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רקע–מלחמת סיני 

2

 הורע מעמדה של ישראל1956-1955בשנים
מצרים חסמה את השיט הישראלי במצרי טיראן
שהתחזק עקב, חשש מפני יוזמה ערבית למלחמה כוללת בישראל:

1955נחתמה בספטמבר , בתמיכת ברית המועצות, כוסלובקיה ומצרים'עסקת נשק רבת היקף בין צ
תותחים מתנייעים, טנקים, מאות מטוסים–בכמות גדולה , מצרים הצטיידה בנשק סובייטי מתקדם

 (וטנקים ) מיסטר, אורגן(ישראל הצטיידה בצרפת במטוסי קרבAMX-13 ,סופר־שרמן(

אליה הצטרפה ירדן ערב המלחמה, הקמת מפקדה צבאית משותפת למצרים וסוריה

 בתמיכת מדינות ערב, ")פדאיון("מעשי חבלה ורצח בישראל בידי מחבלים

26הסתיים פינוי הבסיסים הבריטיים מאזור התעלה וב־1956ביולי 18ב־
את תעלת סואץ, מאל עבד אל נאצר'ג, הלאים מנהיג מצרים1956ביולי 

בו התחייבה  , חתמו על הסכם סודי עם ישראל, שחששו לחופש השיט בתעלה, בריטניה וצרפת
ובכך לתת עילה לבריטים ולצרפתים להשתלט עליה, ישראל ליצור איום צבאי על התעלה

ל למלחמת  "יצא צה, בהפתעה מוחלטת, 1500בשעה , 1956באוקטובר 29ב־
מנע במצרים



אויב ותכניות  , שטח
מבצעיות
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חצי האי סיני
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ר"אלף קמ61בשטח , חצי אי מדברי
ר"אלף קמ20כ־: שטח מדינת ישראל: להשוואה

  חצי האי סיני נחלק לשלושה אזורים
:עיקריים

פסגות , מיושב בדלילות, אזור גבעתי: צפון סיני
מהן גולשת ', מ1,000עד 600בודדות בגובה 

רצועת חוף לאורך הים התיכון
רמת א־תיה(החלק המרכזי של סיני :מרכז סיני  .(

רמה מסלעי משקע אשר ממנה גולשים לכל  
הכיוונים ואדיות ארוכים ועמוקים

הרי גרניט : ההר הגבוה והחוף המזרחי: דרום סיני
). 'מ2,629פסגה בגובה (תלולים ומבותרים 

אזורי  : כיום(בשיפולי ההרים נמצא החוף המזרחי 
)התיירות



כ אויב"סד
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 שרמן(טנקים 100–מערך הכוחות המצריים בסיני ,T-34( ,36  משחיתי
:ר'ארצטנקים 

ר"שלוש דיביזיות חי
 הגנת אזור התעלה–ר "חי2דיביזיה

סגרו המצרים את תעלת סואץ והעבירו שלוש חטיבות לצפון סיני, באוקטובר29בליל ה־, עם פרוץ הקרבות

 הגנת צפון ומרכז סיני–ר "חי3דיביזיה
 יחידות ארטילריה, 3' גדוד שריון מס, ר"גדוד חי, חטיבת מילואים, 8חטיבה מוגברת , 5חטיבה מוגברת

 ההגנת רצועת עז–פלשתינאית 8דיביזיה
 87חטיבה , 86חטיבה , 26חטיבה

הגנת דרום סיני–מכוניות גבול 2' גדוד מס
עם פרוץ הקרבות  עריששהחלה לנוע לאל –עתודת הפיקוד –1' צוות חטיבתי משוריין מס

אוקטובר29בליל 
 גדוד טנקיםT-34 ,גדוד משחיתי טנקים , ש"גדוד חרמSU-100 ,מ"גונדת נ

מטוסים130כ־: חיל האוויר המצרי
מטאור, ומפייר, 17מיג (סילונייםמטוסי קרב 60מהם כ־(

ספינות טורפדו30, צוללות3, קורבטות7, פריגטות4, משחתות6: חיל הים המצרי



כ כוחותינו"סד
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 60, שרמןמדגמי 120(טנקים 180–כוחות היבשה בסיני
:)AMX-13מדגמי 

