהם ספג פעמים 

קשר זה היו אתגר של ממש.
בכל מעוז הוכשר בונקר כבונקר פיקוד ובונקר אחר כבונקר פיקוד חלופי. הקשר 

באוקטובר 1968 הוחלט לכנות את המוצבים בקו התעלה בשם ׳מעוזים׳.  98
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אל המעוזים היה מבוסס על קשר קווי, רדיו תג״ם ורדיו ת״ג. קשר התג״ם התבסס 
תרני  נדרשו  הקשר  קיום  ולצורך   ,VRC ציוד  על  ובהמשך   GRC ציוד  על  בתחילה 
׳אנטנות מעוז׳(. עם בניית בונקר הפיקוד הייעודי )בונקר  אנטנות מיוחדים )שכונו 
בפתחי  שהותקנו  מוגנות  אנטנות  ונוספו  הקשר  מערכות  אליו  הועתקו  ׳תאומים׳( 
על  התבסס  הת״ג  קשר  האנטנה.  לבסיס  משוריין  פולי־קרבונט  מגן  עם  הבונקר 

מכשיר מק-100 מתוצרת מוטורולה, שהופעל עם אנטנת שוט או עם אנטנת ׳ר׳. 
הקשר הקווי, שנחשב כפחות חשוף להאזנה מצרית, התבסס על קווים רב־זוגיים 
תת־קרקעיים שהונחו בידי אנשי משרד הדואר )בדרך כלל בהטמנה ישירה ובעומק 
�.1 מטר, בקו הקדמי – בעומק 1.8 מטר( ותוחזקו על ידו;99 מערך הכבלים התת־

גידי,  טסה,  )בלוזה,  הרוחב  מצירי  שהגיעו  זוג   38 כבלים  כלל  למעוזים  קרקעיים 
מיתלה( עד סמוך לתעלה, שם הם התחברו לכבלים �1 זוג שנפרסו לאורך התעלה 
ארונות  במספר  )ג׳מפר(  מגשר  התקנת  חייבה  למעוז  קו  התקנת  ולדרום.  לצפון 

חיבורים.100 
קו המעוזים תוחזק באחריות גדוד הקשר של אוגדת סיני, אז בפיקודו של סא״ל 
)לימים תא״ל( צבי אמיד. בתחילה טיפלו אנשי משרד הדואר בקשר הקווי במעוזים, 
להמשיך  מאפשרת  לא  הרציפה  המצרית  האש  כי  התברר   1969 שנת  במהלך  אך 
הקשר  גדוד  של  ההתקנה  ובפלוגת  עצמו,  בקו  הדואר  משרד  אנשי  את  להפעיל 
באוגדת סיני, בפיקודו של סרן )לימים סא״ל( ברוך גזית, הוקמה מחלקת כבלרים, 
בפיקודו של סגן משנה )לימים סא"ל( פרץ אהרונוביץ,101 והיא תחזקה את מערכות 

הקשר הקווי בתוך המעוזים. 

הכבל של משרד התקשורת הסתיים בתיבת חיבורים שהותקנה בשוחה מחוץ למעוז )׳צינור צהוב׳(   99
בקוטר של כחצי מטר. ההטמנה בעומק 1.8 מ׳ נועדה להגן על הכבל מפני הפגזות.

ארון חיבורים בקנטרה, עיר רפאים ריקה מתושביה, מוקם במרתף בית ספר נטוש. ארונות חיבורים   100
אחרים מוקמו בצינורות בטון גדולים )שכונו ׳פילבוקס׳( שלעיתים התכסו בחול.

יליד ישראל, שיכון המזרח )היום – ראשון לציון(, 19�9, להורים יוצאי רומניה שהעפילו בספינת   101
המעפילים ׳גאולה׳ שהפליגה מבורגס, בולגריה, בספטמבר 19�7, נתפסה בידי הבריטים ומעפיליה 
נשלחו למחנות מעצר בקפריסין, שם שהו שנתיים. למד במגמת אלקטרוניקה בגימנסיה הריאלית 
סיים   .7 בחטיבה  ושירת  קשר  מלאכה  בית  כטכנאי  הוכשר   ,1967 בשנת  התגייס  לציון.  בראשון 
קורס קצינים בשנת 1968 והוצב כמ״מ כבלים בפלוגת ההתקנה באוגדת סיני, תפקיד אותו מילא 
לשרת  חזר  אביב.  תל  באוניברסיטת  חשמל  הנדסת  ללימודי  ויצא  השתחרר   .1970 שנת  סוף  עד 
מרכז  בפיקוד  הקשר  בעוצבת  טכני  קצין  תג״ם.  במדור  טכני  כקצין   ,1975 בשנת  הקשר  בחיל 
רמ״ד   .)198�-1980( במקשר״ר  אג״ם  במחלקת  מבצעים  בענף  תקשורת  רמ״ד   .)1980-1978(
תג״ם בענף טכני מערכות קשר )�198�-198(. מפקד מפעל הקשר הטקטי במש״א קשר בדרגת 
הטקטי  הקשר  חידוש  מיזם  מפקד   .)1990-1987( קשר  מש״א  מפקד  סגן   .)1987-198�( סא״ל 
והוביל פעילות  בייעוץ בחו״ל  )199�-1990(. פרש מצה״ל בשנת �199, עסק  באגף הלוגיסטיקה 
הנדסית בחברת פלאפון )�005-1995(. משנת �017 נוטל חלק פעיל בהדרכת המורשת בעמותה 

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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עבודות התקנה ותחזוקה של הקשר הקווי בקו התעלה בתקופת מלחמת ההתשה 
במיוחד  אש,  כבלי שדה תחת  הכבלרים  התקינו  היתר  בין  מצרית.  נעשו תחת אש 
באזורי הביצות בצפון התעלה ובאזור הכפר והמזח )מעוזים ניסן ומסרק(. לא חסרו 
הקשר  גדוד  של  ההתקנות  פלוגת  )חיילי  בהתקנה  שעסקו  כבלרים  בהם  מקרים 
להם  שהתאפשר  עד  במעוז,  ימים  מספר  ׳נתקעו׳  הקטל״ם(  חיילי  או  האוגדתי 

לצאת, ומספר כבלרים נפצעו כאשר קרס עליהם בונקר בהפגזה מצרית. 
חיבורי הכבלים לאורך התעלה )כל 1,800 מטר( נעשו בלילה באוהל מיוחד, כדי 
מחלקת  של  באבטחה  התעלה,  של  השני  בצד  המצרים  מעיני  האור  את  להסתיר 
טנקים. על זוגות שנועדו לטלפוניה )להבדיל מזוגות שנועדו להפעלת ציוד נושא( 
הותקנו סלילי עמיסה כל כ־1,600 מטר. היה קושי מיוחד להניח כבל בציר מקנטרה 

צפונה, בתוך הביצה.
על  מספר  סיני,  באוגדת  הקשר  קצין  סגן  רס״ן,  אז  ורד,�10  יען  בדימוס  אל״ם 
החיילים ששובצו ככבלרים בפלוגת ההתקנה באוגדה במלחמת ההתשה. חיילים עם 
רקע בעייתי )׳נערי רפול׳( שהתגלו כחיילים מסורים ועשו עבודה נפלאה תחת אש, 
בדבקות ובמסירות: ״אנשים שבאו מהרובד הנמוך בחברה ויצאו סופר רציניים״. 
עבודתם הייתה זהה לעבודת אנשי משרד התקשורת, אלא שהם ביצעו אותה תחת 

אש המצרים.
תת־קרקעיים  כבלים  הנחת  על  מספר  לקר,103  אברהם  מקורות  חברת  איש 
למעוזים: ״העבודה נעשתה בלילה, באבטחה של כיתת חי״ר וטנקים. בעיקר קשה 
היה לבצע את העבודה על הציר צפונה לקנטרה, לעבר ׳טמפו׳ ]׳אורקל׳[, גם בשל 

שגרר  הטרקטור  את  מכניסה  הייתה  ממנו  סטיה  שכל  לכביש,  ממזרח  הביצות 

מחרשה שקברה את הכבל באדמה, לתוך ביצה בה שקע. רעש הטרקטור גרר כל 

ביחידת הקשר  סיים קורס קצינים בשנת 1959. שירת  ישראל, 1939. התגייס בשנת 1957.  יליד   10�
חטיבתי  קשר  קצין  וביטחון.  רדיו  וקצין  ומילואים  הדרכה  קצין  בצ״פ,  כמפקד  דרום  פיקוד  של 
קשר  קצין  סגן  ובמקביל  קשר  קציני  בקורס  צוות  מפקד   .1965-1963 בשנים  גולני  בחטיבת 
קשר  קצין  סגן   .)1969-1967(  7 בחטיבה  חטיבתי  קשר  קצין  הימים.  ששת  במלחמת   31  אוגדה 
באוגדת סיני )1970-1969(, מדריך בקורס המתקדם לקציני קשר ובמקביל קצין קשר בחטיבה 10 
)197�-1970(. סגן מקשא״פ דרום )�1973-197(. קצין קשר אוגדת סיני במלחמת יום הכיפורים 
לאחר   .)1978-197�( מרכז  מקשא״פ   .)1975-197�( במקשר״ר  מבצעים  רע״ן   .)197�-1973(
פרישתו מצה״ל היה סמנכ״ל רשת עמל, מנכ״ל ניצן, מנכ״ל אתגרים וביצע שליחויות בחו״ל עבור 

קק״ל ורשות העתיקות.
חוקוק  קיבוץ  חבר   .19�9 בשנת  השתחרר   .19�� בשנת  לפלמ״ח  התגייס   .19�� גן,  רמת  יליד   103
משנת 19�6. עבד בחברת מקורות משנת 1951, בצמ״ה וכמנהל פרויקטים. השתתף בהנחת קווי 
מים לירושלים ולנגב ובהקמת המוביל הארצי. בתקופת מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים 
הוביל הנחת כבלים בסיני ולאורך התעלה. היה אחראי גם על הנחת הכבל הקואקסיאלי הראשון 

מהשפלה לירושלים.
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]׳מסרק׳[.�10  הלילה הפגזות מצריות... קשה מכל הייתה הנחת כבל למעוז המזח 

זאת, אך  עלי לעשות  יכלו לפקוד  ולא  ׳ניצלתי׳ את העובדה שאני אזרח  בתחילה 

לאחר זמן שוב פנו אלי וביקשו שאעשה זאת. הסכמתי לחזור לשם בתנאי שאקבל 

בשעה  המזח  מול  המצרי  המערך  את  הפציצו  האוויר  חיל  מטוסי  אווירי.  חיפוי 

2000, אף התפתח דו־קרב תותחים שנמשך עד חצות. בלילה שלאחר מכן פגע טנק 

העמדות  על  ירד  האוויר  חיל  עצמו.  על  הסיפור  חזר  ימים  כמה  לאחר  במחרשה. 

