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 אסופת מאמרים  –גבי שריג  
 סמו בכתב העת 'קשר ואלקטרוניקה' ר פואסופת מאמרי מורשת ש

 

שריג גבי  סא"ל  הקשר,  ,  (2008–1928)   ז"ל  )רוזנצויג(  חברנו  חיל  טוריה  יסה במומחה  היסטוריון 

קשר בנושאי  במיוחד  הקשר    ,צבאית,  חיל  של  ההיסטוריה  על  וספרים  מחקרים  סדרת  פרסם 

  1והתקשוב. 

מצאנו לנכון לכלול את העקריים בהם    2'קשר ואלקטרוניקה'.   בכתב העת עשרות ממאמריו פורסו  

מורשת הקשר והתקשוב, לתועלת הדור הצעיר של המשרתים    באסופת מסמכים זו, כחלק מתעוד

 בחיל הקשר והתקשוב. 

אלה   בהבנת  למאמרים  מיוחדת  את  חשיבות  שעיצבו  בשנים  והתקשוב  הקשר  חיל  התפתחות 

 תקופת שירות הקשר ב'הגנה' ושנותיו הראשונות של צה"ל.  – דמותו

 

 

 

 מיכאל נגל דניאל רוזן, 

 

 
  לשנת שירות  התגייס.  1935  בשנת עם הוריו    לישראל , גרמניה. עלה  בברלין  נולד  –(  2008–1928גבי שריג )רוזנצויג( )   1

  בשנת "ל  לצה  התגייס(.  1946במשטרת היישובים העבריים, בנוטרות בקיבוצי הגליל המערבי ובמשמר הנע בנהריה )
ובחטיבת כרמלי    .1947 (; קורס  1949–1947)  העצמאות  במלחמתתפקידיו העיקריים בצה"ל: סמל קשר בגדוד 

(; קשר"ח  1951קד ענף הקשר בבסיס האימונים בפיקוד הצפון )(; מפ1950)  21(; קשר"ג  1950–1949קציני קשר )
"ד  סמג(;  1957–1955)  איילים(; קצין קשר קווי בגדוד  1955–1954)  7(; מפקד ענף כללי בבה"ד  1954–1952גולני )

(; מפקד  1963–1961)גדוד איילים  ב  תקשורת"פ  מ(;  1960–1959)  הצפון  פיקוד"א  הג  קצין(;  1958–1957)  איילים
בבה"ד   קשר  לקציני  מתקדם  מג"ד  1967–1964)  איילים"ד  סמג(;  1963)  7קורס  כולל (1969–1967)  צמרת(;   ,

; ראש ענף  , כולל במלחמת יום הכיפורים(1977–1969"ר לתפקידים מיוחדים )קשר ; עוזר  במלחמת ששת הימים
)מצפ היסטוריה  במח'  מג"ד  1978–1977"ע  )בפו  קשר  מדריך (;  1979)  אמירים(; מ"מ    במקביל(;  1980–1979"ם 

"ל  מצה  שחרורו  לאחר"ל.  סא בדרגת  1980  בשנת"ל  מצה  השתחרר(.  1980–1970"ר ) במקשרחיל הקשר    היסטוריון
  המכון   את  תאדמיניסטרטיבי   וניהל ייסד    עם משפחתו  בקצרין,  התישב (;  1982–1980)  אזרחית   בתקשורת   עסק

וכתב  (;  1993–1982)  הגולן  לחקר בשנים  על    חקר  הצפון  גבול  העצמאות,  במלחמת  הקשר    ,1967–1948חיל 
  להנצחת חיל הקשר והתקשוב. ה . לאחר פטירתו תרמה המשפחה את כתביו ואוספיו לעמותועוד' גדעונים 'ה

תשמ"ז  –והאלקטרוניקה, שיצא לאור בשנים תשכ"ז  מקצועי של חיל הקשר  כתב עת קשר ואלקטרוניקה' היה  '   2
(1966–1987) . 
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 באסופה זו רשימת המאמרים

מס 
 שם המאמר  סד'

 הפרסום ב'קשר ואלקטרוניקה'

גליון  עורך ראשי 
 מס'

כרך 
 מועד פרסום  וגליון

 כרך ה',   54 יעקב בעל־שם  שירות הקשר ב"הגנה"  1
 6מס' 

 ניסן תשל"א 
 1971אפריל  

2 
האלקטרוניקה  וחיל הקשר 

במלחמה שלאחר המלחמה  
(1967–1971 ) 

כרך ה',   56 יעקב בעל־שם 
 8מס' 

 סיון תשל"א 
 1971יוני 

כרך ה',   60 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "הר געש"  3
 12מס' 

 תשרי תשל"ב 
 1971אוק' 

הקשר בצבא ישראל ובארץ   4
 ישראל 

כרך ו',   61 יעקב בעל־שם 
 1מס' 

 חשון תשל"ב 
 1971נוב' 

פרקי קשר   –מלחמת השחרור  5
 יעקב בעל־שם  ( 1949–1947)

כרך ו',   66
 6מס' 

 ניסן תשל"ב 
 1972אפר' 

כרך ו',   67
 7מס' 

 אייר תשל"ב 
 1972 מאי

 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "אהוד"  6
כרך ז',  73

 1מס' 
 חשון תשל"ג 

 1972נוב' 

כרך ח',   90
 6מס' 

 ניסן תשל"ד 
 1974אפריל  

שירות הדואר הצבאי במלחמת  7
כרך ז',  74 יעקב בעל־שם  השחרור 

 2מס' 
 כסלו תשל"ג 

 1972דצמ' 

– 1948יוני דואר בשירות הקשר ) 8
כרך ז',  75 יעקב בעל־שם  ( 1954

 3מס' 
 טבת תשל"ג 

 1973ינו' 

כרך ז',  77 יעקב בעל־שם  (1948הקשר במבצע "נחשון" ) 9
 5מס' 

 אדר תשל"ג 
 1973מרץ 

כרך ז',  79 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "הראל"  10
 7מס' 

 אייר תשל"ג 
 1973מאי 

כרך ז',  80 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "בלק"  11
 8מס' 

 סיון תשל"ג 
 1973יוני 

כרך י',   119 יעקב בעל שם קשר הרדיו במבצע "בלק"  12
 11נס' 

 תשרי תשל"ז 
 1976ספט' 

מבנה וארגונו של שירות הקשר  13
כרך ז',  81 יעקב בעל־שם  ב"הגנה" 

 9מס' 
 תמוז תשל"ג 

 1973יולי 

 
14 

רשתות   – האלחוט ב'הגנה' 
 יעקב בעל־שם  "אבינועם, "תמר" ו"גדעון" 

 כרך ז',  82
 10מס' 

 אב תשל"ג 
 1973אוג' 

כרך ז',  83
 11מס' 

 אלול תשל"ג 
 1973ספט' 

מכשירי הרדיו של שירות־הקשר  15
כרך ז',  84 יעקב בעל־שם  ב"הגנה" 

 12מס' 
 תשרי תשל"ד 

 1973אוק' 

צעדים ראשונים במלחמת   16
כרך ח',   85 יעקב בעל־שם  השחרור 

 1מס' 
 חשון תשל"ד 

 1973נוב' 

"התכנית הפלשתינאית"   17
(The Palestine Scheme) 

כרך ח',   91 יעקב בעל־שם 
 7מס' 

 תשל"ד אייר 
 1974מאי 

 כרך ח',   93 יעקב בעל־שם  "הקו האדום"  18
 9מס' 

תמוז תשל"ד  
 1974יולי 

חיל־הקשר עם סיום מלחמת   19
כרך ח',   94 יעקב בעל־שם  העצמאות 

 10מס' 
 אב תשל"ד 

 1974אוג' 

מלחמת יום הכיפורים בעיני כתבי   20
כרך ח',   95 יעקב בעל־שם  העיתונות המקומית והזרה 

 11מס' 
 אלול תשל"ד 

 1974ספט' 

לקחי קצין קשר קוי בתום מבצע  21
כרך ט',  98–97 יעקב בעל־שם  "קדש" 

 2–1מס' 

כסלו־ -חשון
 טבת תשל"ה 
נוב'־דצמ'  

1974 



 ג
 

מס 
 שם המאמר  סד'

 הפרסום ב'קשר ואלקטרוניקה'

גליון  עורך ראשי 
 מס'

כרך 
 מועד פרסום  וגליון

מלחמות ישראל באספקלריה של   22
כרך ט',  100 יעקב בעל־שם  ( 1973–1948מברקים )

 4מס' 
 אדר תשל"ה 

 1975פבר' 

כרך ט',  101 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע כינרת  23
 5מס' 

 ניסן תשל"ה 
 1975רץ מ

הקשר בחטיבה שמונה במלחמת  24
כרך ט',  102 יעקב בעל־שם  העצמאות 

 6מס' 
 אייר תשל"ה 

 1975אפר' 

סימני המורס בעברית והא"ב  25
כרך ט',  103 יעקב בעל־שם  הצלילי 

 7מס' 
 יון תשל"ה ס

 1975מאי 

כרך ט',  105 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "דני"  26
 9מס' 

 אב תשל"ה 
 1975יולי 

הקשר בחטיבה שבע במבצע   27
 כרך ט',  107 יעקב בעל־שם  "חירם" 

 11מס' 
 תשרי תשל"ו 

 1975ספט' 

כרך ט',  108 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "חורב"  28
 12מס' 

 חשון תשל"ו 
 1975אוק' 

כרך י',   109 יעקב בעל־שם  הקשר במבצע "יואב"  29
 1מס' 

 כסלו תשל"ן 
 1975נוב' 

כרך י',   110 יעקב בעל־שם  הקשר בתרגיל "צמד"  30
 2מס' 

 טבת תשל"ו 
 1975דצמ' 

31 
סיפורה של תחנת   –"גלי־צה"ל" 

השידור הצבאית מן ההיבט  
 הטכני 

 כרך י',   112–111 יעקב בעל־שם 
 4–3מס' 

שבט־אדר א'  
 ו תשל"
 1976ינו'־פבר'  

הדרכת הקשר במלחמת   32
 כרך י',   113 יעקב בעל־שם  העצמאות 

 5מס' 

אדר ב'  
 ו תשל"

 1976מרץ 

 – הקשר במלחמת העצמאות  33
כרך י',   114 יעקב בעל־שם  סיכום הסדרה 

 6מס' 
 יסן תשל"ו נ

 1976אפר' 

ציוני דרך בתולדות חיל־הקשר  34
כרך י',   115 יעקב בעל־שם  והאלקטרוניקה )חי"ק( 

 7מס' 
 אייר תשל"ו 

 1976מאי 

משדר הרדיו   – ציפורה" "פרשת  35
כרך י',   116 יעקב בעל־שם  של נמל התעופה בלוד 

 8מס' 
 סיון תשל"ו 

 1976יוני 

כרך י',   117 יעקב בעל־שם  מחלקה שכזאת  36
 9מס' 

 תמוז תשל"ו 
 1976יולי 

שירות הקשר הארצי בימי   37
כרך י"ד,   157 יעקב בעל־שם  (1945–1941מלחמה"ע השנייה )

 1מס' 
 אייר תש"מ 

 1980מאי 

38 4X5RE/SINAI  כרך י"ד,   161 בעל־שם יעקב
 5מס' 

 אלול תש"מ 
 1980ספט' 

כרך ט"ז   190 ם גרנית רהאב תולדות סמלי חי"ק  39
 10מס' 

 אלול תשמ"ד 
 1984ספט' 

 

 



ישראלבצבאהקשר

ב"הגנה"*הקשרשיררת

גביל /Iסא

 • 2ה-סבשנותההגנהארגןושלתל-אביבבמחוזהוקםההגנהשלהקשרענף
 :והמפקדיםראשוני-המדריכיםמתוכויצאובענייני-קשר,ביותרהפעילכמחוז

ומחיל-הספרמהמשטרהוקשריםהראשונים,למדריכי-הקשרהפכומדריכי-הצופים

הראשונים.לקציני-הקשרהפכוהבריטיים

(המדרידבת"א,הדרכת-הקשרהחלה 1924בשנת •

 .כהן)זלמן
שלהארציהקשרחוסרלראשונההורגשתרפ"טבמאורעות

ובה-בארץ,ההגנהגלילות-עלבאי-שליטתושהתבטאהארגון,

(כידוע,המנדטורית,הדואררשתשלהטלפוניבקשרתלוייותו

ואףברשתשהתנהלולשיחותוהאנגליםהערביםהאזינו

המאורעותאחרימרוחקים).לישוביםוקויםשיחותניתקו

איתות-ראייהקבוצתפלג)(יואבמיוצאי-המשטרהחבר,ארגן

פנסי- :היוואמצעיהבדרשותתשדורותבהעברתשהתאמנה

שלהשיאקרני-השמש).בעזרת(איתותוהליוגרפיםאור

וחזרה.לתל-אב'במבן-שמןידיעותבהעברתהתבטאזופעילות

מבית-מדריד-טכני"ההגנה",לחברנמסרבח'פההטיפול

אתלהדרידשנקראברץ),(יוסףהעבר''וןהטבנשלהמלאכה

עמק-'זרעאל,משקיחבריאתתיםלקבוצתמקצוע-האיתות

ענף-ואתהארגוןאתמוצאים 1933אוקטוברמאורעות •

-לצ'ון, lוראשולתל-אב'בהרצל'הביןתקיןקו-איתותעםהקשר

על-פיגדולה,תנופהוהשירותהענףמקבליםשנהאותהבסוף

לאיתות-ראייה.ציוד- 1ציור

השמשאוראתקולטתהמראהבתיבתן.ההליןגרף-מימין
הרפרףבאמצעותהרפרף.דרדהנגדיתלתחנהאותןומקרינה

המורס.אותותאתמשדרים

מורכבהמכסהשלהפנימיבצדוהלוקס,פנסתיבת-משמאל
האיתות.פנסמורכבקטנהחצובהועלהמורסמפתח

 ',בכרו- ) 1964 (ההגכה*"תולדןתספרעל-!בי •

להקיםאביגור)שאול(החבר"ההגנה"שלמרכזיתהוראה
הארץ.ברחביוהל-וגרפיםפנסיםואתתידגלים,אתתיכיתות

עלהראשוןהארציהתמרוןמתקיים 1934בספטמבר •

התמרון,בעקבות .) 3בציורמשוחזרתמפה(ראההארץכלפני
 40ובולאיתותארציקורסונפתחהקשרשירותשלקרנועלה

בשטח.לפעולהמוכןההליוגרף- 2ציור
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(עדאח'דה,שיטת-איתותלראשונהגובשהזהבקורסחניכים.

היההדיןומןשונות,בשיטותובתל-אב'בבח'פהעבדואז

לג-הקורספיזורבעתאחיד).בנוהליפעלהארצישהשירות

אתלהעסיקארציתהוראההמפקדיםקיבלו"ההגנה",לילות
בשיטהורקאךשיעבדועל-כךולהקפידבמקצועםהקשרים

האחידה.

אשרעד ,ההצלחותבעקבותועלתההלכההקשרקרן •

אתלהגביה ,מהמועצהרחובות ~קשר ' Iביקש 1935בשנת

עםקשר-איתותלאפשרעל-מנתבמושבה,בריכת-המים

והל-פנסבדגל,איתות-ראייהשלזהשירותב'ס,נקר'ת-ע

אופטי","קשרימיםבאותםנקראיוגרף,

טיניה"רבא

';; 

 .) 1934(ספטמברהראשוןהאיתותתמרוןמפת- 3ציור

להפעילהראשוניםהניסיונותנערכו 1936במאורעות •

הגדליםהצרכיםלאור"ימים),באותם(,,אלחוט"רדיוקשר

לחדורוכדילמקום.ממקוםמהירותידיעותלהעברתוהולכים

במקרהגםביותר,והמרוחקהנידחואפילויישובכלולכסות

וגברהלךברדיוהצורךהמרכזים.לאחדממנוקו-ראייהואין
יהו-לישוביםקוי-הטלפוןשלונשנהחוזרניתוקבגללגם

פועלי-הדוארשלובעזרתםערביי-הכנופיותע"י ,רחוקיםדיים

הערביים.

"מר-שלארציסיורהתקייםמאי,בחודש , 1936בשנת •

ללימודהארץ,בכלכהן)זלמן(בארגון"הקשרענייניכז

חוברותארצההגיעו ,במקרהוהנההוראות.ולמתןהצרכים

שלידהמקצועיוביה"סוצרפתית)(בגרמניתפנסי-הליוגרףעל
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רדיו.אבזרי- 4ציור

 ,-19מקשל(לדיבור)ומיקרופוןאוזניות-מימין
לרגל,לקשרושניתןניידמורסמפתח-במרכז

נייח.מורסח,ומפת-154תעתקעעםאוזניות-משמאל

"תוצרתפנסיםשלהייצורלמלאכתנרתםבחיפההטכניון

הארץ"!

שירות-שלכחוט-שדרהתל-אב'בקשר'עדייןשימשואז
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לתל-מונרוממנולגן-שלמההתקשרומשם-לגופ-פל'ק

לתל-אב'ב,-ומשם ,ולהרצל'ה

עורק-הרדיוהוקם ) 1936מאורעותלפני(עודאלהבימים

 Lמסןגטלפןן- 'א 5ציןר

 Fמסןגטלפןן- 'כ 5ציןר
ההגנה.מימיטלפןניציןך 5-ןריצ

- -
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ודוסטורובסקי)·(פקטהב'רושל'םטכנאי-הרדיוע"יהראשון,

מפעלהוקםשםהמלח,ל'ם'רושל'םביןהופעל'רק,הע

מספרקמיםבתל-אב'במשדר-רדיו.נבנהבח'פההאשלג.

שא-מכשיר-רזיו,ובוניםוגורדין)לובין(ובראשםחברים

משםעורק-רדיוומוקםשבעמק,למךחב'המועברמהםחד

לתל-אב'ב,

(בפיקודובגבת"הגנה"מפקדישלכנסמתקייםזמןבאותו

ב"פלאלחזותמוזמניםומשתתפיוגור),מאירוב-אבישאולשל

 .) 6(ציוד !לתל-אב'במרחב'הביןשיחת-מפקדיםשלהגדול

הארציתהקשרמחלקתבראשהועמד 1936בשנת •

 :תחנות-רדיומספרהוקמוזהבזמןאבן-זוהר.ש.החבר
ובכפר-גלעד'באפ'ק'םבצפת,ב'רושל'ם,בח'פה,בתל-אב'ב,

 .) 6(ציור

בת"אהארץמכלחניכים 25מתכנסים 1937בק'ץ •

ה"הגנה"),מפקדתהיתהשםהירקון,ברח'האדום"בית II(ב

 :כוללהלימודוחומרהגנה", IIבהראשוןהאלחוטניםלקורס
והעברת-מברקים.תחנותביןהתקשרותמורס,

, 1" 

 . 1936בשנתהרז'יוקשרראשיתמפת- 6ציור

לאהחלטהנופלתביטחון-הקשר,עללשמורהרצוןבגלל

שלמיקומןאתלגלותלאמנתעלבתחנות-רדיו,להרבות

וטכנאי-מפעיליםקשרים, :בכוח-אדםלחסוךוכדיהתחנות

ררין.

 ,-19למקושלט-רחוקטלפון ,-1שט- 7ציור

אתהקשרשלהארציתהמחלקהמקבלתהקורס,אחרי

 :הבאהמבנה

המחלקהמנהל

(אבן-זןהר)

אחראי

איתרת-ראייה

(לןין)

היוגוס"השיטהלפיהיתהברדיו,וההתקשרותהמורסשיטת

שירותבמחלקתשירתמאפיקיםשורץא.שהחברמאחרלב'ת,

ארצההגיעוכאשדהממלכתי,היוגוסלביהצבאשלהרדיו

שיטתו.אתהאלחוטניםמחלקתאימצהבשירות-הקשר,ופעל

בן-ד,החברשלהאישיביומנו 1937דצמבר 1 •

 .קשר-אלחוטתחנות 12שקיימותמצוייןוןגור'

מזוזת-עץ.בתוןמוסוהלמורס,משדר/מקלט- Sציור
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אלמנטביתי.תנור-חימוםבתוזמוסווהמשדר- 9ציור
כאנטנה.שימשווהמחז,רהתנו,רשבמרכזהחימום

יתהחנעלתה-תרצ"ח) ,ב'אדר(י"ח 1938במרץ 21 •

לשירות,להודיעשכחו ...והנההצפוןבגבולהקרקעעל

ברא-"הגנה"חברי 400 !קשרללאלהתיישבותעולהוהנקודה

ברשותם .חניתהאתומקימיםלהרמעפיליםשזהיצחקשות

חגיםזעירים"אוירון"חברתמטוסיושנירובים, 120

ולתצפית.לאבטחהמעליהם
לקרקעעלייהעודהיתהלאחניתההקמתומאזנלמההלקח

 Iצמודהקשרתחנתללא

בונה")"סולל(ע"יהצפון""גדרמוקמת 1938בשנת •

עםבגבוללמטולה,ועדהנקרהמראשהגבולקולאורך

הנעשהעלהמדוחותרדיןתחנותשתיבהומופעלותלבנון,

בגדר.לעובדיםהמתנכליםשכנינואצל

המורסברשתותכמשדרששימשביתי,רדיומקלט- 10ציור

ניכרושלאפנימייםשינוייסבושהוכנסולאחרההגנה,של

החיצונית.בצורתו

161 

עין·נב

8 

רvסלהןת-ערי • • Wורiנוa-הח. oגת

• 
IQ יהרחב

 Uעין";:ן'*יו • •ךיעין-מר

8 

 Aדרהח

 •-חייםרכפ

מוגד.-תל

W' l" 8<נן 

 n.נeלה-.יוצי'
eה-ם·עלוM הו:ביש

 •דהליח 8

 ••נ,ח JiIכ~ר- ....ין.,לרי

j!l 1!I "זר:< : 

A I'ג'J)ז:די'כIfI תחו\יו

יותשגיחניתת •

תןךיזןות/אמקימיחנותת ".

 . 1938באוקטוברחרדיותחנותמפת- 11צייר

בהך·ארצילקורסאיש-50כמתכנסים 193aבבאבי •

באחוזתמתקייםהקורס ,)"ילרצ,,(לוין-(המפקדהכרמל

הריאליביה"סשלהצבאיתהפנימיה(בקרבתאר 1םמהרברט

 :הםזהבקורסלהדרכה)(נוסףהעיקרייםההישגיםכיום).

Jוf הבריטית.בשיטהבמורס,איתותשיטתקביעת

Jוf זיהוי.לשםלתחנות,מוסכמיםסימניםקביעת

Jוf לשידור-סתר"."צופןקביעת

המכונותתחנות 24כברקיימות 19:3aבאוקטובר •

לתוםועדב"הגנה")הרדיולתחנותהסואה(שם"אל~חטא",

במפהפירוט(ראה-34.להתחבותמספרמגיעמאורעות-השנה

 .) 11בציור

פעמיםשלושהתחבותלכלהתקשרותהיתההקשרשיטת

המרכז.מןידיעותלמסירתפעמיםשתיועודביום,

בכלאתתים 300הגבה" I1ליש 19:38מאורעותבטוף •

הארז·
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 :הםזהבקורסלהדרכה)(נוסףהעיקרייםההישגיםכיום).

Jוf הבריטית.בשיטהבמורס,איתותשיטתקביעת

Jוf זיהוי.לשםלתחנות,מוסכמיםסימניםקביעת

Jוf לשידור-סתר"."צופןקביעת

המכונותתחנות 24כברקיימות 19:3aבאוקטובר •

לתוםועדב"הגנה")הרדיולתחנותהסואה(שם"אל~חטא",

במפהפירוט(ראה-34.להתחבותמספרמגיעמאורעות-השנה

 .) 11בציור

פעמיםשלושהתחבותלכלהתקשרותהיתההקשרשיטת

המרכז.מןידיעותלמסירתפעמיםשתיועודביום,

בכלאתתים 300הגבה" I1ליש 19:38מאורעותבטוף •

הארז·



בספינותהלא-חוקיתההעפלהראשית- 1939בשנת •

שירותבתולדותמאדומפוארתפרשתשלראשיתהוגםלא"י

אלחוטניהיו(,,הגדעונים» . n"הגדעונים :"ההגנה"שלהקשר

מאירופה.אניות-ההעפלהשעלהרדיובתחנותשפעלו ,'בעלייה

שמם).-אתהנושאספרהוקדשולפעולתםגדעונים" nל

ביןהראשונההרדיושיחתמתקיימת 1939בפברואר-20ב

לחופיהמתקרבת ) ATRATO ("אטראטו"והאניהתל-אביב

הארץ·

וההתקשרותבלב,ךמקלט-רדיוספינהבכלהיההנוהגלפי

התחנהשלללא-מענהשידורשיטתשהיא FOXבשיטתהיתה

לידיהגיעאשרקשר-הרדיןמכשיר--19המק- lZציור
במלחמתבארץשעברואמריקניקנדיציודממשלוחההגנה
לרוסיה.ןהשאל""החכרמבצעשלבמסגרתהשנייה,העולם

"מערכות".בהוצאתוהופיעטבתשבתאיע"ינכתבהספר •

שידורכלעלכאשר ,אביב)-תל-זה(במקרההבכירההמרכזת

לשיטהשממול.בתחנהקליטתואתלודאפעמים,מספרחוזרים

 :יתרונותשניזו
והיאומקלטמשדרמתקוןמאשריותרזולההשיטה fו1

מאומנים.קשריםלגביגםחסכונית

לחופי-המתקרבתהספינהאתלגלותאפשרותאין fו1

גלי-רדיו.מקרינהואיננהמשדרתואיננהמאחרהארץ,

בתק-מוסכמים""סימניםהפעילה[ת"אהבכירההתחנה

 !להתרחק !בסדרהכל !להתקדם :סימנואשרליטי-מנגינות

יומייםשלבטווח-שייטהספינה"עם"לדבראזנהגווכף.

מחופי-הארץ·

שבחוף-על-ידי-כךחשובשכלולהוכנסההעפלהבהמשך

למפ-מדווחתשהיתהניידת,תחנהמתמקמתהיתהההעפלה

ועלהמעפיליםהורדתעלהעניינים,מצבעלולספינהקדה

אנגליים.מכוחותהחוףבטיחות

שכקשראףעלבמעלה,לשניאיתות-הראייההפךזהבשלב

להוותהמשיךעדייןמרוחקים,ישוביםוביןבגושיםפנימי

 .עיקריגורם

ופיתוחוגידולומידתאתדאז,בתקציביםנראהולבסוף

 :קשר-הרדיושל
fהרדיו.לקשרלא"י 330 .-הוקצבו 1937בשנתנ

 .לא"י 800 ,-הוקצבו 1937/38בשנת fו1
לא"י.-1,500מלמעלההוקצבו 1938/39בשנת fו1

ERMVN ..נ 
משולביםומעגליםלטנזיסטוריםבסיסים

בעולם.הקייםסוגלכל

To-18 To-5 To-66 To-3 

LINEAR INTEGRATED To-5 

DUNL IN LINE 14, 16, 24 PINS etc. 

 'lמהמלאי

היוזכבאותוהספקה

 :לישראלבלעדייםנציגים

יימ Uבם Iט"ם
"חנדסחזרכרח

םלט'טקן :'ס Pטכר . 252839םלפןו looנ 4 ,רח,חל'אב'כ,וכ,ה Bח'דרי

בספינותהלא-חוקיתההעפלהראשית- 1939בשנת •

שירותבתולדותמאדומפוארתפרשתשלראשיתהוגםלא"י

אלחוטניהיו(,,הגדעונים» . n"הגדעונים :"ההגנה"שלהקשר

מאירופה.אניות-ההעפלהשעלהרדיובתחנותשפעלו ,'בעלייה

שמם).-אתהנושאספרהוקדשולפעולתםגדעונים" nל

ביןהראשונההרדיושיחתמתקיימת 1939בפברואר-20ב

לחופיהמתקרבת ) ATRATO ("אטראטו"והאניהתל-אביב

הארץ·

וההתקשרותבלב,ךמקלט-רדיוספינהבכלהיההנוהגלפי

התחנהשלללא-מענהשידורשיטתשהיא FOXבשיטתהיתה

לידיהגיעאשרקשר-הרדיןמכשיר--19המק- lZציור
במלחמתבארץשעברואמריקניקנדיציודממשלוחההגנה
לרוסיה.ןהשאל""החכרמבצעשלבמסגרתהשנייה,העולם

"מערכות".בהוצאתוהופיעטבתשבתאיע"ינכתבהספר •

שידורכלעלכאשר ,אביב)-תל-זה(במקרההבכירההמרכזת

לשיטהשממול.בתחנהקליטתואתלודאפעמים,מספרחוזרים

 :יתרונותשניזו
והיאומקלטמשדרמתקוןמאשריותרזולההשיטה fו1

מאומנים.קשריםלגביגםחסכונית

לחופי-המתקרבתהספינהאתלגלותאפשרותאין fו1

גלי-רדיו.מקרינהואיננהמשדרתואיננהמאחרהארץ,

בתק-מוסכמים""סימניםהפעילה[ת"אהבכירההתחנה

 !להתרחק !בסדרהכל !להתקדם :סימנואשרליטי-מנגינות

יומייםשלבטווח-שייטהספינה"עם"לדבראזנהגווכף.

מחופי-הארץ·

שבחוף-על-ידי-כךחשובשכלולהוכנסההעפלהבהמשך

למפ-מדווחתשהיתהניידת,תחנהמתמקמתהיתהההעפלה

ועלהמעפיליםהורדתעלהעניינים,מצבעלולספינהקדה

אנגליים.מכוחותהחוףבטיחות

שכקשראףעלבמעלה,לשניאיתות-הראייההפךזהבשלב

להוותהמשיךעדייןמרוחקים,ישוביםוביןבגושיםפנימי

 .עיקריגורם

ופיתוחוגידולומידתאתדאז,בתקציביםנראהולבסוף

 :קשר-הרדיושל
fהרדיו.לקשרלא"י 330 .-הוקצבו 1937בשנתנ

 .לא"י 800 ,-הוקצבו 1937/38בשנת fו1
לא"י.-1,500מלמעלההוקצבו 1938/39בשנת fו1

ERMVN ..נ 
משולביםומעגליםלטנזיסטוריםבסיסים

בעולם.הקייםסוגלכל

To-18 To-5 To-66 To-3 

LINEAR INTEGRATED To-5 

DUNL IN LINE 14, 16, 24 PINS etc. 

 'lמהמלאי

היוזכבאותוהספקה

 :לישראלבלעדייםנציגים

יימ Uבם Iט"ם
"חנדסחזרכרח

םלט'טקן :'ס Pטכר . 252839םלפןו looנ 4 ,רח,חל'אב'כ,וכ,ה Bח'דרי



והאלקטרוניקההקשרחיל
 ) 1971-1967 (המלחמהשלאחרבמלחמה

יוםאותו . 1967ביוני 1ה-סמאזחיל-הקשרפעולותאתלהציגהמאמרכונת

קשרפעולותשלובמיוחדפעילות/שלאפורהיומיומיתתקופהשלתחילתההיוה
בשטחיםהחיילשלשירותותנאילשיפורפעולותהחדשים/בשטחיםצה//ללשירות

לקוחזהבמאמרהמובאהחומררובהאש.הפסקתבקויאמינהשליטהומתן

מאליויובןהעתונות.עםהראשיוהאלקטרוניקההקשרקציןשקייםראיונותמתוד

ביטחוניות.מסיבותבואוהמוגבלתהפרסוםשיכולת

גביסא//לבידיעובד

ומשימותתפקיוים

הבעיותהיומה ,נקלחעלויביןיראה ,המדינהבמפתהמציץ

מרחקיםפניעלגישור :המלחמהבסיוםחי"קבפנישהוצבו
כמותםידענושלאגדולים,במרחבי-שטחשליטהעצומים,

שלובעיותחדשקשרציודבעיותנוספואלהועלאז,עד

ועו.ןהמערכות,לאיושר Iמוגבבקצבטכניאדםכוחהכשרת

ל-הראשיאמצעי-השליטהלהיותנועדהקשרחיל

ונעשההולךשצבאככל ;בצה"לוהשליטהקוד,הפיקיום
לקיוםוש, Iבקזותו.תוגדלההולכתיותר,ומורכברני,מוד

היאחי"קשלשאיפתולכןבקרב.והשליטההפיקוד

ולאפשר ,קשר,וטיב-ה.נות Iהאמיבמירבמקום,לכללהגיע

 "קורה"מהשעהובכלעתבכללדעת,ביותרהגבוהלדרג

אירוע.ובכלזירהבכל

במהירותחי"קפרשהימים, 6מלחמתסיוםעםמידלכן,
במק-עוסקוהואהמוחזקים,בשטחיםמערכות-קשרוביעילות

 tחד'קשרציודשל~מי lעובפיתוחת.יומיומישליטהבמתןביל

אתלהכשירעל-מנתכיום.גבולותלושאיןדברומתקדם,

ושליטהקשרמתןשהפ ,הללוהגדוליםלתפקידיםעצמו

ומתוחכמות,חדישותציודובמערכותגדולים,מרחביםעל-פני

 :הבאותהמשימותאתלעצמוהחילהעמיד

חדשים.קשרשירי.מכ 'שלול'תפע'השימושוהדולימ)נ

שונים.שתנאיהןכזירותהציודתפעול-)נ

fכוחלמספרימעברראשון,'ההקוחיילימספרהגברתנ

ה:מלחמה.לפניהורגלנולהםהאדם

על-ידי ,לiארץ'מחוץ-קשרבציודתלותנוהפחתת)נ

בארץ.ומערכותאמצעיםפיתוח

דואר-עםוהפורהההדוקהפעולהשיתוףהמשך)נ

פרוייקטיםמספרלהשליםהחיליכולשבזערתוישראל,

השליטהולמא,מץהמדינהטחון'בי,ל "ן, Iא,מוחשוכיםגדולים

צה"ל.שלוהקשר

טהים'בשהקשר

בהםליצורצריכיםוהיינובקשר,מאודדליםהיוהשטחים

ואחר-בקשר,רציפותלהבטיחעלינוהיהראשית !מאיןיש

משתר-שהשטחיםמאחרהחדשים.האמצעיםאתליצורכך

היושלא .rבעיונוצרומרובעים,קילומטריםאלפיעל-פניעים

מתמלרלימודעל-ידיאתןלהתמודדצורךוהיהמקודם,מוכרות

המ,ערכותתכנוןועל-ידיהשטח,ת,הכרעל-ידיויסודי,

במקומותשחיילינןכדיהמתאים.הציודוהצבתלשליטה

ככלמהרהחילפעל-קשרללאישארולאהמרוחקים

-''י·י Jייןtננ! ... -

נ ,ע

 !"כ!סה

 <C'כ.ג· __ ·

t,,,ו tI 'יI 1'11י>ז V .ןtזזly '" 

 l/ ':וnדג'«זח \t.1 א>" •

 • 1967יןניהפסקת"האש,מפת- 1ציןר
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מת-וכיוםהוקם,החדשיםהשטחיםבכלהקשרהאפשר,

עות iש 24גבוהה,איכות,בורצופהאמינהשליטהאפשרת

הפיקו.דדרגילכלביממה,

בתחוםשהםחי"ק,בתחומינושאיםשנילהדגישברצוני

 :בשטחיםהחייל-הפרטלמעןהשירות

ן,ונזהיממהירשירדתמתןשהואהחיילים,דואר .-)נ

קו-מעוזילאחרוןועדבצפון,הרמהממוצבי

ובמטוס,ברכבו,דרכאתעושהזהשירותהתעלה.

ולהיפך.שבקולחיילשבעורףמהבית
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הכושרבמיטבעליו,מוטלתקרב'לשהאחריותהמפק,דאת

שהעמידהאתגרזהוביותר.החדישהציודאתולהפעילשי,יהא

ביותר.הטוב'םמהאנשיםונשניםחוזריםמחזוריםלחי"ק

ומהימ,ןיקד ,חדישציודובעזרת ,ויסודיתטובההכשרהבעזרת

ביותר,ויעילהודרנית i.במערכתבעתיהגםלצה"למובטחת

מערכה.בכלינצחשבאמצעותה

:וא.,ר tt .,שפרי
~ 

אלקטרונייםמעגלים

אבירפרופ'מאת-אוירודינמיקה

 Jדכרןחשמלאייםמדידהמכשירי

סרוומערכות

אלקטרוניתנווטותעקרונות

 Jבפיסיקה

 Jאשלב Jגכרןטכנישרטוט

הסילוניהמנוע

ישרזרם

חילופיוזרם

אלקטרוניותשפופרות

הצילוםיסודות

מחיר

ל"י 5.50

ל"י 8.00

לייי 3.00

ל"י 6.50

ל"י 3.50

ל"י 5.00

יליי 3.00

ל"י 8.00

ל"י 6.00

יל" 7.00

ל"י 3.00

ל"י 10.00

הנחהמחיר

לייי 4.15

לייי 6.00

ל"י 2.25

ל"י 4.85

לייי 2.65

ל"י 3.75

לייי 2.25

ל"י 6.00

לייי 4.50

ל"י 5.25

לייי 2.25

י l!ל 7.50

י l!ל 0.75 ל"י 1.00לטייספיסיקה
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ישראלבצבאהקשר

"הרבמבצעהקשר
גביל IIסאמאת

געש"

מערכותבהדגשת / 1955בשנתצה//לשלמבצעעלסקירהמובאתזהבמאמר

בו·,שהופעלוהקשר

ניצנה :הקרבאזור

(לימיםח/אפיראלבעוג/ההתורכיםהקימו 1908בשנת

בסביבה.הבדואיםעללפיקוח ,משמר-גבולתחנתניצנה)-

מבסיסי-כאחדהמקוםאותםשימשהראשונההעולםבמלחמת

סואץ.תעלתעלההתקפה

סואץ.-באר-שבעמסילת-הברזלעברהלעוג/הבסמוך

ובאדהנגב ,סיניהאיחציאתהאנגליםשכבשולאחראחתשנה

ובתקופתמאזהמסילה.פורקה ) 1917 (-כים,התומידישבע

תחנהלשנ/שהמקוםהוסיףישראל,בארץהבריטיהמנדט

בנובמבר 29 (ם IIהאועל-ידיי IIאשלבחלוקתהגבול.למשמר

שאמורבתחוםלווממערבשמצפוןוזהרוהאזנכלל ) 1947

ב-י IIלאשפלש ,המצריהצבאת.'הערביIבדינה,הלהיותהיה

המז-הזרועאתניצנה-באר-שבעצירלעהפעיל , 1948

 .) 1958 (אג"מ/מה"דבהוצאתגעש"הר"מבצעחוברתיעפ"מעובד •

ניצנה-הכביששלאורךבמשלטיםמתבצרכשהוא ,שלורחית

חנוכהערב , 1948דצמבר-27בעסלוג/).ביר(משאביםבאר

את IIהראל IIפלמ"חחטיבתו 8השריוןחטיבתכבשוט, IIתש

שביצ- ,הדרום"חזית IIבמסגרתלמקוםהגיעווחותינוכניצנה,

וביר-תמדה.ביר-חסנה ,לקציימהופשטו ,חורב"מבצע IIאתעה

פירוזעלהוכרזהישראלי-המצרישביתת-הנשקבהסכם

המצרי,הגבוללכיווןמניצנהמ IIק 11של:בתחוםניצנהשטח

ביןשהזמןבמשךאולםמצריותהגנהעמדותתהיינה,לא

והתיישבובהנקלתחוםהמצריהצבאנכנס , 1955לשנת 1948

 :ל IIהנחהאחזויותהוקמוהישראלי,המפורזבשטחקבע.בו
-40כבמרחק ,שיזף)דמות-ש(היאושלח ,בארות"ס ,קצ'עות

שבנגב.ורביביםממשאבי-שדהמ IIק

אתמצריצבאיכוחחצה , 1955באוקטובר-26היוםבשחר

קילומטרניצנה,משטרתבמוצבוהתמקםהבינלאומיהגבול

חיילים.כיתתהיהבמקוםל IIצהכוח;לבארות"ס 'מדרוםאחד
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גביל IIסאמאת
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המצרי,הגבוללכיווןמניצנהמ IIק 11של:בתחוםניצנהשטח

ביןשהזמןבמשךאולםמצריותהגנהעמדותתהיינה,לא
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-40כבמרחק ,שיזף)דמות-ש(היאושלח ,בארות"ס ,קצ'עות
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קילומטרניצנה,משטרתבמוצבוהתמקםהבינלאומיהגבול

חיילים.כיתתהיהבמקוםל IIצהכוח;לבארות"ס 'מדרוםאחד

~; 
.,' ,1 

I 
.', , r-

'ן-"\ ; '-:..'# ··.-ז'" "

" 1 , I_J .~' 
/' i , 

I ,/ .... ' 

 ..,:;- י"' ,::;'

\"(,_,,,;: ;j ~ "{ ~ i ':, >' , 
 Iן ~ ~

"c 

, .. ·1 
;-~ , --
, .\ I 
, ~ I 

' .. '. 

' .. 

" 

 .,ר"

( 

0" 

Yככt(ייס

 .) 1 : 100.000 (געש"הר"ניבצעבוצעשבוהאזורמפת

405 



בשטח,שם"האופייבמשקלהיעזראמנםתח'ניסשלנותגבורת

 :ל//הרמטכהורהבידםהדברהלעלארשכאםולא

צעהוב('לה,לכונתפשיטה-תגמולפעולתלבצעא.

לחודש). 29-28בלילבהצלחה

ך.שבהמשיתואר ,"געשהר"במבצעלפתוח .ב

השטח

 :גושי-הריםלושהשכוללהשטח
 .רבקה"'"למוצבצפונההמשתפל ) 10020105 .צ.נ(עזוזהר

עמוקבגיאעזוזמהרהמופרד ) 09060109נ.צ.(צבחהבל'ג

מוצב-קציימה.ניצנההכבישעוברשבוכףולאמעלומתנשא

 .וסביבותיועליושולט )"יליל,,(שלנו

חרו-נמוכות,גבעותשהז ) 09000203נ.צ.(עמר-אלגבעות

 .מצפוןס'רסך'אועלוסוגרותנחליםעל-ידימאודצות

נמו-היאבדרכי-השטחשהעבירותהואחשובשטחתון'נ

ניתןרובלמסתור.נותנתשאינהומעטמאודמוגבלתכה,

 . x 4 4ברכברקעצמובשטחלנועהיה

המצריהאויב

הא-עלהופקדהש , 7חטיבהמפקדתאתמיקמוהמצרים

ק"מ-40כ(באבו-עג'להחיל-רגליםשלגדודיםשניועודזור,

היונ/'טוגונדתארטילריהגדוד ,טנקיםפלוגת .)מניצנה

 ,באוס-כתףפרוסים

השטחםולתחאחראישהיה ,סףונר//חיגדודמפקדת

הגדודשלפלוגותשתי ,"מהצבקשכנה ,דניםאנובוהמפורז

ושתיפדאיון'/,/גדודדועו ,לישיתשפלוגה .בשטחפרוסותהיו

 .מאחורכעתודההוחזקוגבול")מכוניות,/(שריוניותוגותלפ

המבצעפקודת

אתמתוכםיבער ,הצבחהמוצביאתיכבוש"הפיקוד

המב-ת,בפקודנאמר ,/ Iרזוהמפלאזורמחוץאלןיחזורהאויב

ל./צה/שלהדרוםלפיקודצע

-לשנקבעה ,ושריוןארטילריהבסיועלילחהתקפתהפעולה,

ושר-רטילריה'שא ,הרתנה . 1955בנובמבר-2בבערב 2200עה

מצרית,התקפת"נגדשלבמקרהרק'המפורזלאזוריוכנסויון

חילוץ.לצרכיוא

אתלכבושהוטל- 1 .מסמוצנחר/ Iחיגדוד-א'כוחעל

- 2מס.חי//רגדוד:!.. 'בכוחשלמשימתוהצבחה,מוצבי

וחילטנקיםתועתודלהחזקתסורס,מוצביאתלכבושהיתה

השדהגדוד . 3מס.שריוןדוגד ,'גכוחנקבעמשוריין,רגלים

ואילו :ךכוחיהיוכבדותמרגמותסוללתועודרטילרי'הא

כוח"יהיה 'וכוחכינקבע .כעתודהחטיבתייהיהה'כוח

 .ובנוצנהבקצועותהתעסוקה

ביצועב)( .הכוחותריכוזא)( :למבצעשלביםשלושהנקבעו

 .המפורזהשטחפינוי )ג(הפשיטה.
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וייםבשימספרלבצעהמג"דאתהנחואלההערכהישינוי

 ?הקשרתכניתעלהשפיעושינוייםאלובתכניתו.

"טובה".למוצבמראשסיועהוקצהא.

תחנת'כמכשיר-קשרעזוזלהרלהעלותהוראהניתנהב.

בצלעהנעיםהכוחותשלהרדיוקשראתלודאכדיביניים,

עקבלהשתבשהיהשעלולהקדמיים,קציני-התצפיתעםההר

ב-הועמסווהקשריםהנח"לפלוגתשלחי"רמחלקתמיסוך.

לאבטחתלמעלהנשארההמחלקהלהר.ועלוטיפסוציוה

התחנה.

הרדיובקשרתקלהנפלהלהיערכותמהכינוסהתנועהבמהלך

יה,רהארטילקשריוקשריהם.הקדמייםהתצפיתקצינישל

מכ-בכיולרבזמןהשתהולגדו,ךקבעדרךשייכיםהיושלא

לילי.קרבלנוהגיבניגודרב,רעשוהקימושיריהם

ת-.המבטוררווחיםפתיחתעלהמג"דהורהקשייהםנוכח

ביקשהואאפשר,כך,ממשנהו.אחדמכשירולהרחיק ,קדם

הםגםעלוהללומשהמאמציםאולםהקשיים.עללהתגבר

הקשריםתגובתהמכשירים.אתלהשתיקהמג"דפקדבתוהו,

הטורב'ציאתרק ,למעשה ,הושגקשרכמובן. ,עצבניתהיתה

ההס-לפניממשספורותודקותעזוזהךשלממיסוכוהמתקדם

יעילסהצליחהלאההרעלתחנת-התיווךשגם ,(מסתברתערות.

 :הסיוערשתכברהוקמהכאשרצץאחרקושיהקשר).בקיום
הרשת.לעבודתוהפריעושלנוהשידורתדרעלעלוהמצרים

-1200כחקוהמרלמקוםהמתקדםהכוחהגיע 2100בשעה

ת.'זערו,להסהכוחותנערכו 2145ובשעה ,"לילי"ממוצבמ'

חיסולתה.היומשימתההדרו,רוחב,לנפרסהאחתכיתה

 2150נשעהומפקדתו.א'כוחנע;אחריהםאפשרייםמארבים

כוחכאשר ,ארטילריתאשלהנחיתהאשלרכזהמג"דהורה

האשמהם.מ'-1000כב'וכוחמיעדיומ'-800כנמצאא'

בכדתער.'להסההוראהתנה.ניואז 2200בשעהבדיוקנחתה

המסתערים.שללידיהםהאשניהולעבר

ומוצבביעדים,המצריתההתנגדותפסקה 2245בשעה

השטחטיהוךשנכבש. ,"לילי"למוצבעברהגדודיהפיקוד

ת.'המחרבבוקר 0100בשעההסתיים

י'
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-:!ןמבמלואו,שנמצא ,המצריהמלחמהמשרדדו"חלפי.ד

באמצ-לה"צכוחותשלהקשרקוייםהמצריםלדעתכיתבר,

-ראייה.ת.ופנסי-איתור·נודי-זיקוקיןעות

 ...הראשיהמלחמהעורקהוא"הקשר Iהמצריהדו"חסיכם
שתחתהיחידותעםולהתקשרלנסותהמטהוקציניהמפקדיםועל

ניתוקסיבתעל-לעמודמנתעלאמצעי"שהוא,בכלפיקודם
לפנים.מתרחשמהלדעתישייפסק,הקשרבאםהקשר.

שמ-והמפקדההעליונההמפקדהעלחלהההתקשרותחובת

לה".תחת

 :פותסנונקודותרפמסלעלהצביעלאוכרשקכקצין

שלת.אפשרועלהדעתאתתתלישרשהקבתכנון)(

תיוודתחנותשלניצולןולאפשרותגיסא,מחד-הכוחותמיסוך

 .גיסאמאידוהרשתות,בכלממסרותחנות

כדיהגיעהמג"דבחבורתהקשרישאנשלמספרם)(

כולה.החבורהמחצית

הופרהזאתהאיתנה.הרדיודממתאתלהדגישראוי)(

 .למעברקשהשהשטחהתבררכאשררק

ה-בחבורתהארטילריהקשרישלהשתלבותםקשיי)(

ב-להילקחראוייםבשדהקרביבנוהגבקיאותםוחוסרמג"ד

 .התכנוןחשבוז

זאתעםבמבצע.ניוטלפקשרעלמיוחדדגשאין)(

בעתנמתחוהמסייעולנשקלמחלקותטלפון-שקוילהניח,יש

 .ההתבססות

הקשרתולמכוניספציפיויעודפירוטשוםנמצאלא)(

 .זהבמבצעלקרקע-אויר

קרבזוטות

מחוברטלפון-שדהנמצאיםיהמחלקתהמוצביםבאחד

ביצעהלאהקו,מוביללאןלבדוקשנשלחהכיתהלקו.

משימתה.אתמה,משום

להימלט,הנראהכפיהספיקשלאמצרי,חייל ...

הארוןמעילוכאשרהמתקדמים.חיילינושללשורההצטרף

הואלהתחמק.המצריהצליחאותו,גילהבלע"ז)(,,שינל"

 .הצבחהלכיווןמועדבעודנעלם

חדלהפלוגותממפקדיאחדשלהרדיומכשיר ...

עצמן,המחלקותביןבפלוגההקשרהתנהללכןלפעול.

המ"פ.התערבותשלאפשרותללא

נפצע,הנח"לבפלוגותהמחלקותממפקדיאחד ...

כאשרמחליפו.להיותמיועדהיהאחרכיתהומפקד

"יש : .החייליםאחדצעקמצרית,באשהמחלקהרותקה

 "!קדימה !חבר'ה"קומו :צעקנענהימשלא "!מפקד
לשבח.אח"כצוייןהחייל

fאחרוןנשארהוא :ש"השתולל"מצריבטנקמעשהנ

הכינויהמקום.מןשנסוגהמצרית,משוריינתמשדרהובודד

על-ידישהוצבהמחסוםאתפרץכילטנק,ניתן"משתולל"

עבר,לכליורהכשהואסביבמעלות-360בנעכוחותינו,

צוותכאשרשלנו,מחלקת-רגליםאחרי"דהר"אח"כ

היהלפעםמפעםלהשמידו.אחריודולקשלנומטולנים

בידיי.שהחזיקבמקלעהמותןמןיורההטנקמקלען
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המצרי.לצדונסוגשנפגע

קרקע-אויר.לקשרמכוניתגםהיתהו'בכוח ...

דרומה,והמשיכהמבאר"שבע 1800בשעהיצאההשדרה

מחסוםהוקםבדרן .לבארןתייס 2230בשעהלהגיעבמגמה

מצוידשהיההכוח,מפקדהשדרה.נעצרהובוחטיבתי
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וייםבשימספרלבצעהמג"דאתהנחואלההערכהישינוי

 ?הקשרתכניתעלהשפיעושינוייםאלובתכניתו.

"טובה".למוצבמראשסיועהוקצהא.
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עקבלהשתבשהיהשעלולהקדמיים,קציני-התצפיתעםההר

ב-הועמסווהקשריםהנח"לפלוגתשלחי"רמחלקתמיסוך.

לאבטחתלמעלהנשארההמחלקהלהר.ועלוטיפסוציוה

התחנה.

הרדיובקשרתקלהנפלהלהיערכותמהכינוסהתנועהבמהלך

יה,רהארטילקשריוקשריהם.הקדמייםהתצפיתקצינישל

מכ-בכיולרבזמןהשתהולגדו,ךקבעדרךשייכיםהיושלא

לילי.קרבלנוהגיבניגודרב,רעשוהקימושיריהם

ת-.המבטוררווחיםפתיחתעלהמג"דהורהקשייהםנוכח

ביקשהואאפשר,כך,ממשנהו.אחדמכשירולהרחיק ,קדם

הםגםעלוהללומשהמאמציםאולםהקשיים.עללהתגבר
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ההס-לפניממשספורותודקותעזוזהךשלממיסוכוהמתקדם

יעילסהצליחהלאההרעלתחנת-התיווךשגם ,(מסתברתערות.

 :הסיוערשתכברהוקמהכאשרצץאחרקושיהקשר).בקיום
הרשת.לעבודתוהפריעושלנוהשידורתדרעלעלוהמצרים

-1200כחקוהמרלמקוםהמתקדםהכוחהגיע 2100בשעה

ת.'זערו,להסהכוחותנערכו 2145ובשעה ,"לילי"ממוצבמ'

חיסולתה.היומשימתההדרו,רוחב,לנפרסהאחתכיתה

 2150נשעהומפקדתו.א'כוחנע;אחריהםאפשרייםמארבים

כוחכאשר ,ארטילריתאשלהנחיתהאשלרכזהמג"דהורה

האשמהם.מ'-1000כב'וכוחמיעדיומ'-800כנמצאא'

בכדתער.'להסההוראהתנה.ניואז 2200בשעהבדיוקנחתה

המסתערים.שללידיהםהאשניהולעבר

ומוצבביעדים,המצריתההתנגדותפסקה 2245בשעה

השטחטיהוךשנכבש. ,"לילי"למוצבעברהגדודיהפיקוד

ת.'המחרבבוקר 0100בשעההסתיים

י'

1.. 
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 ;רדיומכשירישלושה :כללשנלקחשללקשרציודג.
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-ראייה.ת.ופנסי-איתור·נודי-זיקוקיןעות

 ...הראשיהמלחמהעורקהוא"הקשר Iהמצריהדו"חסיכם
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לה".תחת

 :פותסנונקודותרפמסלעלהצביעלאוכרשקכקצין
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בתקופותהקשראמצעישלכלליתיאורלתתניסינומאמרים,מטפרבתבסדרה
ומתןמידעהוספתעל·ידיהשונותהתקופותאתלטכםכונתנוהפעםבא"י.שונות

בנושא.המתענייןלקוראנוספיםמקורות

רא Iכמ,והידחחצוצרות

(,,קשרהמקראבתקופתרןהסררהבמאמריהראשון

להו·לנכוומצאנוזהלנושא ,) 137עמ' ,) 53 ( 5ואלקטדוניקה"

"מגילתעליריןיגאלפרופסורשלספרומתוךפרקכאןסיף

מעיןהינהזומגילה ,) 1957 (בבני-חושך"בני-אורמלחמת

תבה'נכהמגילהליהדות,קרובהשהיתהכתשלערוך""שולחן

לספירה). 70 (חורבנולאחרסמוךאושני,ביתבתקופת

להת-העתידההמלחמהתיאורהואהמגילהשלתוכנהעיקר

שובםעם(הרומאים),לבני-חושך(היהודים)בני-אורביןחולל

המ-שלתפקידהעיקרלירושלים,מהגלותבני-אורגולישל

הלכהפי,·ושםבתורה,הנזכריםהמלחמהחוקיפירוטהיהגילה

הזה,הקרבלמסיבותוהתאמתםלמעשה

לענייןבמקראוהעיקריהחשובהמקור-החצוצרות •

החצוצרות ,) 10-1פסוקים ',י(פרק"במדבר,"בספרוא iןהז

במגילה,ביותר,החשובהקשרכאמצעיזובתקופהשימשו

רשי- :נפרדותרשימותבשתיהחצוצרותמופיעות ',רבפרשה

ראשיולמקראלמקרא-העדההמשמשותהחצוצרותשלמה

שלשנידהורשימהשונים,טכסיםלצורכיויחידותיה,העדה

מפורטתיאורישנולכךנוסף ;בלבדהקרביותהחצוצרות

קרב,בשעתה"סימנית"ומשמעותםהכליםקולותשלביותר

חצוצרות,שלסוגים 6ביןלמקרא)(בדומהמבחיגההמגילה

 :והם
וארגונה,סדרי-המלחמהלקביעת-המקרא"חצוצרות" •

"שעריבפתיחתהחייליםלקריאת-הז'כרו\""חצוצרות •

 oלקרב.והיציאההמלחמה"

ישראובארץ

שנפלוחלליםעלהמודיעות התרועה""חצוצרות •

במלחמן;,

 "המארב"חצוצרות •

המךדף""ח~וצרןת •
לניהולמשמשותאלושלוש }
בשדה-הקרב,ממשיטקטי )

קרבלסימניבחצוצרותהיהודיםהשתמשולאלספירה), 70

לשימושהוכנסההחצוצרהבשופרות,אלאהאויב,לבולהמסת

 :ידיןכותבי,'נזר,ומודרנימשוכללככלייותר,מאוחר

לשימושהנוגעבכללעמים,ישראלביןהעיקריההבדל ... "

בעיקדןהתקיעותשימשוהעמיםשאצלהוא ,בקרבבחצוצרות

ע"יהאויבולהפחדתהלוחמיםלבלחיזוקטקטיים,לצרכים

והשופרותהחצוצרותשימשוובישראלמפיל-האימה,קולו

הסימניםלנתינתוגםהמלחמה,שלהדתיאופייהלציוןבעיקר

בספר). 105(עמ'עצמם."

(שמואלבמקראהידמוזכרת ,בקרבכסימן-ה'ד •

וגם ) 5נו,'ישעיהו 13יח,' ',אהימיםדברי ; 18יח,' ',ב

היההרומאיםאצלשגם ) 94(עמ'בספרומעירוידיןבמגילה,

"מניפו-הידנקראהאצלם"סימן",במשמעותיד""בהשימוש

ידשלשצורהמוטאונסהיתהזו"יד" .) MANIPULUS (לוס"

למתןהמפקדהשתמשובוהעליון,לקצהומחוברתהיתה

הרוקו-בכלהיההידשלשתפקידהמטתברליחידתו.סימנים

התחלתכיוון-התנועה,מבחינתלפעוללצבאמוטכםסימןפות

גבוההמוסכםהסימןאתהרימוהרומאיםוסיומה,התנועה

כידוע)גדולים,בגושיםמאורגניםהיו(שלראשי-החייליםמעל

המונחאותו.לראותמביניהםהאפשרככלרבמספדשיוכלכדי

כללוהוא ) SIGNUM ( "גנום"סיהיההקרביותהתנועותלסימני

שימשיד""הסימןיעוד.לאחורלחזורסימןלהתקפה,סימן

באמצעותדיברו""שהמפקדיםבעודכצו-פעולה,לחייל

 .והשופרותהחצוצרות
 » 55 ( 7 "ואלקטרונ'קהשר"ק(ראההמשואות

בגליל :"לצהע"יהקנאיםמשואותשוחזרומקומותבשני

על-ידישוניםמבצעיםבשנינעשההשחזודהירדן,ובבקעת

חיל-הקשר.שליחידות

חיל-הקשראנשי !שנה-2000באחודהחוזרים"לצה"קשרי

ראשי-ההריםעלבמרודותמשותף.במבצע"במחנה"וצות

מגיניהקנאים,זאתעשובהבצורהוידיעות,הודעותהועברו

 .... "!שניםאלפילפניהגליל,

בשיתוף"במחנה,"במערכתהוחלט 1965שנתבאפריל

מערכתיעילותאתולבדוקלשחזרהצפון,בפיקודקשריחידת

הבאותהתחנותהופעלוזהלצורךבגליל.קוי-המשואות

הרהוא( ,עצמוןבהרתחנה ,תבורבהר:תהנה ) 1ציור(ראה

בהרהבכירהוהתחנהוlנטופה),ב'תעמקשמעלהד"דבה

 :הבאיםהאמצעיםאתכללהתחנת-קשרכל ·מ'רון
 . GRCמסוגמ"תגרדיומכשירי •

 .-6מקנישא,רדיומכשירי •

 .וסולרנפטעםדלקונים •
לתבערה.נפטוספוגותבחולממולאותחצאי-חביות •

 .המדורהרקעעלסימני-איתדתלכיצועצבאיותשמיכות •
יוםשלאחה"צובמשךחמיםבבגדיםהצטיידצותכל

המב-מפקדתכאשרלמקומותיהןהתחנות'רו rפואחר,אפריל

 ,מ'רוןהרשלבראשו ,כאמור ,התמקמה"מכב'"שנקרא ,צע

המאסף""חצוצרות •

נובעהחצוצרות"מספרכוהנים. 6ביריניתנוהחצוצרות 6

המהומהביותן'שרביםבשעהקרב,שלבשיאומשימושן

· II .היתה,מטויםמסוגחצוצרותבששבצותאתקיעה;רעש

מתוך( ,"המערכהחלקיבכלשמיעתןלאפשרכדי:כנראה,

 ,) 85עמ'ידין,שלספרו

שלממטעל-הצלבהיסטוריתיאורידיןמביאזהבהקשר

החצוצרותשימשושםגםלא"י.הראשוןריצ'ארדהמלך

הערבים,עלזיל-הצלבנים Iשללסימני-ההסתערות

ידיןשלובספרו-צורות-קול,בארבעמבחינההמגילה

סימןכלבעקבותהנעשותהפעולותאתהמפרטתטבלהישנה

בספר). 95עמ'(ראהוסימן

עדלפנה"ס 515(שניםשניביתלתקופתשעדסוברידיו

בנותהיחירותשהםב"רגלים",הנוצריםהרוחיםהםמה" rJו;מל.שערי •

רוחים-שעריםדרךההם,בימיםלחיל-רגליםביותרהקטנותהאלף,

קרימה,להסתערותהעןרפיותהשורותיצאואלה

 , 886מס'גיליון"במחנה", ••
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רא Iכמ,והידחחצוצרות

(,,קשרהמקראבתקופתרןהסררהבמאמריהראשון

להו·לנכוומצאנוזהלנושא ,) 137עמ' ,) 53 ( 5ואלקטדוניקה"

"מגילתעליריןיגאלפרופסורשלספרומתוךפרקכאןסיף

מעיןהינהזומגילה ,) 1957 (בבני-חושך"בני-אורמלחמת

תבה'נכהמגילהליהדות,קרובהשהיתהכתשלערוך""שולחן

לספירה). 70 (חורבנולאחרסמוךאושני,ביתבתקופת

להת-העתידההמלחמהתיאורהואהמגילהשלתוכנהעיקר

שובםעם(הרומאים),לבני-חושך(היהודים)בני-אורביןחולל

המ-שלתפקידהעיקרלירושלים,מהגלותבני-אורגולישל

הלכהפי,·ושםבתורה,הנזכריםהמלחמהחוקיפירוטהיהגילה

הזה,הקרבלמסיבותוהתאמתםלמעשה

לענייןבמקראוהעיקריהחשובהמקור-החצוצרות •

החצוצרות ,) 10-1פסוקים ',י(פרק"במדבר,"בספרוא iןהז

במגילה,ביותר,החשובהקשרכאמצעיזובתקופהשימשו

רשי- :נפרדותרשימותבשתיהחצוצרותמופיעות ',רבפרשה

ראשיולמקראלמקרא-העדההמשמשותהחצוצרותשלמה

שלשנידהורשימהשונים,טכסיםלצורכיויחידותיה,העדה

מפורטתיאורישנולכךנוסף ;בלבדהקרביותהחצוצרות

קרב,בשעתה"סימנית"ומשמעותםהכליםקולותשלביותר

חצוצרות,שלסוגים 6ביןלמקרא)(בדומהמבחיגההמגילה

 :והם
וארגונה,סדרי-המלחמהלקביעת-המקרא"חצוצרות" •

"שעריבפתיחתהחייליםלקריאת-הז'כרו\""חצוצרות •

 oלקרב.והיציאההמלחמה"

ישראובארץ

שנפלוחלליםעלהמודיעות התרועה""חצוצרות •

במלחמן;,

 "המארב"חצוצרות •

המךדף""ח~וצרןת •
לניהולמשמשותאלושלוש }
בשדה-הקרב,ממשיטקטי )

קרבלסימניבחצוצרותהיהודיםהשתמשולאלספירה), 70

לשימושהוכנסההחצוצרהבשופרות,אלאהאויב,לבולהמסת

 :ידיןכותבי,'נזר,ומודרנימשוכללככלייותר,מאוחר

לשימושהנוגעבכללעמים,ישראלביןהעיקריההבדל ... "

בעיקדןהתקיעותשימשוהעמיםשאצלהוא ,בקרבבחצוצרות

ע"יהאויבולהפחדתהלוחמיםלבלחיזוקטקטיים,לצרכים

והשופרותהחצוצרותשימשוובישראלמפיל-האימה,קולו

הסימניםלנתינתוגםהמלחמה,שלהדתיאופייהלציוןבעיקר

בספר). 105(עמ'עצמם."

(שמואלבמקראהידמוזכרת ,בקרבכסימן-ה'ד •

וגם ) 5נו,'ישעיהו 13יח,' ',אהימיםדברי ; 18יח,' ',ב

היההרומאיםאצלשגם ) 94(עמ'בספרומעירוידיןבמגילה,

"מניפו-הידנקראהאצלם"סימן",במשמעותיד""בהשימוש

ידשלשצורהמוטאונסהיתהזו"יד" .) MANIPULUS (לוס"

למתןהמפקדהשתמשובוהעליון,לקצהומחוברתהיתה

הרוקו-בכלהיההידשלשתפקידהמטתברליחידתו.סימנים

התחלתכיוון-התנועה,מבחינתלפעוללצבאמוטכםסימןפות

גבוההמוסכםהסימןאתהרימוהרומאיםוסיומה,התנועה

כידוע)גדולים,בגושיםמאורגניםהיו(שלראשי-החייליםמעל

המונחאותו.לראותמביניהםהאפשרככלרבמספדשיוכלכדי

כללוהוא ) SIGNUM ( "גנום"סיהיההקרביותהתנועותלסימני

שימשיד""הסימןיעוד.לאחורלחזורסימןלהתקפה,סימן

באמצעותדיברו""שהמפקדיםבעודכצו-פעולה,לחייל

 .והשופרותהחצוצרות
 » 55 ( 7 "ואלקטרונ'קהשר"ק(ראההמשואות

בגליל :"לצהע"יהקנאיםמשואותשוחזרומקומותבשני

על-ידישוניםמבצעיםבשנינעשההשחזודהירדן,ובבקעת

חיל-הקשר.שליחידות

חיל-הקשראנשי !שנה-2000באחודהחוזרים"לצה"קשרי

ראשי-ההריםעלבמרודותמשותף.במבצע"במחנה"וצות

מגיניהקנאים,זאתעשובהבצורהוידיעות,הודעותהועברו

 .... "!שניםאלפילפניהגליל,

בשיתוף"במחנה,"במערכתהוחלט 1965שנתבאפריל

מערכתיעילותאתולבדוקלשחזרהצפון,בפיקודקשריחידת

הבאותהתחנותהופעלוזהלצורךבגליל.קוי-המשואות

הרהוא( ,עצמוןבהרתחנה ,תבורבהר:תהנה ) 1ציור(ראה

בהרהבכירהוהתחנהוlנטופה),ב'תעמקשמעלהד"דבה

 :הבאיםהאמצעיםאתכללהתחנת-קשרכל ·מ'רון
 . GRCמסוגמ"תגרדיומכשירי •

 .-6מקנישא,רדיומכשירי •

 .וסולרנפטעםדלקונים •
לתבערה.נפטוספוגותבחולממולאותחצאי-חביות •

 .המדורהרקעעלסימני-איתדתלכיצועצבאיותשמיכות •
יוםשלאחה"צובמשךחמיםבבגדיםהצטיידצותכל

המב-מפקדתכאשרלמקומותיהןהתחנות'רו rפואחר,אפריל

 ,מ'רוןהרשלבראשו ,כאמור ,התמקמה"מכב'"שנקרא ,צע

המאסף""חצוצרות •

נובעהחצוצרות"מספרכוהנים. 6ביריניתנוהחצוצרות 6

המהומהביותן'שרביםבשעהקרב,שלבשיאומשימושן

· II .היתה,מטויםמסוגחצוצרותבששבצותאתקיעה;רעש

מתוך( ,"המערכהחלקיבכלשמיעתןלאפשרכדי:כנראה,

 ,) 85עמ'ידין,שלספרו

שלממטעל-הצלבהיסטוריתיאורידיןמביאזהבהקשר

החצוצרותשימשושםגםלא"י.הראשוןריצ'ארדהמלך

הערבים,עלזיל-הצלבנים Iשללסימני-ההסתערות

ידיןשלובספרו-צורות-קול,בארבעמבחינההמגילה

סימןכלבעקבותהנעשותהפעולותאתהמפרטתטבלהישנה

בספר). 95עמ'(ראהוסימן

עדלפנה"ס 515(שניםשניביתלתקופתשעדסוברידיו

בנותהיחירותשהםב"רגלים",הנוצריםהרוחיםהםמה" rJו;מל.שערי •

רוחים-שעריםדרךההם,בימיםלחיל-רגליםביותרהקטנותהאלף,

קרימה,להסתערותהעןרפיותהשורותיצאואלה

 , 886מס'גיליון"במחנה", ••

5 

ישראלנצבאהקשר
גביל IIטא

בתקופותהקשראמצעישלכלליתיאורלתתניטינומאמרים,מטפרבתבסדרה
ומתןמידעהוספתעל-ידיהשונותהתקופותאתלטכםכונתנוהפעםבא/י.שונות

בנושא.המתענייןלקוראנוטפיםמקורות

כמקראוהירהחצוצרות

(,,קשרהמקראבתקופתדןהסדרהבמאמריהראשון

להו-לנכוןמצאנוזהלנושא ,) 137עמ' ,) 53 ( 5ואלקטרוניקה"

מגילת"עלידיןיגאלפרופסורשלספרומתוךדק'פכאןסיף

מעיןהינהזומגילה ,) 1957 (בבני-חושך"בני-אורמלחמת

נכ'תבההמגילהליהדות,קרובהשהיתהכתשלערוך""שולחן

לספירה), 70 (חורבנולאחרסמוךאושני,ביתבתקופת

להת-העתידההמלחמהתיאורהואהמגילהשלתוכנהעיקר

שובםעם(הרומאים),לבני-חושךהיהודים)(בני-אורביןחולל

המ-שלתפקידהעיקדלירושלים,מהגלותבני-אורגולישל

הלכהפי,·ושםבתורה,הנזכריםהמלחמהחוקיפירוטהיהגילה

הזה,הקדבלמסיבותוהתאמתםלמעשה

לענייןבמקראוהעיקריהחשובהמקור-החצוצרות •

החצוצרות ,) 10-1פסוקים ',י(פרק"במדבר,"בספרן;ואהז

 ,במגילהביותר.החשובהקשרכאמצעיזובתקופהשימשו

רשי- :נפרדותרשימותבשתיהחצוצרותמופיעות ',דבפרשה

ראשיולמקראלמקרא-הערההמשמשותהחצוצרותשלמה

שלשנירהורשימה ,שוניםטכסיםלצורכי ,ויחידותיההעדה

מפורטתיאורישנולכךנוסף ;בלבדהקרביותהחצוצרות

קרב,בשעתה"סימנית"ומשמעותםהכליםקולותשלביותר

חצוצרות,שלסוגים 6ביןלמקרא)בדומה(מבחינההמגילה

 :והם
וארגונה.סדרי-המלחמהלקביעת-המקרא"חצוצרות" •

שערי"בפתיחתהחייליםלקריאת- " jהז'כרוחצוצרות" •

לקרב,"והיציאה "המלחמה

עלהמודיעותהתרועה""חצוצרות •

 ,במלחמן;

 "המארב"חצוצרות •

שנפלוחללים

 "המרדף"ח~וצרןת •

המאסף""חצוצרות •

S לני;ךולמשמשותאלושלוש
בשדה-הקרב,ממשיטקטי )

נובעהחצוצרות"מספרכוהנים, 6בידיניתנוהחצוצרות 6

המהומהביותו'שרביםבשעהקרב,שלבשיאומשימושן

r ,היתהמסויםממוגחצוצרותבששבצותאתקיעה!;רעש, 

מתוך(המערכה."חלקיבכלשמיעתןלאפשרכדיבנראה,

 .) 85עמ'ידין,שלספרו

שלממסעי-הצלבהיסטוריתיאורידיןמביאזהבהקשר

החצוצרותשימשושםגםלא"י,הראשוןריצ'ארדהמלך

הערבים,עלזיל,הצלבנים Iשללסימני-ההסתערות

יריןשלובספרו'צורות-קול,בארבעמבחינההמגילה

סימןכלבעקבותהנעשותהפעולותאתהמפרטתטבלהישנה

בספר). 95 'עמ(ראהוסימן

עדלפנה"ס 515שנים(שניביתלתקופתשעדסוברידין

בנותהיחידותשהמב"דגלים",הנוצריםהרוחיםהםמה" rIו:מל.שערי •

רוחים'שעריםדרךההם,בימיםלחיל'רגליםביותרהקטנותהאלף,

קדימה,להסתעדותהעורפיותהשורותיצאואלה

 , 886מס'גיליון"במחנה", ••

ישראלןבארץ

קרבלסימניבחצוצרותהיהודיםו!השתמעלאלספירה), 70

לשימושהוכנסההחצוצרהבשופרות,אלאהאויב,לבולהמסת

 :ידיןכותביהזר,ומודרנימשוכללככלייותר,מאוחר

לשימושהנוגעבכללעמים,ישראלביןהעיקריההבדל ... "

בעיקדןהתקיעותשימשוהעמיםשאצלהואבקרב,בחצוצרות

י"עהאויבולהפחדתהלוחמיםלבלחיזוק ,טקטייםלצרכים

והשופדותהחצוצרותשימשוובישראל ,מפיל-האימהקולן

הסימניםלנתינתוגםהמלחמה,שלהדתיאופייהלציוןבעיקר

בספר), 105(עמ' ,"עצמם

(שמואלבמקראהידמוזכרתבקרב,כסימן-ה'ד •

וגם ) 5 ',נוישעיהו 13יח,' :אהימיםדברי ; 18 :יח ',ב

היההרומאיםאצלשגם ) 94 'עמ(בספרומעירוידין ,במגילה

"מניפו-הידנקראהאצלםסימן"."במשמעותב"יד"השימוש

ידשלשצורהמוטאונסהיתהזו"יד" ,) MANIPULUS ( "לוס

למתןהמפקדהשתמשובו ,העליוןלקצהומחוברתהיתה

קו- Iהךבכלהיההידשלשתפקידהתבר'מסליחידתו,סימנים

התחלתכיוון-התנועה,מבחינתלפעוללצבאמוסכםסימןפות

גבוההמוסכםהסימןאתהרימוהרומאיםוסיומה,התנועה

כידוע) ,גדוליםבגושיםמאורגנים(שהיולראשי-החייליםמעל

המונחאןתו,לראותמביניהםהאפשרככלרבמספרשיוכלכדי

כללוהוא ) SIGNUM ( "גנוםסי"היההקרביותהתנועותלסימני

שימשיד"ה"סימןיעוד,לאחורלחזורסימן ,להתקפהסימן

באמצעות ""דיברושהמפקדיםבעודכצו-פעולה,לחייל

והשופרות,החצוצרות

 )) 55 ( 7 "וארקטרוכ'קהקשר"האר(המשואות

בגליל :צה"לע"יהקנאיםמשואותשוחזרומקומותבשני

על-ידישוניםמבצעיםבשנינעשההשחזודהירדן,ובבקעת

חיל-הקשר.שליחידות

חיל-הקשר!אנשישנה 2000ב'אחורהחוזריםצה"ל"קשרי

ראשי-ההדיםעלבמדורות ,משותףבמבצע"במחנה"וצות

מגיני ,הקנאיםזאתעשובהבצורה ,וידיעותהודעותהועברו

 "."!שניםאלפילפני ,הגליל

בשיתוף"במחנה",במערכתהוחלט 1965שנתבאפריל

מערכתיעילותאתולבדוקלשחזרהצפון,בפיקודקשריחידת

הבאותהתחנותהופעלוזהלצורךבגליל,קוי-המשואות

הר(הוא , jעצמובהרתחנהתבור,בהר:תחנה ) 1ציור(ראה

בהרהבכירהוהתחנה ,הכטופה)ב'תעמקשמעלiרד"דבר,

 :הבאיםהאמצעיםאתכללהתחנת-קשרכל , jמ'רו
 , GRCמסוגתג"מרדיומכשירי •

 ,-6מק ,נישארדיומכשירי •

וסולר,נפטעםדלקונים •

לתבערה,נפטוספוגותבחולממולאותחצאי-חביות •

 .המדורהרקעעלת'סימני'איתולביצועצבאיותשמיכות •
יוםשלאחה"צובמשךחמיםבבגדיםהצטיידצותכל

המב-מפקדתכאשרלמקומותיהןהתחנותפוזרואחד,אפריל

 ,מ'רו\הרשלבראשו ,כאמור ,התמקמה"מכב'"שנקראצע,

5 
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רןתנןה

 :מקרא

באשיתןתא

רדיוקשן"

רד"תחנת 0

 .) 1965 (בגלילאיתות-ראייהניסףיתרגיל- 1ציור

קשר-בהקמתהוחלהחשיכהרדתעםמטר. 1226שגובהו

 ,תחנותיהתי'לשקוראת '''בכ"מכאשר ,התחנותביןרדיו

החבור,תחנת "-2מכב'"ו !והעצמתחנת "-1כב' 1"כ

 :הבאיםלסימנימקודי-אשנקבעוהמבצעתכנוןבשעת
בכיווןלתקוףלאויבסימן-אחתפעמהמדורהסיכוך •

 ,!ור'מלהר

בכיווןלתקוףלאויבסימן-פעמיימהמדורהסיכוך •

 ,ו!צמהר-עגלותלמראשרל'ודפח,

סימן-צפופיםוברוחימפעמימשלושהמדורהסיכוך •

 .המחרתליומנדחתהשההתקפה
סימן-גדוליםברוחיםאך ,פעמימשלושהמדורהסיכוך •

 .ליומיימנדחתהשההתקפה
התחנה-מאודממושךלזמן ,אחתפעמהמדורהסיכוך •

 .הדיבור"רשות"אתמבקשת
תד-שהמ}"ורותווידואברדיוהתחנותמפקדביצועאחרי

חושששהוא ,העצמו!מפקד ,בועזמודיע ,רים'בראשי"ההלקנה

לאמ'רון,הרלביןבינוהחוצץהגדולהערפלענןשבגלל

מבצע"מפקדכסגןששימש ,הםךבאמשואתו.שמתיראה

 .מענייןיותריהיהזהככה"להיפר, :ברדיולועונה ,מכבי"

העיקריתהבעיהזוהי( "!ממסרכתחנתלנוישמש "-2מכבי"

 .)נקודותשתיביןישירבקשר-עיןהתלוי ,משואותקשרשל

הרא-והתשדורתכמפקדב'צשימש )בחבור( "-2מכבי"ב

במ'ררן)( "מכבי"ביןהמרחקמתחנתו.לבואהיתהצריכהשונה

6 

לאותתהחלה " 2מכבי""אויר.בקוק"מ 33היה "-2ימכב"לבין
שני ... " : "במחנה"בעיתוןהתיאורמתוךהשיבה.מכבי""ו

ומסוככימאפורהצבאי.תשמיכהשלבקצותיהאוחזימחיילימ

 ,פירושוזהסיכוך ,החבורבכיוון ,המדורהעלשניותלמספר

דרומהכולמפונימושובת.'בתשדורלהמשיךכקשהכאמור,
מקוםאין ,בבירורממולנראה;האיתותעיניהםאתומאמצימ

 ,"'מ'רו!להרשלנו,בכיווןףייתק:האויבלטעויות
כ-הקריאותבשמעו "!להוריד !להרים !להוריד !להרים"

שנמוגולפנישניותמספרתלויותונשארו ,קצובימזמןהפרשי
שבערההמדורהלידמ'רו!,הרפסגתשלוהחשוךהקרכאוירה

חיילים,שנינראו ,מרצדותצלליותושלחההההבמרומי
תכופפיםןוכמתרוממימכשהםשמיכה,שלכקצותיהמחזיקים

בוספות.דמויותמספרעמדוהמדורהסביבהפקודה.לקצכ

מרחוק ..מעט,ומעורפלעמוקמבטבעלותויההאנשימעיני
היותלמרות ,אולם ,מסתוריהשבעהכטכסזהמעמדנראה

אויומ"יומשלמעשההיההוא ,בימינולעיןמוזרהמראה

שנה.-1900כלפביהגליל,פסגותעללילה-לילה,

אפל,גוששלבמרכזו ,במרחקבעיצומו.השחזורהיהעתה
שהיתה ,קטבהנקודת-אורנצנצה ,חבורר,רשלצלליתושהוא

 ,סביבששררהשקטשניות.מספרמדיומסתתרתנגלית

המדורה.לידהחיילימצעקו "!!רואיםרואימ" :נשבר ,כמ'רו!
 ,הדברפירושהיהשנה 1900שלפניבמונחימ !נקלטהאיתות

כהפתעה.תבואלאהמחרתליוםהצפויהההתקפהכי

'ודפחאנשיכוננותאתלנסותאברהםביקשיותרמאוחר

ברשתמוקרמתיאומאומוקדמתהודעהללא ,מן!עצבהר

ונחשפהתרה'הוס ,)מ'רו!( "כ"מכבישלנוהמדורההרדיו.