11, 10, 9, 4–ארבע חטיבות מילואים , סדירה–1חטיבה (ר "חמש חטיבות חי(
12, 8–ר מילואים נוספות "בתום הקרבות הצטרפו שתי חטיבות חי
 גדוד מילואים, שני גדודים סדירים(202חטיבת צנחנים.(
 37, 27–שתי חטיבות מילואים , סדירה–7חטיבה (שלוש חטיבות שריון(
 ל"שהופעלו לראשונה בצה, )77, 38(שתי מפקדות אוגדה משימתיות

סילונייםמטוסי קרב 53מהם , מטוסים136: חיל האוויר
)מטאור, אוראגן, מיסטר(
ספינות טורפדו6, פריגטות3, משחתות2: חיל הים



התכנון המבצעי  
פריצה לסיני : הבסיסי

בחמישה צירים

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה7

  התכנון העקרוני בעת ההחלטה
בכתב ידו של  , לצאת למבצע

משה דייןרב־אלוףל "הרמטכ

ראש  , על המסמך חתומים משה דיין
הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון 

ל משרד הביטחון שמעון פרס"ומנכ

24 1956באוקטובר
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פקודת  
המבצע

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



מהלכי המלחמה
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ערב המערכה
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  צעדי הטעייה גרמו לכך שמטות צבאות ערב סברו שבכוונת ישראל לפעול
:נגד ירדן

 אוקטובר11-10בליל ") שומרון"מבצע (פעולת תגמול גדולה בקלקיליה
אך המצרים לא שיערו , מידע על גיוס המילואים בישראל וההכנות למלחמה התפרסם ברבים

כי הדברים מכוונים נגדם
ל פרסם כי סיבת גיוס המילואים הוא חשש למלחמה עם ירדן"צה
אזורי כינוס של יחידות היו בקרבת גבול ירדן
ירדן תגברה את כל המוצבים על קו הגבול
בכוננות לסיוע לירדן, ירדן–עיראק העמידה דיביזיה בגבול עיראק

היא תשמור לעצמה חופש פעולה, ישראל הודיעה כי אם כוחות עיראקיים יכנסו לירדן

 ולא  " פעולת תגמול גדולה"השלב הראשון של המערכה נועד ליצור חזות של
של מערכה מקיפה

ותגברו מיד את כוחותיהם בסיני, המצרים לא התרשמו
 שהעדיפו לאפשר לישראלים ולמצרים  , הבריטית־צרפתיתהדבר דחה ביממה את הנחיתה

להתכתש טרם הנחיתה



שלב ראשון: תחילת המערכה
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291500 : של חיל האוויר ניתקו קווי  מוסטנגמטוסי
ל'וקוסיימה־נחתמד־מיתלהטלפון מצריים בצירים 

)שהיו מבוססים על טורים עיליים(
291730 : המיתלהצנח מזרחית למעבר 890גדוד
  השתלטות על מוצבים מצריים בסמוך לגבול

):לפתיחת צירי תנועה עיקריים(
291715 : השתלטה על , חצתה את הגבול202חטיבת הצנחנים

,  השתלטה על תמד300640ב־: והמשיכה לנוע, כונתילה
ל'נחהשתלטה על 301720ב־

292100 : ראס־אל־נקבהשתלט על 9כוח של חטיבה
300600 : השתלטו על , 7וחטיבה 4חטיבה , 38כוחות אוגדה

מוצבים מצריים סמוכים לגבול

301800 :  צרפת ובריטניה הציבו אולטימטום
שעות 12שנדרשו להסכים תוך , לישראל ולמצרים

מייל  10להפסקת אש ולהסגת כוחותיהם לטווח 
מהתעלה

בערב החלה הפצצה של 31וב־, מצרים לא נענתה לדרישה
שחיסלה את , מטוסי צרפת ובריטניה על שדות תעופה מצריים

יכולת חיל האוויר המצרי לפעול נגד ישראל
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תחילת  
המערכה

ל "באדיבות ארכיון צה
ומערכת הביטחון
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תחילת  
המערכה