המצריות בשעה 2000. הפעם הצלחנו להיכנס ולהניח את הכבל, הגם שאש מצרית 

נורתה לעבר הטרקטור, כשעבר מול פרצה בסוללת העפר שהסתירה אותו. הנהג 

ונמלט מהטרקטור שהמשיך לנוע לבדו. אולם אז הנהג חזר לכלי והעבודה  נבהל 

יצאנו מהחצר הארוכה של המעוז. לאחר עשר דקות החלה  זיעה  נעשתה. שטופי 
הפגזה מצרית. אנחנו היינו כבר בדרך הביתה.״105

קשר הפנים במעוז, שהיה חיוני לתפעול הכוח במעוז, היה מבוסס אף הוא על קשר 
רמקולים  עם  כריזה  מערכת  הותקנה  ובנוסף  השונות,  העמדות  בין  תג״ם  ורדיו  קווי 
ובעמדות  מרכ-��,  מגנטו  רכזת  הותקנה  הפיקוד  בבונקר  המעוז.  ובחצר  בבונקרים 
בתוך המעוז  נישאים מק-6. מערכת הכבלים  ומכשירי קשר  הותקנו טלפונים טל-8 
עם  חול,  בשקי  וכוסו  הקשר  בתעלות  שהונחו  כבלים  על  בתחילה  מבוססת  הייתה 
זוגיים  מחברים קבועים שבוצעו בידי כבלרים. בשנת 1970 היא שודרגה לכבלים רב 
 עם מחברים, בתצורה של מעגל, כאשר מפסקים בתיבות החיבורים איפשרו יתירות – 

לקשר עמדה פעם מצד אחד של המעגל ופעם מצידו השני.106
התצפית.  בעמדת  שהותקן  קפ-830,  ׳יבבן׳,  במעוזים  הופעל   1971 מספטמבר 
סמוכים  למעוזים  והתריעה  הרשת,  לכל  אזעקה  שלחה  בקפ-830  מתג  על  לחיצה 

ולטנקים בעמדות סמוך למעוז.
הכח  מערכת  התבססה  ׳תאומים׳(  )בונקר  הייעודי  הפיקוד  בונקר  הקמת  עם 
במעוז על שני מערכי מצברים בבונקר הפיקוד הייעודי, מערך מצברים ראשי ומערך 
מצברים משני, שנטענו עם מטעני ז״ח ייעודיים באמצעות גנרטור ז״ח, שסיפק את 
כל צרכי המעוז. הגיבוי לגנרטור הראשי היה גנרטור ז״י נייד יכ-��1. הגנרטור פעל 
שכן  מוחלט,  שקט  על  לשמור  חשוב  היה  החשיכה  בשעות   – בלבד  היום  בשעות 

בעמדות התצפית הקשיבו בדריכות מחשש התקפה על המעוז. 

בידי אנשי מחלקת  זה התבסס הקשר הקווי למזח על כבל שדה ח-10 שהונח  קודם להנחת כבל   10�
עם  שקוע  כשהוא   ,13 שייטת  של  צוותים  בסיוע  סיני  אוגדת  של  ההתקנה  בפלוגת  הכבלים 

משקלות עופרת בתוך הלגונה.
עמ׳  ישראל,  מלחמות  לחקר  המכון  והאש,  המים  קו  לוחמי  ֹזֹֹהר,  אברהם  )מיל׳(  סא״ל  מתוך:   105 

.389-388
מערך תיבות החיבורים והכבלים שהותקן במעוזים בשנת 1970 תוכנן בגדוד הקשר בפיקוד דרום   106

ויוצר במש״א קשר.
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במעוז  עמידתם.  ולכושר  ליציבותם  חשוב  היה  למעוזים  אמין  קשר  של  קיומו 
בודדים מדי מספר שבועות  לימים  דרך קבע אלחוטן, שיצא לחופשה הביתה  ישב 
הן  המערכת,  בתחזוקת  ברציפות  ועסק  אלחוטנים(,  שני  היו  גדולים  )במעוזים 
יצרו תקלות  והשימוש השוטף  ההפגזות  לדרג הממונה.  והן הקשר  הפנים  מערכת 
רבות. אנשי הקשר פעלו במסירות ובגבורה תחת אש. פעמים רבות סללו אלחוטנים 

קווים עם גל-11 תחת הפגזות.107 
החודשים  בשבעת  ובמיוחד  ההתשה,  מלחמת  בתקופת  במעוז  אלחוטן 
הכבדות  האויב  הפגזות  בשל  מפתח.  תפקיד  היה   ,1970 שנת  של  האינטנסיביים 
בדידות  תחושת  הלוחמים  הרגישו  ביניהם,  ובתנועה  למעוזים  בהגעה  והסכנה 
וניתוק. הקשר הרצוף היחידי עם העורף התקיים באמצעות רשת הקשר שהאלחוטן 
באופן  זה  לקיים קשר  היכולת  הייתה  בידיו  תקינותה.  ועל  הפעלתה  על  אמון  היה 
הייתה  זו  לחימה  בתקופת  לכך,  נוסף  למיניהן.  תקלות  על  התגברות  תוך  סדיר, 
לקשר הרצוף עם העורף השפעה מכריעה על מורל הלוחמים, על המוטיבציה שלהם 

ומכאן גם על יעילות תפקודם.
המאויישים  המעוזים  ברוב  כי  מראות  הכיפורים  יום  ממלחמת  העדויות  ואכן: 

התקיים קשר תקין עד נטישתם או נפילתם בידי המצרים.108

והתקשוב,  הקשר  חיל  חללי  להנצחת  העמותה   ,1970 המזח  מעוז:  קשרי  שנר,  גיורא  של  ספרו   107
�011, הוא תאור נאמן של חוויות אלחוטן במעוז בקו התעלה במלחמת ההתשה.

והקשר  הרדיו  קשר  ניזוק  ב׳  מילנו  במעוז  באוקטובר.  ב־13  חודש  בודפשט  למעוז  הקווי  הקשר   108
בסיוע  והתאפשר  מק-�5,  עם  רק  התקיים  הקשר  הראשון.  הלחימה  ביום   1600 בשעה  הקווי 
היו  ואורקל  כתובה  במעוזים  למפקדות.  המעוז  בין  ותיווכה  למעוז  שנקלעה  טנקים  מחלקת 
תקלות רבות בקשר הפנים בעקבות ההפגזה הכבדה ביום הלחימה הראשון. ארכיון צה״ל ומערכת 

הביטחון, תיקי מעוזים. באשר למעוז מסרק )המזח(: ראו הערה 1�1.
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בונקר במעוז בקו תעלת סואץ, בעת מלחמת ההתשה, לפני שיפוץ המעוז בהפסקת האש
מעוז בודפשט, 1970. צלם: סא״ל )מיל׳( יוסי אלדר

מעוז המזח, 1971
YBZ.0732.124 ,אוסף אבשלום וצפורה יעקובי, באדיבות ארכיון יד בן צבי
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מעוז בקו תעלת סואץ, ערב מלחמת יום הכיפורים
צלם: אברהמי דורון. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף רגיל, 110616/5

אלחוטן בבונקר פיקוד במעוז בקו התעלה, עם מק-128 ומרכ-72, 1969
צלם: חנניה מילר. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 6821/46
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עמדת קשר בבונקר פיקוד ׳תאומים׳ במעוז
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 

סיני,  אוגדת  של  הקשר  בגדוד  הכבלרים  מחלקת  פורקה  ההתשה  מלחמת  לאחר 
הצפונית  בגזרה  חוליה   – חוליות  שתי  עם  כבלרים  מחלקת  הוקמה  סיני  ובקטל״ם 
מחנה  היה  שבסיסה  )נובומייאסט(,109  קרת  יגאל  סא״ל(  )לימים  סג״ם  של  בפיקודו 
שבסיסה  שור,110  יאיר  סא״ל(  )לימים  סג״ם  של  בפיקודו  הדרומית  ובגזרה  בלוזה, 

יליד יפו, 1951. גדל בחולון. התגייס לצה״ל בשנת 1970. שירת כאלחוטן בחטיבה �1. סיים קורס   109
קצינים בשנת 1971 שירת כקצין טלפונים בגזרה הצפונית )1973-1971(, סגן מפקד קטל״ם דרום 
בבי״ס  ראש מדור קשר  סגן  סיני,  באוגדת  )1975-1973(, מ״פ תקשורת  הכיפורים  יום  במלחמת 
וקצין רדיו בפיקוד מרכז; קודם לדרגת סא״ל בשנת  לחי״ר, רמ״ד תכנון בענף ביטחון במקשר״ר 
�198. רע״ן ביטחון במקשר״ר ומפקד יחידת ׳טופז׳ )�1990-198(; סגן מפקד מיזם חלוקת מסכות 

אב״כ לאוכלוסייה בפיקוד העורף ושיקום הערכות לאחר מלחמת המפרץ. פרש בשנת 1995.
לצה״ל  התגייס  בירושלים.  גולדפרב  תיכון  ובי״ס  חורב  יסודי  בי״ס  בוגר   .195� הארץ,  יליד   110
 בשנת 1970, עבר קורס מפעיל טלפרינטר־רדיו )מט״ר( ושירת כאלחוטן במעוז טמפו )לימים – 
בודפשט(. סיים קורס קצינים בשנת 1971. שירת במגוון תפקידים בקטל״ם סיני )מ״מ כבלרים, 
הכיפורים  יום  במלחמת  כולל  היחידה(,  מפקד  וסגן  דרום  פיקוד  בחפ״ק  קטל״ם  נציג  קמב״ץ, 
תפעול  רמ״ד   .)1981-1976( מע״ן  במחלקת  וח״י  ח״א  רמ״ד  מרכז.  קטל״ם  סגן   .)1975-197�(
 ,)1983-1981( ראשי  ואלקטרוניקה  קשר  קצין  במפקדת  נייחות  מערכות  במחלקת  רשת  ופיקוח 
סגן קטל״ם דרום, קטל״ם דרום )1987-1986(, רע״ן הפעלה מבצעית במתנ״ץ )1988-1987(. סגן 
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היה מחנה משרד התקשורת במיתלה. כל חוליה מנתה ששה כבלרים ונהג, ונעה על 
בידי אנשי משרד התקשורת לטפל בכבלים   7 חיילי המחלקה הוכשרו בבה״ד  נ״נ. 
כבלים  לאתר  פלסטיים(,  כבלים  עופרת,  ומעטה  נייר  בידוד  עם  )כבלים  השונים 
בעזרת Cable Finder ולהפעיל מחפרון JCB, ועסקו בליווי אנשי משרד התקשורת, 
וקיימו  למבצעים,  קווים  ובהתקנות  כשירות  בבדיקות  ותחזוקה,  פיתוח  בעבודות 
להבטחת  חיונית  הייתה  עבודתם  עת.111  בכל  מידיים  תיקונים  לבצע  כדי  תורנויות 
בגזרה  החולייה  שיקמה  ההתשה  מלחמת  בתום  ליחידות.  הקווי  הקשר  רציפות 
לצומת  המתלה  ממחנה  משוריין  זוג   1� מצרי  כבל  הדואר,  אנשי  בסיוע  הדרומית, 

המתלה.