 ,כזכור ,הואזהסימןפירוש ,ר)(חבו "-2"מכגילכיווןפעמיימ

תחנת-'כשתשמש "-2מ"מכביציפינו ,!ועצמלכיווןמתקפה

ראתהשלאצמן!),ע( " lמכבי-"להיריעהאתותעבירתיווך
פתאוםנשמעבעררשעהרבעכעבור ,רו!מ'כמשואתנואת

 Uח" Wממכב' !חדאמכב'!כאןמכב'" :ברדיועזובשלקולו

אתכם,לאמחר,אוחכןיתקוףהאויבחדשןז.הודעההגיעה
רהםאבכאשר, ,לבואכוששהלאתשובה'ה ".?נכוןהבנתיהאם

רצוןשביעות ."!סוףחיובי.רות. ,ב'מככאן" :אליושידר

 ,) 2ציור(מ'רן!בתחנתהצותכלפניעלנשפכהמאודגדולה

מלחמת-ששת-לאחרהיההמשואותשוחזרובוהשביהמבצע

 Zצייר

גוש"חלב

X 
ר\ן Iמרה

/ 
/ 

I 
f 

ציפזןו

x 

/ 
/ 

עצמןוהר

ארבל

I 

י
I 
I 

x 
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 :מקרא

באשיתןתא

רדיוקשן"

רד"תחנת 0

 .) 1965 (בגלילאיתות-ראייהניסףיתרגיל- 1ציור

קשר-בהקמתהוחלהחשיכהרדתעםמטר. 1226שגובהו

 ,תחנותיהתי'לשקוראת '''בכ"מכאשר ,התחנותביןרדיו

החבור,תחנת "-2מכב'"ו !והעצמתחנת "-1כב' 1"כ

 :הבאיםלסימנימקודי-אשנקבעוהמבצעתכנוןבשעת
בכיווןלתקוףלאויבסימן-אחתפעמהמדורהסיכוך •

 ,!ור'מלהר

בכיווןלתקוףלאויבסימן-פעמיימהמדורהסיכוך •

 ,ו!צמהר-עגלותלמראשרל'ודפח,

סימן-צפופיםוברוחימפעמימשלושהמדורהסיכוך •

 .המחרתליומנדחתהשההתקפה
סימן-גדוליםברוחיםאך ,פעמימשלושהמדורהסיכוך •

 .ליומיימנדחתהשההתקפה
התחנה-מאודממושךלזמן ,אחתפעמהמדורהסיכוך •

 .הדיבור"רשות"אתמבקשת
תד-שהמ}"ורותווידואברדיוהתחנותמפקדביצועאחרי

חושששהוא ,העצמו!מפקד ,בועזמודיע ,רים'בראשי"ההלקנה

לאמ'רון,הרלביןבינוהחוצץהגדולהערפלענןשבגלל

מבצע"מפקדכסגןששימש ,הםךבאמשואתו.שמתיראה

 .מענייןיותריהיהזהככה"להיפר, :ברדיולועונה ,מכבי"

העיקריתהבעיהזוהי( "!ממסרכתחנתלנוישמש "-2מכבי"

 .)נקודותשתיביןישירבקשר-עיןהתלוי ,משואותקשרשל

הרא-והתשדורתכמפקדב'צשימש )בחבור( "-2מכבי"ב

במ'ררן)( "מכבי"ביןהמרחקמתחנתו.לבואהיתהצריכהשונה

6 

לאותתהחלה " 2מכבי""אויר.בקוק"מ 33היה "-2ימכב"לבין
שני ... " : "במחנה"בעיתוןהתיאורמתוךהשיבה.מכבי""ו

ומסוככימאפורהצבאי.תשמיכהשלבקצותיהאוחזימחיילימ

 ,פירושוזהסיכוך ,החבורבכיוון ,המדורהעלשניותלמספר

דרומהכולמפונימושובת.'בתשדורלהמשיךכקשהכאמור,
מקוםאין ,בבירורממולנראה;האיתותעיניהםאתומאמצימ

 ,"'מ'רו!להרשלנו,בכיווןףייתק:האויבלטעויות
כ-הקריאותבשמעו "!להוריד !להרים !להוריד !להרים"

שנמוגולפנישניותמספרתלויותונשארו ,קצובימזמןהפרשי
שבערההמדורהלידמ'רו!,הרפסגתשלוהחשוךהקרכאוירה

חיילים,שנינראו ,מרצדותצלליותושלחההההבמרומי
תכופפיםןוכמתרוממימכשהםשמיכה,שלכקצותיהמחזיקים

בוספות.דמויותמספרעמדוהמדורהסביבהפקודה.לקצכ

מרחוק ..מעט,ומעורפלעמוקמבטבעלותויההאנשימעיני
היותלמרות ,אולם ,מסתוריהשבעהכטכסזהמעמדנראה

אויומ"יומשלמעשההיההוא ,בימינולעיןמוזרהמראה

שנה.-1900כלפביהגליל,פסגותעללילה-לילה,

אפל,גוששלבמרכזו ,במרחקבעיצומו.השחזורהיהעתה
שהיתה ,קטבהנקודת-אורנצנצה ,חבורר,רשלצלליתושהוא

 ,סביבששררהשקטשניות.מספרמדיומסתתרתנגלית

המדורה.לידהחיילימצעקו "!!רואיםרואימ" :נשבר ,כמ'רו!
 ,הדברפירושהיהשנה 1900שלפניבמונחימ !נקלטהאיתות

כהפתעה.תבואלאהמחרתליוםהצפויהההתקפהכי

'ודפחאנשיכוננותאתלנסותאברהםביקשיותרמאוחר

ברשתמוקרמתיאומאומוקדמתהודעהללא ,מן!עצבהר

ונחשפהתרה'הוס ,)מ'רו!( "כ"מכבישלנוהמדורההרדיו.

 ,כזכור ,הואזהסימןפירוש ,ר)(חבו "-2"מכגילכיווןפעמיימ

תחנת-'כשתשמש "-2מ"מכביציפינו ,!ועצמלכיווןמתקפה

ראתהשלאצמן!),ע( " lמכבי-"להיריעהאתותעבירתיווך
פתאוםנשמעבעררשעהרבעכעבור ,רו!מ'כמשואתנואת

 Uח" Wממכב' !חדאמכב'!כאןמכב'" :ברדיועזובשלקולו

אתכם,לאמחר,אוחכןיתקוףהאויבחדשןז.הודעההגיעה
רהםאבכאשר, ,לבואכוששהלאתשובה'ה ".?נכוןהבנתיהאם

רצוןשביעות ."!סוףחיובי.רות. ,ב'מככאן" :אליושידר

 ,) 2ציור(מ'רן!בתחנתהצותכלפניעלנשפכהמאודגדולה

מלחמת-ששת-לאחרהיההמשואותשוחזרובוהשביהמבצע

 Zצייר
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 :מקרא

באש nןא'ת

 .) 1965 (בנלילאיתות-ראייהניסו"תרגיל- 1ציור

קעזר-בהקמךגהוחלהחשיכהרדתעם .מטר 1226שגובהו

 ,תחנותיהתי'לשקוראת 'כב''"מכאשר ,התחנותביןרדיו

 ,בורהתתחנת "-2מכבי"ועצמוןהתחנת "-1וכבי 1 "

 :הבאיםלסימניםקודי-אשנקבעוהמבצעתכנוןבשעת
בכיווןלתקוףלאויבסימן-אחתפעםהמדורהסיכוך •

 ,ןמירולהר

בכיווןלתקוףלאויבסימן-פעמייםהמדורהסיכוך •
הר-עצמון,למרגלותאשר ,ליודפת

סימן-צפופיםוברוחיםפעמיםשלושהג/דורהסיכוך •
 .המחרתליוםנדחתהשההתקפה

סימן-גדוליםברוחיםאך ,פעמיםשלושהמדורהסיכוך •
 .ליומייםנדחתהשההתקפה

התחנה-מאודממושךלזמן ,אחתפעםהמדורהסיכוך •

הדיבור'!רשות"אתמבקשת

תד-שהמ)"ורותןוידואברדיוהתחנותמפקדביצועאחרי

חושששהוא .העצמוןמפקדבועד,מודיע ,רים'בראשי-ההלקנה
לא .ןמירוהרלביןבינוהחוצץהגדולהערפלענןשבגלל
מבצע"מפקדכסגןששימש .הםאבךמשואתו.שםתיראה

מעניין.יותריהיהזהככה ,"להיפך :ברדיולועונה ,מכבי"
העיקריתהבעיהזוהי( "!ממסרכתחנתלנושישמ "-2"מכבי

 .)נקודותשתיביןישירר-עיןשבקהתלוימשואות,קשרשל
הרא-והתשדורתכמפקדביצשימשור)בתב( "-2מכבי"ב

ירך!)במ( "כבי"מביןהמרחקמתחנתו.לבואהיתהצריכהשונה

6 

לאותתהלהח "-2כבי"מאויר.בקומ"ק 33הרה "-2כבי"מןרלב

שני ... " : ""במחנהבערתוןהתראורמתוךהשיבה.מכבי""ו

ומסוככיםאפורהת,צבארשמרכהשלבקצותרהאוחזיםחיילים

 .פירושוזהסיכוך ,ורהתבבכיוון ,רהוהמדעלשניותלמספר

דרומהכולםפוניםושובבתשדורת.להמשיךבקשה ,כאמור

מקוםאין ,בבירורממולנראה;האיתותעיניהםאתםרומאמצ

 ," 1מירוןלהרשלנו,בכיווןףויתק:האויבלטעויות

ב-הקריאותנשמעו "!להוריד !להרים !להוריד !"להרים

שנמוגולפבישניותמספרתלויותונשארוקצובים,זמןהפרשי

שבערההמדורהלידמירון,הרפסגתשלוהחשוךהקרבאוירה

חיילים,שנינדאומרצדות,צלליותושלחההההבמרומי

תכופפים Iונמתרוממיםכשהם ,שמיכהשלבקצותרהמחזיקים

 .נוספותדמויותמספרעמדוהמדורהסביבהפקודה.לקצב

מרחוק ..מעט,ומעורפלעמוקמבטבעלותהיוהאנשיםעיני

היותלמרות ,אולם ,מסתוריהשבעהכטכסזהמעמדנראה

אויום-יוםשלמעשההיההוא ,בימינולעיןמוזרהמדאה

שנה. 1900כ'לפניהגליל,פסגותעללילה-לילה,

אפל,גוששלבמרכזו .במרחקבעיצומו.השחזורהיהעתה

שהיתה ,קטנהנקודת-אורנצנצהתבור,הרשלצלליתושהוא

 .סביבששררהשקט .שניותמספדמדיומסתתרתנגלית

המדורה.לידםייליהחצעקו "!!דואיםרואים" :נשברירון.במ

 ,הדברפירושהיהשנה 1900שלפניבמונחים !נקלטהאיתות

כהפתעה.תבואלאהמחרתליוםהצפויהההתקפהכי

יודפתאנשיכוננותאתלנסותברהםאביקשיותרמאוחר

ברשתמוקדםתיאוםאומוקדמתהודעהללא ,עצמוןבהר

ונחשפהתרה'הוס ,מירון)(מכבי""בשלנוהמדורההרדיו.

 ,כזכור ,הואזהסימןפירוש ,(תבור) "-2"מכגילכיווןפעמיים

תחנת-'כשתשמש "-2מ"מכביציפינועצמון,לכיווןמתקפה

ראתהשלאמון).עצ( " lבי-"מכלהידיעהאתותעבירתיווך

פתאוםנשמעבערךשעהרבעכעבור ,מירו\במשואתנואת

 Uשתייממכבי 1חדאמכביכאן!מכבי" :ברדיועדובשלקולו

 ,אתכםלאמחר,אותנויתקוףהאויבחדשה.הודעההגיעה

רהםאבכאשר, ,לבואבוששהלאתשובה'ה ."?נכוןהבנתיהאם

רצוןשביעות !'!סוףחיובי.רות.מכבי,כאן" ;אליושידר

 ,) 2ציור(מירוןבתחנתהצותכלפניעלנשפכהמאודגדולה

מלחמת-ששת-לאחרהיההמשואותשוחזרובוהשניהמבצע

 Zצייר



סיפרהמשואות,שהודלקואחרילמרחקים.הנראות

תפקידוועלהגנתו,על ,המקוםשלהוד-הקדומיםעלמפקד iן

וכלל,לגולת-בבומשםלגלי,לםימירושלאותשןהמבשרשרת

, I עםאמיןרשקניםטהקהרדיומכשירימקיימים ,הזמןותו

היציאה.בסיס

בנגב.מי,והר "סאלימ"ה ,הראשינהגההרךעמ- 3יורצ

בשנתהחנוכהבחגהירדן.לבקעתל"צהחזרכאשר ,הימים

המסו"המשואהקתללהדהיחידותאחתקשרימעפילים 1969

ראה(רדןיהבשקעשבהסרטקרן-ההיא ,רתןצבהררתית

 .) 5ציור

והחיי"ות';,יהחיבהשתתפותביחידה,נעשוקפדנרותתוהכנ

דל" ,ריקותותרחב:ההרפסגתעלמשואות 8להדלקתלים,

ולגרירתלטיפוסחבלים ,לבעירהסמרטוטיםוקוני"סולר

רצוןוהובה ""אמתלאבטחתהקשרלציודמנשאיםד,הציו

המייגע.סופהטילקראתולהט"נעוריםטוב

בראשותוהחיילותהחיילים :גופיםנישלהתחלקההיחידה

 ,יותרקטןמנהלתי,וגוףהה,ןלראשמהבקעהשטיפסו ,מיארה

הואש ,-ן Iהקמרגלותלעדרכב'בשנעתמר,אישלבפיקודו

ותללהעןבמתוכהיהמכאן, .העתיקהמבצרמןשנלתרהחרוט

 ,רןקהשלראבחבליםהציודאת

כאשרהשביל,הלבמעוקשהמפרךבמסענעהחייליםגוף

עצמםדדיםוהמע ,םיהצעירשירתנשמעההואריותבעמקי

פרק ,המיועדלמקומיולחייעםהגיעאיתמרז. iהקשבטיפוס

iנזהציודאת l כתפי"החייליםועלים!וחבבעזרתהלהעוב,רכ

ואור"הגופיםשניושנפגלמעלה .אהולמשהנדרשהציודאת

תשמשמנךכללכאשר ,חנוכהנרות 8בת ,ענקרתומדגנה

 ;הירדךבקעת ת~~הרינהלחהפיהחשכהרדתעםת.'חכי
הסרמבהואותשמאתמדליקים ,הצוקכראשהקשרילחיי

 ,) 30(עמ'גיחוןמ.- "חיתל-ועךמביתר '"אדותלתולכרטא"אטלס •

 .ב"נשתים,לירוש-רץ"האליריעת ISה-סוניהכ-אילת"

והכיזבטיסהרומאיםכימישר Iהל

יסאהרומאלההיוספירה,להרביעיתעדונהשהראבמאות

 !rומחנוקוי"ביצוריםבהוהקימור"אאתשביצרוםינט Tוהב'

 "ה"לימאסהיהכזההגנהלמערךהאופייניופרשים.לגיונותלש

) LIMES ( ימצא *בספרותהמעייןובערבה.בנגבהרומאי, 

ההגנהבקוהעיקריותהמצודותביןר"עיןשקהיהשקיים

ממערב(היוהראשיותהמצודותכאשר .) 3ציורראה(כנגב

ערד-מלחתה-באר-שבע-אצמ-ראב-:מעון )למזרח

ובקו ,ביניהןלאלו,בנוסףועו.דבדתע-חצבה-ורנובכ-

 ,רומייםחיל"רגליםלגיונותשלמחנותסיםופרהיו ,הערבה

הודעותרהיהעכזוהגנהרכת'מע .י"גמליםככורויםשגדודי"פר

 :דרכיםתישב
e בלילה(ואור )ביום(עשןבאותות(. 

 ."לימאס"השלכדרכי"הפניםרכוביםםיליחשכאמצעות •

f1 כא"יהערכיהשלטזןכימיקשר
 ,הערביםראלשיבארץשלטוהעשירית,עדהשמיניתכמאות

וחילקוההא'רץעלהשתלטווהערכיםנפרץהרומילימאס""ה

אחיםחמתלממכתוצאה .)לספירה 750שנת(מחוזותלשני

גיחון,של "כרטאאטלס"כן.ולטשלםיסאבעהעלו ,כלל"ערכית

7 

סיפרהמשואות,שהודלקואחרילמרחקים.הנראות

תפקידוועלהגנתו,על ,המקוםשלהוד-הקדומיםעלמפקד iן

וכלל,לגולת-בבומשםלגלי,לםימירושלאותשןהמבשרשרת

, I עםאמיןרשקניםטהקהרדיומכשירימקיימים ,הזמןותו

היציאה.בסיס

בנגב.מי,והר "סאלימ"ה ,הראשינהגההרךעמ- 3יורצ

בשנתהחנוכהבחגהירדן.לבקעתל"צהחזרכאשר ,הימים

המסו"המשואהקתללהדהיחידותאחתקשרימעפילים 1969

ראה(רדןיהבשקעשבהסרטקרן-ההיא ,רתןצבהררתית

 .) 5ציור

והחיי"ות';,יהחיבהשתתפותביחידה,נעשוקפדנרותתוהכנ

דל" ,ריקותותרחב:ההרפסגתעלמשואות 8להדלקתלים,

ולגרירתלטיפוסחבלים ,לבעירהסמרטוטיםוקוני"סולר

רצוןוהובה ""אמתלאבטחתהקשרלציודמנשאיםד,הציו

המייגע.סופהטילקראתולהט"נעוריםטוב

בראשותוהחיילותהחיילים :גופיםנישלהתחלקההיחידה

 ,יותרקטןמנהלתי,וגוףהה,ןלראשמהבקעהשטיפסו ,מיארה

הואש ,-ן Iהקמרגלותלעדרכב'בשנעתמר,אישלבפיקודו

ותללהעןבמתוכהיהמכאן, .העתיקהמבצרמןשנלתרהחרוט

 ,רןקהשלראבחבליםהציודאת

כאשרהשביל,הלבמעוקשהמפרךבמסענעהחייליםגוף

עצמםדדיםוהמע ,םיהצעירשירתנשמעההואריותבעמקי

פרק ,המיועדלמקומיולחייעםהגיעאיתמרז. iהקשבטיפוס

iנזהציודאת l כתפי"החייליםועלים!וחבבעזרתהלהעוב,רכ

ואור"הגופיםשניושנפגלמעלה .אהולמשהנדרשהציודאת

תשמשמנךכללכאשר ,חנוכהנרות 8בת ,ענקרתומדגנה

 ;הירדךבקעת ת~~הרינהלחהפיהחשכהרדתעםת.'חכי
הסרמבהואותשמאתמדליקים ,הצוקכראשהקשרילחיי

 ,) 30(עמ'גיחוןמ.- "חיתל-ועךמביתר '"אדותלתולכרטא"אטלס •

 .ב"נשתים,לירוש-רץ"האליריעת ISה-סוניהכ-אילת"

והכיזבטיסהרומאיםכימישר Iהל

יסאהרומאלההיוספירה,להרביעיתעדונהשהראבמאות

 !rומחנוקוי"ביצוריםבהוהקימור"אאתשביצרוםינט Tוהב'

 "ה"לימאסהיהכזההגנהלמערךהאופייניופרשים.לגיונותלש

) LIMES ( ימצא *בספרותהמעייןובערבה.בנגבהרומאי, 

ההגנהבקוהעיקריותהמצודותביןר"עיןשקהיהשקיים

ממערב(היוהראשיותהמצודותכאשר .) 3ציורראה(כנגב

ערד-מלחתה-באר-שבע-אצמ-ראב-:מעון )למזרח

ובקו ,ביניהןלאלו,בנוסףועו.דבדתע-חצבה-ורנובכ-

 ,רומייםחיל"רגליםלגיונותשלמחנותסיםופרהיו ,הערבה

הודעותרהיהעכזוהגנהרכת'מע .י"גמליםככורויםשגדודי"פר

 :דרכיםתישב
e בלילה(ואור )ביום(עשןבאותות(. 

 ."לימאס"השלכדרכי"הפניםרכוביםםיליחשכאמצעות •

f1 כא"יהערכיהשלטזןכימיקשר
 ,הערביםראלשיבארץשלטוהעשירית,עדהשמיניתכמאות

וחילקוההא'רץעלהשתלטווהערכיםנפרץהרומילימאס""ה

אחיםחמתלממכתוצאה .)לספירה 750שנת(מחוזותלשני

גיחון,של "כרטאאטלס"כן.ולטשלםיסאבעהעלו ,כלל"ערכית
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בנגב.הרומי,לימאס""ההראשי,ההגנהמערך- 3ציור

בשנתהחנוכהבחגהירדן.לבקעת"לצהחזרכאשר ,הימים

המסו-המשואהלהדלקתהיחידותאחתקשדימעפילים 1969

ראה(רדןיהשבשקעקרן-הסרטבההיאצרחן,בהררתית

 .) 5ציור

והחיי"תיילוהחבהשתתפות ,ביחידהנעשוקפדנרותהכנות

דל" ,ריקותברות:חההרפסגתעלמשרארת 8להדלקתליפ,

ולגרירתלטיפוסחבליפ ,לבעירהסמרטוטיםוקוני-סולר

רצרןבהורה"אמת"לאבטחתהקשרלציודמנשאיפ ,הציוד

המייגע.סופהטילקראתולהט-נעוריםטוב

בראשותוהחיילותהחייליפ :גופיםלשניהתחלקההיחידה

ירתד,קטןמנהלתי,וגוףהה,ךלראשמהבקעהשטיפסו ,מ'ארה

שהרא ,הקרןרגלותלמעדב'רכבשנעאיחמר,שלבפיקודו

להעלותמתוכנןהיהמכאן,העתיק.המבצרמןשנותרהחרוט

קרן.הלראשבחבליפהציודאת

כאשרהשביל,-; Iלבמעוקשהמפררבמסענעהחייליםגוף

עצמםהמעודדיםהצעירים,שירתנשמעההואדיותבעמקי

פרקהמיועד,למקוםחייליועםהגיעא'חמרהקשה.בטיפוס

כתפי-החייליפועלחב!ויפבעזרתוהעלהב,רכ iנ~ןהציודאת

ואור-הגופיםשניושנפגלמעלהלמשואה.הנדרשהציודאת

משמשתבךלכלכאשר ,חנוכהנרות 8בתענק,מדורתגנה

 ;הירדךבקעת ת~~הרינהפילחההחשכהרדתעפ .ת'חבי
הסרמבהמשואותאתמדליקיםהצוק,בראשהקשרחיילי

 .) 30(עמ'גיחוןמ.-תל'חי"ועדמביתרא"יולדותלתכרטאאטלס" •

ב."תשנ ,ירושלים-רץ"האלידיעת [ 8ה'נוסיהכ-אילת"

סיפרהמשואות,שהודלקואחרילמרחקים.הנראות

תפקידוועלהגנתו,על ,המקוםשלהוד'הקדומיםעלמפקר iן

וכל .לגולח-בבלומשםלגל'ל,מ'רושל'סותןאהמשבשרשרת

, l עםאמיןקשרהקטניםהרדיומכשירימיםימקי ,הזמןותר

היציאה.בסיס

והכיזבטיסהוומאיםכימישר Iהל

הרומאיםאלההיולספירה,הרביעיתעדהראשונהבמאות

ומחנוזץקוי-ביצוריםבהוהקימור"אאתשביצרונט'ס Tוהב'

ה"לימאס"היהכזההגנהמערךלהאופייניופרשים.לגיונותשל

) LIMES ( ימצא *בספרותהמעייןובערבה.בנגבהרומאי, 

ההגנהבקוהעיקריותהמצודותביןקשר-עיןהיהשקיים

מערב(מהיוהראשיותהמצודותכאשר .) 3ציורראה(בנגב

ערד-מלחחה-באר-שבע-צמא-באר-:מעוןלמזרח)

ובקר ,ביניהןלאלו,בנוסףועו.דבדחע-חצבה-כורנוב-

 ,רומייפחיל-דגליםלגיונותשלמחנותסיםופרהיוהערבה,

הודעותהעבירהזוהגנהרכת'מע .י-גמליפכבורויםשגדודי"פר

 :דרכיםבשתי
 .(בלילה)ואור )ביום(עשןבאותותtו

 ."אס"לימהשלבדרכי-הפניםרכוביםחיפשליבאמצעות •

בא"יחטוביהשלטזןכימיזךקשר
 .הערב'סישראלבארץשלטוהעשררית,עדהשמיניתבמאות

וחילקוההא'רץעלהשתלםווהערביפנפרץהרומיה"לימאס"

אחרםממלחמתכתוצאה .)לספירה 750נת(שמחוזותלשני

גיחון,של "כרםאב"אטלסלשלטון.העבאס'סעלו ,כלל-ערבית

7 



בדרך-כאשר ,כמצפי-חוףפרוטותהיואלותחנות-משמר

שתיאתאחתתהנהשלוהתצפיתהסריקהשטחחופףכלל

מספרכאןנמנהומצפון.מדרוםביותרהקרובותרעותיה

'סדודא- ) jלו(אשק Jעסקל-'ונ'ס- jחא :כאלותחנות,

-דהיום)כפר-שמר'הוליד(וףארס- )ופ'('פא-(אשדוד)
רא-נוק"-(אכז'ב) Jז'-(עכו)עכא-'פהח-ורה l1טנ

הגזרותביןהחפיפהעל-ידי .) 4ציורראה(ועודקרה)נ(ראש-ה :::~:::.~_. ___

שלטוגיטא,מאידך ,החוףלאורךהצפוףוהמיקום ,גיסאמחד

שלחדירהאפשרותנגדממערב,מבוא-היםעלהעבאסים

יונים.

.18 

.J4 8 

"ריבאת".-החופיםמשמר'תחנות- 4ציור

משנורתחנוrוישי"אחופיאורך L"ו :מוצאיםאנו , 41עמ'

אימתלכמשואהמעליםאלובתחנות ... "ריבאת"הקרויות

ו'זימרת-מעלים-ביוםזהואם ,בלילהיוניתאנייהשמופיעה

 ... "גבוההעשן

 • 52עמודגיחון •

 . 65ךועמגירון, .,

8 

הצלבניםבימיהקשר
 "אלקטרוניקהוקשר"ב ."יבאצלבנ'סההופיעו-12הבמאה

שםבמצודות-הצפון.שלהםקשר-האיתורזאתפירטנו ) 55 ( 7

בשתיהשטחאתלהשוותרצינוכיבלבההצפוןאתפירטנו

פרסושהצלבניםברוראך .מרעותהאחתרןזוקותתקופות

ומבואו-'רושל'ססביבובמיוחד ,י"אשלבדרומהגםצודותונ

שביניהם)האיתותוקשר(הצלבניםמבצרישלבמיקומםתיה.

ןובצפשתיחומולמזרחממערבגיאוגרפיבפסלהבחיןניתן

 :ובדרום-רמאללה-לוד-'פו Iהמבצריםשרשרתתה'הי
מבצ--10כמוקמוזהבפס , jחברו- jב'ח-גובר'- Jאשקלו

אמצעי-" :נאמרביניהםהקשרשאודות ,וקטניםגדוליםרים,

בטימני-איתותהיוהצלבניתבתקופהבארץהעיקרייםהקשר

אנוזותקשורתצורתבהיר.ביוםעשןובתמיותבלילהאש

כלביצוראםזו,בשיטה ...שונותבתקופותבארץמוצאים

ישהמערך,שלהשכנותהחוליותעםקשר-עיןלואיןשהוא

אלותחנות'רצוף·יהיהשהקשרכדי ,בתחנות-בינייםהכרח

עלאובמיוחהכךלשםשהוקמורים,זעיבמבניםלהיותיכלו

-."אזרחיישיובבתוךמגדל

הממלוכיםבשלטזןהקשר
עד-13ההמאה(הממלוכ'סי"לאהגיעוהצלבניםאחרי

היהשמרכזהמממלכהכחלקבארץשלטוהם .) lSה-למאה

 "דרך-הים"לשמירתנתונההיתההעיקריתראגתםבסוריה.

תחנות-משמרימו j;Jוההצלבניםממבצריחלקביצרוכךולשם

באיתותהיההמבצריםביןהקשרהדרכים.לאורךחדשות

זהג 1 ••לצפוןמדרוםכאלותחנות rשושרשרתלמנותניתןו

סאבלונ-דק)מגדל'צ(אב'-מגדל- )ס' J'צ J (ר'סו-(עזה)

'j 'ג--פחס)אל(אוס-פחמה- Jואקו l- )(שכס J בתקופת

להעברתכאמצעיבדואר-יוניםלהשתמשהרבוהממלוכים
 ,הבאיםבמקומותפרוסותהיןשובכי-יוניםתחנותכתוב.חזמר

('רושל'ס)לקודסא- ) j(חברוחל'לאל--(עזה):גזהלדןגמה

-I וד'-J שכבלוס)(ג-ס' j'J -ב'סאj ב'ח-שא)j (, 

הטותזמכיתהתי,ופה

מבחינתמליםלהרבותאיןי"בא'ח Jהעוחומהתקןפהעל

למרכבות"הרואר,פרטקשרהיהולאכמעטלמעשהכי ,קשר

הקשרגםנוטףהזמןובמשך ,מזוין"רכןבמשמרהמלןות

מושליביןושימשןתי-אמינים'בלשהיועלייםבקוים ,הטלפוני

הראשןנהמלחמת-העולםפרצהזותקופהבסוףהמחוזות.

שלבפיקודן ,הבריטייםהכוחותכבשושבסיומה ) 1918-1914 (

 ."יאאת .ב' Jאללהגנר

בדרך-כאשר ,כמצפי-חוףפרוטותהיואלותחנות-משמר

שתיאתאחתתהנהשלוהתצפיתהסריקהשטחחופףכלל

מספרכאןנמנהומצפון.מדרוםביותרהקרובותרעותיה

'סדודא- ) jלו(אשק Jעסקל-'ונ'ס- jחא :כאלותחנות,

-דהיום)כפר-שמר'הוליד(וףארס- )ופ'('פא-(אשדוד)
רא-נוק"-(אכז'ב) Jז'-(עכו)עכא-'פהח-ורה l1טנ

הגזרותביןהחפיפהעל-ידי .) 4ציורראה(ועודקרה)נ(ראש-ה :::~:::.~_. ___

שלטוגיטא,מאידך ,החוףלאורךהצפוףוהמיקום ,גיסאמחד

שלחדירהאפשרותנגדממערב,מבוא-היםעלהעבאסים

יונים.

.18 

.J4 8 

"ריבאת".-החופיםמשמר'תחנות- 4ציור

משנורתחנוrוישי"אחופיאורך L"ו :מוצאיםאנו , 41עמ'

אימתלכמשואהמעליםאלובתחנות ... "ריבאת"הקרויות

ו'זימרת-מעלים-ביוםזהואם ,בלילהיוניתאנייהשמופיעה

 ... "גבוההעשן

 • 52עמודגיחון •

 . 65ךועמגירון, .,

8 

הצלבניםבימיהקשר
 "אלקטרוניקהוקשר"ב ."יבאצלבנ'סההופיעו-12הבמאה

שםבמצודות-הצפון.שלהםקשר-האיתורזאתפירטנו ) 55 ( 7

בשתיהשטחאתלהשוותרצינוכיבלבההצפוןאתפירטנו

פרסושהצלבניםברוראך .מרעותהאחתרןזוקותתקופות

ומבואו-'רושל'ססביבובמיוחד ,י"אשלבדרומהגםצודותונ

שביניהם)האיתותוקשר(הצלבניםמבצרישלבמיקומםתיה.

ןובצפשתיחומולמזרחממערבגיאוגרפיבפסלהבחיןניתן

 :ובדרום-רמאללה-לוד-'פו Iהמבצריםשרשרתתה'הי
מבצ--10כמוקמוזהבפס , jחברו- jב'ח-גובר'- Jאשקלו

אמצעי-" :נאמרביניהםהקשרשאודות ,וקטניםגדוליםרים,

בטימני-איתותהיוהצלבניתבתקופהבארץהעיקרייםהקשר

אנוזותקשורתצורתבהיר.ביוםעשןובתמיותבלילהאש

כלביצוראםזו,בשיטה ...שונותבתקופותבארץמוצאים

ישהמערך,שלהשכנותהחוליותעםקשר-עיןלואיןשהוא

אלותחנות'רצוף·יהיהשהקשרכדי ,בתחנות-בינייםהכרח

עלאובמיוחהכךלשםשהוקמורים,זעיבמבניםלהיותיכלו

-."אזרחיישיובבתוךמגדל

הממלוכיםבשלטזןהקשר
עד-13ההמאה(הממלוכ'סי"לאהגיעוהצלבניםאחרי

היהשמרכזהמממלכהכחלקבארץשלטוהם .) lSה-למאה

 "דרך-הים"לשמירתנתונההיתההעיקריתראגתםבסוריה.

תחנות-משמרימו j;Jוההצלבניםממבצריחלקביצרוכךולשם

באיתותהיההמבצריםביןהקשרהדרכים.לאורךחדשות

זהג 1 ••לצפוןמדרוםכאלותחנות rשושרשרתלמנותניתןו

סאבלונ-דק)מגדל'צ(אב'-מגדל- )ס' J'צ J (ר'סו-(עזה)

'j 'ג--פחס)אל(אוס-פחמה- Jואקו l- )(שכס J בתקופת

להעברתכאמצעיבדואר-יוניםלהשתמשהרבוהממלוכים
 ,הבאיםבמקומותפרוסותהיןשובכי-יוניםתחנותכתוב.חזמר

('רושל'ס)לקודסא- ) j(חברוחל'לאל--(עזה):גזהלדןגמה

-I וד'-J שכבלוס)(ג-ס' j'J -ב'סאj ב'ח-שא)j (, 

הטותזמכיתהתי,ופה

מבחינתמליםלהרבותאיןי"בא'ח Jהעוחומהתקןפהעל

למרכבות"הרואר,פרטקשרהיהולאכמעטלמעשהכי ,קשר

הקשרגםנוטףהזמןובמשך ,מזוין"רכןבמשמרהמלןות

מושליביןושימשןתי-אמינים'בלשהיועלייםבקוים ,הטלפוני

הראשןנהמלחמת-העולםפרצהזותקופהבסוףהמחוזות.

שלבפיקודן ,הבריטייםהכוחותכבשושבסיומה ) 1918-1914 (

 ."יאאת .ב' Jאללהגנר

בדרך-כאשר ,כמצפי-חוףפרוטותהיואלותחנות-משמר

שתיאתאחתתחנהשלוהתצפיתהטריקהשטחחופףכלל

מטפרכאןנמנהומצפון.מדרוםביותרהקרובותרעותיה

ודד'סא-שקלו!)(אעסקל!-ו-'ונ'טאח :כאלותחנות

-דהיום)מר'הו-שכפרליד(רטוףא- )('פוא'פ-ד)ו(אשד
-נוק"רא- )ב'כןא('בן- )כוע(אעכ-ח'פה-ורה 11טנ

___ ._ J.;;.J ;:;. הגזרותביןהחפיפהעל-ידי .) 4ציור(ראהועוד )קרהנ(ראש-ה

שלטו ,גיסאמאידך ,החוףלאורךהצפוףוהמיקום ,גיטאמחד

שלחדירהאפשרותנגדממערב,מבוא-היםעלהעבאטים

 .יונים

חצלבניםבימיחקשר

ואלקטרוניקה"ב"קשרי."באהצלבנ'םהופיעו-12הבמאה

שםבמצודות-הצפון.שלהםקשר-האיתייזאתפירטנו ) 55 (ך

בשתיהשטחאתלהשוותרצינוכיבלב.דהצפוןאתפירטנו

פרטושהצלבניםברוראך ,מרעותהאחתרחוקותתקופות

ומבואו-'רושל'סטביבובמיוחד ,י"אשלבדרומהגםנןצודות

שביניהם)האיתותוקשר(הצלבניםמבצרישלבמיקומםתיה.

בצפוןשתיחומולמזרחממערבגיאוגרפיבפטלהבחיןניתן

 :ובדרום-הללארמ-לוד-'פו Iהמבצריםשרשרתתה'הי
מבצ--10כמוקמוזהבפט .!וחבר- !'ב'ח-גובר-שקלו!א

"אמצעי- :נאמרביניהםהקשרשאודות ,וקטניםגדוליםרים,

בטימני-איתותהיוהצלבניתבתקופהבארץהעיקרייםהקשר

אנוזותקשורתצורתבהיר.ביוםעשןובתמרותבלילהאש

כלביצוראם ,זובשיטה ...שונותבתקופותבארץמוצאים

ישהמערך,שלהשכנותהחוליותעםקשר-עיןלואיןשהוא

אלו'תחנותרצוף.יהיהשהקשרכדיבתחנות-ביניים,הכרח

עלאובמיוח.דכךלשםשהוקמורים·זעיבמבניםלהיותיכלו

-."אזרחיישיובבתוךמגדל

חממלוכיםבשלטוןחקשר ~.
--+--~~ 

עד-13ההמאה(הממלוכ'םי"לאהגיעוהצלבניםאחרי

היהשמרכזהמממלכהכחלקבאדץשלטוהם .)-15הלמאה

 "דרך-הים"לשמירתנתונההיתההעיקריתדאגתםבטוריה.

תחנות-משמרוהקימוהצלבניםממבצריחלקביצרוכךולשם

באיתותהיההמבצריםביןהקשר .הדרכיםלאורךחדשות

ןהג 1 ••לצפוןמדרוםכאלותחנות 'שושרשרתלמנותזניתן

סובלאנ- )מגדל'צדק(מגדל-'בא-ם)'('צנטור'-(עזה)

בתקופת !''נג-ל-פחם)אום-א(פחמה-קו!אק- )(שכם

להעברתכאמצעיבדואר-יוניםלהשתמשהרבוהממלוכים

הבאים,במקומותפרוסותהיושובכי-יוניםתחנותכתוב.הומר

('רושל'ם)לקודסא-(חברו!)ל-חל'לא-עזה)(:גזהלדוגמה

 .)!אש-ח'ב( !אב'ס- !'נ'ג-שכם)(נבלום-,'וד-

ריבאת"."-משמר'החופיםתחנות- 4ציור

משנןרתחנותישי"אחופי"לאורך :מוצאיםאנו , 41 'עמ

אימת tכומשואהמעליםאלובתחנות ..."ריבאת"הקרויות

תימרת-'מעלים-ביוםזהואם ,בלילהיוניתאנייהשמופיעה

 ... "גבוההעשן

 • 52עמודגיחןן •

 . 65עמודגיףון, .,

8 

חעזתומביתחתקופח

מבחינתמליםלהרבותאיןי"בא'חהעוחומנהתקופהעל

למרכבות-הדואר,פרטקשרהיהא tווכמעטלמעשהכיקשר,

הקשרגםנוטףהזמןובמשך ,מזוין-רכובמשמרהמלוות

מושליביןושימשותי-אמינים'בלשהיועלייםבקוים ,הטלפוני

הראשןנהמלחמת-העולםפרצהזותקופהבטוף .המחךזות

שלבפיקודו ,הבריטייםהכוחותכבשושבטיומה ) 1918-1914 (

 .י IIאאת .אלנב'הגנרל



הראשונההtנולםבבזלהמת
סינידרך ,ממצריםדרךלעצמםשפילסו "ברית"הבכוחות

אוסט-פרשים :כמו ,מעורבותיחידותנמצאו ,לדמשקי"וא

עברייםגדודים 2גםוהודים ,אנגלים ,ניו-זילנדייםרליים,

 ,התורכייםבכוחותגם .) 39 'ומס 38מס' "המלך"קלעיגדודי(

אוסטרו- ,גךמניםכמומעורביםכוחותהיומהארץ,הנסוגים

ועוד.קוקזיםה'נגריים,

ובשניהםהראשונים,הרדיורי,במכשיהשתמשוהכוהותשני

האויבשללהולכתו-שולל ,להטעיהגםאזכברהרדיוהופעל

 1918בספטמברהפעיל ,למשלכך,המדויקת.הכונהולהסתרת

הב-להטעיית ,משכסשידוריםפון-סנדרסהגרמניהמרשל

שעמו- ,עלייםקוי-טלפוןמערכתעלנשענוהתורכיםריטים.

במספרמגיעיםוהיוהכבישיםלאורךפרוסיםהיודיהם

גםהיובומקום ,ד-מחוז,עיאוכפר ,עוורהלכלקטןגותוז

מרח-מרכזות-טלפוןעליודעימאנוהצבא.שלטלגרףתחנות

 ,רסל-כוטו ,שכס ,בעפולהביות

לפניזר Iביוקפדנימשטר-רדיוהבריטיםקיימולעומתם,

הק-כלוביסוסביטחון-קשרעלחמורהשמירהתוךההבקעה,

כבלי-שדה.עלוההיערכותהכינוסבשטחי(ז,זר

הבריטיהמנךטבימי

הברי-המנדטוריהשלטוןותחתהראשונהמלחמה"עאהרי

 ,הראשוןהמוסריהעבריוהכוח "{{ההגנהתקופתהגיעה ,טי

 ) 54 ( 6ואלקטרוניקה"ב"קשר ."ללצההגענוודרכושממנו

להש"ההם".בימים"מהקשרפרקים "המזלגקצה"עלתיארנו

 "הגנה"בהקשרעלבמאמר :תיאוריםשניכאןנביאלמה"

והנה ,הצפוןבגבולהקרקעעלחהכ'חשלעלייתהאתהזכרנו

 ~ Iהבאהסיפורלידינוהגיע

 ,במחוזלקשרוהאחראיבח'פההאיתותפלוגתמפקד

המיוחדפנס-האיתזתאתהכינוכיצדמספר ",ברץ'וסף

 . 1938בשנתלחכ'חה

פנס"ימים,באותם "הגנה"בהמקובלהפנסהגיעכאשד

עדהסתבר ,לח'פה'חהחנביןקשר-אורלהקמתהלוקס",

ובקושיהאורותלעימוםגורמיםמפרץ-חיפהע!ערפילימהרה

ל-הקשרחיונימהשידע ,ברץבאותות.להבחיןהיהניתן

מהתו-הודאגהלבנון,גבולועל ,עויןערבייישובבלבחנ'חה,
יותר,חזקשאורופנס-מכונית,לקחחיפושים,לאחרפעה.

שאורו ,המכוניתפנסעלוממנה.חכ'חהאללקשרוהתקינו

דמוי(תריס-רפרףתקינו'הפנס-הלוקס,כמול"משחק"ניתןלא

קויםלשדרהאתתיםיכלוזהפנסבעזרתמיוחד,הליוגרף)

הואוהרפרף ,הזמןכלדלקהפנס"מורס").אותות(ונקודות

 ~.והנקודות,"הקויםאתשייצד

 :דומיםפנסיםשניבנינו" :סיפורואתמסייםברץ'וסף
ומוצלח.קבועקשרוםהוומאז ,לח'פהוהשנילחנ'חההאחר

 ,רומהפנסלהםגםסיפקנו ,וןללא'העלייהעםיותר,מאוחר

בע-עמדוכאשרח'פהלתושבינשכחתבלתיחויהזווהיתה

האורותומאלאחריבדריכותועקבולהכרמ-הדרבפאתירבים

 .החרש"ליישובשלוםכיבישרוואשר ,ממרחקיםשבקעו

חניחה.מרויארןשלארכירניחרמר,מתרך 0
• o מדגניה.והולאפהיכחמהטכניוןכרץיוסף

כח"א. Nההגנהדיארן"מרכסיוכמוצגהפנס 0 ..

 וtב'.'
y 

 :'ח "iינ
 !'n"Iוא'תןת

ן" O\:ןצ,.נררתחכןתב'ן

 ',ז

 5~יור

 ,הקרקעעלחנ'חהשלעלייתהמימיגם-הואהשני,התיאור

מז-לכיווןהתיכוןמהיםהצפון"{{גדרונמתחההוקמהכאשר

 .ל'ס-הכ'כרחעד ,המדיניהגבוללקובמקבילהוקמההגדררח.

כנופיותבפני ,הפרוץהצפוניהגבולאתלסגורנועדזהמבצע

פועלי-1000כהלבנון·מדרוםלארץשחדרוופורעיםערביות

ומחנותהבסיסיםושמירתה.הגדרבהקמתעסקו"סולל-בונה"

וביניהם ,הגדרלאורךמפוזריםהיו"סולל-בובה"שלהעבורה

אנשירדיו.במכשירמצוידתבריטית,שיטורמכוניתנעה

 )'מ 1006 (הר-אד'רמעל IIפרטיקשר IIלעצמםהקימוה"הגנה"

קשרקיימוומשםסאסא,/ח'רסלצומתבסמוך ,העליוןבגליל

 .) 5ציורראה(ולנהרי'סניחהלחאיתות-ראייה

םוכים

השתמשובהם ,אמצעי-הקשרעיקראתזובסדרהסקרנו

בימי ,המקראבתקופת :והדורותהתקופותבכלי IIאתושבי

הממלו-הצלבנים,בימי ,והביזנטיהרומיבשלטון ,שניבית

הקשראת "המזלגקצה"עלהעלינווכן ,והעותומניםכים

"ההגנה".בשירות

"חילבמאמרכיום,חיל-הקשראתבזעיר-אנפיןגםתיארנו

,,קשר(המלחמה"שלאחרבמלחמהוהאלקטרוניקההקשר

 .) ) II 8 (56ואלקטרוניקה

הצבאותוכלמאודרבותמלחמותארצנוידעהכיראינו

שלבאמצעימצבאכל ,ולקשרלשליטהנזקלוובארץשפעלו

 .אלהלימינועד ,והתפתחוהלכווהאמצעים ,תקופתו
9 

הראשונההtנולםבבזלהמת
סינידרך ,ממצריםדרךלעצמםשפילסו "ברית"הבכוחות

אוסט-פרשים :כמו ,מעורבותיחידותנמצאו ,לדמשקי"וא

עברייםגדודים 2גםוהודים ,אנגלים ,ניו-זילנדייםרליים,

 ,התורכייםבכוחותגם .) 39 'ומס 38מס' "המלך"קלעיגדודי(

אוסטרו- ,גךמניםכמומעורביםכוחותהיומהארץ,הנסוגים

ועוד.קוקזיםה'נגריים,

ובשניהםהראשונים,הרדיורי,במכשיהשתמשוהכוהותשני

האויבשללהולכתו-שולל ,להטעיהגםאזכברהרדיוהופעל

 1918בספטמברהפעיל ,למשלכך,המדויקת.הכונהולהסתרת

הב-להטעיית ,משכסשידוריםפון-סנדרסהגרמניהמרשל

שעמו- ,עלייםקוי-טלפוןמערכתעלנשענוהתורכיםריטים.

במספרמגיעיםוהיוהכבישיםלאורךפרוסיםהיודיהם

גםהיובומקום ,ד-מחוז,עיאוכפר ,עוורהלכלקטןגותוז

מרח-מרכזות-טלפוןעליודעימאנוהצבא.שלטלגרףתחנות

 ,רסל-כוטו ,שכס ,בעפולהביות

לפניזר Iביוקפדנימשטר-רדיוהבריטיםקיימולעומתם,

הק-כלוביסוסביטחון-קשרעלחמורהשמירהתוךההבקעה,

כבלי-שדה.עלוההיערכותהכינוסבשטחי(ז,זר

הבריטיהמנךטבימי

הברי-המנדטוריהשלטוןותחתהראשונהמלחמה"עאהרי

 ,הראשוןהמוסריהעבריוהכוח "{{ההגנהתקופתהגיעה ,טי

 ) 54 ( 6ואלקטרוניקה"ב"קשר ."ללצההגענוודרכושממנו

להש"ההם".בימים"מהקשרפרקים "המזלגקצה"עלתיארנו

 "הגנה"בהקשרעלבמאמר :תיאוריםשניכאןנביאלמה"

והנה ,הצפוןבגבולהקרקעעלחהכ'חשלעלייתהאתהזכרנו

 ~ Iהבאהסיפורלידינוהגיע

 ,במחוזלקשרוהאחראיבח'פההאיתותפלוגתמפקד

המיוחדפנס-האיתזתאתהכינוכיצדמספר ",ברץ'וסף

 . 1938בשנתלחכ'חה

פנס"ימים,באותם "הגנה"בהמקובלהפנסהגיעכאשד

עדהסתבר ,לח'פה'חהחנביןקשר-אורלהקמתהלוקס",

ובקושיהאורותלעימוםגורמיםמפרץ-חיפהע!ערפילימהרה

ל-הקשרחיונימהשידע ,ברץבאותות.להבחיןהיהניתן

מהתו-הודאגהלבנון,גבולועל ,עויןערבייישובבלבחנ'חה,
יותר,חזקשאורופנס-מכונית,לקחחיפושים,לאחרפעה.

שאורו ,המכוניתפנסעלוממנה.חכ'חהאללקשרוהתקינו

דמוי(תריס-רפרףתקינו'הפנס-הלוקס,כמול"משחק"ניתןלא

קויםלשדרהאתתיםיכלוזהפנסבעזרתמיוחד,הליוגרף)

הואוהרפרף ,הזמןכלדלקהפנס"מורס").אותות(ונקודות

 ~.והנקודות,"הקויםאתשייצד

 :דומיםפנסיםשניבנינו" :סיפורואתמסייםברץ'וסף
ומוצלח.קבועקשרוםהוומאז ,לח'פהוהשנילחנ'חההאחר

 ,רומהפנסלהםגםסיפקנו ,וןללא'העלייהעםיותר,מאוחר

בע-עמדוכאשרח'פהלתושבינשכחתבלתיחויהזווהיתה

האורותומאלאחריבדריכותועקבולהכרמ-הדרבפאתירבים

 .החרש"ליישובשלוםכיבישרוואשר ,ממרחקיםשבקעו

חניחה.מרויארןשלארכירניחרמר,מתרך 0
• o מדגניה.והולאפהיכחמהטכניוןכרץיוסף

כח"א. Nההגנהדיארן"מרכסיוכמוצגהפנס 0 ..

 וtב'.'
y 

 :'ח "iינ
 !'n"Iוא'תןת

ן" O\:ןצ,.נררתחכןתב'ן

 ',ז

 5~יור

 ,הקרקעעלחנ'חהשלעלייתהמימיגם-הואהשני,התיאור

מז-לכיווןהתיכוןמהיםהצפון"{{גדרונמתחההוקמהכאשר

 .ל'ס-הכ'כרחעד ,המדיניהגבוללקובמקבילהוקמההגדררח.

כנופיותבפני ,הפרוץהצפוניהגבולאתלסגורנועדזהמבצע

פועלי-1000כהלבנון·מדרוםלארץשחדרוופורעיםערביות

ומחנותהבסיסיםושמירתה.הגדרבהקמתעסקו"סולל-בונה"

וביניהם ,הגדרלאורךמפוזריםהיו"סולל-בובה"שלהעבורה

אנשירדיו.במכשירמצוידתבריטית,שיטורמכוניתנעה

 )'מ 1006 (הר-אד'רמעל IIפרטיקשר IIלעצמםהקימוה"הגנה"

קשרקיימוומשםסאסא,/ח'רסלצומתבסמוך ,העליוןבגליל

 .) 5ציורראה(ולנהרי'סניחהלחאיתות-ראייה

םוכים

השתמשובהם ,אמצעי-הקשרעיקראתזובסדרהסקרנו

בימי ,המקראבתקופת :והדורותהתקופותבכלי IIאתושבי

הממלו-הצלבנים,בימי ,והביזנטיהרומיבשלטון ,שניבית

הקשראת "המזלגקצה"עלהעלינווכן ,והעותומניםכים

"ההגנה".בשירות

"חילבמאמרכיום,חיל-הקשראתבזעיר-אנפיןגםתיארנו

,,קשר(המלחמה"שלאחרבמלחמהוהאלקטרוניקההקשר

 .) ) II 8 (56ואלקטרוניקה

הצבאותוכלמאודרבותמלחמותארצנוידעהכיראינו

שלבאמצעימצבאכל ,ולקשרלשליטהנזקלוובארץשפעלו

 .אלהלימינועד ,והתפתחוהלכווהאמצעים ,תקופתו
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הראשןנהה;נןלםבבזלחמת

סינידרך ,ממצריםדרךלעצמםשפילסוברית""הבכוחות

אוסט-פרשים ;כמו ,מעורבותיחידותנמצאולדמשק,וא"י

עברייםגדודים 2גםוהודים ,אנגליםניו-זילנדיים,רליים,

התורכיים,בכוחותגם .) 39ומס' 38מס'המלך""קלעיגדודי(

אוסטרו- ,גךמניםכמומעורביםכוחותהיומהארץ,הנסוגים

ועוד.קוקזיםה:נגריים,

ובשניהםהראשונים,הרדיורי,במכשיהשתמשוהכוהותשני

האויבשללהולכתו-שולללהטעיה,גםאזכברהרדיוהופעל

 1918בספטמברהפעיל ,למשלכך,המדויקת.הכונהולהסתרת

הב-להטעיית ,משכסשידוריםפון-סנדרסהגרמניהמרשל

שעמו- ,עלייםקוי-טלפוןמערכתעלנשענוהתורכיםריטים.

במספרמגיעיםוהיוםיהכבישלאורךפרוסיםהיודיהם

גםהיובןמקום ,ד-מחוז'עיאוכפר ,עוררהלכלקטןזוגות

מרח-מרכזות-טלפוןעליודעיסאנוהצבא.שלטלגרףתחנות

וטול-כרס, ,שכס ,בעפולוlביות

לפביביווזרקפדנימשטר-רדיוהבריטיםקיימולעומתם,

הק-כלוביסוסביטחון-קשרעלחמורהשמירהתוך ,ההבקעה

VJ כבלי-שדה.עלוההיערכותהכינוסבשטחיר

הבריטיהמנדטבימי

הברי-המנדטוריהשלטוןותחתהראשונה"עמלחמהאהרי

 ,הראשוןהמוסדיהעבריוהכוח ""ההגנהתקופתהגיעהטי,

 ) 54 ( 6ואלקטרוניקה"ב"קשרל."לצההגענוודרכושממנו

להש" ."ההם"בימיםמהקשרפרקים "המזלגקצהעל"תיארנו

הגנה""בהקשרעלבמאמר ;תיאוריםשניכאןנביא "למה

והנה ,הצפוןבגבולהקרקעעלתוlב'חשלעלייתהאתהזכרנו

 ~ Iהבאהסיפורלידינוהגיע

במחוז,לקשרוהאחראיבח'פוlהאיתותפלוגתמפקד

המיוחדפנס-האיתותאתהכינוכיצדמספר ",ברץ'וסף

l1938בשנתלחב'תו . 

"פנסימים,באותםב"הגנה"המקובלהפנסהגיעכאשד

עדהסתבר ,לח'פוl'תרוחנביןקשר-אורלהקמת , /Iהלוקס

ובקושיהאורותלעימוםגורמיםמפרץ-חיפהעיערפילימהרה

ל-הקשרחיונימהשידע ,ברץבאותות.להבחיןהיהניתן

,lמהתוהודאג ,בוןלבהגבולועלעוין,ערבייישובבלבחנ'תו-
 ,יותרחזקשאורו ,פנס-מכוניתלקחחיפושים,לאחרפעה.

שאורו ,המכוניתפנסעלוממנה.חב'תוlאללקשרוהתקינו

דמוי(תריס-רפרףתקינו'ה ,פנס-הלוקסכמול"משחק"ניתןלא

קויםלשדרהאתתיםיכלוזהפנסבעזרתמיוחד.הליוגרף)

הואוהרפרף ,הזמןכלדלקהפנס .)"מורס"(אותותונקודות

 ~··והנקודות.הקויםאתשייצר

 ;דומיםפנסיסשניבנינו" :סיפורואתמסייםברץ'וסף
ומוצלח.קבועקשרםקהוומאז ,לח'פוlוהשנילחב'תוlהאחד

 ,דומהפנסלהםגםסיפקנו , jוללא'העלייהעםיותר,מאוחר

בע-עמדוכאשרח'פוlלתושבינשכחתבלתיחויהזווהיתה

האורמותואלאחריבדריכותועקבולוlדר-וlכרמבפאתירבים

החדש".ליישובשלוםכיבישרורשוא ,ממרחקיםשבקעו

ה.תחניןאוי Jומשלארכיוניחומר.מתוך •
מדגניה.ה Jולאפהיכחוןימהטכנכרץיוסף ••

א."כת Nההגנהיאון Iו"מכסיוכמוצגהפנס •••

כווtנ

~ 

 t-r::וייך~ב
ווt 1']יכ

ןןח )'fוית IIא'

ן" I0חצ"נרךnנרכרתג'ו

"~ 

 5~יור

 ,הקרקעעלחב'תוlשלעלייתהמימיגם-הואהשני,התיאור

מז-לכיווןהתיכוןמהים "הצפון"גדרונמתחההוקמהכאשר

 .'ברתכל'ס-וlעד ,המדיניהגבוללקובמקבילהוקמההגדררח.

כנופיותבפני ,הפרוץהצפוניהגבולאתלסגורנועדזהמבצע

פועלי-1000כהלבנון·מדרוםלארץשחדרוופורעיםערביות
ומחנותהבסיסיםושמירתה.הגדרבהקמתעסקו /I"סולל-בונה

וביניהם ,הגדרלאורךמפוזריםהיו "סולל-בונה"שלהעבודה

אנשירדיו.במכשירמצוידת ,בריטיתשיטורמכוניתנעה

 )'מ 1006 (אד'רוlר-מעל "פרטיקשר"לעצמםהקימו "הגנה"ה

קשרקיימוומשםאסא,ס/ח'רסלצומתבסמוך ,העליוןבגליל

 .) 5ציורראה(ולבוlר;ןסב'תוlלחאיתות-ראייה

םןכים

השתמשובהםאמצעי-הקשר,עיקראתזובסדרהסקרנו

בימיהמקרא,בתקופת :והדורותהתקופותבכלי"אתושבי

הממלו·הצלבנים,בימיוהביזנטי,הרומיבשלטון ,שניבית

הקשראתהמזלג"קצה"עלהעלינווכןוהעותומנים,כים

 ."ההגנה"בשירות

"חילבמאמרכיום,חיל-הקשראתבזעיר-אנפיןגםתיארנו

קשר,,( /Iהמלחמהשלאחרבמלחמהוהאלקטרוניקההקשר

 .) ) 56 ( 8ואלקטרוניקה"

הצבאותוכלמאודרבותמלחמותארצנוידעהכיראינו
שלבאמצעיםצבאכלולקשר,לשליטהנזקקובארץשפעלו

 .אלהלימינועדוהתפתחו,הלכווהאמצעים ,תקופתו
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השחרןרמלחמת

) 1947 -1949 ( 
-

גביל IIסא

דושר (·,פרק

שלקראתהראוימןישראל.למדינתשנים 24תמלאנההזההעצמאותביום
והאלקטרו-חיל-הקשרשלפעולותיואודותפרקיםמספרונזכירנזכורזהתאריד
מלחמתימיההם{בימיםהחילשנקראכפיהקשר,שירותנכוןיותראןניקה,

השחרור.

I 
בק~לסקוררצויהחיל,שלסיפודואתלספדשניגשלפני

 .) 1 (אזשלא"י)(בפלשתינהשהתמודדוהצדדיםאתצרה

 lכ-לעומתנפש,אלף-650כמנהבא"יהיהודיהיישוב

דהיינו ,ההיאשבתקופהלזכורישלכךנוסףעדבים.מיליון

הם ,בארץשלישיכוחנמצ,א , 1948וראשית 1947שנתסוף

ולועליון,נציבבארץשלטהבריטיםמטעםהבריטים.
וכן ,השוניםוהמשקהחייםבתחומישטיפלו ,פקידיםממשלת

אלהחייל. 730;91בןומשטרתיצבאיכוחלדשותןהיה

הצבאיותבמחתרותלמלחמהבארץורוכזוהובאוהאחרונים

הל-הצבאיהארגון( ' Iאצ"ל"הההגנה","אדגון :דאזהיהודיות
לוחמי-חרות-ישראל,(י""לח"ו )לוחמים-3000כשכללאומי,

-, .)לוחמיםמאותכמהשכללו
האר-,,( "ההגנה"אדגוןבמסגרתפעלהמרכזיהיהודיהכוח

ךר,דורעקברב-אלוף(כללימטהעמדשבראשו ,)רובקיצ "גון

האזרחית-לרשותכפוףהיהוהוא )ל"צהשלהראשוןל"הרמטכ

שב- ,הארציתהמפקדה-י"באהיהודיהיישובשלמדינית

'לר,לג "ועוזרובן"גוךרוןדודעמדוראשה

 :היו ""ההגנהשלהעיקדייםמרכיביה
 .איש 420בןמנגנון-קבענו;.

הארץ.ברחביאיש 9500כ"שמנה ,)ש"חי(השדהחילנו;.

כאלףועודמגויסיםלוחמים-2,100כשמנה ,הפלמ"חנו;.

הפלמ"ח).הכשרותבוגרי(אנשי-מילואים

בגיל.גבדיםשכלל ,אישאלף 32כ"בןמ)"חי(חיל-משמרנו;.

ונשים. ,ומעלה 25

-1790כ ,כובריים-!דהיישוביםמשטרתבמסגרתיהודיםנו;.

איש.

חיל-האויריוצאי 20(מהםטייסים 40בן ,האוירשידותנו;.

קלים.,מטוסים-9ו ) R.A.F .-הבריטי

שפעל(?מיוכוחק)"(שקשרשידות ,י)"ש(ידיעותשירותנו;.

 ).מ'''לפ·ונקראימאים-350כמנה ,ח"הפלמבמסגרת

 .ש"תע'כמו ,השטחיםבכלשירותי-מנהלהנו;.

הנתוניםלפימנה, "ההגנה"כוחותשלהחימושעיקר

I : • • • 
• : • I • i 
I 
I • 
i • • i : 
I 
I 
i 
I 
~ 

עיםלמק-160כ ,תת-מקלעים 3,500 ,דובים 10,500שבידנו,

 .מרגמות-750וכקליםמקלעים 775בינוני~ם,

בראשיתוצה"לאתשהרכיבו "ההגנה"חטיבותפריסתאת
יום , 1948במאי-l5לנכוןזהמערך .השערבמפתראה

המשוד- 8חט'זהלמערךנוספומאוחריותרהמדינה.הכרזת

והגליל.מבני-העמקים 9וחט'יינת

היושרשירות

פקודהיצאההמדינה,הולדתלפנישנה , 1947מאיבחודש

שיענה ,כוח-צבאישלבמתכונת' ""ההגנהשלמחדשלאדגון

במסגרתמדינות-ערב.צבאותשלתערבות'ההסכנתעל
הגשתמוצאיםאנווכך ,הקשרשירותגםנכללמחדשהאדגון

להגיש ,) 3 (בארץהמרחביותלנפות "ההגנה"ממטה >,(דדישה

כאשר ,המוצעהחדשלמבנהן fiהערותית'א 1947 'אוג 26עד
 :הבאיםתפקידי-הקשראת ,כוללהמספריהריכוז

 . 6-קשרקציני •

 . 11-קשרסמלי •

 ;"ההגנה"של"אבינועם"רשתזוהי(-r 21אלחוטנים •
תמר")."בשםנפרדתת,רשהיתהלפלמ"ח

ודואר).תשדוררתלהעברתרצים( 9- ,מקשרים •

רשימתמוצאיםאנו ,) 4 ( 1947לאוקטובר-19ביותד,מאוחר

 Iכדלקמן ,ומחיריוציוד-קשד

י."לא 3,290-דיבורמכשיר •

י."לא 1,920-רדיומקלט •

 .י"לא 160-סוללות •
לא"י. 450-גדולמכשיר •

י,"לא 5,820נדרשואחדביישובאלחוטתחנתעבורסך-הכל

להןהיתהשטרםיישובנקודות-96לבתחנותהיהוהמדובר

מודס.תחנת

אחר-(רא'נהקשרשירותדאשמרצה , 1948לינואר-30ב

ל"המטכפורוםבפניל)"צהשלהראשוןהראשיהקשרקציןכך

הרצאהלשביטויהאתמוצאיםואנו ,מחדשהשירותארגוןעל
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 . 1948למאי-3ב >;;(הקשרלשירותחדשבתקןזי

שנועד ,הצבאיהדוארשירותמוקם 1948באפרילעוד

 1948מאיובסוף ,) 6 (ואליהםהמגויסיםמןפרטידואר?העביר

חטי-קשרקציןחטיבהולכלמפקדההקשרלשירותישכבר

קשרויחירתגדודיקשרקציןחטיבתית,קשרויחיודזבתי

ואלחוט.קשרקציןגםהפלמ"חובמטהגדודית,

העל-לפיקודתזכירהפלמ"חמגיש 1947בנובמבר-19ב

 :הבאיםהקשרנושאימפורטיםובו"ההגנה"שליון
כחודשיים.הנמשד ,קשרקציניקורס •

שעות 1,135מקבלקשרים,/לטוראיםמתמחיםשלקורס •

ב-לטוראיהשירותמשדשעות-קשר. 150מהן ,אימון

שנתיים.-פלמ"ח

לקשר-דיבורהראשוןהרדיומכשירמוכנסזמןבאותו

שיירות.בליווילניסיון

 1947שכתםיף
אשר ,מבצע""פקודותלפרסםההגנה""נהגהזובתקופה

 : ) 7 (לדוגמהכזו"תעודה"להלן"תעודות".בשםאזנקראו

מטכ"ל/אג"ם

9.12.47 

בהחלטסודי
יךין :מאת

:גבעתיאל

 "א"תגמוללפעולתתעוךה

הוח- ,שלנוהתחבורהחופשאתלהבטיחרצוןמתוד

לת-םיהדרכניתנוכאן(נגדיים.באמצעיםלנקוטלט

הערבית).בתחבורהפגיעהי"עגובה

 :קמןלכךגןריאוהקשר
 :אישיקשר-הגדודלמטההמבצעתמהיחידה

הפעולהאחריהגדודמטהעםמתקשרהיחידהמפקד

ח."דוומוסר

-מטכ"ל/ולאג"םהחטיבהלמטההגדודממטה
באלחוט.יומיקשר

קטעבאותוהפועלותהיחידותביןהטקטיהקשר

השולח.המפקדי"עהצורדלפיייקבע

(-) 

 ,"מטכ"ליתב"תעודה ,בלבדלסעיף-קשרדוגמההיתהזו

פעולהלשולביצועלתכנוןלגשתיתעבגעלהיהשעל"פיה
ת.'מסוימצבאית

בנובמבר 29ה"ביוםמו"באההצבע;;זאחרי-זושנהבסוף

מדי-שתיוהקמתהבריטיהמנדטסיוםא"י,חלוקתעל 1947

תל-אביבביןהלוחמההחלה-ויהודיתערביתבא"י,נות

החלו ,ההצבעהתוצאותעלההודעהלאחרמיידכאשרליפו,

המרוחקים.ליישוביםהיהודיתבתחבורהלפגועהערבים
בשיי-נוסעיםהחלווהנוטריםהחי"שהפלמ"ח,חייליואילו

הער"הכנופיהזובקניבתחבורהכתגמולופוגעיםליווירות
ביות.

לרשותושעמדווהאמצעיםארגונו, ,הקשרתיאורלהלן
מפעילי-הציו.דהאנשיםכולל ,) 8 (זובתקופה

קויםעלמבוססהיהזיהוובנרביבל-אתביןהטלפוניהקשד
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ערביםי"עשהופעלווצומתי-קשרערביותמרכזות ,עליים
 .מעטיםיהודייםדואר-הנדסהעובדיגםהיו ;בעיקרואנגלים

קשרטלפונים.לתיקון ,הדוארלשבבתי-המלאכהבעיקר

שידענועודמה ,ובלתי-אמיןרופףשהואברור ,כזהטלפוני

היהודיםלשיחותמאזיניםשבהםצומתי-קשרעובריםשהקוים

ההגנה"."סודותאתלגלותכדי

רונביונעריםנערות :הגדנ"עתפסבקשדמרכזיתפקיד

ומעביריםרציםשהיו ,רגלייםגםאד ,הדבבחלקםאופניים

 .נהשחבלי-הממפקדותלביןהעמדותביןתשדורות

קדיטריוןלפירקימיםבאותםנקבעו ,א"בתמטהאוקטע

הועדףטלפוןעםמקוםבמקום.טלפוןאיןאוהיש :אחד

ומפעליםזן';מוסדאחרות.מסיבותנוחהיהלאהמיקוםאםגם

שלהםהטלפוןמכשיריאתהעמידופרטיים,אנשיםוגם

תוצרתהיו 1947בסוףשהיוהרדיומכשירי"ההגנה."לרשות

שלספרומתודציטוטלהלן ."צבר"ונקראוהקשרשירות

לנלמתחתהקשר"מצב :למלחמה"ממאורעות"אוליצקי
בפנסי"הל"לאיתות-ראייההכונה(לגמריאין;איתותביקורת

ברובם,בלתי-יעיליםשישנםהשליחים .).ג.ש-ודגליםיוגרף

 ...הניירגביעלרקקייםוהאלחוטקייםאינושדהטלפון"
קותלמחאורגנוזובתקופה(ש"החילגדודקשריםלספקכדי

ל"איש-40כלהוציאצורדיש ).ג.ש-א"תחי"שבגדוריקשר

יידרש ...קשרמחלקתלכונןעל-מנתאימונים,למחנהיום 51

לירותתומאכמהועוד ,המחנהלקיוםי"לא 900שלתקציב
אנו ...לירות-1300כלעלותצרידהמפעל ...ציורלקניית

מתקופהובציודישנה,מתכונתלפיקשריחידותליצוררוצים

והדברמאו,ןמיושנותבשיטותמאמניםאנו ...פרה"הסטורית

 ."יאושלידיאנשיםמביא

ז Nתשאירופה"יציאתהמעפיליםספינתהגיעהבובלילה
הקשרקציןביןודבריםדיןהיו , 1947בקיץאקסודוס,"-

נבל-מ"ק 4 ...עלהעוליםקליטתמפקדלביןת"אמחוזשל

ףורחבאופןשנדרשו ,טלפוניםמספרלחברכדישחסרו ,שדה
 .הנחיתהחוףלארגון .נישאיםמכשירי-רדיומחוסר

ולהוך'ותחנתא"בת "ההגנה"במטהפעלה 1947באוגוסט
בעצמתה.חלשהשהיתהטענוזותחנה;נגדמרכזים"סניפים 6

רעות"' Iמא,,(א"בתהמאורעותפרוץעם . 1947בדצמבר-3ב

ברחביוהיהודיםהערביםביןאלימותלהתנגשויותקראנו
והאותרויחזקמשדרהקשרשלהארציהמטההעביר ,)א"י

היתההבעיהא,"תלתושבישידוריםגםלארגןשאפשרזה
מספרהמחוזיהקשרוקצין ,גלי-האתרעלהבריטיתההפרעה

רדיו).חסימת(עושים" 'שהאנגלים"ג'אמינגעלבזכרונותיו
לבפוףשנאלצו .אלהמהפרעות"ההגנה"סבלהעד"כדי-כד

"ההג"באלחוטןומעשה ,בגלי"האתרתגמולבפעולותלנקוט
 :הצבאמחנרתביןהבריטיותבהתקשרויותבקיאשהיהנה,"
שישוגרולכדלגרוםוהצליחהבריטיתברשתהתערבהוא

מהומותלדיכוי ,מלהולעירצבאיממחנהשריוניותמספר

הצדדיםששנימכדהבינוהאנגליםנבראו.ולאהיושלא
 !פסקווההפרעותמההפרעותיסבלו

מנשירי" 6ת"אב "ההגנה"קיבלה , 1947לדצמבר 30ב"
שעויהע"ש( "יהושע"מבצענערדולמחרתנישאים,רדיו

נגדההגנה")"שלהבכיריםוממפקדיהיגוראיש ,גלוברמן

עוררהרבה"שמחה .) 1ציור(ראהסלאמההערביהכפר



~ 

I 

"יהןשע".מבצע- 1ציור

ניידיםמכשיריםגםיצורפוהמתקדמיםלכוחותכיהידיעה

כיהידיעהועצםרב-חשיבותמאורעזההיהאלחוטי.לקשר

 ,"!מאודעודדהניידאלחוטבאמצעותהמפקדינצחהקרבעל

מכלטיפין-טיפיןנאספוואלהלמכשירקשרים 2נדרשו

"גבעתי"בספרהפעולה.באזורלמבצעשותפיםשהיוהכוחות

המאו-עלהחטיבתיקצין-הקשרשלסיפורואתאנוקוראים

והחטיבהגדודיןם,קציני-קשרקורסהסתייםעתה"זה :רע

לשרונהמיידנשלחומהםששלושהחדשים,קצינים 4קיבלה

והנה"גבעתי".שלאלחוט-דיבורלקורס ).ש.ג-דהיום(הקריה

שללפעולהקשריםעםמכשירי-קשר 5להשאילהוראהבאה

לנשיאתקשרים 5נקבעוסלאמה.הכפרנגדבת"א,"ההגנה"

 :פסקו"הטריים"הקשרקציני 3כךעלשמעווכאשרהציו,ן
השלושה :היהוכך ,בלעדיהםלפעולהיצאולאהמכשירים

המכשירים".עםלפעולהיצאו

 : ) 9 (כךהרדיורשתנראתההדיווחלפי

מטה

קדמי

מכונןתמטה

כבדיתיריה "יהישע"מטה"יונה"מטה

מתאםמטה

{"הןשע".במבצערדיימרשט- 2ציןר

מוצ-אנוובסיכוםמשימותיו,אתהשיגלאבכללוהמבצע

עודנמצאו"אילו :דלהלןהקטעאתגםהיתר,ביןאים

אתמשנההדברהיה"יהושע",בכוחמכשירי-קשרשני

למחלקה."הכיתותביןהקשרשאבדבשעההפעולה,מהלך

אלההם,בימיםשהוקמהא,"תשלהדרום"ת'"חזימפקדת

 .טלפוניציודחסרה ,לת"אשמדרוםהערביותהשכונותמול

ת-המלאכה.ביבמחסנישעבדוהיהודייםהטלפוניםטכנאי
והתקינוטלפוןמכשידימשםסילקוהאנגלים,שלוהאחסנה

הקשדכאשדוהחבלים,הקטעיםבמפקדותבעצמ~אותם
אובמפעלקייםשהיהקו-טלפוןב,/הפקעת"הושגהחוצה

במוסד.

"הח-במפק,ךזטלפוניםמדכזתגםהוקמההימיטברבות

לבת-יסלחולךן,גםקוי-טלפון-שדהנמשכווממנהזית"

לתי-קיני-השדהיוצאיםלילה-לילהכאשר ,ולמקוה-ישראל

הקוים,קון

 1948פברואר
-"גבעתי"חט'היתההראשונותהחי"שמחטיבותאחת
החטיבהובספר ,אבידן)שמעךןשל(בפיקודו 5מס'חטיבה

ההםבימיםהחטיבהשלהמבנהתיאוראתמוצאיםאנחנו

 .) 4ציור(ראה

יותאלחוטנבקורסחיילות 11לחטיבההיוזמןאותו :הערה

ארצי.

 1948מרם
ולמרגלותדרוס-יהודהבאזורולגלאו[,לגתהדרךפריצת

המנותקות,הנקודותלשתיהמובילההדרך,צירהרי-יהודה,

"יואב"משטרת(עירק-סויד[משמרת-נגבה :דרךעבר

ו-עירק-אל-מנשיההכפר-עירק-סויד[הכפר-כיום)

האח-הכפריםשניביןהיום)."פלוגות"צומת(היא'הפלוג

המנו-ליישובינוצפונהחדהבתפניתהדרךהתפצלהרונים

מנגבהרכבשיירתיצאה 1600בשעהלחודש-13בתקים,

ולגלאו[.גתלכיוון

"דרום-חברתשלמשורייניםאוטובוסים 5-יתכנ rר"

-5ומשורייניםתאי-נהגעםאספקהמשאיות 2יהודה",

שלד IIמגבפיקודינועו"ההגנה",של"סנדביץ'"משורייני-

עםוקשרחובש :משורייןבכלכיתהלכ/וכאשר"גבעתי",

צהובפייפר" IIאוירון ,) 3ס Oמק-יותרמאוחר(שנקרא-20מiי

ולתצפית.בקשרלתיווך ,בת"אמשדה-דובלהמריאהיהאמור

השיירהאישית,הגדודי,הקשרקציןיהיההאוירוןשלהקשר

תפזרבאש,תיתקללאואםהערבייםהכפריםדרךתנוע

חופשימעברולמתןלשלוםהקוראיםבערבית,כרוזים

יצא , 2מגדוד ,"ת'ג IIבקיבוץבמצורשהיהכחלשיירות.

תגבורות,העברתלמניעתלמנשיה'הפלוגביןהדרךלחסימת

 :המשוחזרהרדיומרשםלהלן

 4משורייו {משורייו zמשורייו 1משורייו

\ 
I I 

גנבה \

-' LI-'--------GI----------I -

 {מנ"ד
ןלגלאוו.לגתמהפריצהרדיומרשט- 3ציןר

 2ס 7
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ועברהנגבה""קיבוץחצראתהשיירהעזבה 1600בשעה

-רק'עממשטרתת,בריטיהתערבותללאןאסו'דהכפראת

תושביזו).בתקופהבארץעדייןהבריטיםהיו ,(כזכורןאסו'ד

מאחוריהסתגרו ,היהודיתהחוצפהעלתדהמהמרובהכפר,

 ,הנצורגתמקיבוץשיצאההחסימה;'מוגפים.חלונותיהם

מכשירללאאךהדרך,עלבמקומה 1615בשעההתמקמה

במשאיתנשכחוהמכשירשלוהמיקרופוןהאנטנה(כיהקשר

מיש).שלאהרדיומכשירהיהוכךגתלקיבוץשהביאתם

ערביתבתגבורתנתקלההיאהחסימה,מיקוםסיוםעםמייד

 .אכזריקרב-אשוהתפתחלמנש'הה'מפלוגלעבורהמנסה
עים.ופצ-8והרוגים 4שלנולכוחגרמואךאמנםנסוגוהערבים

שלהמערבילמבוא 1600בשעההגיעההרכבשיירת

ע"יישקוללאשנפרץמחסום-דרךמצאהםשו ,מנש'ה

שחלונותמםווהדהשקטלכפרנכנסוהכוחהמשוריינים,

 .) 5ציורראה( .סגוריםהיובתיו

עליהפתחההכפר,שלהמזרחימהצדרהיהשיצאתעם

ובחיפוינמוךתלעלעמדותשתפסהערבים,קבוצתאש

במשור-היריאשנבינסגרוהיריותבלהטשני.מחסום-דרך

אתידיעהללאעברהדרך,לעצמהבפרצהוהשיירה,ניםיי

בראותםהחוסמים, Iלחסימהבכיווןוהמשיכהלגתהעיקול

המיקושעליעלוהםשפחדובדרך,טועיםהרכבכליאת

להזהירן.המכוניותלעבררצוולכןהדרך,עלשהונח

פתחו-תוקפים""ההםמיאבחנהללא ,המכונירתיושבי

הבחוריםאחדשנתגלהעד ,לקרקעוהצמידוםבאשעליהם

 .מקודםהחמימהאנשיאתשפקדהאסוןגםהתבררואז:שלנו

יצאובלילה,לגת.השיירההגיעה 1930בשעהיוםאותו
המג"דכאשרוההרוגים,הפצועיםואיסוףלגילויסיור-שטח~

למחרתואמנם .ה'וגלפעלהיוםלמחרתתגמולפעולתמתכנן

מבקיעההאחתכאשרמגתשיירותשתייצאו ,בבוקרהיום

כלעםוחותכתדהיום,וגותלצומת-פדרךבמהירותררכה

לתוךבמהירותנעהמשוריינת,שנייה,ושיירהלנגבהנבודתה
שעטההמשוריינתהשיירהאותו.ומפתיעה'הפלוגהכפר

נקרהאשרכלומפוצצתיורהכשהיאהכפר,בסמטאות

בנגבה,בשלוםהשיירותשתינמצאו 0900עהשוב ,נדרכה

מפקדתבבסיסלהיותשתיהןאמורותשעתייםבעודכאשר'

שלמשלחתהתייצבה 1948למרס-16ב .בגדרהגבעתי""
במשטרההבריטיהשלטוןגינציבפני ,ה'וגלמפנכבדים

-14ב .לגת-גלאוןהיהודיםתולשיירצבאיליווי ...וביקשה

ראהעל-כך(השנייהבפעםגלאוןהותקפה 1948ל'ול'

המאמר).בהמשך

תגמולבפגיעותהיהודיהיישובעוסק 1948מרסבסוף

-הגי"ע ,השמד""מבצעמתקייםלחודש-9בהערבית.כתחבורה

 :נאמרהכונהבסעיף .) 6ציורראה( ) 10 (גבעתי""של-3הדוד
ולהשמיד'בנה-אשדודבכבישהערביתבתחבורהלפגוע"
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לתחבורהלעזורבנהמ'שיצא "ההצלה"צבאשלתגבורכוח

לתחבורהמארביםהצבת" :נאמרהש'טהבסעיףהנפגעת".