ל "באדיבות ארכיון צה
ומערכת הביטחון



באריויקיבוץבאדיבות 14
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לחודש31השריון לא היה אמור לפעול לפני ה־

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מברק שעבר בטלפרינטר

שהועלה  (ם "אל, טען כי אלוף פיקוד דרום, "יומן מערכת סיני"בספרו , ל משה דיין"ל רא"הרמטכ
בניגוד לפקודות, לחודש30לקרב ב־7הכניס את חטיבה , אסף שמחוני) לאחר נפילתו לדרגת אלוף

 לראשונה הייתה חטיבת שריון כוח –ל "הייתה מפנה בתולדות צהבקוסיימה7התקפת חטיבה
פורץ ומסתער



ל"החלטת הרמטכ

16

301330 :ל"הרמטכ  ,
החליט לנצל , בקוסיימה

הצלחה ולא להמתין ליוזמה 
:הבריטית־צרפתית

 הוטל לנוע בשני  7על חטיבה
)  שיחאןאום , הדיקהמעבר (צירים 

ליבניבל 'ג–ילה'עגולפרוץ לאבו 
 הוטל לפתוח את  10על חטיבה

ילה'עגאבו –ה'עוגציר 
 הוטל לנוע בציר 9על חטיבה

'א־שייחשארם –כונתילה
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המשחתת  : 300730
המצרית
, אוואלאל אברהים

,שהפגיזה את חיפה
י יפו "נכנעה לאח

י אילת"ואח
י חיפה"הספינה הוכנסה לשירות חיל הים בשם אח

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



18

311400 :
פקודה לכיבוש  

רצועת עזה

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מברק שעבר בטלפרינטר
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011030, בוקר, תמונת מצב

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. מברק שעבר בטלפרינטר

הוטלו למערכה  77כוחות אוגדה : בציר הצפוני
:לאוקטובר31בליל ה־

 כבשה חלק ממוצבי רפיח1חטיבה
 לאל־ערישפרצה דרך פתחת רפיח ונעה 27חטיבה

 ובצהריים הגיעה החטיבה למרחק ', נוב2בבוקר ה־ערישנכבשה אל יראדי'בגאחרי קרב קשה
מ מהתעלה"ק15

 10התקפות חטיבה ): אבו עגילה(בציר המרכזי
נבלמו37וחטיבה 

לימים  (ם "אל, 10ט "מח; נפל בקרב, גלינקאם שמואל "אל, 37ט "מח
הודח, שמואל גודר) אלוף

גפגפההתקדמה עד ביר 7חטיבה : בציר הדרומי
בל 'צומת ג, רואפהסכר , לאחר קרבות קשים בצומת אבו עגילה

וביר חסנהליבני
ח הייתה החטיבה בקרב עם צוות חטיבתי משוריין מצרי  "בעת הדו

בביר־רוד־סלים

הפיקוד המצרי הורה לכוחותיו לסגת מסיני
הנסיגה הפכה למנוסה



ניצול ההצלחה
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302400 : חברה לגדוד  202חטיבה
סמוך למצבת פרקר890
312000: 202הסתיים קרב חטיבה

המיתלהבמעבר 

2הוצנח בא־טור88גדוד : נובמבר
050945 : השתלטה על  9חטיבה

'שארם א־שיח
5חיל הים השתלט על : נובמבר

האיים סנפיר וטיראן
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010900 :
הגיעה  27חטיבה 
אל־ערישלפאתי 

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



באריויקיבוץבאדיבות 22
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021500  :
37חטיבה 

וכוח מחטיבה  
השתלטו  11

על רצועת עזה

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה
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רצועת עזה נכבשה
מ "ק15במרחק 27חטיבה : בציר הצפוני

מהתעלה
השתלטה על ביר 9חטיבה : בציר המרכזי

מ מהתעלה"ק15והגיעה למרחק גפגפה
מ "ק15במרחק 202חטיבה : בציר הדרומי

מהתעלה
חיל האוויר הגיש סיוע קרוב בקרב היבשה ,

השמיד כוחות אויב וביצע אמנעה יעילה
 לאל מקנטרההמצרית הושמדה בדרכה 1חטיבת שריון

עריש

משחתת מצרית נכנעה

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה

021600:
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050945  :
תום המערכה