סלילת כבל שדה ח-10 בקו התעלה, מאי 1970
צלם: בני הדר. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 7380/214

מפקד מתנ״ץ )1995-1991(. ראש תחום ארגון ומנהל בחטיבת הנדסה בחברת בזק )�000-1995(. 
סגן סמנכ״ל הנדסה בחברת בזק )�009-�000(. ב־�009 פרש מבזק ופועל כיועץ עצמאי.

בבה״ד 7 נעשתה הכשרה זו בשלושה מחזורים, בשנים 1970, 1973 ו־1975. בתום מלחמת ההתשה   111
שיקמה החולייה בגזרה הדרומית, בסיוע אנשי הדואר, כבל מצרי �1 זוג משוריין ממחנה המתלה 

לצומת המתלה.
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תיקון כבל שדה ח-10 במעוז, מאי 1970
צלם: בני הדר. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 7380/212

סלילת כבל שדה ח-1065 בסיני, אוגוסט 
1977. הקוונים משתמשים בטל-312

צלם: עגור גל. באדיבות ארכיון צה״ל 
ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 

9376/3
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התעוזים, שהוקמו במהלך הארגון מחדש של קו התעלה לאחר הפסקת האש של 
אוגוסט 1970, תוכננו למגוון רחב של שימושים )מפקדת פלוגה, מפקדת גדוד וכו׳(. 
ולכל  וז״י,  ז״ח  חשמל  ולמערכת  לאנטנות  תיול  עם  מוגן  קשר  חדר  הוכן  בתעוזים 

תעוז נסלל כבל תת־קרקעי �1 זוג.

תעוז בקו התעלה בעת בנייתו, שלהי 1970
תעוז היה בונקר מאשקוביות בטון מזויין מוגן באמצעות שכבת פיצוץ 

עם גביונים במדרון אחורי של גבעה שולטת
אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

מרשם כבלים באזור טסה, ערב מלחמת יום הכיפורים
מרשם בכתב יד שנשמר מקופל בכיס חולצת העבודה )מדי ב׳( של רס״ם דוד גומבוש )סימני 
הקיפול נראים במרשם(, אז מפקד צומת טסה. המרשם מראה את הכבלים למעוזים ולתעוזים 

ואת מערך כבלי הפנים במחנות טסה. מקור: רס״ם )דימ׳( דוד גומבוש�11
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ע״ש  עמל  מקצועי  תיכון  בי״ס  בוגר   .1958 בשנת  ארצה  עלה   .195� יוגוסלביה,  סאד,  נובי  יליד   11�
ליידי דיוויס בירושלים. התגייס בשנת 1973. עבר קורס טכנאי צ״נ והוצב בקטל״ם סיני. במלחמת 
בכיר  טכני  כנגד  הוצב  סיני  פינוי  עם  בטסה.  הקטל״ם  של  הקשר  צומת  על  פיקד  הכיפורים  יום 
בגדוד ׳אמירים׳ והשלים לימודים לתואר הנדסאי. השתחרר מצה״ל בשנת 1980 ושירת במילואים 
הטכנולוגית  במכללה  ומחשבים  אלקטרוניקה  חשמל,  בתחום  בהוראה  עסק   .�00� שנת   עד 
השידור  ברשות  המשדרים  יחידת  את  ניהל   .)�009-1980( בירושלים  דיוויס  ליידי  ע״ש  עמל 

 .)�015-1977(
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שולחן ייעודי באשקובית קשר בתעוז
מדפים להנחת ציוד, לוח חיבורים 

לאנטנות וחיבורי חשמל ז״ח וז״י
צלם: דניאל רוזן. אוסף העמותה 

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

תיבת חיבורים �5 זוג לכבל חוץ, תיבת חיבורים 10 
זוג לכבל פנים, מתקון לטלפון שדה טל-8

תיבת חיבורים 10 זוג לכבל פנים, 
לוח חיבורים לאנטנות

התקנות קשר בכניסות לתעוז
צלם: דניאל רוזן. אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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התפתחויות בקשר נייח עד מלחמת יום הכיפורים

לאחר מלחמת ששת הימים נעשו שיפורים טכנולוגיים בטלפוניה הנייחת בצה״ל, 
בעיקר במערך המיתוג.

במרכזיות  ידניות  רכזות  המנהלתית  במערכת  הוחלפו  הדרגתי  בתהליך 
אוטומטיות. חיוג אוטומטי בצה״ל, על בסיס מרכזיות אלקטרו־מכניות )בטכנולוגית 
Strowger(, הופעל במלואו במרץ 1971, למעט פיקוד דרום ומרחב סיני, שם הופעל 
מרכזיות  על  מבוססת  נשארה  המבצעית  המערכת   .197� ביוני  רק  אוטומטי  חיוג 

ידניות, בעיקר מרכזיות דגם 93 ודגם 96, עד הפעלת ׳אבן יקרה׳ בשנת 1987.
חיילים  שיחות  היו  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  צה״ל  בהוויית  חשוב  נושא 
להפעלתם  ואסימונים  ציבוריים,  טלפונים  הותקנו  בארץ  צה״ל  בבסיסי  הביתה.113 

נמכרו בשקמיות. בסיני נעשו שיחות החיילים באמצעות המערכת המנהלתית.
באותה התקופה קידם משרד התקשורת את הקשר הבין־לאומי של ישראל. כבל 
תת־ימי )MarTel(�11 הונח בין ישראל לצרפת )מרסיי( בשנת 1968, בטכנולוגיה של 
אנלוגיים. תחנת  1�0 אפיקים  בקיבולת של   ,)FDM( וריבוב תדר  כבל קואקסיאלי 
הלוויינים הראשונה של משרד התקשורת בעמק האלה החלה לפעול בשנת �197, 
בטכנולוגיה אנלוגית. טלפוניה בין־לאומית בחיוג ישיר החלה לפעול בישראל בשנת 

 .1973

תשתיות הקשר הנייח בסיני במלחמת יום הכיפורים 

תשתית הקשר הנייח שנפרסה בסיני הייתה הבסיס לתקשורת בסיני, לכל הזרועות. 
במלחמת יום הכיפורים, מהמלחמות הקשות והמרות בתולדותינו, הופעלה תשתית 

זו באמינות וביעילות, ולתפקודה האיכותי היה חלק חשוב בהישגי צה״ל במלחמה.
ענפה  תשתית  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת  ערב  בסיני  הנייח  הקשר  תשתית 
של כבלים תת־קרקעיים ומערכות רדיו־טלפון, שהתבססה על מספר צמתי קשר: 
רפידים )שהיה צומת מרכזי(, בלוזה, טסה, מיתלה, ראס סודר. הצמתים בג׳בל ליבני 

ובאל עריש אוישו בידי אנשי משרד התקשורת.
מבאר  אפיקים   960( קואקסיאליים  כבלים  מערך  כללו  התת־קרקעיים  הכבלים 

בשנת 1967 פעלו בישראל רק ��� אלף קווי טלפון, ובשנת 1973 – רק 506 אלף קווי טלפון. רק   113
למעט מהמשפחות בישראל היה אז טלפון בביתן. להשוואה: בעת הוצאת ספר זה פועלים בישראל 

כ־3 מיליון קווי טלפון נייחים וכ־10 מיליון טלפונים ניידים.
)פאלו( בשנת  לאיטליה  ישראל  בין  הונח   )TelPal( נוסף  ימי  תת  כבל   . Tel Aviv-Marseille  11�
1975, אף הוא בטכנולוגיה של כבל קואקסיאלי וריבוב תדר )FDM(, בקיבולת של 1,380 אפיקים 

ברוחב � קה״ץ.
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לאום  ומרפידים  תמדה  לביר  מרפידים  יותר  קטנה  בקיבולת  כבלים  לרפידים,  שבע 
חשיבה, כבלי � שפופרות ו־�� זוגות סימטריים מכרם שלום לאיתם ומאילת לעציון( 
ומערך ענף של כבלים סימטריים, שקישר את המעוזים, התעוזים, בסיסי חיל האוויר, 
קיבולת  הוגדלה   1971-1970 בשנים  הלוגיסטית.  והמערכת  המודיעין  חיל  הים,  חיל 
הכבל הקואקסיאלי מבאר שבע לרפידים מ־300 ל־600 אפיקים )הדבר חייב הכפלת 
כמות המגברים – מטווח 8 ק״מ בין מגברים לטווח � ק״מ, עבודה ממושכת שנעשתה 
ארבע  עם  הוא  )אף  קואקסיאלי  כבל  והונח  סיפק(  שהכבל  בשירות  לפגוע  מבלי 

שפופרות( מרפידים לביר תמדה, עליו הופעלו 300 אפיקים.
מערכות הרדיו־טלפון כללו את המערכת המקורית של 300 אפיקים מבאר שבע 
אפיקים   960 של  נוספת  מערכת  לרפידים,  אום־מרג׳ום  ג׳בל  דרך  אשל(  )גבעת 
מבאר שבע דרך ג׳בל יעלק לרפידים, מערכת �� אפיקים מאום חשיבה לראס סודר, 
מערכות �� אפיקים מאום חשיבה למיתלה ולראס סודר, מערכת �1 אפיקים מאום 
מרפידים  ולבלוזה,  לטסה  אפיקים מאום־מרג׳ום   �� גידי, מערכות  למחנה  חשיבה 
ליבני  ומג׳בל  לרפיח  עריש  מאל  לנואיבה,  מאילת  תמדה,  לביר  יעלק  ג׳בל  דרך 

לשבטה.
מפקד קטל״ם סיני היה סא״ל )לימים אל"ם( פנחס כץ, שהיה בתפקיד זה מקיץ 

1969, בעיצומה של מלחמת ההתשה.
קרובה,  מלחמה  של  הייתה   1973 בקיץ  והאלקטרוניקה  הקשר  בחיל  האווירה 
אירועים  ולתרגול  הקטל״ם  יחידת  מוכנות  לבחינת  תרגיל  נערך   1973 ובספטמבר 
הקשר  שחיל  כך  על  עמד  ענבר,  שלמה  אלוף(  )לימים  תא״ל  קשר״ר,  צפויים. 
והאלקטרוניקה יהיה בכוננות וכי צוות גדול של משרד התקשורת יישאר ברפידים 
של  ״הבעיה המרכזית  כץ, מספר:  פנחס  דאז, סא״ל  סיני  הנוראים. קטל״ם  בימים 
 מנהל מרחב סיני במשרד התקשורת, נסים ליזמי, הייתה איך להתפלל ביום כיפור – 

התימנים, האשכנזים והספרדים יחד? הרי כל אחד מתפלל בנוסח אחר״. פתיחת 

המלחמה מצאה את קטל״ם סיני ויחידתו ואת אנשי משרד התקשורת במרחב סיני 
ערוכים ומוכנים, ומאיישים את הצמתים.