כוחות- 7הורכבוסך-הכל . 0500 : "ש,,ה-שעת ."ולתגבורת

לתגבורתמארביםהפעולה,גזרתחסימתלביצועמשנה

הקשרבסעיףעצמה.בתחבורהפגיעהוחוליותאפשרית

 :נאמר

'בנה,קבוצתבמגדלהפעולהמטה •

 .'ד ,'אכוחותעם :אלחוטבאמצעותקשר •

 .'ה ,'גכוחותעםאיתות-דגליםבאמצעותקשר •

 .'זכוחעם :רציםבאמצעותקשר •

 .'וכוחעםכללקשראין 0

אחתולבנה,אדומהרקטה :כלליתלנסיגהמוסכםסימן •

השנייה.אחר

 :כךלהיראותהיהאמורלמבצעהקשרמרשס

ג'כיח
 'הכיחד'כיח 'אכוח

;1: )\ 

לכיחרציס

-~.----:---J _ 
ניגנההמיסמגדל

"השמד",למבצעקשרכ(רשס- 7ציור

הדרךעלהמערכהימיעתההגיעוכרונולוגיתמבחינה

הנצורה.ל'רושל'ס

נועדהמבצע .) 1948אפריל 15-3 (-נחשון",.מבצע

ניתוקה.אתולהפסיקלשפלהלחברהלירושלים,דרךלפרוץ

שניוגםבמשימההצליחולאמספיקיםכוחותחוסרבגלל

ו"מבצעאפריל), 21-15 (הראל""מבצענוספים,ניסיונות

נשארה'רושל'סהירדני.ללגיוןיכלולאמאי) 18-8 (מכב'"

אליה.שנפרצה"בורמה"לדרךפרט .מנותקת

 ),,( ) 1948(מאיהשחרורכמלחמתחיוכיםקשר
לבנהדואריונתנשלחה , 1040בשעה . 1948במא' 1:גב- •

גרמה"יונו"כשבכנפיה ,ל'רווtע'סע-צ'וןבנוש'צחק rממשואו,

והמות-הנצורעצ'וןנושממפקדתיונה)באמצעותתשדורת(

וזו ,ב'רושליס "ההגנה"מפקדאל ,הלגיוןי"עקשותקף

המנזר,הגוש.עלכבדהטנקים"התקפת :התשדורתלשון

 ).ש.ג-עצ'וןנוש(מפקדמושנכבשו.כולם ,גבעת-העץ ,האוכף

בשעה "!להפציץאוירוניםשלחו ,פצועיםהרבהיש .נפצע

 ,הקשההבשורהואתהב'רושל'סלשובךהיונההורדה 1125

כאשרב'רושל'ס,ד rבמיווהיוניםקשרפותח 1947[מסוף

הקוד(שם ,"זפ"שלבפיקודויונים"קשר"מח'מק"יהוקמה

 10עמדוב"הגנה"לפקודתוהמחלקה).מפקדעץ-הדר,למר

סביבפוזרואלויוניםמאולפות.יונים-40ומשלחי-יונים
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 ,עטרות ,ענב'סח'קרכמווהנצורים,המנותקיםירושליםיישובי

בנגבגםלביטויבאושירותיהן ,נוש-עצ'ו\ויישובינוה-'עקב

מ."האוהחלטתלפיישראלממדינתהמנותקהמערבי,ובגליל

עלתשדורותשהעבירו ,'ח'עסשלהיוניםלטובזכורות

החבללמפקדתהנצור,היישובעלוההתקפותהאספקהמצב

בנהריה].

מנוהיונת-דוארנשלחה 1900בשעה . 1948 'אבמ 2ב-:ג •

 :הלשוןבזותשדורתעםולשועפת)ל'רושל'ס(צפונית'עקב
הרבהישבבוקר. 0800משעהעלינוהתקפות"הדפנו

תגבורתשחלהבוקר.עדמעמדנחזיקלאוהרוגים.פצועים

זותשדורת ".!אבודיםאנואחרתאותנו,לפנותושיירה

אור-ל'רושל'סהגיעהוכאשריונת-דואר.באמצעותהועברה

נחסמהדרכהלחודש, 2ב-גהותקפההשיירהשיירת-הצלה.גנה

שכנתהועטרותנוה-'עקבחלל.נפלומצעיריה-14ובשועפת

נפלו.והיישוביםבמהרהפונו

ושימשה"הגנה"שלהקשרבשירותטופחהיוניםקשר

שלהרדיורשתותאחריכאשרתשדורות,העברתלצרכי

הבריטים.שלמכשירי-האזנההזמןכלמתחקיםההגנה""

 )גי(במערכהבגבה- 1948יולייוכי

ע"יהמדינההכרזתאחרי , 1948מאיסוףהיאהתקופה

ער).שהמפתראה( ,י"לאערבצבאותופלישתב\-נור'וןדוד

 :להגנהנערכת ,יהודהבדרוםמבודד'יהודיכיישוב ,ננבה
מא"ז)(אזורמפקדאתהכולל ,אזוריומטהקטעים 4

ז."מאוסגןמ"פסגןגבעתי,""מ 3גד'מפ' ,ננבה

 70דוועקשריות 10ביניהם ,קיבוץחברילוחמים 70

גבעתי"."לוחמי

ממגדלצופים-10ורצים 4קשרים 2עוד .האזורבמטה

המים.

למפקדתקשורשהיהומורס,לדיבוראלחוטמכשיר,הקשר-

קוי-טלפון,באמצעותהיההפנימיהקשר ,בבאר-טוב'ה , 3גדוד

המטהאתחיברוואלהבקרקע,כראויהוטמנוכולםשלא

הפנימי,הקשרלרשותרציםעמדוכןהקטעים.מטותעם

שהיההמסייעהנשקשלהאשבקריישבוהמיםמגדלעל-

באזור.

הישיוב,עלצפופההפגזהמתחילה 1948ונ'ב'-1הבערב

אשוקצבהקיבוץעלמצריתהתקפהמתחילהלמחרתכאשר

מתחילים 0700בשעהלשעה.פגזים-600לעדגוברהסיוע

לפרוץבמגמההקיבוץלתקיפתלנועמשורייניםטורים 3

מפר-100לעדלהגיעמצליחמהםאחדטורכאשרלתוכו,

מולגבעתי"חטיבתמהספרקטעלהלןהדרומית.מהגדר
 : ) 12 ( "המצריהפולש

מערכו'זבתוךהסדריםאתשיבשההאויבשלהעזה"האש

ומפגיעתההתפוצצויותמהדףנותקוהטלפוןחוטיההגנה.

ביןוהקשרסכנהבחזקתהיתהבתעלותהתנועה ...רסיסים

למרות ,ביותררופףהיהלמטההקטעיםוביןהעמדות

הצעיריםהמקשריםשלהנפשוחירוףהעילאייםמאמציהם

המרכזיתהמגדלז Iתצפי .).ש.ג-שבקיבוץמההכשרההיו(אלה

ונשאר .הצופהנהרגכאשרנפסקה,ידיעותכמקורהמשמשת

ביעילות",ההגנהמערכתפעלהאף-על-פי-כן ...הסולםעלתלוי

לסגתהמצריםהחלו , 1100בשעהביובי-2היום,באותו
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 , 1948ליולי 1Zב-נגבהעלההתקפה- 8ציור

ופצועיםהרוגים-100כגורריםהםכאשר ,נגבהשלמגדרותיה

נושאות-2וטנקים 4ומאבדים )תוקפים 1000מתוך(לרוב

מתוךאיבדהנגבהיריה),מכונותעליהן(שהותקנו "ברן"

 !ופצועיםהרוגים 19לוחמיה 140

לקחי-ההתקפהאתנגבהז"מאסיכם 1948ביוני 8ביום

עלכותבהואהיתרובין ."גבעתי"של 3למג"דבמכתב

 :יישובוהגנת
האופ-הקרבותאחדהיהגבהלנמסביבשהתנהלהקרב ...

סדיריםצבאכוחותלבין rו'חקלאיישיובנקודתביןיניים

 ...האויבשל
התקפהנגדאותותחיםנגדלעמודיכלולאהביצורים ...

אתשתיברההטלפונים,רשת ...טנקיםבסיוערגליםשל

גםהיהלאהשטח.פנימעלעברההעמדות.עםהמטה

 ...המטהבשבילהיטבמבוצרמקום
הםהקטעיםמפקדיולמעשהלקטעיםמנותקהיה,האזור ..-

בנשק-נע,האויבמשתמשבהםבקרבות ..הקרב,עלשפקדו

לפחותאובאלחוטמצוידותלהיותהעמדותמוכרחות

רקשכן ,תיפגעשלאמלאביטחוןשיש ,טלפוניםברשת

עלאמיתיתתמונהלקבלהפעולהמפקדיוכלבעזרתם

 ." ...לפעולאיך rולדע'ושדה-הקרב
 ...הכרחיהואוהמטההתצפיתביןדיבור,קשר ..

צוהםרצינייותרוציודצבאייםטכנייםסידורים ...

 ...השעה
והמצרים ,נגבהעלהמתקפהמאזימיםחודשעברלא

משלטיגםמותקפיםהקיבוץעםיחדכאשרשנית,תוקפים

באותו ""גבעתיחט'ע"יהמוחזקיםמשלטים ,ור'ס'גו'סבדע'

הואנגבהאתלתקוףהאמורההמצרית,החטיבהמפקדזמן,

תצלוםובקטעי )מצריםשלהראשוןנשיאהימים(לייבנאג

ממה" Iלקרואמעניין ,המבצעלקראתשהוכןמצריאוירי

וזההמגדלשלפניהקטןהביתןלידכנראהנמצאהק'בוץ

להגנתו".כנראהמיועדהאחרון

החטיבהשל 3מסמבצעקודתפבאהההכנותבעקבות

נאמר ,היתרביןביותר"."סודיהיהשסיווגההמצרית,

 :זובפקודה

 :הגונה
 ,האויבאתיתקיפואליוהמצורפיםוהכוחות-9ההגדוד

ה,גבנבהושבמהנמצא

 :הש'טה
שלבים ,הצדדיםמכלתיערךהמושבהעלההתקפה

 .להתקפה)שלבים 3נקבעוהפקודה(בהמשךשלבים.

 :שרק

 ""טיבאת-אל-חשמולהנמצאותבגבעותהגדודמטה

על-ידנו).תפוסהיהש . 113למשלטהכונה(

הדרושיםוהגליםהמכשיריםאתיכיןהאלחוטקצין

ועםהגדודמפקדעםהפלוגותמפקדיאתלקשר

ויצרףציודעתודתיכיןכמו-כן .התחבורהמחלקת

הגדו.דלמטה-אופנוערוכבירצים

 : ).ש.ג-לרקיטותהכונה(מוסגמ'סס'מנ'ס
 :ומטוסיםלתותחיםמוחלטתהרעשהלהפסקתאותא.

אדום.אדום,

שםישודרו :באלחוטבקודשישודראות-הצלחהב.

האלחוטקלקולשלבמקרה"אכד".והמלההפלוגה

לבן. ,לבןהאותיהיה
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הרעשתהחלה 0600בשעה 19411ביולי-12הליוםאור

שללכיתוךולנועמתחיליםהמצרייםהכוחותכאשרנגבה,
בשעהבגלים.> 0800משעהתוקףהמצריהאוירוחילהקיבוץ,

ובשעהנגבהשלכיתורההושלםעזה,אשבחיפוי , 0845

ההתקרבות-הה'תקפהשלהעיקריהשלבמתחיל 1000

עזההיתההפעולהלחיפויהאשלפרצם.והניסיוןלגררות

הכוחכאשרעצמהההסתערותהתחילה 1100ובשעהוכבדה

המגניםאשגם !מהגררמטר , 50שללטווחמגיעביותרהקרוב

למשק·הפריצהכישלוןאחרי , 1300ובשעהומרויקתעזההיתה
נערכו 1600השעהלקראתמחרש.להתארגנותהמצריםנסוגן

הס-התחילהואחריוהמצריחיל-האוירשלהתקפות-הכנה

ממש,הגדרותערלהגיעהפעםשהצליחהשנייה,תערות

הפעםנוספת,גהנסיבוצעה 1800בשעהלהן. hיכללאאך
מןנסיג'תםעללחפותהמצריםהוסיפו 2050שעהעדסופית.

 .) 8ציור(ראההקיבוץעלארליטלרייריע"יהשטח

ול-הרוגים, ' 300היוהשנייהבהתקפתםהמצריםאבדות

פצועים.-16והרוגים 5כוחותינו

 :נכתבנגבהמא"זשלהמערכהביומן

כלנותקו ...ומרגמותתותחיםבאשפותחהאויב- 0845 "

לחדשלנסותכדיהטלפוניסטיםאתשולחאני ...קוי-הטלפון

והפגזה,הפצצהתחתהנעשיםמאמציהם,אולם ...הקשראת

לתיקוןהקוים,נוסףניסיוןעלמותראני ...פרינושאיםלא

מפוק-והיעילותרבהואהמבצעיםשלשהסיכוןהנחהמתוך

 ...פקת
לחזורמספיקיםלאהם ;הרגלייםמןנופליםהרצים- 1000

תגבורתמביאאניחדשה."ריצה"להםמחכהוכברלמטה
הנוער.מחברת

מספר ...האךירמןהשלישיתבפעםמופצציםאנו- 1100

 ...התקלקלומקלעים-3ולעשריםמתקרבהנפגעים
הקלי-ניצבת.,נשארהאחתורקנפגעןהאנטנות 4- 1400 ,

האויר.מןרביעיתהרעשהנמשכת.ההפגזהמאו.דקשהטה

נפגעשהמכשירנראהקשר,איןהחיצוניהעולםעם- 1700

 ...הזעזועיםמן
הניסיון ...קשהיוםזההיהלסכם,אםתוקן.האלחוט- 2200

 " ...לנועמרביוני-2הבהסתערותלעצמנושרכשנו

לב(אב(רשולייםוהערותב(קורות
 ) 1959(מערכות,הקוממיות"מלחמת"תולדות :מתוךלהלןהחומר ) 1 (

 • 7,6-71עמודים

אוגוסט 17מיום , 02א/ :מסמך ,).ה,ת.א(ההגנהתולדותארכיון ) 2 (

 73/2,מטכ"לבתיקי , 1947

אתגםוכללה"ההגנה",שלהמרחבילכוחכאמור,היתה,הפנייה ) 3 (

-גבעת'בשרון,-אלכסבדרךב'בצפון,-הבנוב' :דאזהחטיבות

רבתי.ת"אבאזורוקר'ת'והד['בירושלים-עצ'ן['יהודה,בדרום

 • 1947אוקטובר-19מ jl03ב :מסמך , 73/2א,ת.ה. ) 4 (

 , 1184/50א.צ.מ,נ. :המחברסימון , 17/48מס'תקן , 73/2א,ת.ה. ) 5 (

 • 1948מאי-3מ

והשירו'מטכ"לבמסגרתאפסנאות,אגף"תפקידי : 9אג"א/תלוציר ) 6 (

 • 1948מאי ISמ-תים-,

 ,) 1959(מערכות,אילון-הקוממיות"במלחמתגבעתי"חטיבת ) 7 (

 . 325עמ'

התך'שירות(הוצאתאוליצקימאתלמלחמה","ממאורעות :מתוך ) 8 (

 • 219-213עמ'צה"ל),שלבות

) g ( ,265עמ'שם . 

 , 357עמ'הקוממיות-,במלחמתגבעתי"חטיבת ) l(ס

 • 1970נוב' ISמ- , 354מס'גדנ"ע","במחנה ),ג(

עמודים ,) 1963(מערכות,המצרי"הפולשמולגבעתי"חטיבת ) 12 (

 . 288-279ה 6-68

גבעתי"חטיבתהקוממיות-.במלחמתגבעתי"חטיבת :מתוךהמפות

וילנאי.-ישראל"לשחרור"המערנההמצרי".הפולשמול

הבא)בגיליון(המשך

שלהגדוליםהספקיםאחדהאמריקני,הענק

לצ.ה.ל.המיקרו-גלים,בתחוםמערכותורכיבים
שלנוהבטחוו

לרגלבע"מסיסלטחברתעטיחדאתברכןתיןשןלח

העצמאותיים'

מיי Uבטייםים ,
 nנדם nי nחבר

שפופרות,

ומערכת

בע"מטלסיס
אלקטרוניתהנדסה

 54ז'בוטינסקידרך
גורמת

 722362 739865 :טלפוני,ם



קשרפרקי-השחרןר
) 1947 -1949 ( 

מלחמת

גביסא"ל

במערכהניצנם- 1948יוני

 .המצרי-9ההגדודבידינכבשהולאנגבהניצלהכאמור,
שלואחרתבמשימההצליח , 9מס'רובאיםגדודאותואבל

 1 'מסמלחמת'תמבצעפקודתמתוךקטעולהלןהארץ,בדרום

ביוני-7מ , 19מס' ,"ביותרסודי"שסיווגה ,הגדוראותושל

1948 : 

הגדוד.ע"ינ'צנ'םכיבוש-המטרה

-הפנ'מ'הקשר
 ,לנ'צנ'םצפונית ,התצפיתבגבעתהגדודמפקדת

-18ב-מקהדרועזיםדודיםהסיאתיעשההקשרקצין

 ) 13בגדוד.(הנמצאים-38ו-מק

'םס'מנ

לבן. ,לבן :הצלחהסימןא.

ותו-לאוירוניםכישלוןבגללהפסקת-אשסימן .ב

אדום. ,אדום :ותותחים

 :האויריהשלהטאטואפעולתלביטולסימןג.
ידוק· ,ירוק

האוי-ובנספח ,הכישלוןלסימןהמצריםנצרכולאכידוע,

גליםבשלושהם'נ'צנשללתקיפתההוראותמוצאיםאנודי

 .) 9ציור(מאוד.דציניסיועוזהוהאויר,מן

כאןוגם ,החוףלכבישמערבהאחדכק"משכנהניצנים

ההכנותעלהמקום.בהגנתמעורבתגבעתי""חטיבiתהרתה

 : "המצריהפולשמולגבעתי".חטיבתבספדקוראיםאנו
לעמדות.המטהביןטלפוןקובעזרתהופעלהפנימי"הקשד

בהפגזה.להינתקהיהעלולאך ,באדמה ,אמנם ,כוסהזהקו

הגדודמטהעםהקשררצים.יחידתהמטהלידהוקמהלכן

בסוללות.שהופעלקשרמכשירבאמצעותקויםוהחטיבה

רגליתכיתהבלילהנשלחהולכןהמכשירהתקלקלליוני-5ב

 ,האר-טוב'בב )ג.ש.- "גבעתי"של( 3גדודלמטה'םמנ'צנ

קיבלהמיי,ךהמכשידת.אלתקןאפשרותמאיןהמכשיר.לתיקון

השימושאולםנ'ם,'צלנלילהאותווחזרה ,אחרמכשירהכיתה

התקלקלוכאשרהמשקלאנשימוכרהיהלאהחדשבמכשיר

תוםעדמשובש,החוץעםהקשרנותר ,ביוני-6בהמכשיר

 ,"הקדבימי

התפארותהודעתדרהגב"גבעתי"חטןמטהקלטב'ונ'ב-ו

שאמורההודעה ,נ'צנ'םשל ,כביכול ,כיבושהעלמצרית

כאשר ,ביוני-8ב ,"שחרעםלמחרתרקנכונהלהיותהיתה

חברים 3 ,נ'צנ'םהגנתעלנפלוהרוגים 33נכבש.המשק

 ...המקום rהגנ'וקורותאתולספרמהשבילהימלטהצליחו
שטענוהיו ...המצריבשביהלכוובדיאיםפצועיםחברים 105

בענייןבירורנערךאולם ,"ניצנים"בהגנתשגיאותנעשוני

 ) 1949למאי-26ב(להםכתב ,מהשביהמשקחבריחזרווכאשר

קטעלהלן .לכךבקשרמכתב ,דור'בק'ע ,דאז"להרמטכ
 :מהמכתב

I !סוף

 ,צנ'ם'נבירשמתיהיאבקותשלהקשותהמסיבות"

 ...העורףעםהקשרחוסר ,הלוחמיםשלהמרההבדידות
עדותהם ,בהתגוננותהגדולהנופליםמספרועל-הכל,

אלהלכלכבודהמעניקה ,נואשתהיאבקותשלנאמנה

 ·"האחרוןהכדורעד ,במקוםמרהנאבקור 1lא'

 1948יולי
והפעםהשנייהבפעםגלאוןהותקפה 1948ליולי-14ב

באשהמסייעסדיר,מצריצבאי"ע ,רבהת'קרקעיה.בעצמ

להב-המנסיםסדידים-למחצה,מקומייםלמתנדביםארטילריה

חומרייםנזקיםגרמההמצדיתהארטילריההמשק.ח'הגנאתקיע

במכשירהמותקף,המשקמשדרוכאשרלקיבוץ,ביותרקשים

 :המג"דלועונה ,"גבעתי"של-3ההגדודלמטההרדיו,
ברדיוהקיבוץותשובת " 7נגבהלהיותתוכללאוןגלאהאם"

ספרמספרוןאגלעלזוהתקפהעל ."!עבור ,"בסדר :היתה

 :כדלקמן ) 14 ( "גבעת'"

הגיעו 1430בשעה ...ההפגזההחלה 0730בשעה ... "

כ- ,'תה!(ואד'בואדיההסתערותלשטחהאויבאנשי

לרב'דןד.רוIן( !.
דיד I)oI&-'ב.
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"יראב".מבצע- 10צירר

הכונה(בינםהטלפוניהקשר .)ג.ש.-מהמשקמטר 800

לגררמחוץשנמצאה ,מרגמותלטיווחח'תצפילחוליית

לטוחלהםאפשרוהרברנותקלאהמשקלבין ).ש.ג-

 . .. "המרגמותאת
ביןשנערכו "ה'מ'םרת"עשמבצעיעלרבריםארבהלא

 11 (הראשונהההפוגההסתיימהביולי-9בההפוגות.שתי

הצליחלאמ"שהאוהתבררוכאשר ,) 1948ביולי 9ערביוני

וביצעההפוגהסוףאתצה"לניצל-הסררלירילהביא

 :מבצעים 4
fצרתנוכיבושתוןהתחלהגל'לטיהור-קל"ך"מבצענ

 .)ביולי 18-9 (

fהסוריהגשרראשלחיסולניסיון- "ברוש"מבצענ

 .)ילביו 18-9 (הכבושהבמשמר-ה'רךן

fעלהירדניהלגיוןשלהאיוםלהרחקת- '''נך"ע·מבצנ

 .)יולי 19-9 (סושל'.(ל'הפרוזרורוהרחבת"את

fביולי 10-8 (המכותרלנגבפריצה- "ראנפ"אמבצענ( 

אנטי-"שלתיבותדאשיפארוק,המלךעל-שםכךנקרא(

פארוק")·

השנייה.ההפוגהלתוקפהנכנסהליולי-19ב

 ) 15 ("יואב"מבצtנ- 1948טובר Iאוי

ראה( 1948באוקטוברנערךכות")המרשע,,(אב"ו'"מבצע

ניתוקועלולתמיראחתלגשרהיתה,המבצעמטרת .) 10ציור

בהן ,הקורמותלפעמיםבניגור ,הפעם .מהמדינההנגבשל

 ,מזון ,אספקהומורידהנגבליישוביפרוזדורפורץ"לצההיה

ולהתחברהניתוקאתלהפסיקכונההיתה ,תושותחמתרופות

2,52 

בדרוםהמצריהצבאחיסולתוך ,הנגבארץעםוברצףסופית

הארץ·

ות'נוכוח

 ,ה'פלוגבאזורר"חיגדודי 5בת ,גבעתי"" 'חט •

עצמו.בנגב ,ר"חיגדודי 2בת ,"פתח"" 'חט •

 ) lGכ,ר"חיגרודי 2עם ",הנגב" 'חט •

 . )הכבדיםהטנקים( 82גרודעםהמשוריינת, 8 'חט •
 ,ןאלו'גאלבפיקור )הדרום( 'ךחז'ת-נה'ועלמפקךה

 ,הךרבגמקומה ,מבצעיםכקציןןב'רקו'צח

-'תנהתכע'קר'
הטריזחוף-הים.לכיוון ,עצמוהנגבמתוךטריזתקיעת

המצריהכוחמכלל'ךלמגבהמצריהריכוזאתלנתקנועד

החוף,פלת VJב

לביןבמערב'ךלמגביןשהשתרעהמצריהקופריצת

המצרים,ייתפסושבוכיסצירתיו ,במזרחן'ובר'-ג rב"ן

-מש'מות
הים.לכיווןהטריזביצוע- "יפתח" 'חט •

 ,המצריבקוקטניםטריזיםתקיעת- "גבעתי"חט' •

 .ההרריבאזורהזירה,שלהמזרחיבחלקה
עיקראתיפרצו- "הנגב"חט'שלר"חי 'וגר 82 'גר •

 ,אל-מנש"ה-ע'ראקבאזורהמצריהקו

גם "הראל" 'חטי"עובוצעתוכנן ",יואב"מבצעעםבשיתוף

שחנההמצריהכוחמיגורהיתהשמטרתוההר",ע,מבצ"

להתבצענוערההפעולה ,ןוחברהרבאזור ,הרי-יהורהבדרום

 . 1948באוקטובר 22-19בימים

חיל·פתחבו ,"לבצההראשוזהיהכות"המשר"עצעמב

שנקבעו.היעדיםעלמכינהבהפצצההאויר

 :היההמבצעשלהסיכום
נכבשה.עשב-ראובהנגב,עםקבועיבשתירוחיבנוצר •

הובס,המצריהצבאשלכוחועיקר •

באזורו"הראל" "גבעתי"חטיבותביןהתחברותנוצרה •

מהשפלה.מנותקנשארהמצריוהכוח ,חברוןהר

צריתןנחטיבהמכותרתבתוכוכאשר ,"ה'כיס-פלוג"נוצר •

שלימה.

שפורסמה ,"יואב"מבצעשלהמבצעמפקורתקטעלהלן

הפקודה ;מבצעים jד'חזיתמטהע"י , 1948ברלאוקטו 1סב·

 :החזיתיהמבצעיםקציןאזהיהש ,ן'רב "י"ענחתמה

 '.רחזיתבמרחבהמצריהכוחמיגור-המגמה

בכתבצרכיםיגישוהחטיבתייםהקשרקציני-שרק

באוקטובר, 11שני,ביום ,החזיתיהקשרלקצין

החזית.במטה , 1000 •

-מטות

באוק.' 12שלישי,יוםעדלהוריעחטיבהכלעל . 1

קשרולהבטיחשלההמטהמקוםאת . 1200שעה

שונים.באמצעיםאתה

הקשרובסרריהקבועבמקומויישארהחזיתמטה . 2

 .הקבועים

מחוזור iבאקרבימטההחזיתמטהלכשיוציא . 3

ת. 1החטיבלכלכךעליודיע ,פלהשה

 .רשקסידוריעם ,בנגבקרביבסיסיקייםהחזיתמטה . 4



התארגנותפקודתהחזיתמפקדתמפרסמת ,טוברבאוק-16ב

 :הבאיםהפרטים .היתרבין ,ובה.המשתתפיםכוחותל

שעלהמשימותפירוטבאכאן(תה'ח'דוהתארגנות

 .)המבצעשלאשלבביצועאחרילבצעהחטיבךת

הטלפוניים.הקויםביקורת . 1-קשר

 .האלחוטיהקשרביקורת . 2
ת..והסוללוהמצבריםמצבביקורת . 3

פקודתהדרוםחזיתמפרסמת 1300שעהבאוקטובר-19ב

 Iממנהקטעלהלן ," rהמכו,עשר"מבצעלהמשךמבצע

בגזרתםיהמצריהכוחותשלהכיתורהשלמת-המגמה

החוף.באזורהמצרימהכוחוניתוקםןר'פלוג

הקשראתיסדירוחטיבתייםקשרנייקצ . 1-קשר

בחטיבות.

אתתשארנהמשלטים,העוזבותהחטיבות . 2

במשלטים.הקשרסירוריכל

הקשרםשמרלהמציאהקשרקציניכלעל . 3

 .החזיתיהקשרלקציןימיהפנ

נראהולהלןחז'ת'ותמבצעבפקודותהקשרסעיפיהיואלה

פקודתברשהקסעיפיאת "גבעתי"חטיבתפרסמהכיצר

 ,ת' rב,החט'המבצע

 , 5חטיבהמטהמפרסם , 1200בשעה , 194 & 'באוק-11ב

 ;היתרבין ,נאמרובה "'ואבמבצעודת"פקאת

 .'דחזיתבמרחבהמצריהכוחגורמי-הכונה

ספח(נקשרנספחיוציאהחטיבתיהקשרקצין-קשר

 :לכלולועליו ) 4 'מס
 .השכנותולחטיבות 'דחזיתלמטהקשרא.

לגרודים.קשרב.

 ,ח'לברורבמשלט 8לגדוד 55גדורביןישיררשקג.

מחאז,במשלטיהנגבחוזלמ 53גדודביןישירקשרד.

החטיבה.ממטה , 2 'מסתותחני-שדה' 'גדעםקשרה.

הגדודיםבין ,צרלכללתכנוןבהתאם ,ישירקשרו.

שזהבמירההתותחנים.גר'סוללותלבין ,הפועלים

ןקצייהיה ,בתיהחטירשהקקציןי"עייפתרלא

הצורך.לפי ,גדודכללתצפית

קוי-הטלפונים.שליסודיתביקורתיארגןהקשרקצין

למבצע.אלחוטיתבדממהשימושולתכנןלברוקיש

הקרבילמטהא'לשלביעבורהחטיבהמטה-מטות

 ." 101 "-ויסומן ) Ri ( "רי" :שייקרא ,) 12721254נ.צ.(

מטהו.מקוםאתגדודמטהכליגישהתכניתעםיחד

אזשהיה ,אב'דןשמעוןל"סאי"עחתומההיתהזופקורה

החטיבה.מפקד

הנמעניםהיוומי , J(כמבצעפקודתתפוצתמהינראהלהלן
 .שלה:

 . 55 , 54 . 53 , 52 , 51גדודים •

הפרשים.יחירת •

 .אישי-כים"המקורסמפקד •

 .שיאי-קובנראבא •

 ,'דחזיתמטה •

 . 12 , 11 , 8חטיבות •

נ.ט.תוסוללו 2שדהגד' •

נורחבי.ןוחיטבקצין •

הנדסה, ,)רפואיתור(שיש.ר. ,קשר ,מודיעין ,מבצעים •

צבאית.משטרהשלישות, ,תחבורה ,אפסנאותמנהלה,

מבצ((פקודתלאוקטובר-14בפרסם ) 5 'חט( 52חי"רגדוד

 :ובהואב"'"

משלטיאת 1948 'אוק 19-18בליללכבוש :המטרה

להגנה.ולהתבססולהתארגןתל'קאחוהכפר

 :קשר
יס,ול'גבהקרביבמטההקשרתחנתאתיבטל . 1

 ,אוכבהבכוהקרביהמנהלתיהמטהביןלקשרידאג . 2

להזזת ,המנהלהקציןעםהס'מניסאתויקבע

 .האספקה

וביןלעורףהקרביהמטהביןטיחואללקשרידאג . 3

 .ר ,ג ,ב ,אוהפלוגותהקרביהמטה

 , 54מטההקרבי,המטהביןפוניטללקשרידאג . 4

סוללת ,הכבדותת.המרגמוסוללת ,התותחיםסוללת

והמשלטים.הרפואיהשירותתחנתמגלי-המוקשים,

היחי"לכלמשותפיםפנס'-אורבזיהויסימנייקבע . 5

דות.

מוכניםמשאית ,יפ'ג ,טנדר-יבקררןמט :מטות

 .-1900ב

 ,ואפיראבסנשאר-מנהלתימטה

)-( 

הגדודמפקד

גבה),נלר-טוביהאמבבדרךמשלטיםהםאואפ'רס :ערהה(

 .יימ/מטכ"לבאג ,באלחוטשנתקבלומברקיםמספרלהלן
 ; "יואב"מבצעבמשך

הפציצועהשחצילפני"-האוירחיל-תא:מ 0145 ,'וקא 16

ובאר-שבע,מג'דל .ישעראל- ,עזהאתורקוטות "מבצרים"

 ."טובותהפגיעותכלכנראהלעזרןפרט

 ...בהתקפההתחילובחצותאמש"-יפתחמאת: 1030אוק' 16
בשטח",אויריסיועדחוףבאופןמבקש

 .כוחותינוי"עשנכב 113משלט"- 'דחזיתמאת: 'אוק 17

 :לשלחזקה.תה'היההתנגדותנמשכת.במקוםתבססות Jהר
שבויים". 20ליטראות. 6תותחעםאחדנושאי-ברן, 6

שצללמצרי "ונירפי"-ו'רא-הלח'תאמ : 1420אוק: 19

נפל ,הזעמעלבאוירשהיהבשעה ,נושל "בואינג"מול

 " ... "בואינג"השלנאהתמרוןשלכתוצאההימה
לכיבושטוביםסיכויים"- nאלו "מאת : 0500אוק', 20

יהראש?הכבישברשותיימיםכמהיומיים,תוךר-שבעבא

לטובתנו".פועלהזמןרבים.ושללשבוייםמובטח.לנגב
פנילביקורערך 54גרוד"- 'דחזיתתאמ : 2040אוק', 23

אתומרגיששםהתישיבהוא ,ור'ועגזכריהבשעהחצי

 .)"ההר"למבצעהכונה( ."מאודטובעצמו

יומני-האלחוט,מתוךמבדקי:בולפרטלהמשיךשיכולנומובן
הרבריםוכו',מבצעמפקורותרשוסעיפי-קמבצעפקורות

 ... 194Sב-רקשבוצעועל-אףרחוקיםכהעיםשמנ

סיכום

מפרסםהמלחמהשלבסופה .הקשרלחילנחזורלסיום,
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 ,צה"לשלשר'ל-וlקבחביקורעלכתבה "המשמרלע"יתון i(ח

 : ) 1949מאי 16 (כותבהואהיתרובין

השררהחוטהואהקשר :החילמפקדאמר- ?מהו//הקשר

העצביםלמערכתבצבאהקשראתלהשוותניתן , ..הצבאשל

 , ..הצבאשלהשדרה-חוםלא-חיל-הקשר ..האדם,שבגוף
הקשריםכלקודםאנשים,-כלוראשי'תכלקודםהקשר

ובעילוםבמסירותבאמונה,מלאכתםאתהעושים ,והקשריות

והיה .. ,למערכהבאוצמודיםהאלחוטומכשירהסטן .. ,שם

נשקנוטוחאתשהאריןממש,לנשקשהפןצנוע,מכשירגם

ביוני-דואר , ..אחתלאנפלנוובלעדיועמדנו,הקשרעםהדל,

במצברי-הזרםשאזלשעה ,לאומכב'-סשיירתאנשיהשתמשו
הם/ן.

הראשוןבסיורהשתתף "רץאה"העיתוןשלהצבאיסופרוגם

ממאמרקטעיםוהנההשחרור,מלחמתאחרי ,כח'ל-הקשר

 : ) 1949מאי-17(בבעיתון

ביןהקשר ,היינוהסטטי,הקשראתלפתחעומדהקשר//חיל

סמליםלאימוןדגשהושם-1947/8ב ..ומרכזיה,הארץחלקי

שללדבריומודרני,בצבאהקשריםאחוזכאשרקשר,וקציני

מכללאחוז 12הוא ,הכתביםאתשאירחחיל-הקשר,מפקד

אוזששידרזהחיל-הקשרהיההמדינההכרזתביום ..הצבא,

לכל ,תחנות-250בשודרושםב/'לארהברדיו jו-גור' jבנאים

 , ..המדינהרחבי

מכשירי )קשרמכשירישלבתצוגה(השולחנותאחדעלוהנה

הצבא,שלשוניםלסוגים ,ושח-כעגב-שחשח-יד,:לאישראצב

הק-חילמעבדות ..למשוריינים,ומכשיריםלרגליםמכשירים

בעליאוהבריטי,בצבאותקבעלימומחיםטכנאיםשר,

כן ..מכשירים,שלשוניםבסוגיםמטפלים ,מהארץניסיון

 ..בנגב,פעלומהן ,תוהניידהקשרמכוניותאתלראותלנוניתן
האי-מרכזואתהצבאיותהקשריונישובכיאתגםראינו

השלום,סמל ,היונה ..במלחמה,רבותפעלוהיוניםשלהן,מונים

מוצאיםוהשלוםהנשקשביתתימי ..למלחמה,היאאףגויסה

זובזעיןתחנההקמתחשובהלכן ,בידיהםפנויוזמןהחייליםאת

 '/ ..תזיק,לאלאזרחיםוגם
לחיילים,בידורלשידוריתחנההקמתעלנאמרזהמשפט(

 ,)"ל//צהגלי//לאחר-כןהפכהזותחנה

עםמידהצבאייםהכתביםחיל-הקשראתראוכי-כןהנה

מלחמותשתילאחר ,העצמאותובחג ,השחרורמלחמתתום

ויחדהעבראתזוכריםאנו-נוספיםנצחונותושנינוספות

גםואתו ,מאז/ל/צהוהתעצםהתפתחכיצדאנורואיםזאתעם

והאלקטרוניקה,חיל-הקשר

שולייםוהערותב(זוורות

וספק'לטקממשר,ך :חלקים-3מהמורכב ,נייחמכשיר :ו 8טק'ב) 3 (

בתחוםמכשיריםשניהם ,נישאאלחיטמכשירהוא 38ק'מבוח,

בעלכצבא ,בהםמצוירהיר,המצריוהצבא ,צ"מה 12ערג,"הת

בריטיים,ארגוןוןואימ

) I המצריהפולשלמוגבעתיחטיבת" )ןN , '304-303עמ . 

מאת Nהעצמאותמלחמתתורוק" ; 147רועמ ,"העצמאיתמלחמת" )ן"(

-1חוברת(ך"מה/מ"אגאב,"וי"מבצע :רךול 356 (, 

לפניהוצאההחטיבה ,וניתוקמראשיתבנגבשהתהנגב"ור"ט'ח )ב"(

לוהגרהמוטסבמבצע ,הארץבצפוןמחרשןולארג ""יואבמבצע

סיםומטגיחות-417ב(הישראליהאוירחילרירוהושב"אבק",

 2000החליףוציורטוןאלפיים )הלליבכלטיסות 8ב' ,בושוךוהל

חמים,ול

 !בואבוריםלכתיבתהזבונה
לפרסוםמקצועייםבמאמריםמעוניינת IIואלקטרוניקהקשר IIמערכת

 :הבאיםבנושאיםבירחון

הזעיר.הגללתחוםהמוצקהמצבהתקני ..

 •חדישותתקשורתשיטות ..

 •ההספקמקורותבשטחחידושים ..

 .ם·חדישיאלקטרונייםורביביםמעגלים ..

 •אלקטרוניותבמערבותמחשבים ..

 .מחשבבעזרתאלקטרונייםמעגליםתיב~ו ..

 •שמעמערבות ..
~ 

ספרתי.מבשור ..

 •חדישותמדידהשיטות ..

 .צבאיותקשרמערבות ..

 •וניווטגילוימערבות ..

מעובדים,אומתורגמיםמקוריים,להיותיכוליםהמאמרים

 :אלהמקורבציוןלשלוח :ישהמאמריםאת
ל, Iצה/ 11060ד,צ, Iואלקטרוניקה//קשר Iמערכת

lשכר-סופרים.ישולםבירחוןשיפורסמומאמריםבעבור ' 
~I 
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"אהיד"במבצעהקשר

גביסא"ל

אתלפרוץנועדאשר"אהוד",למבצעהרקעוא.חריי':'קהאתמתארזהמאמר
המערבי,הגליללשחרורהדרן

והואבנהריהשכנהאשרהמרכזתבתחנהכאלחוטואזשימשהמאמרמחבר
יומנועלבמאמרמסתמךהמחברהמבצע,שלהקשרבקיוםפעילבאופוהשתתף
הספרועלצפוו""מערכותכרמלמשהשלספרועל ,) lב"מערכות"(פרסוםעלהאישי,

הסטוריה,מטכ"ל/ענףבהוצאתהקוממיות",מלחמת"תולדות

'-

המבותקהמ:נרביהגליל
מחוץאלהוצאהגליל"), IIייקרא(להלןהמערביהגלילאזור

-29מההאו"מ,שלחלוקה" IIההחלטתלפיישראללגבולות

ביותר,הקרובהיהודיהאזורמןנותקהגליל .) 2 ( 1947בנובמבר

 , 1948מרץמחודשהחלשבמפרץ,הקריותואזורחיפחהעירהיא

רבת-ערביתעירההםבימים(שהיתהעכוהעירנאשר

עין--חקריותבצירדרכה,שעברהכבישאתסגרהתושבים)

נחריח.-שבי-ציון-עכו-~פרץג":

 :הבאיםהיהודייםהיישוביםשכנוהגלילשלזהארץנחבל
ואילון.מצובחחניתח,יחיעם,נחריח,עברון,רגבח,שבי-ציון,

מרו-כשהםהחוף,בשפלתשכנוהראשוניםהיישוביםארבעת
היישוביםוארבעתסגור,יהודיגושכעיןומהויםקמעהנזים

יחיעםבפינתו,אחדכלהגליל,הריבתוךשננוהאחרונים
בגבולחניתחכיום)(מעונח-מעלותלתרשיחחבואנהבמזרח,

נותק,זהחבלשלהיבשתיהקשרומצובח,אילוןונמוההצפון,

סגרועכולעירבנוסףכאשר , 1948מרץמחודשהחלנאמור,
וה-יחיעם-נחריחהצירעלכפריםמספרועודהערביתכברי

ממערב,ומצובח,אילוןחניתח,עלסגרוובאסחא-זיבנפרים
בנחריחמאולתרמנמלזעירספינותקשרפותחבים-התיכון,

תמונתהיתהזוחברת-החשמל.שללמזחחיפח,מפרץאל
בדרך"ההפרעות : ) 3 (כרמלמשהלתארהיטיבאותההמצב

היתה , ..והלכהנחסמהוהיאותכפורבוהמערביהגלילליישובי
הלכוהחסימות ..חללים,בנווהפילהתחבורתנועלאשניתכת
 ...והוסיףהחמירהמערביבגליליישובינושלמצבם ...וגברו

מנותקים.היוויחיעםמצובחחניתח,אילון,שבהרים,ויישובינו

אתחסמווכבריבאסחא-זיב,כגוןועזיםגדוליםנפרים
 .) 4 (הדרך"

וכשלובהליהי:נםהשיירה
שיירתפרצהלחודש, 27-26בימים , 1948מרץחודשבסוף

עלתהלחודש-26הביוםלגליל.עכודרךהקריות,מןאספקה
פעמיהשמהולמחרתואילוןחניתחלמצובח,מנחריחהשיירה

בדרך.להשארבומאחרלמטרתההגיעהלאזושיירהליחיעם.

הערביםלהיעצר."אולצהוהיאבמחסומי-אבןנתקלהכבריליד
 ) 5 (איש 47השיירהאנשימביןוהרגוהמכוניותאתתקפו

ה-כשלוןאחרי .) 6 (בנחריחבבית-הקברותלמחרתשנקברו

מוחלט.יבשתיבמצורונשארנולחלוטיןהגלילנותקשיירה,
זותחבורהבדרך-הים.זעירהתחבורהפותחהלעיל,נאמור
באמצעותנגררואשרפלטפורמותמין"מאונות",ע"ינעשתה

זו,בדרךהמנותקלחבללחזורהעונגהיהליגםסירת-מנוע.
התל-אביבימהאוטובוסירדתיב.יבתל-אבחופשהבילוילאחר

הגעתיהפתוחביםובשיטחיפה,במפרץהחשמלחב'במעגן

קצרהשחיהלאחר ;נחריחחוףמולאלשעותמספרכעבור
 ...חבריביןעלהחוףנמצאתי

חבלשלהקשרביחידתאלחוטן-דיבורתקופהבאותהבהיותי
ליישו"שהעפילורגליות,לשיירותמדי-פעםהצטרפתיהצפון,

"בלילותקשר.הוראותאליהםנושאאניכאשרהנצורים,בים
אספקהוצורכיתחמושתשכמםעלעומסיםההגנהבחוריהיו

-ברגלהמנותקיםהיישוביםאלדרכםועושיםביותרהכרחיים
עשתהההגנה , ..וסלעיםבדרכי-קוציםבבוץ,בגשם,באפלה,

 .) 7ולסעדם"(להבטיחםהיישובים,עללגונןיכולתהככל

המ:נרביבגלילההגבהארגזן
כביכולהמקבילותמסגרות-גגבשתימבחינים 1בציור
עלהבכיר"כרמלי"חטיבתמפקדהיהלמעשהאךבסמכותן,

"צידוני".נפתמפקד

ובגדודיהרבתיחיפחעלחלשה"כרמלי"חטיבת •
משחהיה(המח"ט)החטיבהמפקדחיפח,בניבעיקרשירתו

א'חזית-חזית-חצפוןעלהפיקודאתקיבלשאחר-כךכרמל,
בנוסףהיתה,החטיבהכמח"ט.מקלףמררכיאותוהחליףואז

המור-בעיקרו,ניידכוחרבתי,חיפחשלהמרחבעללשליטתה

 •-23ו , 22 , 21הגדודיםמןכב

שהקיפהנייחת,ארגוניתמסגרתהיתה"צירוני"נפת •

יחיעםנחריח,עין-חמפרץ,רמת-יוחנן,חקריות,מרחביאת

בתיחוםבנקליבחיןאלה,יישוביםאחריבמפההעוקבואילון.
הנפה.שלהגיאוגרפי

היהו-ההתישבותאתשכללהמרחבי,החבלהיהחצפוןחבל
בן"(המפ"ן)היההנפהמפקדהמערבי.בגליללעכו,מצפוןדית

ליחיעם.השיירהבראששנפלז"ל,פכטרעמי
שביןבגבולללבניםחרושתביתלידשכנההנפהמפקדת

' j בנחריח,שכנהחצפוןחבלמפקדתלקרית"מוצקין.רית"חיים
ימים),באותם 67מס'(טלפון

ובהבלבב,פההקשר

 :ראשיותדרכי-קשרשתיהיולנפה
ב-שפעלהא"מ) :(להלןבאלחוט-מורסנפתיתרשת •

 .) 2(ציורב"הגנה"הקשרשירותשל"אבינועם"שיטת

ביוםבפנסי-הליוגרףא"ר) :(להלןאיתות-ראייהעורקי •

 .) 3(ציורבלילהובפנסי-לוקאס

פירוטהנפתית/חבלית."אבינועם"רשתמובאת 2בציור
היתההרשתמרכזתכאן.הובאלאיישובי-הנפהביתרהתחנות

והמבודדיםהמנותקיםהיישוביםאתכללהוהרשתבקריות,
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פלןגות

ההגנהשלהארציה.המט

חבל חבל

הצפון

נהריה

שבי'ציון--t--רגבה

יחיעםכוצובהעברוןאילוןחניתה

המערבי,ןהגליללחיפהה"הגנה"שלפיקןךמרשם- 1ציןר

בהריהשימשהבשפלת-החוףאשרהיישוביםלארבעתשבחבל.
בלב.דובאיתות-ראייהבטלפוןהיהאליהםוהקשרא"מכתחנת

(במקרה ) 8 (כלשהןאותיותמשלושמורכבהיהבא"מהרשתשם

חודשבסוף .)"רשק"למלההאותיותשלושהצטרפושלפנינו
"אבינועם"רשתאלחוטנישלמסודררישוםנערך , 1948אפריל
 : ) 9יישובי-החבל(לפיהשמיהשיבוץפירוטולהלן

כמצובהכבהריה

כוכב'שמשוןליידנבאוסמר'ס

מ'לקוששרהכץראובן

'ןוט'לכרמל'ה
.. 

כיחיעם

שורץשושנהונםק' Tר'(דצ'רה

ל'פש'ץאברהס

כחביתהכאילוו

ו'סמןפועהאב'

שרפהבןטובה ,גדבורה

פוזרמר'ס , '1מר'ס

התחנה,עלהאחראישלשמןהואיישובבכלהראשוןהשם :הערה

היתהלמעשהאךרשת,כעין ) 10 (בא"מפעלה"אבינועם"

:המר-רגילהא"מברשתמאשרשונההעבודהשלהטכניקה
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אתשרשמהואחרי"הרשת"בשיטתתחנותיהאתפקדהכזת

בתדרהתקשרה-כפופהתחנהמכל(מברקיס)היצע-החומר

להחלפתבקשראיתהועמדהתחנה,לכלנפרדדאז) "ףכת,,(

"אבינועם"מהיותגםנבעהזוששיטהלזכוריש .מברקים
בארץ-ישראלבלתי-חוקייםהיוברדיווהשידוריםבמחתרת
בריטי.בשלטוןעדייןאזשהיתה

חש-בגללהופעלו,לאא"ד) :(להלןאלחוט-דיבוררשתות

רשתהקימובלבדניידיםלמבצעיםכאשרהשידורים,איות

המבצע.תוםעםמיידנסגרהאשראחרת,אוזו

חבלשלאיתות-הראייהעורקיאתרואיםאנו 3בציור
עורקית,והיתהבאיתות-אורהיתההקשרשיטתבלב.דהצפון

הקשרהיהלרובכאשרבלבהתחנותשתיביןקשר :כלומר
תחנהעםקשרותוך-כדיבמידה . iכפופ:תחנהלביןהמרכזתבין

"המתן"הסימןאליההוקרןנוספת,מתחנהקריאהנתקבלהאחת,

התחנהעםהקשרשנגמרעדהמתינהוהיא ,)"שא"(האותיות

הקודמת.

ליחיעםהשיירהשלהפריצהניסיוןנכשללמרץ-27ב

חבריםשלקטנהקבוצההאסון.גודלעללנונודעערבובאותו
עםלבהריה.ברגלולהגיעמסוף-השיירהלהימלטהצליחה

תושביורוב"ההגנה"חבריכולנו,עיניהופנוהחשכהרדת



ןואילחניתהוצובהכיחיעסנהריה

קשר

קרית-חיים

-זבולוןנפת

JI צידוני" 

 ,-18נוקרדיומכשיר \;,}

ומשדרקלטוכשכללט
 .נפרזיס

 .המערביבגלילאבינועס""רשת- 2ציור

המרכזתהתחנההיתהשםמגדל"המים,לעברהנצורים,יהרבה
האורשוךשחשבגועינינונתקלובמזרח .הראייהאיתותלש

 .יחיטםלש"הראייהאיתותתחנתהיתהמתוכוהבוקעהיחידי
ההתקפהאודותיחיטםלשידוריהמתנווהולך,גובררוחבקוצר

והגיעפרץעבר,הראשוןשהמשורייןלנונודעהשיירה.על

בהמ" .).שג.-במשורייןונהרגנורה(המ"פליחיטם
שהיתהרפואית,לעזרההשבקמברקיודרושהערבךש

מספרהיו .) 11 (אליהםהגיעהלאשיירהשבלהגיעצפויה

ל-מיוחדות.למטרותא"רבעורקידופןיוצאותרויותשהתק
לעמודכדיבחיפה,הכרמללחראילוןביןקשרקוים ,דוגמה

וליחיטםלחביתהגםלחיפה.מאילוזפונושהילדיםעםבקשר
חיפה.עםכאלהר"אעורקיהיו

\.. 

יערה)(כיוס 2משטרת"באסהבגרפעולה,ה

 ,הנפתיהקשרלקציןנקראתי , 1948באפריל 23פסח,בליל

(בציורליהוסברניירפיסת"על .בבהריהזמןבאותוההשש
 , 2בבאסחטרהשהמתחנתעללהתקפהלהצטרףשעלימאולתר),

המשטרה.שלהרדיותחנתאתהכיבוש,אחרימשם,ולהפעיל
ואחריבבהריהלמרכזתאקראשבותדר"העבודהאתקבענו
ליצפויומההאנטנה ,ירשהמכאודות ""טכניותאלותשמספר

רגלית.יירהשבצפונה,הסדרבליליצאנו-שתיכבש "ב"תחנה
לשפעשמלהנותזכינוםשמצובה,היתהונהשהראתחנתנו

המשקבעופותלהשתמשהכרחאזהיה I(כזכורטעימיםעופות
 .).ש.ג-לאכילהאחרמזוןלקבלאפשרותמחוסרלמאכל,

לחביתה,עלהאחדחלק:יירהשההתפצלהארוחת"לילה,אחרי
לאילון,העפיל ,אני ...גםהייתיבוני,שהוהחלקהצפון,בגבול

-בתביקרתיפסח,שלא'יוםלמחרת,בוקר.לפנותהגענולשם
אתהאלחוטןחבריעםשניתבדקתיאילון.שלחנת"הרדיו

מיששונהיותר(מאוחר 20המק"שלו,הנישאהרדיומכשיר
למבצע.ומוכןמכוילירשהמכשוידאנו .).שג.- 300למק"

ישהאירושכקשמשיחברי :זוהיתהבינינוזזלוקת"העבודה
אנועואניהמכשיר,עםהמפקדבקרבתינוע;הואהמפקדלש

וכשאניבשעת"הצורך,לואפשריליף .rכמחבורת"הפיקודבסוף

בלילהתחנה.להפעלתהשהכבוטרהשלממיידלהיכנסמוכן
למרגלותעדלאילון,מדרוםבואדי,צעדנו 1948לאפריל 24ה"
שהתבצרהכוחהסופית.להתקפההכוחנערךםשטרה,שהמ

מורכבהיהזהכוחמאו.דעזהאשעלינוירקהמשטרהבתוך

וסירבובתוקףהתנגדורשאוטריםשומספרערבינט'מסרג

בדיבוריםאותםכנעשלהכוחמפקדלשניפיון(היהלהיכנע.
המצודהעלההתקפה .)ש.ג.-בפיוופצעוהובוירוהםאולם

מתוךחברים 2 .אילוןלעברפצועים 4עםונסוגונונכשלה
 2Sב"בלילה,למחרתהאלונקות.על ,בדרךנפטרוהפצועים

םשומלמצובהלאילון,מצפוןרה,יריקבואריירדנו ,לאפריל
1 (לכחריחכנויזt,המ ויהרדירשמכחר.שעםהגענואליה ,) 2

רשהקירותשעל"ידימופעללהיותזכהלא 2באסהבתחנת

הצפון.חבללש

"בן-עמי"מבצעבטרם

מקיימיםאנושכבדרך,שהמדינהמןהשביבמנותקיםוכ,ך

מסוגראחדכלשכהצפון,בחבלחיינוהמפרץ,עםימירשקרק
כולםהיולילהכל .וחיפחהכרמללעברבלילותוצופהביישובו
האיתותפנסיהבהובאתלתפוסכדילעלטת"הלילהמצפים

 9ה"ביוםש ,מסופרכרמלי""!בספרבחבלרשהקאתהמקיימים

רותשאפעל ) 13 (ה"הגנה"לשהכללילמטהנודע , 1948למאי
כוחותתשפליעםבבדבד"חכיתה,אתיתקיףהלבנוניהצבאש

ה"לידהסוריהצבאעםשלהיפגתהאמגמתו ;הסוריהצבא
לערךשאי 2,000לשבעצמהבהתקפהםשמלצאתכדיריות,וי

מצובה
תהניחילוןא

רגבה

הנפה-חיים-קרית

 .המערביבגלילאיתות-הראייהעורקימערכת- 3יורצ
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לדחותאיןכיההכרהבשלהאלהידיעותבעקבותחיפח.על
להעביררשתאפרשאפריצה ,המערבילגלילהדרךפריצתאת

יבידהמוחזקטחשהאתתטהר ,וביםשהיילחיזוקוציודאספקה
 ).ג.ש-שלי(ההדגשה'תאלטר'טור'רצ'פותותיצורהערבים

בגלילהכוחותלביןבחיפהה"הגנה"כוחותביןישירוקשר
 .לנהריהמצפוןשמהמשקיםהילדיםאתלפנותסוכםכןהמערבי.
 .) 1 ';(אחור""מבצעםשבנקראהללוהיעדיםגתשלההמבצע

הקרבותורת"ש :כךהמצבהערכתמתוארתכרמללשבספרו
היאלתספוקם)ליישובים(פריצות-הפתעהאלהוהפעולות

 ,"בן-עמי"מבצעהואוהנועז,הגדולהמבצעאלשהוליכתנו
lהמערבי"(הגלילשלוהמלאהמוחלטשחרורולידישהביא G (. 

 .ליחיעםיירהשבנפלשפכטר,בן-עמילשמושעלנקראהמבצע

הוחלטרשכא , 1948מאיאמצעלתקופתמגיעיםאנווכך
 ""כרמליחטיבתבאמצעותהאזורשכיבואתלבצעהמטכ"לי"ע

בפיקודו ,הצפוןוחבל"צידוני"נפתלשמקומייםכוחותובסיוע
טחשהלשרציפותליצורהיתההמבצעמטרת .כרמלמשחלש
אתשלכבוובי-ההר,שייוכלחילבחרעדבמפרץהקריותביןש

 ,המנדטוריהגבולעלבדרךשהמדינהגבולאתולהציבעכו
היהש ,המבצעלשוןשהראהשלבללבבון.ארץ-ישראלשבין

ואילון,מצובחחביתה,לבחריה,הקריותמןבשיירהפריצה

אתולפנותת,שותחמומזוןלשאספקהלשםלהביאעל-מנת

 ."אחור"מבצעםשבנקראלחיפה,הילדים

"אחור"כצע iמ

המבצעלתיאורנעבורועתהלמבצעהרקעאתתיארנוכהעד
נכתבש ,לישאישי:יומןםיהבאהמקורותעלבהסתמך ,עצמו

 ,"מערכות"בחוברתפורסםש"כרמלי"מספרהפרקההם,בימים
 .כרמלמשחשלוספרו

אני 2.100משעה-המישייום , 48מאי 13 " :יומנימתוך

יהיהוהשיירה.עין"המפרץעםרשקומקייםבאלחוט,עובד
קדמהך,שבהמיתוארש ,זהבלילהלפעולות ."מענייןלילה

היינולאשח,יבבחראנו .ריכוז-כוחותלשאינטנסיביתפעילות
עוגנתספינהלפתעראינורבה,יםשאנתנועתלראותרגילים

 ,סנש""חנההספינהזו(היתהממנהנוחתיםוחייליםהחוףמול
ממנה,הורדנוואזהחוףמולפעםכברשעגנההמעפילים,ספינת

בפיקודחייליםהספינהמןנחתוהפעםמעפילים).,ךשבליל-חו

ז~ותושזכורני .)"ד"חב"בקיצוראזכונהש(בן"רורהייסהמ"פ

החבלשלהרדיובתחנתקיבלנוצ,"לפנהבמאי-l2ביום,
ירדתי, .ת-מפקדים .rלשיבן"רוראתלמצואהנפה,ממטההודעה

 ,הצבאהתכנסותמקוםשהיההים,לחוף ,לתחנהכאחראי

נושחב ,לתחנההובלתיו- ..אותומצאתירשכאתיו.שוביק
אתלומסרנו ,-190המקלשהמרופדותהאוזניותאתושלרא

לקריההמסתוריתוהשיחהאות-הקריאה,ואתבידןוהמיקרופ

ולמקורות- "צלחתל"קרוביםהיינוהקשרים,אנוהתקיימה.
שהייתיואני,לקרותעומדהיההושמשכתמידוידענוהמידע

בסוד-העניינים"נכנסתי"לאועדייןובתפקי,דבגילצעיראז
ונאמרעלי,לאחראי )למאי-13(הצ"אחהיוםבאותונקראתי

מיו--רשתמרכזתלידבעצמיאעבודשהלילהבסודי-סודותלי

לעבודהכוחבייהיהז-L 'כדילישוןשאשכבמוטבולכןחדת,

 .בלילה
ניםיהקצכליועמלחוףהגעתיקטנהמנועבסירת"
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 /קטתיבב .'!ימבן-ע"מבצעעלפקדשהמטההחטיבה,טהממ

 .הפעולהתנוהלממנורשאהמטה,לשמעונונקבעהחולותלעש
על-גביושנפרפותמוהפוןלוהטרש-הקיירשמכהותקנומייד

המו-שלברחובהיעברתותשמשבין-ה ...העירומיםולחנותשה
 .ותלוחוירק ,ביםוטובלתרוגעת ,קטהשהיתההיא;בהריהבהש

העולםעםשלההיחידרשוהקמצור,לשחודשייםמאחוריה
השחרלויכאבאותלכתשהממוהחרדה ...םיבהיההחיצוני
ךשבמחוהוכןטלמוחבסודמרשנהמבצעשאף ...בפניהקמטים

מיטבאתבוותלובריאותיהםביםשהתווהושמנ-המחתרת
(16תקוותיהם II (. יבמא-13הבלילבנהריההדבריםפניהיוכאלה

 .) 4ציור(ראהילהלאותושלהקשרממערכתחלקנתארולהלן

חלוץנופקד
נואסףופורץהשיירהעיו-המפרץ

ותחנותיישוביס
שאינס ,נואזיניס-r--'--ן---

ברשתקבועים

השיירהרשת

190 

 2חטיבהמטה
 .בנהריה

נייח.נוכשיר , 19בנוק"רזיןתחנת 8

e נייזתרזיותחנת. 

 oס

c7 אזנה.'בהרזיןנוכשיר

 ."אהוד"בצעלמרולחוט-דיבאשתר- 4רויצ

 .אהוד""למבצעיוחדתמד"אתשרהקימה ""כרמליבתיחט
שלתות-הפנימיותשהראתכוללאינו 4בציורהמתוארםשהמר

ברשתאחדכלפעלו;אלהבמבצעשהשתתפווהפלוגותהגדודים
רשתאתרואיםםשבמר .)ךשבהמיתוארש(כפימשלוא"ד

ה-(זהובלוו""במלון ,בבהריההחטיבהמטהרשכא ,ירהשיה
תחנותהחטיבה.כמפקדתשמשמ )..שג- "בחולותקטןבית"

ה"להוראותבהתאםלפעולכמובן, ,המשיכור"וא"אבינועם"
(הגר--191מקירישמכ ,הניידותהאלחוטתחנותהרגילות.קשר

הותקנומה"צ) 12-2שלג"תירישמכ ,-190מקשלהניידתסה

באמצענעהבן"אריצביהמפקדתחנתרשכאוריינים,שבמ

רשהק .המאסףובסופהפורץ-המחסומיםהחלוץלפניהיירה,שה

קשרהיהתל"כפוליון,לששהכיבומפקדאבכון,א'שללכוח

לטין"התלמןדיווחלחשזהכוח .-20במ"קקצר-טוחא"ד
כאשרלבהריה,יירהשת-השברהדיווחהועברםשומהמפרץ,

שמשוןביומנועל-כךמדוח .השלנעמאזיניםוביםשהיייתר



אותהמלויםואנוהקריותמןיוצאת"השיירה :המספרממצובה
מופתעים ...שלנוהשחורההקופסהבאמצעותצעד-אחר-צעד

הפר-עלבעצמוומנצחבבהריהנמצאהמח"טכילהיוכחאנו
מקומיאתתופסבעודי ,וכךנ) 7 ( •••בחרדה"מאזיניםאנו ...עולה

שלהמולהבחדרסביביכאשרהחטיבה,שבמטהבמרכזת
-"קאמל"(סיגריותסמיךועשן-סיגריותהקציניםשיחות
השיירהלצאתהיעודההשעההגיעה- ).ש.ג-ןזוכרים

השיירהמעברתיאורעלנדלג . 2100השעה ,)נ 8 (מהקריות
לקריאתוהמתינהשם-המפרץ,לטין-ותנועתהכורואביבמחסום

ביומניממזרחו.לנועואפשרנקי-בפוליוןשתלאכבוןא'של
 ) 0015שעהלמאי 14(כלומר, 2415לשעה"קרוב :רשמתי

רבעי-השעהשלושתכעבורתל-בפוליון.עלההתקפהנפתחה

 !נכבש"התל :טין-המפרץמודיעה ) 140100עהשב(כלומר,

שלכמרכזתאני,לזוז.מתחילההשיירה "!בומתבססיםאנו
למפקדהגלאתונותןהרשת,עבודתכלאתמפסיקהרשת,

שנייההפורצת,במכונהאחת :תחנותשלושבשיירההשיירה.
במפקדהאצלנובמכונית-המאסף.ושלישיתבמפקדה,באמצע,

שוקעיםבמנוע.קלקולבגללונעצרתנעההשיירהתרגשות.ה
הכביש".עלעוליםולבסוףוץבג

עלבאשוחיפויתל"בפוליוןעלההתבססותעםכאמור,
כבישלכיווןלתל,ממזרחמטין"המפרץ,זונעההשיירה,

פקודהקיבלההשיירה" :כרמלמשהכותבטבו-צפת.
 ).שג.-כבושהתלכיטין"המפרץאישור(אחרילזוז
ומ-משובשותוהדרכיבעקלתניות,בדרכי-עפרנעהוהיא

בבוץהראשונההמכוניתשקעהמהרהעדמהגשמים.מוסמסות

אתגוררשהתחילטרקטורהובא ...להוציאההיהואי-אפשר
שעהולאחררבבעמלגדולה,מתיחותתוך ...השוקעתהמנונית
הארוכהבשעה ) I(ט l/טכו"צפתכבישאלהשיירההגיעהארונה,

השולחןעלישובכשהואהמכשיר,לידמעליהמח"טגהרלעיל,
ב-ברשת-הרדיו.מהנאמרמלהאףלהפסידשלאומשתדל

לעייפהעמוסותהיוהמכוניותאך ... " :קוראיםאנו"מערכות"
התשתיתנשתבשהזו,אחרבזו ,משאיותכמהבדרךומשעברו

(טין"ממשקי-הסביבההטרקטוריםבה.שוקעותהחלוומכוניות

בהעברתמסייעיםוהחלוגויסו ).ש.ג-וכפר"מכריקהמפרץ
שקעהאשראחת,למכוניתפרטהקשה.הקטעעל-פניהמנוניות
התורפהקטעדרךהיתרכלהועברובמקום,תקועהונשארה

קוראיםאנונוסף,שלישי,ובמקור ) l/(20טכו"צפתכבישעלועלו

באש-מלווהכשהיאנעהבטין"המפרץ,הכןשעמדה"יחידה
אחתטכו"בהריה"צפת.להצטלבותסמוךשהגיעהעדאויב,

-שלי(ההדגשה ) 21 (נהרגו"בהניהושביהתהפכההמשאיות
יירות-תספוקתשבהיה,שמקובלנעיר,נהגיםשנילעניין .).ש.ג

רזרבהשלבמגמהנהגים,בשניהמשאיותאתלאיישמבצעיות,
 .היפגעותאוברכבתקלהשללמקרהוסיוע

 :ומספרהיומןיך wמנעקף,והתלהדרךנפתחהונאשר
מגיעיםמחסומים.ארבעהפריצתתוךמהירה,ההתקדמות"מנאן

זיפזיףמכונית ...נעצרתהשיירהגוברת.ההתרגשותלסמריה,

ע"ישנחפרהלתעלה(הנונה "!התעלהאתוממלאתמתקדמת
-לכלי-רכגכמכשולושימשהלרוחב-הכביש,בואדי,הערבים

הכפרבתוךלעבורהשיירהעלהיה ... " :כרמלמספר .).ש.ג
שלבאמצעוהעוברעצמו,והכבישסמריה,המבוצרהערבי
ומפקד ) 22 (מכוניות"למעבררשכהיהולאחתוךהיההנפר,

t. 

עלינופתחולכמריה,"כשהתקרבנו :כותבבן"אריצביהשיירה,
תעלההערביםע"ינחפרההכבישבתוך ...עזהבאשמשם

שהוכנהזיפזיף,מלאהמכוניתהמעבר.אתשחסמהעמוקה,
לתוךמטענהאתשפכהלמקום,הובאהבשכי"ציון,מראש
 .) 23 (הדרך"אתופתחההתעלה

שבי"מול"החלוץ :ביומנירשמתיזהמכשולמעברלאחר
לכניסה(הכונהלבהריהלהיכנסהוראותלונותןאניציון.

המכוניתנהגעברון.לקיבוץהפניהמולהמושבה,שלהדרומית
 ).ש.ג-לוהסברתיואנילפנותהיכןבדיוקידעלאהראשונה

המפרץמעיןהובלתיםאניהמאסף.ולבסוףהמפקדה,אחריו
וגאוה.התרגשותמלאואניאשכחלאזהלילהלנהריה.
שעמדהואואניהמערבי,הגלילכיבושתוךדרךפרצהשיירה
האלחוטניתליהודיעהכאשר "!בדיבורמתמידבקשראיתה

במרכז,המושבה,בתוךכברנמצאתשהיאהמאסף,שבמכונית

אופני,עלעליתיהתחנות,לכלב"חסל"התחנהשסגרתיזכורני
פנים-אל-פניםולפגושהפלא,אתבמו-עינילראותוירדתי

מפקדמספרגלי-האתר.מעלהלילהכלמולישעבדואלהאת
לק-המושבהכליצאהלבהריה,השיירה"משהגיעה :השיירה
עמדורביםבעיני ...סוערתפניםקבלתזוהיתהראתה.

אףכחולמת.היתהכהריה I/ :החטיבהמפקדנזכר .) 24 (דמעות"
המושבהתושביכלהיוביותר,מוקדמתהיתההבוקרששעת

מעברהבאיםאדםאומכוניתנראולאחודשייםזהבחוצות.
25טכו ) ••• /l ( 

מתקינההשיירהכאשרולנוח,לישוןנפניתי 0700בשעה

ל-הדרךפריצת"אהוד",מבצעשלהשנילשלבעצמהאת
שלגדודיםשניעסקובבוקרשישייוםאותוואילון.בזצוכה

ובטיהורפלוגות)שתיעם 21(גדודא"זיכבטיהור"כרמלי"
הקשרכאמור,פלוגות)שתיעם , 22(גדודובאסההצומת
קצרי-טוח,נישאיםתג"מבמכשיריהיההגדודיםשלהפנימי

שמעללטוחיםלדיווח,מכשיריםהכוחותברשותאיןכאשר
-14הלערך, 1000ובשעהכהוגן,לישוןהספקתיטרםק"מ. 5

יוצאת"השיירה :ביומנירשוםהמדינה)הכרזתלפני(יוםבמאי
אותםמובילאני !השינהמתוךנקראתיבעבודה.שובואני

-הישנה(העלייההביתהכביש-כאכהסיבוב-ל"א"זיכ
 I/ !ומצוכההביתה ,).ש.ג

כש-א-זיב,אתהתוקפות , 21גדודפלוגותאתהקורותעל

בפירוטלקרואניתןמאחור,איתםרדיוקשרעלשומרהמג"ד

שתיבןהביתבטיהור 22גדודעסקזמןאותוב"מערכות".

 .סאסא-ראש-הבקרהצומת(כיום, ) 26 (בצומתהקומות

עלובהתקפת-טיהור ).ש.ג-שםנמצאותעודןהביתחורבות
פלוגותשתיכלל"הכוח :המג"דמספרכאכה.הערביהכפר

ארוך-קשרמכשירשוםברשותנוהיהשלאמאחרסיוע.ליחידת

דרךהפעולהתוצאותעלהידיעהאתנעבירכינקבעטוח,
2מצוכהמשקשל"אבינועם"לרשתהשייךהקשרמכשיר 7) /l (. 

אלחוטןשלתיאורוהנההמג",דשללתיאורוכשהשלמה
אניביתנו.אלמתקרביםוהשיירה"החזית :הכותבמצוכה,
רואותשעיניאתהפעולהלמטהישרומודיעלחלוןמבעדמביט

חק-אתמקיימיםבאכה,אתחתוקפיםהכוחותשומעות.ואוזני

אתמעביריםאנוממצוכה.וחוליות-אתתיםרציםע"ישר
 .) 28 (החטיבה"למטחהאלחוטבאמצעותשלהםהתשדורות

כאשרימים,אותםשלוקשרשליטהלקשייכאןאנועדים
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קציןארוך.טוחבגלללמח"ט,ישירותלשדריכולאינומג"ד
-איתותחולייתיוםמבעודהכיןכרמלי","שלהחטיבתיהקשר
בלילהדרכהאתעשתההחוליהוהליוגרף.פנסבדגלים,ראייה
התחברה , 22גדודשלהכוחאלבאכה,עלההתקפהשלפני
למצובההגדודביןרשכעורק-קשלשמהיתהועתידהאיתו
מצובה.שלהאלחוטןשמשון,לעילשתיארכפיבאלחוטומשם
להכניסהיהניתן ,בנמצא-20מקמכשירעודהיהשאילומובן

נוסףמכשיראבלהגדוהשלהתג"מלרשתמצובהמשקאת
מתוךבפרקתוארשלאנוסף,קשראמצעי ...בנמצאהיהלא

נעושוהטרחרבי-העצמההרדיומכשיריהם"כרמלי",ספר
 1030בשעהמכהריהכאמור,יצאה,השיירהעצמה.בשיירה

צפונהיכהשהמ ,טוהרהשא-זיכסימןשקיבלהואחרילער,ך
באמ- ,השיירהלמפקדבהיודעשטוהר.בצומתמזרחהופנתה
יךשהמ-נקיוהצירנכבשבאכההכפרשגםמבהריה,צעותי

גםלהשתמשכמובן,היה,ניתןלמצובה.השיירהעםלהעפיל

עולים"בלילה :ביומנירשוםבהמשךעצמה.במכשירי-השיירה
המ-!הגלילממצובהוכןםשמוילדיםנשים!מורידיםלאילון
השיירהמפקדשלחאחה"ציוםאותו- "!!משוחררערבי
הציראתחסמהשכידוע , 2באכהמשטרתמחסומילסילוקכוח

ה-לקראתלצאתשבצפוןהמשקיםאנשיעל"הוטללאילון.
 :כרמלמשהכותב .) 29 (באכה"שלהמשטרהאתולכבושיירהש

המחסוםאתלסלקלחששנלכוח(הכונההמחלקה"בהגיע
חבריבידיכבושהמצאוהכברשערי-המצודה,אל ).ש.ג-

ניסיוןוללאהתנגדותללאעבר,לכלברחהאויבאילון.
היה"עתה :נאמרכרמלי""ספרמתוךבפרק .) 30 ( ...עמידה"
מש- ...תמוהנראההדבר .פנויהלאילוןוהדרךפתוחהמחסום

נעש-כברהמלאכהכיהמשקחברילהםסיפרולאילוןהגיעו
השוניםהגורמיםביןמלאתיאוםהיהשלא ,נראה .) 31 (תה"

הוראהקיבלוהמשקחבריכיידעולאהכוחואנשיזה,במקרה
הנשיםהורדוהלילהמשךהופתעו.ולכןהמקוםאתלכבוש

רשמתי 1948למאי 15ה"וביוםלכהריההצפוןקישממוהילדים
בבוקר !עבריתמדינה !לעצמאותהראשון"היום :ביומני
עוגןקטןצי ...לחיפהיםשוהנהילדיםעםסנש""חנהמפליגה
החטיבהומפקדעבודתו".אתשגמרהצבאלהחזרתבחוף,

לבהריההגיעובמאי, 15ה"שלבבוקר , 0230"בשעה :מסכם
אוטובוסיםבתוךודחוסיםדחוקיםרדומים, .מאיליןהילדים

ור"הלילהשלבעיצומוהיםשפתעלעברתי ...משוריינים
הרגשתעם ...המערבישבגלילמשקינוכלילדיאתאיתים,
למקוםהילדיםהבאתועלשהצליחההפעולהעלהסיפוק

 .) 32 ( ...מתרגשת"קרבותסערתנוכחמבטחים,

ברשתמברקשלחבחיפה,למטהווחזרהמח"טשהפליגולפני
נשלחהמברק .) 33 (/אג"מ~למטכ"כהריהמתחנת"אבינועם",

 :המח"טהודיעובו , 1205בשעה , 1948למאי 15בשבת,
האספקה".עםוחכיתהלמצובההגיעו"השיירות

 :זהלמאמרשולייםהערות
להופיעהעומדכרמלי"חטיבת"מספרפרקהינו"אהוד"מבצע )'(

 224 'מסמערכות""בחוברתפורסםהפרק"מערכות."בהוצאת
 • 1972מאוגוסט

למדינהכשטחהמערביהגלילוסימוןה"חלוקה"גבולותמפת ) 2 (
הסטוריהענףבהוצאתהקוממיות",מלחמתב"תולדותראההיהודית

 .) 1959 (המטכ"לשל
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"הגלילפרקכרמל,משהשל ) 1949 (צפון""מערכותהספר ) 3 (
 .) 147-119עמודים(ובקרבות"במצורהמערבי

לנהריהמצפוןהנטושהכפר-א-זיב . 122 , 119עמודכומל, ) 4 (

ולידונהרסהכפר-באסה .נשו-חזיוקיבוץכיום ,לכבישוממזרח

הוקם ,מעליו ,ובמקומונהרסהכפר-כבוי .בצתהמושבהוקם

יטוח.משטרתכיום- 2באסא .כבריהקיבוץ

(דוגמת "ב"פורץ-מחסומיםמצויידשהיה ,המובילהמשוריין ) 5 (
ליחיטסולהגיעדרךלעצמולפלסהצליחבטרקטור)הגדולההסכין

נוסףקטןמספרבתוכו.נהרגעליושפקדהמ"פכאשרהנצורה,

תיאורלנחויח.ולסגתהחשכהבחסותלהסתנןהצליחוחבריםשל

r.. 126-124עמודיםכומל,שלבספרוראההקרב,עללא • 

חברתיהיתההשיירה,הרוגיביןשהיתההיחידההחיילת ) 6 (

אחיהעםבשיירהשעלתהנועם","אביאלחוטניתז"ל,שייבומןטליזח
ביהיטס.אלחוטניתלהחליף ,המ"מ

 • 123עמודכרמל, ) 7 (

שמות"היהשלהשהנידוןהוראהאיהוצהקשרשירות ) 8 (

ההוראהניידים."ולמכשיריםקבועיםלמכשיריםלחטיבות,הרשתות

 • 1948לאפריל 5ה"ביוםהחטיבתייםהקשרשירותקצינילכליצאה

"צידוני"נפתתחנתהקשר.שבשירותהתחנותכלפורטובהוראה

"כרמלי"שלהמרכזתוהתחנה(קשו)"קווה-שמיו-וות"בשםכונתה

אלומליםשלחמובן(חרס). l/"חנר-רור-כמךבשםכונתהבהיפח,

 .) 48040511חי"קבארכיוןהמסמך(מס'בהחלט.ימקרהוא

המח"טים,אלהקשרמשירותשנשלחמסמךמתוךהפירוט ) 9 (

 1948באפריל 25ב"נשלחהמסמךהחטיבתיים.הקשרצינילידיעתק

 • 48042511ק"חיבארכיוןוסימונו

עמ' ) 1967 ( 7 'מסגיליוןואלקטרוניקה",קשר"גםראה )' 0 (
נועם".אבי"רשתבנושא , 196

מתארהמחבר .) 130-127(עמודיםכומלשלספרומתוך )"(

קל.ממטוסהנצורהליהיטסחומריםלהצנחתהאישימניסיונושם

המצודהאתהשוטריםחולייתפינתהימיםמספרכעבור )' 2 (

נתפסהלטבו,בדרכהבה.שהתבצרוערביי-הסביבהלידיאותהומסרה

 .חוסלחושםטבווןליד "ה"הגנהבמארבהחוליה

) 1 צב"ועידהברבת-טמוןהתקיימה 1948באפריל <3tה"ביום ) 3

המאמץ"שהחלטהנתקבלהושםערב,צבאותרוברמטכ"לישלאית

-והלבנוןסוריה ,עבר"הירדןעירק,-ערבצבאותשלהעיקרי
"מאחורי(ראה l/היפההיא ,ישראלמרינתשלהחיוניהשטחנגדיהיה

 24עמ'הקוממיות"במלחמתגבעתי"ו ) 1954 ( 144עמ'הפרגוד"
) 1959 (. 