, ל"חצי האי סיני בידי צה
מ "ק15שהתייצב במרחק 

מתעלת סואץ

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



באריויקיבוץבאדיבות 26



אחרית דבר

27

ניסיון הבריטים והצרפתים להשתלט על תעלת סואץ–מבצע מוסקטר 

31תחילת תקיפה אווירית של בריטניה וצרפת על שדות תעופה מצריים: ערב, באוקטובר

5תעלת־סואץבצפון , ופורט־פואדפורט־סעידצניחה ונחיתה מהים לכיבוש : בנובמבר

 יממות השתלטו הבריטים והצרפתים על שתי הערים והחלו להתקדם דרומה3-2תוך

בעקבות התערבות מועצת הביטחון של  , התנועה נעצרה קילומטרים ספורים צפונית לאיסמעיליה
ומשבר פוליטי בבריטניה, מ"ב ובריה"בתמיכת ארה, ם"האו

ל"וצה–פינוי הכוחות הבריטים והצרפתיים 

לחץ מדיני כבד של ארצות הברית וברית המועצות

ם התפרס לאורך תעלת סואץ והתקדם בעקבות הכוחות הבריטיים  "כוח חירום של האו
ל"והצרפתיים וצה

1956בדצמבר 22הכוחות הבריטים והצרפתים התפנו מפורט סעיד ב־

1957במרס 16ל סיים את פינוי סיני ורצועת עזה ב־"צה



סיכום: הלחימה
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עוצבה תורת לחימה לפיה השריון הוא כוח ההכרעה העיקרי ביבשה
ריכוז מאמץ ושינויי משימה מהירים, תמרון, תנועה מהירה, התבססות על הפתעה

הצליח המבחן המלחמתי הראשון של מערך המילואים
תכנית ההונאה הישראלית הצליחה

שפגע בכניסה סדורה למערכה, המחיר היה גיוס מילואים חפוז

מדינת ישראל זכתה בהישגים משמעותיים
הובטח חופש השיט במפרץ אילת
הוסר איום הצבא המצרי והמסתננים
 חוזק מעמדה הצבאי של ישראל וממד ההרתעה קובע בתודעה הערבית

בריטניה וצרפת ספגו תבוסה אסטרטגית קשה
צרפת וישראל חיזקה את , העמידה האיתנה של מצרים נגד בריטניה

מעמדה בעולם הערבי
מאל עבד אל נאצר הפך למנהיג המדיני של העולם הערבי'ג



חיל הקשר 
במלחמת סיני
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ממלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני: ל"צה

30

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

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

ל"בתקופה זו נקבעו יסודות הפיקוד והשליטה בצה
ל עבר תהליך של עיצוב מחדש והתמקצעות"צה

מוסד מערך המילואים
הוקמו הפיקודים המרחביים

 1955ונפתח מחדש בספטמבר 1954פיקוד דרום נסגר מחוסר תקציב בשלהי
כמפקדות משימתיות, הוקמו ואומנו מפקדות אוגדה

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



ממלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני: חיל הקשר
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חיל הקשר עבר תמורות מהותיות
 מוצפן בין המפקדות הנייחותטלפרינטריםהוקם מערך
 522-מקג"תאציוד , 193-ג מק"על בסיס ציוד ת) קשר סיוע אווירי(א "קסהוקם מערך

וניידות קשר ייעודיות
 ציוד נושא–נ"צשכונה אז (עם ארבעה אפיקים רדיו־טלפוןהוקם מערך(
 508-מקם"תגהקשר בשריון התבסס על מכשירי
בכמויות גדולות536-ג נישא מק"נקלט מכשיר קשר ת
 ראשונים מדור שהיה אז חדישם"תגערב הלחימה הגיעו מכשירי:

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

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



מערכות הקשר העיקריות במלחמת סיני
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 הבסיס לשליטה בכוח הלוחם הנייד ביבשה: )בדיבור(ם"תגרדיו

באיתות מורס(ג "רדיו ת(  :
 מרמת הגדוד, ם"התגקשר מעבר לטווח
לתאום סיוע אווירי, הקשר העיקרי בין החטיבות הלוחמות למטה הכללי