אל״ם פסח שחר )שוורץ(,115 אז קצין הקשר של חיל האוויר בדרגת סא״ל, מדגיש 

יליד בראילה, רומניה, 1933. למד בבי״ס יהודי. חבר בתנועה הציונית ׳גורדוניה׳. מעפיל בספינת   115
נעצרה   ,19�7 בדצמבר  בולגריה,  מבורגס,  שהפליגה  קרסנט׳(,  )׳פאן  גלויות׳  ׳קיבוץ  המעפילים 
בידי הבריטים ומעפיליה הוגלו לקפריסין. הגיע ארצה במסגרת עלית הנוער בשנת 19�9. התגייס 
לצה״ל בשנת 1951 ושירת כאלחוטן מורס וכאלחוטן ראשי בחטיבת גבעתי, מדריך מורס בבה״ד 
הקס״א  פעילות  כל  עת  הימים,  ששת  מלחמת  בתקופת  )כולל  ׳צמרת׳  בגדוד  ראשי  ואלחוטן   7
התרכזה בגדוד זה(. בשנת 1957 הוסמך לאלחוטאי אוויר והיה אלחוטן אוויר בטייסת 103. הוסמך 
מילא  אותו  )תפקיד  קשר  מערכות  תכנון  קצין   ,1 כנף  קשר  כקצין  שירת   .1961 בשנת  לקצונה 
במלחמת ששת הימים(, ראש מדור תקשורת במפקדת חיל האוויר ומפקד יחידת קשר �50. ראש 
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את התלות הרבה של חיל האוויר במערכת הנייחת ובשירותים שהוא קיבל ממחלקת 
מערכות נייחות במקשר״ר, ואת הקשר החם עם אל״ם אברהם זינגר )מערך הקשר 
על  הכיפורים(. פסח מספר  יום  רק לאחר מלחמת  הוקם  האוויר  חיל  העצמאי של 
מלחמת יום הכיפורים: ״אחד הדברים שלא אשכח הוא שביום שישי בבוקר מצלצל 
אלי זינגר, ואומר לי: פסח אני לא יודע אם תהיה או לא תהיה מלחמה, אבל אנחנו 

מפעילים מיד ]באותו יום שישי[ את כל מערך קשר החירום... מזלנו שזינגר הפעיל 

בבוקר,  שישי  ביום  כבר  חירום  התקשורת  למערך  התקשורת...עברנו  משרד  את 

כך שביום שבת כשפרצה המלחמה היה לנו מערך תקשורת פעיל ומוכן... התאום 

יוצא  היה  המלחמה  בזמן  במקשר״ר[  נייחות  מערכות  ]עם  המשותפת  והעבודה 
מהכלל...״.116

רס״ר )לימים סא״ל( שחר לוי, שהיה בקורס קצינים בבה״ד 7 כשפרצה המלחמה, 
מספר: ״זכי צילצל אלי ]בבוקר יום הכיפורים[ אמר לי – אני שולח לך את הוולוו 
ומיד לאחר  בדיוק בצהרים  נחתנו  לי מקום במטוס הראשון.  וסידרו   – זינגר  של 

מכן התחילו ההפגזות...״. אחרי מספר חודשים הוא קודם לדרגת סרן.

הכיפורים  יום  בבוקר  גויס  איך  מספר  מילואים,  איש  אז  גרינולד,  ישעיהו  סמל 
בצו 8, הגיע בטרמפים לשדה התעופה לוד, עלה על מטוס ארקיע והגיע לרפידים. 
שם נשלח לצומת במיתלה, שהופגז מספר פעמים. בהפגזות אלה נפגע כבל 50 זוג, 
זוג חלופי   �6 קווני האוגדה סללו במהירות כבל  בונקר החמ״ל החדש.  שחיבר את 
אז   ,197� מרץ  עד  במילואים  שם  שירת  הוא  בצומת.  חיברו  והוא  שנפגע  לכבל 

השתחרר וחזר לעבודתו במשרד התקשורת, בתחנת הלוויינים בעמק האלה.
משרד  במתקן  ארצי(  )מפד״י  ארצי׳  ישראל  דואר  ׳מפקדת  הופעלה  במלחמה 
שמחה  התקשורת  משרד  מנכ״ל  של  בניהולו  אביב,117  בתל  א׳  כורש  התקשורת 
סורוקר. אנשי המפתח במפד״י ארצי היו סמנכ״ל הנדסה במשרד התקשורת גדעון 
את  תגבר  התקשורת  משרד  והלוגיסטיקה.  ההנדסה  אגפי  ראשי  ועוזריו,  לב, 
)כבלרים  עובדים  בעשרות  א־שייח׳(  ובשארם  )ברפידים  סיני  במרחב  המערכת 

וטכנאי נושאים ורדיו(. 

ענף קשר במפקדת חיל האוויר בדרגת סא״ל, כולל במלחמת יום הכיפורים )1973-1969(. מפקד 
מנהלת פרויקט קשר חדש )׳ספרינט׳, ׳סיגמה׳ ו־׳טריגו׳( בחיל האוויר בדרגת אל״ם )�1978-197(. 

הקים וניהל את חברת היעוץ ׳נגאי׳ )�00�-1978(. דירקטור בחברת פרטנר )�009-1997(.
הביטחון,  ומערכת  צה״ל  ארכיון   .0930 בשעה  באוקטובר  ב־5  גימל  לכוננות  נכנס  האוויר  חיל   116

עדויות ועדת אגרנט, עדות האלוף בני פלד, ישיבה ל״ו, עמוד 37. 
רח׳ לינקולן פינת רח׳ יהודה הלוי. שם המפקדה ׳עבר בירושה׳ ממלחמת ששת הימים.  117
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נציגות מקשר״ר במפד״י ארצי, מלחמת יום הכיפורים
מימין לשמאל: רס״ן )לימים סא״ל( יוסף )יוסי( שדה )סקולסקי(,118 מהנדס מחלקת תמסורת 

ורשת משה ליטמנוביץ, אל״ם אברהם זינגר, סא״ל )לימים אל״ם( יצחק )זכי( זך
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

סיני הביאו לכך שבשלבים הראשונים של קרב הבלימה,  הטווחים הגדולים של 
אלא  ניידות  קדמיות  פיקוד  מחבורות  בכוחותיהם  שלטו  לא  מהמפקדים  חלק 
לכוחות.  קשר  להם  שאיפשרו  גבוהות  באנטנות  נעזרו  הם  שם  נייחות,  ממפקדות 
הדבר חייב שינויים רבים ומהירים במערך הקשר הקווי, שכן הקשר הקווי במפקדות 

אלה התאים לשגרה של ביטחון שוטף ולא לדרישות של מלחמה.
 המאמץ העיקרי של קטל״ם סיני היה לספק קשר נייח ליחידות שפעלו בסיני – 

המקצועי  הספר  בית  בוגר   .1957 בשנת  משפחתו  עם  ארצה  עלה   .19�6 פולין,  קטוביץ,  יליד   118
צ״ן  כטכנאי  ושירת   196� בשנת  לצה״ל  התגייס  בזק(.  מכללת   – )לימים  בירושלים  בזק  לטכנאי 
בגדוד הקשר של פיקוד דרום. בוגר קורס קצינים בשנת 1966. שירת כראש מדור צ״ן בבה״ד 7, 
קודם   1975 בשנת  במקשר"ר.   מערכות  במחלקת  מטה  ותפקידי  ׳אמירים׳  בגדוד  תקשורת  מ״פ 
לדרגת סא״ל ומונה לקטל״ם מרכז )1977-1975(. קטל״ם מטכ״ל )1979-1977(. השתחרר בשנת 
1979. הקים והוביל פעילויות תפעול חניונים, וביניהם את חברת תפעול החניונים ש.ש. חניונים 

בע״מ. נפטר בשנת �0�0.
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והמערכים  הים  חיל  המודיעין,  חיל  האוויר,  זרוע  היבשה,119  ויחידות  דרום  פיקוד 
הלוגיסטיים. השינויים התמידיים בציוות הכוחות ובמיקומי המפקדות חייבו מאמץ 
ציוד  של  נוספות  קבוצות  התקנת  במערכת,  ושינויים  ניתובים  בשינוי  פוסק  בלתי 
ההתלבטות  הייתה  נוספות.  טלפון  רדיו  מערכות  והתקנת  קריטיים  בצירים  נושא 
עמדו  )הטלפניות  לעורף  לפנותן  או  משמרתן  על  הטלפניות  את  להשאיר  באם 
במעמסה ונתנו שירות ללא דופי, על אף הפצצות המצרים, התנאים הקשים והמתח 
הרב(. מחלקות הכבלרים של הקטל״ם מילאו תפקיד מרכזי בהתקנות קווים במהלך 