) 1  • 3 'עמ , 224מערכות ) 4

 • 123 'עמ,כרמלמשה )' 5 (

 • 133 'עמ ,שם )' 6 (

 • 9 'עמ , 224מערכות )' 7 (

 • 141 'עמ-הקוממיותתממלחתולדות )' 8 (

 • 139 ',עמכרמלמשה )' 9 (

 • 6 'עמ , 224מערכות ) 20 (

 • 41 'עמ ) 1969 (העצמאות"מלחמת"לכסיקון-תלמיא. ) 21 (

 • 139עמ' ,כרמלמשה ) 22 (

 7-6. 'עמ , 224מערכות ) 23 (

 7-6. 'עמשם, ) 24 (

 • 142עמ'כרמל,משה ) 25 (

 • 8 'עמ , 224 'מסומערכות , 144-143 'עמ ,שם ) 26 (

) 2  • 8עמ' , 224מערכות ) 7

 • 9 'עמשם, ) 28 (

 • 141עמ'-הקוממיותמלחמתתולדות ) 29 (

 • 145עמ'כרמל,משה ) 30 (

) 3  • 10-9עמ' , 224מערכות ) 1
 • 146עמ'כרמל,משה ) 32 (

 • 10 'עמ , 224מערכות ) 33 (
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השלמה- ) l ("אחוי';במבצעהקשר
גביסא"ל

 ) 73 ( 1ואלקטרוניקה//(//קשר//אהוד//מבצעאודותמאמרנופרסוםלאחר
עליו ///דוהא//למבצענספח-הקשראתגםהכוללתפקודה/לידינוהגיעה ) 5עמוד
כהשלמהזו/מפקודהחלקיםנביאלהלן//גדעון//.דאזהחטיבתיהקשרקציןחתום

 ..למאמר

 :כפולההמבצעמטרתהיתה ,כזכור
ולהביאהמערביהגלילעלעכושלהמצוראתלפרוץא.

 .לאזוראספקה

 ,א'לוןהצפוןקיבוציעלהערביהמצוראתלפרוץב.

לח'פה.הילדיםאתולפנותומצובה'תהחנ

השני.בשלבבעיקרעוסקתלידינו,שנתגלגלההפקודה

 :המבצעפקודתמתוךציטוטלהלן

מזויניםאיש-600כ-בעכוא.-או'ב . 1

ידיעותאין '--בסמר'הב.

מקומיים-בא-ז'בג.

סורים 60-בבאסה.ד

איש 30- 2בבאסהה.

-כוחות'נו . 2

מרגמותוכיתת

לקשראחראי

א'תןא'גדוד

נכרהבהמפקדחוכה

העורפיתהחטיבהבמפקדתב.

המח"טמ"מ-והקריות)(בח'פה

(עוזר)מבצעיםקצין

מנהלהקצין

(עוזר).מודיעיןקצין

ברנדסשרגא 21מגדודפלוגות 2

 ) 2 ("מכונות"כיתת

שיפרזאב 22מגדודפלוגות 2אברהםב'גדוד

א'בגדודכמווסיוע

 ) 3 (זאבאהרון 21מגד'פלוגהא.אבנרג'גדוד

מקורספלוגהב.

מכי"ם

מש"קיםפלוגתג.

בגדודיםכמוסיוע.ד

ו-ב'א'

 22מגד'מחלקהה.

-המשימה . 3
להעלותומצובה,לחנ'תההדרך:להבקיע 1שלב

הילדים.ולהורידאספקה

אילון.לגביכנ"ל : 2שלב

-השיטה . 4
במאי-14-13הבלילוצמתותכבישיםחסימתא.

חסימות). 7מפורטות(סה"כ 0100משעה , 1948

הערבייםהכפרי;כעללהתקפה "ש,,-השעתב.

א'גדוד-א-זיב

ב'גדוד-באסא

ג'גדוד-ממריה

 14 ( 0200לשעהונקבעהלכוחותזההתהיה

לחודש).

תג'עאליהם ,הנצוריםלקיבוצים(הכננהבמשקיםג.
שעהתוךהמשאאתלפרוקיש ).ש.ג-השיירה

מהמקום.הילדיםלהוצאתההכנותולעשותאחת,

נוספתפקודהלפיהילדיםעםהמכוניותתזוזת
 .) 4 (הפעולהממטה

הקשר.קציןשלנספחלפיבאלחוט,-קשר . 5

מכוניות-אס- 25תכלולהשיירה-יבשתיתתחבורה . 6

משורייני--10ומשורייגיםאוטובוסים 6ועודפקה

 •ליווי
בנהריהאחתספינה-ימיתתחבורה . 7

בקריותשנייהספינה-

- ).ש.ג- 2חטיבה(שלהמטהארגון . 8
החטיבהמפקד-בנהר'ההקרביבדרגא.

המבצעיםקצין

המודיעיןקצין

השליש

הקשרקצין

החטיבתיהרופא

החטיבתיהאפסנאי

אח.דגדודינשק

לגלילהאספקהבהעלאתהמטפלתהפקודהעיקריכאןעד

 .לח'פהומשםלנהר'ההמשקיםמןהילדיםופינויהמערבי

שלכיבושה.המבצע,שלהשלישיבשלבעוסקתזופקודהאין

"בן-עמי".מבצעואחר-כך"אהוד"מבצעשנקרא ,עכו

 :הפקודהי!lולמנספח-הקשרקטעיםולהלן

"ארז".-שלהת-הקריאהוואהרשתשם

 •-191ומק-190מק :הציוד .ס//מ 3.5 :תדירות

 : ) 1ציור(ראההתחנות

 ).ש.ג-המבצע(מטהבנהריה-.ארז

ל-השיירהשלהזינוק(קוהמפרץ-בעין- 1.ארז

 ).ש.ג-גל'ל

 ).ש.ג-בלבד(למפקדבשיירה- 2ארז •

לנהריה,במסעג'לגדוד(הכננהבגדוד- 3.ארז

 ).ש.ג-צפונהבמסעהאחריםוהגדודים

 ).ש.ג-העורפימלילכך(הכננהבחיפה- 4ארז •
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היהשלההקריאהאותהשיירה.רשתנראית 2בציור

(החלוץ " 1ב"תמא(גבישי).-21במקעבדהוהיא"תמא"

 •-191מקגםהותקןהשיירה)של



 ) 5 (שאנןה-נובמחנהיתקבלולגדודיםהקשרמכשירי . 1

 10.00בשעהחמישיביוםשיסייםהקשריםמקורס

בבוקר.

- ).ש.ג-(בשיירהבמשורייניםלקשרהאחראי . 2
א"זנר,כוש'

החלוקהתהיהנוספים,מכשירי-קשריתקבלולאאם . 3

 :כדלקמןלגדודים

םוג-הצ'ודחוכה

-19מק 2משוריינים 2

גבישי)(נישא,-21מק 3א'לגדוד

ש) IIתב(נישא,-38מק 5ב'לגדוד

-21מק 4

-21מק 4ג'לגדוד

-20מק 2

ברשתיפעלמהםאחדורקירישתוהמשורייניםשני . 4

ייכנסקלקול,שלבמקרה .).ש.ג-סדירה(כתחנה

 ,).ש.ג-טכניתלרזרבה(הכננהלעבודההשני

גדעןן

חט'בת'קשרקצ'ן

"ארז".רשת- 1ציןר

 i---ך
י 8 :
I I 
I I 
I I 0 
~ L 

(המפקך)

--r 
I I 

I I 
 I ~ 1תמאן
I ~ I 

L 0,-0_.J 
(חלןץ-השיירה)

 2תמא
(מאסף-השיירה)

"תמא".רשתהשיירה,רשת- 2ציןר

שולייםהערות
"בן"עמי",מבצעבשםהמבצעבקראיותרמאוחר-"אהוז*מבצע ) 1 (

בשיירהשבפל ,ברלרן Tצ'דרנ'"בפתמפקזז"ל,פכטרבן"עמ'על"שם

כבר',ליזל'ח'עס,

מקלעיכגוןכבז",ל"בשקהכיבויהיה-(בכב"ז) "מכרנרת" ) 2 (

"באזה*,מקלעיאו(שוורצלוזה)ורקה""שח

בטבלה,רואיםשאבוכפימורכב,(שהיהג'בגזוזלקשרהאחראי ) 3 (

כלשללקשר)האחראי(אוהקשרסמלגםהיהשובות)מיחיזות

שהיה,אלו,שורותכותבעלממובהוהיהבולרן" Tןנ'""צ'דבפת

בנהר'הוישבהמערבי)(בגלילהצפוןבחבלסמל"קשרכזכור,

הבצורה,

כרמל,משה(לפיבנהר'ה"החוףעלהקטן"בביתכזכור,ששכן, ) 4 (

המבצע),ומפקז 2חטיבהמפקז

הך"עלה"שאנן'בנוהירזביהלגיוןמחבההוא-נוה"שאנןחמנה ) 5 (

הכביש,בעיקוללשכובה,העירמןהעולהבזרךשכןהמחבההכרמל,

וואד'"הכרמלכלעלוכןאליההגישהועלהשכובהעלחלשוהוא

שללבסיסוהפךה'ח'פשלכיבושהעםבכבשהמחבהרושמ'ה,

 ,כרמל'חטיבת

עלמנויהיה-אופקיךלהרחבת

ןאלקטרןניקה""קשר

בשטחהמתרחשעלמידעלךהמספק

ןבעולם.בארץוהאלקטרוניקההקשר

קשר! ..קצין-

~, 
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הצבאיהדרארשיררת

השחרררבמלחמת
גביסא"ל

במלחמתלהלן)(שד"צהצבאיהדוארשירותאולםלרבים,ידועאינוהדבר

היהא,אל ,"חיל-הקשר"אוהקשר""שירותשלמאחריותוהיהלאהקוממיות
התפרסםולאידועהיהלאבעורףהרבהפעילותועל-אףאשר"אלמוני",שירות
הבריטיהמנדטוריהדואר(פקידיהדואראנשיבאמצעותפעלהשירותביצועיו.בזכות

הוא"דואר".שלמובהקאופיבוהטביעווהםישראל)לדואריסודששימשולשעבר

 • 1949יוניבחודשהתפרק
לבולאות"ביבית,התל-אה"אגודהשלחבריםמספרהחליטו , 1962בשנת

לפחותהריישראל,-לכלללאאםולפרסמם,לאורשד"צשלפעליואתלהוציא

אתלעבדהזכותלידינתגלגלהוכךוחותמות.בוליםדברי-דואר,שללאספנים

ראשיתעלהמספריותר,אוחר'מחומרגםהוספתיבוזה,למאמר ) 1 (החומר

 .על-ידווהמונחהלחיל-הקשרהכפוף ,הצבאשלהדוארקציןשלבפיקודןשד"צצעדי

הצבאיר.הוואשירותארגןו

הצבאיהדוארשירותשלהארגוניהמבנהמתואר 1בציור

הקמתו.עם

עד 1948למאי 2Sמה-חודשים, 13בסך-הכלפעלשד"צ

ובת-צה"ליחידותכלאתהקיפוושירותיו , 1949ביוני-24ל

ומאחוריבמצורשהיובנגב,ישיוביםגםמסוימתקופה

הגורםכאשרנייח,שירותהיהשד"צהמצרית.קוי-החזית

עםשנעיחידה,כלשלהדואר""סמלהיהשלוהיחידהנייד

"כב"א"המשולשתהחותמתובדשותוממנה,כחלקהיחידה

"כב"א"המונחהופיעחותמתכלעלארציים).ביטחון(כוחות
למספרידוגמה .) 2ציור(ראההיחידהשלהצבאיהדוארומספר

הבאנוהמדינההכרזתביוםצה"לחטיבותשלהצבאיהדואר

עירו-במרכזיםפרוסיםהיוהצבאייםהדוארמשרדי . 3בציור

 .) 4ציור(ראהנייחיםוהיוניים

 3בןזיהוימספרעםחותמתכאמור, ,קיבלהיחידהכל

מכתביםלשליחתבשד"צלהשתמשזכותקיבלחיילוכל ,ספרות

"בשירותבכותרתסומןמכתבכלתשלום.ללאהארץבפנים

המעטפה.עלהופיעהוהחותמתפעיל",

I ראשיתמפקדהI 

I א"ת(א'בסיס( I I בבסיסI (חיפה)I 
I ! 

ותשלומיםן Iרכב Iאפסנאותו

באר-שבע

חדרהתל-אביב

חיפהירושלים

ראש-פינהרחובות
~ 

עפולהרוחמה

נתניהצריפין

טבריהטוינסקייתל-ל

(תל-השומר)

סדוםסוכנות

ארכיוןמשרד

מןחזריםןמכתבים

שירןתשלהארגןניהמבנה- 1ציןר
הצבאיהדואר

ושפיגל.קנרמאת ," 1948--1949מלחמת-העצמאותבתקופתהצבאיהיואר"שירותחוברתמתוך ) 1 (



מ) /Iמ 40 (

 .אמתי)(גןדלהמשןלשתהחןתמת- 2ציןר

-15ל(נכןוצה"לחטיבןתשלהצבאיהדןארמספרי- 3ציןר
,ןחט'כגןוזה,תאריךלאחרשהןקמןחטיבןת .) 1948במאי

 .זןבמפהמןפיעןתאינו 9 'ןחט 8חט'

 .-219ן 280 , 279 , 225המספריסגסהיןהנגבלחטיבת •
 .-223ן 222המספריסגסהיןהראללחטיבת •
 /Iהדריחטיבת /Iבשסשד"צבחןברתכןנתהכרמליחטיבת •

השחןרה").שבת"הלפניהחטיבהשלקןדשס(שהיה

השירותע"יהוקצבושד"צ,ש\קהפעילותחודשי-13ב

(המתעניין . 605מספרעד 140ממספרבסה"כ,מספרי-דואר 460

 .) 8-4עמודיםשד"צבחוברתלעייןיכולנוספים,בפרטים

הבריטיהדוארבשירותבכירפקידמונהשד"צכמפקד

עםהעבריהדוארלסמנכ"לגםאחר-כומונה(הואבא"י,
ניסיונומתוךהשירותאתעיצבאשרהוא ,זהמפקדהקמתו).

השימושאתגםהכניסאשרהוא Iהדוארבתחוםהעשיר

המשולשת.כב"אבחותמת

 ,מרחבייםבסיסיםושנימטההיולשד"צכי ,ראינו 1בציור

אורגניצבאירכבלשד"צהיהמרחב.בכלמשרדי-דוארוכן

46 

הבסיסיםלמטותהמשרדיםביןנעוהבסיסיםומכוניותמשלו
ביניהס.שקי-הדוארהוחלפושםה,'בבתבקבועלמפגשומשם,

לתכתובת .) 5ציורראה(שד"צשלתוית-זיהוינקשרהשקלכל

זולחותמתבחותמת-גומי.השתמשושד"צמשרדיביןרשמית

 :המליםנרשמוובתוכהמ"מ X 45 16שלבגודלמסגרתהיתה
לספ- 30ביום ." .....בסיסקצין-הצבאיהדואר"שירות

חותמתלשימושוהוכנסה ,המסגרתחותמתבוטלה 1948טמבר

מסגרת.ללאזהה,

אבץבחותמתבוצע"יוצא"ודואר"נכנס"בדוארהטיפול

ליוםעד . 1948למאי 26ביוםשראשיתה ,) 6ציור(ראהעגולה

 ,ערביות ,רגילותספרותזובחותמתקיימותהיו 1948ביוניה-ך

החודששמספרהיצרןהחליטליוניב-ךאולם ,לסימון-החודש

לאוקטובר 3ביוםוכו'). VII ,Vכרומיותבספרותלהיותחייב

לסימון ,צבאי""דוארלמליםמתחת "ר"האותנוספה 1948

ם.ורשדואר

וכמוהו ,דואר""סמלנתמנהצה"למיחידותיחידהבכל

וכו',עצמאיתיחידהגדו,ןכגון ,יחידת-חשבוןבכלגםנתמנה

-היחידה,חייליבדוארלטיפולהאחריותהוטלהשעליוהסמל,

אליו ,שד"צשלבמשרד-הדואריום-יוםלהופיעהיהחייב

ולקבלביומן-נוכחיםלחתוםנתחייבהואקשורה.יחידתוהיתה

יחידתו.שלדברי-הדואראתולמסור

לכךועדות ,שירותיושלגבוההמקצועיתלרמהדאגשד"צ

המכ-על-גב )!האספניםלשמחת{שהוטבעוחותמות-הביקורת

לאפשרכדי , 1948בנובמבר-20לעדלנובמברמה-ךהחלתבים

הניתן.השירותטיבעלומעקבביקורתלמפקחים

(ראה 16עד lמ-במספריםסופררובמדינההדוארמשרדי

 :הבאיםהמספריםהיודופןיוצאיכאשר ,) 4בציורמפה
למיוןמוחזריםלמכתביםמשרדלמעשהשהיה- 11 •

 .מחודש
 .) 1בישאמעינאמחששאולי('הוקצבלא- 13 •

העריםביןהדוארהובלתאתשד"צהעבירהזמןבמשך

השקיםנלקחווממשרדיוישראל""דוארלרכבוהמשרדים

למקומותאולםהצבאי).הדואר(משרדילמד"ציםהצבאיים
הרחוקהחמהוראו ,עתהזהששוחררה ,באר-שבעכגוןמייחדים

במקרההאוירבדרךאפילואיצבאי,ברכבהדוארהועברבנגב

חיל-באמצעותועו,ןהרוחמ'רושל'ם, ,לטדוםדברי-דוארשל

האויר.

המיוחדיםהדוארשירותי

fאזרחיםכאשר ,מ'ל 15היההמשלוחמחיר-רשוםדוארנ

 .רשוםלדוארמיל 25עתבאותהשילמי
מאו-ורק ,לדוארמנדטוריים·רישוםבטופסיהשתמשובהתחלה

שד"צ,שלמיוחדיםטפסיםהונהגויותרחר

fהיוהחביליתמשלוחמחירי-חב'לותש'רותנI 

מיל, 15ק"ג 1

 .מיל 30-ק"ג 3-

מיל. 45-ק"ג 5-
fמאיחרורקבלבדהעבריתבשפהפעל-מברק'םש'רותנ

בלועזית.מברקיםגםנתקבלויותר

 :היובשד"צהמשלוחמחירי
מיל. 50-מלים 10כל-

מיל. 10- 10מעלנוספותמלים 2כל-



הךואר.משרךיפריסת- 4ציור

fבכללבמד'נת-'שראלהונהגזהשירות-רדואהמחאותנ

גםהונהגהואואז , 1948באוקטובר lsה-מיוםרק

החייל.אלהאזרחיהעורףמן :בלבדאחדבכיווןאך ,בצה"ל

 .יייל sOל-הוגבלההמחאהשלהסכום

fמכתבים 109בתראשונהחבילה-המלחמשבו"דוארנ

-בארצותמשבויינו 1948ביולי-21הביוםעודארצההגיעה
ה"צלבלשקישורקציניבאמצעותהגיעההחבילהערב.

לתושביםמארצות-ערבשהגיעדוארגם .הבינלאומיהאדום"

 ,וכדומהלוד ,רמלהכמו ,הצבאיהממשלבשטחיערביים

ל-הועברוממנו ,לשד"צהגיע ,האדום""הצלבע"יהועבר

האזוריים.הצבאייםמושלים

fלספקעלוליםשמכתבי-חייליםמובן-צנזורהש'ךות'נ

-הצנהונהגהאי-לכך ,לסוכני-אויבמבוטלתלאבכמותחומר
 'lו

 :רמותבשתיפעלההצנזורהלמכתבים.הצבאיתזורה

 .יחידתיצנזור •
 .ארציתצנזורה •

המידהעליתרלעכבשלאבמגמההונהגהיחידתיהצנזור
זיהויתויתגםהונהגהסיבהמאותה Iהדוארמשלוחאת

שהואחומרמכילמכתבושאין-חיילהצהרתועליהירוקה

גםנפתחולאכזוהצהרהעםמכתבים ;ביטחוניתעבירה

והמכתבהחיילשלהפרטי-אישיהחומרנקראלאוכךביחידה

כאשר , 1949בינוארהופסקההיחידתיתהצנזורההתעכב.לא
הת- ,הארציתהצנזורהלתוקפן.נכנסושביתת-הנשקשיחות

לשני ,בחומרהטיפולומהירותהיעילותלמען ,היאגםחלקה

והחותמות ,דרומיובסיסצפוניבסיס :שד"צשלבסיסים

אליפטיותהיועל-ידהשנבדקהחומרעלהצנזורהשהטביעה

מיוחדתבמדבקהשניתנסגרשנבדקמכתבכלועגולות.

 .ח, Wצ,לדוגמה,בראשי-תיבות,הצנזורהזיהויאתהנושאת

-ת"אבסיסצנזור( ,ת,צ,באוהצפוני)-חיפהשירות(צנזור
הדרומי).

fוהחייליםבמיוחהטופלזהדואר-ל"לחוח"ל'סדוארנ

הוחתמואלהמעטפות .לכךבקשרמיוחדותהורארתגםקיבלו
באמצעותהיחידה,מןישירותהועברואלא ,הכב"אבחותמת

א"בתהראשייםלבתי-הדוארומשםהמרחבילבסיסהמד"צ,

מקובל.דוארבביולחויבואלהמכתביםה,וח'פ

והתחבורההדוארשראך.דצ.בולילהנהיגניסיוןנעשה

ב"הולילנדפורסםעל-כך(מאמר .זותכניתגנז ,רמזדוד ,דאז

75מס'פילטליסט" / 76 (. 

כלילי-רואר
כגוןהדוארשלרשמיפרסוםכלמכונהכליל-דוארבשם

גםטיפלשד"צ .'וכדמבויילתאויראגרתמבויילת,גלויה
כלילי-הדוארפירוטלהלןהצבאי.הדוארשלאלהבשטחים

 :השד"צטיפלבהם
fגיליונותשלסוגיםשלושההוצאו-למכתב'סג'ל'ונותנ

היתהלארבע.ובקיפולסגירהללא ,מ"מ 119X82בגודל

לישראלהקיימתהקרןבולשלמראשמוכנההדפסהעליהם

 .ו"אל"ו"מאת"
fבגודלחום-בהירקרטוןעל-גביהוצאו-מקופלותגלו'ותנ

102 43 X בוצעהההוצאהלארבע.מקופלותהיוהןוגםמ"מ

עדבשימושהיווהגלויות , 1948שנתראש-השנהלקראת

 • 1949אביב

f1948בהחגיםלקראתהוצאוהםגם-כרט'ס'-ברכהנ-• 

והמענייןמיוחדים,כרטיסיםהוצאוולחיל-היםלחיל-האויר

ועליומיוחדכרטיסהוצאגבעתי""של 53לגדודשגםהוא

-גל ,ע'בד'ס ,ול'ס'ג ,דראס-ב'ת :משלטי-הגדודמפתהופיעה

צילום(ראה .ובחרעס-גבר ,חרת"ה ,נגבה ,חת'ה ,גת ,און

 .) 28 'עמשד"צבחוברת

fב-הראשונההבוליםלתערוכתמיוחדצבאידוארמשרדנ

חגיגיולאירוע , 1949למאי 6-1בימיםנפתח ","תבילישראל,

ב-הארעיהמשרדע"ישחולקהתביל""מעטפתגםהוצאהזה

 .)מ"מ X 152 124המעטפה(גודלשד"צחותמותעם ,תערוכה

fלמאי-4בישראלשלהראשוןעצמאותה'וסלא'רוע'נ

מכתבי-עלשהוטבעה ,מיוחדתחותמתשד"צע"יהוצאה , 1949

החיילים.

השירותסיום

ישראלביןשביתת-הנשקשיחותשלההתקדמותבעקבות

 .שד"צעבודתצומצמה , 1949שנתבתחילת ,וארצות-ערב

ראשוןכצעדוהוחלטנכתבו,מכתביםופחותשוחררוחיילים

מטהמשרדינסגרו 1949למאי Sב-השירות.צמצוםעל
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אמתי).(גודללשק-דוארשחוברהתוית-דואר- 5ציור

 ,הצבא"שלהדוארקצין IIמינויעלוהוחלט(הצפוני)ב'בסיס

כיוםנקבע 1949ביוני-24היוםלחיל-הקשר.כפוףשיהיה

כברעסקועצמםשהמשרדיםבעוד ,השד"צפעילותסיום

ביוני.-21הלמןבחיסול

הצבאשלהוואייוציך
יוליראשיתמאזכאמור, ,קיבלהצבאשלהדוארקצין

הצבאי"הדוארמ"שירותהצבאיהדוארשירותיאת 1949

קציןע"ימחדשהשירותארגוןעלהמעידהראשוןוהמסמך

לראשהדוארקציןשהביאהתכניתהואהצבאשלהדואר

לדיון.אג"מ jלמטכ"לעל-ידוהועברהאשר ) 2 (הקשרשירות

 :החדשההתכניתעיקרי

 ,מרחביקשרלמרכזצבאידוארמשרדכלהצמדת 8

העובדים).ולנוחיותתחבורה(לצורךממנוחלקשיהיהכך

 2-1נדרשומשרדלכלכאשרמשרדי-דואר, 11קיום 8

 .) I(3המרחביהקשרמרכזלידחדרים,

בשירות-דוארהטיפולאתאחתבכפיפותלאחדהוצע 8

שלדוארה 1ציקבפיקוד ,הרשמיהדוארושירותהחיילים

 .הצבא

הצבאי.הדוארמשרדיעבורמדויקתתכנית-ריהוטהוגשה 8

התשלו-(מחלקתממת"שלקבלנדרשהקשרשירותראש 8

משרדלכל( ,לייי 300 .-שלחד-פעמיתהקצבהבמטכ"ל)מים

הראשוני.הציודלרכישתלייי)-30כ

האזרחייםבתי-הדוארברשתיובלשדואר-החייליםהוצע 8

הדואר,קציןלרשותיועמדוכלי-רכב 7ועודובמכוניותיהם,

חיל-הקשרמפקדאלהצגא,שלהדוארקציןמאתמסמכיםשני ) 2 (

 .) 1949לאוגוסט-14ו 12מתאריך 2קד/(סימונם

ת"א :מרחגייםקשרלמרכזישנצמדוהדוארמשרדיפירוטלהלן ) 3 (

גאר--טבריה-גית-ליד-צריפין-ירושלים-חיפה-

תל-השומר.-נצרת-רמלה-קסטינה-שגע
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העגולההחותמת- 6ציור
אמתי).(גודלמ l/מ 25שקוטרה

הקשרמשרדיאלהאזרחייםמבתי-הדוארהדוארלהובלת

הצבא.ליחידותכללית,בחלוקהומשם,המרחביים

בדברי"לטיפולמיוחדאימוןלעבורנדרשוחיילים 30 8

אתויכירובמשרדי-הדוארלעבודכשיריםשיהיוכדי ,דואר

 ,חותמות-שקים,לסגירתצבתכגוןהמיוחדבציודהשימוש

ועוד.טפסים ,בולים

סיכום

בשירותהחייליםדוארשירות"נבלע" , 1949אוג'מאז

בדוארהטיפולמבחינתממנולחלקוהפךצה"לשלהקשר

האנושית,מבחינתו ,בכללותולנושאהאחריותכאשרעצמו,

לטיפולהמחלקה jהכלליבמטהכוח-האדםאגףבידיהוא

ימיםבאותםהצבאיהדוארששירותספקאיןבחייל.בפרט,

התאיםאשרוגמישיוזםעצמאי, ,זריז ,טובשירותהיה

שחלוהשינוייםכלעם ,תקופהאותהשלהקרבותלימיעצמו

ושבוע.יוםמדי

אוריס •

קצחיבארות •

בארי •

(משאבי-שדה) 'ביר-עסלוג •

בית-אשל •

ור-חילרב •

גבולות •

יבא)ק-עה(שדגביס •

גבר-עס •

דורות •

 )ל'החז(יסנחשונ •

חלוצה •

(קלטה)חצריס •

כפר-דרוס •

מבטחיס •

משמר-הנגב •

נבטיס •

ניריס •

ניר-עס •

יר-עסבנמקורות"" •

סעד •

(בטחה)עמרה •

צאליס •

רביביס •

(הקיבוץ)רוחמה •

-הנגברמת •

(אילת)שובל •

(שרשרת)תקומה •

 10מרחביקשרממרכזשירותשקיבלוהיישוביםרשימת- 1טבלה
(באר-שבע). 1מרחביקשרממרכזואחר-כך(רוחמה)



אובספה

 ) 4ציורגם(ראהוזכיקוזכםהצבאייםהרוארמשררישירותי

מטפר

המד"צ
צ"המדשירותיפתיחהתאריךמיקומו

2 

3 

4 

באר-שבע

התחבורהבבניין

הררה

הגלילרח'בפינת

תל-אביבורח'

תל-אביב
 121הירקוןברח'

היפה
 24מכליטברח'

 1948נוב' 7

 1949פבר' 6

 1948מאי 22

 1948מאי 25

 1948יוני 4ירושלים 5
הראשיהדוארבבניין

6 

7 

רא-שפיבה

ויצ"ובמועדון

עפזלה
רומלמןבבית

 1948י "jיו 1

 1948מאי 27

אורגני).(ברכבליוםאחת )ה(רוחמ 10משרדעםשקי-דוארהחליף.

צה"ליחידותאתשירת . 1948בנוב'-10הביוםבמלואולפעולהחל
את 1בטבלה(ראה 1948באוקטובר-25מוביישובי-הדרוםבנגב

הישיובים).רשימת

ביוםראשיתו .וואדי-ערהעין-שמרבמרחבצה"ליחידותאתשירת

כאמור,הועבר,ומשםבחיפהטנט-לוקטבמחנה 1949לינואר 16

 .הלחדר

שב-היחידותבכלטיפלהואכיביותרהעמוסיםהמשרדיםאחדהיה
על(הדרומי).א'בטיטמשרדיגםשכנוובות"א-יפוהעירמרחב

כולה,מערכת-הביטחוןשלהרשמיבדוארגםלטפלהוטלזהמד"צ

הדרומי.המרחבכלשללחו"לבדוארגםטיפלוובו

טיפולעלכברמראהזהמד"צשלהראשוןהשבועיהפעילותדו"ח

א"תהעירבהפצצתגםעמדזהמד"צבקירוב.דברי-דואר 1ך OOב-

ממפקד-השירות.בציון-לשבחעל-כךוזכההמצריםע"י

 'בבטיטמשרדיגםשכנובמשרדיו .והקריותחיפהאתשירתזהמד"צ

ביוםהמרחב.כלשללחו"לבדוארגםהיתרביןטופלובו(הצפוני)

אתגםזהמד"צקיבל /בבסיטמשרדיחיסולעם , 1949למאי 15

המרחבית.האחריות

i מד"צשלפעילותואתלחלקניתןמנותק,"עציוני"מרחבבהיות
I 

 I ) 19עמ'צ"שדחוברת(ראהתקופותלשלושזה

מקומית."עציוני"אחריות- 1948ביוני 18עדביוני-4מ 8

 .לתל-אביבמירושליםמוטסהדואר

מד"צשלמעמדקיבל- 1948באוג' 2עדביוני-18מ 8

הכיוו-בשניאויר,דוארשירותיעםתפקידיומבצעוהחל

 .ואליה)(מירושליםנים

ביבשהרגיליםשירותי-דואר- 1949יוניעדבאוג'-2מ 8

מד"צ.שלההיקףןבמלוא

הימיםוברבותצבאידוארמספרהיה"עציוני"שליחידהלכל

לדוג-השונים.למכותביםבהתאם , 211 .צ.ל-דמשנייםמספריםנוספו

והטברהתרבותויחידת , 211/1היתהבירושליםקשרהיחידתמה,

 .) 17עמ'שד"צבחוברתמלאפירוטראה(וכו' 211/22היתה

-17ב . 1948במאי 28ביוםבמושבההמנדטוריהדוארבמשרדהתחלתו

שירותיוהר-כנען.למשטרתהמראש-פינהמד"צמועתק 1948לנוב'

העליון.בגלילצה"ליחידותלכלהיו
"' '"J ~ i  .-:--:.; :-~ך '~ '

טבריהשלהמד"ציםביןשקי-דוארלהחלפתכ"צינור"שימשזהמד"צ

בעלשהינוהיחידיהמקרהקרההעפולבמד"צה.חיפלביןהוראש-פינ

וניסיוןחותמתוזיוףשלניסיוןשם:נעשהדברי-דוארלאספניעניין

ממש).הפעלתולפניכשבוע(במאי-23הליוםראשון""יוםחותמתליצור

49. 
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המד"צ
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10 

מיקומו

נתניה

סמואל,ברח'

בית-לבני

עקרוןתל-נוף,
חיל-האוירבבסיס

רוחמהקיבוץ

~ 

 1948אוג' 20

טבריה

במשטרת

קרית-שמואל

צריפין

תל-ליטוינסקי
(תל-השומר)

מרוםמרהב

 192כב"א

פתיחהתאריך

 1948מאי 22

 1948מאי 28

 1948יוני 28

 1948מאיבסוףמיוהרמר"צ
מוהזריםלמכתבים

א'בבטיטשכן

בת"א

המד"צשירותי

שםהאזרחי,הדוארמןהועתקהוא :שינוייםמספרעברזהמד"צ

המד"צהיההיוסדועם . 1948ביוני 15ביוםהסופיתלכתובתונוס,ך

כפיפותוהועברה 1948לאוגוסט-1באךבת"א,/א'לבטיטכפוף

מכוניותשלהמפגשמקוםהיה ,בנתניה ,כאןבחיפה,/'בלבטיט
שקים.להחלפתהשירות

אי-לכך ,ח"אשלהרכבשירותיעלנשעןבהיותו ,דופןכיוצאפעל

והואא"בתחיל-האוירמטהבאמצעותשד"צמטהעםדוארהחליף

אחר-היהזהמד"צאליו.פעללאשרכב-השירותהיחידיהמר"צהיה

שקיבלוירושליס,/ 5למד"צוכןרוחמה/ 1סלמד"צלשירותיםאי

בהטסה.דואר

זהמד"צנתןבסדוס,ים-המלח,בדרוםדוארסוכנותהיפתחעם

בהיפתח , 1948מאוקטוברוממנו. ,לשםשהוטסלדוארגםשירותים

זהמד"צעובדינתנושם,צה"ליחידותחנייתועם ,לנגבהדרכים
דרומה.מכאןיוצאשהיה ,השירותלרכבחמושליווי

הישראלית-מצריתקו-החזיתמאחורישפעלהיחידיהיהזהמד"צ

-מנשיהעיראק-טוידןעיראק-אשקלוןהיההעצירה(קו
המ-האירועיםרבומיוחדים,כהבתנאיםמפעילותכתוצאה ,חברון)

אתששירת(המד"צקיבל 1948אוגוסטעדזה.במד"ציוחדים

 ,בהטסהמכתביםרקאחרות)יחידותועודנגב/פלמ"חיחידותכל

לכלאושרומאוגוסטהמנותק.לנגבחבילותגםהועברופעםומדי

דואר.ק"ג 50גםלנגבטיסת-אספקה

עשהמת"אהשירותורכבהאויריהשירותהופסק 1948לאוק'-24ב

הואהנסיעהצירכאשרדקות,ועשריםבשעתייםלרוחמההדרךאת
גםדוארנשלחזהממד"צלרכב.חמושליוויצורףשם ,עקרוןדרך

 'לאוק-25הביוםוחזור.הלוךשעות 8היהאזהנסיעהוזמןלניצנה

-באר/ 1למד"צליישובי-הנגבהשירותהועבר ,הנגבשחרורעם , 1948

מספריקיבליישובי-הנגבועד .) 1בטבלהיישוביםרשימת(ראהשבע

ראהנוסף(פירוטהיישובים.זוהומספר-משנהשלובתוספתכב"א

 .) 23 , 22עמ'שד"צבחוברת

כךלקרואנהגוהשירותבתוךורק , 11צ"מדקייםהיהלאלמעשה
פעל ,כאמורנוסף.למיוןלנמען,הגיעשלאדואררוכזבו ,זהלמשרד
 ,בתל-אביב 'אבטיסבמשרדיזהמד"צ

שירותשלהגניזה'זz,ירותגםהמשרדעלהוטל 1948ביוני-16הביום

בגניזה.גםעסקוואנשיוהצבאיהדואר

ב-צה"לוליחידותבעמק-הירדן,הסוריתהחזיתלמרחבשירות

ובית-שאן,עמקי-הירדןהתחתון,גליל

 ,צריפיןמחנותבמרחבשהתארגנוצה"לליחידות

שומר,התל-מחנהבמרחבשהתארגנוצה"לליחידות
~:' f; .iוt ןו·wז

ה-למטהכפוףוהיהסוכנות-דוארשלבמעמדשלוחההיהזהמד"צ

הכיוונים.בשניבהטסהדוארקיבל"עציוני",שלעורפי

50 
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 1948יוני 15

 1948אוג' 4

 1948ספט' 1



כ'בספח

 ) 1 (הצכאיהרוארשירותלפעילותמכבםלוח"זמנים

התאר'ך

התחבורהשראחר-כד(שהיהרמזדוד

הקיימת"הקרןבוליאתקובעוהדואר)

חותמתוכןכבולי-המדינהלישראל"

אתידעולאשעדיין(מאחרעברי""דואר

שתקום).המדינהשם

צה"ללחטיבותשד"צמספריניתנו

במערד.שהיו

שי-הקמתעלמטכ"לפקודתפורסמה

מ-(בתוקף ) 2 (לחייליםדואררותי

20.5.48 (. 

עגולהיומיתחותמתלשירותמוכנסת

מ"מ. 2שלבקוטר

ה-לציוןהערביותהספרותמוחלפות

רומיות.בספרותבחותמות,חודש

משרדי-לכלמספריםנתינתהסתיימה

השירות.שלהצבאייםהדואר

 .בסדוסצבאידוארסוכנותפתיחת

אוירבשירותל'רושל'סהדוארמשלוחי

 .חיל-האוירבאמצעות
בשני-לחייליםשירות-חבילותמתן

הא'רוע

 1948אפרילסוף

 48נמאי 15

 48במאי 18

 48במאי 26

 48ניוני 7

 48ביוני 26

 48יולי

 48ביולי 2

לביתו.ומהחייללחירלמהבית ,הכיוונים

צה"ל,יחידותכללתפוצתמכתבהוצא 48ביולי 14

לשלוחשאיןהקשר,שירותראשמאת

מרכזי-הקשרברשתפרטייםמכתבים

ה-שירותבאמצעותאלאהמרחביים

 .) 3 (הצבאידואר

 109שלראשונהחבילהארצהמגיעה 48ביולי 21

ב-שנפלושלנומלחמהמשבויימכתבים

 .האויבידי

להו-התכניתאתגונזרמזדודהשר 48יוליסוף

מיוחדיםצבאידוארשירותבוליצאת

 .) 4 (נפרדים

ל-בקר'המהבנירןעוברשד"צמטה 48אוגוסט

ב'פו).הדואר(לידל"בית-פלחא"'פו

שלהחותמתצורתאתמשנהשד"צ 48נספט' 30

 .) 5 ( 1משרדי-השירותביןתכתובת

נכנסלדוארמיוחדתבחותמתשימוש 48 'באוק 2

 :הלשוןבזוהחיילים,אל
עברי"לשםהלועזי'זLמדהחלף !"חייל

 .) 48בנוב' 3 ..עדרקבתוקף(היתה

ב-תאריד,עםעגולהחותמתמונהגת 48נאוק' 3

רשום.לדוארסימן ,"ר"האותתוספת

ה-שלשירותמתחילבמד'נת-'שראל 48באוק' 15

צה"ל.לחייליוגםלתושביםמחאות-דואר
אחדכיווןרקבצבאמונהגראשוןבשלב

 .לחיילמהאזרח :המחאותלמשלוח

וליי-למעקב ,לפיקוחחותמתמונהגת 48לנוב' 20עד 7

ב-מופיעההחותמתעבודת-השירות.עול

המעטפות.שלהאחוריצד

הא'רועהתאר'ך

 Iהשירותלעובדיתג-שרוולהנהגת 1948סוף

 .) 6 (המקפצת""האיילה

ה-בשנימונהגהמחאות-כסףשירות 48בדצמ' 19

כיוונים.

ה-בדרגהצבאיתהצנזורהמופסקת 1949ינואר

 .) 7 (הארציתהצנזורהרקונשארתיחידה

ביגםבשד"צמברקיםמתקבלים 49בינואר 20

 .) 8 (לועזית

ל-ברותמה 1 0צ"מדפעולותהפסקת 49בפברואר 10

לדוארהשירותיםוהעברת ,הנגביישובי
 .האזרחי 49במאי 4

יוםלחגיגותמיוחדתחותמתהוצאת

הראשון.העצמאות

ב-מיוחדארעימד"צמשרדמוקם 49למאי 6עד 1

כו" ,הראשונההעברייםהבוליםתערוכת

חותמת.לל

האח-והעברתבת'פה 'בבס'ססגירת 49במאי 5

בת'פה. 4למד"צהצפוןלמרחבריות

הדואר"שירותשלפעילותוהפסקת 49ביוני 21

לחיל-והעברתו ,עצמאיכשירותהצבאי"

הקשר.

באמ-השירותלהפעלתתכניתסיכום

 .) 9המרחביים(-הקשרמרכזיצעות

 49באוג' 12

 )'כ(בכפחללוח-הזמניםשולייםהערות
מד"צים.שלוסגירהפתיחהתאריכיכוללאינוהזמניםלוח ) 1 (

בדואריטפלהקשר","שירותאושחיל'ייהקשר,נקבעזובפקודה ) 2 (

הדואררשירותמרחבייםמרכזי'קשררשתבאמצעותהרשמי,הצבאי

החיילים.בדואריטפל

 "החלמפקדי , 1948ליולי 14מיום , 3/12-2381:מכתבסימוכין ) 3 (

אסור :המכתבתוכןחטיבתיים.שירות"קשר)(קציניולקש"קיםטיבות,

הדוארכל .מיחידותאומאזרחיםפרטייםמכתביםלקבלהקשרלמשרדי

ראש :חתוםלהוראות.בהתאםהצבאיהדוארלמשרדייעבורהפרטי

 .הקשרש'רות

הנהגתעלחשבוכאשרהועלהשד"צבוליהוצאתשלהרעיון ) 4 (

בוליםשלדוגמותשלושהוצאובתחילה .בתשלוםצבאידוארשירות

שללאלההתעריפיםאתלהתאיםכונהמתוךא"י.מיל 50ו" 20 , 15בערכים
מא"י 45ו" 30 , 15בערכיםבוליםשלחדשהסדרההוכנההאזרחיהדואר

להדפסה,ההכנותנגמרוכאשראולם ,)כההוכחולאדוםירוק,-(צבעים

נגנזה.והתכניתלענייןהתנגדותרמז,ודדדאז,הדוארשרהביע

 x 45 16במידותבמסגרת,היתהשהונהגההראשונההחותמת ) 3 (
מ. Nמ X 30 10שלבגודלמסגרתללאבחותמתהוחלפהוהיאמ"מ
 ,אדוםרקעבצבעתג"שרוולל,"המטכבאישור ,קיבלשד"צ ) 6 (

שעודרואים,אנומקפצת.איילהצהבהב,בצבעמודפסת,באמצעכאשר

עובדיענדוכברישראל,"דוארלשירותי "הרץ"הצביסמלהנהגתלפני

ומרצוהחיה"רוחואתהאיילהמסמלתצ"שדחוברתלפידומה.תגצ Nשד

משימותיו"בביצועיביעילותבמהירותשהצטייןהשירות),(שלהטבעי

 .) 30עמ'שד"צ(חוברת

המטכ"לבדרגהוחלטשביתת"הנשק,שיחותשלהתחלתןעם ) 7 (

היחידה.בדרגהצנזורהאתלהפסיקשאפשר

 .עבריתכתוביםמברקיםרקלשיגורנתקבלוזהלתאריךעד ) 8 (

הגוברהצורךבגללכןובטיב"השירותההתפתחותבגללחלהשינוי

חדשיםעוליםחייליםוכןחו"ל)מתנדבי(ל"מחחייליגםלשרתוהולך

העברית.בשפהשלטושלא

 , 1949באוג' 15מיום , 3/12- 56- 11880מכתב :מוכ'ן'ס ) 9 (

שלתכניתוצורפהלמכתבמת"מ.ל/מטכ*אליל"הקשר.חמטהמאת

 .הצבאשלהדוארןקצ'



ואילך.-19ההמאהמאזלעיל)שהוסבר(כפיבלגיממוצאנה

לבסי-לחזורהיונהשלהטבעיחושהעלמבוססעצמוהשירות

מההיוםעדיודעיםאיןיצאה.ממנהלשובך ,כלומרסה,

אחרלמקוםולאהיאלמקומהדוקאהיונהאתמחזירבדיוק

להתרבותהדחףכילחשובמקובל .) ...בדרךתאבדכןאם(אלא

ואליוויחידאחדבן-זוגרקליונהכי ,הדומיננטיהגורםהוא

אתלעולםמאבדתאינההיונהכילצייןמענייןחוזרת.היא

וב-בניווטקשייםלהוישמעוף-הלילה,מפניהראשוןפחדה

להיותצריךיונת-דוארמשקלקשה.חורפיאוירבמזגמעוף

וחלקיםאברים 28בגופהלנקבה.גרם-600ולזכרגרם-800כ

יוני-שמקבלותהטיפולולניווט.לתעופהנוצות 34וכןשונים

אפשרותישנה ;מסודרנייחבשובךאובבסיסנעשהדואר

להרגילןכדיימים-10כלהקציבישואזניידלשובךלהוציאן
אוכלותיוני-דוארק"מ.-70כשלטיסהולבצעממנולצאת

חייבליוניםהמזוןתרגיל.אומבצעאחריוכן ,ביוםפעמיים

 ) 2גן-ירק.(עצמהליחידהשיהיהורצוימעולהלהיות

י IIענקבעתאלה,מרכיביםשלהמדויקתהאחוזיתהחלוקה

ועו.דהמבצעיהתפקידהעונה,האקלים, :כגוןגורמיםמספר

העומדתיונה,לשנה.מזוןק"ג 25ראש-יונהלכלמחשבים

מאכיליםלאטוח,ק"מ 75עלהעולהביצוע-משימהלפני

צבעיהלפינעשההיונהשלזיהויהלפני-כן.שעות 24אותה

הקשרבשזריתדיארזינז

) 1948 -19S4 ( 
גביסא"ל

המבול/עלמידעלקבלכדיכיונת-דואר/היונהאתשהפעילהראשווהיהנח
ימים/היוהדואר.יונתנשכחהכמעשהאלקשרוני/הקשרבעידוכיום/אולם
היתהאףמקריםובמספרדואר/להעברתכאמצעיהצחורההיונהשימשהבהם

כתוצאהנוצרההמודרנית/הצבאיתיונת-הדוארוהעיקרי.היחידיהקשראמצעי

נולדהשםה.לגיבבשרפוואנשב / 1830בשנתזני-יוניםשנישלמזיווג
 /החזקגופהמבנהמבחינתביותר//השובהכ//יונת-הדוארהידועההדואריונת
למעשה/אליו.וחזרתהלשובךנאמנותהשלה/והממושךהגדולהתעופהכושר

שאינו(מסיבותהיוניםנוהגותלפיוזהעקרוועלהיונאותתורתכלמבוססת
מסוגלתומאולפתמאומנתיונת-דוארלקנו-שובכו.לחזורדי-צרכו)/עדייוברורות
קמ//ש 70שלבמהלרותמזה/למעלהואףק//מ 1/000שללשוחשירותיםלתת
 ) 1 (ליום).ק//מ-750מלמעלה(או

הסוח-היוביוני-דואר,שהשתמשוידועעליהםהראשונים

יוניםבאניותיהםעמםשלקחו ,התיכוןביםהפיניקייםריס

עלמסעם.עלמסחרי-ימימידעעםבלב-יםאותןוררשח,

עללהודיע :מטרותלשתיביוניםהשתמשוכיידועהיונים
T 

נצחונותעלולבשרהבאתונהאולימפייםהמשחקיםתוצאות

בשדה-הקרב.

שוב-שלקיומםעלוידועביוניםהשתמשוהםגםהרומאים

 ,-13ההמאהואמצע-12ההמאהסוףביןיונים. 5,000בניכים

פולומיקו :במזרחפריחתולשיאיוני-הדוארקשרהגיע

 1258 (;בבגדדסיןבארץזהשירותעלהתפעלותומביעהנודע

המונגולים.י IIעבהיכבשהזהדוארענףנכחדלספירה)

המשתמשיםכראשוניההולנדיסנודעוהחדשה,בתקופה

עםבאנגליהשהוצלבמיוחדגזעהמזרחמןהביאוהם ;ביונים

שהגיעההיונהזוהיתה ) 1815 (וטילובקרבאירופית.יונה

שהגיעלפניימים 3הניצחון,אתובישרהלאנגליהראשונה

ולינגטון,שלשליחולשם

פאריסעלבמצורהיונהשלבשירותיההשתמשוהצרפתים

לנצורים.החוץמןוהודעותמכתביםיוניםי IIעבשלחם ) 1870 (

צרפתי)י II(עלראשונההומצאהראשונההעולםבמלחמת

יונאי-בפישנקראכפיהקרבי""השובך(או'הניידהשובך

ביוני-השתמשוהצרפתייםהריגולשירותיכיוידועהקשר)

שפעלומסוכני-ריגולהודעותהעברתשללמשימותדואר

ביותרהנודעותבמכלים.אליהםהוצנחווהיונים ,האויבבעורף

 :היוהראשונההעולםבמלחמתיוני-הדוארמבין
אנשי 6לשחייהםאתשהצילה ,הבריטיתה"פילוטלוק" •

 .ליםשנפלמפציץשלצות
הע- ,פצועההיותהאףשעל ,האמריקניתוה"מרקור" •

תותחיאשכ,יווןאתלתקןכדישנוצלוידיעותבירה

הגרמנים.נגדבנות-הברית

> 

ותכונותיחחוואויונת

 :בסיסיותתכונות 3דרושותליונת-הדואר
 .טובגופנימצב •

 .גדוללטוחמעוףנושר •
 .מעוףמהירות •

(קרבי).נייישובד- 1ציורשהי- ,הטובהביךבהיחדהתכונותוששלמשתלבותלמעשה,
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י~ ,
עלטבעתנענדתימים 8בןגוזללכללוחית-זיהוי.ולפי

 :הבאיםהפרטיםובההרגל
והיונה.השובךשייךלוהמוסדשם •

 .האחרונותשתי-הספרותע"ישנת-ההטבעה,ציון •
 .ומקומוהשובךמספרציון •
 .השנהותאבההטבעהשלסידורימספר •

קשירתוע"ייונוגרמה"),,(שדריונהעםלהטיסאפשר

בטוטף"אלומיניוםאוקשה,בדעשויבטוטף-נרתיקלצוארה

נקראניוםיהאלומ(טוטףהשדר.ובתוכולרגלההנקשר ,גלילי

נחגר")."טוטףהמקצועיתבשפה

היונהאוהזוגאוהלהקהכאשרליעילים,נחשביםהאימונים

שלשעהחציכעבורלשובךלהתכנסותמגיעים ,הבודדת

 ,ואילךימים 28מגיללהתחיליכוליםהיונהאימוניאימונים.

עללשמורעל-מנתשונים.ולמקומותלטלטוליםלאמנהורצוי

השו-מןטוחק"מך oל-קמ"ש 55שהםהטוב,הישגי-האימון

היונאיםיחידתבדו"חבשבוע.פעמים 3להטיסהישבך,

כלובערב,בבוקרמוטסתש"הלהקהונקבענאמר 1948מיוני

היונהשלהאחתלרגלהמחוברהטוטףיונת-דואר.- 2ציור
טבעת-הזיהוי.אתלראותאפשרהשנייההרגלועל

אפשרותגםקיימת .) 3 ( "שבועייםבאימונים ,רגע 20פעם

שקוטרומצנחע"י ,יונים 8-4המכילבמכליוניםלהצניח
Il' 

 .) 4ציור(ראה Iס"מ 180

ליוני"רוארמשימות
משי-מגדליהועלעליהמוטלותהיונה,שלכישוריהלאור

 : ) 4 (כדלקמןהמשימותאתהגדירהקשרושירותשונותמות

ולאמנן.יוניםלגדל •

 ,ביוניםבטיפולאחרותויחידותאנשי-קשרלהדריך •

 .פעולות-לילהעלמושםהדגשכאשר
מתמדת.בכוננותלהיותחייביםניידיםשובכים 2 •

מו-ליישוביםאויחידהלתוךלהצנחהניתנתהיונה •

קפים.
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;ןטרסףחגרדת

הטו\פףגוף

 .מאלומיניוםטוטף-נחגר- 3ציור

לשטחמעלמטוסיםמתוךלהפעילהאפשרותקיימת •

אונסנחיתתבעתאומכשירקלקולבשעת ,האויב

 .המטוסשל

משמרמאניותלקשרבמיוחדבהלהשתמשאפשר •

ועו.דצוללותהחופים,

לבסיסיהן.ריגולחוליותביןושקטסודילקשרטובההיא •

שבשי"האחריםהאמצעיםכילהוסיףישאלהשלכלמובן

לנצלאםהםאףמכתיבים ,הטכניתוכשירותםהקשרמוש

לא.אוהיוניםשלשירותןאת

כיוני"רוארהטיפול
להיותחייבשהטיפולמובן-טובותלתוצאותלהגיעכדי

 !ואוהבמסורגםםיבעלי-חיכללגביוכמויסודימקיף,

מפקזרו"חמתוךהבאהמשפטאתנביאכזהלטיפולכדוגמה

ו-הולך ...נקעהשרגלוהגוזל"מצב :חיל-הקשרלמטההיחידה

ב- .) 5 (הוטב"ותיאבונוהחולהרגלועלנשעןכברהוא ...טוב

אפסנאות jלמטכ"לפונההקשרששירותקוראיםאנואחרמסמך

"משקפותהיונים.בסיסישלושתעבור ,משקפות-3לבבקשה

ןהמשקפותנדרשותולמה ) 6 ( 1היונים"לשובכיביותרדרושות

היוניםשלוהתנהגותןהתכנסותן ,גאוירמעופןאחרילעקוב

באויר.

ומסודריםשלמים ,נקייםלהיותחייביםשהשובכיםמובן

השיקום Iולאכוללנוחוהצריכההעובדתהמתאמנת,ליונה

מטכ"ל/אג"א/ע"יההםבימיםנעשוובנייתםהשובכיםשל

בדורותשובךלתקןנדרשיםהם 1948מסוףובמכתבאכסון

ואם .)ך(מיםהמדליף ,ברנרבגבעתושובךבהפגזות""שנפגע

וכמהכמהאחתעל ,וסדרהיגייניםתנאיםנדרשיםליונים

במסמךקוראיםאנועמן.במגעובאיםהמטפליםליונאים,

 ) 8 ( " ...אחידהתלבושתדורשיםבשובךהעבודה"תנאיהבא

היגיינה"."מטעמיהיונאיםעבורצבאייםסרבלים-25לוהכונה

החילמפקדתלאישורשהוגשה ,לשובכיםתקןבהצעתוהנה

פריטי 50קרביניידלשובךנדרשוהיונאים,יח'מפקדע"י



 ·יוניס-4למכלעסמקופלמצנח- 4ציור

גדול,ולשובךיונים), 60מהםאחדובכלשובכים 8 (ציוד

 :מהםכמהנצטטלדוגמאפריטים. 24נדרשונייח,

-1חקיחלוק-

-1טמבלכובע

-1עפרונותמחדד

-1כבישמטאטא

-2אוכלאבוסי
 1-אזוריתמפה

 1-מתקפלאלומיניוםמטר-

 23-לדגירהצלחות

 1-מטר 2.5סולם

 1-רזרביגלגל

 5-יונים 4לאימוןסל

חוץ-(מתנדביחיילי-מח"לעבדוהשירותשבמטהומכיון

למשל,זו,כמו ,) 9 (באנגליתדרישות 15גםמוצאיםאנולארץ)
 :ליוניםמצנחיםעלהמדברת

200 Parachute equipment. PG-I0ljCB. 9A1845. A " 

. colla.psible cylinder type container. 8 birds ca,pacity 

." Attached to a 9 feet parachute with a qUick relea(se clip 

יוניםבסיסשליומי-שבועיעבודהסידורנראהולהלן
 : ) 1952מיולידו"ח(לפי

רגרלרוססדר

 .והאכלהיונים:הפרחת 0700- 0645

השובכים.:ניקוי 1030- 0730

:הפסקת-תה. 1100- 1030

והטבעתם.גוזלים:רישום 1145- 1100

 .ירוקאוכלוהגשתאמבטיות ,כלים:ניקוי 1245- 1145

צהרים.הפסקת : 1530- 1245

וסגי-האכלההפרחה, ,הסתכלויות:רישומים, 1800- 1530

 .ללילהשובכיםרת

ן

-לבצערששבועכל
בעוקבים.טיפול :ראשוןרוס

 .יסודיניקוי :שנרוםר
 .מחסנים:ניקוירברערוםר

השטח.ביקוי :ש'ש''ום

המחלקותוריסוסציודביקורתלבצעישבחודש"פעמיים

 1000בתתערובתמכיביםלחודשואחתוחיטוייןהיובים)(של

 .) 10 (הרכב"אפשרויותלפי ,'םארמונ .ק"ג

נתונותהדואריוני" :הבאהמסמךהואביותרמענייןמסמך

נמיות ,חתולי-ברטורפים,עופותשלמתמידותלהתקפות

ברחי ...שלגובשובכיםמתמידופחתלנזקיםהגורםדברועו,ן

דו-רובי-צידלאשרנא ...שובךכללידרובה-צידלהיות

כדורים-200ורובים 11בסך-הכל . 16-12קליברקניים,

למפקדתחיל-הקשרממפקדתרפואיתדרישהולהלן .) 11 (לשנה"

מנות Sל-דחוףבאופןדאגונא" :ראשירפואהקצין

ColOJmbine Monacide ניתן .ביסיונית ,חדשהתרופהשהיא

 4במחיר Racing Pigeon Bulletinהשבועוןבמערכתלהשיגה

יונים, SOOמ-למעלהלשחוטנאלצנולאחרונההמנה.דולר

1 (במחלה"נגועות 2 (. 

היוכאיםיחירת

התקןתנודותאתלפרטנוכללאזהמחקרנובמסגרת

סיכוםלהביאנוכלאבל ,ובכיםשווניםי ,בכוח-אדםוהמצבה

 .יוניס-10להפרחה-לובכ- 5רוצי

הנסקרת.בתקופה ,היחידהודו"חותמכתביםלפימוסמךעגייני

יוני-דואר 150הדרעץ 'אמראלהגיעו 1939באוגוסטעוד

ומהן ,הקשרבשירותהיונאיםליח'כיסודששימשוה,מבלגר

מונה 1947בסוף .השנייהבמלחה"ע ,לבריטיםגםיוניםנמסרו

ובאותו'רושל'םבמחוז ) 13 (יובים"ל"קציד-קשרהדרעץמר

ובההקשר,שירותשלהיחידהנוצרה ,מנותקבהיותו ,זמן

 "ראבשמעוןסרןיותרמאוחר(הנדלרושמעוןבסיסי-יונים, 3

כותב 1948באפריל-14ב .היחידהעלהפיקודאתקיבלדור)

ברנרגבעתשובך" : ,גבעתIך"ל ,"שמשון" ,הקשרשירותראש

ליוני-כבית-גידולהארציהקשרשירותפיקוחתחתמועמד

שמעוןלא"י. 10 .-שלחודשיתהקצבהלומוקצבתדואר.
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 *י
משובךיוניםהוצאתכלזה.בשובךכמטפלמתמנההנדלר

למפ"ןכךעללהודיענאהקשר.שירותבאישוררקתיעשהזה

לארגוןהצעהעובדהלמרץ-9ב ."ולשמעון ).ש.ג-נפה(מפקד

הההצעעיקרי .) 14 ((חיל-שדה)חי"שביחידותיוני-דוארקשר

 :הבאיםוהתקציביםראשי-הפרקיםאתכללוהחדשה

 100תוחזקנהוהארצייםהנייחים ,הגדוליםבשובכים •

לחודשיונהכלשלאחזקתהתקציבשובך.בכליונים

ליום.מא"י 100הינו

 ,).ג.ש-החי"ששל(לגדודיםשובכים 10לייצריש •

לא"י 5 .-שלאחזקהובמחיריונים-50לשובךכל

לחודש.

ליוניםותובלהסלי-נשיאהיוקצבוגדודישובךלכל •

מקציבהגדודכאשר ,לחודשלא"י 10 .-שלבמחיר

לא"י, 50 .-התקציב ;לכךשיוכשרומטפלי-יונים 4

 :בת-יומייםהשתלמותתקוים ) 15 (מוסמכיםליונאים •
 .לא"י 60 .-התקציב

לניהולכרטסותלהדפסתלא"י 240 .-להקציביש •

 .והיוניםהשובכיםשלמסודר

 ,מה(משוםלא"י. 520 .-נדרשוהזוהתקציבהצעתלסיכום

 .).ש.ג-פשוטאריתמטיבחיבורמתקבלזהסכוםאין

לאכינראהולמעשהרביםגלגוליםעברההיונאיםיחידת

זןלבין ,ב'רושל'סהיונאיםיחידתביןמרכזיתיאוםהיה

 lקצ'מפקדתבדו"חנמצאלכךראיהות"א.שבגבעת-ברנר

:,,הקמתהיחידהשלעברהתיאורובולאג"מ/מטכ"לראש'קשר

לצורךהשחרור.מלחמתבתחילתהחלהיוני-הדואריחידת

 ...מקיבוציםאופרטייםמשובכיםיוני-דואר-600כהוחרמוזה
שובכיםכמההוחרמובנמצא,היולאשובכיםשגםומכיון

1 (, " ...יוני-דוארשלקשרתחנות 12הוקמורביםובמאמצים 6 ( 

םהאברומרבירושליםהיוניםיחידתאתכללכאןמזכיריםאין

כשלמעשה ,החדשההיחידהבראשכעומדנזכרלאעץ-הדר

יונים".קשר"קצין ,כאמורכבר,היה

המשקפתהבאה,הטבלהאתלהרכיבנוכלהדו"חותמן

 I 1954שנתעד 1939משנתהמצבאת

הנושא
סוף

1939 1948 1949 1952 1953 1954 ------
1 ( 800 150יוגים 7 ( 500 920 1,000 700 --------

שובכים

- 3 3 3 3 1נייחים ------
שובכים

 .- 5 5 5 12-קרביים
------

חיילים-

 9 15 11 25 58-יונאים

הארץבכלמפוזריםשהיוהשובכים 8ביןכינאמרבדו"ח

ליחי-שייךשהיהאחדרכבמסתובבהיה ,קרביים)-5ונייחים 3 (

ובדו"חוהצטמצמההיחידההלכה 1955-1954שנתלקראתדה.
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וממלא-מקום ,ללא-קציןחיילים 9 :איההמצבה 1954אוקטובר

כאשרמפוצעתהיאהיוניםכמותסמ"ר.בדרגתהינוהמפקד

עלובאוקטובריונים 622עלדווחשנהאותהספטמברברו"ח

ביחידהפנימימגירולהיתההתוספתשצוין( ,יונים 827

 .).ש.ג-מגוזלים :כלומר

-50כבארץהיו ,"חיל-הקשר IIלןןשירות-הקשר IIמהמעברעם

-12בליונים".משוגעים IIשכונוכפיאומאומנים,יונאים

מאלפי-שלקורסקיוםעלהמפקרהמתריעה 1948אפרילל

 10 )פלמ"חחטיבת(בולגרים""ל ,לרוגמהומקציבהיונים

 :תחילתולפניכשבועייםנשלחלקורסהסופיהזימוןמקומות.
I I על .במאי 17בןביוםיתחיליוני-רוארמאלפיקורס

נתןע"שהבריאותבבית 1400בשעהלהיותהמועמרים

ופכ-מחברת ,ימים-6לחפציםלהביאבתל-אביב.וסאטרש

1 (כתיבה"שירי 8 (. 

ואנוהיחירהאת ,ראינושכברכפי ,העסיקליוניםמזוןה

 .יוניסלשתי-שירותזארג- 6יורצ

ו-ליוניםאספקהטון 8ביפוהחרמנו' I :כזהוחורימוצאים

1 (וחצי"נהשלמשךלתערובתיספיקהמלאי 9 (. 

שלהפקעה 1948ביולינררשהלעיל,קראנושכברכפי

 :כתובמצאנוהארצי"ההפקעותקצין IIאלבמסמךיונים.
II והולךהגרלוהצורך ...בארץביוני-רוארהמחסורבגלל

החודשיםשלהפעולותניסיוןולאור ,קשרשלזהענףבפיתוח

משובכיםליוני-רוארצו-הפקעהלנולאשר(נא) ,האחרונים

ביוני-דוארשימושהאוסרתהורעהבעיתונותולפרסם ,יםיפרט

הפריסהעל ) 20 (הצבא".בשירותשאינםפרטייםאנשיםע"י

הבאהרו"חאתמוצאיםאנו ,בארץני-הדוארוילשיתלהכל

 : ) 1949בינואר-1לנכון(



 61.5דרושיםיהיוליום,ליונהגרם 50שלחישובלפי

 .) 21 (ליוםגרעיניםק"ג

צפימצבההשובךמקום

תל-אב'ב

'רושל'ס

ברנרגבעת

ךורות

נגב

ניידיםשובכים

150 

100 

150 

40 

70 

3 

השירות)(במפקדת 50

הךר)עץשל(שובכו 100

300 

50 

שובכים)-5(ב 300

חתיכות) 27(ייבנו 30

ס"ה 1230 510

ממטההיונאיםיחידתבסיסמועתק 1949אפרילבראשית

שלהתפוצהלכלובמכתבלקשר,הארצילביה"סהשירות

יחידת(של"הכפפהעלהיתרביןקוראיםאנוחיל-הקשר

הב-יהיהושםעצמאיתכיחידההאימוניםלמרכזהיונאים)

 2 ,חיילים 17קצין, 1 :יהיהלזמן-שלוםהתקןהמרכזי.סיס

 .) 22 (אזרחים"

I שבועיסדר-יוםלפי ,בעצלתייםמעתההתנהלוהיחידהז-יי

חיסולה.לקראתהיחידהצעדהולמעשהלעיל)שראינוב'כ';

להחזיק 1952באפרילנוסףמרוכזמאמץשנעשהכנראה

ראש'קשרןקצ'מ"משלפנייהמוצאיםאנוהיחידה.את

הכותבהדואר.יונייחידתעלסקירהובהמטכ"ל /לאג"מ

וכיצדכיום,המצב ,והקמתההיחידהשלהעבראתמפרט

 Iזומפנייהקטעלהלןהטקטי.בשטחהיונהאתלנצלניתן

היחידהליעילותשהפריעוגורמיםשלושהלמנות ! li"י

 :והם
שלאבחורותהיומהםשכשני-שלישיםהיחידהאנשי •

לתפקידן.התאימו

שלצרכיהכלאתלספקצריכההיתהאחתמכונית •

הארץ.בכלהיחידה,

שנ-תוך ...היוניםשלירודוטיבמתאיםציודחוסר •

 600הופקעו(כזכורלבעליהןהמוחרמותהיוניםהוחזרותיים

הנמצאותהיונים 900שכלכךשעשינו,מהדגירותיונים-·ג.ש.)

האחזקה".להוצאותמחוץבכספים,עלולאצה"לברשותכיום

הנושאאתלהצניעהרצוןבבירורניכרזהקטעמתוך

יוניביחידת"כיום :מפרטהואחדש.דףולפתוחהתקציבי

מכו- I 2רכב ;חיילים 11עובדים ;יוני-דואר-900כהדראר

פי-ניתן(רכאן ...והמבניםבסדנא,הזמןרובהערמדרתנירת,

 :הבאיםהדבריםנדרשיםירתרררודלעתידהמבנים)".ררט
שלנוספתרכישה :היחידהלקירםההכרחיים"האמצעים

מחסן ,גרעיניםמחסן ...להחזקתןמבניםמעולות.יונים-600נ

הדרוש(הסכוםנוספיםניידיםשובכים 5ומשר,ןנלים

צורךיש :כב;ולייי). 8,500 .-הואלבנייתםבמזומנים

-3-2בוכןהיחידהאתולאמןלהחזיקכדימינימליברכב

הפירוט:לפידרושים(בסך-הכלכלי-רכב.-4בניידיםשובנים

חיילים". 17ביחידהג'יפ).אוטנדר-1וקומנדקרים 3

יכולים 1952בשנתצה"לבאימונימוגברתמפעילותנתוצאה

בדו"חהמפקדע"ישנכתבוהבאים,הדבריםאתלקרואאנו

 Iהנרננרת

שרבךבדררם.הקיץבתמררניהשתתףאחדנייד"שרבך

יוניס.-4לארגז-שירות- 7ציור

ק"מ 65שללטרחהטסותומבצעבחיל-היםנמצאנייד

רהטיפרלהניסוייםהמשךדורשחיל-היםטובה.במהירות

בסעיף ...כרח-אדםמחוסרסובלתבכללהעברדהביונים.

ניס- ;הניידיםבשובכיםהיוניםמלאיחידרש :לעת'ך'ותתכנ

כאילרהנוסחמןמשתמע(לילהאימוניסוף-סוףלבצעירנרת

לביקררלרדת(יש) ).שג.-בוצעולאאלהאימוניםאזעד

במרחב ).ש.ג-חות-הגךנ"עשםהיתה(כזכורלבאר-אורה

בסעיף ..אח.דבכליונים 100עםשרבכים 2שםולהקיםהנגב

יונאותשעתייםעדשעהיעברוהקשראנשישכל :ךרכהה

 ...יונהשחרורפתקיון,כתיבת ,החזקתהיונה,תפיסת :מעשית
הדרגותאתלשנותצריך ...חטיבהבכלבמרוכזזאתלעשות

צריךאיש. 20עדביחידהולהחזיקיותר,לגברהותביחידה

כיוםעודקונההאמריקניוהצבאטובותדואריונילקנות

 .) 23 (בבלג'ה"יקרותירנים

ו·יוני-רוא,'טלמכצטים

היונאיםיחידתעלזהמאמרלסייםיכוליםאנראין

במלחמתהעבריותהיוניםמעלליאתלהציגבלי ,ופעילותה

"סקירהבפרקכרונרלוגי.סדרלפיהדבריםנציגהקוממיות.

ובימי ... " :כתובהיוניםבחוברתדואר"יוניעלהסטורית-

ביוניםהשתמשוהמנדט,שלטונותנגדההגנהשלהמאבק

לשיררתהוכנסויוני-דוארשונים.בתפקידיםנרחבשימוש

בלילבמבצעי"חבלניםוהופעלובדרכיםבליווי"שיירות

עםקשרלהקמתסייעודואריוני I 1946בשנת"הגשרים"

ביוניםהשתמשוכןוהמנותקים.המרוחקיםלקיבוציםהחוץ,

בשטחיבייחוד ,חדשותנקודותשלהקרקעעלעלייתןבשעת

93 
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באמצעותשנשלח ,הנצורהמניהייעקבהאחרווהמברק- 8ציור

יונת-דואר.

המנותקת lעציומגושנשלחוהאחרוניםהמברקיםהנגב,

 .) 24 (,זואר"יוניבאמצעות

יוני-דוארשלפעולותמספרנודעוהקוממיותבמלחמת

 ,למאי-14ב :יםללירושמצפוןהנמצאת ,בנוה-יעקבונתחיל

ידיעהיונת-דוארהביאהוברהגשםשלקשהחורפיאוירבמזג

 ;נותקשלה ""אבינועםשקשר ,יעקבנוהשלשכנתה ,מעטרות
היהיוםאותו .משילוחהרגעים 14תוךדרכהאתעשתההיונה

2 (-יעקבהלנוחבריהנסוגוובלילהעטרותשלהאחרוןיומה 5 (. 

הלגיוןשלוהסופיתהמוחצתההתקפהנערכה 1948למאי-16ב

יונוגרמהנשלחה 1900בשעהערב,אותו ,נוה-יעקבעלהירדני

 ,כאמור ,שוגרההיונה .) 2G ( ) 8ציורראה(יםללירושהיישובמן

ובמשך ,הקשותהיוםתלאותלאחר ,ערבאותו 1900בשעה

החזיקושלאמאחרםיצופהר-ה'הנקודהתושבינסוגוהלילה

מעמ.דיותר

ולהלןבגוש-עציוןיוני-הדוארשלסיפורי-הגבורהרבים

 :שונותגרסותבשלוש ,מהםאחד
במאי 12צ"למדויק.אינו(התאריךמאי-15ב •

מ-ידיעות ).ג.ש-שליהדגשה(יוניםהביאו )ג.ש.

כלעלכבדהטנקיםהתקפת" Iמהןאחתוהנהעציוןגוש

שי ,נפצעושמ .נכבשווגבעת-העץהאוכף ,המנזרהגוש.

-5בהחלהההתקפהלהפציץ.אוירוניםשלחו .פצועיםהרבה

עתשמחצי-שעהתוךנתקבלהזותשדורתבבוקר".

 .) 27 (הישלחה

94 

שכבריכפ(בבוקר 1040עהשב 1948אימב-13ב" •

 )ש..ג-מדויקאינוכאןגםהתאריך ,ודםקהבסעיףיציינת

כנףבמנוד ,עציוןבגושקחצית-ואלמשומעלבודדתונהיחגה

הדוקההיתהלרגלהלמטה.ללשהתחולקרבמעלהתנשאה

התקפת" :םליבירושהמפקדהאלהנצורהגושמןתשדורת

בשובוהיונוגרמההורדה 1125בשעה ... '''וכוכבדהטנקים

 .) 28 ( "יםשלורבירזהא-תלבשהיה

הקרביום , 1948במאי-12להכונה(,שלפנה"צבשעות" •

מהמנןר,הראשוניםהפצועיםלהגיעהחלו ).ג.ש-האחרון

מפיהם .הראשוןטיפוללהםוניתןלמקלטאותםמעבירים

מודאגיםהאנשים ,שומשלמותוועלבמנןרהקרבלענודע

חות"דושלחקחציותשואבמהפיקוד .המערכהמהתפתחות

ועל )ג.ש.-ישלהדגשה(ראדוונתיבאמצעותירושליםל

 .) 29 ( "ית-וגןבעםאיתות-הליוידי

יוני"שלוהנאמנההרבהפעילותןאתעדייןהזכרנולא

בצפון ,המערביבגלילכמו ,האחרים-הארץלבחלקהדואר

מנותקיםמיישוביםתשדורותהעברתלשפעולות ,ובנגב

האכזרייםמהסיפוריםכאןנביאלא ;ועודממונותמפקדותאל

אולם ,זאתחייבוהתנאיםכאשרמאכלליוניםחיטתשלש

יוני"שלנוספיםמבצעיםסיפוריעלהיודעיםהקוראיםכל

למערכת,-כךלעלכתובמוזמניםוממיותקהחמתלבמדואר

בשנת 2636מס'יונת-הדוארעלסיפורעודרקנביא

ךשקןיקצלמפקדתהודיעו 1952דצמברל-14ב : 1952

לידהירדניםע"יהנ"להיונהשלתפיסתהעלראשי
בשעה 1952בנובמבר 3ביום ,הללאמבראהשידורתחנת

תולדותאתהיונאיםיח'כותבת ,לכךבתשובה .) 30 ( 1345

 'מסהיונה" Iקטעיםכמהנביאמשם ,עברהלעודו"חהיונה

נולדוהוריהגםוכן 1952למאיב-ךאצלנונולדה 2636

 ... 1952ליוני 5ביוםךמס'ניידשובךלהוכנסההיונה ...אצלנו

אינהשחהיהוכבהםשאימוניםטיסותלשתחנותכמהועברה

היתהלרוב .בהלבטוחאיןוכי ,בשירותלשמשראויה

תוולחזוריהלעשהיהממרחקמחרתל )רק(חוןרת

על-חשבוןלזקוףיש ...זויונהשלירידתהסיבתשעה.

באימוניה"."בושנוכחנודבר ,דייםמפותחיםשאינם ,חושיה

 :היונהשלתפיסתהלאחר ,הזההיונאיםח"בדונאמרועוד
הארץחלקיבכללנואובדותשיוני-דוארבוןשבחקחתליש"

צרהבמדינהחייםאנו ...ולקחתןלבואהודעותמקבליםואנו

חששיש ,יוניםתעופותשתהיינהמקוםובכלמאהוקטנה

אינהשיונת-דוארהיות ,ילהישראשטחלמעבר ,יוניםלירידת

אי"שלשורהלעבורמוכרחהיונהכל ...בגבולותמבחינה

עומדותאינןשמביניהןואלו ,וניםשממרחקיםמונים

(זוהי) .) 2636היונהכמו(מאימוניהןחוזרותלאפשוט-במבחן

 50ל' 25בין(הינו)באימוניםהיורדותאחוז ...טבעיתסלקציה

 ,)ג.ש,-שוניםגורמיםנמנווכאן( ...בתלויוהדבר ,אחוז

אחון-2כהןהאבדות ,בשירותהנמצאות ,מאומנותיוניםאצל

ביותרחריףבאופןהיוניםכלאתמנסההננילכן ...מקסימום

מפקדהחתוםעלטביעת-עין"עלסומךואיניהאימוניםבסל

3 (היחידה 1 (. 