 מרמת החטיבה, קשר טלפוני למפקדות הניידות: )נ"צ(רדיו טלפון נייד

 קשר טלפוני למפקדות  : )בתשתית משרד הדואר(טלפוניה נייחת
הנייחות

קשר טלפוני עיקרי בין חטיבה ליחידות כפופות: טלפונית שדה

תעבורה מוצפנת למפקדות מרמת האוגדה: טלפרינטרים



508-מקם"תגש "הקשר בשריון התבסס על מקמ

3333

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

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



ר התבסס על ציוד ממלחמת העולם  "הקשר בחי
ששימש גם במלחמת העצמאות, השנייה

191-ג מק"ש ת"מקמ34
300-נישא מקם"תגמכשיר 
)Walkie Talkie(

536-מכשיר קשר נישא מק
(Handie Talkie)



ראשונים6-ומק10-ערב הלחימה הגיעו מכשירי מק

3535
(Walkie Talkie)6-מקם"תגש "מקמ (Backpack)10-נישא מקם"תגמכשיר 



מרשם  
קשר רדיו 
של  
חטיבת  
הצנחנים  
202

36



הרדיו־טלפוןמערך 

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



200-עם אנ) 'מ15או 12(19-תורן אנ

38



)שים"רק(רכב קשר 

39

6x6מרכב פח על רכב , ם"ותגג "רדיו תש"רק, 120-רקש 6X6על רכב , 200-עם אנ, נ"צש"רק, 312-רקש
77920/0, ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



110-ברקש193-ג מק"הפעלת תחנת ת

40

:מימין
191-משדר מח

המכסה הוסר לשיפור  (
ורואים את , האוורור

) שפופרות השידור

:  משמאל
348-מקלט מח

עם ידה  האלחוטנית
הימנית על מפתח 
המורס ובלוק טפסי  
מברק בידה השמאלית

ל ומערכת "באדיבות ארכיון צה. פוקס: צלם
2439/97, 1אוסף במחנה סדרה , הביטחון



שדהקוונות

27-וגל5-עם תפ10-סלילת כבל ח4141 71-מרכ17-עם תפ31-גל

8-טל
11-גל



)א"קס(מערכת קשר סיוע אווירי 
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תיווך בין הכוחות הלוחמים ביבשה לבין המטוסים  : הייעוד
האמורים לסייע להם

טייס(בחטיבה א"הקס:(
 את הדרישות לסיוע אוויריא"הקסמעביר למפקדת חיל האוויר באמצעות רשת

 ל"למרכזת בגדוד קשר מטכא"הקסהופעלה מניידת א"הקסרשת

מסייע בהכוונתם למטרותיהם, כאשר המטוסים בזירת הלחימה

 עם קשר  , בטייסות) א"קשק(קציני קישור שיתוף קרקע אוויר
:אמורים, ם־מבצעים"באגעצמאי למערכת הסיוע 

 הנדרש לצורך אישור סיוע קרובמבצעי־טקטילספק לטייסות מידע
שרשרת הפיקוד של כוחות היבשה יכלה להטיל וטו על דרישת סיוע קרוב

 מעברו ניתן לתקוף מטרות ללא תאום עם מערכת הסיוע, "קו הפצצה"לקבוע

זמן(פרטי התוקפים א"לקסהועברו , משאושר סיוע אווירי קרוב  ,
כדי שיכוון את המטוסים למטרותיהם, )אותות קריאה, חימוש



א"ציוד קס

43

348-ג מח"מקלט ת
)193-המקלט בערכת מק(

191-ג מח"משדר ת
)193-המשדר בערכת מק(

81-ג מק"משדר נייח ת



המיתלהא בקרב "הפעלת קס

44
בפעולהמולודיקהאלחוטן אריה 

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

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

http://www.202.org.il/
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א"הקס: לקחי המערכה

ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה



צופן וביטחון

46

2022-טג–הצפנת טלפרינטרים 
טבלת הצפנה ופענוח–" 6שיטה "