הקרבות ליחידות ומפקדות שנפרסו בשטח.
התקשורת.  משרד  אנשי  לפעילות  עדיפויות  קביעת  היה  במלחמה  מרכזי  נושא 
שהיה  אמיד,  צבי  תא״ל(  )לימים  אל״ם  דרום,  מקשא״פ  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
לבין  דרום,  פיקוד  בהובלת  ביבשה,  העיקרי  הלחימה  למאמץ  התקשורת  על  אחראי 
רמ״ח מערכות נייחות אל״ם אברהם זינגר וקטל״ם סיני, סא״ל )לימים אל״ם( פנחס 
כץ, שלמרות תרומתם המוגבלת של הגורמים האחרים למאמץ עיקרי זה,1�0 ראו לנגד 
עיניהם עדיפות למטלות של חיל האוויר, חיל המודיעין ואחרים, איפשר מיקוד נכון 

ופתרונות נאותים.
קווי  קשר  נשמר  הנייחת.1�1  הקשר  בתשתית  פגעה  ולא  כמעט  המצרית  האש 
)המזח(.��1  ומסרק  )קנטרה(  מילנו  למעוזים  פרט  כניעתם,  או  פינויים  עד  למעוזים 
הכבל התת־קרקעי שהזין את מעוז בודפשט נפגע בהפגזה בימי הלחימה הראשונים 
ותוקן בידי מחלקת הכבלים של הקטל״ם ב־13 באוקטובר. מספר תקלות בקשר הקווי 
בפתיחת  הקטל״ם.  של  הכבלרים  מחלקות  בידי  המצרים  אש  תחת  תוקנו  לתעוזים 
מלחמת יום הכיפורים תקפו מטוסים מצריים את מתקן הזירוי הטרופוספרי בשארם 
א־שייח׳, פגעו באנטנה וגרמו להפסקת השירות. העורק הוחזר לשירות תוך כיממה.1�3

מרכז השליטה של פיקוד דרום היה בחפ״ק פיקודי נייח במתקן ׳דבלה׳, מבנה מוגן ייעודי על אחת   119
השלוחות של אום חשיבה, שבמציאות הלחימה הפך מחפ״ק ל׳מוצב פיקוד מוקטן׳.

הכיפורים,  יום  במלחמת  ההכרעה  הוחמצה  כך  יבלום?  הסדיר  סקל,  עמנואל  )מיל׳(  אלוף  ראו:   1�0
ספרית מעריב, תשע״א – �011.

רפידים, טסה ושארם א־שייח׳ הופצצו מהאוויר. מתקן אום חשיבה ספג פגיעות מ־7 טילי ׳פרוג׳.  1�1
ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון: )א( תיקי מעוזים; )ב( עדויות ועדת אגרנט, עדות האלוף שמואל   1��
על אף המובאות מהחומר הארכיוני והעדויות כי השיחות  גונן )גורודיש(, ישיבה קל״א, עמוד �.  
עם מפקד מעוז מסרק )המזח( בנושא כניעת המעוז נעשו בקשר רדיו שהופעל מחפ״ק אוג׳ ��5 
האוגדתי  הקשר  וקצין  אבידור  גדעון  תא״ל(  )לימים  אל״ם  האוגדתי  האג״ם  קצין  בידי  במיתלה 
סא״ל )לימים אל״ם( יען ורד )שהעבירו למעוז את הוראות שר הביטחון והרטמכ״ל(, תא״ל בדימוס 
צבי אמיד )אז סא״ל, מקשא״פ דרום( ואלוף בדימוס שלמה ענבר )אז תא״ל, קשר״ר( טוענים כי 
אז  גרינולד,  ישעיהו  נפילת המוצב.  )המזח( פעל עד  הקו הפיזי לבונקר הפיקוד של מוצב מסרק 

טכנאי בצומת הקשר הקווי במיתלה, מאמת זאת.
עם  מק-�01  צבאי  טלפון  רדיו  עורק   197� במאי  כונן  דרום  פיקוד  שכן  נפגעה,  לא  השליטה   1�3
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שנסע  טנק  בחול  התחפר  ללחימה  השני  ביום  הלחימה.  בעת  תקלות  חסרו  לא 
על שרשראות וקרע את הכבל הקואקסיאלי בין קציעות לג׳בל ליבני. אנשי משרד 
תוך  על התקלה  והתגברו  הכבל,  את  לתקן  יצאו  ומבאר שבע  מרפידים  התקשורת 
לקטל״ם  אלעזר  דוד  רב־אלוף  הרמטכ״ל  התקשר  התקלה  במהלך  שעות.  כשלוש 
הרדיו  מערך  באמצעות  אז  התקיים  )הקשר  קורה  מה  לברר  כץ  פנחס  סא״ל  סיני 
בגלל  חשיבה  באום  הפיקודי  לחפ״ק  הפיזי  הקשר  נותק  הצליחה,  לאחר  טלפון(; 

טרקטור של כוחותינו שחפר שירותי שדה. הכבל תוקן תוך זמן קצר.
בשדה התעופה בפאיד, בגדה המערבית של התעלה, הוקם במהלך הלחימה מק״ד 
לרפידים  וקושר  לתעלה,  ממערב  שהיו  האוגדות  את  ששירת  קדמי(  קשר  )מרכז 
התעופה  שדה  הפך  בהמשך  בטסה(.  ממסר  )באמצעות  אפיקים   �� גד״ם  בעורק 
היה  הרשמי  )שמו  התעלה  של  המערבית  בגדה  צה״ל  כוחות  של  הלוגיסטי  למרכז 
ותת־ עיליות  פנים  בפריסות  הבסיס  את  רישת  התקשורת  ומשרד  ׳נחשון׳(,  בסיס 

קרקעיות.
התחבר  סואץ,  תעלת  את  שחצה  זוג   5� תת־קרקעי  משוריין  טלפוני  כבל  הונח 
לכבלים תת־קרקעיים מצריים,��1 וקישר בין טסה למק״ד נחשון, שם הקים קטל״ם 
הגיעה  המרכז  מאזור  התקשורת  משרד  אנשי  של  תגבורת  קווי.  קשר  צומת  סיני 
עם  השיחות  למאהל  עד  תת־קרקעי  כבל  נסלל  בהמשך  לפאיד.  ישירות  בטיסות 
המצרים בק״מ ה־101 )הקטע מנחשון לק״מ ה־101 הופעל בצומת שהוקם למטרה 

זו רק ימים ספורים לפני סיום השיחות(. 
ב־18 בינואר �197 נכנס לתוקפו הסכם הפרדת הכוחות. כוחות צה״ל חזרו לגדה 

המזרחית של התעלה ונערכו במרחק כ־�0 ק״מ ממזרח לתעלה.
נעשו  השיחות  הביתה.  חיילים  שיחות  היה  הקרבות  בתום  המרכזי  הנושא 
עם  יחד  נבנו  זה  מערך  לתגבר  וכדי  הצבאית,  טלפון  הרדיו  מערכת  באמצעות 
משרד התקשורת ניידות חיוג שהופעלו בידי אנשי משרד התקשורת, שהחלו לנוע 
מתי  סא״ל(  )לימים  סרן  יקיריהם.  עם  לשוחח  לחיילים  לאפשר  כדי  היחידות,  בין 
ולצמן,1�5 אז סגן מפקד המק״ד, מספר: ״נתנו לחיילים להתקשר הביתה. החיילים 

קתרינה. וג׳בל  יעלק  בג׳בל  ממסרים  באמצעות  א־שייח׳,  לשארם  מרפידים  אפיקים   ��
 – קהיר  בציר  המצריים  התת־קרקעיים  הטלפון  כבלי  נותקו   1700 בשעה  באוקטובר  ב־�0   1��
במפת  עצוב   – ארזל  הצירים  בצומת  כבלים  )בגוב  מאיסמעיליה  ק״מ  כ־19  במרחק  איסמעיליה, 
הראשונה שחצתה  חטיבת השריון   ,��1 לחטיבה  בידי מחלקה מפלוגת חרמ״ש שסופחה  הקוד(, 
את תעלת סואץ. רן סנדרס, צינה בחולות, סיפור לחימתה של ׳מקנס׳, פלוגת קורס מ״כים חרמ״ש 
לימים  קאול,  יצחק  סא״ל(  )לימים  רס״ן   .�013 ספטמבר  ברעם,  דפוס  הכיפורים,  יום  במלחמת 

מנכ״ל חברת בזק, היה אז קצין הקשר של חטיבה ��1.
 .1966 בשנת  קצינים  קורס  סיים  ב־1965.  התגייס   .1950 בשנת  ארצה  עלה   .19�7 פולין,  יליד   1�5
בשנת  )197�-1969(, השתחרר  במלחמת ההתשה  דרום  פיקוד  בגדוד הקשר של  קווי  קצין קשר 
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היו כבר עשרים יום במלחמה ואף אחד לא היה לו קשר הביתה. אז אתה שמעת 

דברים קורעי לב – מה החיילים מדברים ומה הם מספרים להורים. כל חייל קיבל 

מי  מספרים  החיילים  איך  לשמוע  ומרטיט  ללב  נוגע  היה  זה  לדבר...  דקות  שתי 

נהרג להם, מי חי להם ... ״.