ע"ישהוצאהחוברתלהמבואמןלצטטברצוניולסיכום

החשיבותאתלשכוחלנולא" : ) 32 (הקשרירותשייונאחידתי

 ) 103 'מבעמשךכה



 !Jהגנה !J-הארכיהמטה

I 1 I I 

הדרוםהתיכוןהכפוןחיפהירושליםתל-אביב ]""ל<חי"כ

אלכסנדרוני
מחוזות

גבעתילבנוניהדריעציוניקריתי
וגלילונו

I 

1 I I 1 I I J 

באר-טוביהרחובותהשרון·השומרון 1יזרעאלגלבועכנרתתל-חיחורז"]

גרשו,אפריםאשרנפתלי Iלויבנימיושמעויראובינפות

I I 
הנגבחפרכרמל ?.!?גה
המערבי

מנשהגדאורןכידוני

 ·'נ

קציני-שירות-הקשרלתפוצתשמשוןמאתהקורס,עלההתרעה ) 18 (

הסופיוהזימון , 48041213מס'תעודה , 4/1153במסמך(קש"קים)

לארגוןההצעהגםהתקבלהאז . 48050213מס'תעודה , 9-1387במסמך
מחדש.היונאיםיחידת

) l D ( הפסקה . 1948ליוני 26עד 19לתקופההשבועיהדו"חמתוך

סון 6הואהטון 8שלוהפירוטהאספקה""מצבהכותרתתחתמופיעה

בחורשנוסףגםנכתבהדו"חבאותואגב,אפונה.טון-2ולבנהדורה

אתלכתובמתבקש(הבחור 89908הואהאישיומספרוליחידהחדש

זה).מאמריקראשהואבמידהלמערכת,המלאהזהותו

 • 48072913מס'תעודה , 27-2606הקשר'זtירות :סימוכין ) 20 (

סימוכיןהאספקה,שירותלמטההקשרשירותמטהדו"ח ) 21 (

 • 48102113מס'תעודה ; 27-4380

תעודה , 27-9725סימוכיןהיונאים",יחידתכפיפות"שינוי ) 22 (

 • 49040713מס'

תעודה , 102ס/סימוכין ; 52יולי-ספט'לחודשיםננותוכדו"ח ) 23 (

 • 52100113 'מס

 • 4עמודדואר""יוניבחוברת ) 24 (

בספרהפנימי.השערדף"יוני-דואר",חוברת :לתיאורהמקור ) 25 (

 .לכךסימוכיןמצאנולאההגנה""
מיום 354מס'(במחנה/גדנ"ע"יוני-מלחמה"עלממאמרהתמונה ) 26 (

ספרולפינכוןאינושםהמופיעהצילוםתאריך .) 1970נובמבר 15

 48במאי 16היונהשיגוריוםהיה , 1403עמ'שני,חלק ,'ג"הרגנה"

 • 1900שעה

התאריך"יוני-דואר".החוברתשלהפנימיהשערבדף ) 27 (

להלן).(ראהמדויקזהאיןאולםלמאי 15כאמור,הוא,בחוברת

זהתאריךגם ; 1970נובמבר 15מיום , 354מס'גדנ"עבמחנה ) 28 (

להלן).(ראהמדויקאינו

) 2D ( מוסמךנכון,תאריךהנותןהקטענמצארביםמאמציםלאחר

וערךכינס-במלחמתו"עציון"גושראההיונוגרמה.למשלוחומסכם

פלמ"חניקשלמיומנוקטעזהו ; 452עמוד(י-ם/תשי"ז),קנןהלד'

מגושהיונהענייןאתהמביאהיחידהתיאורוהואיצחק,במשואות

 1040בשעהאחת,יונת-דוארשנשלחהלומרנוכללסיכום ,עציון

כיבהסתייגות-מה,לקבלואפשרהתוכן,לגבי ; 1948במאי-12השל

 "סיפומפיהושגבמשואות-יצחקהיונהמשגרשלשהמידעקוראיםאנו

בירושויםהדאגהאתלהגביררצולאמשואותשאנשיייתכן,רי-הנסוגים.

מושגוש-עציוןשלמפקדולגבי"נהרג"ולא"נפצע"ניסחוולכן

יום.באותושנפלירושליס)עציוני,מחי"שמשה,,ברשמידט·זיל(הוא

 • 52121413מס'תעודה , 14841יש/ j75/104מודיעין :סימוכין ) 30 (

 . 52121913מס'תעודה , 106/4סימוכין ) 31 (

 ,) 1953 ("מערכות"בהוצאתליונאים,ספר-עזר-דואר""יוני ) 32 (

 ,אבידורשמעווסרןומפקדההיחידהיונאיע"ינכתב

 ) 94מעמ'(המשךשר I ,.~רבשירותרואר-יוני

החובביוכלמלחמהבזמןקשר.כאמצעיליוניםשישהרבה

טיפחו(וכך) ...יוניובעזרתהמלחמתילמאמץישירבאופןלסייע

שובכיםוהקימויונת-הדואראתב"הגנה"הקשרשירותאנשי

והאנשים ).ש.גוירושליםברנרגבעתבקיסריה,(כמו

 " ...ולאימונןלגידולןהתמסרובמקום

שולייםהערות

י"ט,העברית,האנציקלופדיהעלבעיקרומבוססלמכואהחומר ) 1 (

 . 505עמ'

 .) 1953 ("מערכות"בהוצאתדואר","יוניליונאיםהעזרספרמתוך ) 2 (

הבאיםהמזוןאבותאתלהכילליוני-הדוארהמזוןחייבהעזרספרלפי

 :אחוזים)(לפי
אחוז. 64.85-פחמימות •

 .אחוז 19-חלבונים •

 .נאים)היו"בלשוןרטוב""(,,חומראחוז 12.4-ירקות •
אחוז. 3.75-שומנים •

 • 1948ליוני 5מיוםבת"אהמרכזיהשובךעלדו"ח ) 3 (

סימו-לקשר.הארצילביה"סהיחידהכפיפותעלהוראהמתוך ) 4 (

יוני-יחידתעלסקירהומתוך , 49040713מס'תעודה ; 27-9725כין

 • 52042913מס'תעודה ; 27-610סימוכיןחיל-הקשר,שלהדואר

 • 48062613ינס'תעודה ;ת"אשובךעלדו"ח ) 5 (

 • 48072213מס'תעודה ; 27-2517סימוכין ) 6 (

 . 48121313 'מסתעודה ; 27-6039סימוכין ) 7 (

 . 49120313מס'תעודה ; 318-8991סימוכין ) 8 (

) D ( 52011413 'מסתעודה • 

) 1  • 52070113תעודהנאים.היוליחידתעבודהתכנית ) 0

 , , 27-2113;סימוכיןראשיקשר:קציןמאתמטכ"ל/אג"א, :אל ) 11 (
 • 52112713מס'תעודה

) 1  • 54071413מס';תעודה 6147/1150סימוכין ) 2

יונים".קשר"מחלקת :כלומר"מק"י"מפקדגםכונההוא ) 13 (

 • 48030913מס'תעודה ) 14 (

היואלה ;כמטפלי-יוניםהמאומניםאיש 50מונההמסמך ) 15 (

מהם. 9שירתוהמרכזיבשובךכאשרהארץ,בכלזריםומפ

 , 52042913מס'תעודה ; 27-610סימוכין ) 16 (

 160בארץ.שבוצעהמההפקעה- 600 :כךהתחלקההמצבה ) 17 (

היחידהשלהיוניםמשובכי-היתרמאמריקה,חובבי-יוניםמתנת-

ירושליס).(למעט
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במבצעהקשר

 ( 1) (1948)חשיויי"נ

גביסא"ל

היישובנגד II"מאורעותשלמוגברתבפעילותהערביםהחלו 1948שנתבראשית
עלהכריזוא"י,שלה"חלוקה"החלטת,עם 1947בנובמברשכברלאחרהעברי,
הגדולה"),(,,השביתהימים 3למשךעסקיהםכלשלכלליתשביתה

ייישוב :הבודדיםהעברייםהיישוביםנגדמכוונתהיתההראשונההפעילות
שנכשלומאחרועוד,יישובי-הנגבכפר-אוריה,המערבי,בגלילויחיעםעציווגוש

היהודיתלתחבורהלהתנכלויותשנה,אותהמרץבחודשהערביםעברןזו,בשיטה
דרדא,, l1מתעברהכזכור,אליה,(התחבורהם,ירושליואלהמנותקיםהיישוביםאל

לקסטל),בואדהדרןעלששלטוערבייםכפריםדרדוכווr.ןאב-אל-ואד,לטרוורמלה,
פיסילניתוקלהביאכדיהיהודית,התחבורהאתלהתקיףברורהמגמההסתמנה
התחבורה.עלהמלחמהנפתחהוכדהמבודדות,היישובנקודותשלמוחלט

במרץ-(כזכור,"ההגנה"ארגוןממבצעיהראשוניםאחד

ן)יעדיהוקםלאוצה"להמדינההקמתעלהוכרזטרםאפריל

לקייםשישברורהיהל'רושל'ם,סדירהתחבורהח,להבטיהיה'

אליהולהזריםל'רושל'ם,השפלהביןורצוףסדירהדוק,קשר

מבצעהיה ,זותחבורהלאבטחתהמבצעוציו.דמזוןאספקה,'

שנהרג'רושל'םמחוזמפקדשלהסתרכינוי(ע"ש "נחשון"

בהפ-נחשוניתקפיצהזוהיתהואמנם ,) 2הקםטל)(עלבהתקפה

מל-גדודיתלמסגרתופלוגותממחלקותכוחות-,,ההגנה"עלת

 .חטיבתי-משימתיגגארגוןבעלת ,אה

"בחשון"למבצעהרקע
כאמור,עמדה, 1948וראשית 1947שנתוף.סשלהתקופה

אלימהבדרךהביעואשר ,הערביםע"י"מאורעות"שלבסימן

מ"הצעה"בנובמברשהפכה ,ה"חלוקה"להצעתהתנגדותםאת

עזיבתהעלהודיעהבר'טנ'הבשטח.מעשילביצועל"החלטה",
מאבקהקטןהיהודיליישובניבאוושליטיה 1948במאי ISב-

פלםטרן,ערבייאלפימולבו,יעמודלאהיישובאשר ,לא-שקול

ארצות-ערב.ע"יוגםבררטנרהע"יגםהנתמכים

משלו,אופרטיביתבתכניתשעהאותהעסק"ההגנה"ארגון

מרחביםעללהשתלטהיתהומטרתה "'דכ"תכניתהידועה
כגוןיהודייםשטחיםשלטריטוריאלירצףליצירת ,צפופים
לאזהששטחעל-אףוארלון,חנרתה ,(נהררההמערברהגלרל

הערבית)המדינה-בשטחאלאבשטחנוהחלוקהבתכניתהופיע

"ההגנה"שלהראשוניתהצבאיתהפעילותמולאחרים.ושטחים

בולשתמנואשרהבריטייםהכוחותרציניכמכשולעמדו

הצבאויחידותjיוערביבריטיתמשטרהושונאת-יהודים,פעילה

והוראת-נושא-נשק,יהודיכלואסרובלשואלהכלהבריטי.

מלהי-להימנעכדיהכללעשותשישקבעה"ההגנה"שלקבע
לתכ-בנוסףעמם.מגעמכלולהתרחקבריטייםכוחותעםפגש

עללהשתלטות"ההגנה"פעלהטריטוריאלירצףליצירתנית
רי-יהודישלטוןוהשלטתוטבררהח'פהכגוןמעורבותערים

-ברורהיההצבאישאופייםבענייניםעסקהוכן ,בהןבוני
ומאבקממשמר-העמקשלווצבא-ההצלהקאוקג"הדיפת

רציפות-שטחלהשגת"יפתח/פלמ"ח")חטיבת(באמצעות

משי-ללחימה"יפתח"שהוקמהוכפיהגליל-העליון.באצבע

לה-"ההגנה"ארגוןשלהארציהמטהעתהעמד ,בגלרלמתית

הדרךלאבטחת"נחשון",חטיבתוהיאנוספתדומהחטיבהקים
ל'רושלרם.השפלהמן

"בחשון"הולית
בת"א,רוןבן-גורדודשלבביתוהוחלט , 1948לאפריל 1ביום

 l,s06 'בןכוח'ז'ולרכושלרםלררהתחבורתיההסגראתלפרוץ
עצםעלחי"ר,גדודי 3בת ,עצמאיתבחטיבהמאוגד ,איש

 I(רמ"א)הארציהמטהראשאזשהיה ,גלרלרIואומרהרעיון

ונשק",מכוח-אדםחזיתותלחשוףהעזה"היתה

ליעדן.להגיעשיירותינוהפסיקומרץ,חודשסוףלקראת
נבר-דנראלשיירתלחודש, 2Sב-ושלרםלררהשיירהלנוזכורות

;שלושתןלמרץ-31בל'רושלרםנוספתושיירה ,לחודש-27ב

העירה.לעלותהצליחולא

הצמוההליווישיטתעלהקץשהקיץהובן"ההגנה"במטה
מספיקאינוהשיירהבגוףלאבטחהמשורייניםשלהליוויוגם

במק-השיירות.נעותבובשטחגזרותלאבטחתלעבורישועל-כן

חולדהבסיסשביןהקטעעללהשתלטיש-ררושלרםשלרה

בתקופהירוש'יס 5הדרך
גמא') 15ה"(ערהכאשונה
=כנ'ש

= = t:::;; חהררידה'cדולשו;ת=t ל·ס':~ול·ת,רן
 Q 'יל,רגשהשהרןתטלניןתשמדונט ,:::: 1: =,=

ועג·ב O':1ס .ביי IIבכיןי •

~ 2 20 10; 10 

נחשןן"."כובצעךרנעבן,השטחמפת- 1ציור
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שם ,שער-הגיאדרךהשיירותשלצאתןמקום ,הקדומני

הדרך,עלהחולש ,הקסטלהשיירות,עלההתקפותרובבוצעו

מפקדאתלמנותכונההיתה"נחשון"כמפקד .לירושליסועד
 ,בגוש-עציוןמנותקנשארשהואמאחראך ,אלוןיגאל ,הפלמ"ח

חטיבתכמפקדלתפקידובנוסף ,אבידןשמעוןעלהתפקידהוטל

ברח'האדום"בית"בנפגשו , 1948אפרילבראשית"גבעתי".

הזז-שלהחדשיםמפקדיה"ההגנה")(מטה;תל-אביב Iהירקון

 ,"אלכסנדרוני"מחטיבותהתקבצויחידותיהאשר ,) 3טיבה(

נא-הכלליהמטהבפקודת .)' J (הבולגרים""ו"גבעתי""קריתי",

 ..."נחשון"פעולתכמפקדבזהמתמנה"הינך :היתרביןמר,
ושיטתנחשוןפעולתתעודתמוגדרתבה ,מיוחדתמבצעפקודת

מקום ...האג"מע"ילךתומצא ,הכללייםבקויהפעולתהביצוע

שלהראשיהמטה ...על-ידךייקבעהפעולהשלהקרביהמטה

המטותאלקשרלסידורילדאוגעליך ...ברחובותיהיההפעולה

הח-על " ...הפעולהפיקודאתלכנסעליך ...האג"מואלשלך

 .) 5כידיןיגאלבאתום

 ,השיירותצירלאורךפס-רוחבכיבושקבעההפעולהשיטת

י"עלהרים,השפלהמןהפרעהללאלעבורלהןלאפשרכדי
האגפיםמןלתגבורות-אויבגישה-דרכיוחסימתגשריםפיצוץ

במיוחדהורגששבוהתחום .) 1בציורהשטחמפת(ראהלזירה

ב-(בלילהלמרץ-31באולם . If"ההגנהלצבאהנשקהיהחוסר,

מטוס-תובלההנחית ) 6 ("חסידה")היהשכינויומבצעמסגרת
 ,(,,שפנדאו"צ'כייםמגליידים-4ורובים 200שירות-האויר,של

ואניית-המשאהבריטיםע"ישנעזבבשדה-תעופה ) 34מקלע

מטען ,המבצעלש 'ה-שלשעתסמוךממשהביאה,"נורה"

נשקמתוך .צ'כייםרובים-4,300ומגליידים 200שלנוסףנשק

 .לנחשוןנכבדהכמותמידהוקצבהזה

ו-שללחטיבהכאשר ,"נחשון"חטיבתמבנהנראה 2בציור

 :גדודיםשה

התארגןהגדוד ;ובקסלחיים :המפקד- 1מס'גדוד •

במשךכבסיסוגםששימשה ,בחולדהושכןלאפריל-2הבליל

שהזכרנוהחטיבותשלמפלוגותהורכבהגדוד .המבצעימיכל

מש-בעיותשלמקריםוהיו ,לא-מאומנותברובןשהיו ,לעיל

לסרטהכינוישהיה ,""בלובנדהמונחנולדלכךבהקשרמעת.

ולהג-זיהוייםתלהקל ,כותפותיהםעלהקציניםשענדוהכחול
כלומר ,המערביתנחשוןבגזרתפעלהגדוד .סמכותםברת

 .שרר-וואדיחולדה ,לטרוןבאזור ,בשפלה

הפור""גדודזההיה(יןקטבניוסףהמפקד- 2 'מס.גדוד

בקרית-ושכןחייל-320כמנההגדוד .הפלמ"ח)שלצים"

המזרחית,בגזרהפעלהוא .-אילןהונוהחמישהמעלה ,ענביס

 .וירושליסהקסטל ,כשער-הגיא)דא Iבאב-אל-וכלומר

מגדודקובץזהגדודרוסק.מנחס :המפקד- 3מס'גדוד •

 .חטיבתיתכעתודה ,בנעןשכןהואח."הפלמשל 5
הקרביהמטה .)ךורצמן(יצחקמונהל"נחשון"קשרכקצין

לשילוחקדמיכבסיס .ברחובותהעורפיוהמטה ,בנעןשכן

לעיל.כאמור , 1מס'גדודגםשכןובהחולדהשימשהשיירות

כרונולוגי,סדרלפי ,נחשון""מבצעאירועיפירוטלהלן

 .) 3 'בציו,מופיעותהגזרותשתי(מפות

וח"טנ

I I I I ועוז~מבצעיטקציןJ 
 Iחבלהקצין I Iב-דכנקצין Iורצנון-קשרןיקצ Iמוד;עיןקצין

I I 
I קשרקציןI I עוזררהישימנהל)I חמשI נשק' I ילשירות-האויר

I I 
J ראשינהלהמקציןl J אפסנאותקציןI תחבורהקציןI רפואישירותקציןI 

~ 

I I I 
 3מס'גדוד I 2מסגדוד 1מס'גדוד

רוסק 'מ-ד"מגטבנקין 'י-ד"מג .לסקובח'-ד"מג

התארגן
 )"הפורציט,,( 2פלמ"ח

 1948ליאפר-3-2ב
ן)נעב( 5למ"חפ

 :למרשטפירושיםמהכלהלן ."נחשון"חטיבתמבנה- 2ציור
 ."לואיס"ו "בזה"ומקלעימרגמותכלומרכב,ךנשק-ד"נכב
ם.יופגזצותצפ ,רימונים ,תחמושתבחלוקתהאפסנאותלקציןעוזר-חמש
 ·בנשקבטיפולפסנאותאהלקציןעוזר-נשק

172 



תאר'ךה
המזרח'תבגזרהא'רוע'ס
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-מרץ 27
-מרץ 29

-מרץ 31-30
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-[אפריל

-אפריל 3

-אפריל 4

אפ' 5-4ליל

-אפריל 5

-אפריל 6

-אפריל 7

-אפריל 8

יירות Wה
המערב'תבגזרהא'רוע'ס

(נען-חולדה)

הערבית.חולדהכיבוש- 0400הראשונה"נחשון"שיירת- 0001

ך'ר-מוחס"ן,הכפרכיבוש- 0700ל-מחולדהיוצאתמכוניות 60בת

ערביתהתקפה-אחה"צהערבים.רא-ערביתהתקפת-נגד-אחה"צבשעההעירהומגיעהל'ס W'רו

נהדפת.ההתקפההקסטל,עלעלשנייההתקפה-1940ובשונהמס-(אינהומזוןאספקהעם 1000

1לחזור)(פיקה נשארהכפראולםהכפרמשלטי .) 0
בידינו.

של-שירות-האוירמטוסי-לפנה"צער-מכוניות 10בתשיירה- 1300

בסביבותריכוזי-ערביםמתקיפיםנוהת-לד'ר-מוחס"ן,מלטרוןנעהביות

ל-מהשפלההאחרונההשיירה

הכביש.נחסםואחריהל'ס W'רו

נב'-ךנ'אל,שיירת

וחוזרתמחולדהשיירהיוצאת

 .) 8בדרד(תקלותבגלללבסיסה

ער-הג'א. Wמשלטיאבטחת

משלטיאתשאבטחההפלוגה- 1200

W הערבים.ע"ימותקפתער-הג'א

חזרתהעלשמעההפלוגה- 1600

היא.גםוחזרהלחולדההשיירהשל

"נח- ,ל'ס W'רומחוזמפקד- 1800 .) 5"נחשון"(להקמתכללימטהפקודת

נתפ-יוםובאותו ,בקסטל(')נהרגשון",

 ,צובאלמחצבתמעלמשלטיםשניסים

פל-יחידתעלתה ) 2300 (בלילהעוד

 ) 0451 (שחרועםל"קסטל",מ"ח

 .) 9על-ידה(המשלטנכבש

גושעלעזותערביות-אשהתקפות

לחולךהמגיעהפלמ"חפלוגת

משלטילאבטחתלעלותבמגמה

W ער-הג'א, 

בשפלה."נחשון"כוחותריכוז

ןבצר'פ'מהחטן-טלמפקדתפיצוץ

"נחשון".לכהטעייה

נהדפת.השלישיתהנגדקפת

ידי-בגללד'ר-מוחט"ןפינוי- 2200

על-מנתיתקפוהשהבריטיםעות

מידינו.לכבשה

פלוגהשלהתקפהניסיוןהדיפתל-חזר;ןמגיעהא'שיירה- 1500-אפריל 9

 ,רר Wואד'-מכיווןערבית ,ל'ס Wמ'רוחולדה

 ,הפלמ"חמעברי-מיםשניפיצוץ-בלילה

 ,רר Wואד'-למחנהבדרד

 ,מוצא-ארזהגושאתמפגיזיםהערביםלחולךה,מתושביומפונהכפר-אור'ההשנייה"נחשון"שיירת- 0747-אפריל 10

בריטיתשיירהעםתקלות- 1500שם.ונעצרתה wהחמ'למעלהמגיעה

רר, Wואך'-מחנהלידלשפלהחוזרתהשיירה- 1127

ב-בחזרהנמצאת-1427וב

 .) 11חולדה(

 ,צובא-קר'ת-ענב'ס

הערביםע"יהקטטלמשלטיכיבוש

ללאהכפר,סביבמשלטים(שלושה

עצמו).קטטלהכפר

 ,התחת'תממוצאשלנונסיגה- 0600

על-ידיצובאמחצבתפיצוץ- 1245

הקסטל,

(הוא"הפורצים"גדודמפקד- 1725

עלהפיקודמקבל )" 2"נחשוןגדוד

כוללה, Wמוצא-מעלה-החמ'גזרתכל

 ,הקטטל

נהרגחוט"נ'עבד-אל-קאדר- 0400

כוחותינו.ע"יבקטטל

מאותשלהתקפהתחילת- 1100

הקסטל,עלערבים

הקטטל,אתכובשיםהערבים- 1400

ע"יבחזרההקטטלכיבוש- 0645
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מערב'תהרהבגזא'רוע'ם

(נען-חולדה)
הש"רותהתאררך

המזרח'תבגזרהא'רוע'ם

קםטל)-(מעלה-החמ'שה

{ 

~ 
אירועים.ללאהשיירהגזרתאבטחתהשלישית"נחשון"שיירת- 0500-אפריל 13

ואדר-שרר.מחנהפיצוץאתפורקת ,לררושלרםומגיעהעולה

חלקים"חוזרת 1200ובשעהמשאה

חוזרות 2340ב" Iלשפלהחלקים

 ,הלחולדהאחרונותהמכוניות

והיתה ,מכוניות 200מנתההשיירה

1רות('השיישלושמביןהגדולה 2 (. 

ואדי-שררמחנהעלפשיטה-אפריל 14

נטוש.שנמצא

בגדודףלמוח 1ממ'נחשוןגדוד

 ,ח"פלמ

'רושלים,-'א-הגשעךבמרחב"הראל"הפלמ"חבתיחטהקמת

הגזרה.אבטחתהראשונה"הראל"שיירת- 0650-אפריל 17

בשעהומגיעהלררושליםעולה

יו"היא 1720בשעהלעיר. 1125

חזרה.רדת

-אפריל 15

-אפריל 16

אפריל 19 " 18

השנייה"הראל"שיירת- 0640-אפריל 19
בשעהומגיעהל'רושלרםעולה

יוםבאותויורדתהיא , 0730

 ,לחולדה

בשיירתעולותעמוסותמכוניות 300-אפריל 20
 ,לירושלרםהשלישית"הראל"

אךבדרר-איובמותקפתרה'השיי

זושיירהלאחרליעדה.מגיעה

 .הכבישנחסם

 rהקמ,עם ,לחודש 16ב""נחשון"מבצעהסתייםלמעשה
שיגרלחודש, 13ב" ,לפני"כןימיםשלושהוכברהראל'/פלמ"ח,

העליון"הפיקוד :לנחשוןהבאהמברקאתהארציהמטהראש

הגבורה ,המאמץעלנחשוןללוחמיוהוקרהעידודברכתשולח

1 ( " ...שגילוהצבאיוהכושר 3 ( 

נעבורלמבצע,והרקעהתקופהאתשהיכרנולאחרועתה,

זה.במבצעמערכות"הקשרלתיאור

 ,ירושליםכמחוזהנייחהקשר
(להלןאיתות"ראייהרשתשלמרשםרואיםאנו 4בציור

הק"קציןכותב .) 14 (ררושליםסביבבשטחכלומרבמחוז,א"ר)

לרשתהשלמהרשתכאלהואלא"רהיחס ... " :החטיבתישר

אף ).ש.ג-"אבינועם"אלחוט"מורסלרשת(הכונההצבר

במחוזעתההנמצאיםהמכשירים ...הכרחיהואא"רקשרכי

 ,שונותפירמותשלמחלקיםמורכביםוהם ,לרובבסדראינם

 ...בפעולהבלתי"מדויקיםוהינםהזדמנותבכלהמתקלקלים
להחליפווישאפסיהואנקודהבכלעתההנמצאהציודהרי

לעבודהבחשבוןבאאינוה"אלביס"פנס ...האפשריבהקדם

מוכרחכזהפנסעםהעובדשהאתתמאחרהאיתות,בתחנת
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רה.יהשיגזרתאבטחת

 .בגזרהעויינותפעולות

כלהיולא

נכשל.םר'םלכיבושניסיון

רבין,רצחקהואהמח"ט

ופיצוצה,סריםוכינושהגזרהאבטחת

הניסיו"צובא,לכיבושניסיונותשני

נכשלו.נות

הגזרה.אבטחת

הגזרה.אבטחת

הסביבהאתמאירשהפנסומאחרהפנסמאחוריבדיוקלעמוד

אותםומציגהאתתיםואתהעמדהאתמגלהלתחנה,הקרובה

פנסי 5אתלהחזירלא ,אפוא ,אבקש .האויבפילצלכמטרה

פנסיבמקומםולשלוח"אבתלתיקוןנשלחואשר "ביסלא"ה

 ).ש.ג-יותרטוביםהיואלה(פנסים"לוקס"

שלהמזרחיתהגזרהביישוביא"רקשרפירואאנו 4נציור

מחוזובאחריותלמ"חפ/ורציסהפגדודבתחוםנחשון""

'רושלים.

כךועליוני"הדואר,היולא"רומקבילנוסףקשראמצעי

'רושל'ס,במחוזהמערךכוללמפורט,מאמרבירחוננופרסמנו

"אבינו"רשתמכשיריאתלראותישאלהלאמצעיםמהשלכה

ופעלה ,כמעטעבריתיישובנקודתבכלתחנהכללהאשרעפ"

חלק .)מ"אהלן(לאלחוט"מורסבשיטתנהיותקקבועהבצורה

כרךואלקטרוניקה"קשר"גםראה( 7בציוריעמופזומרשת

 .) 196עמודהגיליון ,א'

כ"נחשון"הרריורשתית
הי'אחתאסכולהבקשר.אסכולותשתיהיוההיאבתקופה

מחלקותמשוחרריהשליטואותה ,הבריטיהצבאשלזותה
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y"l'.J 
 6וחבלותפשיטותארעילטי t ::מ
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מערבית)(גיזרה"בחשון"מבצע

3.4.1948 15.4.1948-

1 0 3 5 4 

קילומטר
עבריישיב •חטופהשוה

ערביישינ

השיירותמהלןקו

כוחותיניהתקפת

שנכשלהאייבהתקפת
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~ 
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,.-,.- ~-
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לטר א'נבי
o 

בית'חנינא

סיסיןסבית

מזרחית)(גיזרהון"-t"בח'מבצע

3.4.1948 ~ 4.1948 .~ 1 
0 1 2 3 4 5 

ק'ליסtנר

א'לוזח' 0
השיירותמהלרקו-+ ~  oצטף

אל'ג'ורה 0
__ ff-< .. כוחותינוהתקפת

-fEtc..:;... נכסלהכוחותינוהתקפתzזז

שנכשלהאויבהתקפת ~

ערביישוב 0עבריישוב •

 ."נחשןן"במבצעהמזרחיתןהגזרההמערביתהגזרה- 3ציןר

בפי-עמדותתפסוהםהבריטי.מהצבאהגדודיותהקשר

מסודרידעבעליוהיו ,החטיבתיותמערכות-הקשרעלקוד

שלאסכולההיתהלעומתם,לדרגי-השדה.קשרעלורשמי

שפעלושירות-הקש.רכייחנההגנה","משורותבקשרהעוסקים

הידיעותבאיסוףלישעזרואלהגם(ובמחוזותח"בפלמבעיקר

 .).ש.ג-אלואסכולות-שתיבניהינםב"נחשון",הקשרעל

:Jf בדיבוראחתרדיורשתלרובהיתהנהוגהךוךגהברמת

י-שירכמנישאיםמכשירי-רדיוובאמצעותבתג"מ )א"דלהלן(

בר-רבי-תדרים. )-300כמכשירי-קשרמוכרים(לעתיד 20קשר'

פלו-מג"ה :הבאiנ"יהגורמיםבדרך-כללהופיעוהגדודיתשת

היו ).ש.ג-ב"הגנה"כבד(נשק'והנכב"דחיל-הרגליםגות

מכשיר-כגוןפלוגתייס,רדיומכשיריגםברשותןשהיופלוגות

חוט .החזהעלאוהגבעלונישאחד-תדרישהינו ,-21שרק

היה-21ר-הקשמכשירוטוחק"מ 5היה 20קשר'המכשיר'

ממלחמ"עמכשיריםפעלובשדההטלפוניהבשטחק"מ. 1.5

מתו-םיהראשוני(שנועוד-8טל , TL-L, ,TL-Fכגוןהשנייה

כבלי- .)היוםעדאותנווהלהמ(אמריקניוהאחרוןבריטיתצרת

כבלגםובחלקושזורכבל-שדהשהינו , D-8מסוגהיוהשדה

שניוחוטאדוםאחד(חוטבריטיתמתוצרת ,שזורלאכפול

לארטילריה.בעיקראזניתןזהכבלצהוב).

fההגנה""במחתרתאורגנהעתהשזה ,החטיבהברמתנו

דיבורורשת ,-20קשר-במכשיריבתג"ממבצעיתרשתפעלה

השניי,;מלחמ"עמכשירישהיו ,-19במכשירי-קשר ,בת"גנוספה

כגון ,הגדרותבמספרהופיעהמכשיר .מה"צ 12-2בתחום

מכשיר' ;בסיסוללאניחיותבתחנות--190מכשיר-קשר

בסיסעללרכבחוברזהדגםרכב.על-גבינייד--191קשר

לוח-עץעל-גבימוחזקכשהואשהופיעוישברגיםבאמצעות

בהקשרפנימית.לדופןאולמושבונקשר ,בג'יפהונחאשר

 :בולסקחייסרב-אלוףשלאמרתוזכורהזהלמכשיר
" The Good Old 19 Set " ד;חזק-19למכשיר-הקשרוכונתו

הוכ-כיאםשבגדוהזהכדוגמתהיההטלפוניהציודוהאמין.

יותר.גדולותמרכזות-שדהגםנסו

fהמכשיריםלרובניתנוהארץבכבישישנעושיירותלנו

 :הבאים
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רותעט
עלה-{(

שהכויחהסנבי-עקרית

קבעי-הנו

ורזךרופרזוא(

ירושליס)

\ 1 

נא 1 \

"-
לןינוה-א ..... ,ארזה-"

\ ..... 
 ' 1 ,אז-"

"-'" 1 

~'---G 
וצובהכצבתחכו ונן-תבי

 )סרושליי(

רבדיס

נעקות-יצחאושמ

 :מקרא
ן)ש-עציוונר(אזו

o הת-ראייותיאתחנת'} O התחנהלשרקוהשס. 

 :סדירתותאיקשר

 .ףרופתותאיקשר

יסלירושבמחוזאיתות-ראייהמרשם- 4ציור
 .) 1948באפריל-1ל(נכון

 .המשורייןלרכב-191קשרמכשררר •

עםלקשרמכשירים) 2או 1 (למפקד-20מכשררר-קשר •

השיירה.צירשלהאבטחה

 :לשהקצבההיתהלררושלרסשלשיירותיודעיםאנו
 ,-19מכשררר-קשר 4 •

 ,-20רמכשררר-קש 7 •

"נחשון"מבצעלפניהקשרלמפעיליניתנואלהמכשירים

מהםנתנוולעתיםעצמהרהיבשיקשרהפעילוזהציודועם

אג"אממטכל!מסמךלהלןהאבטחה.לכוחותגםמכשירים

ירי-קשרשמכלמתקוןדרישההמתאר ,ה"בולגרים"לחטיבת

 :ברכב

 122ייא!גא/"למטכ

 1948מרץ 19

ברבאתל-קשרלמכשיריאלחוטסידורהתקנת:הנרדון

l' ררושלרס-, 

אצלנו.התחבורהשירותבתוךזאתלעשותיש . 1

 .בנידוןהתחבורהשירותעםבדבריםלבואעליך . 2
ראנדר

ילכלאפסנאי

אחדכאשר ,לשיירה-19רר-קשררמכש 3לתתהיהמקובל

השני ,פורץ-מחסומים""עםבמשורייןבראש-השיירהממותקן

-20קשר-מכשירגםואצלוהמפק.דכמשורייןהשיירהבמרכז

הותקןהשלישיהמכשירבציר.הרגליתהאבטחהעםלקשר

המאסף.במשוריין
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 "ךי"בחשכמבצעחקשר
 "וןשנח"שלרקשהןיצקאתנוייראזובהתכלצורך

עלדבריהםסיכוםאתלהלןונניא ,שלוהראשיהאלחוטןואת

הדריךק)חרצןלה(ל ) 7 (רצמןוקחצר ."נחשוןב"רשהקסידורי

כאשר ,ריתי"ל"קו "גבעתיל"ותףשמריםשקסבקורהיבקר
מקום ,א"בתהירקון 'ברחהאדום"תיבל"במפתיענקרא

 ,בידןאןמעושעםשנפגםש ."ההגנה"לשיהארצהמטהמשכן

-בהתה.שהחדנחשון""חטיבתלעקודיוהפיהמינואתבליקש

חט' .העיקריתהמפקדהמקום ,נעןלנסעו ,ניםיהקצתריסףא

במחנההיתהומפקדתההודהי-בדרוסלפעולהמשיכהגבעתי

הקשריםמן "נחשוןל"יולאכזיוראסףקחרצרחובות,לידורלב

גםאליויעגהוכך ,עתתהובאאתוולפעאשר ,לוהמוכרים

ציןקכ ""נחשוןאחרישימשאשר ,)ןדהלן(לרלבר-לרןרבדן

 .השהחד "הראל"בחטיבתרקש
כסנד-אלותרגבע ,תרקרימ :ד"ליהבאלמכ"נאספוקשרים

בולג-ל"פרט ,"נחשון"לכוחות "תרמוש"החטיבותכל-ונרר

היושהלאלענוספיםקשריםהעבירואלו ,נענולאש "רים

ציניק ,וקספעמר ,םהשלהקשרוקצין "סצירופה" / 2גדודב

המש- 1 ':בגדויהון"שנח"בהאחריםםיהגדודשלהקשר

שלודהקפ ,ןייגולדשטאלחמירי- 3 'דגוב ,)קזר(מיושליר

למר-ופרטבידנוןיאון"שנח"בשרהקעוביצלרהקשתרויש

הנראהיכפהוצאואל , 9עד 5וריםיבציםהמופיערדיוהשמי-

 ,-מחתרתרנאתבבוצעהשהפעולהגםמה ,תובותכתופקוד

ה.להפעוטחשובבדרכיםורץשהבריטיבאצהרשכא

ואליהטלפוניתזתכמרהיתהבבילוגבעתי 'חטבמחנה

 :השדבכבל-נסללושפוןלטויקנישורובח
 ,ןעבנ ,"וןשנח"שלדהקמהמפחדאקו •

 "':,םשון)-ןעקה-רדרחובות-ג(בילומצומתשניקו •
 ,יסשלירולתולהעוותירילשים,עסי-ה-חוקיפנקודתהת

 ,חולדהונעןוביםהיישביןדה-שוקסללנכמו-כן

 :והיבסיסיוו "נחשון"מפקדות
ה jהעתוגדודידהול ,בנען-קריתיעמפקדה •

 .) 3 'ד(ג

רציניבסיסללכו ,בותוברח-עורפיתמפקדה •

רות.יישהכוזירלולאספקה

ומקום 1ד'גחנייתמקום ,חולדהב-קדמיסיבס •

 .תורייהששילוח
ח-המעלה-באזורהמזרחיתבגזרה- ""הפורצים •

 ,סרנבע-תיקר-שה

ת-ות t7רשושלותושרלויה ,צחקרשלזכרונוטבימיפל

 :מןלקכדועורקי-רדיוו"דר
 .בת"גאופרטיביתרשת •

 .ג"בתתתימנהלתשר •

 .)מקודםכברקיימת(שהיתה "ועםנ"אבירשת •

ה- .)מטכ"ל(ל"אתלנעןביןגבת"רדיועורק •

פעלאלאבידינוהיהאשלפונילטשרקוםקבממשישעורק

והי- ,הערביםי"עמאוישתהיתהש ,המנדטוריהדוארברשת

עליינ~.קויםעלברובהמבוססתותההיבנהיאמ-תילבתה

רש-עלפתוחים-20רשקירר-כשמבנעןוהוחזקכךלבנוסף

ז:של, Iל ,כך ;לכוחותינוהאזנהשםל ,הגדודיותהמבצעיםתות

נקלט I,לסטקהמןהפלמ"חלשהנסיגהששידורקיצחלזכור



השעהלקראתלאפריל 8ב"זההיהישירות,"נחשון"במטה

עםההרלמרומיהגיעאר'אל'נחוסהפלמ"חמ"פכאשר , 1400
ה"ההסתערותלהדיפתלסייעכדי"הפורצים",מגדודפלוגתו

ופלמ"חח"ישחיילי 70בס"הבמקוםהיוהמשלט,עלערבית

התקפתםולאורהמקום,מפקדעםבהתייעצות .מקלעים 6עם

הח"ישכאשרנסיגה,עלהוחלטהצדדים,מכלהערביםשל

הודעהנשלחה 1345בשעההפלמ"ח,בחיפוימהמקוםייסוג

הערביםחמור,"המצב :-20במכש'ר-קשרלקר'ת-ענב'ס

זוהודעהלאחר " 1מאתנומטר 60שלבמרחקהכפר,בתוך

הנסיגה.והחלהמכשיר"הקשרהושמד

הו"אתשמעובנען"נחשון"שבמטהמספרורצמן'צחק

מראששודרהשההודעהמאחרסבירהדבראר'אל',שלדעתו
בשפלה,הנמצאתבנען,נקלטהוכךבתג"מ,הקסטל

בשטח,היוחלקםשונים,ממקורותהובאוקשרמכשירי

היו//הפורצים"לגדודל'רושל'ס,שעלוהראשונותבשיירות

באוו"אלכסנדרונ'''"גבעת'''ופלוגות ,-20מכש'ר'-קשר 10כ"

"נחשון//שלהרדיורשתותכלבמכשירי"רדיו,גם"הןמצוידות

הקודבקו.ךלהשתמשניסיוןנעשהואף ) 15בלבד(בא//דפעלו

הגיעאםנטוחשאינומצייןוהואדןשלניירותיוביןנשתמר

וכינויים,מליםמספרמשםליקטנובשטח,כוחותינולשימוש

 :כדלקמן

תפוח'-אדמה,-אינטש 2מרגמה-·שושנה,חולדה

גזר,-אינטש 2מרגמתעכורפגזיםצפורה,-רמלה

לפנק,-האוירמןהפצצהר'נה,-דיר"איוב

נ'גשנו,-התקפנולקנות, ,-לסגת

אל'נו,רצו-אותנותקפולול, ,-מחסום

ב"כחשוד"הרריורשתות
:>f-ג"ת(בא//דחטיבתיתרשת- ) 5(צ'ור "לע'"רשת(, 
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המקורי,"יעל"רשתמרשם- 5ציור
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המקורי."נרי"רשתמרשם- 6ציור

לפרטיםלבלשיםרצוי ,-19קשר-במכש'ר'בעיקרשענדה

 :בציורהנאים
המשוריינים),(בתוךתחנות 3לשיירה •

הגיעומשםבשדה"התעופה,נמצאבת"אהמכשיר •

אספקה,והטילוהמטוסים
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"נחשון".באזוראבינועם" IIרשתמרשם- 7ציור
מקורי.המרשם

//אבינועם",מכשירכנראההיהב'רושל'סהמכשיר •

 ,"לעי//לרשתונכנסשלותדר"עבודהאתששינה

 , 15ו" 7היההלא"סדירותהתחנותשתיסימון •

ברשתגםהמכשיראותופעלבה , 15תחנהסימון •

I ."ונרל

fג"ת(בא"דחטיבתיתרשת- ) 6(צ'ור '''רנ"רשתנ(, 

זהןלמרשסמיוחדותהערותאין ,-19במכשיר'-קשרשעבדה

"משה"רשתותשלמהשיטההשונההרשת,סימוןלשיטתפרט

ו//אבינועס"."יעל"רשתותשללזודומהאולםו"גרב",

f/l ;-; 
....Ll!.lL 

~ ==---------- ------

המקורי."משה"רשתמרשם- 8צייור

מרשתחלקרואיםבציור- ) 7(צ'ור"אב'נועס"רשתfנ

זהו , 1במכש'ר'-קשר-&בת"גשפעלההארצית,"אבינועם"

להפ"מיוחדיםסידוריםעםהחשמל,רשתעלשפעלנייח,ציוד

חשמל,בהיעדרישר,בזרםמצברים,עםעלה

fבא"דחטיבתיתרשתזוהי- )&(צ'ור"משה"רשתנ

שי" , 25היההעבודהאפיקכאשר ,-20במכש'ר'-קשר(תג"מ)

קרנייסיוצאותוממנהבאמצעהמרכזת :היאהמרשםטת

לקרואישהתחנותסדראתהכפופות,לתחנותמסולסלות

 :הבאיםלפרטיםלבלשיםוכדאילמעלהמימין
לציר,השיירותשילוחבסיס-חולדה •

מעלה-החמ'שה, , 2גד/בסיס-מעלה •

לכוחותהשיירהמפקדביןלקשרהמכשירזהו-שךךרה •

קשרו/או 2גדוד , 1גדודכגוןהשיירה,בציראבטחה

 ,)-191(מכש'ר-קשרלת"גבנוסףהשיירה,אלאלטרנטיבי

177 



הרשתות ,אם-כן ,היו"נחשון"לחטיבתכייראמרלסיכום

 :הבאות
בת"ג. ,א'מבצעיםרשת-

בתג"מ.ב'מבצעיםרשת-

בת"ג. ,ג'מנהלתיתרשת-

בת"ג.ארצית,"אבינועם",רשת-

בת"ג.הממונה,למפקדהשליטהעורק-

יחי-שללרשתותלכניסהו/אולהאזנהמכשירי-תג"מ-

תג"מלקשרשישהגבלה(עםל"נחשון"כפופותדות ~

המיסוך).בעייתהיאהררי,בשטח

~ 

 .המקורי"גרב"רשתמרשם- 9ציור

ניידת).(תחנהלסקובח'שלגדודו- 1גד' •

ויכולבעיר,גבוהמגגשפעללמכשירהכונה-ת"א •

להאזיןוגםבתג"מ,למעלה-החמ'שהלהתקשרהיה
מוגבלת.בצורהמסוימים,בשלביםלרשת

לתצ-מטוסי-פ"פרהם-8וה ,ג ,ב ,א , 7-או'רונ'ס •

שהצניחוקליםמטוסיםו/אוציר-השיירהעלפית

וכד'.אספקה

ניידת).(תחנהרוסקמןשלגדוד- 3גד' •

fגדודיתמבצעיםרשתזוהי- ) 9(צ'ור"גרב"רשתנ

בהאשר , 18ובאפיק-עבודה-20במכש'ר'-קשר ,)מ"גת(בא"ד

בגזרההפלמ"ח,של 2מס'"הפורצים"גדודהינההמרכזת

המזרחית.

 :הבאיםלפרטיםלבלשיםכדאיזהבמרשם

מצד(ברשת 7מס'היאהגדוהבמטההקבועה,התחנה •

המג"דמכשירהינההמרכזתכאשרלמעלה),שמאל

נוה-א'לן.באזורבחבורת-שליטהבשטח)(הנמצאהנייד

 ,ציר-האבטחהלאורךהמפוזריםניידיםכוחותגםישנם •

אפשרותעם , 1מס'תחנהזוהימזרחה.משער-הג'א

 • I 2, 3. 4נוספיםכוחות-משנהלהכניס

החטיבה.למפקדתהכונה-נען •

ביישובהגדודשלקבועבסיס-משנה-סטט'תתחנה •

נוה-א'לן.

כוחותעםלקשרמפקד-השיירהשלהמכשיר-ש"רה •

בגללבאב-אל-ואד,שלהתנועהצירבקטעהאבטחה,

עםלקשרפרט ,תג"מקשרהמכשירהשיגלאהשטח

שמעליו.הגדודכוחות

מפישנשמעוהעדויותךומתלעיל,שראינוהרשתותמתוך

חטיבתיתרשתמרשםבנינו-הראשיוהאלחוטןהקשרקצין

הב-לנקודותלבנאיושםתמונת-השער).(ראה"נחשון"של

 :זהבמרשםאות

המרשםבאמצענמצאת"נחשון",הפוקדת,המפקדה •

המטה ~נחשוןחט'עלהממונההמפקדהומימינה

בת"א,הכללי

מקווקוים).(בקויםהןגםמסומנותהמפקדותיתרכל •

(במידהברשתהתחנהמספראתמסמןבעיגולהמספר •

הדבר).אתלבררויכולנו
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 Cl6Jםוכים

ב-מפנהנקודתמהוהיינחשון"מבצעשלהכלליתהמסגרת

עמדהמבצע,שלכולוכלהיהודית-ערבית.המלחמהתולדות

הגדו-הפעולהזוהיתההראשונ'ות,בסימןסופוועדמתחילתו

היהזה"ההגנה".ע"יאזעדשנערכהבממדיה,ביותרלה

מ-שהגיעבנשקחטיבהחומשהבוהראשון,הגלויהמבצע

משי-חטיבהלראשונהזווהיתהב"ערב-הפעולה"ממשצ'כ'ה,

וחטיבה.גדודיםשלמלאובהרכבגדולבהיקףמתית,

ומבחי-אופרטיביתמבחינהעצמאיתיחידההיתההחט'בה

מקיפהקשררשת ,חטיבתיאספקהבסיס;הוקםמנהלתיתנה

אמנםצויןבלקחיםחיל-ההנדסה.שירותיואורגנונפרסה,

מאחרשקולות,הערכות-מצבהוצאולאהחטיבהשבמודיעין

הערכות-מצבאפשרואשרידיעותהביאולאשהפטרולים

הכ"ההנחותעלכמובן,השפיע,זהודברועדכניות,משופרות

גדולהאי-בהירותהיתהלכךנוסףוהמבצע.תכנוןשללליות

וה"המנדטוריהבר'ט'השלטוןשלותגובתודרכי-פעולתועל

על"אףאולםבהערכות-המצב.גדולסימן-שאלההיוהנושא

לנקודת"הפךהקסטלמוגזמות.הערכות-המצבהיולאזאתכל

החשיבותעלמעידיםוסביבתועליווהקרבותבמערכההכובד
ומיקומו.גובהובגלל ,זהלמשלטהצדדיםשנישייחסו

ללא-תקדים,היושלוועקשנות-הלחימהשריכוזו ,האו'ב

מפקדיםהאויבריכזזהלמבצעמספר.למליםהואגםראוי

מקובלבקרב.נפלווגםאישיתכדוגמהששימשובעלי-שם,

 .י l/באערבית ) lך J"פזע"שלהאחרוןהמקרהזהשהיהלחשוב
שלמותועלבכפריםנודעכאשר ,הקסטלעלהקרבלאחר

למצופה.ומעברמעלהמוניתהתקהלותהיתה ,חוסייני

 :שכתב ,ן'ד''גאלשלבדבריוזהמאמרונסכם
הס"לא;שוביזומיםבמבצעיםההגנה',החלה,נחשון'עם"

-במקור(הדגשהצבא'תבפעולהפתחהאלאבהגנה,תפקה
עללהשתלטלהכותו,האויב,אתלגרשהיהשתכליתה ,).ש.ג

בהם."ולהיאחזכפרי-אויבלכבושנרחבים,שטחים

מרשםעלמסתכליםאנוכאשר-הקשרמערכותולגבי

לנען,מחולדההקויםסלילתאתוזוכריםהחטיבתיהרדיו

היושאלהלומראלאנוכללא ,קרובההיותרלסביבהוממנה

 ;מודרניתחטיבתיתקשרבמערכתחיל-הקשרצעדיראשית
יוני-דוארעלמסתמכתשאינה ,חטיבתית-עוצבתיתמערכת

עלנשענתאלא ,דומיננטייםכאמצעיםאיתות-ראייהוקשר

קיוםותון'קשהבשטחנרחב,בהיקףותג"מת"גקשר-רדיו

 .המבצעכלבמשךואמינהרציפהשליטה

המודרנ',הקשר-ח'לשלהראשוניםצעדיואלההיו
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הק"כקציןונודעאלמוגל'צחקשמואתשינהלימים,"נימשי".אזהיה

צה"ל.שלהשניהראשישר

צומתלפניעוזבבוץ,ושקעהלפנה"צהדמחוליצאההשיירה ) 8 (

מוצאה.בסיסלחולדה,וחזרההבוץמןנחלצההיא ;לטרון-מסמ'ה

) D ( כוללמדוקדקת,הכנהלאחרהיתהכאןח"הפלמשלההתקפה

עלבמרכזהעומדהגדולהביתכאשרקר'ת'עבב'ס,בבסיסשולחן"חול

ממערב.להתקפההעיקריהיעדהינוהגבעהראש
ומטוסיםמחסומי"דרך,בגלל'עבב'סת'בקרהתעכבהזושיירה ) 10 (

המבצעיתהרזיוברשת "אוירונים"ראה(הדרךלסיירברדיונקראושלנו

 .) 9ו" 8בציורים

המזרחית. ,לגזרהכתגבורתפלמ"חלוחמיהעבירהזושיירה ) 11 (

השיי"ש"ארגוןמאחרל'רושל'סשיירהעלתהלאלחודש, IIב"למחרת,

ניסיונותשובנעשולאפריל 12ה'ובלילהמאורעות"בקצבעמדלארות
לעלייהמוכנההיתההיאאולםל'רושל'ס,השלישיתהשיירהלארגון

 .קרובבלחודש 13 "ברק

ש"ובשעהיום,לאותוערבשיירותהגרולהזושהיתהנאמר ) 12 (

 ,ב"ארזהערייןהמאסףהיהעצמה,ל'רושל'סהשיירהתיראשהגיעה

שהוא"הלל",אזהיה"ההגנה"ארגוןשלהארציהמטהראש ) 13 (

 .באפריל 13ב"כאמור,שוגר,המברק ,'ל'לגל'שראלהכינוישם

קציןשלמכתבושהוא , 48041411מס'מתעודהמועתקהמרשם ) 14 (

סיומולפניאחריוםנכתבהמכתבשמשון,אלעצ'וב'חטיבת.קשר

"נחשון".מבצעשלהרשמי
אלחוט"מורסאפילוידעתי"לא :האומרל'ברדןשמתבטאכפי ) 15 (

בריבור".רקעבדושלנוהרשתותשכלזכורניולכן

) 1G ( בחוברת 92 , 84 , 83מס'עמוריםעלברובומבוססהסיכום

ציטוטזהאין"מערכות".בהוצאת " 1948אפריל-בחשון"מבצע
 .בלבדתמציתאלאהחוברתמתוךמדויק

רגולמנהיגעלאבללאותההמוניםמתקהליםלפיוערבימנהג ) 17 (

 .רומיםבמקריםאו

השריןןב(ערדשלקציני-קשרכנש
 ,בתל-אביבנבית-החיילהתקיים 1973ינוארחודשבסוף

במערך-השריון.קציני-הקשרשלהמסורתיהכנס

תא"להראש'והאלקטרונ'קההקשרקצ'ןפתחהכנסאת

אתוהדגישהחילהישגיעלבדבריועמדאשר ,ענברשלמה

וה-הצותברמת-הפרט,מקצועיסגלהכשרתבהמשךההכרח

לשורותהצטרפותשלהתודעהלהגברתקראכןיחידה.

החיל.שלקציני-הקבע

~ 

החי-הוצגובהציוד-קשר,בתערוכתהקציניםחזובהמשך

בשריון.במערכות-הקשרהאחרוניםדושים

אדן,אברהםהאלוףהשריון,גייסותמפקדסיכםהכנסאת

השליטהבגמישותהמערכתהישגיעלבדבריועמדאשר

מכ-שלהבחירהבאפשרות ,המפקדותבתפעולהניי,ןבקרב

לנקו-בהתאםההודעות,שלמהירהבהעברהוכןשירי-הקשר

בלוחמת-שריון.וזמןמרחבשלדת-הכובד

 ,בכנסדברןאתנושאהראשיוהאלקטרוניקההקשרקציו



גביל IIסא

באפריל-15ברשמיתהסתייםאשר ,וו"ש"נחמבצעעלכתבנו ) 77 ( 5בגיליוננו
-ישהמש , IIהראל IIח IIהפלמחטיבתהוקמהנחשוו""מבצעשלסיומועםמייד . 1948
הש-תודלירושלים,השפלהמואספקהשיירותבהעלאת"נחשוו"מבצעיאתכה

 .הצירעלהחולשיםהערבייםהכפריםוכיבוששער-הגיאעלתלטות
והעלהלאפריל, 21עד 15בימיםהתקייםהחטיבה)(על-שם II"הראלמבצע
היושנכבשוהכפרים .אחתכלמכוניות 300- 150בנותשיירות 3לירושלים
שכיבושהצובא,-עלוכמוהפשיטהנערכהבית-ג'יזעל .ובידובית-סוריקסאריס,

לירושליםהשיירותבצירבסיסיםשניהאויבנידינשארו ""הראלאחריהפעם.נכשל
 .המבצעמפתנראית 1נציורבבית-מחסיר.והשני "ב"מסרקהאחד-

"הראל"במבצעהקשר

"הראל"מבצט
-ישהמ "וןשנח"חטיבתשלהקפירוע"ירשהתאפהמבצע

 \' .) l (""הראלחטיבתוהקמתמתית

 :הבאהבצורהאורגנול""הראיירותש

.דקמפהלובוצהקהיוומכוניות 10לכ

ו-ובירההציולשמהירהלהעמסהמיוחדכוחהיהבשפלה

 .ויעילהמהירהקהילפרמיוחדכוחהיהםליש

אחיזההאבטחה-האגפית.בשיטתנעשתההשיירותאבטחת,

נוספיםכוחותכאשר ,השיירותתנועתצירלאורךבמשלטים

גםהיתה ;עצמההשיירהובמאסףבתוך ,בראשנמצאים

תבוא.שלאצרהלכל ,המבצעטחשבניידתעתודה

 :שלוהראשייםםיוהאירועימי-המבצעאתנסקורלהלן

-באפררל 15
 ,הראל/"חמפל 'חטלהתארגנותפקודהמוציאח"הפלממטה

פור-"(ההרביעיהגדוד :הבאיםהגדודיםמןמורכבתתהיהש

 .)יםלירוש(השישיוהגדוד )שער-הגיא(החמישיהגדוד )צים"

ן,רבר "ח"מלהפמטהשלהמבצעיםקציןמונההחטיבהכמפקד

החטיבה ,)'ן(מצור "שימשבחטיבההראשוןהקשרוכקצין

והג- )שיישוההחמישיהגדודים(בשפלהבעיקרההתארגנה

 ,הרשחמעלה-הומנברם-עררתקב ,כזכור ,שכןהרביעידוד

פררלאב 16

לשוןשהראפר")"פ"טוס(מ "וספררמ"היעגמרסל'רושל
חידתיע"יהוקםשארעימסלוללענוחתוהואהאוירירותש

מאותיהחל .בהלהמצבעמק ,'רושלרםב '''נעצרו"שלההנדסה

 ,שקנציוה ,אספקהעםיום-יוםיםקלהםיהמטוסיעוגהוםי

םשאתשנותלהפקודהניתנהזהוםיב .) 3 (םיומפקדדואר

יכפ ,'''בנחשון"גםונוהיכששיםלאו("הראל"שםל "ןחשונ"

 .)רקשבתעודות-ההלןלנראהש

-רלרפאב 17

 ,לררושלרםהשיירהבצירס,ררסאהכפרשלכיבושואחרי

ל-בצהריםהגיעהאשר ,ונהשהראהראלשיירתבבוקרנעה

צ."~חהבשעותהדלחולוחזרהמטענהאתפרקה ,רםרושלר

 ,"הראל"בתתפותהשהאתדרונרנאלכסחטיבתסיימהזהוםיב

 .מיוחדתפעילותהיתהאל-לרבאפר 18

-לפרראב 19

לררוש-א'שעד-הגדרך ,השנייהאלרהשיירתהלעובבוקר

ויורדתמטענהפורקת ,הצהריםעותשבמגיעהרהייהשלרם,

 ,הלחולדצ"אחהיוםבאותו

-לררבאפ 20
ל-והאחרונהישיתשלהראלהרתשייעלתהזהבתאריך

ס'נרירכנגר
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אתלשנותהחליט"המטכ"ל :נאמרגבעתי""בספר'ן(של'ס,
שיררותאבטחת,במקום :הראלחטיבתעלשהוטלההמשימה

ביצועאתעצ'ונ',ומחוזזופלמ"חחט'עלהטילל'רושל'ס,

 " ..הקרובה,ובסביבתהעצמה'רושל'סבתוך ,"'"'בוסמבצע

רגישיםאזוריםלפנותעומדהבריטישהצבאשמועות,עקב

לפינויבצמודעליהםלהשתלטראל""הנצטותה ,עצמהבעיר

השיירהמתארגנתזהביוםיתפסום,שהערביםולפניהבריטים

ל-שהשתרעהמכוניות)-300מ(למעלהמכולןוהגדולההאחרונה

 ,גור'ון-בןדודמנהלת-העםיו"רגםעלוזובשיירהק"מ, 15אורך

בבו-נעההשיירהשדה,'צחקלעתי,ך "'סוב'"מבצעומפקד

לטרון-:נחשון""מימיעודהקבועהשיירותבצירמחולדה,קר

עזההתקפת-אשהשיירהעלניתכהבד'ר-א'ובבאב-אל-ואד,

מחטי-ההצלה","צבאכוחותאלההיוהפעםערבי,ממארב

שלנפילתולאחרהגל'למןשהגיעוקאוקג"פאוז'שלבתו

בקסטל,אל-חוס"נ'עבד-אל-קדר

שבראשהמכוניותמספרכאשרלאנדרלמוסיה,נכנסההשיירה

תובפראלעקוףניסוהנהגים ,הכבישאתוחסמונפגעו

אי-אתהגבירורקכךוע"ירעהו,אתאחדמשמעתובחוסר

להנעת-השיי-האפשרותאתומנעוהשליטהקשייואתהסדר

מןרבעהיהלפניה"צ 1000בשעההמארב,מןוחילוצהרה

לקסטלעלההכוחויתרבשער-הג'אעדייןתקועהשיירה

שתישלתגבורתמקר'ת-ענב'סהגיעהבצהריםול'רושל'ס,

 ,) 4משוריינים( 3שמנוה"פורצים",מגדודמשוריינותמחלקות

 42היושלנוהאבדות :הרבהלסייעיכלולאכברהםאולם

-280ול'רושל'סהגיעוהיתרשרופים,כלי-רכב-7ואיש

 1948יונילחודשועדזהמיום ,במצורשםנשארונהגים

אויריקשררקוהיהחסומהשובל'רושל'סהדרךנשארה

לשפלה,'רושל'סבין

"הראל"במבצעהקשר
הבאתתוךנסקורהמבצעשלוהרדיומערכות-הקשראת

המבצע,מימישוניםמסמכים

 ) 1045מס' ;ועצה(המהבולגרים :מאת

אג"מ/מטכ"ל :אל

נחשוןבמבצעהקשרש'רות :הנידון

לגדו- 3מהםקשר,קציני 4דרושיםנחשוןלמבצע

יש-הבולגריםחטיבתבכלנחשון,לחטיבתואחדדים

בגד' 1 , 1מס'בגד' 1 ;חטיבתי 1 :קשרקציני 4נם

אפשרותכלרואיםאיננובגדודי-הנגב,-1ו , 3מס'

למבצעולהעבירםקציני-קשראחריםמגדודיםלקחת

אינטנ-באופןעסוקיםהאחריםהגדודיםגםכינחשון,

במבצעים,סיבי

 )-כ,

החט'בהמפקדתבשס

אנו, ,לאפריל-12בשנכתבה ,) 48041203(מס'זובתעודה

מב-סיוםלפנ' ,'''ב"נחשוןמבצעלקראתההכנותאתרואים

"הראל"השםניתןלאעודזהבשלבהמקורי,נחשון""צע

למבצע,

המכתבאתשירות-הקשרשולח 1948 'אפר 14בתאריך

 : ) 4 & 041403כתעודהלמטכ"ל/אג"מעותקעםל"בולגרים",הבא

 ,נחשוןמבצעבמטהמידלהתייצב .. ,הקשרקציןעל"

שלהקשרלקציןימיםשלושהלפנימסרתיזוהודעה

ה"בולגרים"עלהגיע,לאאישזאתולמרותהחטיבה,

נחשון",לחטיבתקשרים 60להעביר

 ,לחודש-11בעודסיכםהקשרשירותאש,שררואיםאנו

החטיבהמאנשילהציבשעליו ,הפלמ"חשלהקשרקציןעם

ה-הוצאבוצעה,לאשההוראהמכיוןהחדשה,הפלמ"חלחטיבת

 5אג"מ//"למטכגםמוציאזאתלאחראחדויום ,הזהמכתב

לשמשוןהעתקעם ) 48041503מס'(תעודהל"בולגרים"מכתב

 :הקשר)שירות(ראש

נחשוןבמבצעהקשרש'רות :הנידון

-12/4מ 1045מס'שלך:

נח-במבצעמרוכזיםשלכםגדודיםששלושהמאחר

לתפ-להתפנותוצריךיכולהחטיבתיהקשרקצין ,שון

כלהרי-גדודייםקשרלקציניבאשרמי.דזהקיד

אינטנסיבי,באופןעסוקיםבארץהגדודים

ענייןעלשמשוןשלדעתו ) 48041603מס'(בתעודה ,ולהלן

ל-העתקעםאג"מ/למטכ"לבמסמךשבוטאהכפיהקשרים,
 : .,ונדראלכסנ

"נחשון"פעולת :הנידון

מאמ-עושיםאנוהנ"ל,במכתבוצודקאלכסנדרונ'

מה"בולגרים",בקשריםשלוהכוחאתלהחליףצים

 10וכעבורהבאהשבועבתחילתיוחזרואנשים 25

היתר,יוחזרובערךימים

 ,לפלמ"חהקשרשירותמטהביןהקשריםפרשתולסיום

השי-ראשמאתבאפריל, 20מיוםמסכםמכתבמוצאיםאנו

גל'ל')י'הארציהמטה(ראשלהללהעתקיםעםלאג"מ,רות

 : ) 48042005מס'(תעודהול"בולגרים"

בולגר'ס""בקשר :הנידון

מועמדים 2קציני-קשרלקורסהופיעושהיוםלאחר , 1

ל-ישקשר),סמלי-30וקשרקציני 10 ( 40במקום

בחטיבההקשריחידותאתמלהקיםלהתייאשדעתי

גם-כן ,) 5 (בדצמברלקציני-קשרהראשוןבקורסזו,

היאהזו,החטיבה , ,מועמדכלעלמלחמההתנהלה

אח-להוטיםשהמפקדיםכמהעדיודעואניהלוחמת

 .,קשררי
לאוהיאב'לנחשוןמבצעפקודתידיעלהוצאה , 2

היהשצריךהקשר,קציןאח.דבאחוזאףבוצעה

וש"הבולגרים"ו:'צחקאתלהחליףע"מלהגיע
הגיע,לא ,שבועלפני.בדיוקהוראהעל-כךקיבלו

-80במוחזקבנחשוןהקשראח.דקשראףהגיעלא

בגלללבצעיכולותשאיבן ,אחרותחטיבותע"יאחוז

 '"פעולותזה
להחזירלחטיבותהרמ"אהבטיחלישידועכמהעד , 3

 , 49מב/מס'תעודהלפיהאנשים,מןגדולחלקהיום

הסי-לעשותמבלילעצ'ונ',"הראל"שלהכוחכלזז

לקציני-הקורס"וחיסול ,להחלפההדרושיםדורים

קשר,

245 



שירות-מטהמוציאמתנהלת,זומכתביםחליפתובעוד

 .) 48041501מס'(תעודה"נחשון"למבצעפקוזת-קשרהקשר

 :בפקודת-הקשרהמפורטתהתכניתולהלן

אתלקבלבולגרים" IIהקשרקציןעל , 48אפר' 15ביום • 1

קפלן ,נמידינחשוןבמבצעהקשר~להאינפורמציה

השירות.במטה

 :הםנחשוןבמבצעהקשראתלקייםהנדרשיםהכוחות . 2

קשרךיוצ

 'טך
'סאנשמק-מק-מק-מק-הרשת/הכוח

 21 20 19 18מט'

--------
 20-- 1 5האופרטיבית 1

סטטית 2

 12--- 4(מעלה-החמישה)

 12-- 6-המשוריינים 3

לגדוד 4

 62 12 10--ה)(במעלה-החמיש

-- 2--כבד)(נשקד IIלנכב 5
- 12 6--בחולךהלגדוד 6
- 8 2--בחולזהלנכב"ד 7
- 6 4--בבילולפלוגות 8
 5----שירות-אויר 9

 2----קשרלמשרד 10

--------- 6----וקווניםלמרכזיה 11
 119 38 24 7 9הכלסך

 :הביצוע . 3

קשרקציני •

מה"בולג-פ.אמנוןנתמנהנחשוןשלהקשרלקציןא)

יצחקמידיהקשרעלהפיקודאתלקבלועליורים"

 • 1948אפר' 16ביום ,בנען

 .ךאהרןנתמנההחולךבגדודהקשרלקציןב)

גבעתי.י IIעיתמנהחמישהה-המעלבגדודהקשרקציןג)

בנען.הקשרמשרדעלשיפקדקשרימנהקריתיד)

.כוחות

-10לבמקוםיישארואלכטנזרונימחט'קשרים 33א)

ה"בולגרים".קשרייאומנואשרעדבערך,ימים

מגדודיהם.בולגרים" IIהי IIעיסופקוהקשריםיתרב)

וקר-גבעתי ,אלכטנךרונישלהאחריםהקשריםכלג)

 ..לחטיבותיהםיוחזרויתי
ציוך •

מכשיר-קשר , 18מכשיר-קשריצחקמידייקבלאמנוןא)

מרכזיית-הטלפוניםאתוכן , 20מכשיר-קשר , 19

שבמקום.והטלפונים

מכשירי-יקבלה"בולגרים"שלהחטיבתיהקשרקציןב)

ויעבירםאפר' 16ביוםהקשרשירותבמטהקשר

נחשון.קשרלקצין

.מנהלה

הנו-הקשריםהחזרת ,הקשריםחילופיאתיסדיריצחק

לחטיבותיהםוקריתיגבעתי "זרונאלכטנשלתרים

לקחתעליוהאינבנטר(במדורהמטה.למחסןוהציוד

השירותלמטהיחזורהוא ;הנוסף)הציודאתבחשבון

אפר'. 19ביום

)-( 

הקשרשירותמנהל

עןרפיקשר

פלה YJר

מעלה-החנ(ישה

 :לתכניתהטברים
"נחשון-ב"'להמשךמכוונתזותכנית-קשרהיתהכאמור,

המבצ-קציןי IIענכתבההתכניתהמקורי.נחשוןמתכונתלפי

ורצמן,כמוהוא,גםשהיהקפלן,נ'שירות-הקשרשלעים

דבריולפיהשנייה.ע IIבמלחההבריטיבצבאגדודיקשרקצין

אותההבאנואולם ,למעשההתכניתבוצעהלאורצמן "של

עןלהשריןו

נעפיקוד

עבדהוהיא"נרי"היההרשתשט .שיירות" ל.!\'ןהןרדה"להעלאההרשתשלרדיומרשם- 2ציןר
המסמניםהעיגוליםבתוד(כמצויו 19ומכשירי-קשר 18מכשירי-קשרהין C ·המכשירי .באלחןט-דיבןר

 .מה"צ 3 _ 1היההעבודהתדר .ברשתהתחנהמספראתמסמועיגולכללידהמספר .התחנות)את



יורדייןרשוב(

 ) 4רשנ(

Y 
עולהב(שוריין

 ) 7(נשר

לשפלהעורפי

 ) 8(נשר

נעפיקוד

 ) 9נשר(

ב(עלה-החמישה

ששימשהנשר","הרזרביתהרשתשלרדיומרשם- 3ציור
בתודכמצוין , 20קשר-מכשיריהיוהמכשיריםלשיחות-מפקךים.

העיגולים.

שהיהלמהבניגודמסודר,תכנוןעלמצביעהשהיאמאחרכאן
חלקואחרהפלמ"חמילאלאןרצמןמרדברילפיאז,עדקיים

שהובאההמכתביםבחליפתלכךהתגובותאתוראינו ,בתכנית

לעיל,

נוישהילמההאינבנטר"ב"מדורהכונה"מנהלה"בסעיף(

קשר"),ציוד"מדורהיוםקוראים

השפלהמן ,שיירות"הראלשלהרדיולמרשמינעבורועתה

בבסיסהשיירותרשתריכוזאתרואיםאנו Zבציורל'רןשל'ס.

 .מעלה-החמ'שה

 :לצייןישהרשתתחנותלגבי
בירושלים,"ההגנה"מחוז- 1מס' •

 ,לאפריל ZOה"לפני ,בנען"הראל"מטה- Zמס' •

למטכ"ל,הכונה- 3מס' •

;חלקםהשיירותבליווישהיומשוריינים- 6ו" 5 , 4מס' •

חזרההשיירהבירידתחלקם ,השיירהבעלייתמאבטח

תוךראש, :גופההשיירהבתוךצמודוחלקם ,לשפלה
 ,~ומאסן

והשילוחהיציאהבסיס ,חןלךהלתחנתהכוונה- 8מס' •

לשער-הג'א.השיירותשל

לאקשרשפירושומקווקובקובמקורמופיע- 9מס' •

ב"ועמדמהשיירהבנפרדשנעמפקדים,שללגוףקבוע
 ,אתהקשר

שלהציורלצורתלבויושםבאלחוט"דיבורפעלההרשת

הבריטית),המתכונתפי(עלההםבימיםמרשם"רדיו

מסבירהרדיו,מרשמיהמצאתעלמודיםאנושלו ,ברל'ךן

אתהכירלאעצמוהואגםוכיבלבדבא"דפעלה"נרי"שרשת
המורס,סימני

"נרי"תחנות,את,,, :מודגשתהערההיתההמקוריבמרשם

 ,דקות" 10כלעצמת"האותותעלאול,לשיש 9ו" , 8 , 6 , 5 , 4

כרזרבהששימשה ,"נשר")(רשתתג"מרשתנראית 3בציור

רק ,בהםהצמצוםכגללכנראהניתנו,מכשירים"נרי",רשתל

שה-כתובהמרשםבגוףבהערותרה,יבשייים.העיקרלגורמים

חציכלאו ,ב"נרי"קשרשאיןבמקרהאוטומטיתנפתחתרשת

מפק"לשיחות ,""נריבאמצעות ,בקשהלפיאו ,דקות Z "לשעה
 ,דים

 :מאמרלהמקורות
 ) 146ע'(הקוממיותמלחמתתולדות , 1

 ) 137ע'(ורךל-העצמאותמלחמתקורות . 2

 ) 1564 , 1491ע'( ,'ג- "ההגנהספר" . 3

23 '(ע ,'ב-פלמ«ח"ספר" . 4 1 ( 

קי"וחל"צה :ארכיונים . 5

 156 'עמאלכסנךרוני«" 'חטספר . 6

 436 , 435עמ' )א( ""גבעתיספר . 7

 :שולייםהערות
~ת'tו Iדמתור.חטיבותשלושה"בסהוקמוהמדינהלקוםעד ) 1 (

 :ח Nהפלמ
 .ןוייאלשלבפיקודובצפון, ) 11 'מס( "יפתח"חטיבת •

 .ןרב' "שלבפיקודובמרכז, ) 10 '(מס"הראל«חטיבת •

ג.'רשב'שלבפיקודו ,) 12 'מס("הנגב«חטיבת •

שליהשנהראשיהקשרכקציןכך-אחרימששג)מו(אלמןרצויי ) 2 (

 ,בק'ןבט "מונה ,רב'ן "אחרי "הראל"שליהשנהחטיבהכמפקדצה"ל.

במבצעשימששל'בר'ןל'ברדןהיה )מןצוראחרי(ולשהקשרקציןו

התפקידאתלקבלהסכיםדןיכמסופרן.בעביראשכאלחוטן"נחשון"

הקש-מןאחדכסגןליךושיוצבכתנאי ,מוקדמתפורמליתהכשרהללא

מקומואתאלמיש ,בר"טשא'זההיה ,הבריטיהצבאיוצאיהותיקיםרים

דן.אחריהחטיבתיהקשרקציןשל

כזה,במטוסהנצורה'סשלרו'מפונההואשגםמספררצמןייו ) 3 (

ן.'לברןדי"יי;ף'חווהכאשר

מןבשבישנלקחח,יצרעםהיחידיהיהודיהמשורייןביניהם ) 4 (

 ,הבריטים

ר,שלקס"בביה ,ס"פשבהתקיים-קשריקצינלהראשוןהקורס ) 5 (

בגללנדחה , 1948באפריללהיפתחשעמד ,השניוהקורס 1947בדצמבר

קורסלהיותצריךהיהזהקורסגם ,םימספיקמועמדיםאי-התייצבות

 .ןשוהראהקורסכמווסמלי'קשר,ניםיקצשלמעורב

טעותתיקון,
טעותנפלה , 172 'עמ ) 77 ( 5וןיבגיל ""נחשוןעלר'במאב
של 2 'מסגדוד"נחשון«.חטיבתמבנהאתהמתאר , 2בציור

 • 2פלמ"חולא(,,הפורצים") 4מס'מ"חלהפגדודהיה"נחשון«
 .חהיהסלהקוראיםעם

 •.•תגובות
 "נחשוןבמבצעהקשר"גב'ל"טאשלמאמרולגבי

צה"למארכיוןקאןפמן 'ממרמעיר ,) ) 77 ( 5(גיליון

עפ"י"נחשון"השםניתן'ך'ן'גאלמרדברישלפי

במדבר( "בן-עמ'נךבנחשוןלבני-יהודה"ונשיאהפסוק

לפניל'ס-טןףראשוןקפץכינאמרנחשוןעל .) 3ב'

 ,דרכובני"ישראלמעבראתלאפשר ,היםשנבקע

דברילפינחשונית","קפיצההביטויבאגםומכאן

שלבספרוגםלכךסימוכיןמצואלאפשרקאופמןמר

 .) 106(עמ' "באמנה"קריה'וטףךבמר

 :המערכתתשובת
הספרעל"נחשון"שםלבפירושוהסתמךגב'ל"טא

 "הקומבמלחמתפרשיות"קרבכ"ג-תש"ח"קרבות

הגיע ,לאפריל 1שניוםמסופרשם ,) 64(עמ'מיות"

 ,לקטטל ""נחשוןהמכונהשושנ'נחוסהמרחבמפקד

ערביתהתקפהנגד ,עילאיתבגבורה ,אישיתעמדושם

חלל.נפלשבסופה

הקוממיות"במלחמתגבעתיחטיבת"הספרמתוךגם

 ,למעשה ,ניתןהמבצעששםלהביןאפשר , 385 'עמ

כתובשבהערת"שולייםמאחריחדגםהסיבותשתיבגלל

מפקדשלכינויוגםהיהזהעמ'נךב.-בןנחשון"ע"ש :שם

 ." 1.4.1948ב"שנפלמוצאמרחב

ר
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"בלקייבמבצעהקשר
מ~תמת
ת 1העעסא

גביסא"ל

מצ'בוסלו·נשקמשלוחלא"יהובא , 1948באפריל-1לבמרס-31הביןבלילה
כינויהעצמאות,מלחמתערבמסוגוהראשוןשהיהבמבצעתובלה-אוירית,בקיה,
הקשרסידורי ,)ב IIכ(במדברמואבמלךבן·ציפורבלקע"שבלק", /Iהיההמבצע

כאשרהגנה", /Iהשלשירות-הקשרבאחריותנעשובארץהארעימשדה-התעופה
נתארזהבמאמרשפרינגר(').יוחנוהואהמבצע,שלקצין-הקשרנמצאעצמובשדה
ואשרהמבצע,לאחרקצין-הקשרשכתבדו"חשלתמציתנביאוכןעצמוהמבצעאת

דאז,מ IIאגראשולידיעתרמזאהרוהאויר-שירותראש'לשירות-הקשרע"ינשלח

ידיו.יגאל

"בלק"מבצע
היהוברור 1948וראשית 1947סוףההאהתקופה

אחרילעצמאותו.כוללתמלחמהבפניעומז-בא'"שהיישוב
הרבו , 1947בנובמבר '''אחלוקתתכניתעלהאו"םהכרזת

הבריטיתשהממשלהמאחרונסתבכולא'"הנשקהברחתדרכי

פליטיםעלייתלמניעתאמצעיהמלואאתהפעילהבארץ
זמןבאותושהיא.צורהבכלהברחת-נשקלמניעתוכןלארץ

דמוקרטיממשטרעברוהואמשברהצ'כיהעםעלעבר

ראולמזלנוהקומוניסטית.ברה"מבהשפעתדיקטטורילמשטר
הציוניהמאבקאתיפהבעיןזובארץהמתמודדיםהפלגיםשני

המן"),"משנאתכמומרדכ''',"מאהבתכל-כך(לאבא'"

במזה"ת,אנטי-בריטיבכוחבתמיכהמעוניינתהיתהצ'כיה

שלאנשי-הרכשהגיעווכךקשה,למטבעזקוקההרתהוכן

צ'כיהלמנהיגימרדור)יהמונמרעמד(שבראשםה"הגנה"
אמריקניים)דולריםמיליון-12,2כ(תמורתשהסכימוהחדשים,

 :שכללה ) 2 (עיסקת-נשקאתנולבצע
כלים. 24,500-רובים •

מגליי.דמסוגבינונייםמקלעים 5,000-מק"בים •

"באזה",מסוגכבדיםמקלעים 200-מק"כים •

 .מיליון 54-כדורי-רובה •
כולל"מםרשמידט",מסוגמטוסים 25-מטוסים •

ותחמושת,מלאציוד

הקודששםאויריבמבצעתוכננהזהכמות-רכשהעברת

הבינלאומיפהוהתעשנגזלמכיון"בלק",כאמור,היה,שלו

שדה-במהירותהוכשרליהודים,לתחום"חוץ"מהיהכברלוךב

עתהזהנעזבהשדה .) 3 (הנגבבצפוןבבית-דראם,רוםיה-חופתע

לקליטתמיידהכשירוהונה""הגהוכוחותםיהבריטיהכוחותע"י
קיבל"גבעתי"חטיפתשלגדוד"בלק."שלהרכשמטוסי
ב--31השביןבלילההשדהשלשמישותואתלהבטיחמשימה

הובאמסלול-החירוםלהארתגנרטור . 1948באפריל-1למרס

המפקדיםתפסוכאשר ,חצותלקראתהמסלול.לצדוהוצבבמיוחד

ועצורת-דרוכהציפיהתוךמקומותיהםאת"גבעת'''וגדוד

מטוסזההיה ...המיוחלהמטוסרעשסוף-סוףנשמע-נשימה

בשלוםשנחתממנו)הוצאושהמושבים , DC4(או"קונסטליישן"
משלוחהמטוס,מןהנשקפירוקמבצעהחלמידהמסלול.על

J 11 
! 
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נשלחו(אשרתחמושתכוללם,,מגל"די-40ורובים 200כללזה

אתועזבבו-במקוםתודלקהמטוס"נחשון"),למבצעמיד

עקבותכלסולקומיידבאפריל.-1השל 0200בשעההשדה

לאשחרעםהבריטייםהמשמרותשלביקורםועםהמבצע

"האחדשלמתיחהזוהיתהאכן,שקרה,למהעקבותכלנמצאו

משלוחיםבשניארצההוטסבצ'כיהשנרכשהציודכלבאפריל".