)נר'ויזטבלת (



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

אך ברגע  
האחרון נמנעו  
מכך



רץ ממונע

ְסָבֵבי דואר ודואר רצים  
היו אמצעי חשוב

48
322/15, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם



ן"חשערוץ חרום : לקח מהותי

49

סיפור המעשה:
 בחיפוי ארטילרי, נובמבר2-1המצרים נטשו את מתחם אום כתף בליל
שרמןופלוגת טנקי , בנובמבר הבחין מטוס סיור כי המתחם המצרי נטוש2בשעות הבוקר ב־

M3 השתלטה על המתחם והמשיכה לנוע לכיוון אבו עגילה10שסופחה לחטיבה 37מחטיבה ,
שהיה ערוך בעמדות במארב בעורף  , 7של חטיבה ) M50שרמן(82כדי לחבור עם גדוד 

המתחם המצרי
היה , לא ידע על השדרה המתקדמת לעברו) ברן(אברהם אדן ) לימים אלוף(ל "סא, 82ד "מג

M3והשמיד את פלוגת ה־, )היה בשימוש צבא מצריםשרמןטנק (משוכנע שאלה טנקי אויב 
במספר מטחי אש מדויקים

25לוחמים נפלו באירוע זה

 ן"חשערוץ חירום:
מ בפלוגות  "שכל המפקדים מרמת מ, הביא לקביעת ערוץ חירום, כשל התאום, השבר הגדול

ש האזינו לו"טנקים ופלוגות חרמ
 ץ"מה38.5נקבע בתדר ן"חשערוץ חירום:

 ר"החיובתחום ן"החשערוץ משותף למכשירים בתחום
  שימש לחבירת כוחות בלתי מתוכננת ולמקרים של חשש ירי כוחותינו על כוחותינו
ש אוטומטי"בכל מקמ10ייצוב ערוץ : בתקופה יותר מאוחר
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לקחי חיל הקשר
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  הלחימה המחישה לחיל הקשר את הצורך בהיערכות ותפישת הפעלה
ר למודל של קרב שריון נייד"חדשה כדי לעבור ממודל של לוחמת חי

ההצלחה במלחמת ששת הימים היא תולדה של היערכות זו

עיקרי ההערכות היו:
החלפת ציוד מיושן בציוד חדיש

חדישם"תג
 קשר דיבור אמיןשאיפשר, לחד־פסג"התהסבת
 ט"הרדחידוש הציוד נושא במערך

מיסוד נושא רכב קשר ותיבות קשר
מיסוד גופי קשר במפקדות אוגדה וחטיבה

 אמצעים מדרג ממונה" הורדת"הפסקת ההתבססות על
מיסוד תחזוקת אמצעי הקשר בדרגי האוגדה והחטיבה

הרחבה מהותית של הקשר הקווי הנייח
 ם"קטל(פלוגות טלפונים מרחביות הפכו ליחידות קצין טלפונים מרחבי  (

רמת אימונים גבוהה



הוענק עיטור העוז על , 88קצין הקשר של גדוד , ם דן שליט"לסג
המיתלהגילוי גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש בקרב 

52

השטח שבו ישב כוסה באש משלושה "
כיוונים וכל תנועה בו הייתה כרוכה בסכנה 

.  חמורה

מאחר שבמקום המחסה לא השיג קשר עם  
יצא מידי פעם ועמד  , יחידות המשנה

, חשוף משלושה כיוונים, בשטח פתוח
.  והשיג קשר

, על מעשה זה חזר במשך ארבע שעות
."פעמים ללא ספור



המיתלהבקרב ) ל מוצנח"נח(88' קצין הקשר של גד, ם דן שליט"סג

53
בטלפון אחוריAMX-13דן שליט מתדרך טנק 

1323/69, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם
ל מוטה גור"סא, ד"דן שליט עם המג

1343/137, 1אוסף במחנה , ל ומערכת הביטחון"באדיבות ארכיון צה. אברהם ורד: צלם



יזכור

54

לוחמים ומפקדים177נפלו במלחמת סיני 

לא שכחנו ולא נשכח



2018, יהוד־מונוסון, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב© 
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לחיות את ההווה  , להכיר את העבר
ולהאמין בעתיד

ַאָּבא קֹוְבֶנר
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