מילואות טלפונים תוצרת מש״א קשר בחפ״ק פיקוד דרום באום חשיבה, מלחמת יום הכיפורים
קצין המודיעין הפיקודי סא״ל דוד גדליה מציג לקצין האג״ם הפיקודי סא״ל )לימים תא״ל( שי 

תמרי, לאלוף הפיקוד אלוף שמואל גונן )גורודיש( ולרמטכ״ל רא״ל דוד אלעזר; יושב על השולחן: 
סגן אלוף הפיקוד תא״ל אורי בן־ארי; מעשן, מימין: רא״ל )מיל( יצחק רבין. המילואות שקועות 

בשולחן המרכזי. מילואה כללה שפופרת, חוגה, לחצן ׳צלצול׳ )לקווי מגנטו( ולחצנים המאפשרים 
קישור לנל״ן/קו חיוג לפי בחירת המפקד המשתמש במילואה

D-607-006 ,צלם: שלמה ערד. באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית, אוסף התצלומים הלאומי

�197. סגן קצין הקשר וקצין הקשר של מרכז הקשר הקדמי נחשון )פאיד( במלחמת יום הכיפורים, 
קצין קשר   ,)1977-1976( סיני  באוגדת  קצין קשר  כסגן  ושירת  חזר אחר המלחמה לשירות קבע 
באוגדות השריון חלמיש ועידן, מפקד גדוד ׳אמירים׳ במלחמת שלום הגליל )�1985-198( ומפקד 
גדוד קשר פיקוד מרכז וסגן מקשא״פ מרכז )1988-1985(. פרש מצה״ל בשנת 1988. עסק בייעוץ 

בארץ ובחו״ל בתחום הערכות משק לאומי לשעת חירום. יצא לגמלאות בשנת �016.
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אנטנות עורק זירוי טרופוספרי לאחר שנפגעו באש מטוסים מצריים, שארם א־שייח׳, אוקטובר 
1973. צלם: עוזי קורן. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 8320/6217
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לוח ח״ח )חוליות חית(, חדר תקשורת, חפ״ק פיקוד דרום באום־חשיבה, אוקטובר 1973
קווים פיזיים ואפיקי הרד״ט נותבו ליעדיהם באמצעות מגשרים דו־תיליים על לוחות ח״ח

צלם: מיכאל נגל. אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

סא״ל )לימים אל״ם( פנחס כץ, קטל״ם סיני, בחדר הבקרה ברפידים, מלחמת יום הכיפורים
מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב 
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יעקב עטרי, סגן מנהל מרחב סיני במשרד התקשורת, בחדר הנושאים ברפידים, 
מלחמת יום הכיפורים. מקור: יעקב עטרי



פרק ד: הקשר הנייח בסיני   |   133 

כבלר משרד התקשורת מתקן כבל שנפגע, מלחמת יום הכיפורים
מקור: משרד התקשורת ביום הכיפורים, משרד התקשורת, 1973

אנשי משרד התקשורת מניחים כבל משורין 54 זוג החוצה את תעלת סואץ 
משמאל, מושך בכבל: יעקב עטרי, סגן מנהל מרחב סיני

מקור: משרד התקשורת ביום הכיפורים, משרד התקשורת, 1973
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מחרשת כבלים בשימוש משרד התקשורת מניחה כבל החוצה תעלת מים באזור איסמעיליה
מקור: משרד התקשורת ביום הכיפורים, משרד התקשורת, 1973
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מנהל ענף תמסורת נושאים ורדיו במרחב סיני במשרד התקשורת אברהם )אבי( רוזנפלד בחדר 
נושאים מאולתר של משרד התקשורת, בסיס נחשון )פאיד(, 1973

מקור: אברהם רוזנפלד

טצ״ג – טלפון ציבורי גובה, שבאותה עת פעל עם אסימונים.  125

׳אוטוצג״ים׳, מכוניות שהכילו טלפונים ציבוריים )טצ״ג(125 שהותאמו לשיחות ללא אסימונים
מקור: משרד התקשורת ביום הכיפורים, משרד התקשורת, 1973
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המורל בנוי על חיוג ישיר....
ניידת תקשורת חיילים של משרד התקשורת

מקור: משרד התקשורת ביום הכיפורים, משרד התקשורת, 1973
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ניידת טלפון לחיילים בסיני, מופעלת בידי משרד התקשורת, אוקטובר 1973
צלם: אברהם ורד. באדיבות ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 1, 8320/6339 

תשתיות הקשר הנייח בעת הנסיגה מסיני 
וההערכות בגבול הבין־לאומי

הכיפורים, שכללו את  יום  בסיני לאחר מלחמת  בשלבים הראשונים של ההערכות 
וההערכות בעקבות הסכם   1974 בינואר  הכוחות  ההערכות בעקבות הסכם הפרדת 
הביניים בספטמבר 1975, לא בוצעו שינויים מהותיים בתשתית הקשר הנייח בסיני. 
לבאר  הקואקסיאלי  מכבל  וניזון  בכבלים  לתקשורת  המרכזי  הצומת  נשאר  רפידים 

שבע, והמתקן בג׳בל יעלק שימש כממסר רד״ט מרכזי.126
בעקבות הסכם הביניים נערכו כוחות צה״ל במבואות המזרחיים של מעברי הגידי 
גידי,  בלוזה, טסה,  ביר תמדה קיבל משנה חשיבות. מחנות  וצומת קשר  והמיתלה 
מיתלה, ראס סודר ואבו רודס פונו, כולל צמתי הקשר שלהם. הונח כבל תת־קרקעי 

מרפידים לג׳בל אום מחצ׳ה.
המשיך  הביניים,  הסכם  של  החיץ  באזור  שהיה  חשיבה,  באום  המודיעין  מתקן 

לפעול בצורה מצומצמת )ובסמוך לו הוקם מתקן מודיעין מצרי(.
כלקח ממלחמת יום הכיפורים נבנה לפיקוד דרום מוצב פיקוד נייח בג׳בל מערה, 

ומאובטחות,  ניידות  ספרתיות  סרט  רחבות  טלפון  רדיו  במערכות  צה״ל  השתמש  זו  בתקופה   126
והתלות בקשר הפיזי ובמערכות הרדיו טלפון של משרד התקשורת הצטמצמה. רוזן ונגל, שבעים 

שנות חיל הקשר והתקשוב, עמ׳ 319.
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קואקסיאלי  בכבל  שהוזן  בשכפ״ץ,  מוגנות  אשקוביות  בסיס  על  ׳לימוזה׳,  שכונה 
בכבל  הסימטריים  בזוגות  ל׳פתיחה׳  שחובר  סימטריים  זוגות   22 עם  שפופרות   4
לרפידים,  אפיקים   300 טלפון  רדיו  ומעורק  לרפידים127  ליבני  מג׳בל  הקואקסיאלי 
מתקן  הקים  המודיעין  חיל  חמיר.  לג׳בל  אפיקים   24 טלפון  רדיו  בעורק  וקושר 
טלפון  רדיו  ועורק  נחל־ים  מאזור  סימטרי  בכבל  שהוזן  ׳הרן׳,  שכונה  חמיר  בג׳בל 
פנים  ביצעו אנשי משרד התקשורת פריסות  לרפידים. במתקנים אלה  24 אפיקים 

בהיקף נרחב.
כוחות צה״ל בקו  נערכו בתחילת שנת 1980  בעקבות הסכם השלום עם מצרים 
נסגר  סיני  יחת״ם  פונו.  בסיני  הקשר  וצמתי  המתקנים  מוחמד.  ראס   – עריש  אל 
יחת״ם דרום. השליטה התבססה על  בידי  והטיפול בתשתית הקשר הנייח נעשתה 
עורקי רדיו טלפון צבאיים שנתמכו בידי צומת משרד התקשורת בקציעות וצמתים 
שהוקמו בתחום ישראל בהר קרן, הר חריף, הר שגיא והר עוזיה. פריסות מפקדות 
שדה  כבלי  של  ארוכות  בפריסות  אופיינה  והתקופה  שדה,  פריסות  היו   ומתקנים 
כבלים  מחרשות  באמצעות  נעשו  שחלקן  ולמחסומים,  גדודים  למפקדות  ח-1065 

קלות שהופעלו בידי אנשי פלוגות הכבלים של גדוד ׳אמירים׳.128
צוותי  מצרים.  בשליטת  בשטח  כ׳מובלעת׳  ליבני  ג׳בל  צומת  נשאר  זו  בתקופה 
תחזוקה,  עבודות  לביצוע  לעת  מעת  אותו  פוקדים  היו  התקשורת  משרד  עובדי 

בתאום עם המצרים.
כתחליף לצומת ג׳בל יעלק הופעל צומת קשר צבאי מונחת בג׳בל הילל. משרד 

התקשורת ביצע מהלך מקיף של פיתוח תשתיות נייחות מתקדמות בנגב.129
באפריל 1982 פונו כוחות צה״ל משארם א־שייח׳. כוחות צה״ל נערכו בקו הגבול 

הבין־לאומי בין ישראל ומצרים, ובזאת תמה פרשת הקשר הנייח בסיני.130

הופעל  לא  שכן  שימוש,  ללא  נשארו  הקואקסיאליות  השפופרות  הופעלו.  הסימטריים  הזוגות   127
עליהן ציוד נושא.

לאחר מלחמת יום הכיפורים הוקמו בגדוד ׳אמירים׳ פלוגות כבלים, על בסיס בוגרי קטל״ם סיני   128
שיכלו   ,)Case 475( קלות  כבלים  מחרשות  עבורם  ונרכשו  בזק,  חברת  של  מנוסים  וכבלרים 
להטמין כבלים בעומק 1.2 מטר. הפלוגות הופעלו לביצוע פריסות עבור ההערכות הזמנית בסיני 
בקו אל עריש – ראס מוחמד, ובפריסות בבקעת הלבנון במלחמת שלום הגליל. לאחר מכן הופסקה 

פעילותן.
הקשר הפיזי למחסום צה״ל בציר אבו עגילה – ג׳בל ליבני התבסס על כבל שדה ח-1065 שנסלל   129

לצומת ג׳בל ליבני בשטח המצרי.
החלק הארי של התושבים הישראלים ביישובים האזרחיים בסיני התפנו מרצונם, להוציא קבוצה   130

קטנה שהתבצרה במבנים נטושים בעיר ימית ופונתה בכוח באביב 1982.
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קטל״ם סיני רס״ן )לימים סא״ל( שלמה בר־נס ומנהל מרחב סיני במשרד התקשורת נסים ליזמי, 
ינואר 1974. הצילום: על גשר החוצה את תעלת סואץ. מקור: משפחת בר־נס

טקס זיכרון למנהל מרחב סיני נסים ליזמי ז״ל, רפידים, פברואר 1975
מימין לשמאל: סא״ל )לימים אל״ם( פנחס כץ, מהנדס מחוז ירושלים והדרום יעקב זיו, סמנכ״ל 

לאמרכלות שלמה דיאון,131 מנהל מרחב סיני יעקב עטרי, מנכ״ל משרד התקשורת שמחה סורוקר, 
מנהל שירותי ההנדסה גדעון לב. מקור: יעקב עטרי

דואר  כפקיד  לעבוד  התחיל   .1935 בשנת  משפחתו  עם  ארצה  עלה   .1918 אוסטריה,  וינה,  יליד   131
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ביקור אלוף פיקוד דרום ברכזת רפידים, 1977
מאחור, מימין לשמאל: קטל״ם סיני סא״ל אברהם )אברום( כהן, קצין טכני בעוצבת הקשר 

בפיקוד דרום סרן )לימים אל״ם( משה )אחי( אחירון,132 רמ״ח מע״ן אל״ם יצחק )זכי( זך, אלוף 
הרצל שפיר. מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

בדואר המנדטורי בחיפה בשנת 1939. עם הקמת משרד הדואר בשנת 1952 מונה למנהל כוח האדם   
במשרד. בשנת 1961 מונה לסגן המנהל הכללי למינהל במשרד הדואר ובשנת 1977 מונה למשנה 
למנכ״ל משרד התקשורת. פרש לגמלאות בשנת 1983. התנדב בהסתדרות הציונית. נפטר בשנת 