למאי 15עדהביאווהם " 3ו"בלק " 2"בלקשכונונוספים
 ,)"(ותחמושתחלפים,ציוה , 1948

"בלק"במכצ:.יהקשר
רב-עצמהקשרמכשיר"הופעל :מתואר"גבעתי"בספר

והותקנהגנרטורהופעל ;המטוסעםאלחוטיקשרליצירת

השגנו :מודיעהקשר ...מסלול-הנחיתהשלחשמליתהארה

 ) 5 ( "!האוירוןעםקשר

שירות-ע"ישמונהקצין-הקשרשלדו"ח-הערותובידינו

 :ממנוסעיפיםכמהולהלןסודיהיההדו"חלמבצע,הקשר
נקלטו ).ש.ג-ל"קונסטליישן"(הכוונההכנף"שידורי-

היתההתקלו'תאחת ...ארצההגיעולפניוחציכשעהעל-ידינו
בפעולהבזמן. ).ש.ג-חיל-האויר(עםההסכמיםאי-ידיעת

חושבגלויה.בשפה(ניתן)והחומר ...סודיכתבכלהיהלאזו

 .לקוד"לדאוגשנחוץ
 :המטוסעםברדיושיטת-העבודהעלהתלונןיוחנן-
חושבתחנת-הקרקע.אתקולטשהואבמקרהרקעונה"הכנף"

כדיאותה,שומעכשאינוגם ...לקרוא"כנף"ללאפשרכוןלנ

אתולהגבירהאפשריבהקדםחד-צדדיקשרלפחותלהבטיח

הקרקע"·בתחנתהאלחוטניםשלהביטחון

קשר-וסידוריחיל-האוירעלנוספותטענותליוחנן-

שנקבעהסכםעלהואמספרלמשל, ,הנהשלו.הרדיו

הספק-א,תדקות 5-3כללסרוקעליהלפיותחנת-הקרקע,ל

אין"שלמעשהטועןיוחנןמה"צ.-5,5ל 3.5שביזטרום

בזמןהנדרשהתחוםאתבזהירות"ולעבורלחפשאפשרות

 .מעשיאינוזהדברולדעתוהנדרש,
בשדה(בהיפגשםיוחנןבפניהתלונןהנזטוסאלחוטן-

פעמים,מספרתחנת-הקרקעאלחוטניאתשהחליפובית-דראם)

ודיבורמורסקשרביצירתבאויר)(בהיותועליושהקשהדבר
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"גבעתי"מטה
בגדרה

(לתל-אביב)

א"מ

ך;אבטחהלכוחותמשוחזררריומרשם- 1ציור
"בלק".מבצעשל

אתמערערתהעובדים"החלפ'ת :זהקטעמסכםיוחנןלשדה.

 .) 6 (הקרקע"תחנתהות iלביחסאלחוטאי-הכנףביטחון

כוחות-האבטחהשביןהקשרלגבייוחנןהערת-

אלחוטני-למצואש"ישלעובדהפרטתקיןהיהשהואאומרת

הדו"חאיןזו".לפעולהשנשלחומאלהמנוסיםיותרדיבור

מרשם-שחזוראךכוחות-האבטחה,שלמרשם-רדיונותן

 • 1בציורניתןהרדיו

והדו"חרצוןהשביעולאהארגוניותההכנותולבסוף,-

מכשיר-דיבורמצברים,ת"ג,(מקלטשציוד-הקשרמציין

ו"דרושההיטבארוזכשאינובמכוניתל.הובומקלט-משדר)

בסידוריםמצוידתהמכשירים,להעברתמיוחדתמכונית

מתאימים".

שירותלמנהל " 1"בלקשלקצין-הקשרדו"חכאןעד

שירות-האוירלראשכלשונוהדו"חאת Iהעבירמצדוזההקשר.

עםידין)(יגאלבמטכ"להאג"מולידיעתרמז)(אהרון

עליונהמקצועיתמטהאחריותלקבליסכיםלאשלהבאהערה
על-נבדקולאוגםעל-ידינולאנבנוכ"שהמכשיריםלקשר

שירות-האויךשלבציוד-קשרשהשתמשומכךמסתברידינו".

להפעלההאלחוטניםאתרקכנראה,סיפק,ושירות-הקשר

האחראי.קצין-הקשרואתבתחנת-הקרקע

ינזם'כ

במלחמתכפרטזהקטן-היקףמבצענראהלכאורה

 , 1948אביבשלאלהשבימיםלשכוחלבואלאולםהעצמאות,

זהמבצעהיההמדינה,והכרזתמדינות"ערבפלישתסףעל

להגנתבפז,יסולאלאשערכונשקבספקועליונה,חשיבותבעל

עצמו.עלהיישוב

 :ר Iלמאמשולייםהtנרות
שלהמרכזתלתחנתהראשיהאחראיהיהשפריגנריוחבן '1)

"בלק".מבצעשללקצין-הקשרזמניתמונהוהואבת"אהמטכ"ל

הצ'כיתהממשלהביצעהבדולרים,וצורךכספיתמצוקהבגלל ) 1 (

רובים 6000להוסיפקהסוריהעםעיסקת-נשקגם 1948במרץ

אתבאירופהה"הנכה"שמהזהנשקעלכדורים.מיליון-8ו

בואשר"ליבו",מבצעובוצעתוכנןביםולהטבעתועינה

באריבבמללאפריל-10בלסוריהאניית-הנשקטובעה

אותםהטעינוהמצולות,מןהכליםאתמשוהסוריםהאיטלקי.

ה"הנכה"נציגילסוריה.בדרכהשיצאהאחרתספינהעל-גבי

בערמה.עליהוהשתלטוסיפונהעלעלוהספינה,אחרעקבו

נוגחהואזבלב-ים 18ק/חיל-היםלאנייתהועברהנשק

בים-התיכון.והוטבעהספינותינוע"יהסוריתספינת-הנשק

ארצה.זהמשלוח-נשקגםהגיע 1948לאוגוסט-26ב

(3) 
אךריבונית,יהודיתבשליטהאזהיהבת"אשוה-ובאמנם

המשלוחאתיגלובארץ),עדיין(שהיושהבריטיםפחדהיה

הנשק.בפריקתוהפריעוינסוהמטוסואת

מטוסי-לחנייתהקומוניסטיתהממשלההתנגדהמדיניתמבחינה ) 4 (

ע"ישנרכשואלה,מטוסיםאךאדמתה.עלאמריקנייםתובלה

שם.לחנותהורשוולכןפנמהדגלעםטסואמריקה,יהדות

המטוסיםהטסת.עליפהבעיןהסתכלהלאהיאגםארה"ב

ש,זבצ'כיהכךהסידוריםשונולכןלישראל,וצ'כיהפנמהדרך

 "ל"סקיימסטהציודהועברושםבקורסיקהלשדה-חירוםטסו

 .לארץשטסורים"
 111"בלקמבצעונקראישנוספיםובמקורות"נבעתי"בספר ) 5 (

אתהמביאההטובה"החסידהעל-שם"חסירה"הקודבשםגם

 ...להם"מצפיםשאנולדים'י,ה
שאלחוטניםיוסבר,ההערהשלפשרהאתמביניםשאינםלאלה ) 6 (

להזנירשלארעהו,שלשידור-המורסאתהאחדמכיריםותיקים

בחילופיםהרגישהמטוסאלחוטן ;הקולותאתמכיריםשבדיבור

כנראה.אותו,בלבלוזהבית"וראס,בתחנתשהיותכופים

 :ר:למאמזfמקורות
 1967"מערכות")(הוצאתואזהפ'-רכש"-"המשימה . 1

 • 177ע'

 'מעמ-עובד")"עם(הוצאת ")(גההגנהתולדות"ספר . 2

ואילך. 1526

 ) 1959 (אילוןא'- ")א(הקוממיותבמלחמתנבטתי"חטיבת . 3

 • 386עמ'"מערכות")(הוצאת

שירות-האוירלראש(שמשון)הארצישירות-הקשרמנהלמכתב . 4

באפריל 2מיוםירין)(ינאלאג"מ/מטכ"לולידיעתרמז)(אהרן

 • 3/2-1073סימוכין , 1948
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הדיוניםשבאחדהיותבמקרה,ניתן"השם ?למהכךוכל

ידידי,שלבןעלמודיעניהואובו ...מכתבהגיענישקיימנו
תטוסוכירצוןיהיהמכתב,ומסייםכטייסלשירותנושהתנדב

כר " ...ישראללכלשמיא,מןפורקןויקוםבשמיוה'בשם

עקא,דאאךלארץ.מטוסיםהטסתלמבצעהצופןשםניתן

באספקתבעיותהתעוררו , 1948מרץפברואר-תחילת"שבסוף

המגוייסותיחידותיהן(שכמות ,והפלמ"חה"הגנה"ליחידותנשק
במניעתמאמציהםאתהגבירו(ו)הבריטים ...וגדלה)הלכה

בידי(שהיההנשק"של"הפנ'ם-ארציתוההובלהההברחה

לרעותהאחתכובדמנקודתפעםלאמועברושהיהה"הגנה"

 .)'ש'ג-

לאלהגיע,העתידיםשהמטוסיםהתבררזמןשאותוכיון

האפשרות"נבדקה ," l"נחשומבצעלפנינשקעםלהגיעיספיקו

מחו"ל,במטוסיםנשק(הבאת " lפורק"יקוםבביצועלהתחיל

להעלותאיןשכירים".מטוסיםעל-ידי )'ש'ג-הבינייםבשלב
ופחותקלהיהשכיריםבמטוסיםההטסותשסידורהדעתעל

להירכשהיושאמוריםהמטוסיםמאשרמסוכןפחותאומסובך
הבאתלזירוזוהתוכניותהאפשרו'ותכלבעו; .)' 1 (בארה"ב
ותפ-מעשיותהכנותהחלונבדקות,מחירבכללארץהנשק . 

שיבואו.נשקמטוסילקליטתשירות-האוירבאחריותעוליות

כלתיאוםעלוכאחראיהמבצעכמפקד"הוגדררמזא'

שלהארציהמטהראשעל-ידי-בו"המשולביםהגורמים

שירות-האוירשלמיוחדת'יחידההוקמהעתה .)"( "ה"הגנה
 . :קבוצות-משבהבשלושופעלהבמיוחדה r::שצויי

המסלולשלולהכשרתולהארתו-םםלולקבוצת •

שייקבע·

ועזרהאשכיבוי ,טכנייםשירותיםתדלוק,קבוצת .'

ראשננה.

קשרמכשירלכלולצריךהיהשציודה-קשרצת I"קב •

ולדיבורמורםלשידורנאותגנרטורעל-ידימופעל

מגדלשלהרגילהעזרציודוכןםתאימיםלטווחים
 .)'ש'ג-שלי'גשות(הדפיקוח"

בעיהת,להווהחלההנשקמטוסיינחתועליוהמסלולבעיית
 :סיבותמשתיוהחמירה,שהלכהחמורה,

שמטו-התעופהחברת(שלבעליה-טייסיה ... "-מחד •

 Iהמטוסים,אתלהנחיתו,הסכימלאלמבצע)נשכרוסיה'

מצ'כיהארצהלהטיסהמסוגלמטוס- 4די.סי.מסוג

עפר".מסלולעל-מטעןטון-7כ

לקיי"בבמבצעהרדיןקשר
גביסא"ל

 ) 80 ( 8מס'בגיליון ,'זבכרךבירחוננו,לראשונהפורסםזהבנושאראשוןמאמר
 . 1973יונימחודש

(מיל')האלוףאתהאו~ר,חילשלהשלישימפקדואת!!נארח!!הפעםברשלמתנו

הצטברוזאתולאןרלהלן),נספר(עליהןבמקצתבושונותבנסיבות_וזאת ) 1 (רמזאו

 ) 2הראשון.(למאמרנןספיםמקורותבידינו

ששודרההמטמון"את"מחפשיםהטלויזיהתוכניתבמסגרת

הבריטיהתעופהבשדההמטמוןהוטמן , 1975באוגוסט-5ב

 ,התוכניתבסיוםטוביה.-באר.באיזוראס,'דו-ביתשלהישן

המטמון,למקוםיגיעשנציגוזכהלאהמאוכזבהמטמונאיכאשר

בנייןרקעעלרמז,א'הסבירונוקצרתיעודיסרטוןהוקרן

למבצעהנשקהטסתמבצעעיקריאתהישן,התעופהשדה

רמזלמרפנינוכןעל ,"בלק"היהלאהצופןשם :" lנחשו"

צירפנולילה.אותואודותדע,מי~בורנולהשליםוביקשנו

יוניבחודשכאמור,שפורסם,הראשוןהמאמראתלבקשתנו

והערותיוהארותיו ,תגובתואתלפרסםרשותוביקשנו 1973

בנושא.מידעכהשלמת

המקורותכלאתכאןלפרוס ,מובנותמסיבותנוכל,לא

לפולמוסטעםשנשארעו,ךמהבנדון.בידינושהצטברו

ודו"חרםזמרשלהמעודכןמכתבוביןהמבצע,עלבדו"חות

הקודם.במאמרמהבהרחבתציטטנוממנו ,הזמניהקשרקצין

ההיסטוריתהיריעהוהרחבתההשלמהבשיטתבחרנוכןעל

ההואבלילהשהיוהרדיובקשרתקלותנציוןמה,במידת

הטלויזיה.במשדרביטוילידיגםושבאו

רקע

המגוייסהיהודיהישוב . 1948שנתראשיתהםהימיםכזכור,

במבצעירושליםעלהמצורפריצתאתלבצעאמור "'בא

המשימהלביצועשהתקבצוה"הגנה"שכוחותומתברר " lנחשו"
עתבאותההמצבשליתרפירוטובתחמושת.בנשק"קצרים"

אתנשליםעתההראשון.בחלקוהקודם,במאמרנוהבאנו

"עוד :השארביןהכותברמז,מרשלתגובתובסיועהרקע

תובלהמטוסי,שלרכישתםהסתבכותעם , 1948בתחילת
שירות-האויראבשי",החלו ...מארה"בגדוליםוהפצצה

הטכניותהבעיות .'''אלהמטוסיםהטסתאפשרותלתכנן

מציאת :היתרביןהיופיתרוןודרשוהפרקעלשעמדו

הבריטימהשלטו\התחמקות ,'''אבמתאימיםמסלולי-נחיתה

מאירופהארוכיםלטווחיםהטיסהובעייתכאןששלטהעויין

שירות-האוירכי"סוכם 1948בפברואר .'''אלקרילםזה"ת,

על-מבתלארה"ב,יצאונציגזהלמבצעמפורטתתוכניתיכין
שם".הרכשגורמיעםהמבצעאת'לתאם

תכנוןעל,,כאחראי'שבתפקידוומספר,ממשיךרםזמר,

אופרטיביתתוכניתתכנןעת,אותהבשירות-האויר"ומבצעים

 :חבריםשביעודהיולושותפיםלארץ.המטוסיםלהטסת
 ," lפורק"יקוםהיהלמבצעהקודשם .): i (קופרםן 'ועש~יר 'ה
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הדיוניםשבאחדהיותבמקרה,ניתן"השם ?למהכךוכל

ידידי,שלבןעלמודיעניהואובו ...מכתבהגיענישקיימנו

תטוסוכירצוןיהיהמכתב,ומסייונכטייסלשירותנושהתנדב

כך " ...רשראללכלשמיא,מןפורקןויקוםבשמיוה'בשם

עקא,דאאךלארץ.מטוסיםהטסתלמבצעהצופןשםניתן

באספקתבעיותהתעוררו , 1948מרץפברואר-תחילת"שבסוף

המגוייסותיחידותיהן(שכמותוהפלם"חה"הגנה"ליחידותנשק
במניעתמאמציהםאתהגבירו(ו)הבריטים ...וגדלה)הלכה

בידי(שהיההנשק"··שלהפנ'ם-ארציתוההובלהההברחה

לרעותהאחתכובדמנקודתפעםלאמועברושהיהה"הגנה"

 .)'שג'-

לאלהגיע,העתידיםשהמטוסיםהתבררזמןשאותוכיון

האפשרות"נבדקה"נחשון",מבצעלפנינשקעםלהגיעיספיקו

מחו"ל,במטוסיםנשק(הבאתפורקן""רקוםבביצועלהתחיל

להעלותאיןשכירים".מטוסיםעל-ידי )'ש'ג-הבינייםבשלב

ופחותקלהיהשכיריםבמטוסיםההטסותשסידורהדעתעל

להירכשהיושאמוריםהמטוסיםמאשרמסוכןפחותאומסובך

הבאתלזירוזוהתוכניותהאפשרו'ותכלבעוד .) 1 (בארה"ב
ותפ-מעשיותהכנותהחלונבדקות,מח:רבכללארץהנשק

שיבואו.נשקמטוסילקליטתשירות-האוירבאחריותעוליות

כלתיאוםעלוכאחראיהמבצעכמפקד"הוגדררםזא'

שלהארציהמטהראשעל-ידי-בו"המשולביםהגורמים

שירות-האוירשל·מיוחדתיחידההוקמהעתה .)"כה"הגנה"
 :קבוצות-משנהבשלושופעלהבמיוחדשצויידה

המסלולשלולהכשרתולהארתו-םםלולקבוצת •

שייקבע·

ועזרהאשכרבורטכנ"ם,שררותרםתדלוק,קבוצת ."

ראשננה.

קשרמכשירלכלולצריךהיהשציודה-קשר"קבוצת •
ולדרבורם.ורםלשרדורנאותגנרטורעל-רדרםופעל

מגדלשלהרגילהעזרציודוכןםתארםרםלטווחרם

 .)'ש'ג-"שלי(הדגשותפיקוח"

בעיהלהוותהחלההנשקמטוסיינחתועליוהמסלולבעיית
 :סיבותמשתיוהחמירה,שהלכהחמורה,

שמטו-התעופהחברת(שלבעליה-.טייסיה ... "-מחד •

המטוסים:אתלהנחיתהסכימ.ולאלמבצע)נשכרו·סיה
מצ'כרהארצהלהטיסהמסוגלמטוס- 4די.סי.מסוג

עפר".מסלולעל-מטעןטון-7כ

לקיי"בבמבצעהרדזןקשר
גביל IIסא

 ) 80 ( 8מס'בגיליון ,'זבכרךבירחוננו,לראשונהפורסםזהבנושאראשוןמאמר
 . 1973יונימחודש

(מיל')האלוףאתהאו~ר,חילשלהשלישימפקדואת!!נארח!!הפעםברשימתנו

הצטברוזאתולאורלהלן),נספר(עליהןבמקצתבישונותבנסיבות_וזאת ) 1 (רמזאו

 ) 2הראשון.כלמאמרנוספיםמקורותבידינו

ששודרההמטמון"את"מחפשיםהטלןיזיהתוכניתבמסגרת

הבריטיהתעופהבשדההמטמוןהוטמן , 1975באוגוסט-5ב

התוכנית,בסיוםבאר-טוברה.,באיזורברת-דו"אם,שלהישן

המטמון,למקוםיגיעשנציגוזכהלאהמאוכזבהמטמונאיכאשר

בנייןרקעעלרםז,א'הסבירובוקצרתיעודיסרטוןהוקרן

למבצעהנשקהטסתמבצעעיקריאתהישן,התעופהשדה

רםזלמרפנינוכןעל"בלק",היהלאהצופןשם"נחשון".

צירפנולילה.אותואודותמידעעבורנולהשליםוביקשנו

יוניבחודשכאמור,שפורסם,הראשוןהמאמראתלבקשתנו

והערותיוהארותיותגובתו,אתלפרסםרשותוביקשנו 1973

בנושא.מידעכהשלמת

המקורותכלאתכאןלפרוסמובנות,מסיבותנוכל,לא

לפולמוסטעםשנשארעו,ךמהבנדון.בידינושהצטברו

ודו"חרםזמרשלהמעודכןמכתבוביןהמבצע,עלבדו"חות

הקודם.במאמרמהבהרחבתציטטנו,ממנןהזמניהקשרקצין

ההיסטוריתהיריעהוהרחבתההשלמהבשיטתבחרנוכןעל

ההואבלילהשהיוהרדיובקשרתקלותבציוןמה,במידת

הטלויזיה.במשדרביטוילידיגםושבאו

ע vר

המגוייסהיהודיהישוב . 1948שנתראשיתהםהימיםכזכור,

במבצעלרם j]ררונעלהמצורפריצתאתלבצעאמורבא'"

המשימהלביצועשהתקבצוה"הגנה"שכוחותומתברר"נחשון"

עתבאותההמצבשליתרפירוטובתחמושת.בנשק"קצרים"

אתנשליםעתההראשון.בחלקוהקודם,במאמרנוהבאנו

"עוד :השארביןהכותברםז,מרשלתגובתובסיועהרקע

תובלה.מטוסישלרכישתםהסתבכותעם , 1948בתחילת

שירות-האויראנשי",החלו ...מארה"בגדוליםוהפצצה

הטכניותהבעיותלא"ר.המטוסיםהטסתאפשרותלתכנן

מציאת :היתרביןהיופיתרוןודרשוהפרקעלשעמדו

הבריטימהשלטו\התחמקותייר,באמתאימיםמסלולי-נחיתה

מאררופהארוכיםלטווחיםהטיסהובעייתכאןששלטהעויין

שירות-האוירכי"סוכם 1948בפברואר ."'אלקריוזה"ת, 1ל

על-מנתלארה"ב,יצאונציגזהלמבצעמפורטתתוכניתיכין

שם".הרכשגורמיעםהמבצעאתלתאם

תכנוןעל"כאחראישבתפקידוומספר,ממשיךרםזמר
אופרטיביתתוכניתתכנןעת,אותהבשירות-האויר"ומבצעים

 :חבריםשניעודהיולושותפיםלארץ.המטוסיםלהטסת
פורקן","רקוםהיהלמבצעהקודשם .): 1 (קופרםןוע'ש~ררה'
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(שאמורהעקרוןאתפינוטרםהבר'טים ... "-מאידך •
"יקוטמטוסיינחתועליוהמסלולובוהיעדלהיותהיתה

שפונההראשוןהסלולוהשדה 1948מרץבשלהיפורקן")
מסלולאךמגבלות,הרבהעם " ...בית-דראסשדההיה

ממנו.ולהמראהלנחיתהכשיר

והיהבפתחעמד"נחשון"מבצעכידחק,הזמןכאמור,

לקבועהוחלט ...ו"כיה'מצהנשקמטוסיאתלהקדיםצורך

כלאתולבצעהראשונההנחיתהכמקוםבית-דךאסשדהאת
בינייםלתקופת-פעמי- iכחאז(שנראהזהמבצעלכך.ההכנות

כונהבעקרון)קן" iפו"יקוטלמבצעהקרקעשתוכשרעד

(הדגשות ...כס)"בלק"מבצעבשםשירות-האוירעל-ידי

ה"הגנה"מפקדתעל-ידיכונהמבצעאותו .)'ש'ג_-שלי

הרכשאנשיעםמשותפתכשפהוזאת ""חסידההצופןבכינוי

 .) 7כמאידךהפעולה,לאבטחתבארץ '''תעב~"וכוחותמחדבחי"ל

רמז,א'שלשבמכתבוהרקעתיאוראתמשהשלמנועתה,

רשימתנו,בתחילתכאמור"בלק".במבצעהקשרלפרקנעבור
אי-תקופהבאותהשהיווידועפולמוסיאופיזהקטענושא

רמזמרלשירות-הקשר.שירות-האוירביןמעטותלאהבנות

אישורלבקשתוקיבללמבצע,כאחראישהוא,במכתבו,מספר

הכנתהבטיחלמעןשאחליטככללפעול ... " :הרמ"אמן

הטלתי 1948פברוארבסוף ...למבצעהאויריהקשרת'יחיד
ואףאלחוטילקשומומחהשהיהאדם)(על· ...המשימהאת

ביוגוסלביה,טיטובצבאכצנחן-פרטיזןזהבתפקידשירת

רמז ,מרעוברכאןרוזנברג".פרץ-השנייההעולםבמלחמת

על-ידינקבעושלוהטכנייםשהנתוניםהרדיו,מכשירלתיאור

 :רוזנברג

ק"מ. 1000לטווח(אלחוט-מורס)א"משידור •

-100מפחותלאשללטווח(אלחוט-דיבור)א"דשידור •

ק"מ.

ושניתןמראששנקבעו(תדרים)בתדירויותהנ"ל"שני •

המטוס".במכשירלקלטן

קילו-ווט. 5-המכשירעצמת •

לבנייןמומחה"שהיה ) 8 (גורךיןלמישהרוזנברגפנהאח"כ

כמיטבנוסהנבנה,והמכשיר ...הימיםבאותםאלחוטמכשירי

 " ...המבצעלפנימספרימיםלפעולה,מוכןוהיהיכולתנו
אחראיהיהלרשותו,שהוצבהאלחוטאתתית"בעזרתרוזנברג,

ולהפעלתו".המבצ.עבעתבשדההמכשירהתקנתעלגם

אתוכללכללמנירשאינורמז,מרטועןמכתבובהמשך
(זמני)קשר"לקציןמקורותינולדברישמונהשפינגרן,'!חנן

המאמרלכתיבתאותנושימששלוושהדו"חהמבצע"של

"גבעתי".חטיבתשל"חסידה"מבצעולתיאורבנדוןהראשון

כפישנגרמו,ואי-ההבנותהפולמוסאתנשטחכאןלאנאמור,

התעופהבשדההלילהבאןתושהיוהגופיםשניביןהנראה,

מקבליםשאיננווחומר,קלספק.איןכךעל-דראס-בבית

בדו"חשפינגרןורשללדבריושכאילורמזמרשלדעתואת

דו"חצורףכאמור,כי ,'" 1ל"בלקהנוגעבכלאחיזה"כלאין

למכתבבשירות-הקשרובכירותיקאלחוטןשלזהמקצועי

התאריךאתהנושא ,) uכשירות-האוירמטהאלהש~רותמנהל
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שביןלילהלאותוספקללאומתייחס 1948באפריל-2ה'זLל

 • 1948באפריל-1לבמרץ-31ה

מקצועיבחתךטענותמועלותשפ~נגרן "שלשבדו"חכיון

לפולמוסלהיכנסהמקום.כאןולאותיק,מורסאלחוטןשל

רמךמרשלהתעודותבשתישבויכוחנוספותלנקודותלא(כמו

-רמזמרשלבדבריוהרשימהאתנסייםושירות-הקשר)
תוכניתצופי 'כלגםשמעו(וזאתהמתאר-זוברשימהאורחנו

קשרנוצרלאהראשונותהשעתייםשך'במ ... " :הטלויזיה)

בבנייןהפיקוד,במוצברגילהלאמתיחותוהיתההמטוסעם
 .התקלהנבעהאחר-כך,שהתבררכפיאךבית-דראס.משטרת
המוקדמיםהתיאוםבמברקיהזמןהפ;שיבחי'זLובמטעות

המטוסשללקשר ... )'ש 'ג- '''אלשעוןא'רופהשעון(בין

כי(רמז),ליאמרנחיתתועםהוא,נהפוךטענות.כלהיולא

למכשירשכןלענות,היהשיכוללפנירבזמןשידורנואתקלט

 .) I U (כל-כךגדולטווחהיהלאבמטוס

החיובית,היענותועל·רמז 'א(מיל')לאלוףמודיםאנו

מבצענראהשלכאורההפרשהעללדעתו,והמדוייקת,המקיפה

לשכוח,לנואלאולםהעצמאות,במלחמת·כפרטזהקטן-היקף

ערבמדינותפלישתסףעל , 1948שנתשלאלהאביב'זz,בימי

עליונה,חשיבותבעלזהמבצעהיהבמאי) 15 (המדינהוהכרזת
עצמו.עלהיישובלהגנתבפז,יסולאלאערכו Wנשקבספקו

·~ולייםהערות
מקור , 286עמ' ,'ז(כרןהקודמתברשימתנובטעותהוכתרמד ' 1א' ) 1 (

שימשרמזמרבלק". ..מבצעבימ;שירות"האוירכראש ) 4מס'

א"זיז/יהושעהיהוהמפקדלשירות'האוירהמטהכראשעתאותה

(זבלו"עמירישראל :בשירותחילופיםנערכו 1948באפריל .)אשל(

 1948ביוליהמטה.לראשרמזוא'השירותכמפקדמונהדובסקי)

בכןוהיהחיל"האוירעלהפיקודאתקיבלרמז 'ואעמיר "פרש

רשותכמנכ"'לרמזמרמשמשכיוםהחיל.שלהשלישילמפקדו
הנמלים.

 , 1958ספטמברהעצמאות",במלחמתצה"ל-"ח"אקאי, Jlש 'א )~כ

",חפשהתוכניתבמסגרת 1975באוגוסט Sב"טלויזיהשידור . 42עמ'

כתגובה 1975באוגוסט 17מ"לח"מרמז 'אשלמכתבוהמטמון".את

פרטיםולהוסיףבלק"במבצע"הקשרמאמרנועללהגיבלבקשתנו

הג"ל.הטלויזיוניתהתוכנ'תעל

המבצעובמסגרתהווcיריתהתעשיהכמנכ"לכיוםמשמש)הראשון~כ
ביצועלפני·יצאבינתיים,נפטרהשני,זירוזו.לשםב"לארהיצא

אתללוותועל"מנתנאותתיאוםלהבטיח"על"מנתכיה'לצהטיסות

כיקופרמן)וע'רמז '(אנדברנוצאתולפניארצה.השכירהמטוס

",מן-והתשובהפורקן""יקום •..תהיההסופיתהזיהויסיסמת

שמיא".

) l ( קונסס" ..מטוסיושני(קומנדו) 46סי.מטוסי 10 " :כותברמזמר

 1.5ה~אחריאןרק.התוכנית,אתוביצעולאירופההועברוליישן"

 " ...במאי

בממשלה.שרכיוםגלילי,ישראל-האתיהמטהראש-הרמ"א )"כ

אחדהעירהמסכם,שבדייןרמז,א'?מספרמהשוםעל- "בלק" ) 6 (

בפעולות-הערבים :פעמים 3לקללנושניסו ... "ממשתתפיו
והאמרי"התחייבויותיהםבכל'בבגידה'-ד.גריטיםדצח,התקפות

פרשתאתכולוהעולםאתללמדישהאמברגו.בהכרזת-קנים

 .)נ"כבמדנרראה·המואב~,המלןבן'צפור,ק(בל " iבלו

רכש","המשימה . 386עמ'הקוממיות",במלחמתנבעתי"חטיבתכך)

 . li · 7עמ'אזה, l 'פ

(שאמורהעקרוןאתפינוטרםהבריטים ... "-מאירך •
"יקוסמטוסיינחתועליוהמסלולובוהיעדלהיותהיתה

שפונההראשוןהסלולוהשרה 1948מרץבשלהיפורקן")

מסלולאךמגבלות;הרבהעם " ...ביח-דראסשדההיה

ממנו.ולהמראהלנחיתהבשיר

והיהבפתחעמד"נחשון"מבצעבידחק,הזמןכאמור,

לקבועהוחלט ...ו"מצ'כיההנשקמטוסיאתלהקדיםצורך

בלאתולבצעהראשונההנחיתהבמקוםאס'ביח-דךשדהאת
בינייםלתקופת'-פעמי Iכחאז(שנראהזהמבצעלכך.ההכנות

כונהבעקרון)פורקן""יקוסלמבצעהקרקעשתוכשרעד

(הדגשות ... ) 0 ("בלק"מבצעבשםשירות-האוירעל-ידי

ה"הגנה"מפקדתעל-ידיכונהמבצעאותו .)'ש'ג,-שלי

הרכשאנשיעםמשותפתכשפהוזאת " i1"חסידהצופןבכינוי

 .) 7 (מאידךהפעולה,לאבטחחבארץ"~בעחי"וכוחותמחדבחי"ל

רמז,א'שלשבמכתבוהרקעתיאוראתמשהשלמנועתה,

רשימתנו,בתחילתכאמור"בלק".במבצעהקשרלפרקנעבור
אי-תקופהבאותהשהיווידועפולמוסיאופיזהקטענושא

רמזמרלשירות-הקשר.שירות-האוירביןמעטותלאהבנות

אישורלבקשתוקיבללמבצע,באחראישהוא,במכתבו,מספר

הכנתהבטיחלמעןשאחליטככללפעול ... " :הרמ"אמן

הטלתי 1948פברוארבסוף ...למבצעהאויריהקשרת'יחלד
ואףאלחוטילקשרמומחהשהיהאדם)(על· ...המשימהאת

ביוגוסלביה,טיטובצבאכצנחן-פרטיזןזהבתפקידשירת

רמז .מרעוברכאןרוזנברג".פרץ-השנייההעולםבמלחמת

על-ידינקבעושלוהטכנייםשהנתוניםהרדיו,מכשירלתיאור

 :רוזנברג

ק"מ. 1000לטווח(אלחוט-מורס)א"משידור •

 lOOמ-פחותלאשללטווח(אלחוט-ריבור)אוודשידור •

ק"מ.

ושניתןמראששנקבעו(תדרים)בתדירויותהנ"ל"שני •

המטוס".במכשירלקלטן

קילו-ווט. 5-המכשירעצמת •

לבנייןמומחה"שהיה ) 8 (גורדיןלמישהרוזנברגפנהאח"כ

כמיטבנוסהנבנה,והמכשיר ...הימיםבאותםאלחוטמכשירי

 " ...המבצעלפנימספרימיםלפעולה,מוכןוהיהיכולתנו
אחראיהיהלרשותו,שהוצבהאלחוטאתתית"בעזרתזנברג, Jר

ולהפעלתו".המבצ.עבעתבשדההמכשירהתקנתעלגם

אתוכללכללמכירשאינורמז,מרטועןמכתבובהמשך

' J (זמני)קשר"לקציןמקורותינולדברישמונהשפינגרן,ן 1ח

המאמרלכתיבתאותנושימששלוושהדו"חהמבצע"של

בעחי".·"גחטיבתשל"חסידה"מבצעולתיאורבנדוןהראשון

כפישנגרמו,ואי-ההבנותהפולמוסאתנשטחכאןלאכאמור,

התעופהבשדההלילהבןאתושהיוהגופיםשניביןהנראה,

מקבליםשאיננווחומר,קלספק.איןכךעל-בביח-דראס

בדו"חשפינגרןורשללדבריושכאילורמזמרשלדעתואת

דו"חצורףכאמור,כי , N1ל"בלקהנוגעבכלאחיזה"כלאין

למכתבבשירות-הקשרובכירותיקאלחוטןשלזהמקצועי

התאריךאתהנושא ,) D (שירות-האוירמטהאלהשירותמנהל
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שביןלילהלאותוספקללאומתייחס 1948באפריל-2ה ל.rז'

 • 1948באפריל-1לבמרץ-31ה

מקצועיבחתרטענותמועלותשפ'נגרן "שלשבדו"חביון

לפולמוסלהיכנסהמקוםכאןולאותיק,מורסאלחוטןשל

רמןמרשלהתעודותבשתישבויבוחנוספותלנקודותלא(כמו

-רמזמרשלבדבריוהרשימהאתנסייםושירות-הקשר)
תוכניתכלצופיגםשמעו(וזאתהמתאר-זוברשימהאורחנו

קשרנוצרלאהראשונותהשעתייםבמשך ... 11 :הטלויזיה)

בבנייןהפיקו.דבמוצברג;להלאמתיחותוהיתההמטוסעם

 .התקלהנבעה ,אחר-כךשהתבררכפיאךבית-דראס.משטרת
המוקרמיםהתיאוםבמברקיהזמןהפרשיבחי·זr.ובמטעות

המטוסשללקשר ... )'שג'- "'אלשעוןא'רופהשעון(בין

כי(רמז)ליאמרנחיתתועםהוא,נהפוךטענות.כלהיולא

למכשירשכןלענות,ה'השיכוללפנירבזמןשידורנואתקלט

 .) U 1 (כל-כךגדולטווחהיהלאבמטוס

החיובית,היענותועל'מזרא'(מיל')לאלוףמודיםאנו

מבצענראהשלכאורההפרשהעללדעתו,והמדוייקת,המקיפה

לשכוח,לנואלאולםהעצמאות,במלחמתכפרטזהקטן-היקף

ערבמדינותפלישתסףעל , 1948שנתשלאלהאביב·זr,.בימי

עליונה,חשיבותבעלזהמבצעהיהבמאי) 15 (המדינהוהכרזת

עצמו.עלהיישובלהגנתבפז,יסולאלאשערכונשקבספקו

'טולייםחערות
מקור , 286עמ' ,'ז(כרךהקודמתברשימתנובטעותהוכתרומו 'א ) 1 (

שימשרמומר ."קלב..מבזעבימישירות-האוירכראש ) 4מס'

אייזיקיהושעהיהוהמפקדלשירות'האוירהמטהכראשעתאותה

(זבלו'עמיר:ישראלבשירותחליופיםנערכו 1948באפריל(אשל).

 1948ביולי;ומטה.לראשרמזוא'השירותכמפקדמונה )דובסקי

בכךוהיהחיל"האויועלהפיקודאתקיבלרמזוא'רעמי "פרש

ושותל Hכמנכרמזמרמשמש 'כיוםהחיל.שלהשלישילמפקדו
הנמלים.

 , 1958ספטמברהעזמאות",במלחמתצה"ל-"ח"אקאי, Jשוא' )~(

חפש Nהתוכניתבמסגרת 1975באוגוסט Sב"טלויזיהשידור . 42עמ'

כתגובה 1975באוגוסט-17מלח"מרמז 'אשלמכתביהמטמון".את

פרטיםולהוסיף Nבלקבמבזע"הקשרמאמרנועללהגיבלבלושתנו

הנ"ל.הטלויזיוניתהתוכנותעל

המבצעובמסגרתהווcיריתהתעשיהכמנכ"לכיוםמשמשהראשון )~'(

ביזועל-פנייזאבינתיים,נפטרהשני,זירוזו,לשםב"לארהיצא

אתללוותועל-מנתנאותתיאוםלהבטיח"על-מנתהילצ'כהטיסות

כיקופרמו)וע'רמז 'א(נדברנוזאתולפניאדצה.השכידהמטוס

"מן-והתשובהפודקן""יקום •..תהיההסופיתהזיהויסיסמת

שמיא".

קונסט' ..מטוסיושני(קומנדו) 46סי.מטוסי 10 " :כותברמזמד ) 1 (

 1.5ה~אחדידקאךהותכנית,אתוביצעולאירופההועבדוליישו"

 " ...במאי

בממשלה.שדכיוםגלילי,ישראל-האתיהמטהדאש-א"הרמ )": 1

אחדהעידהמסכם,שבדיוןרמז,א'מספד ?מהשוםעל- "בלק" ) 6 (

בפעולות-הערבים :פעמים 3לקללנושניסו ... "ממשתתפיו
והאמרי-התחייבויותיהםבכל'בבגידה'-הגדיטיםרצח,התקפות

פרשתאתכולוהעולםאתללמדישהאמבדגו,בהכדזת-קנים

 .)ב"כבמדבדראההמואב~,המלךבן'צפו"(בלקבלiו"

רכש","המשימה . 386עמ'הקוממיות",במלחמתנבעת'"חטיבת )'(

 . li · 7עמ'ואזה, 'פ



בשנות"שירות-הקשר"שלהראשוןהטכני"להמנה"היהגורך'ן 'מ )~(

 .'שראלמשטרתשלהראשיהקשרקצ"ןמהנדס,ולימים ,-30ה

) !I ( דו"חוצילוםזומרשימהעותקאליושלחנורמז 'אמרלבקשת

לשירות-האויר.שירות-הקשר

המובאשפ'נגרן, "שלח"מהדוט Iהצ'טאתתואמתזודיעהאין ) 1 "(

 .הראשוןבמאמרנו

הקשר""שירותראשעםנוספתפעםביררנו"עדכון,:לצורךהערה

בנו- 5בתאריךבשיחה,במבצע.שפ'נגרן "שלחלקוהיהמה'אן,דאז,

נשלחלו,שזכורכמהשעדנוספת,פעם'אןבפנינוציין' 1976ב~בר

" 'lJ היהשאי-אפשר·משוםמטעמה,ופעלך,,,שירות"בשליחותפ'נגרן

 .)'שג'(קשרבנושאיהקשורבכלהאוירשירותשלהחבר'העללממוך

קציו

ואלקטרוניקהקשר

עלמנןיהיה

ואלקטרןניקה""קשר

ושוקזעזועיםימלוב

צב~יים.בתקנים •

מןטסמןסע,נייח,לציןד •

טכגי.ןייעןץשירןת •

מהמלאי.גםמכירה •

 • TOLAו- AOLA ,ARTמגשי • •טיפןס.לאביידןגמאןת •

בארץ:.·בלעדייםנציגים

בע-ממונו-אלקטרוניקס

 816ת"ד- 53החורשרחן

 03-932939טל'ישראל{כפר-שמריהן,

~ D --ו Gi]@ [Njr--@---E-LE-C-T-. -L-T 
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בשנות"שירות-הקשר"שלהראשוןהטכני""המנהלהיהגורך'ןמ' )'(

'שראל.משטרתשלהראשיהקשרקצ"ןמהנדס,ולימים ,-30ה

) !I ( דו"חוצילוםזומרשימהעותקאליושלחנורמזא'מרלבקשת

לשירות-האויר.שירות-הקשר

המובאשפ'נגרן, "שלמהדו"חט Iהצ'טאתתואמתזודיעהאין ) 1 "(

הראשון.במאמרנו

ןוציו

ןאלקטרןניקהקשר
הקשר""שירותראשעםנוספתפעםביררנוד,עדכון,:לצורךהערה

בנו- 5בתאריךבשיחה,כמבצע.שפ'נגרן "שלחלקוהיהמה'אן,דאז,

נשלחלו,שזכורכמהשעדנוספת,פעמ'אןבפנינו-ציין 1976ב~בר

" 'JJ היהשאי-אפשרמשוםמטעמה,ופעלר,,,שירות"בשליחותפ'נגרן

 .)'ש 'ג(קשרבנושאיהקשורבכלהאוירשירותשלהחבר'העללממוך

עלמנןיהיה

ןאלקטרןניקה""קשר

ושוקזעזועיםבולמי

צב~יים.בתקנים •

מןטסמןסע,נייח,לציןד •

 .טכניןייעןץשירןת •

 .מהמלאיגםמכירה ....

 .טיפןסלאביידןגמאןתגוו-

 I TOLAן· AOLA ,ARTמגשי ...

בארץ:בלעדייםנציגים

בעוrממונו-אלקטרוניקס
OO@ ~""'--@---E-L-E-C-T.-L-T-D.> 

 816ת"ד- 53החןרשרח'

 03-932939טל'ישראל,כפר-שמריהן,

411 



ביובכירותיקחברהועמדובראשו ) 1ציור(ראה "הגנה"ב

המטהראשאליוקראשנהאותה .אבן-זוהרשמחההואהגנה","

עליןוהטילזוהר-אבןמראתא)"הרמ(להלן "הגנה"בהארצי

 3עודנקבעולעזרתו .הארציתהקשרמחלקתבראשלעמוד

 :קשר)אישהיהלאאבן-זוהרשמר(מאחרמקצועייםעוזרים

מחיפה. ,לויןצבינז?-נקבעלאיתות-ראייהכאחראי-

הרדין(טכנאיאדםמוניהמר ,נקבעלאלחוטכאחראי-

הראשי),

מישההמהנדסנקבעהציודשלהטכנילצדכאחראי

משטרת-ישראל).שלהארציקצין-הקשר(לעתידגורדין

לקטריניקה/':הא'יהקשרל"חילעדהקשר;'ב(,,שירית

ב"הגנה"הקשרשירןתשלןארגןנןמבנהן
גביל IIסא

מןמעטקוראינוציבורבפנילהביאבחרנולמדינת-ישראל,חצי-היובלבשנת
בהגנההקשר"מ"שירןתהחלהחיל,אודות ) 1 (חי"קבארכיוןהנמצאהרבהחומר

לחיל-והפיכתוהמדינה)קום(עםלוחמתממחתרתהשירותשלליציאתו,ועד
צה"ל.שלהקשר

הרדיושירותיהשירות,מבנהיהיוזוסדרהבמסגרתנטפלבהםהנושאים
, II"אבינועם(רשתותבהגנה 'II תמרII ,("ימים,באותםבציוד-הקשרהטיפולו"גדעון

 ,הטלפןניהקשרארגוןמשרדי-הקשר,ארגוןאיתות-ראייה,כגוןבנושאיםניגעוכן
והחטיבה.הגדודברמותהקשרוגיבוש

השירותבארגוןשלבים
והתקד-השירותבארגוןעיקרייםשלבים-4בלהבחיןנוכל

 :והםמותו

fהמאה,של-20הבשנותנ

fהמאה,של-30הבשנותנ

fהשנייה).העולםמלחמת(כוללהמאהשל-40הבשנותנ

fהמדינההקמתולקראתמלחמת-העולםשלאחרבתקופהנ

 .) 1948עד 1945(משנת

f20הבשנותהשירותנ-

שירותי-קשר "הגנה"הלארגוןהיולא 1930-1920בשנים

וכןוירושליםא"ת ,חיפהכגוןהיהודיותבעריםמסודרים,

לדבר""משוגעיםמספרעסקויותרקטניםיישוביםבכמה

אייה,,-רבאיתות

מדגמיםפנסי-איתותשלבציודנעשהאיתות-הראייהקשר

-לאיתותעירונייםמדריכיםשניודגלים,הליוגרפיםשונים,
צ'רלי)היההמחתרתי(שכינויומחיפהלויןצביהיוראייה

אתכתפיהם"על"נשאואלהשנייםמתל-אביב.כהןוזלמן

שלולהדרכתולהקמתוודאגו "הגנה IIהבארגוןאיתותיהראייה

בשירות-הקשר.הראשוןהאתתיםדור

 IIר IIלאראשיים"מדריכיםהשנייםנקראו-20השנותבסוף

ביישויהאיתותקשרעלובפיקוחבהדרכהועסקוראייה)(איתות

מסוףלמקום,ממקוםנוסעיםהםכאשר ,השוניםבים

המדרי-"שניאתשכללהקשרועדת "הגנה IIבפעלה 1933שנת

היובההחבריםויתרא"ובתבחיפהכאחראיםהראשיים"כים

א"י,,יישוביבשארלא"ראחראים

f30הבשנותהשירותנ-

הקשרשירותשלהראשוןהממוסד:נהוהנהוקם 1936בשנת

מחלקתכונהל

הקשר

t t 
אחראיואחרא'

לאלחןטלאיתות~ראייה
טכניאחראי

 . 1936בשנתהארציתהקשרמחלקתמבנה- 1ציןר

שירןתראש

הארציהקשר

I I 

 Iהדרכהומחלקת
כוחלקן;ח-קשרוהקשרמחלקתו

לאיתןת-ראייה
I 

בגלילןתבפלמ"ח

I 
I 
I 

מחלקןת-קשר ...,שללאחטור

I ""הכוןסרI 
במחןזןת

..J ~ב~~ליL 
 . 1945-1941בשניסהארציהקשרשירןתמבנה- 2ציןר

שירותכברשהיהר, IIלא(בנוסףהמחלקהפעילותעיקר

יהודיתשידורתחנתשלהקמתההיה ,בהגנה)וותיקמאורגן

אבן-שמחה .)~(נפרד)במאמר"אחינדב"רשתועלכד(על '''בא

 10,2.1941ביוםלקשרהארציתהמחלקהמראשותהתפטרזוהר

בענייןהגנה""בהפיקוד-העליוןעםחילוקי-דעותשלרקע(על

בחיפה)שהוקמה ,החופשיתצרפתשלתחנת-השידוראיוש

שמחה ,מרהארציתהקשרמחלקתכראשנתמנהובמקומו

 ); Iכבלקין,

f1945-1941בשניםהשירותנ 

עיקרואת 2כבציורהקשרשירותמבנהנראהאלהבשנים

קטנים,יקשרגופיביצירתלראותישזהבשלבההתפתחות
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ב-ובכירותיקחברהועמדובראשו ) 1ציור(ראהב"הגנה"

המטהראשאליוקראשנהאותהאבן-זוהר,שמ'חההוא"הגנה",

עליווהטילאבן-זוהרמראתהרמ"א)(להלןב"הגנה"הארצי

 3עודנקבעולעזרתוהארצית,הקשרמחלקתבראשלעמוד

 :קשר)אישהיהלאאבן-זוהרשמר(מאחרמקצועייםעוזרים

מחיפה.לוין,צבי-~ננקבעלאיתות-ראייהכאחראי-

הרדיו(טכנאיאדםמוניהמרנקבע·לאלחוט-כאחראי

הראשי).

מישההמהנדסנקבעהציודשלהטכנילצדכאחראי

טרת-ישראל). lLמןשלהארציקצין-הקשר(לעתידגורדין

 jי'הא:לקטריניקה'הקשרל"חילעדהקשרו.בנ"שירית

ב"הגנה"הקשרשירותשלןארגןנן.ןמבנ
גביסא"ל

מןמעטקוראינוציבורבפנילהביאבחרנולמדינת-ישראל,חצי-היובלבשנת
בהגנההקשר"מ"שירותהחלהחיל,אודות ) 1 (חי"קבארכיוןהנמצאהרבהחומר

לחיל-והפיכתוהמדינה)קום(עםלוחמתממחתרתהשירותשלליציאתוועד
ל. 1Iצהשלהקשר

הרדיושירותיהשירות,מבנהיהיוזוסדרהבמסגרתנטפלבהםהנושאים
ימים{באותםבציוד-הקשרהטיפולו,{גדעון{{){ {{רמת,{ { I{{אבינועם{(רשתותבהגנה

הטלפוניהקשרארגוןמשרדי-הקשר{ארגוןאיתות-ראייה{כגוןבנושאיםניגעוכן
והחטיבה.הגדודברמותהקשרוגיבוש

חשירותבארגוןשלבים
והתקד-השירותבארגוןעיקרייםשלבים-4בלהבחיןנוכל

 :והםמותו

fהמאה.של-20הבשנותנ

fהמאה.של-30הבשנותנ

fהשנייה).העולםמלחמת(כוללהמאהשל-40הבשנותנ

fהמדינההקמתולקראתמלחמת-העולםשלאחרבתקופהנ

 .) 1948עד 1945(משנת

f20הבשנותהשירותנ-

שירותי-קשרה"הגנה"לארגוןהיולא 1930-1920בשנים

וכןלים llוירוו_ת"אחיפה,כגוןהיהודיותבעריםמסודרים.

לדבר""משוגעיםמספרעסקויותרקטניםיישוביםבכמה

-ד,אייה.באיתות

מדגמיםפנסי-איתותשלבציודנעשהאיתות-הדאייהקשר

לאיתות-עירונייםמדריכיםשניודגלים.הליוגרפיםשונים,

צ'רלי)היההמחתרתי(שכינויומחיפהלויןצביהיוראייה

אתכתפיהם"על"נשאואלהשנייםמתל-אביב,כהןוזלמן

שלולהדרכתולהקמתוודאגוה"הגנה"בארגוןאיתות-הראייה

בשירות-הקשר.הראשוןהאתתיםדור

לא"ר"ראשיים"מדריכיםהשנייםנקראו-20השנותבסוף

ביישו-האיתותקשדעלובפיקוחבהדדכהועסקוראייה)(איתות

מסוףלמקום.ממקוםנוסעיםהםכאשרהשונים,בים

"המדרי-שניאתשכללהקשרועדתב"הגנה"פעלה 1933שנת

היובההחבריםויתרובת"אבחיפהכאחראיםהראשיים"כים

 .י"א,יישוביבשארלא"ראחראים

f30הבשנותהשירותנ-

הקשרשירותשלהראשוןהממוסד:נה 7הנהוקם 1936בשנת

מחלקתמנהל

הקשר

אחראי

לאיתןת-ן'אייה

 , 1936בשנתהארציתהקשרמחלקתמבנה- 1ציןר

שירןתראש

הארציהקשר

הקשרכוחלקת

בפלמ"ח

I 
-rשללאחטור
I הכוןסך"I II 

.J ~ב~~לי'-

מחלקןת-קשר

במחןזןת

 . 1945-1941בשניסהארציהקשרשירןתמבנה- 2ציןר

שירותכברשהיהלא"ר,(בנוסףהמחלקהפעילותעיקר

יהודיתשידורתחנתשלהקמתההיהבהגנה),וותיקמאורגן

אבן-שמחה .)~()דרפנבמאמר"אחינדב"רשתועלכך(עלבא'"

 10.2.1941ביוםלקשרהארציתהמחלקהמראשותהתפטרזוהר

בענייןב"הגנה"הפיקוד-העליוןעםחילוקי-דעותשלרקע(על

בחיפה)שהוקמההחופשית,צרפתשלתחנת-השידוראיוש

שמחה .מרהארציתהקשרמחלקתכראשנתמנהובמקומו
 ); Iבלקין,(

f1945-1941בשניםהשירותנ 

עיקרואת 2כבציורהקשרשירותמבנהנראהאלהבשנים

קטנים,גופי-קשרביצירתלראותישזהבשלבההתפתחות
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הקשרשירותראש

הארצי

 Iו
שלהקשרקציןמחןזייסקשרקציכישלהקשרקצין

"המןסד"חטיכתייס-הפלמ"ח

רשתשלמרכזתרשתשלמרכזת

גדעןן"((הרדין"תמר"הרדין

I r 
 Iבע<ןסקצ','-קשר Iמחלקןת-קשרמחלקןת-קשר

חטיכתיןתכפתיןת

I ך

כוחלקןת-קשרכיתןת-קשר

גדודיןתחכליןת

 . 1947-1945כשניסהארציהקשרשירןתמכנה- 3ציור

מחלקותגםהוקמואחר-כר .'''באההגנהלגלילותבהתאם

יש .) 1944(משנתבראשןקציני-קשרעםהמחוזיות,הקשר

קשרקציןעמדשבראשה ,ח"הפלמשלהקשריחידתאתלציין

ב-גדעונים""הבראשאח"כשעמדמי(תנחלסוןאברהםבשם

העליון,בגלילדפנהקיבוץחברהינואברהם .)-1947באירופה

מחוזית/גליליתקשרמחלקתלכלקשרים.מספרעודעבדוואתו

הקשרשמחלקתלהדגישמענייןקשרים.-9וכקשרקציןהיו

בראשהארצי.לשירותכפופההיתהאולב'לעליהה"מוסד"של

ה"מוסד",אתשארגן ,מאירוב-אביגורשאולמרעמדזומחלקה

מארצותלארץהבלתי-חוקיתהעלייהביצועהיהתפקידוואשר

(לקראתהשנייה.מלחמ"עשלהפליטיםממחנותואירופה,ערב

אתגםאביגורמרארגןואילר, 1946שנתמסוףהמדינהקום

אישית,על-ידונוהלוה"מוסד"גורמיכלה"הגנה").שלהרכש

"אבינועם"(מרשתאליושהועברוהאלחוטניםוגםמאירופה,

מחלקתמכפיפותהוצאוהפלמ"ח)שלתמר" IIורשתהארצית

שלהרדיורשתישירות.ה"מוסד"ע"יוהופעלוהארציתהקשר

שניתן"גדעונים"השםומכאן ,"גדעון"בשםנקראהה"מוסר"

הרשת.באותהשעבדואלהלכלאחר-כר

המדינהלקוםועד 1945משנת-fנ

שירותכראש(יאן)ינובסקייעקבמרנתמנה 1945בספטמבר

היהותפקידו"שמשון"היההמחתרתיכינויו ) 4כהארצי.הקשר

הרשתותכלאתלאחדשטחי-הקשר,בכלריאורגניזציה"לבצע

לקבלתונכוןערורומצוי,ךאומן,מארגוןולהקיםהנפרדות,

ה-איחודהיהיאןשלהראשוןפועלורציניים".תפקידים

שאולעםבפגישתועשהוזאת ,הקשרשירותעם"גדעונים"

 ,תנחלסוןאברהםמרמונהזהמשינויכתוצאהבאירופה,אביגור

באירופה""רכז-הגדעוניםלתפקידהפלמ"ח,שלהקשרקצין

שירות .) 5כ(אלוני)הולצמןיצחקמרבמקומונתמנהובפלמ"ח

יחידותעדייןנשארוראשוןבשלבחדשה.תנופהקיבלהקשר

נראה 1947שנתבסוףאולם ,תקנןעלבמחוזותהקטנותהקשר

 .)-4ו 3ציורים(ראה'השירותן-בארגומקיףשינוישחל

 ,וסמלי-הקשרקציני-הקשרשלהשמיהשיבוץניתןלהלן

(בהזובתקופההשירותשלעצמתואתלראותנוכלומתוכו

מ"מחוזות"המעברבהוחלכולההגנה""המחדשנתארגנה

ל"חטיבות").
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וכמלי-קשרקציני-קשרשלשמישיביץ
 : ) 1947שנתלכיף(נכיז

קשרהן ,צק Iהמםגרת

ינובסקי(יאן)יעקבהארציהשירותראש

(שמשון)

תנחלסוןאברהם"המוסד"שלהקשרקצין

 ) sכוולוביץאבישיח"הפלמחטיבת

פוקסעמי 1גדוד

דבורקיןשבתאי 2גדוד

גולדיס)ח'(או

סימוןאורי 3גדוד

הלויזיוה 4גדוד

(קפי)קפלןנתן(,,לבנוני")הצפוןחטיבת

שיפרזאב 1גדוד

טולצרונסקימיכה 2גדוד

וולטוןצבי 3גדוד

מושיוףישראל 4גדוד

כהןאבי 5גדוד

התיכוןחטיבת

קרוסמןרוברט )"אלכסנדרוני,,(

בורוכוביץהארי 1גדוד

(עמית)גולקוישראל 2גדוד

נטון)א(אוהולנדריעקב 3גדוד

(אלמוג)ורצמןיצחק )"גבעתי II (הדרוםחטיבת

(גולן)גולדשטייןדב 1גדוד

לברטובסקידב 2גדוד

אלפרטיצחק 3גדוד

גולדהאקסל 4גדוד

לאונרדב 5גדוד

מנדלבליטיוסףחיפהבעיר

ורצמןו/ךקונישצביתל-אביבבעיר

(עמיעד)קליבנראריאלירושליםבעיר

הארצי Iהקשרשירותראש

 [ן
שלהקשרקציו Iמחוזייסקשרקצינישלהקשרקציו

"המוסד"חטיבתייס-ח"הפלמ

רשתשלמרכזתרשתשלמרכזת

נדעוו""הרדיו ""תמרויהרד

I I 
מחלקות-קשר

I מחלקות-קשרI בער'ס('-קשר'קצI 
ותיחטיבתנפתיות

I I 
מחלקות-קשר Iכיתות-קשר

נדודיותחבליות

 . 1947-1945בשניסהארציהקשרשירותמבנה- 3ציור

מחלקותגםהוקמואחר-כך .'''אבההגנהלגלילותבהתאם

יש .) 1944(משנתבראשןקציני-קשרעםהמחוזיות,הקשר

קשרקציןעמדשבראשההפלמ"ח,שלהקשריחידתאתלציין

ב-ה"גדעוניס"בראשאח"כשעמד(מיתנחלסוןאברהםבשם

העליון,בגלילדפנהקיבוץחברהינואברהס .)-1947באירופה

גלילית/מחוזיתקשרמחלקתלכלקשרים.מספרעודעבדוואתו

הקשרשמחלקתלהדגישמענייןקשרים.-9וכקשרקציןהיו

בראשהארצי.לשירותכפופההיתהלא 'בלעליה "מוסד"השל

ה"מוסד",אתשארגן ,מאירוב-אביגורשאולמרעמדזומחלקה

מארצותלארץהבלתי-חוקיתהעלייהביצועהיהתפקידוואשר

(לקראתהשנייה.מלחמ"עשלהפליטיםממחנות ,ואירופהערב

אתגםאביגורמרארגןואילך, 1946שנתמסוףהמדינהקום

אישית,על-ידונוהלוה"מוסד"גורמיכלה"הגנה").שלהרכש

"אבינועס"(מרשתאליושהועברוהאלחוטניםוגם ,מאירופה

מחלקתמכפיפותהוצאוח)"הפלמשל "תמר"ורשתהארצית

שלהרדיורשתישירות.ה"מוסד"ע"יוהופעלוהארציתהקשר

שניתןגדעוניס""השםומכאן ,"גדעון"בשםנקראהמוסד""ה

הרשת.באותהשעבדואלהלכלאחר-כך

המדינהלקוסועד 1945משנת-)(

שידותכראש(יאן)ינובסקיעקבימרנתמנה 1945בספטמבר

היהותפקידו"שמשון"היההמחתרתיכינויו ) 4 (הארצי.הקשר

הרשתותכלאתלאחד ,שטחי-הקשרבכלריאורגניזציהלבצע"

לקבלתונכוןערוךומצוי,ןאומן,מארגוןולהקים ,הנפרדות

ה-איחודהיהיאןשלהראשוןפועלורציניים".תפקידים

שאולעםבפגישתועשהוזאת ,הקשרשירותעם"גרעונים"

תנחלסון,אברהסמרמונהזהמשינויכתוצאה ,באירופהאביגור

באירופה"רכז-הגרעונים"לתפקיד ,ח"הפלבןשלהקשרקצין

שירות .) 5 ((אלוני)הולצמןיצחקמרבמקומונתמנהובפלמ"ח

יחידותעדייןנשארוראשוןבשלבחדשה.תנופהקיבלהקשר

נראה 1947שנתבסוףאולםתקנן,עלבמחוזותהקטנותהקשר

 .) 4ו- 3ציורים(ראה'השירותן·בארגומקיףשינוישחל

וסמלי-הקשר,קציני-הקשרשלהשמיהשיבוץניתןלהלן

(בהזובתקופההשירותשלעצמתואתלראותנוכלומתוכו

מ"מחוזות"המעברבהוחלכולה "הגנה"המחדשנתארגנה

ל"חטיבות").
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וסמלי-קשרקציני-קשרשלשמישיבוץ
 : ) 1947שנתלסוף(נבוז

קשרהן ,צק Iהמסגרת

כסקי.ינו(יאן)יעקבהארציהשירותראש

(שמשון)

תנחלםוןאברהס"המוסד"שלהקשרקצין

 ) 5 (וולוביץאבישיהפלמ"חחטיברנ

פוקםעמי 1גדוד

דבורקיןשבתאי 2גדוד

גולדים)ח'(או

סימוןאורי 3גדוד

הלויזיוה 4גדוד

(קפי)קפלןנתן(,,לבנוני")הצפוןחטיבת

שיפרזאב 1גדוד

ינסקי'טולצמיכה 2גדוד

וולטוןצבי 3גדוד

מושיוףישראל 4גדוד

כהןאבי 5גדוד

התיכוןחטיבת

קרוסמןרוברט )"אלכסנדרוני,,(

בורוכוביץאריה 1גדוד

(עמית)גולקוישראל 2גדוד

אנטון)(אוהולנדריעקב 3גדוד

(אלמוג)ורצמןיצחק(,,גבעתי")הדרוסחטיבת

(גולן)גולדשטייןדב 1גדוד

לברטובטקידב 2גדוד

אלפרטיצחק 3גדוד

גולדהאקטל 4גדוד

לאונרדב 5גדוד

מנדלבליטיוטףחיפהבעיר

ורצמן 'ויקונישצביבתל-אביבעיר

(עמיעד)קליבנראריאלירושליסבעיר



הקשרשירותראשן

הארצי

I I 1 

 ,תיאוסקציןן !

r 
לכוחסניאחראילקשראחראי

שלישהמעבדותמנהל
ציוד-קשרבמטכ"ל והדרכהתכנון

I I 
1 H -וI מרכזות 3מזכיר

 JJ"אבינועספקידיס 2 +מעבדות-ייצורלדיבורלמורס

סוטניאלח 18כוחסנאיס 3לנפותטכנאיס 9 I -לאיתות~ I מקשריס 6נהגיס 2לטלפוןאייהר

 . 1 ' 947שנתבסוףהארציהקשרשירותמטהמבנה- 4ציור

הקשרםמלהמםגרת

תל-חיבנפת

כנרתבנפת

גלבועבנפת

יזרעאלבנפת

זבולוןבנפת

שומרוןבנפת

חפרבנפת

שרוןבנפת

"גר/פ"תבנפת

הךרוםבנפת

גזרבנפת

אהרונישמואל

כנבו)מוזםיהוךה

שיקובסקישלום

קאופמןיעקב

זאבאהרון

קלנררפאל

כענבר)בורשטייןשלמה

קושליןרפאל

ירושלמישמואל

שורץעמי

כמן)מנהייםאורי

סמל-קצין-קשר,היוחטיבהאו jמחוזבכל :ערהה

היונפה;במפקדתקשרים-אלחוטנים 10ועודקשר

 ,הצורך.לפיקשרים,מספרועודסמל-קשרלרוב

וסמלי-קשר,קציני-קשר-40בכלעילבשיבוץמבחיניםאנו

הכו-סדרמטבלתישירהתוצאההינוזהשיבוץהדרגים.לכל

מחדש "נה"הגהבארגוןהשינוייםראשיתאתמראהוהואחות

המעברואת ) 1948אפריל-מאיבחודשיםבשלמותםבוצעו(ש
 :עיקרייםמרכיבי-כוחלשני

מר-חטיבות-3וח"פלמהטיבתהכולל-הנייךהכוח •

 .)ש"יח(חיל-השדהשלחביות

חטיבות 3עודובהןהערים,אתהכולל-הנייחהכוח •

חיל-המשמרכוחותבמסגרתבנפות,הגנה""וכוחותמרחביות

 .)מ IIחי(

fהנייךהכוחארגוןנ

 ,) 10(חטיבההראל ) G (:חטיבות-3למחדשהתארגןח IIהפלמ

המרחביותוהחטיבות ,) 12(חטיבהוהנגב ) 11(חטיבהיפתח

 ,כסנךרוניאל ,בנוניל :חי"ש)(חיל-שדהחטיבות-3להפכו
 .וגבעתי

fהנייחהכוחרגוןאנ

ב-כאשר ,מרחביות-טריטורי~ליותכמפקדותהתארגןהכוח

:כרמלי,חטיבות 3עודהמשמרבחילמוקמותהגדולותערים
ועציוני.קריתי

fהקשרשירותמטהארגוןנ

כננההיתה . 1947שנתבסוףהשירותמבנהמוצג 4בציור

עלהאחדאחראיםשיהיונוספים,קציני-קשרשניעודלמנות

החי"מ,בחטיבותהקשרעלוהשניהחי"שבחטיבותהקשר

איוש.לידיהגיעולאאלהתפקידיםשניאולם

עזבמרס,אמצעעדינוארמחודש , 1948שנתבראשית

(על-כךציוד-קשרלרכישתלארה"בונסעהארץאת "שמשון"

 ,קפלןנתןממלאי-מקומונשארוובארץציוד-קשר)עלבירא,..מר
כירושלמי),קיזומשה ,תנחלםוןאברהם

מבנהועלדיוניםל IIבצהנתקיימול IIלחויאןשלנסיעתובזמן

שללארגונווההצעההארציהקשרשירותשלמחדשוארגונו

בראשלהבחיןישזובהצעה . 5בציורמופיעההשירותמטה

למטהכפופותנשארוהיחידתיותהקשרשמחלקותוראשונה

 , 2הלוגפבמסגרתהשירות

fכדלקמןבהצעהמפורטהמטה,לפלוגתבאשרנ: 
ותכפיםקודיםובקביעתבהאזנהתעסוק :ביטחוןמח'א.

 .)תדרים(

קו-שניציודותתקןמכשירי-קשרתייצר :יםאטכנ 'מחב.

הקשרביחידותיתוקןהראשוןהקושציודמכךמסתבר(

 ·)עצמן

נקבעשהתקןייתכןבהצעה.סיכוםאין:יםאפסנאמח'ג.

האפסנאות.באגף

fכדלקמןהוא 1פלוגהפירוטנ: 
הערהמציינתכאן ;הכלליבמטההאלחוטתחנת :א'מחלקה

חילותיועלהכלליהמטהפריסתלפיישונההתקןכישייתכן
 .ושירותיו
קשרזהיהיהומכוניות.באופנועיםרציםתכלול :ב'מחלקה

לחטיבות.ל IIהמטכבין

ההצפנהרישוםמרכזיות, ,משרד-קשרתנהל : Iגהלקמח
והפענוח.

fינוארבראשית(הקשרים"חיל"בשםלחיללקרואהוצענ
ב-ורקהארצי"הקשר"שירותהרשמיהשםעדייןהיה 1948

 .חיל-הקשר")"השםנתקבל 1948אוקטובר

 . 1948יוניבחודשמטה-השירותשלמבנהונראה 6בציור

ב-המנגנון"עובדירשימת"אתרואיםאנווב'א'בנספחים

 :תקופהאותה

נוספים.ומינויים 1948אפרילרשימת- ':אבנספח

 • 1948אוגוסטרשימת-ב'בנספח
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I 
למחסניאחראילקשראחראי Iתיאןם,קצין

שלישמעבדןתהמנהל
ציןד-קשרל"במטכ כהרןהדתכנןן

I I 

ןתזמרכ 3מזכיר r lרן
 IJםעבינן"אפקידים 2 +מעבדןת-ייצןרלדיבןרלמןרס

אלחןטנים 18כוחסנאים 3לנפןתטכנאים 9

 {~תןת-איל 1
I מקשרים 6נהגים 2לטלפןןייהרא

 . 1947שנתבסןףהארציהקשרשירןתמטהמבנה- 4ןריצ

הקשרסמל Iרתגהמס

אהרונישמואלתל-חיבנפת

(נבו)מוזסיהודהכנרתבנפת

ובסקיקשישלוסגלבועבנפת

קאופמןיעקביזרעאלבנפת

זאבאהרוןזבולוןבנפת

קלנררפאלשומרוןבנפת

(ענבר)ןבורשטיישלמהחפרבנפת

קושליןרפאלשרוןבנפת

ירושלמישמואלג"ר/ת"פבנפת

שורץעמיהדרוסבנפת

 )ן(מייסהמנאורירזגבנפת

סמל-קצין-קשר,היוחטיבהאו,מחוזבכל :ערהה

היונפה;במפקדתקשרים-אלחוטנים 10ועודקשר

 ..הצורךלפיקשרים,מספרועודסמל-קשרלרוב

וסמלי-קשר,קציני-קשר-40בכלעילבשיבוץמבחיניםאנו

הכו-סדרמטבלתישירהתוצאההינוזהשיבוץ .הדרגיםלכל

מחדשהגנה""הבארגוןהשינוייםראשיתאתמראהוהואחות

המעברואת ) 1948אפריל-מאיבחודשיםבשלמותם(שבוצעו

 :עיקרייםמרכיבי-כוחלשני

מר-חטיבות-3ופלמ"חהטיבתהכולל-הניידהכוח •

חי"ש).(חיל-השדהשלחביות

חטיבות 3עודובהןהעריס,אתהכולל-הנייחהכוח •

חיל-המשמרכוחותבממגרת ,בנפות "ההגנ"וכוחותמרחביות

 .)מ"יח(

fהניידהכוחןארגונ

 ,) 10חטיבה(הראל ) Gכ:חטיבות-3למחדשהתארגןהפלמ"ח

המרחביותוהחטיבות ,) 12חטיבה(והנגב ) 11חטיבה(יפתח

 ,אלכסנררוני ,לבנוני :חי"ש)(חיל-שדהחטיבות-3להפכו
וגבעתי.

fחיהניהכוחןארגונ

ב-כאשרמרחביות-טריטוריאליות,כמפקדותהתארגןהכוח

:כרמלי,חטיבות 3עודהמשמרבחילמוקמותהגדולותערים
ועציוני.קריתי

fהקשרשירותמטהוןגארנ

כלנההיתה . 1947שנתבסוףהשירותמבנהמוצג 4בציור

עלהאחדאחראיםשיהיו ,נוספיםקציני-קשרשניעודלמנות

 ,החי"מבחטיבותהקשרעלוהשניהחי"שבחטיבותהקשר

איוש.לידיהגיעולאאלהתפקידיםשניאולם

עזבמרס,אמצעעדינוארמחודש , 1948שנתבראשית

(על-כךציוד-קשרלרכישתב"לארהונסעהארץאתשמשון""

 ,קפלןנתןממלאי-מקומונשארוובארץציוד-קשר)עלבירא"מר

(ירושלמי).קיזומשהון,תנחלסאברהס

מבנהועלדיוניםל IJבצהנתקיימולחו"לןיאשלנסיעתובזמן

שללארגונווההצעההארציהקשרשירותשלמחדשוארגונו

בראשלהבחיןישזובהצעה . 5בציורמופיעההשירותמטה

למטהכפופותנשארוהיחידתיותהקשרשמחלקותוראשונה

 . 2פלוגהבמסגרתהשירות

fכדלקמןבהצעהמפורטהמטה,לפלוגתבאשרנ: 
ותכפיםקודיםובקביעתבהאזנהתעסוק :ביטחוןמח'א.

 .)תדרים(

קו-שניציודותתקןמכשירי-קשרתייצר :טכנאיס 'מחב.

הקשרביחידותיתוקןהראשוןהקושציודמכךמסתבר(

עצמן)·

נקבעשהתקןייתכן .בהצעהסיכוםאין:סיאפסנאמח'ג.

האפסנאות.באגף

fכדלקמןהוא 1פלוגהפירוטנ: 
הערהמציינת;כאןהכלליבמטההאלחוטתחנת :א'מחלקה

חילותיועלהכלליהמטהפריסתלפיישונההתקןכישייתכן
 .ושירותיו

קשרזהיהיהומכוניות.באופנועיםרציםתכלול:ב'מחלקה
לחטיבות.המטכ"לבין

ההצפנהרישום ,מרכזיותמשרד-קשר,תנהל :'גהקמחל
והפענוח.

fינואר(בראשיתהקשריס"חיל"בשםלחיללקרואהוצענ
ב-ורקהארצי"הקשר"שירותהרשמיהשםעדייןהיה 1948

חיל-הקשר")."השםנתקבל 1948אוקטובר

 • 1948יוניבחודשמטה-השירותשלמבנהונראה 6בציור

ב-המנגנון"עובדירשימת"אתרואיםאנווב'א'בנספחים

 :תקופהאותה

נוספים.ומינויים 1948אפרילרשימת-א'בנספח

 • 1948אוגוסטרשימת-ב'בנספח
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-ניטהתפלןג zפלןגה 1פלןגה
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 I-אילךן 'דיב(חלקהבהביטהקשר-א'ביחלקה
ייליםח 10-ןןטח.ביניחלקת

תחטיבתיוקשרחלקןתוב

חיילים 2.0-טכנאיםבוחלקתרצים- 'ך:בוחלקה

חיילים 5-אפסנאיםביחלקתבישרר- 'גניחלקה

I 
 .רכהזהניחלקתשליש

I להדרכתקבןעהנוסגרתl 100 חניכים

 . 1948שנתבראשיתחיל-הקשרים,למטההתקובהצעתשהןפיעהמבבה- 5ציןר

מראשיתהחלביחידות,הקשרארגוןאתנסקורועתה

1948 • 

 :שמשון") II (ראןכותב 1948מינוארבמסמך
II ליחידתוהציודהאנשיםלתקןהצעהסיכמנודיונים,לאחר

מתוךעובדהזוהצעהגדודית.קשרומחלקתחפיבתיתקשר

בשפחהכוחותפיזור ...התקןאתאפשר,שכמהעדלהקטיןרצון

השימושאתמחייביםהשוניםהמפותביןהגדוליםוהמרחקים

יותרכמובן,דורשים,אלהמכשיריםחזקים.יותרבמכשירים

המו-התקשורת"צורות IIאתהמסמךמציגובהמשךאנשיםןן.

 :הארציהקשרשירותי IIעצעות

הקשרתכנרת

במורס,הגדודיםלמפותהחפיבהממפההקשר •

האזרחית.ברשת ,ובפלפון ,-18במק

אובדיבורהפלוגתייםלמפותהגדודממפההקשר •

האזרחית.ברשתפלפון,וב ,-18במק ,במורס

המחלקותובתוךלמחלקות,הפלוגהממפההקשר •

ובפלפוני-שדה.-20מקי IIע

למח-וציוד-הקשרכוח-האדםלתקןהפירופמוצעבהמשך

כד-מסתייםוהמסמך(חיל-רגלים)ובגדודבחפיבההקשרלקת

 :להלן
/ I הדגשהנוכללא ,ואלחופנים-18מקמכשיריםחוסרמפאת)

הגדודביןהקשרבעיתאתלפתורלעת-עתה ).ש.ג-שלי

ביןהקשרבעיתאתמלאבאופןנפתורבפברוארלפלוגותיו.

מפהסמוךהמקריםברוב ;הגדודיםלמפותהחפיבהמפה

אין-המברקיםמחזורלפילדוןואם ,הנפהלמפההגדוד

המפות)".שני(ביןלהפרידלעת-עתהצורךכל

 :הוצערגלרם,חרלבגךוךקשרמחלקתכתקן •
 .ולפלפוןלאלחופמדריכים ,סמלים-2וקשרקצין . 1
בחורות. 23מהם ,איש 72כ IIבסה . 2
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פלוגהועודפלוגות 4 (הגדודלפלוגותהקשרהורךת . 3

מסייעת).

 6--18מק :אלחוטצרוך . 4

-10-19מק

-20-20מק

-40-21מק

פלפונים. 10של 4-מרכזיות :טלפוןצרוך . 5

מכשירים. 50-פלפון-שדה

-2פנדרים

 3-אופנועים

בר-שנמצאשהציודמכיון II :כתובלהצעהסיוםובהערת

 :גךוךכליקבל-מספיקולאדלעתהשותנו
 . 8--20מק

רכב . 6

 . 8--21מק-

 . " 15-פלפונים-

:Jf הוצע ,חרל-רגלרםחט'בתבמפקךתקשרמחלקתכתקן: 
 .בגדוד)נמו(סמלים-2וקשרקצין . 1
בחורות. 22מהם ,איש 37כ IIבסה . 2

 . 2--18מק :אלחוטצ'ור . 3

פלפונים. 10של 1-מרכזיה :טלפוןצ'וך . 4

מכשירים. 10-פלפון-שדה

רכב . 5 1-(פרפית)מכונית :

 2-פנדרים

ועודהגדודיםמספרילפי-אופנועים

רזרבי.אחד

שהרשימהומובןציוד-קשרלגבינוסףפירופאין :(הערה

 ).ש.ג-מספקתהיתהלאלעיל

ציו,ךרכישתלשםנסעלשם ,ב IIמארה'אןשלחזרתואחרי

בעניין , 1948מרסבמחצית ,הראשוניםהצעדיםנעשים

 :זהבענייןמסמךולהלן ,).א.(שבש'רות-האו'רהקשר

I ארציקשריןקצ
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פלוגת-בוטה ::פלונה I I 1הפלונ
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 Iהנ(טהקשר-א'הק((חל
חיילים 10-טחוויבחלקתנ ]-רואיל 'ןהקחל((בנ

תחטיבתין ר"'יקנ(חלקות
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הכהדר((חלקתשליש

I יגרת:t)רכתדלהקבועהנl 100 חני:<יס

 . 1948שנתבראשיתחיל-הקשריס,למטההתקןבהצעתשהופיעהמנבה- 5ציור

מראשיתהחלביחידות,הקשרארגוןאתנסקורועתה

1948 . 

 :(,,שמשון")יאןכותב 1948מינוארבמסמך
ליחידתוהציודהאנשיםלתקןהצעהסיכמנודיונים,"לאחר

מתוךעובדהזוהצעהגדודית.קשרומחלקתחטיבתיתקשר

בשטחהכוחותפיזור ...התקןאתשאפשרכמהעדלהקטיןרצון

השימושאתמחייביםהשוניםהמטותביןהגדוליםוהמרחקים

יותרכמובן,דורשים,אלהמכשיריםחזקים.יותרבמכשירים

המו-התקשורת""צורותאתהמסמךמציגובהמשךאנשים".

 :הארציהקשרשירותע"יצעות

הקשרתכנית

במורס,הגדודיםלמטותהחטיבהממטההקשר •

האזרחית.ברשתובטלפון, ,-18במק

אובדיבורהפלוגתייםלמטותהגדודממטההקשר •
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המחלקותובתוךלמחלקות,הפלוגהממטההקשר •

ובטלפוני-שדה.-20מקע"י

למח-וציוד-הקשרכוח-האדםלתקןהפירוטמוצעבהמשך

כד-מסתייםוהמסמך(חיל-רגלים)ובגדודבחטיבההקשרלקת

להלן:

(הדגשהנוכללאואלחוטנים,-18מקמכשיריםחוסר"מפאת

הגדודביןהקשרבעיתאתלפתורלעת-עתה ).ש.ג-שלי

ביןהקשרבעיתאתמלאבאופןנפתורבפברוארלפלוגותיו.

מטהסמוךהמקריםברוב ;הגדודיםלמטותהחטיבהמטה

אין-המברקיםמחזורלפילדוןואםהנפה,למטההגדוד

המטות)".שני(ביןלהפרידלעת-עתהצורךכל

 :הוצערגלים,חילבגדודקשרמחלקתכתקן •
 .ולטלפוןלאלחוטמדריכיםסמלים,-2וקשרקצין . 1
בחורות. 23מהםאיש, 72בסה"כ . 2
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פלוגהועודפלוגות 4 (הגדודלפלוגותהקשרהורדת . 3

מסייעת).

 6--18מק :אלחוטציוד . 4

 19-10-מק

-20-20מק

-40-21מק

טלפונים. 10של 4-מרכזיות :טלפוןציוד . 5

מכשירים. 50-טלפון-שדה

 2טנדרים-רכב . 6

 3-אופנועים

בר-שנמצאשהציוד"מכיון :כתובלהצעהסיוםובהערת

 :גדורכליקבל-מספיקולאדלעתהשותנו
 . 8--20מק

 . 8--21מק-

 . " 15-טלפונים-

 :הוצעחיל-רגלים,חטיבתבמפקדתקשרמחלקתכתקן ..
 .בגדוד)(כמוסמלים-2וקשרקצין . 1
בחורות. 22מהםאיש, 37בסה"כ . 2

 . 18-2-מק :אלחוטציור . 3

טלפונים. 10של 1-מרכזיה :טלפוןציוד . 4

מכשירים. 10-טלפון-שדה

רכב . 5 1-(פרטית)מכונית :

 2-טנדרים

ועודהגדודיםמספרילפי-אופנועים

רזרבי.אחד

שהרשימהומובןציוד-קשרלגבינוסףפירוטאין :(הערה

 ).ש.ג-מספקתהיתהלאלעיל

ציוד,רכישתלשםנסעלשםמארה"ב,יאןשלחזרתואחרי

בעניין , 1948מרסבמחציתהראשונים,הצעדיםנעשים

 :זהבענייןמסמךולהלן ,).א.ש(בשירות-האוירהקשר
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 ,א,ש-החשבוןעללהיותימשיכול-ש,א"הקשר
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שלהקשרבעיותבכליטפלהארציהקשרשירות . 1

לו.אחראיויהיה ,א,הש

 ,א,שמטהעל-ידקצין-קשרימנההקשרשירות . 2

האדמיניסטרטי-הענייניםבכללש,א,כפוףיהיהל IIוהנ

המקצועיים.הענייניםבכללשירות-הקשרוכפוף ,םיבי

הקשר,לשירותעוברתש,א,שלהקיימתהמעבדה . 3
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 . 1948מאיבראשיתשהוצעכפי ,העיגולים)(בתוךמכשירי-הקשרשלםגיסימוהגולל ,ר 1Iיחגדוךשלקשרמרשם- 7ציור
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 rהקשרשירןתראש

I 
I I I I 

 Iשלישןת
לתפקידיםקצין

ב(נהל הבזעבדןתקציןמבצעיםקצין
מיןחדים

I I I 

 Iב(ןדיעיןקצין Iטלפןניםקצין I Iאלחןטקציןן
I I I I 

המחנהכ(פקדהדרכהקצין Iציודקציןאיתות-ראייהקצין

 . 1948יוניבחודשרציאההקשרשירותמטהמבנה- 6ציור

לצרכים.בהתאםתקציבשירות-הקשרלרשותיועמד

שירותשלתפקידיםוממלאיאתתיםהוצאות . 5

ה-ש,א.חשבוןעללהיותימשיכו ,.א,ש-להקשר

על-מיוחדאישמינוישלהסעיףאתהכנסתילא . 6

היותהתעופה,בבעיותלטיפולשירות-הקשרמטהידי

 .בנוייהיהזהאיךעדייןמושגלישאין

שלהקשרבעיותבכליטפלהארציהקשרשירות . 1

 .לואחראיויהיה ,א,הש

ש,א,מטהעל-ידקצין-קשרימנההקשרשירות . 2

האדמיניסטרטי-הענייניםבכללש,א,כפוףיהיהוהנ"ל

המקצועיים.הענייניםבכללשירות-הקשרוכפוףביום,

הקשר,לשירותעוברתש,א,שלהקיימתהמעבדה . 3

עובריה.על

 ...וכו'התעופהלצורכימכשיריםבניית.לצורכי 4
)-( 

הקשרשררותמנהל

// // // 

o // 

---1--פלוגתיתרשת

 'בפלגת-כ(רגנוןת

o 
o 

// 

// 

ית'גדוזאןפרטיביתרשת

o 
o 

" o 
פלנתיתפניסרשת

הנדודבופקד

נייתדקבופקדה(נייד)

חי"רבגד'

האופרט'כיתלרשת

החטיבת'ת

עורפיתבופקדה

חי"ר 'בנד

האדכןיניסטרטיב'תלרשת

בתיתיהחט

 . 1948מאיבראשיתשהוצעכפיהעיגולים),(בתוןמכשירי-הקשרשלסימוניםהכוללר, IIחיגדוךשלקשרמרשם- 7ציור
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הקשרשירןתראש

I 
I I I 
וקשרקציןוקשרקציןוקשרקצין  •הדרןסחזית •המרכזחזית •הצפןןחזית

I I I ----r-

-- L.--ר
קשר-אןירמחלקתהאימןניסמרכזמפקדולו"במטכומחלקת-הקשרשלמחלקת-הקשר

I 
קשר-יסמחלקת  "הכ(ןסד"

--- __נ
I I I 

ש"חיחטיבןת 7נןתימשןריחטיבות 2פלמ"חחטיבןת 3

גןלני""- 1 'חט 7חט' ""הראל- 10חט'

כרמל(""- 2חט' 8 'חט"יפתח"- 11חט'

אלכסנדרןני""- 3חט'הנגב""- 12חט'

קריתי""- 4 'חט

 IIגבעתי"- 5חט'

עציןני""- 6 'חטמה-שעברכ~י 1948ביןניהארציהקשרשירןתנ(בנה- 8ציןר

הגדןלןתלעריסקציני-קשרגסנשארןחזית·בכלל."לצההגנה"
מרחבייס.-הכפרייםלמחןזןתןכוןחיפה)תל-אביב(ירושלים, "ודדע"- 9חט'

לאורציוד-הקשר,בתקניעדכוניםנערכו 1948מאיבחודש

חד-תקניםפורסמואז,ו 1 ) 7 (בארה"בשנרכשהציודשלהופעתו

לג-הציודלחלוקתחדשהתכניתהגישושירות-הקשרשים

 :ההצעהפירוטלהלןולחטיבות.דודים

למפקדת Iלגדודהמכשירוהציודסוג
החטיבה

 6 62-3מקאלחוטמכשירי
 14 20-14מק
 38 21-38מק

 1 1להאזנהמקלט
 12 6וולט 12מצברים
 10 2מטענים

 18--19מק

 68-וולט 6מצברים

 6 2מרכזיותחוטמכשירי
 35 24טלפונים

- 6קול-רםטלפון
מ lfק 30ק"מ 10כבל-שדה

- 5הליוגרפיםמכשירי
- 5פנסי-לוקסארתות-ראייה

- 18דגלים
 24 12פלייריםכלליציוד

- 6מברגים
 12 12קווניםחגורות

 30 40הארקהיתדות

 10 12מפותתיקי

 12 10שעונים

 8-מצפנים
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L 

מתכונתלפיחי"ר,לגדודהרדיומרשםנראה 7בציור

לעיל.ההצעה
 . 1948למאי-16בציוד-הקשרתקןנקבעמשורייןלגדוד

אתאבקשהמשוריינים."לשירות :זהבענייןבמסמךכתובוכך

לשםבבוקרן 9בשעה 19.5ו'זביוםלמשרדנולסורבא-כוחכם

נקבעלמחרתהמשוריין".לגדודהקשרציודתקןעלדיון

הקשרציודרשימתולהלן ,ממוכנתפשיטהלפלוגתהתקן

 :זולפלוגהשנקבעהעיקרי
רזרבי).(אחד 6--19מק •

וולט). 6 ( 20-מצברים •

 . 5-מטענים •

 • 5-הידרומטר •

רזרבה). 2 ( 12--21מק •

 , 1-אלחוטן/סמל :היהלפלוגהשנקבע(קשר)כוח-האדם

 • 4-אלחוטנים

ציור(הקשרשירותמבנהשלהאחרוןלדגםמגיעיםאנו Iוכך

זהוהראשונה).ההפוגה(לפני 1948יונילתחילתנכוןוהוא ) 8

אנול."לצהההגנהמארגוןשהועברכפיהסופי,בהרכבוהגוף

 12ועוד ,ל"צהנלחםבהןהחזיתותשלושאתבמבנהרואים

בירושליס), "עציוני"וביניהן(ופלמ"חחי"שחטיבות

סיכום

עללהצביעניתןהשירותשלארגונו-מחדשתקופתלסיכום

 :הבאיםההישגים
בסךתקציבהצעת

היטבמאומניםקשרים

 ) S (לא"י 135/000 .--

חייל 3,500-

יחידות-15כ '--חטיבתיתברמהקשריחידות

יחידות-20כ-גדודיתברמהקשריחידות

תחנות-20כ-ל /Iבחוב"מוסד"רדיותחנות

תחנות-90כ- '''בארדיותחנות

 ..המרכזחזיתהצפןן"חזית

 ,-----------------ד------------------ד----------------------ד----------~
 ..r--J--ר

קשר-אוירמחלקת

פלמ"חחסיבןת 3

"הראל"- 10חס'

"יפתח"- 11חס'

7 

"הנגב"- 12חס'

 8חס'

מה-שעברכ:וי 1948ביוניהארציהקשרשירותמבנה- 8ציור
הגדולותלעריםקציני-קשרגםנשארוחזיתבכל F!לצה"ל.הגנה!!

הכפריים-מרחביים.למחוזותוכווחיפה)תל-אביב(ירושליסו

 יז1י\"! I"! •• יי.,'נ\'בתקניערכוניםנערכו 1948מאיבחורש

חר-תקניםפורסמוואזבארה"ב(?),שנרכשהציןרשלהופעתו

הציורחרשהתכניתהגישושירות-הקשרשים

 :ההצעהפירוטלהלןולחטיבות.רורים

המכשלרהציןרסוג
החטיבה

 6 62-3מקאלחוטמכשירי
 14 20-14מק
 38 21-38מק

1 1 
 12 6וולט 12מצברים
 10 2מטענלם

 19-18מק
 68וילט 6מצברלם

 6 2מרכזיותחוטמכשירי
 35 24טלפונים

 6קול·רםטלפון
ק"מ 30ק"מ 10כבל-שרה

- 5הליוגרפיםמכשירי
 5פנסי-לוקסאיתות-ראייה

 18רגלים

 24 12פלייריםכלליציוד
 6מברגלם

 12 12קווניםחגורות
 30 40הארקהיתרות
 10 12מפותתיקי

 12 10שערנים
 8-מצפנים
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 L ::"י-~ק ___נ

 II!(אלכסנדרוני- 3חס'

!קריתי" I- 4חס'

!.נבעתי"- 5חס'

"עציוני" 6חס'

"עודד" 9חס'

מתכונתלפיחי}}ר,לגרירהרדיימרשםנראה 7בציור

ההצעה

 . 16-1948בציור-הקשרתקןנקבעלגדוד

אתאבקשהמשוריינים. :זהבענייןבמסמךכתובוכך

לשםבבוקר, 9בשעה 19.5 ,'רביוםלסירבא-כיחכם

נקבעלמחרת ." rהמשררילגרררהקשרציירתקןריון

הקשרציןררשימתרלהלןממוכנת,פשיבןהלפלוגתהתקן

 :זןלפלוגהשנקבעהעיקרי
רזרבי). 6---19מק •

 6 ( 20-מצברים •

 • 5--מטענים •

 • 5.היררומטר
רזרבה). 2 ( 12---21מק •

 , 1 :היהלפלוגהשנקבעכוח-הארם

 • 4--אלחוטנים

(ציורהקשרשירותמבנהשלהאחרוןלרגםמגיעיםא.נרוכך

זהוהראשונה).ההפוגה(לפני 1948ירנילתחילתנכרןוהוא ) 8

אנולצה"ל.ההגנהמארגוןשהועבר,כפיהסופיבהרכברהגוף

 12ועורצה"ל,נלחםבהןהחזיתוחשלושאתבמבנהרואים

לים). j]בירןן."עציוני"ופלמ"חחי"שחטיבות

סיכום

ניתןהשלרותשלארגונו-מחרשתקופתלסיכום

 :הבאיםההישגים
בסךתקציבהצעת

היטבמאומניםקשרים

--. 135,000 

חייל 3,500-

(8) 

יחירות-15כ--חטיבתיתברמהקשריחירות

יחירות-20כ--גרוריתברמהקשריחירות

תחנות-20כ-ל Iiבחו/מוסר}} Iברריותחנית

תחנות-90כ-בא"ירדייתחנות



 ) 8עודובהקמה( 3-קשרלציודמעבדות

 5-ציוד)(מלאיציוד-קשרמחסני

רי-מורס.ןמכש-100כ-בסה"כנבנוהשירותבמעבדות

גנהההאלצבהארציהקשרשירותשהורישה"ירושה"זוהי

 . 194 & 'מאבחודשלישראל

מחתר-שארגון ,בעולםחד-פעמיתתופעהזוהיתהלהערכתי,

חוקי-מעמדומקבלמהמחתרתיוצאושליטה,קשרלמתןתי

ולמות.לחייםכדי-לחימהתוךרשמי,

ראשוניסללו ,מקסימלייםוסודיותובחשאיותמחתרתבתנאי

ותיקיוכן ,שי"והחח"הפלמ(חניכייהארצהקשרשירות

מבחנולקראתהקשרשירותצעדבההדרךאת )הבריטיהצבא

אמינהמקצועיתברמהקשרמתן :לוחםשירותשלהעליון

היהודים.במדינתהיהודיהעםשלהקיוםלמלחמתורצופה

א'נספח

 ) 1948באפריל-24ל(נכון

 1948באפרילהעיקרייםהמנגנוןעובדירשימת

יעקבינובסקי

 .)"יאן"ואחר-כךשמשון",,(

 .)זיק",,(משהירושלמי

קפי").,,(נתוקפלו

מבצעים)קצין(

אברהםתנחלסוו-

 .)"דרב,,( )מטכ"לקשרקצין(

יצחק(אלמוג)ורצמו

מנהלה).קצין(

יצחקגסקו

 .)ליבאפר-20ממחנהמפקד(

יעקבהולנדר-

 .)מודיעיןקצין(

 .)לדיבור(יהושעמקובר-סישיראמדריכיס-

 .)לאיתות(דודקריביצקי-

 )למורס( )יצר",,(יצחקצימר-

השירותמפקד-

שליש

שרקיני-צק

אמנוו.גרייצר-מורסמדריך

שלמהליפשיץ-מורסקורסמפקד

מדריכים 6 +

קשרוסמליציניקורסקמפקד

אריאל.(עמיעד)קליבנר-
חייםלוביו-בקורסמדריך

פתח)ישלקשרקציןהיהמאוגוסטהחל(
 )"בינועסא,,(המרכזתהתחנהמפקד

יוחנושפינגרו

טכנאים 5 +

מפענחות 3

מקשר 1

דוד.רוטשטייו

ישעיהו(לביא)למברגר-

 )"אישי"כךואחר,,ליש"(

טכנאים 15 +

מעבדותלמנה

שיאריאטכנ

חוטאליאמחסנ

טלפוניסמחסנאי

יצחק.טולידנו

יהודה.ואליש

 • 2-נהגיס

 . 1-ידהקפ

 . 1-ית)קחלשרה(מנותוחשבמנהל

איש. I 54-למשכורתהזכאיםמנגנוןעובדיסה"כ

במטההבאיםהנוספיםהמינוייםבוצעו 1948לאוגוסטעד

 :הקשרירותש
לי-שהכקציןמתמנהורצמןקחצי- 194 &יאבמ 30 •

הקשר.שירותבמטהשות

בח-כקצין-קשרנתמנההריסון 'ת- 194 &יאבמ 23 •

ניידת.רזרביתטיבה

הקשרכקציןמתמנהמקובריהושע- 194 &ביוני 2 •

 .הצפונית"דיויזיה IIהשל
מאר-פורסטר 'פתומסארצההגיע 1948אילמ-16ב •

מרשירות-הקשר.לשכאורח ,)ההגנההזמנתפי(לה"ב

בתחילתבשירות-הקשרששימש ,יערילא"סא Iהופורסטר

 .)זהבגיליוןתעודה""ראה(השחרורמלחמת

וסמליםקציניםלתפקידימועמדיםמחפשיםמאיובראשית

וק-גיוס-אכ"א jמטכ"ללשלפנייהבתשובה(ולאמושטרס

 : )יטהל
הכונה(-הקשר).צורותבכלמומחה(סטטילקשרקציןא.

 .)ג.ש.-בארץנועם"יאב"למערכת

ביטחון.קציןב.

נתמנה ,מבחוץמועמדהיהאשלוכ(שלישותקצין .ג

 .).ש.ג-מאיבסוףורצמן "

 .).ש.ג-גסקומונהזמנית(השירותמטהמחנהמפקדד.

 .)ג.ש.-לקשרבי"סלמפקדהכונה(בסיסמפקדה.

 .)לקשרס"ביה(לבסיסרבי-סמלים 2ו.

לביה"ס).-בקשרמומחים(הדרכהקציני 2 .ז

 .)לביה"ס-בקשרמומחים(הדרכהסמלי 6ח.

 .)לביה"ס(אפסנאיקציןט.

 .)לביה"ס(תחבורהקצין .י

ביה"ס.משטרתסמליא.

 .)קויםובסלילתבדוארמומחה(הקווניםמחלקתמפקד .יב

ועוזר.מעבדהשלראשימהנדסיג.

טכנאי-אלחוט. 60יד.

ב'נספח

 ) 1948וסטגבאו-26לנכון(

שירותהראש

הלמנהקצין

יעקב.ינובסקי-

יצחקורצמו-

ראשי).קשרכקצין-1949ביתמנה(

נתו.קפלו-םיעצמביןקצ

משהירושלמי-וחדים)ימתפקידיםיןקצ(ם"קת

 ).ש.ג-גדעון""עלממונה(

יצחקגסקו-מחנהדקמפ

בצה"ל).הראשוןארציטלפוניםכקציןנתמנהאחר-כך(

אברהם.תנחלסוו-"למטכשרקיןקצ-
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 ) 8עוד(ובהקמה 3-קשרלציודמעבדות

 5-ציוד)(מלאיציוד-קשרמחסני

מכשדרי-מורס.-100כ-בסה"כנבנוהשירותבמעבדות

ההגנהלצבאהארציהקשרשירותשהורישה"ירושה"זוהי

 . 1948מאיבחודש?ישראל

מחתר-שארגוןבעולם,חד-פעמיתתופעהזוהיתהלהערכתי,

חוקי-מעמדומקבלמהמחתרתיוצאושליטה,קשרלמתןתי

ולמות.לחייםכדי-לחימהתוךרשמי,

ראשוניסללומקסימליים,וסודיותובחשאיותמחתרתבתנאי

ותיקיוכן ,והחי"שח"הפלמ(חניכיהארציהקשרשירות

מבחנולקראתהקשרשירותצעדבההדרךאתהבריטי)הצבא

אמינהמקצועיתברמהקשרמתן :לוחםשירותשלהעליון

היהודים.במדינתהיהודיהעםשלהקיוםלמלחמתורצופה

א'נספח

 ) 1948באפריל-24ל(נכון

 1948באפרילהעיקרייםהמנגנוןעובדירשימת

יעקבינןבסקי-

 .)"ןאי/ Jואחר-כך(,,שמשון"

 .)"קיז/ J (משהירןשלמי-

 .)))יפק/ J (נתןקפלן-

מבצעים)(קצין

אברהםתנחלסןן-

 .)"דרב/ J (מטכ"ל)קשר(קצין

יצחק(אלמןג)ןרצמן

מנהלה).(קצין

יצחקגסקן

באפריל).-20ממחנה(מפקד

יעקבהןלנדר-

מודיעין)·(קצין

(לדיבור).יהןשעמקןבר-ראשייסמדריכיס-

(לאיתות).דןדקריביצקי-

(למררס),יצר") J (יצחקצימר-

השירותמפקד-

שליש

קציני-קשר

אמנןן.גרייצר-מורסמדריך

שלמהליפשיץ-מורסקורסמפקד

מדריכים 6 +

קשרוסמליקציניקורסמפקד

אריאל.(עמיעד)קליבנר-
חייםלןבין-בקורסמדריך

יפתח)שלקשרקציןהיהמאוגוסט(החל

אבינועס"),,(המרכזתההתחנמפקד

יןחנןשפינגרן

טכנאים 5 +

מפענחות 3

מקשר 1

דןד.רןטשטיין

ישעיהן(לביא)למברגר-

) J "כךואחר/לישJ ("אישי/

טכנאים 15 +

מעבדותמנה?

ראשיטכנאי

 •יצחקטןלידנן
יהןדה.ןאליש

אלחוטמחסנאי

טלפוניסמחסנאי

 . 2-נהגיס

 . 1-פקידה

 . 1-חלקית)(משרהחשבונותמנהל

,איש. 54-למשכורתהזכאיםמנגנוןעובדיסה"כ

במטההבאיםהנוספיםהמינוייםבוצעו 1948לאוגוסטעד

 :הקשרשירות
השלי-כקציןמתמנהורצמןיצחק- 1948במאי 30 •

הקשר.שירותבמטהשות

בח-כקצין-קשרנתמנההריסון 'ת- 1948במאי 23 •

ניידת.רזרביתטיבה

הקשרכקציןמתמנהמקובריהושע- 1948ביוני 2 •

 .הצפונית"/דיויזיה Jהשל
מאר-ורסטרפ 'פתומסארצההגיע 1948למאי-16ב •

מרשירות-הקשר.שלכאורחההגנה),הזמנת(לפיה"ב

בתחילתבשירות-הקשרששימש ,יעריסא"לא,הופורסטר

זה).בגיליון,תעודה" J(ראההשחרורמלחמת

וסמליםקציניםלתפקידימועמדיםמחפשיםמאיובראשית

וק-גיוס-א JJאכ jמטכ"לשללפנייה(בתשובהמולאושטרס

 :ליטה)
(הכונהצורות-הקשר).בכל(מומחהסטטילקשרקציןא.

 .).ש.ג-בארץ"אבינועס"למערכת

ביטחון.קציןב.

נתמנהמבחוץ,מועמדהיה(וכשלאשלישותקציןג.

 .).ש.ג-מאיבסוףורצמן "

 .).ש.ג-גסקומונה(זמניתהשירותמטהמחנהמפקדד.

 .).ש.ג-לקשרבי"סלמפקד(הכונהבסיסמפקדה.

לקשר).(ביה"סלבסיסרבי-סמלים 2ו.

לביה"ס).-בקשר(מומחיםהדרכהקציני 2ז.

לביה"ס).-בקשר(מומחיםהדרכהסמלי 6ח.

(לביה"ס).אפסנאיקציןט.

(לביה"ס).תחבורהקצין .י

ביה"ס.משטרתסמליא.

קוים).ובסלילתבדואר(מומחההקווניסמחלקתמפקדיב.

ועוזר.מעבדהשלראשימהנדסיג.

טכנאי-אלחוט. 60יד.

ב/נספח

 ) 1948באוגוסט-26ל(נכון

השירותראש

מנהלהקצין

יעקב.ינןבסקי-

יצחקןרצמן-

ראשי).קשרכקצין-1949ב(יתמנה

נתן.קפלן-מבצעיסקצין

משהירןשלמי-מיוחדיס)תפקידיס(קציןקת"ס

 ).ש.ג-"גדעון"על(ממונה
יצחקגסקן-מחנהמפקד

בצה")ל.הראשוןארציטלפוניםכקציןנתמנה(אחר-כך

אברהם.תנחלסןן-ל"מטכקשרקצין-
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אלחוט ' lקצי

מודיעיןקצין

א"רקצין

מעבדהמנהל

דרכההקצין

למורסבי"סמפקד

יצחק.צימר-

יעקב.הולנדר-

יצחק.וברשדודקריביצקי-

דוד.רובשטיין

אל. Iאריקליבנר

שלמה.ליפשיץ

ההסתדרות")פעילי, t(ב

 ) ttמוניסשייך t ,(ביצחקרוזנטל-בתי-הספרמפקדי

 ),-כ) ttשפייס tt(בפרץברם

מרים.פבזנר-המחנהשליש

ישעיהן.למברגר-ראשיטכנאי

ברוד.צימרמן-חשבונותמנהל

צבי.ולטוד-הדרוסחזיתקשרקצין

איש. 75-למשכירתהזכאיםמנגנוןעיבריסה//כ

השירותמטהתקןאתנפרטיותרברורהתמונהלקבלוכדי

 : 1948יוניבחודש

ילחי 44השירותבמטה

חייל 121השירותבבסיס

חייל 159המרכזיתבמעבדה

חייל 83המטכ//לבמחלקת

חייל. 407כסה//כ

שולייםהטרות
והאלקטרו"שר jה;כחילמארכיוןברובולקוחזהלמאמרהחומר ) 1 (

מארכיוןחומרעלשהתבססומאמריםבירחוננופורסמוכברבעברניקה.

הדוארשירות ttעלמאמרראה :זולסדרהלשייכםבהחלטואפשר'ק tחי

יוני t ,עלומאמר ) 45עמ' ) 74 ( 2וןליגי(השחרור",במלחמת 'הצבא
החלה"תעודות"כלוכן ) 89עמ' ) 75 ( 3יון(גיל Nהקשרבשירותדואר

הנוכחית.לחוברתועד ) 67 ( 7מס'מחוברת

"אבינועם".רשתשלהקודםשמההוא"אחינדב" ) 2כ

תחנות 60"אחינדב"ברשתר,יופרישתושעם ,מספרןבלק'מר ) I'כ

מרוחקות.עבריותיישובבנקודותשמוקמואלחוט-מורס,

במטההרמ"אשליש'אן)בכינויואו('נובסק'היה 1942משנת )· 1 (

כשליש 1945בשנתמונהבמקומוסנה,משההד"ראזשהיה ,"ה'נ"הגה

תפ"הגדרתעלישראל).משטרתשלהכלליהמפקח(לעתידסלעאהרון

 • 1266-1262עמודים ,'גחלקההגנה""תולדותראהבשירותקידו

שהח- ,)ונ'(אל'צחקהולצמןאחרילתפקידהגיעאב'ש'ו!לוב'ץ ) 5כ

קציןאב'ש'היהכןלפני . Nל"מוסדעבראשרסברהאסוןתנחלאתליף

 .,ח tבפלמ 2 .גדשלהקשר

ביוםהמטכ"ל'י tעפורסםבמספריםהחטיבותלכינויהמעבר ) Qכ

המר"והחזיתותבשמותיהןהחטיבותנקראואזועד , 1948בספטמבר 12

מספטמבר"הדרום".ו"המרכז""הןנזרח" Nהצפון,חזית tונקראחביות

הלאה.וכן '''ב"חזית ,'''א"חזיתבשמהחזיתותנקראו 1948

שרכשציוד-הקשרמשלוחיהגיעו 1948שבמרס-אפריללזכוריש ) 7 (

מספרלצטטמענייןלכךבהקשרבינואר-פברואר.בנסיעתוב Nבארהןא'

 :אפרילבראשיתהרמ"א,הואהלל,ל'אןשלאזעקה"מכתב"בשורות
הכנותעושיםאנושאיןבזהפשעעושיםשאנולךמסורלברצוני"

יגיעימיםמספרבעוד ).ש.ג-"בהארמלהגיע(שהתחילהציודלקבלת

תהיהשבמחסןהצדקהקיימתשלאחושב...אניהראשוןהמשלוח

קשר".בלילפעולותתצאנהושיחידותסחורה
 ) 8כ

 :הבאיםהתקציביםאתן'אמפרט 1948ינוארמראשיתבתעודה
 .י"לא [ 9,500 .- 31.12.47עדהוצאות

לא"י. 135,000 .- 1948שנתשלראשוניםחודשים-l0להצעה
 :לקשרספרבתי 3לשירותהיוכזכור, ) Uכ

חניכים). 70בולתכקי-א"בתההסתדרךתלפעיליביה"ס

חניכים). 90(קיבולת-בשפ"סביה"ס

 .)חניכים [ 80בולת(קי-נ'סבש"ך-מוס"היב

אלחוט lקצ'

מודיעיןקצין

א"רקצין

מעבדהמנהל

הדרכהקצין

למורסב'י'סמפקד

יצחק.צימר-

יעקב.הולנדר-

יצחק·וברשדודקריביצקי-

דוד.רובשטיין

אל. Iאריקליבנר

שלמה.ליפשיץ

ההסתדרות")(ב"פעילי

מוניס")(ב"שייךיצחקרוזנטל-ברני-הספרמפקדי

 ) r,J )"ס"פש"ב(פרץברם

מרים.פבזנרהמחנהשליש

ישעיהו.למברגרראשיטכנאי

ברוד.צימרמןחשבונותמנהל

צבי.ולטוד-הדרוסחזיתקשרקצין

איש. 75-למשכורתהזכאיםמנגנוןעובדיסה"כ

השירותמטהתקןאתנפרטיותרברורהתמונהלקבלוכדי

 : 1948יוניבחודש

חירל 44השירותבמטה

חייל 121השירותבבסיס

חייל 159המרכזיתבמעבדה

חייל 83המטכ"לבמחלקת

חייל. 407בסה"כ

שולייםהערות
והאלל,טרו-שר jהוחילמארכיוןברובולקוחזהלמאמרהחומר ) 1 (

מארכיוןחומרעלשהתבססומאמריםבירחוננופורסמוכברבעברניקה.

הדואר"שירותעלמאמרראה :זולסדרהלשייכםבהחלטואפשרחי"ק

"יוניעלומאמר ) 45עמ' ) 74 ( 2(גיליוןהשחרור,"במלחמתהצבא(

החלה"תעודות"כלוכן ) 89עמ' ) 75 ( 3(גיליוןהקשר"בשירותדואר

הנוכחית.לחוברתועד ) 67 ( 7מס'מחוברת

"אבינועם".רשתשלהקודםשמההוא"אחינדב" ) 2 (

תחנות 60"אחינדב"ברשתהיופרישתושעם .מספרבלקיןמר ) 3 (

מדוחקות.עבריותיישובבנקודותשמוקמואלחוט-מורס,

במטההרמ"אשלישיאן)בכינויו(אוינובטקיהיה 1942משנת )· 1 (

כשליש 1945בשנתמונהבמקומוטנה,משההד"ראזשהיההגנה","ה

תפ-הגדרתעלישראל),משטרתשלהכלליהמפקח(לעתידטלעאהרון

 . 1266-1262עמודים ,'גחלקההגנה""תולדותדאהבשירותקידו

) S ( שהח-(אלוני),יצחקהולצמןאחרילתפקידהגיעאבישיו!לוביץ

קציןאבישיהיהכןלפניל"מוסד".עבראשראברהטחנחלטוןאתליף

בפלמ"ח. 2גד,שלהקשר

) Q ( ביוםהמטכ"לע"יפורסםבמספריםהחטיבותלכינויהמעבר

המר-והחזיתותבשמותיהןהחטיבותנקראואזועד , 1948בספטמבר 12

מספטמבר"הדדום".ו"המרכז""המזרח"הצפון""חזיתנקראוחביות

הלאה.וכן '''ב"חזית ,"'א"חזיתבשםהחזיתותנקראו 1948
שרכשציוד-הקשרמשלוחיהגיעו 1948שבמרס-אפריללזכוריש ) 7 (

מספרלצטטמענייןלכךבהקשרבינואר-פברואר.בנסיעתובארה"ביאן

 :אפרילבראשיתך,רמ"א,הואלהלל,יאןשלאזעקה"ב"מכתבשורות
הכנותעושיםאנושאיןבזהפשעעושיםשאנולךלמסור"ברצוני

יגיעימיםמספרבעוד ).ש,ג-מארה"בלהגיע(שהתחילהציודלקבלת

תהיהשבמחסןהצדקהקיימתשלאחושב...אניהראשוןהמשלוח

קשר".בלילפעולותתצאנהושיחידותסחורה

 :הבאיםהתקציביםאתיאןמפךט 1948ינוארמראשיתבתעודה )~(
לא"י. [ 9/500 .- 31.12.47עדהוצאות

לא"י, 135,000 .- 1948שנתשלראשוניםחודשים-10להצעה
) :J ( לקשךספרבתי 3לשירותהיוכזכו,ך: 

חניכים).ך O(קיבולת-"אבתההסתדרךתלפעיליביה"ס

חניכים). 90(קיבולת-בשפ"טביה"ס

חניכים). 180כקיבולת-בש"ך-מוניטביה"ס



 iJןהאלקטרןניקההקשרל"חילעדהקשר;'נן"שירןת

-ב"הגנה"האלחיט
י"גדעיו".,תמר""אביניעם",רשתית

גביסא//ל

תתגנת,ארגוןשל(הרדיו)שירותי-תאלחושאתהמזלג,קצהעללהציג,בבואנו
מעלבהציגנןתפסת".לאמרןבה"תפסתשלמחושבסיכוןעצמנןעללןקחיםאנו
הסי-קייםןלעניין,בתמציתיןתשירות-הקשר,שלתיוקרתרשתותאתתירחוןדפי
כלאתמלגןללתיריעהתקצרמישהו.שלמערכוונפחיתמשהןנשכחשמאכןן

בתוכתמקפלתמהןאחתשכלהרשתות,מןאחתבכלתנפלאותהרדיו""פרשיות
בששחנועזיםומבצעים"תהגנת",מתקןפתסודיןתפרשיותאנושיים,סיפורים

המדינה.קוםעםהראשןנים,ל IIצהומבצעיהרכשההעפלה,
סדרלפיהעובדןתהבאתשלבשישהבחרנןברורה,תמונהלהציגבמגמה

 .כרונולןגי

ב-ה"סליקים"לכל(כמולרצפהמתחתאלשרהשלמחדרה

בנייןמיוחדים".ב"גנרטוריםשהופעלהמשדרהיהושםהגנה),

מ'ללונדוןנשלחואזהשנייהמלחן:,"עבימיהושלםהתחנה

התחנההשידורים.אתולקלוטלנסותאמורשהיה ,'צחק'

הסוכנות,שלהמדיניתהמחלקהאתושירתהכשורהפעלה

 ,זסלנראובןמרהיההקשרשירותלביןבינהשהמקשר
לחו"ל.המברקיםלשיגורלמקוםמגיעשהיה(ש'לוח)

החשאיות)בגללחצות,אחרי(לרובהתחנההופעלהכאשר
ברמת-דודשדה-התעופה:משדריהבריטיםמןהפחדהתעורר

ההיפך·.גםשייתכןברורוהיהמחו"להמידעלקליטתהפריעו
יעלווהםלבריטים,מפריעיםבגבתהתחנהששידוריכלומר,

נגלתה.לאוהתחנהלשוא,היההפחדאדעקבותיה.על

בשנתכברהופעלההעפלהשבמסגרתלהזכירעודעלינו

שפילסה"אטראטו",לאניהתל-אב'בביןעורק-רדיו 1939

הספי-כוונההרדיוקשרבאמצעותהארץ.לחופידרדלעצמה
שה- ,נה",הו"הפעילילההמתינושם ,בחוףהמפגשלמקוםנה

לחוף.המעפיליםאתעבירו

לגור-היסויכברמונחכאשרמסתיימתתקופת-הראשונ'ס

 :הבאיםמי-האלחוט
(לימים'נדב""אחבשםנה",ה"הושלארצי.שירות-רדיו

פברוארבראשיתכברפעלובוו"אב'נועס"),"אמנון"נתקרא

 .השוניםבישיובי"הארץא"מתחנות 60 , 1941
 ,)"רמת,,(לחו"לבינלאומי.שירות-רדיו

אחר"כך(שנקראלארגון"ההעפלה"רדיושירותניצני •
גדעון"),"

תקופת-הביניים

הת"והיא 1948תחילתעד 1946לשניםכונתנוזובתקופה

או ,)ןא'('נובסק''עקבהיההקשרשירותראששבהקופה

היתהלתפקידו'אןנכנסכאשר .) 1 ("שמשון"המחתרתיבכינויו

והתחנותלנפות,ואלהלגלילות,קשורה ... "נועם""אבירשת

בסר-ובמשקי"הספר.באזוריםהתחנותאתריכזוהנפתיות

זולרשתהאלחוטניםאימון ;תחנות 80כ"הרשתמנתההכל
ותי-המכשיריםהספקתוכן ).ש.ג-שלי(הדגשהמרכז'היה
 " ...קונם

התעצם ) 1946(בראשית'אןשללימיוועדזוהר-אבןמימי

הראשונים

כאשר , 1936בשנתהיהב"הגנה"הרדיוקשרשלראשיתו

ל-בתהמרכזת :והן )מ"א(אלחוט"מורסתחנות 8לנוידועות

 ,'רושל'ם'ס-המלח),(שבצפוןבקל'ההכפופותוהתחנותאב'ב

 ,לאחר-מכזשנהוח'פה,כפר-גלעד'צפת,אפ'ק'ס,מרחב'ה,

כברשקיימותביומנובן-גור'וןד'רושם , 1937בדצמבר Iב"

 34כברקיימות 1938ובאוקטוברקשר"אלחוט",תחנות 12 "

החש"הרדיולתחנותשניתןהקודשם(הוא"אל"חטא"תחנות

אלחוט-קורסהסתייםשנהבאותהה"הגנה").ארגוןשלאיות

בתחנתהקורססיוםעםעבדההבוגרותואחתניות"מורס

"הגדעונים".בשירותאח"כ,וירושלים

הארב"שנותותחילתהשלושיםשנותסוףשלזו,בתקופה

כאחראיזוהר-אבןשמחההקשר""שירותבראשעומד ,עים

אדס,ומונ'הגורד'ןמ'שהרדיובנושאלידוועוזריםארצי,

שידורתחנתלהקיםהיתה 40ה"בשנותהאקטואליתהמשימה

 :כלומר ,ארץ-'שראללגבולותמחוץעלשתשדר ,חשאית
ל"היהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהשלמידעתעביר

ושמחהשבעמק-'זרעא,לגבתבמשקמוקמההתחנהלונדון.

 :התחנהכמקוםבגבתבחרשבגללןסיבותשלושמונהאבן-זוהר
כמהימן.לומוכרהיהוהמקוםהקיבוץחברהיההוא •

ממקומותאליולהגיעשנוח ,מרכזימקוםהיתהגבת •

בארץ.שונים

היהובקיבוץתת"קרקעית,להיותהיתהחייבת.התחנה

שכזה."מפעל"להקיםוביטחונינוחיותר
אדם,לביןאבן-זוהרביןהדעותחלוקות ,התחנהשסלגבי

חברתפפ'ששרהע"ש ,שרה""היההתחנהששםטועןאדס

 ,מפ"היתהוהיאהתת"קרקעיתהתחנהנחפרהשבחדרהגבת,

שלעל"שמהמר" iI( "היהשהשםטועןואבן-זוהר ,עילתה

דברילפישוהס,תמר ,בלונדוןהתחנהמפעילותאחת

בינארצית".מחתרתיתקשר"תחנתזוהיתהאדס'המונ

בהגנה"הראשוןהרדיואי I"טכנשהיהעצמועלמעידאדם

ו"מהניסאבן-זוהרמר ,דאזהקשרשירותראשעבדוולידו

ראש(לימיםגורד'ןמ'שההואההגנה"שלהראשוןהרדיו

משטרת-'שראל),שלהקשרשירות

בסולםירדו .החדשהלתחנהנכנסיםהיואידמתארזוהר-אבן
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שי"וגם "'בלעליה"הכןוסדבכינויואוההעפלה,ארגוןיגדל
לאיאן .> 1 {(מאירוב)אביגורשאולע"ישנוהל ,שלוהרדיורות

הנו"אתללמודלחו"לונסעהרדיוברשתותזהלפיצולהסכים

הקשרלשירותגדעון""רשתלהכפפתולהביאמקרובשא

ואתהפיקוד"העליוןאתלשכנעיאןהצליחואמנםהארצי.

תהיהאםיותריעילהתהיה"גדעון"שרשתביגור I ~שאול

הקשרקצין(תנחלטוןא'מונהואזמרכזית,לרשות"קשרכפופה

כוח ,וציוד"הקשרה"גדעוניס",למנהלהפלמ"ח)שלהראשון

עברו IIמוסד"הלשהרדיוירותשענייניבכלוהטיפולהאדם

 .) 1 {הארצלהקשרשירותלאחריות

(שפ"ה"הגנה"בתעודותנהוגיםשהיומונחיםמספרלהלן

שנביאשה"תעודות"כדיםימביאאנווזאתבמחתרת)עלה

 :מובנותתהיינהלהלן

מחוז/מפקד;ה"גנ"הבבכירמפקד-"מנהל" •

נפה.

הארצי.הקשרשירותראש-רות"יהשמפקח" •

"אחדות" •

 ,"ההגנ"הארגון-"כנסת"או

"מרחבים" •

 "בחוחבליםנפות ,מחוזות ,גלילות-"בחלה"או

 ,"הגנה"במרחביתלוקה

הקו"הקודשם ;לפלמ"חהקודשם- "םי."ברזלנ

ה"שבתולאחר"קוצרים"היהדם

"בולג"הפלמ"חבתכנההשחורה"

רים".

 .ופקודותהוראות-"תזכירים" •

לנשק,תת"קרקעימקום"מחבוא-"סליק" •

המנדטוריהשלטוןמענילהסתרה

הבריטי.

מטה. ,מפקדה-"מעון" •

כך ;ב"הגנה"הארציהמטהראש-"הלל" •

טנה 'מאתשהחליף ,גלילי "כונה

הרמט"כפוףהיהלרמ"א ;שהתפטר

כ"ל.

אשית Iבר "גנה"ההארגוןתכנית- "ד'תכנית" •

מרחביכלעללהשתלטות 1948

בחלו"שנקבעה ,היהודיתהמדינה

ולי" , 1947בנוב'-29מהאו"סקת

ביןטריטוריאליתרציפותצירת

הללו.השטחים

סדריבענייןקבע"הויאותמתפרסמות 1946באוקטובר

הרמטכ"ל(הואה"מהנדס"ע"יהמוצאתבתעודהנועס",יאב

(,,סגלה"הגנה"בארגוןהבכיריםהמפקדיםאלדורי)יעקב

 .)"ב'

של"סמכויותיהםעלהוראהמוצאת 1946באוקטובר 14ב"
קטעים.מספרנצטטממנההשירות"מפקחיושלהמנהלים

העובדים"שלהאחריותבתחומיסדרלהכניסבאהההוראה

 ;המקומייםלמפקדיםוכפיפותםהאלחוטנים
אבינועסבשירותהעבודהלסידוריהנוגעבכל . 1

עובדינתונים ,ב"אחדות"הכלליהשירותולעניין
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הבר"מנהלילושהמרחביםמנהלישללפיקודםנועסאבי
בא"יוהפלמ"חהנפות ,הגלילותמפקדי :(כולמרזלנים

 .).שג.-

שירות"אבינועסעובדיעלללהטימנהלרשאי , 2

למקצועםישירהכותרשילהםשאיןנוספיםתפקידים

עבו"שלביעילותהפגיעהבכךאין,שבתנאיהמיוח,ך
רש" ,בדברהנוגעיםהעובדים ,ואולם ,דת-אבינועס

על-כך.להתלונןםיא

אתומציעהעובדיםחבראתממנההשירותמפקח . 3

ע"יושיבוץאישילקידום(הכננהמשכורתםדרגת

 ).ש.ג-הקשרשירותראש

אך ,למקוםממקוםעובדלהעבירהמפקחרשאי . 4

אוהבחלהמנהלשללידיעתוהדבראתלהביאעליו
למ"הפקודהמתירההסעיף(בהמשךהברזלנים.מנהל

 )ג.ש.-הרמטכ"לבפניהמפקחהחלטתעלערערלנהל

מנחלהעובדלהעבירהמפקחרשאידחקבשעת . 5

 .-חירום""העברותבשםמכונותכאלוהעברות ...לנחלה
ה"סמכויותיואת]מפרטיםבמקור 9עד 6(סעיפים

 ,העברת-עובדיםלקבועהשירותמפקחשלבלעדיות

הבכורה"סדראפילו .העובדיםשלוחופשותסדרי-קשר

 ).ש.ג-כולה"לרשתארציבאופןנקבעהתזכיריםשל

רשאי )ג.ש.-לאבינועס(הכננההרשתמפקח . 10

דע"שיקוללפי ,אבינועסמתחנותתחנהבכללהשתמש

גבוההאימוןרמתמבטיחזהסעיף(למטרות-אימון.תו,

 .).ש.ג-הארציתברשתהפועליםלאלחוטנים

-השירותתח\נתשללביטחונןאחראיםהמנהלים . 11

 .וסידורי-סליקהסואהכולל ,בתוכןאשרוכל

שללשיפוטונתונותשבמשמעתקלותעבירות . 12

ה"הסמכותתיקבע-חמורותרותיעבלגביהמנהל.

אחת.בעצהוהמפקחהמנהלעל-ידישיפוטית

הקשרבשירותהתארגנותשנת ,כאמור ,היתה 1946שנת

ראשביוזמתפורסמהלעילוהתעודה ,בפרטטוהאלחובנושאי

לאפשרולאדיוקםעלדבריםלהעמידבמגמה ,הקשרשירות

לסמכויות.שוניםפירושים

החלטתנופלתשבסיומההשנההיא, 1947לשנתהגענווכך

מרשםכעיןמצאנו ,זושנהמראשית ,""'אשל"החלוקה

אותוועיבדנובארץ, "אבינועס"תחנותאתהמפרט ) 2 {אלחוט

 3 , 2 , 1ציוריםראה(היוםמקובליםשהםכפילמרשמי-רדיו

השער).ותמונת

שמות"המכ"שלרשימהמצאנו 1948באפריל 13מ"בתעודה

נפתלימרחדשים.בשמותכונווכיצדהישןבכינוייםשירים

ניא/ות ,הקשרשירותשלהטכנאיםמראשונישהיה ,(נפתא)רז

כאןונביא ,השוניםהמכשיריםביןההבדליםאתלנולהסביר

במאמרנויינתןמכשירי"הקשרשלהמלא(הפירוטמהםחלק

 :זו)בתקופהשר-הקיודצאודות;בא, 1

לתונםשנבנומקלטרם ) RCAו" "אמבסךור,,(--7מק •

למורס.משדרים

משדרהכוללתלמורס,העץ-מזודת ) TXR (--9מק •

 .(מקמ"ש)ומקלט

ודיבור.למורסאולמורסש"מקמ ) FDR (--10מק •
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ןוצפלגלירשתל

 .כנרתנפתרשתכ' 1ציור

בית-כפר"

אלפארופין
בית-

ן;ירלשדה-אנציבן-היעתויכסכויוסףחבוו'יהאבוקה

עאלזרינפתרשת

וןפציללגתרשל

ל.יזרעאתפנרשת-ג' 1ציור
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רקבא-שייך

עפולה
(זרעבח)(בי"וברתד

קר\Jו" "ריתק

ירואלא(לעכושתרח
-נ(שמר

יך;לדוקנעהזהיובחיןקנעס

14 

 jעמ(ה

ר-כפ

הללת-ביסילנחסולד

צפןוגליללרשת

 .גלבןענפתרשת-ד' 1ציןר

~ 

צפןןגלילכרשת

 .תל-חינפתרשת-ה' 1ציןר

לאוקטובר-6(בלנגבהנקודות 11עלייתאתשליוהמכשיר

1946 (. 

מחודש.אד ,-9המקכמו ) TZR (--11מק •

גבי-מקמ"ש :הקשר-שירותתוצרתצבר","-14-מק •

 "'ודיבור.למורסשי

תב"שמקמ"ש :שירות-הקשרתוצרת ,צבר""- 1Sמק- •

"צבריס".שלב'סדרה :ודיבורלמורסבר-שינוי)(תכף

ודי-למורסמקמ"ששירות-הקשר.תוצרת--\11מק •

באזניות.האלחוטןשלעצמיתשמיעהלראשונהאיפשר :בור

 "'באישיובנקודות-96לרדיומכשיריעדייןחסרוזובשנה

לא"י.אלפים-6לקרובהיהאחתלתחנההנדרשהכספיוהסכום

והנ-הגלילותמפקדלכלהרמטכ"לפונה 1947בפבר'-27ב

 : "אבינועס"בעבודתכדלקמןההגבלותאתומטיל ) Jב(סגלפות
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דחי-מבחינתכאשרבאבינועסחומרלהעביראין . 1

למרחביםהודעותאחרת.בדרןלהעבירואפשרפותו

הש-על-ידישלישייוםכללהעביראפשרוחטיבות

שירותראשית(כאןמיוחדדוארע"ישישיוביוםלישים

 . ).ש.ג-הארציהקשרבשירותמשרדי-הקשר
ייקבעמטהובכלההודעותתוכןאתלהסוותיש . 2

 .הסואתוולביקורתהחומרלמיוןצנזור
 :ההודעותשלהדחיפותמידותמוגדרותלהלן . 3

שעותשלההבדליםבהאשרלהודעה-ךחוף •

 .התוכןלגביקובעים

 ...כולההרשתעבודתאתמפסיק ...-מיךי •
בפעולהצורדשלבמקריםרקזהבציוןהשימוש

מיידית.

סננה.שלבמקרהרק-.בהול
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הנוערבי.בגליללההכפופותתות VJןהרחיפהמחןזרשת- .7ציור

- rרנן(
J ירקונההכובששפייםד'~'ן~רץ

15 -<3-

רשת

נפת

ןהשרו

-(~תחצדק-ב'ודל

תקוה

, 

 ·'"-ררפבעת-גרפר-
בו',ניתחנהעדהוןגליקס

הרצליה

-{----------------ר 18

הרחר

יכוךתגלילרשת

חדרה

, 

הארציתשתלר

הארציתלרשת

שפייהבת-שלנוה

כפר

רנדתל-בובניכוינהגאוליםנתניהיעבץ

7 1+ ---G--6-
חפרנפתרשת

עין-החורשהכועפיל

אבך-יהורה

לה.הכפיפןתוהרשתותתיכיןגלילרשת- 3צייר

שולייםהטרות
שירותשלוארגונו"מבנהובנושאהקודם,בגיליוןמאמרגםראה ) 1 (

הקשר".

(בעיגולים)הרריוסוג"מכשירי . 1947בפברואר 23ל"נכוןהמרשם ) 2 (

עבודתעל . 1948ינוארמראשיתמתעודהנלקחונקודהנקוזהבכל

ירחוננו.של ) 1967 ( 7מס'בגיליוןגםראה"אבינועס"

הבא)בג'ל'ון(המשך
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אלקטררניקה"רההקשרל"חילעדהקשר"נ(,,שיררת

-ב"הגנהייהאלחוט
 Iב Iו"גדעוויי r,.תמר~"אבינועם-,רשתות

גביל I1סא

בתחוםוהולכתגוברתפעילותבוסתמנת , 1947שנתבתום

היקףעלמעידים-7ו 6 , 5בציוריםהמרשמיםשירותי-הרדיו.

בארץרדיובתחנותושיבוצוהאדםכוחבהכשרתהפעילות

 .הארציהקשרשירותעל-ידימרכזיפיקוחתוךובחו";:
לרכש ,ב"לארהשירות-הקשרראשיוצא 1948ינוארבסוף

מש-נסיעתולפני .> 1 ()אזעדשבוצעביותר(הגדולציוד-קשר

זהמדו"חבארץ.לעוזריומעודכנתתמונת-מצבשמשו[""איר

 :שירותי-האלחוטעלהבאיםהפרטיםאתהוצאנו

חטיבות ,מטות ,לעריםבמורסהקשרופועלהוקםעתה"עד

בהת- ,לאזוריםובחלקומרחבי-המשנהלרובוכמו-כן ,ונפות

במכשיריםמציידיםהיינוהרשתתכנוןשלפני ,כךעםחשב

-90כשלהחוסראתלהסביר(כונתוהספרנקודותכלאת

עתהעד ).ש.ג-באזורים/יישוביםמכשירי-רדיווכמה

ל'ל-בג ,בנגבמכשירי-דיבורכולל ,הרשתבנייןאתגמרנו

גזר-ובנפת ,).ג.ש-המערבי(הגל'ל J-זבולובנפת , jהעל'ו

לסמלייימסרואלולנפותוהמכשירים ,).ש.ג-(באר-טוב'ה

חסרותסרושל'ב'השנה,אר Iלפברובראשוןהנפתייםהקשר

מסודרברובות"אבוחוזהמחוז.אתלגמורכדיתחנותשתי

בהבדרןרשתהותקנהלנ"למחוץח'פה,מחוזגםוכמוהו

-90ב ...מבודדיםאזוריםהובכמל'רושל'סהשיירהעוברת

ובאזורים-המשנהבמרחבי ,במורסהעובדותהתחנותשלאחוז

 ).ש.ג-לאלחוטנים(הכננהקבועיםעובדיםכברנמצאים

כאלחוטאיםישמשו )איש 60רך(בעהקרובהקורסחניכי ....

עובדיםלנואין ...החטיבותשלוהפלוגתיותהגדודיותבתחנות

עוב--300לקרובהואהקייםוהמספרחדשותתחנותלפתיחת

לגמורומקוים ,נוספיםמכשירים 100ת'יבבניהתחלנו ... >"(דים

הסט-שהרשתבטוחני ... ) 1948 (פברוארחודשתוךהסריהאת

לתכניתבהתאםתוקם ).ש,ג-הנייחתסעב'נוא(רשתטית

הדי-לתחנותשיםהאנאימוןימים.חודשייםתוך ,כולהרץ iבז

הייצור".עםבבדבדהולךבור

בקויםהפעילותממשיכה ,מהארץ ) J(שמשו j'אשלבהיעדרו

בחוזרועבורושהוכןמעודכןובדו"ח ,הנחיותיולפיייםלכל

ופל"ט :זולפעילותהדיםנמצא ,) 1948מרץבמחצית(לארץ

הור- ,עובדיםואספקתהעבתר:כגון ,המורסרשתעניינינכל

ביןועוד",חדשותתחנותהפעלת ,סדרי-עבודה ,לרשתאות

 :הנאותהחדשותהתחנותנוספו 1948מרץלאמצעינוארסוף

ב-וכן j-גברמת " j '"עהלנפתשרונה,בגבעח'''"למטה

 ,ביבניאלני"ול"גלמטח ,חצור ,הר-טוב ,נען ,קשת'ח J ,מצובה

ב-נוסףח"פלמולגדודשלייצ,נראח"הפלמשל-5הגדוד~

שבנגב.ל'ס Iצ)

 :כךנקבעוהמרכזות""שלטדרי-העבודה
ומ-והגדודיםהנפות ,נותט'ח:(ה:;עובדת :א'מרכזת-

(אב'נועס).פות'בעלי-דהמברקיםרקקנלת
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 .מר)(תהפלמ"חרשתכלעםעובדת:ב'מרכזת-

בלב.דחאזנותאלאקשריםמקיימתנהיא :'גמרכזת-

נעל-דחיפות.חומרוגםהרגילהחומרכלאתקבלתומ

ג'ומרכזתשעות 24משךפועלות 'וב 'אמרכזות-

 . 2100עד 0800משעה

לח-הפעילותהגברתעלהשירותראשדיווחנסיעתןלפני

 ,המכשיריםיצוורקצבועלד)"א(אלחוט-דיבורתחנותקמת

 :אמר'נמרץממחציתדו"חוב

 :הבאותך iהדיבתחנותנוספוציוחבחודש
תחנות. 5-זבולוןבנפת

תחנות, 6-הטוב'בארבנפת

עדייןשוררתזוברשת ...תחנות 10-גלבוע'בנפת

העוב-שלהבלתי-מספקתההכשרהבגללגםערבוביה,

סודרהטרםוהדרכח.יעילפיקוחחוסרנגללוגםדים

כברהוזמנו ...הדינורלרשתוטובהאחידהקודשיטת

מתעוררת ,הדיבוררשתותרינויעםבטכניון.גמאותוד

 ).ש.ג-שליהדגשה(הגל'סחלוקתשלחמורהבעיה

המרחקיםאתלהקטיןהיאהרציניותהבעיותואחת

מיו-אנטנותלסידוריהצעהישנההגלים.שטותפלהת

בתורהראשונה ...המכשיריםטוחאתתקטנהאשרחדות

נרת.כנפתתהיהמכשיריםחלוקתל

למרחביםהמיוחדותהבעיותאתומפרטממשיךןהרו"ח

 :הקריטייםולמקומות

פלמ"חחטיבתגדודיאתמרכזים-'וןהעלל'לנג

פעילותנגללהרשתעלעומסשלבעיות ;'פתח",.

ו"העברתנהל-בוולסע"יהמבוצעתהענפהים- Iהביצו

באישורנו'!גלויהבשפהלנקודותהםלשרומחה

שלהקשרקציןביןתפקידיםחפיפתקיימת-בנגב

 ,) 3 (הזמןכלבנגביהה uהמיוח.דהקשרוקציןהפלמ"ח

--20למקהכננה(מכשירים-נישאים 12גבבנכבריש

מופעליםלליווי-שיירותהפועליםובמשוריינים ).ש,ג

מס-שהאנגליםנרשםלרו"חבהערה(-19כןקמכשירי

 ,עזרהלהזעיקשנוכל ,-19במקשלהםלהגאתבולךר

מסייםהדו"חשיירה).תותקףאם ,צורךשלקרהלמ

גדודי--2ל ,ננגבעונדיםשחסריםהעובדהבציון

שם.הנמצאיםמ"חלהפ

נהפכהזהבקוהקשרהבטחתעניין-'רושר'סבקו

המב-הבסיסיםביןלקשר ...ורציניתמסוכבתבעיהל

נחו-היו ,ובתוכהעצמההשיירהלביןהשוניםטיחים

מכשירי 6ניתנו ...לקנותםוהחלטנו-19מכשיריצים

המ-רוןיהאועםולקשרבשיירהפנימילקשר-20בוק

השיירות.אתלוה



כפר-

אוריה דורות שובל
ואדי

רביה שניק עקרוןאוריס גזרנען גת

ע;רה באר-

נס -צי ונה ובצרון נר l עיס עיינות יעקב

כפר- ~

דר וס

רשת נפת ראש ו ן-לציון

רשת כפת באר-טוביה בארות-

יצחק

רשת נפת הנגב

יד-

כורדכי

רשת גליל דרוס

רחובות

לרשת הארצית

ציור 5 - רשת גליל דרוס והרשתות הנפתיות הכפופות לה.

חר
..... ~ 



--- -~---~-------~-

רמת-רחלגבעת-חייסוענתל-יוסן'ר\.הינ'ת-השריגו

הזורע

אפיקיס

-ילתאי
וענבושמרות Iבדגניהרחהש

עקבות-ידש\-:ברנרת-עגב

 "תמר"ציתארההפלמ"חרשת

תל-אביב

ח"מ-הפלנוטה

0 / 
/' 

Cכ,-
/' 

/ 
/' 

...-/' 

...-/ ...-...-/' 
...-/' 

------'" ...-

אתמסמנתבעיגולהאותלה.הכפופיסהגדודיסורשתות "תמר"-הארציתח"הפלמרשת- 6ציור

 .הגדודמספראתמסמןוהמספרהפלוגהשס

עליית-יהוריםכילצורתחנות

'n 

...-
 :מקרא

 ,ו! Iבאהנחיתהנחופיניידותתחנןת

נןת.ימכשירי-הספולמהפןעלית

נותיפסניפוסיעלינויותרדיותחנות

ליס.יהנזעפ
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" 

ה

בתל·אביב.שכנהשלההמרכזתהתחנהאשר"גדעון",רשת-ולרכשלהעפלה IIה"מוסדרשת- 7ציור

שלהמדיניתהמחלקהאתשירתו-3ו 2מס'תחנותהיהודית.הבריגדהע"יהופעלה 1מס'תחנה

בקפריסין.במחנות-העוליסהופעלה 5ותחנהביוגוסלביהשיבניקבנמלהופעלה 4תחנההסוכנות.



מעניין ,ציוד"קשרבבעיותעוסקזהמאמרשאיןעל-אף

 :וחלוקתוציוד-הרדיוכמויותעלנתוניםכמהלציין
מכשי- 39הכלבסךו-א".דלא"מ:מקלט-משדר 1מק-& •

 .)וקורס-קציניםא"מקורס(בקורסים 9ועודבישיוביםרים

ישר,לזרם-8וחילופיןלזרם 31היוממכשירי-היישובים

חילו-לזרםהרוב"למה :ההערהאתהמסמךבשולירשם('אן

שיג-לכךצופהשהואהיתהוכונתו " 1ישרזרם?איפהפין

ולא ,ממצבריםהניזוניםהישרמכשירי-הזרםייצוראתבירו

מכשירים. 26עודהיוהמרכזיבמחסןהחשמל).מרשת

והרשימה "הגנה"החטיבותלפיהיתההחלוקה :-20מק •

 :כדלקמןהינההמפורטת
 17-ח"בפלמ- 7-הנגבבחט'-

-2בעצרונ'- 12-באלכסנךרונר-

 14-בקורסים- 12-בגולנ'-

-7רושל'סרבקו--8בכרמלר-

 12-בגבעתר-

 :בהערה'אןשואלועל-כך ,במחסןמכשירים 71עודהיו
האצטבאותעלמדוע :היתה(וכונתו " 1מחזיקיםמה"לשם

 .).ש.ג- 1ביחידותולאבמחסן

ומכאן ,תקופת-הבינייםמסתיימת ,לארץ'אןשלחזרתועם

למל-הנוגעבכלגבוה"ל"הילוךהיהודיהיישובנכנסואילך

ולשובנקודותעלמלחמה ,בדרכיםמלחמה :הקוממיותחמת

יהודים ,מעורביםבולשוביםערביםשלוהתקפותמבודדות

הסכמתועלמודיע "'באהיהודישהיישובובעודוערבים.

להח-התנגדותעלהערביםמודיעיםה"חלוקה",החלטתלקבל

ועםמאיבחודשהבריטיםצאתעםלא'"פלישתםועללטה

 ."'באיהודיתמדינהעלההכרזה

תחנות, 15כ-סתקופהבאותהכללוב"הגנה"הרדיורשתות

 :כךבערךהיתההחלוקהובחו"ל,בארץהפזורות
א"מברשתות ,בא"רהיהודייםביישוביםתחנות lכ-סס-

 .)"אב'נועס"(רשתארציות

ורכשלהעפלהה"מוסד"לרשות ,בחו"לתחנות 2כ-ס-

 .)"גךעון"רשת(

 ,"גנהה"הובמחוזותהחטיבותבמפקדות ,תחנות 3כ-סעוד-

 ,"תמר"הפלמ"חברשתחלקם

הtנצמאזתמלחמתראשית
ראינו ,השירותשלוארגונומבנהועלהקודםבמאמרנו

הרחבהבאהואתן ,הגנה""הבארגוןחטיבות-ניידותשנוצרו

הגברתהמכשירים,סוגיבכל ,רדיורשתותבהפעלתניכרת

 ,האלחוטמשמעתשלונשנותהולכותלהפרותגרמההפעילות

הקשרלקציניהקשרשירותראשפונה 1948מרץובסוף

 :ודורשהחטיבתיים
שי-מתקיימות)( ...הגובהעלעומדתאינההאלחוט"משמעת

להתרגשנוטיםורביםהעבודהטיבעלאלחוטניםביןחות

כשמבקשיםסלבניםואינםשידוריהםבזמןהמידהעליתר

הינם ).ש.ג-הפיקודרמותבכל(הקשרקציני ...חזרותמהם

קצין-קשרכלועלברשתותהאלחוטמשמעתעבוראחראים

תחנותלפתוחישבחטיבותביותר.חמברהתהאשהיאלראות

 ...פיקוח"
שהתאמנו ,באלחוטניםוגדלהולךחוסרשהורגשומכיון

 ,הרגילותלעבודותיהם ,למשקיהםוחזרויא"דמורסולמדו

ומפךטבמטכ"ל,לאכ"אלמרס-28ברותיהשראשפונה
 :אלחוטנים 39שלרשימה

 ,מלאהלאבצורהשלהםבתחנההעבודהאת"הממלאים ...

שעלינולכךגורםוהדבר ,במשקהרגילהלעבודתםכתוספת

קרובותלעתיםשהינן ,אלולתחנותמגוייסיםעובדיםלשלוח

עובדיםאם .ופלוגותגדודיםשלולמטותלאזוריםמשותפות

ההכרחיות ,תחנותלתוספתאפשרותלנותינתן-יגויסואלו

 ,לגייסם"אבקשאי-לכךעתה.

שירותראששללפנייתוהעליוןהפיקודנענה ,באפריל-19ב

ושירותהאגפים ,החטיבותאלמהמטכ"לחוזרוהוצאהקשר

שדרים".גיוס"בנידוןהקשר

קצינילכלשמשון""פונה ,לאפריל-25ב ,מכןלאחרשבוע

בתחנות"הסדרשלושהנידוןבמסמךהחטיבתייםקשר.ו

כנספחאלחוטנים,לגייסהכגנהאתמפרטהואובו ,המורס"

קטעיםנצטטלהלןלחטיבות.הרמטכ"למכתבהובאזולפנייה

 :השירותראשממכתבולראשונה ,המסמכיםמשני
ובגךוך'סבחט'בותכפולותתחנותהיאהכלליתהמגמה .. ,,,

כפופותתחנותעםלקשראחתתחנה .).ש.ג-שליהדגשה(

לפתורברצוננוזהבשלב ;הממוניםעםרלקששנייהתחנהו

החטיבתיים".במטותהבעיהאת

לצורךכיהחליטהעליוןהפיקוד" :הרמטכ"למכתבומתוך

חבריכלאתמלאלשירותלגייסישהארציתהקשרמערכת

אובכנסתלקשרבי"סגמרואשרוחברות;חברים >·(הכנסת

נוסףיהיההמשקיםחבריהשדריםגיוס , ..(הבריטי)בצבא

הקשרשירותלמנהלניתןובזה ...הקבועההגיוסמכסתעל

שלהבהוליםהצרכיםלספקבמטרה ,זוהחלטהלפועללהוציא

לשי-השדרכניסתאתידחהאלהמשקערעורהארצי.הקשר

רות",

נזכיראםדי ,באפרילחמורהמצבהיהכמהעדלהביןכדי

 :זמןבאותוהישיובעמדבהםהקרבותמןחלק

עד-3מהנצורהלירושליםהשיירות- ""נחשוןמבצע •

באפריל. 15

קאוקג'ישלצבא-ההצלהלהדיפתקהעמ-משמרקרבות •

באפריל. 12עד-4מ

י/קאוקגשלצבא-ההצלהלהדיפתרמת-רוחנןקרבות •

 ,באפריל 16עד-13מ

וח'פהלחודש)-18(בהטבר'המעורבותהערים.כיבוש

לחודש).-22ב(

כלאתלמלא ,הקשרשירותעלהעצוםהלחץמןכתוצאה

ראשמבקש ,ה"הגנ"הלמבצעיוקשרשליטהבמתןיעודיו

אתהקשרשירותמאחריותלהוריד""למאי-19בהשירות

מוע-הזהשבעורקהואהנימוק .בה"לארהמורסקשרקיום

הת-בכוחואיןשונותלכתובותפרטייםמברקיםבעיקרברים
מראובןראןמבקשאי-לכך ,כזהבעומסלעמודהמרכזתחנה

זו.תחנהשלקיומההקשרשירותמאחריותלהסירש'לוח

 ,המדינההקמתערבאתמצייןתעבורה "עומסרקלאאך

הגיעמאיבסוףכינודעוהנהציו.דאחרחיפושגםאלא

 :הדוארשלהכללילמנהלכותבו'אןהלח'פרב"עצמהמשדר
השידורשלהבעיהאתלפתוריכולזהשמכשירלי"נראה
 , .. ) 5 (בארץ"
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 !ןאלקטרןניקה""קשרעלמנןיהיה-אןפקיםלהרחבת

במכ-הצטיידותבענייןהיאגם ,למאי) 2(מ-דאחרתפנייה

'ד'ןל'גאל /לאג"מהשירותראשע"י:;[שתהשירי-רדיו,

 :הרמ"אולידיעת

אחדמכשיראףלנואיןהאלחוטי.הציודכלכמעט"נגמר

החטי-זוהי(כזכור, 8לחטיבהציודכללנואיןפלוגה.לציוד

ולגדודים ).ש.ג-דחטיבהאחריהשנייההמשוריינתבה

ה-אתד'לציייכולאיניואחרים. ' Jדרו Jאלכסאצלהנוספים

זו".בשאלהמיידידיוןמבקשאניתותחנים.

כשבועיים ,זובתקופהובמיוחד ,למדידרמטיתבקשהזוהי

 ,"'לאפלשוכברצבאות-ערבכאשר ,המדינההכרזתלאחר

או(('טחון-הרד'ובתחוםהואכאןשנציגהאחרוןהמסמך

ב"מכשירלעבודהיחידותאתב'מחייוהוא['טחון-הקשר)

איןפעילות.בשעתבחילותלשימושהמיועד , 1קוד-קשר

ממלים,מורכבהמכשירקבועים.בסיסיםביןבולהשתמש

משפטיםבקודלחברהמאפשרים ,ואותיותמספריםפעלים,

 .) Q (פעילות"בשעתופקודות

C יכוב

האחרונותהשנתייםובמיוחדששנות-המחתרתספקאין

ביותראינטנסיביעיסוקשלשניםהיו ,המלחמהפרוץלפני

ציו,ןוהוסיףהשתכלל ,התפתח "ה"הגנהארגוןהרדיו.בנושא

התקדםאשר ,מקצועיאדםכוחובהןקמוהותחנות-רדיו

אלחו-שלרשימהמוצאיםאנו 1948ובאוגוסטלשנה.משנה

 :כדלהלן[ש'רות-הקשר'ס Jט

 • 343פעיליםמורסעובדי-

 .)ופרשווכשרו(ה 43פעיליםלאמורסעובדי-

א"מתחנות 154מפעיליםהפעיליםהמורס-עונדי

 .)הגדעונים""תחנות(ללאב'שראל

 !בולהתברךשישנכסבהחלטוזהו

שלשקדנותםוכןוחבר-עוזריוהשירותראששלפעילותם

שאפ-הן- "דעון"גומר""ת ,ועס" J '[א"נדיועהאלחוטנים
עםמידבמנחן-הקרבותשעמד ,יעילכהקשרלצה"לשרו

 !לידתו

לאלקטרונאים!הודעה
.. 
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שולייםהערות
שירותשלוארגונומבנהו"בנושא ) 81 ( 9ןליובגימאמרגםראה ) 1 (

הקשר".

) e ( העובדיםרשימת"בנידון 23,1.48מיוםמתעודהנלקחזהמספר

יישובמקומות 7sבכ'וטניםאלח 240כ' iזברשימההכללית",

חטיבות ,במטות'מחוזהמשובציםאלחוטניס 80כ'ועודבארץ,

רשימתצורפהאן,'של"חהדומןחלקשהיאזו,לתעודהונפות,

בציוריםשיבצנואותם(שבהןמכשירי'הרדיווטוגבארץהתחנות

 .) 5 'עז 1

 ;לתפקינכנטועתהשרמןל'אוןהאחראיהקשרקציןהיהנגבב ):(ז

חק'צאתשהחליףוולוב'ץ,אב'ש'הפלמ"חשלזקשר Iקצין

(אלונ'),ןצמהול

בתחילתראה(במחתרתנהוגיםשהיוהמונחיםרשימתלפי ), 1 (

ארגון'ההגנה,פירושו"הכנטת" )המאמר

- :היוהמשדרפרטי ) 5 (
קה"צ, 1200-500-תדריםתחום-

 ."'טלפון"סטנדרטחברתשל 24M-המשדרסוג-
אנגל'ה,-תוצרת-

 . 182-טידורימט'-

 ,) 1948ריללאפ 8 'מ( 1רקשקודמכש'רבהשימושפירוטלהלן ) 6 (

 :הבאיםמהחלקיםמורכבהיההמכשיר
 ,הא"בטדרלפיופעליםמליםרבואדוםמעגלא,

הטפרותוכןהא"ב,סדרלפיופעליםמליםובושחורמעגל ,ב

 , 1עדמ'ס

המ'( , 82עד IIמ'מספריםזוגותבוומסתובב,פנימימעגל ,ג

 ,)ההודעהשללמליסתחליפיםשמשים

המטתובב,המעגלשללקביעתומהדקבורגד,

שו'משה

השחורהמעגלמןאחתמלהנקבעתשעות, 24שלזמןפרקבכל

ההודעה ,המברקיםאתומפענחיםמחבריםשבעזרתהכמלת'מפתח,

 :להלןשיפורטכפילטפרות,הופכתעצמה
 ;המפתחמלתמולהמסתובבמעגלבהמספריםאחדקובעיםא,

 ,ראשוןישודרזהמספר

המברק,לחיבורהדרושותליסהמאתקוראיםהשחורבמעגלב,

למולן,המופיעיםהמטפריםאת ,להןכתחליףורושמים

אתתחילהלשדרישהאדום,לבמעגנדרשתמלהישאםג,

בסיוםגםוכךהתחלה",-אדום"מעגלהמליםשמולהמטפר

 ,םוהאדבמעגלהשימוש

שמולהקודמטפראתקודםלשדרישמטפרים,במברקישאם ,ד

הטפרות,בטיוםגםוכן "טפרות'התחלה"המלים

המפתח,מלתמולהראשוןהמספראתהקרלטיכוןבפענוח,ה,

המטפרים,יתרלפיהתוכן,אתיפענחואחר'כך

 ,אחתכלספרות 5שלבקבוצותתשודרההודעהו,

יפנו-הירחוומנוייעללהימנותהמעוניינים
 Iמס Iב Iרח Iהביטחוומשרדשללאורלהוצאה

פנייהשלבמקרהההפצה).(מחלקתהקריה 129
המחאת-דואראוהמחאהלצרףיש-בכתב

מדויקת.כתובתולצייו Iי IIל 24סדעל



והאלקטרוניקה"הקשרל"חילעדהקשריינ(,,שירות

שלהרדירמבשירי
 ) 1 (נ"הגנהיישיררת-הקשר

גביסא"ל

שביןבמתיחותשחלהההפוגהגםנסתיימההשנייהוהעולםמלחמתסיוםעם
אתחידשההברישיתהממשלההבריטי.המנדשממשלתלביןבא"יהיהודיהיישוב
להת-שגרםדברמשרותיוואתלהגשיםדעתהעלועמדה ) Zהלבןוו(הווספרמדיניות
זו.מדיניותנגדלמאבקנחלץאשרהיהודיוביישובקוממות
שלפעילותכלנאסרההיישובועלתקופהבאותהשנגזרוהווגזרותוויתרבין
למאסרצפוימשדרוכשברשותושייתפסאדםשכלהוראהוהוצאהברדיושידורים
אושרהולחנויות-החלפיםובחלקיהםובמשדריםלסחורגםנאסרכןממושך.
בלבד.חלקי-מקלשיםמכירת

הקשרשירותעלפתאוםעתהשהוטלואלו,שהגבלותמובן

עלמידשהודיע"ההגנה",ארגוןשלהרדיוקשראת iחיסלולא

למח-ירדה"ההגנה"הבריטית.הממשלהלתכניותהתנגדותו

מא'רופהההעפלההגברתהןפעולותיהעיקרכאשר ,תרת
היהששיאןהתיישבות,נקודותהעלאתוהמשך ) 3הארץ(לחופי

לנגב,התיישבותנקודות 11הועלוכאשר , 1946באוקטובר-6ב

מכשירי-לייצראלאברירה,שאיןהוחלטההגבלותלאור

במחתרת.המכשיריםבבנייתהוחלואז ,משדריםובעיקררדיו,

מכשירי"קשרבבבייתשיקולים
בשימושהחוקעלעבירהשלסכנףשהיתהלעיל,כברצוין

ולס-היהודיותבחנויותלמכרםאיסורוכןברכיבי-משדרים

בחלקי-המשדריםבבנייתהשתמשולכן ,צורהבכלבהםחור

שהותקןהציוהתיקוןבמיוח.דליעודםשהותאמומקלטים,

שהיהנודהטכנאי-קשרע"ינעשהבארץ,השוניםביישובים

מזודת-ולרשותוהציבוריתהתחבורהשלאוטובוס Iבנוסע

התכו-החיפושיםוהחלפים.כלי-העבודהאתשכללהאבזרים

הבריטית,המ'זLטרהע"יבאוטובוסים,בחפצי-הנוסעיםפים

רגילה,מזודהשלבדימוימערכת-הכליםשלהסתרתההצריכו

בלב.דחלקי-מקלטיםבהאשר

HT 

בגללמידותיו.היושנבנההציודשלנוספתמיוחדתתכונה

מזודתשלמראהלמכשירולדמותהאפשר,ככללהצטמצםהצורך

ס"מ) ISX30X40היו(שמידותיהתמימה-רגילהנוסעים

אלו.ממידותקטניםאףהיושבחלקםקטניםמכשיריםנבנו

ולכן,האנטנה,הואמשדרשלהימצאותועלהמצביעפריט

"אנטנתלסוגמעגלי-האנטנהכלהותאמולהסתירה,על-מנת

כזה.אנטנהבסוגורקאךהאפשרבמידתוהשתמשו )ר(ריש"

בעצמות-שימושחייבהמזודה" JIלגודללהצטמצםהצורך

ארו-בגל'סלהשתמששאיןמראשידעוולכןנמוכות,שידור

גלי-בהתפשטותכידוע,תלוי,פעולתםשטווחוב'נונ"ס,כ'ס

ג) Jl(תקצריםגליםביןהיתהלשיקולשעמדההבחירההקרקע.