.1991
ורוצלב, פולין, 1947. עלה לארץ עם הוריו בשנת 1957. סיים לימודי תיכון בעירוני ט׳ ביד  יליד   132
חי״ר  כקצין  ושירת   1968 בשנת  לקצונה  הוסמך   .1966 בשנת  לצה״ל  התגייס  אביב.  בתל  אליהו 
בשנת  בנגב.  גוריון  בן  באוניברסיטת  חשמל  הנדסת  ולמד   1969 בשנת  השתחרר  גולני.  בחטיבת 
ורמ״ד  דרום  בפיקוד  הקשר  בעוצבת  טכני  קצין  ׳אמירים׳,  בגדוד  טכני  כקצין  לשירות  חזר   1972
קשר  מערכות  טכני  ורע״ן  מס״ד  כרע״ן  ושירת  סא״ל  לדרגת  קודם   1979 בשנת  מס״ד.  בענף   3
אביב.  תל  באוניברסיטת  חשמל  בהנדסת  שני  תואר  לימודי  סיים  ובמקביל  קשר״ר,  במפקדת 
בשנת 1986 קודם לדרגת אל״ם ושירת כרמ״ח מערכות קשר במפקדת קשר״ר. השתחרר בשנת 
חברת  מנכ״ל  ובחו״ל.  בישראל  מוטורולה  בחברת  סלולריות  הנדסת מערכות  בניהול  ועסק   1990
אדאקום. הקים חברת ייעוץ שהובילה פרויקטים בארץ ובחו״ל. מנכ״ל חברה סלולרית בבולגריה. 

יצא לגמלאות בשנת 2014. 
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צילום פרידה של עובדי משרד התקשורת, מתקן משרד התקשורת ג׳בל ליבני, ינואר 1980
במרכז: מנהל מרחב סיני יעקב עטרי. מקור: יעקב עטרי

צילום פרידה של עובדי משרד התקשורת, מחנה רפידים, ינואר 1980
עובדים אלה הקימו ותחזקו את תשתיות הקשר הנייח בסיני במסירות ובמקצועיות, ואנו, מפקדי 
וחיילי חיל הקשר והתקשוב, אסירי תודה להם על תרומתם למאמץ הביטחוני. מקור: יעקב עטרי
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העברת תשתיות הקשר הנייח למצרים בעקבות הסכם השלום

מצב  את  סיים   ,1979 במרץ  ב־26  בוושינגטון  שנחתם  מצרים,  עם  השלום  הסכם 
המלחמה בין ישראל ומצרים, קבע את הגבול בין שתי המדינות, קבע כללים לפירוז 

אזור הגבול ודילול כוחות צבא מצרים בסיני והתווה כינון יחסי שלום בין המדינות.
חודשים  תשעה  תוך  שלבים:  בשני  בוצעה  ההסכם,  פי  על  מסיני,  צה״ל  נסיגת 
מחתימת ההסכם נסוגה ישראל אל קו שנמתח לאורך חצי האי, מאל עריש בצפון 
ועד לראס מוחמד שליד שארם א-שייח׳ בדרום. באפריל 1982 פינתה ישראל את 

יתרת סיני, וצה״ל נערך מחדש בגבול הבין־לאומי.
להסכם השלום צורף נספח )Annex 1( המגדיר ״פרוטוקול בדבר נסיגה ישראלית 
״עד  כי  קבע  זה  לנספח   )Appendix( לתוספת   6 סעיף  בטחון״.  וסידורי  מסיני 

לשלושה שבועות לפני נסיגה ישראלית משטח כלשהו, תסדיר הוועדה המשותפת 

על  ׳להקל  כדי  השלום,  להסכם   4 סעיף  לפי  שהוקמה  מצרית  ישראלית  ]ועדה 

ביצועו של החוזה׳[, כי צוותי קישור וצוותים טכניים ישראליים ומצריים יקיימו 
המבנים  של  מצבם  על  יסכימו  המתאימים,  המתקנים  כל  של  משותפת  ביקורת 

באותה  תצהיר  ישראל  זו.  העברה  ויסדירו  מצרית  לשליטה  שיועברו  והפריטים 

ישראל  המתקנים....  שבתוך  ובפריטים  במתקנים  לעשייה  תוכניותיה  מהן  שעה 

שהוסכם  והמתקנים  השירותים  התשתיות,  כל  את  למצרים  להעביר  מתחייבת 

עליהם כשהם שלמים... ישראל תגיש למצרים את המידע הנחוץ לשם תחזוקתם 

להתבונן  יורשו  מצריים  טכניים  צוותים  אלה.  ושירותים  מתקנים  של  והפעלתם 

בהפעלתם של מתקנים ושירותים אלה ולקנות בקיאות בהפעלה זו במשך תקופה 

של עד שבועיים ימים לפני ההעברה״.

השיחות עם המצרים באשר לביצוע נושא התקשורת בהסכם היו בהובלת משרדי 
התקשורת של שתי המדינות )מישראל: מנכ״ל משרד התקשורת גדעון לב ומנהל 
התקשורת  תת־שר  ממצרים:  זיו;  יעקב  התקשורת,  משרד  של  ההנדסה  שירותי 
קאמל(.133  אחמד   ARENTO התקשורת  חברת  ויו״ר  חמיד  עבדול  ווג׳די  מוחמד 
בדיונים השתתפו אנשי צבא משתי המדינות.134 המשא והמתן התנהל ברוח טובה 

ועניינית. הדיונים התקיימו מספטמבר עד דצמבר 1981. 135

חברה  אז   ,Arab Republic of Egypt National Telecommunication Organization  133
הקמת  עם   1854 בשנת  הוקמה  המצרית  חברת התקשורת  התחבורה.  למשרד  כפופה  ממשלתית 

.Telecom Egypt קווי טלגרף במצרים. החברה עברה הפרטה ובעת כתיבת ספר זה נקראת
מצד ישראל החלו הדיונים בהשתתפותו של רמ״ח מע״ן במקשר״ר אל״ם יצחק )זכי( זך, ונמשכו   134

בהשתתפות אל״ם פנחס כץ, שהחליפו, וסא״ל ברוך גזית.
ISA-mfa-mfa-00030sx ארכיון המדינה  135
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פירוק  לבצע  הוחלט  המצרי  והצוות  הישראלי  הצוות  של  פגישות  מספר  אחרי 
תרנים,  מיקרוגל,  מערכות  נושא,  ציוד  כולל  לפירוק,  הניתן  הציוד  כל  של  מסודר 
וגנרטורים.136 המגברים התת־קרקעיים בכבל הקואקסיאלי פורקו אף  כוח  מערכות 
בעתיד(. מה שנשאר  מגברים  כדי לאפשר התקנת  במקומם,  נשארו  )המיכלים  הם 
בשטח הם המבנים הקבועים ומערך הכבלים התת־קרקעיים, והם הועברו למצרים 
בשארם  גם  בוצע  דומה  הסדר  מההסכם.  כמתחייב  מסודר,  תיעוד  ועם  בשלמות 
סייע  ומשרד התקשורת  המצרים,  לידי  סוחון  ג׳בל  הועבר מתקן  אך שם  א־שייח׳, 
תוך  המערכות  פירוק  מיזם  המצרים.  לשימוש  טלפון  רדיו  עורקי  מספר  בהקמת 
אבטחת פתרונות לכוחות צה״ל בשטח עד הנסיגה היה מורכב, ונוהל בידי מחלקת 

מערכות נייחות במקשר״ר.

הערכות למסדר החזרת רפידים למצרים אחרי 12 שנות שליטה ישראלית, 25 ינואר 1980
ברקע: דגל הרפובליקה הערבית של מצרים, דגל ארה״ב ודגל ישראל

מימין לשמאל: קצין קישור, רמ״ח מחנות במחלקת מערכות נייחות במקשר״ר רס״ן רחמים )רמי( 
דמרי,137 קצין קישור, קצין קישור, מפקד גדוד ׳אמירים׳ סא״ל )לימים אל״ם( יצחק אלקבץ, רע״ן 

הפעלה מבצעית במחלקת מערכות נייחות במקשר״ר סא״ל גרשון מובשוביץ׳
מקור: זיוה אלקבץ

חשיבה,  באום  )כמ״ר(  הרב־לאומי  המשקיפים  כוח  במחנה  התקיימה  ההידברות  להתנעת  פגישה   136
 MFO – Multinational( ואחרי כן התקיימו פגישות בקהיר ובתל אביב. כוח המשקיפים הרב־לאומי

Force & Observers(, מפקח על קיום הנספח הצבאי להסכם השלום בין ישראל למצרים.
יליד ראשון לציון. התגייס לצה״ל בשנת 1970 והוסמך לקצונה בשנת 1971. קצין קשר מחוז לכיש,   137
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נאמנים דבריו של אלוף פיקוד דרום אלוף )לימים רב אלוף( דן שומרון, במסדר 
והונף  ישראל  דגל  הורד  בו   ,1980 בינואר   25 שישי,  ביום  למצרים  רפידים  החזרת 
זה.  ביום  מעורבים  רגשותיי  מלחמות,  בארבע  שלחם  צבא  ״כאיש  המצרי:  הדגל 
סיני היא בעינינו מרחב ביטחון כל עוד התקיים כלפינו איום המלחמה. אצל כמה 

דרך  אולם  עליונה.  למטרה  אצלם  הנחשבת  המלחמה,  פילוסופית  קיימת  עמים 

חיים זו זרה לשתי הדתות ולשני העמים, היודעים את מחירה. בעוד כשנתיים נפנה 

את שאר חלקי סיני ותקופה זו צריכה להיות מוקדשת ליצירת יחסי אמון ושכנות 

טובים בין העמים והצבאות של שני הצדדים, כדי שנוכל לפעול למען האינטרסים 

של  כן  ביטוי  הוא  שהפינוי  לכך  מיוחדת  חשיבות  ישנה  באזור.  שלנו  המשותפים 

בדרך  שאנו  מאמין  אני  חולשה.  הרגשת  של  תוצאה  ולא  לשלום  להגיע  ישראל 
הנכונה ובכוחנו לגבור על כל המשברים והמכשולים הצפויים לנו בעתיד הקרוב.״138

סגן קטל״ם סיני ורמ״ד מחנות במחלקת מערכות נייחות במפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי.   
נפטר בשנת 2015.

מעריב, 27 ינואר 1980.  138
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לא נסוגנו, ויתרנו למען השלום
שלט שהציבו חיילים ברפידים לאחר הפינוי, בעקבות הסכם השלום, אפריל 1979. צלם: משה 

D169-024 ,מילנר. באדיבות לשכת הפרסום הממשלתית, אוסף התצלומים הלאומי
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סמל אברהם יוסף )גוליאן(
רב״ט אורון גיורא )אורבך(
טר״ש אזולאי אוולין )חוה(

סא״ל אייזן מרדכי )מוטקה(
סגן אליעד אשר )אשי(

טור׳ אלכסנדרוביץ בנימין
סמ״ר אמנו מאיר

סמ״ר אתיה )ז׳ן פול( חי
סגן באום מרדכי )מוטי(

סמל בורגר אברהם
סרן בן־ארצי יובל

טור׳ בן־בשט אורנה 
רס״ל בן־בשט אליהו

סגן בן־פז ביינגולד יעקב )ג׳ק(
רב״ט בר משה בן־עמי )מויסה(

טור׳ בש שרה )שרי(
טור׳ גבאי עזרא )עזורי(
טור׳ גולדמכר רון )רוני(

טר״ש גיל )סלים( אלי
טר״ש גלבלום )פלדמן( יחזקאל

רב״ט גרינבלט יוסף )יורקה(
רב״ט דהאן זאב־אברהם )זאביק( 

סגן דינר )גולדין( יעקב

רס״ן האן תומס )טומי(
סמל הורוביץ אנדרה־רוברט )רובי(

טור׳ הזמי יצחק
סמל הכט אלכסנדר )אלש(

רב״ט ווהל פנחס
רב״ט ויסמן יאיר

טור׳ ופני )ופנירסקי( משה
טר״ש חג׳ג׳ לילי

טור׳ טולדנו גבריאל )גבי(
טור׳ יזדי צבי

טור׳ ישעיהו סמיר
טור׳ כהן יעקב

רב״ט כהן יעקב־יצחק
רב״ט לובצקי רון )רוני(

טור׳ לוי יעקב
טור׳ לוי שאול

סגן לסקין )בנימין( בני
טור׳ מחבוב יעקב

טור׳ מלמד )מועלם( יואב
טר״ש מנסוקני דינה

טור׳ מסיקה רחמים )מינו(
טור׳ מרקוביץ יוסף

סמל נוימן אברהם )ג׳ינג׳י(

חללי חיל הקשר והתקשוב במערכות מלחמת ששת הימים, 
מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים*

מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, עד מלחמת יום הכיפורים
)יוני 1967 עד אוקטובר 1973(

הרשימה לא כוללת חללים שמשפחותיהם ביקשו שלא יכללו.  *
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מלחמת יום הכיפורים )אוקטובר 1973 עד מאי 1974(

רב״ט ניאזוף ששון־חי
טור׳ נסים דוד

רב״ט סמוחה ברוך
טור׳ עובדיה דויד

טור׳ עוזרי דניאל )דני(
טור׳ עמרם נסים

סגן פון דוד
רב״ט פיחוטקה מיכאל

רב״ט פרידל מרדכי־פנחס
טור׳ ציון כרמל )כרמיל(

טור׳ קובילר אליעזר
טר״ש קובלר אריה )ארקה(

סרן קורניצר בלה )בלונת(
טר״ש קפלן אריה

טור׳ קפלן משה
טור׳ קרקון קאמל

טור׳ קשי דוד

רב״ט רוזנבלט דב
טר״ש רוזנטל גד־אלכסנדר
טר״ש רולר יצחק )ישמר(

סמל ריטבלט שמואל )שמואליק(
רב״ט ריינזילבר יעקב

סגן שבבו אמנון
רב״ט שוורץ ספרטאי זאב )וילי(

סמל שופט אסף
סמל שורצנברג יוסף

רב״ט שטיין אבשלום־משה )אבי(
טור׳ שינה דויד

טור׳ שמואל אהרן
רב״ט שמרלר יעקב )קובי(

טור׳ שניידר צבי
סמל ששון בועז )בוז׳י(
טור׳ תשבי עופר־יצחק

סמל אברהם יואב
רב״ט אהרוני מאיר

רב״ט אוסובסקי איתן־אלכסנדר
סרן אופנגנדן יוסף

סמ״ר אורי מיכה
רב״ט אזנקוט רפאל

סמל אלטובסקי אילן
סמל אמדור שלום־רוני

סגן אסא יעקוב 
רב״ט בן נחום יעקב )קובי(

רב״ט בן עמי אברהם
רס״ל בן ציון אמנון

סמ״ר בן שטרית אליהו
סמל בניה דוד

רס״ר בסון אליהו
סגן בשן שמואל )מולי(

רב״ט גוזלן חיים
סמ״ר גלוקנברג ליאון )אריה(

סמל גמפל אשר
סמל דהבו יובל 

סרן דשא )דסה( יוסף
רב״ט הדני גדעון־אליהו

סמל הלפרין שמעון )סרג׳יו(
סמל הראל )הוכברג( משה

סרן הר־טל )הלבוייט( אריה
טור׳ הרנר אריה

סמל וייס שמואל
סמ״ר זילבר בנימין )ברנרד(
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רס״ן פישמן נתן
סמל פרוכטנבאום יעקב

סמל פרושניבסקי שלמה
סג״ם פרידריך אברהם־יוסף )רמי(

טור׳ פרנק בנימין )בני(
טר״ש פרנקל יוסף )יוסי(

רס״ל פרץ דוד
סמל קאופמן אפרים )מותי(

רב״ט קמינסקי יורם
סמל קפלן נתן

רב״ט קרנר שלום
סמל רוזנבלום סלומון

סמל רייך רוברט
רב״ט שאול ניבה

סרן שחר )מורגנשטרן( יעקב
סרן שמעיה אילן
סמל שמש אליהו

רס״ן שרוני )המלט( דן
סמ״ר שרעבי אהוד
סמ״ר ששון אדמון

ַמע ַעד־ְלֵמָרחֹוק:  ְוַהּקֹול ִנׁשְ
)עזרא, ג,  יג(

סמל טאוב דן
סמל טלזק נתניאל

סמל כהן אביב
סמל כהן יובל

סמל כהן משה 
סמל כהן עמנואל )מנו(

סמ״ר כהן שמואל )שמוליק(
סמל כספי אריה

רס״ל לוי אוריאל
רב״ט לוי ישראל
סמל לוי מרדכי 

סמל לוי שלמה )מומו( 
רב״ט ממן מימון )רחמים(

סמ״ר מנדל ישי
סמל מסלטון אלי

רב״ט משה־זדה אהרון 
סמל נבו טל

סמל ניסים יפה
סרן נישטיין אברהם 

סמל נעים מזל
רב״ט סבח יוסף
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אטומי, ביולוגי, כימי אב״ך 
אזור חבל עזה אזח״ע  

אלוף־משנה אל״ם  
ארצות הברית ארה״ב 

ארגון לשחרור פלסטין אש״ף 
אפנון תדר את״ד  

בסיס הדרכה בה״ד  
גלים דצימטריים גד״ם  

ג'יגה־הרץ גה״ץ  
זחל למחצה זחל״ם  
זרם חילופין ז״ח  

זרם ישר ז״י  
חוליות חית ח״ח  
חיל הרגלים חי״ר  

חדר־מלחמה חמ״ל  
חבורת פיקוד קדמית חפ״ק  

חיל רגלים משוריין חרמ״ש  
חיל התותחנים חת״ם  

טוראי טור׳  
טלפון ציבורי גובה טצ״ג  

טוראי ראשון טר״ש  
יחידת תקשורת מרחבית יחת״ם  

לוחמה אלקטרונית ל״א  
מפקד גדוד מג״ד  

מגה־הרץ מה״ץ  
מפקד חטיבה מח״ט  
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המטה הכללי מטכ״ל  
מטול רקטות מטל״ר  

מרגמה כבדה מתנייעת מכמ״ת  
מנהל כללי מנכ״ל  

מערכת נתונים עיבוד ממוכן מנע״ם  
מסגרת סעף ביניים מס״ב  

מסגרת סעף ראשית מס״ר 
מערכות נייחות מע״ן  

מערכות סטטיות מע״ס  
מפקד פלוגה מ״פ 

מפקדת דואר ישראל מפד״י  
מחסנאי פקיד טכני מפ"ט 

מרכזיה צבאית ארצית מצ״א  
מרכז קשר קדמי  מק״ד  

מפקד קשר ואלקטרוניקה פיקודי מקשא״פ  
מפקדת קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי מקשר״ר  

מרכז השיקום והאחזקה מש״א  
מרכז תקשורת נייחת צבאית מתנ״ץ  

נושא גייסות משוריין נגמ״ש  
נגד־טנקים נ״ט  

נחתת טנקים נט״ק  
נקודה לנקודה נל״ן  

נגד־מטוסים נ״מ  
נושא נשק נ״נ  

נקודת פיקוח קדמית נפ״ק  
סגן־אלוף סא״ל  

סגן־משנה סג״ם  
סדר־כוחות סד״כ  

ספינת טילים סטי״ל  
סמל ראשון סמ״ר  

ענף טכני רשת ותמסורת עטר״ות 
ענף מערכות סטטיות ענמ״ס  

עוזר קשר״ר למערכות נייחות עקמ״ן 
עוזר קשר״ר למערכות סטטיות עקמ״ס  
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ציוד נושא  צ״נ  
צוות קרב גדודי  צק״ג  

צוות רישום טכני צר״ט  
קצין טלפונים מרחבי קטל״ם  

קצין מטה קמ״ט 
קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי קשר״ר  

קצין טלפונים ארצי קט״א  
רב־טוראי רב״ט  

רדיו טלפון רד״ט  
ראש מדור רמ״ד  

ראש מחלקה רמ״ח  
רב־סמל רס״ל  

רב־סמל מתקדם רס״ם  
רב־סרן רס״ן  

רב־סמל ראשון רס״ר  
ראש ענף רע״ן  

רכב־קרב משוריין רק״ם  
רכב קשר רק״ש  

שכבת פיצוץ שכפ״ץ 
תדר אולטרה־גבוה תא״ג  

תת־אלוף תא״ל  
תדר גבוה ת״ג  

תדר גבוה מאוד תג״ם  
תיבת קשר תק״ש  

FDM – Frequency Division Multiplexing
MDF – Main Distribution Frame
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