עללבסוףנפלהההכרעה .)מ"גת(מאודקצריםגליםלבין

כאשרמגה-הרץ, S.6ל- 3שביןהתדריםבתחוםהשימוש

התחתוןוהתחוםבשעות-היוםלקשרמשמשהעליוןהתחום

מתוךזהבתחוםבחרהשירותמטהבשעות-הלילה.לקשר

-רזנפחלימרבזכרונומעלה(אותםהבאיםהשיקולים
 :"נפחא")

ק"מ. 200עדשהגיעהתחנות,ביןהטווח •

במקומותהמשדריםמיקוםאתלהבטיחהיהניתןלא •
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מקמ"ש.שלסופיתדרגה- 2ציור
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פיסייםשיקולי-ביטחוןבגלללתג"מ)(המתאימיםדוקאגבוהים

שבמחתרת.לתחנה

מעשיניסיוןיתר ,זהירותיתרחייבתג"מציודייצור •

 .מיוחדיםרכיביםוכןהציוהאתהבוניםלטכנאים
יחסיתנקימה"צ 6עד-3מהתחוםהיהימים,באותם •

 .בוהשתמשושלאוכמעטמסחריות,מתחנות-שידור
שנתסוףעדבאלחוט.העבודהצורתהיתהנוספתבעיה

כאשראלחוט-מורס,עלורקאךמבוססקשר-הרדיוהיה 1947

השיקו- .) 4בדיבור(ליישובשידרהמחתרתי'שראל""קולרק

יחסית,גבוההעצמת-שידורהיוהמורסשיטתלהעדפתלים
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בדיבור)השימושלעומת 2:1שלחסי(נהמכשירמןהמופקת
קשים.בתנאי-קשר ,המורסאותותשלהיחסיתנוחות-הקליטהז

חשאיתתחנת-שידורלזהותיותרשקשהברורלכךכנוסף

בעברית.המשדרתחשאיתתחנהמאשרבמורס

ב-הרדיורשתהתרחבהשאז , 1947שנתסוףעדזאתכל

אל-להכשירוהולךגדלקושיונוצרניכרת,במידה"הגנה"

מכשיריםנדרשוכמו-כןשנדרשו.ובקצבבמספרחוטני-מורס

"תנועת(בימי-התגמולפעולותבעתהפתוח,בשדהלפעולות

 ,המפקדיםביןבדיבורשיחותלאפשרכדי ,) 5העברי")(המרי

אלחוט-דיבורקשרשלזהלסוגצבאיות.בפעולותכמקובל

שהשימושבעוד ,רגיליםביתמקלטילנצלהיהניתן )ד"א(

 .) BFO (תדר-פעמהמתנדבעלמקלטחייבבמורס

 :שירות-הקשרמתוצרתמכשירל-רדיושנינתארועתה

fכמקמ"ש)משדר/מקלטגTZR 

(משדד) TRANSMITTERהמליםעלמרמזות Rו- Tהאותיות
מכשירבכלייצגההאמצעיתוהאות(מקלט) REC·EIVERו-

(דאהוכו'המזודהסוגאתאו ,המייצרשםאתאחר,משהו

הסימונים).כלאת 1בטבלה

אשר ,דומיםמכשיריםשלשלמהסדרהמייצגזהמכשיר

חוט-השדרהאתהיוולמשנהו,אחדטיפוסביןקליםבשינויים

מקלטכללהמכשירבשירות-הקשר.קשר-המורסמכשירי'זנ.ל

בעומשדרועודשפופרותשלושבעל ) 1ציור(ראה"ישיר"
הנית- ,נקודות-תדר 12עם ) ECO (אלקטרוניבצימודמתנד

הסופיתהשפופרתמה"צ. 6-3שביןבתחוםלבחירהנות

הרשתממתחפעלהמכשירווט. 18עד 13שלעצמהסיפקה
שנב- ,המיוחדתהכוחליחידתבהתאםוולט, 6שלממצבראו
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שמידותיהמזודהלתוךנבנהש lfהמקמכלהמכשיר.לתוךנתה
הסופיתהדרגהמ. lfס 15X30X40 ,לעילכברשנאמרכפי ,היו

מרשםרואיםאנו 3ובציור , 2בציורנראית TZRש lfמקמשל

6"צברמקמ"ששלסכימטי ) lf (. 

fאמבסךור"מקמ"שנ"

אשרמכשירים,שלשלמהסדרההואגםמייצגזהמכשיר

ביתימקוטותוךנבנהשהמשדרהיהשלהםהמשותףהצד
סופקי )"אמבסךורים,,(אלהמכשיריםמוסוית.כצורה ,רגיל

ממקלטטוביותרמקלטנדרשבהן ,לתחנות-מרכזותבעיקר

כרגילשהיתההסופית,(בייחודהמשדרשלשפופרותיוישיר.

6L6 שאי-כךמבפנים,האשייהלתוךנבנו ) 807או

 ,בלתי-שגרתיאובלתי-רגילדברבשוםלהרגישהיהאפשר

השם

I 
הישןהשם

I 
הכינוי

I השימוש
החדשבעברית(ך)הישן

KB : RCA I "אמבסךור"I 
-7מק

I 
שפופרותלתוכםשנבנודגמי-מקלטיםשלושהבלב.דלמורס

במוצא.ווט 7עדשסיפקושידור,ר.ס.א.-ק.ב.

TFR I .ת.פ.רI 8מק-

I 
 15X40X30שמידתההעץבמזודתמקמ"שבלב.דלמורס

ס"מ.

TXR I .תX ·ר. 

I 
 9מק"

I 
היתההקדמיתהמילואה . Xמדגםעץבמזודתבלבד.למורס

ממזוניט.

FDR I .פ..דרI 10מק-I 8פוךוך(שלהמלאכהביתמתוצרתודיבור.למורס (. 

ווט. 15עדעצמה

TZR .מקת.ז.רl1-זאבשלעמלופריומחודשמשופץמקמ"שבלב.דלמורס

לאלומיניום.ממזוניטהוחלפההקדמיתהמילואה .) 9 (בן-יעקב

ווט. 7עדשידירהספק

KSR I .ק·ש.רI 12מק-I במזודה.מקמ"שבלב.דמורס

MSD מקמ.ז..דI3-פירושהד'האות"מורס",הואמ'האותפירושודיבור.למורס

 .) 9 ("זבינר"השםאתמציינתז'והאות"דיבור"מ.ס..דאו

 . FDRול- KSRל-מאודדמהזהמכשיר

זהמכשירבגביש.עובד ,'אסדרה"צבר"ודיבור.למורס 14מק""צבר"-

בן-יהוךהברח'היתהשמעבדון,בית-ךיצביהטכנאיע"ייוצר

בת"א.

ECO 

I 
-15מק I"צבר"

I 
בר-שינוי(תדר)תכףעם ,ב'סדרה"צבר"ודיבור.למורס

הליקרפטר"."מסוגמקלטיםפעלולידו .)ש"בת(

שאפשרבשירותהראשוןהמכשירתב"ש.ודיבור.למורס ) l(ס-18מק--

עםהואגםפעלבאזניות.שמיעה-עצמיתהמשדרלאלחוטן

"הליקרפטר".מקלט

I9-SET I -
I 

השנייה,ע lfמלחממימיבריטיצבאימכשירומורס.דיבור I-19מק

, I בארץ.הבריטייםהמחסניםמן"שלל"ברובונלקח

SCR-300 

I 
-

I 20מק-I תג ;בלבדלדיבורlf .הפלוגתי.לדרגהגבעלנישאמכשירמ

 • 1950למרץ 1מתאריך-300מקנקראק"מ. 5-טוח

MAB I -I 21מק-

I 
 1.5-טוחהמחלקתי.לדרגנישאמכשירבלב.דלדיבור

ק"מ.

22-SET I -I 22מק-I הגב.עלנישאבריטי,מקמ"ש-שדהודיבור.למורס

MN-5 

I 
-

I 
-26מק

I 
l (האמריקניהצישלמקמ"שרדיו-טלפון. ·l (. תדריםתחום

מה"צ. 30

FOX I -I 29מק-I 1 (-19מקלמכשירדומהומורס.לדיבור 2 (. 

-I מוסיקה"If I -I 13 ( 7למק"בתכונותיודמהודיבור.למורס (. 

68-SET -היהזהאך ,-19למקבתכונותיודומהמכשירולמורס.לדיבור-68מק

בצה"להיבשה.כוחותשלדגםהיה-19שהבעודהצי,שלדגם

לתותחנים.שימש
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במח"ציוד"רדיוייצורשלזהמפוארפרקלסייםנוכלולא

רשימההמפרטת ) 47121511(מס'תעודהלהביאבליתרת,

'אןאלהופנתההבקשהצבר'ם","להזקוקיםיישוביםשל

החלטתלאחרכלומ,ר , 1947לדצמבר-15ב"שמשון")(הוא

 .) 2טבלה(ראהבאו"מ"החלוקה"

נפתמפקדשלהקודשםהואבנימין,חתוםהתעודהעל

 :בשולייםרשםו"שמשון" ,(לבנוני)הצפוןבמחוזהגלבוע,
פנסיםלאיתות.אחראים-5והליו 17גםלבנימין"חסרים

 .מקום"בכלישואתתים

רדיולמכשירהמלצה Iשברשותוציוד
ובשהיישם

 ) 15 (טלפון
הערות

רצויהכרחיפנס

 +- +עין-הנציב
 + + +-יוסף,ביח

במזומןלשלםמוכן +- +כפר-רופין

 +- +אבוקה
 + + +שדה-אליהו

 + + +חמדיה
1ארגון-הגליל( 6 ( + -+ 

 + + + ) 16(בני-ברית)(מולדת
 + + +מסילות
אלחוטברשותו + + +יר-דוד)(נתל-עמל

 +- +(יזרעאל)זרעים
 .לנפת-הגלבועמכשירי-קשרלתוספתהבקשה- 2טבלה

אס-ולגביהמכשיר.שלהאחוריהמכסהאתפתחוכאשרגם

ממדיושבגללקטן,שנאי-רשתהיההמקלטים:ברובהכוחפקת

זובעיההדרושים.והזרמיםהמתחיםאתלספקהיהיכוללא
 ,יותרגדולמיוחהשנאיהשירותע"ישנבנהכדע"ינפתרה

אלבאכינודע"ולאהמקוריהשנאישלבמקומושהוכנס

תדר-מתנדנדרשהמורסבשיטתהעבוךהלצורדקרבו".

מיו-שפופרתהוכנסההמכשיריםמןולחלק ) BFO (פעמה

הבעיהנפתרה"אמבסדור"מסוגבמכשירזו.למטרהחדת
תדירות-הבינייםממעגלמתג,דרדמיוחדחוטהובלתע"י

תדי-שנאי .) MIXER ,(הערבללמעגלבחזרההסופי,(תב"מ)

לביןשבינותדירות-השמעשללהפרשכווןרות-הביביים

לאחרנתקבל,זהצימודעל-ידיהמקלט.שלהמקומיהמתנד

צליל-שמע,היישור,

ה"אמבםדור"מקלטשלבחירתואתקבעואשרהנתונים

 :היו
המתאים.התדריםתחום •

לשפופרות-המשדרבאשייהוהמתאיםהנוחהמקום •

המוגדל,הרשתולשנאי

שי-בשימוששהיומכשירי-הרדיורשימתנראית 1בטבלה
להםשניתנווהשמותהראשוניםשמותיהםבציוןרות-הקשר,

תעודותמשתינלקחההרשימהסידורי).מספר(עםאחר-כד

השירותפרסםבהן , 1948באוקטובר lו-באפריל 13מימים

בחיל-האויר ,במחוזותבחטיבות,בחזיתות,קציני-הקשרלכל

מכשירי-שלוהחדשיםהישניםשמותיהםאתובתותחנים,

הרדיו,

בשי-אזשפעלוהמכשירים,לייצורהמעבדותרשימתולהלן
 , :רות-הקשר

ת"א,בצפוןבן-יהודהברח'בית-דין,צבימעבדת •

 ,בת"אהכהןאדםברח'פודור,מרמעבדת •

בת"א,פרוגברח' ,לביאישעיהומעבדת •

בת"א.לטלברח'רז,נפתלימעבדת •

(שםבת"אהמרכזיתהתחנהלידדוידי,צבימעברת •

 ,)-18המקבתכנוןעסקו

השידורתחנתבמקום"גבת",בקיבוץהשירותמעבדת •

 .)-18מקרקייצרו(שםהמחתרתית
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שולייםהערות
המהנזסשלרשימותיועלהגרולבחלקומבוסס,במאמרהחומר ) 1 (

מפקזולימיםשירות-הקשרטכנאימבכירילשעבר(נפתא),רזנפתל'

והואזכרונותיובכתיבתא 1(נפהחל 1957בשנתלקשר,הארצ'ב'ה"ס

לקוחהבמאמרהציודרשימתזה,מאמרלצורךלידילמסרםברצוןניאות

המג-לזיהוימזמנולהקרישבטובוהואילונפתאחי"קארכיוןממסמכי

שירים,

בו'ןא'מרהבריטיהחוץשרמסר , 1945בנובמבר 13ביום ) 2 (

בעקבותבא"י,הממשלהמדיניותעל ,בלונדוןבבית-הנבחריםהודעה

 1939בשנת(שהוצאהלבן"ה"ספרמדיניותלתוקףשובנכנסהזאת

אשרהדבריםמלחמת-העולם),עקבוהוקפאה"מאורעות"בעקבות

ובעולםבארץהיהוריהיישובאתקוממוואשרבו'ן,מרע"ינאמרו

ב-הרדופההיהודית"ל"עדהבלערייעדתשמשלא "'א" :היוכולו,
אנגלו-אמרי-חקירהבועדתלהשתתףמוזמנתארה"בממשלתא'רופה,

בא'רופהליהוזיםמקום-חייםלמצואהשואה,אתלחקורבמגמהקנית

ב'בעיית-היהודיםשלהפתרוןדרכיעלהממשלות".בפניולהמליץ

רישיונות 1,500יאושרוהמוצעת,הוערהלמסקנותשערסוכםא'רופה".

לרא-מרייותרלהירחק"לאליהוריםיעץבו'ןוהמיניסטר ,לא'"עלייה
 lבו'(מרכללית",,,אנטישמיתתגובהשלסכנהנשקפתכיהתו,ךשית

 "'אבעייתלביןבגולההיהוריםגורלבעייתביןתחילהבכונההפריר
 .)נפרריםפרקיםלשניהורעתואתוחילק

עלנוספותחירוםתקנותהמנדטממשלתפרסמה 1946לינואר-28ב
 :וביניהןבתוקף,כברשהיואלו

 •משפטללאימים-7לבארץארםכללעצוררשות-
<פילים Iמעםלמשתפי-פעולהוהעונשיםהחיפושיםהגברת-

הארץ,לחופישיגיעו

לבין 1934שביןבשניםבהעפלה.זובתקופההושקערבמאמץ ) 3 (
ספינהבכלספינות-מעפילים,-120ביהוזים 92,000ארצההגיעו 1948

ירות UI (ההגנהאלחוטניהפעילואותוחשאי,רדיומשזר-מקלטהותקן

גדעונ'ס","הבשםאחר-כךשנורעוהקשר),

היההראשוןומיקומה "זוע"ב'רס"שמ"תלהיההתחנהזיהוישם ).,(



שלהשידורתחנתשבעמק"זרעאל,גבחבקיבוץתת"קרקעיבבונקר

 '''חלארגוןשלוהתחנההלןחמח"צ'וןקול"בשםנקראההאצ"לארגון

 ,'שראל"חרוחלוחמ'"קולגקר~

 1945מאוקטוברחודשים, Sכ"נמשכו Nהעבריהמרי"תנועתימי ) 0 (

המלךן"מלואתאצ"לפוצץלחודש 22ה"ביוםכאשר , 1946ליוליועד
זובתקופה ,) 29.6.46 (השחורה"ה"שבתעלכתגובהב'רושל'ט, "דוד

והיאהיהודיים,ארגוני'המחתרתלשלושתמשותפתעליונהמפקדהפעלה
 Cמנחמר"ההגנה",כנציגיגל'ל''שראלומרטנהמשההד"ראתכללה

נפמקהשיתוף ,לח'"כנציג(פר'דמן)'ל'ן'מורנחןומראצ"לכנציגבג'ן

הפעולהאתביצעשאצ"לטענהההגנהכאשר ,דודהמלךמלוןפיצוץעם

פנים"מדי"ממיבותהביצוע,אתלהשהות(טנה)הרמ"אהוראתעל"אף
ניות"ציוניות.

הא"ברשותוכאןוהובאו 1רנפחל'מרי"עצוירוהציוריםכל ) 6 (
שיתוף"הפעולה.על 1רלמרמודההמערכתדיבה.

כאשר .ההםהימיםמןבתעודותלנכתבבהתאםניתנתזועמודה )ך(

 .אלובאותיותהמכשיריםאתציינועברית"ל"כתוברצו
ורפודלמר ,א"בחהק"מחקרןהמרח' ,ררד'פומהנדס"החשמל ) 8 (

ב'ב,אבחל' Sמס'הכהןאדם 'ברחבביתלציוד"רדיומעבדההיתה

דמה ) FDRהמקמ"שכונה(ולכבודוכאןייצרפודורשמרהמכשיר

ובדיבור.במורספעולהאפשרותבעלכאמור,והיה, T'ZRל'מאוד
ולימיםשירות"הקשרשלהראשוניםמטכנאיו ,בן"עקבאב 1מר ) 9 (

 ,ב'נר 1הוגוהקודבשםבמחתרתנתקראבחי"ק,הצבאשלקציו"הדואר

 . MSDו" TZRבשםהמכשיריםנקראולכבודו
 ,לגבחוהואהשירות)(ראשן'אנסעו ,נפחאנזכראחד,יום ) 10 (

שוחחובדרך .ההתקדמותעלולעמודמכשיר,השלייצורואתלראות
 17יוצרואזשעדומאחרהחדש,למקמ"ששיינתןהמספרעלהשניים

 • ISמק'בשםייקראהחדש"ש"הילודסוכםשונים,מכשיריםדגמי

 lOב'זהמכשידשלראשוןעורקפעלא,נפחשלזכרונולפי ) 11 (

דרךברדיוומשםדואר)קו(עלשבעלבאר'"אמח 1949תשנמרץל
(ראט'אל'נקב),א'לח-באר'אורה-גרופ'ח-ע'ן"הב-כורנוב

הרחוקהקצהאתוהפעילבררךהתחנותאתשמיקםזההיהאישיתחאנפ

 ,בת"א'אןשללביתובשיחה(א'לח)

) 1 מוקםוהוא ) 19למק"מאוד(דומהכזהאחדמכשיררקהיה ) 2

 ,)מברגר(ללב'א )'ש'א(הו''שעהשירותשלהראשיהטכנאישלבביתו

"השירות",שלהמרכזיותהזגעבדותלכמנה ''שאשימשמכןלאחר

כמנכ"ליותר,ומאוחרהחיל,שלהרביעיהראשיהקשרכקציןאחר"כך

לשדרנהגוא"בתפרוגברח'נזביתוון, rטהביומשרדהתקשורתשרד iנ

בחיפו'"אתברהובותששוטטוהבריטים,למשורייניםהטעייהאותות

העבריות.המחתרותשלתחנות'השידורא:ןרשיהם

) 1 שירותשלהראשוןהטכניהקציןי Nעבארה"בןןנ iהוזהמקמ"ש ) 3

 ",משטרתשלהקשרמחלקתראשדי(לעחגורד'ןמ'שההואהקשר

מהנדסבאמצעותהוזמןהמכשיר . 1947בשנתשםהיהכאשרישראל),

בהטסההגיעומהמכשיריחידות 50כ"פולק,דלבשםאמריקנייהודי

לוקראורגיל,ביתילמקלטדמההחיצונישמראהוומאחרארצה,

אשרעדפולקמרעםקשרכללנוהיהשלאהגורלרצה ,"וט'קה"מ

 3-1ב"האחרוןוהאלקטרוניקההחשמלמהנדסיבכנסבמקרה"נתגלה"

אתגילהושםבתערוכה,חי"קלביתןנכנסהוא ,א"בח 1973למאי

הנגבבאוניברסיטתפולקמרעובדכיוםהמוצגים.יחרביןהמכשיר

בבאר'שבע,

שלאנודיבמתח 6V6השפופרתהופעלה ,נפחאשלדבריולפי ) 14 (

נפחאוולט. 400כ"שלאנודיבמתחהופעלה 6L6והשפופרתוולט 250

 • 6V6בשפופרתהשתמשו 18ובמק' 14במק'כיבטוח

) 1 למרכזיההמחוברטלפוןלמכשררהכונה"טלפון"בעמודה ' 5

מכשירי'ברשותםשהיובתעודה,הנזכררםהיישוביםכל ,דנית'ימרחבית

והקוונים)(הטלפונאיםשעובדיהה,'למרכזיית"עפוךמחובריםהיוטלפון,

 .וערביםיהודיםמעורבים,חיו

ולגביהזההיישובלגביצב,''רמuוכיוםנקראארגון'הגל'ל ) 16 (

ובחורףכברשארןהיישובים"לשני :בתעודהצוין"מולדת"היישוב

לע'ן'חרוד,מעפולהבדרךהראאלהיישוביםלשניהכניסהכיוםינותקו".

(צפונה).שמאלהבפנייה

ירישבבו

TELETYPE 
גבויםהדבלשלואחזקהשרות

 ,ןןול'ט ~
שיריתים

תל-אבוב, , 44פתח-תקוהדרד

בעיימטכניים

 37094טלפוו- 36005ד.ת.



והאלקטרוניקה"הקשרל"חילעדהקשר"נ(,,שירות

השחרןרבמלחמתראשןניםצעדים
גביסא"ל

עלהקודמים,במאמריםנסקרושלאשוניםבנושאיםמתרכזזהמאמרנו
אותםונגישמגווניםהנושאיםשירות-הקשר.מתודוצמיחתוחיל-הקשרשללידתו

מתקני-קשר,תקציבים,עלכרונולוגי)סדרלפי(לאתעודותמספרבאמצעות
השחרור.מלחמתבראשיתובניין-הכוחכוח-אדםהדרכה,

מה'במלהראשוניםצטוים
לאחרכשבועייםמתחילהזוכותרתתחתהנכללתהתקופה

כאשר , 1948ביוני-25לעדבמאי) 28 (ישראלמדינתהכרזת

חיליים,דו"חות-התקדמותבאמצעותנסקוראותו ,זהבחודש

הפולשות.ערבמדינותמולאלנפשהעלישראלעמדה

 :"החדשים"החילותלכלמטכ"ל/מת"ממורהלמאי-24ב
ה-כללית.סקירהבצורתשבועיהתקדמותדו"חלהמציא ... 11

 ." 1700בשעהבשבועששייוםכליוגשדו"ח

הדיוקולצורך ,בידינונמצאשירות-הקשרשלהראשוןהדו"ח

סידורימס'זהדו"חקיבלמהמשום(כלשונוהריהוההיסטורי

 .) 1שמספרוקודםדו"חבידינוואין 2

 1948מאי 28מטכ"ל/מתו'מ

 ) 2(מסןהתקדמותח IIדו ;הנדון

ארצרברת-טפר . 1

מ- .קשרוסמלילקציניהקורסהסתייםלח.ז.-22ב

לסמלי- 40 ,לקציני-קשר 18הומלצוהחניכים 93בין

קשר.למ"כ-9וקשר

-20כהפשיטה,לפלוגת 10נשלחוהקורסחניכימבין

 • 8לחטיבה-4ו , 7לחטיבה

וכמדריכים-כמדריכיםבבית-הספרהושארו-10כ

עוזרים.

מלאקורסלקבלבבית-הספרנשארוחניכים-30כ

מדריכי-קשר.של

-60לבית-הספרשלשנימחזורנפתחלח.ז.-23ב

ובעבודתבאלחוטהדרכהשתקבלנה ,מהחע"ןטוראיות

 .)ש. .ג-לנשיםחיל-עזר-חע"ן(משרד-קשר.

בחטרבותהדרכה , 2

אפשרותהיתהשלאכמעט ,המבצעיםריבוימפאת

בחטיבותקורסיםאורגנוזאתבכלבחטיבות.להדריך
 , .וקררתראלכטנדרונר ,כרמלר

מעבדות . 3

בהכנתיפהמתקדמיםוהם-90למגיעהטכנאיםמספר

ניידיםמכשיריםמאותוחולקוהורכבושהגיע.הציוד

לפלוגת-הפשיטה ,לרפתח ,לנגבבמיוחד ,החטיבותלכל

ה-גדודכוללאחהיוםבמשךשצוידה , 7לחטיבהוכן

משוריין.ים.

והת-מכשיריםובשינויבייצוריפההתקדמותנראית

ישירלקשררדיו-טלפוןמכשיריייבנולצרכינו.אמתם

עםהישירהקשרהוקםבינתייםלחטיבות.המטכ"לבין

 .והגלילהנגבעםהקשרומוקםל,ראהורונרצע

8 

שמשון

שרהקשררות-ראש

בעבודהקשררט , 4

הבנהמחוסרהנובעים ,בעבודהרצינייםקשייםישנם

מחכיםשבועות 8בשירות.הקשוריםלעניינים'ם Jלפעמ
בליבעיראיש 300שללמספרהגענולשיכון.אנשים

קצובות.במנותהניתן ,חוסר-רכבוכן ,שיכון

איןשכןמוקמותאינןהחטיבתיותהקשרמחלקות

 .מכךסובלשהקשרברור ;מהקלטאנשיםמקבליםאנו

 . 17בניגייסלהצעתנו

המ-שלהדיבוראתללבטנצטרךשבקרובחוששני

ומבצעיםתכניותעלבגלוימדבריםהםבאלחוט.פקדים

לאויב.מאודרבהאינפורמציהומוסרים

לאמשלוחים-3שלאחרמבהילבאופןציודחוסר

השדהקשראתשאלהבסימןמעמידהזההדברהגיעו.

הפלוגתי.

 ,השונותבחזיתותנמשכיםהקרבותבעוד ,מאיחודשבסוף

 :לשירות-הקשרחודשיתתקציביתדרישההשירותראשמכין

הקשרשירותהביטחוןמחלקת /גזברות

ס IIאב 6- 1696
 1948מאי 29

 1948יונילחודשתקציבהצעת

4,000 -

5,000 -

3,000 -

2,000 -

ארגוניתקציב

במעבדותסידור

גדוליםגנרטורים

לעירמחוץהשידורמרכזהעברת

לעברתבקשרטלפוניםהוצאות

והשירותהמטה

ומצבריםסוללות

סמלים ,קשר:קציניאיש 300אימון

יותחטיבתומחלקות

2,000 -

30,000 -

10,000 -

3,000 -

1,000 -

רכב

שונות

לא"י 60,000-ה"ס

המנגנוןאנשישלמשכורותכוללאינוזהתקציב

חייביםשאינםוטכנאיםלמהנדסיםמשכורותותשלום

למגוייסים.תשלוםכמו-כן ,גיוס

שמשון

קשר-השררותראש



,-

 : 3מס'התקדמותדו"חולהלן

רךוט

הקשרשירותמת"מ )טכ"ל'מ

1789 -. 2 ( 1 

 1948יוני 4

הקשרשירותמת"מ/מטכ"ל
2-1883 ( 1 

 1948יוני 11

 4מסןשבועיהתקדמותדו"ח:ניךוןה

ייצור . 1

מח-הוקמההמטכ"לשליתלהכלהשידורתחנתא.

במטכ"ל.ורוכזהדש

משוכ-רדיו-טלפוניםמספרעודייצרובמעבדה .ב

עםהרדיו-טלפוניהקשרהוקםכברובעזרתםללים

 .וכרמליעוךך
עצמהבעלחדש,מטיפוסבמשדרניסיוןנעשהג.

יקושרוהעיקרייםהמרכזיםרבה.והצלחתולמדי,חזקה

אלה.במכשירים

הארציטפרבית-ה . 2

וסמלילקציניקורסשלשלישימחזורנפתחא.

הופיעולחטיבותשהוקצבוהמקומות 140מבין .קשר

 •-35כעתהלעת

הש-בוגרי 150מבין . 17בגיללנוערקורסנפתחב.

בעלי-80כהתייצבו ,להופיעהיושצריכים ,ביעיות
נמצאו-30כורקכלל>השכלהללאאו(עממיתהשכלה

 .ירותשלמתאימים

 ,נדחהלהתקייםהיהשצריךהיאיתות-הראיקורסג.

חניכים.הופיעושלאמכיון

בחטיבותקורסיט . 3

 ,גולניעוך,ךבחטיבותעתהמתנהליםלקשרקורסים

לכלההוראהניתנה . 8וחטיבה ,קריתי ,אלכטנךרוני

נרח-בקורסיםמידלפתוחהחטיבתייםהקשרקציני

הפוגה.באמתתהאההפוגה" IIשבמקרהבים

שונות . 4

בהשמונהלאחרהצפוןלשהדיביזיהצוידה .א

שלקצין-ההדרכהבתפקידמקודם(שכיהןקצין-קשר

השירות).מטה

לולהתקיןהיהאי-אפשר ,לסטוןמטהמחוסרב.

הוס- ,אתוהקשרתכנוןאחרל .הבנתנולפימיוחדקשר

מכשי-עליהןנרכיבואנומכוניותלנויספקשהואכם

הגיעולאשהמכוניותלאחראולם ,קשריםונספקרים

נשלחושלאומובןמכשיריםלהרכיבהיהאי-אפשר-

קועללשמור ,קווניםשלפלוגהנשלחהאולם ,קשרים

.ךוחטיבהסטוןלמטהשהינחנוהצבאיהטלפון

שהגיעולאחר ,הראשוןהמרכזיהשובךנפתח .ג

היוי.ים.

 ,-20מקמכשירימחסורביותר,הרציניהליקוי.ד

ישבכל-אופןלגמרי.לאכיאם ,בקרובויסולקייתכן

 .בהרבהיוקלשהמצבלהניח

חסרשכןמאו,ךרציניהואבסוללותהמחסורה.

להקלהמאמציםכלנעשו .להכנתןגולמיחומרבארץ

הדרוש.החומרלהבאתבית-החרושתעל

שתהאלמקרהנרחבתפעולהתכניתעובדהו.

שמשורהפוגה.

שירות-הקשרראש

 ) 3(מסןשבועיהתקדמות:דו"חהנךון

לקשרהספרבית . 1

אתלחלקהכרחהיה ,מתאיםבסיסחוסרמפאתא.

 ,מוניס:שייךמקומותלשלושההארציבית-הספר

הקור-לשנינוסףושפייט.פעילי-ההסתךרותבית

-האחרוןמהשבועדו"חראה-הקיימיםסים
 .חיל-היטבשבילמיוחדקורסהשבוענפתח

נוסףקורסלהיפתחעומדהבאהשבועבהתחלתב.
בנידוןחוזרקשר.וסמלילקציני ,איש-120ל

 .המקומותמספרהקצבתעם ,החטיבותלכלנשלח

חטיבתייטקורסיט . 2

ובחטיבהגולניבחטיבתנפתחולקשריםקורסים

 . 8מס'

הבעבוךסייקש . 3

טרם .היחידותבכלמעיקבארץקשריםחוסרא.

ה-הקשרמחלקותבשבילאנשיםמאכ"אקיבלנו

כלמי.דזובעיהלפתורההכרחמןחסיבתיות.

ללאיחידותלהעמידעלולביום,ואפילואיחור,

קשרים.

העומדותיחידותעלמוקדמתאינפורמציהחוסרב.

בדרךשלנו.הכלליהתכנוןעללרעהמשפיעלקום

גדו-אויחידותהקמתעלידיעותמגיעותעקיפין
דרי-אתלספקשנוכלמכדימאוחרולעתיםדים,

 .שותיהם

ההכרחמן ,ברשותנוהנמצאהמועטהציודמפאתג.

חילופי-יחידותעלמוקדמותידיעותלנולספק

קביעהלאפשרכדי ,למקוםממקוםהעברתןאו

להן.שסופקהציודשלמחדשוחלוקה

בקשייםקציני-הקשרנתקליםחדשותבחטיבות.ר

ואי-אתםשיתוף-פעולהחוסרמפאתמאודרבים

שכםמטיםהמפקדיםכלIוא .צורכי-הקשרהבנת

 .ביחידותיהםהקשרלהקמתומסייעים

9 

קפי ,

שירות-הקשרראש/ב

קיצורהוא ,קפי""הדו"חעלהחתום: I 3מסלךו"חהארות

לאשהזכרנוהוקפלן,נתןהשירותשלקצין-המבצעיםשלו.שמ

השנייההשריוןחטיבתהיא 8מס'חטיבהכמאמרינו.פעם

ה.שךיצחקשלבפיקודו ,צה"לשל

 : 4מס'התקדמותדו"חולהלן



 : 4מס'לךו"חהארות

שאליההצפון)(חזיתא'חזיתהיאהצפונית""הדיביזיה-

בכינויוהידוע ,מקובר'הושעחזיתיקשרכקציןנשלח

 .שוקה""

מ'ק'האלוףשללמפקדתוהכונה-"סטון"של"מטהו-
ועל'רושל'סחזיתעלפקדזהשבזמןמרקוס)(מ'כאלסטון

לעיר.הגישה

 : 5מס'התקדמותדו"חולהלן

סוך'

הקשרשירותמת"מ/מטכ"ל

1980 -. 1/2 
 1948יוגי 18

 Sמס'שבועיהתקדמותדו"ח .הנךון

 :ייצורוה'שג'בע'ות . 1
ישיררדיו-טלפוןקשרלהקמתניסיונותנערכוא.

יפה.הצליחוהניסיונותהצפון.חזיתלמטההמטכ"לבין

שעומ-חדש,מטיפוסמכשיריםנבדקובמעבדותב.

מתאימיםנמצאוהמכשיריםלשירות.להכניסםדים
בהם.לטיפולהכשרהקיבלווהטכנאים

ג'יפים.גבימעלקויםלסלילתמיוחדמתקןהוכןג.

קשותבעיותלפתורעשויבווהשימושהצליחהמתקן

אי-הואהעיקריהקושיקוי-טלפון.בסלילתורבות

ג'יפים.השגת

 :מרכז"סהךרכהמפעל' . 2
חניכים 73 :הדרכהמקבליםהארציבבית-הספר

(לרובלמדריכי-קשרחניכים 23 ,קשרוסמלילקציני

ח"ןבנות 83 ,מחיל-היםחניכים 30מח'פה),סטודנטים

 • 17בגילחניכים 14 ,החטיבתיותהקשרמחלקותבשביל

 :בחט'בותהךרכהמפעל' . 3
מידלפתוחהחטיבותלכלהוראהניתנהההפוגהעם

נפתחוכברהחטיבותשבכללצירןישחטיבתיים.רסיםוק

אלה.קורסיםשלמיידיתלפתיחהההכנותכלשנעשואו

 :בעבוךהקש"ס . 4
מפ-החטיבתיותהקשרלמחלקותתחבורהחוסרא.

מורגשחודיבילליקויים.וגורםלעבודהבהרבהריע

עםוג'יפיםניידותמעבדותאלחוט,במכוניותזהחוסר

האפשרככללהמעיטההוראהלשמירתמתקני-טלפון.
היחי,ןהתחליףהואהטלפוניהקשר ,באלחוטבדיבור

מכוניות-הטלפון.הכרחיותולכן

החטיב-במחלקות-הקשרבשירות,אנשיםחוסרב.

קיבללאשירותנוהעבד'lה.בטיבאותותיונותןתיות,

(אנשיאכ"א.י IIעשהובטחו 17בגילשביעיותבוגרי

אחרתתיכונית,השכלהבעלילהיותחייביםהשירות

אנשיםלגייסעתהאי-אפשרבחטיבותלקויה).העבודה

מהקלט.לבואחייביםלשיריתנווהמגיייסיםלקשר
בארץ,הקשרדרכיעלבמטהידיעהחוסרמתיךג.

הקשרשלהניצולאיןוכו',לפתרונותדרכיםבעיותיו,

לבצעןשאי-אפשרמוגזמותדרישותישנןומאידךמלא,

המטהקצינילכללהקנותמאודרצויהצגתן.אופן'>לפי
קפישר.קהבעיותעלמושגים

רהקשש'רות-ראש/ב

10 

האמור , 6מס'דו"חמשוגרל, IIהנהדו"חלאחרושבוע

 :זומעניינתבסדרההאחרוןלהיות

I 
I מת"מ/מטכ"ל

 'סוך

הקשרשירות

2082 -. 1/2 

 1948ביוני 25

 6מס'שבועיהתקדמותדו"ח:נךוןה

אלחוטקשר . 1

הנגב.עםברדיון-טלפוןהקשרהוקם .א

 ,הצפוןלחזיתנפרדתרשת-אלחוטהוקמה .ב

ל. IIהמטכעםהקשורה

היכול ,באלחוטלדיבורמכשירבמטכ"להותקן .ג

בארץ.האופרטיבייםהמטותלכללהתרשת

הארצ'ב'ת-הספר . 2

להד-נשלחווהאנשיםמחלקת-המדריכיםפוזרהא.

בחטיבות.ריך

מגילחניכים 120לקליטתההכנותלכנגמרו .ב

הבא.השבועלהתחלתנקבעהקורספתיחתמועד . 17

חט'בת"סס'סקור . 3

וכןחדשיםקשריםלהדריךמוסיפותהחטיבותכל

באי-אלוותיקים.לקשריםלהשתלמותקורסיםנפתחו

 .בגדודיםההשתלמויותנערכוחטיבות

כלל'ותבע'ות . 4

שלנוהבסיספתיחתעםקשה.מעיקהרכבחוסרא.

מאו,ןרציניותבעיותבפנינעמודהבא,שניביום

במחל-דומההמצבנראה.אינועדייןלהןשהפתרון

מקציני-שוללתחבורהחוסרהחטיבתיות.הקשרקות

ג'יפיםחוסר ,הקשרעבודתעלהפיקוחאתהקשר

חיונייםסלילת-קויםמאפשרוינאלמתקני-טלפון

הגדודיםביןהקשרעלמכבידמכוניות-אלחוטוחוסר

חטיבות.ל

עדייןצוידשלאהיחידלהחיהוארקשהשירותב.

מכ-הנושאיםלקשריםאקדחיםאי-מתןאישי.בנשק

פנייהלתארו.אפשרשאימצביוצרשירי-אלחוט

זמני.בסירובנתקלהאולם ,א IIלאגהועברהבנדון

)-( 

הקשרש'רותראש

 : 6 'מסלךו"חרותהא

רשתמכללבמורסטקטיתרשתהפרדתעלכאןשומעיםאנו

הוצאההצפון)( Iא'חזית ,כלומר ."ב'נועס"אהארציתהמורס

(בקי-החזיתממטהרקלפעולוהחלההכלל-ארציתהרשתמן

למטכ"ל.ומהמטה ,בצפוןהכפופותתחנותלמזרע)בוץ

תקציבים

יונילחודשחודשיתתקציבהצעתשלמסמךלעילהבאנו

שירותתקציבהיה 1947באוקטוברדוגמה.בתור , 1948

הצנועיםהתקציביםמןזהוהיהלא'" 10,500הארציהקשר

 ."'לאמיליון 3בסךשהיהכולוהארגוןתקציבלעומת ,"גנה"הב

השירותהוצאותאתהמפרטתנוספת,בתעודהלהציץמעניין

למרץ 24מיוםסמך(מ 1948לפברואר 1947אוקטוברבין

1948 (: 



(55) 

חיל-הקשרמטה

, 

) 46 ( ) 82 ( I ) 87 ( I 

ציוד-קשרנוחסןמוניםהאיכורכזהחילבסיס

) 105 ( ) 133 ( I ) 32 ( I 

 Iמחלקת-תחבורה
טכפוניםמעבדת

I יחידת-טלפונים

) 300 ( ) 133 ( I I ) 150 ( 

אלחוטני-מורספלוגתמיוחדיםכתפקידיםמחכקהמרכזיתמעבדה

 I ) 92 (ר ) 93 ( ) 67 (
מחוזיתקשרפל' Iחזיתיתקשרפל' Iמטכ"לקשרפל'

) 67 ( 

-.....Lחטיבתיתקשרפל'

l' 

יחידה,בכלהחייליםמספראתמצייניםבסןגרייםהמספרים ,ה"חדש"חיל-הקשרתקן- 1ציןר

" 

לא'" 2,963 .-לעובדיםמשכורותעבור

 '''אל 630 ,-לנסיעות

לא'" 2,333 ,-עס"ואב'נלתחנות

 '''אל 6.50איתות-ראייהלתחנות

לא'" 12.70אלחוט-דיבורלתחנות

לא'" 12,203 .-ציוד-קשרולרכישתלייצור

 '''אל 5,000 .-קורסי-מורס 3עבור
 '''אל 5.70אייה.-ראיתותלקורס
לאו" 1,593 .-קציני-קשרלקורס

לא'" 557 .-לקשרחטיבתיס IIלבי
לא'" 24 .--בועז""תלס-שמ'רלשידורי

לא'" 725 ,--לב'א)('שע'הו '''ש'א"שללמעבדה
לא'" 1,870 .-בחיפהלרכישות

לא'" 1,100 .-לסוללות"ראן"ר IIלביח

 IIס IIאכ IIלהקשרמשירוןושהופנההמענייןהמסמךכאןעד

ההגנה).שלהכספים(אגף

מספרשלופירוטהסבריםהשירותמןדרשהכספיםאגף

(מייםהשירותמתשיבתחלקכאןינביאבתקציב,סעיפים

 :הסעיפיםמןלכמההסבריםוכן ) 1948לאפריל 15
הגבוהשהמחירהשירית,ראשמסבירת"ו"נס'עבסעיףא.

(כז-לאמר'קה.קאסשלוסשלונסיעתיהואנסיעתיאתכילל
לאמר'קה 1948אר;ינובראשית"שמשון",היאיאן,נסערינ

 ),ש.ג- 1948למרץ-16ביחזרלשירות,קשרציידלרנישת

מים,דמי-שכירות,הכוללסעיףהואאב'נועס" IIתחנותב.

בארץ."אב'נועס"תחנותלכלוריהוטהדפסותנסיעות,חשמל,
מכשי- 125ליציורהכננהלצ'וד-קשרלא)וי-12,203בג,

 :כגיןציידלרכישתיכןרדיו-טלפיןמכשירי-4י-18מקרי
-19מקמכשירי 20

-68מקמכשירי 20

-38מקמכשירי 20

-46מקמכשירי 6

אלחוטניםלאימוןמכשירים 8
לרדיוגבישים 71

ועו.דשפופרות-דדיו, 600

מורס,אלחיטני 150אומניל IIהנהמורסקורס'בשלושת.ד
יים, 42היהקורסכלמשך

חניכים. 28ביוהשתתפייום 45ארך'-הקשרקצ'נקורסה.

בחטיבות-הרגליםאזהיולקשרחט'בת"סבת'-ספרי.

שירית-וגבעת'.בולגר'סאלכסנדרונ',כרמל',גולני; :ות~הב

החטיבותושלשלומערך-ההדרכהאתלציידנהגהקשר

שינים,יאבזריםהדרכהובמכשיריקשרבצייד

ה-ארגוןשלהמחתרתקולהואס-שמ'ר-בועז""תלז,

לסידירנדרשכאןהנזכרהתקציבלותיקים,הזכור"הגנה",
(עליונה-במחנה-בועז""תלס-שמ'רלתחנתנאותמבנה

לאר- ,כיים)הילטון" IIמליןשלמקימיבערךבת"א,שפת-הים

שם,שנדרשועמודי-אנטנה 5ילהקמתשידוד-אולפןגון
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למברגר'שע'הושלמעבדתוהיא '''ש'א"שלהמעבדהח.

 ).שג.-ראשיקשרקצין(לעתיד(לב'א)

ממחנותקשרציוד"לרכשהכגנה-בח'פה""רכ'שותט.

בקריות,גדוליםצב'אריכוזיהיושםח'פה,באזורבריטיים

באמצעותציודשםל"רכוש"היהניתןובט'רה,בכורדאב'

וכד.'שוחד

לייצורבתי"החרושתראשוןזההיה-"ראן"ב'ח"רי.

"תד'ר"עםהתאחדלימיםהקשר.לשירותיבשותסוללות

הזה.היוםעד"תד'ראן"ונקראלגבישים)(ביח"ר

הצעתעתהנראה , 1947לשנתתקציבשראינוולאחר

-ינוארהתקופהעבור 1948למרץ 24ב"שנשלחהתקציב
 . 1948ספטמבר

שועבדוומהם ,"'אל 135,000סךעלעמדההכוללתההצעה
שלבנסיעתו ,מאמר'קהקשרציודלרכשלא'" 62,500מראש

 :סעיפיםמספרפירוטלהלן'אן,
 '''אל 500 .-

 "'א'ל 20,000 .-
ארגוני"חודשיתקציב

ציוד"קשרומחסנימעבדותבניין

שלואינסטלציהריהוט

והמחסניםהמעבדות

בת"אהמורסתחנותריכוז

לקציני"קשרקורסיםשנילעוד

שדרים 100שלמרוכזלאימון

למכשירי"קשריבשותסוללות 2000ל"
סוללות) 5 300מק"(לכל

(מצברים)רטובותסוללות 2000ל"

 '''אל 15,000 .-מצברים) 2מכשיר(לכל

לא'" 15,000 .-שונותסוללות 5000לעוד

שתיליצורב"הגבה",רעיון 1948בינוארקייםהיהכזכור,

 :היבשהבכוחותמסגרות"יסוד
(החי"מ),חיל"המשמרכוחותכלאתשיאגד-המשמר •

 '''אל 5,000 .-

לא'" 2,000 .-

לא'" 4,000 .-

לא'" 5,000 .-

 '''אל 7,000 .-

גבוהים.גיליםובניהעירוניותהחטיבות
הלוחמותהראשוןהקוחטיבותכלאתשיאגד-הח'ל •

צה"ל).חטיבות 12כ II(סהועודכרמל'גבעת', ,הפלמ"חכגון

וציוד"הקשרהשליטהבעיותלפתרוןהקשרשירותהצעות

ותפי"התכנוניתהגישהמבחינתהמענייןהבא,במסמךנתונות

 :בעוצבותהשליטהסת
למשמרצ'וד , 1

 18מק"תחנות 150

לנפותדיבורתחנות 10

 '''אל 15,000 .-

-. 2,QOO אל''' 

גנרטורים 75

איתות"ראייהפנסי 200

לאיתות"ראייההליוגרפים 250

 '''אל 2,250 .-

 '''אל 2,000 .-

 '''אל 2,750 .-

 '''אל 24,000 .-למשמרקשרציודסך"הכל

לחילצ'וד . 2

 18מק"תחנות 100

ש) II(תב 300מק" 200

(גבישי) 21מק" 600

טלפוני"שדה 1400

מרכזיות"שדה 80

כבל"שדהמייל 1400

ניידיםמכשירי"רדיו 100

לא'" 10,000 .-

ר IIלא 6,000 .-

 '''אל 9,000 .-

 '''אל 7,000 .-
 '''אל 2,000 .-

 '''אל 7,000 .-
א"ר·ל 6,000 .-

לא'" 47,000 .- לחילקשרציודסך"הכל

ולח'ללמשמרא'מובים , 3

-למשמרא.
לא'" 3,000 .-בדיבוראיש 500
ר IIלא 4,000 .-נוספיםשדרים 100

"ראייהאיתותמדריכי 130

ר IIלא 1,500 .-ימים) 16(משך

ר IIלא 8,500 .-למשמרסה"כ

I נ(רס"מפקד( t 

j ן(סרסגן( I J (סגן-ראשון)שלישI .... 

I 

 ) 4 (יסניצקס-ריכידמ
סמליס) 6 (איתות-ראייהמדריכירס"ריס) 12 (רסומדריכי-מ

ן

 I ~ו

י-אלחוטחמפק
ת)וטוראי 4 (ניות iמרכטיס)"רב 2 (טכנאיס

ס)יסמל 2 (

--
ו

 ,ועודספקידיטבחיס,אפסנאי/סגל ) 7 (תמשטרה-גדודי

1.2 
היוס).שללסגןות-ערך' Iשדרגהסגו·ראשיו,הינההשליששל(דרגתו .ב"גבעת-האלחוט"לקשרביה"סמבנה- 2ציור



קצינים-וסנומפקד

I I I 

 ) 13 (כיתת-הבסיס ) 18 (כיתת-המפקדה ) 6 (נהנים ) 7 (מכונאים

I I I I I 
 ) 19 (כיתת-דואר ) 13 (כיתת-המעבדות

I 
 ) 9 (קת"מכיתת I ) 19 (כיתת-מטכ"ל

 ) 19 (בסיס-האימוניםתת,כי

., 
 .מדריכי-אופנוע) 4ובהםרוכבי-אופנועהיוזובמחלקההחייליםמתוך 18 (החיל.שלהתחבורהמחלקתמבנה- 3ציור

-לחילב.
ימים 40למשךאיש 800

-כלליג.
 '''אל 32,500 .--קשרוסמלילקציניקורסים 2

 '''אל 22,400 .-

 :הנ"ללמסמךכתוספתשהופיעוהערותמספרולהלן

רשתבנייןעל"סמךגדודים, 20ל"הואהכוללהחישוב

 :גדודלכלכדלקמןוקשרשליטה

טואלחא,

 18במק"לפלוגההגדודמן

 300במק"למחלקההפלוגהמן

 300במק"לנכב"דמהגדוד

-300במקהרזרבילגדוד

 21במק"לכיתותהמחלקהמן

 21במק"לנכב"דמהמחלקה

 21מק" :לרזרבה

 19מק" :הדרכיםלאבטחת

(5) 

(15) 

(3) 

(2) 

) 27 ( 

) 12 ( 

) 4 ( 

הארץ)לכל 22 (

טלפוןב.

טלפוןעל"ידלהימצאחייבפלוגתימטהכל-

אזרחי.

(איןטלפוניםסידור-ומטההפלוגהמן

 , .).ש.ג-זולקביעהפירוט
 12ועורקוים 10בתמרכזיהפלוגהלכל

מרכזיות, 3הגדודשלבפלוגותסה"כטלפונים.

ואותולנכב"דטלפונים 12ועודטלפונים 36

כרזרבה.מספר

טלפונים. 10ו"מרכזיההגדודבמטה

 4-מרכזיות :בסך"הכל

.ך O-טלפונים

לג"כלי"רכב ).ש.ג-לשירות(הכננההכנסנולאג.

המשק.אגףע"יייעשהשהדברבמחשבה ,דודים

 ,בחיל"אימון IIלהנ"לבתקציבמקוםשאיןייתכן.ד

בחטיבות.בבתי"הספרייעשההדברכי

ולערים.למשמרטלפוניקשרכלכוללתההצעהאיןה.

אלף 40ב"קשרציודלקנותצריךבחוץ"לארץו.

 .'''אל

 , 1948אוקטוברלחודשלוח"הזמנים,מבחינתהגענו,עתה

לאכ"סראש"השירותשלממכתבו ,סעיפי"תקציבמספרולהלן
 :בגבעת-האלחוט)האימוניםמרכזאתכלללאזה(תקציב
לאשכאןלב(שיםלייי 1,000-ארגוניתקציב

ב"עודמשתמשיםלייי 1,400-אלחוטתחנות

לא"י)לייי 5,500-ומחסניםמעבדות

I 6 (קצינים ( I 

 ) 54 (מפענחים ) 54 (אלחוטנים

I 

 I ) 14 (טכנאים I ) 20 (באניות

 I ) 2 (רוכבי-אופנוע
מיוחדים.לתפקידיםהמחלקהפירוט- 4ציור
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קניות

ומצבריםסוללות

טלפונים

להדרכה

לקורסים

השירותלבסיס

לבסיס-ספורט

לייי 7,380-
לייי 8,200-

לייי 1,000-

לייי 78-

לייי 6,090-
לייי 1,200-

לייי-191

לייי 32,000-בערךס"ה

שהופיעמסמךפירוטע"ילעילהסעיפיםאתנסבירלהלן

 :התקציביתלדרישהכהסבר
 :הבאותההוצאותנכללוומחסנ'סמעבדותבסעיף •

שלבסכוםחטיבתיותמעבדות 15החזקתא.

לייי 1,500 .-

בסךהשירותשלהמרכזיתהמעבדההחזקתב.
לייי 3,000 .-

לייי 1,000-(שכר-דירה)המחסניםהחזקתג.

 :לצייןמעניין'ותקנבסעיף •
על-גביהמכשירלמתקוןשנדרשו ,-19למקלוחות 50א.

בנ"נ.אובג'יפוקשירתוהלוח

כבל.מייל 1,000ב.

לאיתות-ראייה.מפתחות-150ומורסמפתחות 200ג.

מבלגיה,לטלפוניםלייי 2,000 .-.ד

(לאיתות-ראייה).לדגלים""מקלותעבורלייי 80 .-ה.

מחו"למצברים 200נתבקשו-ומצבריסללותוסבסעיף •

"ראן".מביח"רסוללות-3,000ו

 500 ;מכשיריםלתיקוןלייי 300נדרשויסטלפונבסעיף •

ובמטכ"ל"בבית-הדר"צבאימרכז-טלפוניםלהקמתלייי
לאזרחים.ושכר-עבודה

ולמעבדות.לציודחוברות-לימוהלהדפסת-להדרכה •
ה-לקשרבתי-הספרלכלתקציבנדרש-לקורסיס •

 :באים
להח-לקיבוץושילמנואיש 120אומנו-בשפ"סא.

לחודש.לייי 1,800שםזקתנו

ל-לביה"סשילמנו-ההסתדרות-לפעיליס"בביהב.

 100למשל, ,ולכביסהלייי 3,000בחדריושימוש

לחודש.לייי

עוב--9ללמשל, ,שילמנו-בש"ך-מוניסבבסיסג.

החני-שללכביסה ;לייי 282בחודששכיריםדים

לתיקונים ;לייי 16עבורםולתספורתלייי 200כים

 .לייי 9ולקרחלייי 5שילמנו-החניכיםנעלישל
 :בתקציבביקשנוהשירותלבסיס •

איש 600בושיששלבסיסהכרחיכי ,חשמלישעוןא.

 .לייי 30-שעוןיהיה
 .לייי. 140-בחודששכיריםמטבחעובדי-3לב.
 ,לרצףסירבהאכסוןששירותאוהלים, 16לריצוףג.

לייי. 350-הגשמיםעונתשמתקרבתומאחר

לייי. 75נדרשולתרבות.ד

 :ביקשנוחד-פעמי,שהואשהודגשספורט,בסעיף •
בגדי-כדורגל. 24א.

 . 1כדורסלועוד 1כדורגלב.

 .לייי 12שלבמחיר , 2מדיצינייםכדוריםג.
 .....סכינים 15.ד

 :מעבדותלריךווטבסעיף •
(ביחד)לייי 100-מעבדהשולחנות 8א.

מיוחדיםכסאות-מעבדה 15ב.

ארונות 5ג.

אחתניידתמעבדה.ד

לכלי-עבודהארגזים 150ה.

לבדיקת-סוללותמכשירו.

לייי-67

לייי-80

לייי 500-

לייי 150-

לייי 150-

מתקנים

רשימהלהלןציוד-הקשר.לאכסוןמחסניםעלתחילהנתעכב

שלהציודאוכסןבהם ,מחסניםומספרמעבדותמספרשל

 /מטכ"ללבקשתונשלחה 1948מאוגוסט(התעודההשירות

 :שירות-אכסון)

גודלמס'

כתובתהמתקןשססידורי
ר"במ

הערות

לשירותשייך 40גרץרח'גרץ 1

הפקעותקציןע"יהופקע 22ו"סרח'ו"ס 2

חדרים) 4 (כנ"ל 289 128בן-'הודהבן-יהודה 3

כנ"ל 200 49גורדוןגורדון 4

כנ"ל-א"תבצפוןמגרשי-התערוכה,תערוכה 5

כנ"ל-תל-השומרבמחנהתל-ליטוינסקי 6

מחסנים) 4 (כנ"ל 150ב-תל-אביבראש-פינהבכבישבית-אוקסהורן 7

כנ"ל 60ת"א , 4מקוה-ישראלהומק 8

אלחוטמעבדת-פ"תבכבישליהלומיםבי"חיהלוס 9

אלחוטמעבדת-בני-ברקרשת 10

כלליתמעבדהבתל-אביבראש-פינהבכבישמוסךכצנלסון 11

שכירותמשלמיםלטלפונים.מלאכהבית-בתל-אביבראש-פינהבכבישהמסגרי 12

לייי. 120חודשית

 .קריתיע"ילנונמסרטלפונים.מעבדת-א"ת , 57וולפסוןרח'תנובה 13
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יעתהשירות-הקשר,שלומעבךוחמחסנ'סעלכאןעד

בבניין 1948במאי-21הלמןששכן ,למטה-הש'רוחנעבור

שלשכרלשלםמוכן"והנניבגבעח"ס."המקומיתהמועצה

ממכ-קטעזהוללילה".אגורות 65ועודלייי 1לפיאחדשומר

 ,השירותראשבשם'רושלמ')(משהק"'"זע"יהחתוםתב

 .למטה-הש'רוחשמירהבנידון

 5814היובתורנות-לילהבהםעוניםשהיוהטלפוןמספרי

למאי-14מהקוימוהשירותבמטהאלהתורנויות ;-6376ו

בגבעח'~סבניין-המועצההפקעתשלהרשמיהצד . 1948

ראש-השירותע"ישנשלחבמכתבסודרדלא-ניידי,כנכס

מאשריםהננו"בזה :גבעח"סהמקומיתלמועצהבמאי)-31(ב
והננולרשותנו,עברש'נק'ן,בשכונתהחדשהמועצהשבניין

(וכאן ...הבנייןמצבשלהמדויקהפירוטאתבזהלכםממציאים

הפירוט)".בא

שירות-שלדרישהובה , 1948לאוגוסט-17מתעודהולבסוף

לילה".שמירתל"פלוגתל iהמטכ/מןהקשר
 :מוצאיםאנוהשמירהובטבלת

I אנשיםמספר
לשמירההמתקןשם

 3"גורדון"מחסן
 5בשפ"סביה!/ס

'1 
סמלועוד, 18 מחנח-השירות,

לפעילי-ביה"ס

 5ההסתדרות

ביה"ס

מ"כועוד 12'סבש"ך-iנונ

 6השירותנזטה

 8"רשת"מעבדת

 6"יהלום"מעבדת

 6משדריםתחנות

והערות

גדודיתמשטרהביום

למחנ;רכאן(הכננה
בשרונה)השירות

בגבעח"ס

ברמלה

 :הערוח
ומחלות.חופשותבחשבוןלקחנולאא.

ם.,לאדרצופותות-שמירה,שע 8בחשבוןלקחנו .ב

מקרי-גניבה.קרוכבר ....ג

הררכה

חומרכאשרשבוצעו,קורסיםעלבדיווחנסתפקזהבפרק

כבר.שפורסמוהשונותב"תעודות"למצואניתןועשירבוסף

בשירותההדרכהפעילותאת'אןמסכם 1947שבתבסוף

 :למטכ"לומדודח
 :ו l1בוצ

r 

איש 100-מורסמחזורי 2 •

 28 ..-וסמליםלקציניםקורס •

 25-אלחוט-דיבורלמדריכיקורס •

נשל-(כולם 136-לאלחוטני-דיבורקורס •

וגבעח')עצ'ונ'לבנונ',פלמ"ח,לחטיבותחו

 150סטטיותבתחנותלא"דקורס •

 35חל-אב'ב-'רושל'סבקולא"דקורס •

 80-ב"אבינועם"השתלמויות •

I איש 554והוכשרוהתאמנוסה"כ

לא'חוח-רא"ה.אתתיםהכשרתשלפירוטבתעידהאין
והאנשיםשירות"הקשרבאחריותנכלללאזהשמקצועמסתבר

נשלחוואליהןהגיעומהןהיחידותבמצבותנכללושהוכשרו

חזרה.

לפב- lב-שהחלאימוניםמחזורהסתיים 1948למרץ-15ב

פעולותאתהמראהטבלהלהלןשבועות. 6ונמשךרואר

ההדרכה:

I קציני-הקשרI שבוצעוהקורסים/ 
שהוכשרוקציני-קשר

החטיבה

איש 30 :א"דא.החטיבתיהקשרקציןולנ'ג

בכפר-מסר'ק-'חבה 1(ךו'נררב

איש 30 :א"דכ.קציני- 3ועודרוש)

ב'בנ'אלגדודיים.קשר

בב'ח-אורןאיש 45 :א"דהחטיבתיהקשרקציןכרמל'

(מן)מנךלבלט'וס'

קציני-קשר 2ועוד

גדודיים.

אףזובתקופהבוצעלאהחטיבתיהקשרקצין

קורס. .(אלמוג)ורצמן'צחק

איש 60 (קורסים 2 :א"דהחטיבתיהקשרקצין

ביחד).(גולן)גולךשט"ןךב

קציני"קשר 3ועוד

גדודיים.

איש 120 (קווסים 2 :א"דהחטיב-הקשר,קצין
ביחד) 4עוד,ורוברטתי

גדודיים.קציני"קשר

קר'ח'

גבעח'

אלכסנךרונ'

קורסהנראהכפיביצעהחטיבתיהקשרקצין

החמ'שה-במעלהא"ד-'מע(קל'בנראר'אל

קציני- 2ועודעך)

גדודיים.קשר

בוצעואםברורלאהחטיבתיהקשרקציןבולגר'ס
כלשהםקורסים-מ(ולוב'ץואב'ש'

 5ועוד ) 1948מרץ

עצ'ונ'

'רושל'סקו

גדודייםקצי~י"קשר

עודהמנותקובנגב

שרמן).(ל'אוןקצין

(הוכ-א"דקורסים 2א.'הושועהקשרקצין

איש). 38שרו(שוקה).מקובר

הוכשרואיש 12עודב.

לשריון·
למרץ-23בא.הסתיים-

מדריכים. 7עם

 .איש 45גמרוב.
נערךהסיוםב.תמרון

שלאמאחרביחידות,

מכשירימספיקהיו

 .בביה"ס 18מק"

מורסקורס

 3מס'

מאוהפעילהלהיותאמורההיתה 1948בראשיתההדרכה

 :תכנון-ההדרכהעלהבאהמסמךכךעלויעיד
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I סרו-פ"כוI 

I )3קצינים-מפקחים ( I l סמלים-מפקחים) 6 ( I L I 

I 

 I ) 24 (מפענחןת I I ) 29 (אלחןטנים I ) 10 (פקיךים
.1 

 ) 8 (טכנאים I I ) 4 (ןמקשריםקןןנים I ) 8 (מרכזניןת

 ,במטכ"להקשרפלןגתמבנה- 5ציןר

בפברואר).-3ב(ייפתחאיש 60- 3מס'מורסקורסא.

 ,)"אבינועס,,(איש 60- 2מס'השתלמותב.

בפברואר)-7ב(לקשרחטיבתייםבתי-ספר 4פתיחתג.

(בעציוניח"ובפלמ ,גבעתי ,אלכסנךרוני ,בנוני'בל

מקומי).בי"סישכבר

 :יהיובביה"סהמפקדים
תירוש)בה 1(ךוינרךב-בלבנוני

למוג)א(ורצמןיצחק-בגבעתי

רוברט-באלכסנךרוני

בורוכוביץ.אריה-בפלמ"ח

 :שלבי-אימוןשנייהיו
ובטלפונים.ברדיודיבורלימוד :הראשון •

יתבצעהתרגול ;המקצועותיתרלימוד :השני •

בגדודים.

ייקבע).מועד(איש 130-איתות-ראייה.למדריכים.ד

בנפר.דייקבעוומועדהיקף-לנפותבדיבוראימוןה.

לפי(ד"אה jלמטכ"להשירותמדווח 1948באפריל-13ב

ומשכובשפ"ס ) 4(מס'ל"אבינועס"קורסשמתקייםדרישתו)

 • 54החניכיםומספר 7המדריכיםמספרשבועות. 6

יעידועל-כך ,אינטנסיביתכהההדרכההיתהתמידלא

ל- "!"הצילובקריאתראש-השירותפונהבוהבא,המקרה

מאחרוזאת ) 1948יוני I>. 6 (במטכ"לואג"מאכ"אראשי

שהוכנוולאחרלאימוני-קשר, 17בנינערים 200שהבטיחו

"השכלהבעלינערים 76בס"ההופיעווציוהמדריכיםעבורם

מהם 15 ...נשלחולמהבכלליודעיםשאינםמעממית,פחות

שישהתוךלהקיםאפשרותכל ,לכן ,רואהאיני ...השארנו

ראש-מסייםאלובמלים " ..חטיבתיות,מחלקות-קשרשבועות

הכללי.המטהלאגפיפנייתואתהשירות

וסמלי·קורסי-הקציניםעלמלספרהיריעהכאןתקצר

רצופהבשרשרת ,רבבכישרוןבוצעואלהקורסים ;הקשר

"אבינועס"קורסיאתמשלימיםהםכאשרהשירות,צורכילפי

הקשרים.משפחתהיא ,"משפחתית"אוירהויוצרים

16 

תקבים-כוח"ארם

ב"קשרתיארנו 1948יוניעדמפקדת-החילהרכבאת

החדשהתקןפירוטאתנציגזהבמאמר .) 81 (' 9ואלקטרוניקה"

באוקז,וובר-14בהכלליהמטהע"ישפורסםכפיומרכיביו,

אתסייםשחיל-הקשר ,לדעתחשובזה,לתקןבמבוא . 1948

חיילותחיילים, 2,587שלמצבהעםהשחרורמלחמת

חלקיצוטטלהלן .) 1949מרץלסוףנכון(הנתוןומפקדים

 :החדשמהתקן
 :הואחיל-הקשרךקיתפ , 1

לכללשירות-הדואר,מחוץהקשר,צורותכלאתלספקא,

במקבילויחידות-שירותולסוללות ,הגדודיםלמטותעדהחילות,

באח-החייליםדוארהיהלאעדייןהשחרורבמלחמתכזכור,(

 . ).ש.ג-חיל-קשרריות
מעבדותולנהל ,ציוד-קשרלכךהזכאיותליחידותלספקב.

מכשירי-קשר.ולתיקוןלייצור

קשרים.ולהדריךלאמןג.

עליהן.ולפקחתחנות-שידורלהקים.ד

 .הדוארשלוהטלגרףהטלפוןמחלקתעםפעולהלשתףה.
האזרחי.

 .) 1ציור(ראה' :החילמבנה . 2
fהקשרקציןה;ןאאחה"סגן-אלוףרקהיה-החילמטהנ

קצין-מבצעים ,סגן :רבי-סרנים 3הועמדוולעזרתו ,הראשי

המבצעים,לקציןעוזר :סרןבדרגתקצינים 8וקצין-מנהלה.

 ,)מ"תק(מיוחדיםלתפקידיםקציןהדרכה,קצין ,תכנוןקצין

קצין-קישור ,סטטי)(לטלפוןקבועלקשרקצין ,שלישותקצין

לציודמקשרקצין ,מבצעים)בתכנוןלסיוע(באג"מ,במטכ"ל

אג"א), jמטכ"לעםבציוד-קשרומטפלהמנהלהלקצין(כפוף

קציןפקיד ,למטבחאחראי ,ראשיפקיד :רבי-טוראים-3ו

ראשי.קשר

:Jf תל-אביבבסביבותלקשרבתי-הספר-האימוניסבסיס

ראה( "גבעת-האלחוט"באחדבבי"סכולםרוכזוועתהפורקו,

 .) 2בציורביה"סמבנה

אז,קיימותהיולאותת'אלוףמשנה"וףלאשזרגותלציין,ישכאן •

 ,ל Nלרמטכמתחתזרגות 2בס"ההיתהף"אלווגטוזרגת



הפלוגהמפקד

רס"ן-חזיתיוקצין-קשר

 t Jיחידתירס"ל Iסרן-כ("פסגן ~

1 . I 
רציםכיתתטלפוניםכיתת

 ) 13 (אלחוטכיתת
 ) 14 (ונהנים ) 17 (וקוונים

 ) 11 (מפענחיםכיתת

1 1 I 

 ) 9 (כזיהומומשרד-קשרכיתת ) 6 (ביטחון-קשרכיתת ) 6 (ומחסנאותאפסנאות

-" ) 11 (טכנאים
/ 

1 

חזיתית.קשרפלוגת- 6ציור

החיללכלמשותפתהיתהזומחלקה-תחבןרהמחלקת ...

 .) 3בציורמבנה(ראה

עודולעזרתם"מדופלמים"טכנאים 14-הטלפוןמעבדת ...

אח.דונגראחדמסגרבתקןהיוכמו-כןעוזרים. 14

סמלים, 4ובהםקווני"שדה 76כללה-הטלפוניםיחידת ...

טלפוניסטים. 24 ,רבי"טוראים 18

כזכור,למעבדת-אלחוט).(הכגנה-המרכזיתהמעבדה ...

המרכי-ובת"א.בארץמקומותבמספרסניפיםזולמעבדההיו

 110 ;ראשוןסגןבדרגתראשי-מעבדות 5 :הםהמענייניםבים

צלם,ועוד ;שרעטים 2 ;מסגרים 3 ;סמלים 10מהםטכנאים,

מקצוע).מכל(אחדונגרמכונאי

שנשאר"השריד"היא-מיוחדיםלתפקידיםהמחלקה ...

 .) 4בציורפירוט(ראהים"דעונ"הגמרשת

לרשותקשרגוףהיתה-הכלליבמטההקשרפלוגת ...

עצמההגבעהעל"הגבעה".למרגלותברמת-גןששכןהמטכ"ל,

עודהפלוגהשל"בית-הקשר"היהכיום) 21הקשת(ברחוב

 .) 5בציורראההפלוגה(מבנהאחר"כךשניםמספר
 .) 6ציור(ראהחזיתיתקשרפלוגת ...

באותוומספרןבמיוח.דמעניינותהחזיתיותהקשרפלוגות

 : 4היהזמן

כרמל)משההאלוף :(מפקדההצפוןחזית

אבן)דן:האלוף(מפקדה·המזרחחזית

אילון)צביהאלוף:(מפקדההמרכזחזית

אלון)אל.יג:האלוף(מפקדההדרוםחזית

שהיהחזיתי"קשר"קציןהיהחזיתיתקשרפלוגתלכל

פלוגת"הקשר.מפקדגם

 .) 7ציור(ראה'ומחוזיתחטיבתיתקשרפלוגת ...

והמ"החטיבותבמפקדותשימשוהחטיבתיותהקשרפלוגות

מחוזותמספרועודחטיבות 12אזהיובצה"לכאשרחוזות

המר"ההגנהמבחינתהמדינהשטחכלאתשכללו ,מרחביים

קשרי"אולםהקשר,-חילשלבשיוךהיוהפלוגהחייליחבית.

 1948יוני(בחודשעצמםהגדודיםבמצבותנכללוהגדודים

שהפלוגהלצייןמענייןגדודיות).קשרמחלקות 35בצה"להיו

הקשראתלקייםכדי ,לגדודכיתת-קשרהורידההחטיבתית

המרחבילפיקודהמטכ"לביןאולםבשטח,הגדודמןאחורה

לחטיבות.הפיקודביןתמידלאואףכךהדברהיהלא
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" 

ן)ר(סבתייחטשרקןיצקן"פמ

 ) 1 (משמעתסמל Iאשןן)ר(סנן-פ"מסנן

. 1 1 

I I 

ם)ניעןפנןא 5מהם , 10 (ציםרכיתת ) 7 (םיןנפטלתתיכ ) 20 (אלחןטכיתת

I I I 

 ) 8 (יסנאלחןט ) 6 (נחיםפעמ ) 6 (ם-אלחןטניםינהנ

I I I 

 ) 4 (משרך-קשרכיתת ) 3 (ןתינורכזב ) 4 (סינאכט ) 2 (מחסנאים

 .חטיבתיתרקשפלןגתמבנה- 7ציןר

מיכום
,. 
, , 
יהארגונהקשר ;ה"נ"ההגארגוןשליציר-כפיו ,בן-טיפוחיו , .

כהמ-לצה"אתריהגדלממנוסאיןשעדהדוקכההואביניהם

בדרךאבולוציו-שהתפתחהמשך ,"גנה"ההלשהטבעישכה·

לפוע"הואהמודרניהעבריהריבוניהצבאיהכוח ...מתוכהנית

שנוצרהאל, l'ש-ץ lבאהיהודיתהדמוקרטיתהחברהמןיוצא"

II יםל-נמבעבודתII מדבריצוטט( ."הציוניתהתנועהראשיתמאז

 ,)'פ lמא'

קטעבציטוטונסתפק ,זהמאמרסיכוםלמליםנרבהאל

משירות-גםוכןלצה"לעדהגנההמןההמשכיותעלהמצביע

 :חיל-הקשרלעדהקשר

שלההיסטוריתההתפתחותשלמובהקמוצרהוא ..."צה"ל

הואל IIצהכיבעלילמוכיחיםהממצאיםכל ","ההגנה"ארגון

לאלקטרונאים!הודעה
, 

יפנו-הירחוומנוייעללהימנותהמעוניינים

מס'ב'רח'הביטחוו,משרדשללאורלהוצאה

פנייהשלבמקרהההפצה).(מחלקתהקריה , 29

המחאת-דואראוהמחאהלצרףיש-בכתב

מדויקת.כתובתןלצייוי, l/ל 24סדעל

 !ןאלקטרןניקה""קשרעלמנןיהיה-אןפקיםלהרחבת
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מפקדהעלהכרמל,עלה"מצודה"באזורתמוקםאשרמיוחדת

בוהמידעסוגלגביחוליותיהואתהרשתאתלהנחותהיהזו

מעוניינת.היא

תחנות"שלרשתלהקיםד"ןמ'הציע 1941באוגוסט lSב"

ובאזורבשומרוןבח'פה,בדרוס, :בארץאזורים 4ב"רדיו

שלחולייהתהיהכזה,"תא"ריגול"אותחנהבכל ,-שאןכ'ח

 :החולייההרכבלהפעלתה.אנשים 5-4
המ"המידעאת"הופך" :תפקידיו(בין'חוליהמפקד •

ל"כתב"סתרים").לשידוריועד

"שדרים").(נקראואלחוטנים 2 •

"מודיעים", 2 •

נאמר , 1942ביונישהוגשהרשת,ארגון,אודותבדו"ח

הואהרשתלארגוןהעיקרייםההכרחייםהתנאיםאחדכי

כושר"פעולהבעליוהינםביניהם,קשוריםה"תאים"שאין

מרכזי,למקוםהמידעאתמעביר"תא"כלבשטח.עצמאי
 .) 2בכרמל(למפקדהכלומר

ולתמצתלערוךמידע,לאסוףיהיה"תא"כלשלתפקידו
וההצפנההעריכההמפקדה.אלבכתב"סתרולשדרואותו,

(כתבי"הסתר)הצופןאתיקבלאשרהחולייה,מפקדע"יייעשו

ביצועעלתורהוהיאהמידעיפוענחבמפקדהמהמפקדה.

בהתאם.בשטח,המשימות

 :הבאהציודאתלהכיןצריוהיה"תא"בכל
ה"ולמיקוםהציודלאחסנת"סודיים"מחסניםשני •

תחנה.

למצברים.מטען •

למכשיר"הקשר.רזרבייםחלקים •

הגרמני.הצבאשלומדיםערביותתלבושות •
קל.נשק •

ומצלמות.משקפות •

גםשיהיהתוכנן,וכןלא"י 35 .-בןתקציבהוכן"תא"לכל
למקרהאמריקניים)ודולריםגרמניים(מרקיםזרבמטבעכסף

גרמני.כיבושתחתפעולהשל

כידרשוהואכאלו,תחנות 4להקיםד"ןמ'הציעכאמור,

למשימה.להכשרתםקורסיעברוהאלחוטנים

 , 1941באוקטוברהראשונית,ההצעההגשתלאחרחודשיים

לפעולהמיוחדותמחלקותשתיגםולהפעיללאמןד"ןהציע
ד"ןהחליטאז .) 3נגנזה(הצעתואולםקוי"האויב,מאחורי

ובחו"בחוריםהודרכווביוזמתוהרשתאתלהפעיל
מה"הגנה".מדריכיםע"יבקורסי"מורסארץ"ישראלייםרות

ד"ןמשההרדיו.ציודאתגםסיפקה"הגנה"ארגון

במ"וסיירלראשי"החוליותההדרכהחומרבתרגוםעסקעצמו

 ) 1 (הפלסטינאיתיי"התגבית

) The Palestine Scherne ( 
גביסא"ל

במלחמתהגרמניהצבאנגדבארץ"לשראלשפעלהרשת"רדיונתארזהבמאמר
היהודית.והסוכנותהבריטיםביושיתוף"פעולהתוךהשנייה/העולם

היישובעמדכאשר , 1943עד 1941משנתפעלהזורשת

מצר'סדרד ,"'אלהגרמנייםהכוחותפלישתשלסכנהבפני

היהו"הסוכנותביןשיתוף"פעולהנוצרואז ,'כ'סוחצי"האי

במזרח"התיכון,הבריטייםהצבאייםהשלטונותלביןנא'"דית

הארץ"רשת"הרדיוגםהופעלהזהשיתוף"פעולהובמסגרת

הגרמנית.הפלישהבבלימתלסיועישראלית,

התקופה

שלתקופות"הבריתלבעלותהיוהשנייה"העולםבמלחמת

הראשו"הארבעיםבשנותהגרמנים.נגדבמלחמתןוגאותשפל

לרוס'המזרחהפרצוכאשרבשיא"כושרם,הגרמניםהיונות

בפיקו-באפר'קה,המערביבמדברבמתקפהופתחו ) 1941(יוני

מצר'סבשעריאל-עלמ"ן.לפנינעצרוהםרומל,הגנרלשלדו

ממש.'

הב"החליטוגרמני,כיבושאיים '''אעלכאשרההם,בימים

והרי"הכרמלבאזורנו,להגנהלהתארגן ) 1941שנת(בסוףריטים

להקיםכגנההיתההגרמנים.לעצירתכקו"מגןלשמשנבחרו

היישובעלתישעןאשרואיתנה,חזקהמצודת"מגןהכרמלעל

נגדותילחםהבריטיםע"יתתוגברהמצודה ;בארץהיהודי

(שקיב"המצודהלהקמתההצעהבשעת-הצורד.הגרמניהפולש

ע"יהוכנה"מצדה")נקראהובארץ"טוכרוק"הקודשםאתלה

הסוכ"ע"יהבריטיםלפניהובאה,היאראטכרו'וחכןשדה'צחק

במז"המצבכן-גור'ון,ךוךאזעמדבראשהאשרהיהודית,נות

היהודיוליישובבכלל,הבריטילצבאגורליאזהיההתיכוןרח
חיוני.שיתוף"הפעולההיהולכןבפרט,בארץ-'שראלהקטן

(שרחוק),שרחמשהנבחרזהשיתוף"פעולהעלכממונה

מטעמושעסקוהאישהסוכנות,שלהמדיניתהמחלקהראש

(זס-ש'לוחראוכןהיההבריטי,הצבאשלטונותעםבתיאום

שלהמדיניתבמחלקהמיוחדיםלתפקידיםהמדורראש ,)'לכ

הקמתהתפקידאתך"ןלמשההציעש'לוחמרהסוכנות.

ב"תפעלאשרברדיו,המצוידתרשח"מודיעיןשלותפעולה

שנפצעלאחרחודשייםזה(היההבריטים.עםשיתוף"פעולה

עינו).אתאיבדשםבלבנון,הפלמ"חשלבפעולה"ן lמ'

 .,האופרטיביתכנית,חת

למש"קשורהשהיתההבריטית,המרכזיתהמודיעיןמחלקת

לה" , 1941בקיץהיהודיתלסוכנותהציעההבריטי,רד"החוץ

"שידור,תחנותבאמצעות"מודיעיןרשתהארץבתחומיקים

תי"שהארץבמקרהידיעות,להעברתמרכזיםתשמשנהאשר
כאמור,ך"ן,משהעלהוטלההמשימההגרמנים.ע"יכבש

הגרמניים,הכוחותבעורףשתפעללרשת"ריגול,הכגנההיתה

למפקרהמודיעינימידעותעבירעל"ידם,הארץכיבושלאחר
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כ-טמוןקבשכונתדירהשכרהואבארץ.קימות-האימון

המרכזתהתחנהמוקמהושםכיום)ח"מהפל 'רח('רושל'ם

נטים'סרגשניכאלחוטניםעבדובה ,הרשתשלהראשונה

בריטיים.

אלחוטקורםיום Iח~הרשתארגון
ה-כרונולוגי),סדר(לפישוניםממסמכיםקטעיםנביאלהלן

הרשת.ארגוןעלמספרים

 lוב- , 1941באוגוסטהראשוניתהתכניתהוגשה ,כזכור

דור')בק'ע(כנראה'עקבמגיששנהאותהספטמברלחודש

קטעולהלן ,שילוחלראובןאלחוט"לקורס"תקציבשלהצעה

 :ההצעהמתוך

 .ימים 55-הקורסמשך-

מחברי )ובחורותבחורים( 20-החניכים-מספר

ה"הגנה".

 • 4-המדריכיםמספר-

 :הנדרשהתקציב-
בקורסהאנשים 24לאחזקת 8

והובלותלנסיעות 8

(צריכת-זרם)לחשמל 8

באלחוטלמתקן-אימונים 8

 )קשרלא(שונות 8

י."לא 313 .--

לא"י. 49 .--

 .לא"י 15 .--

לא"י. 100 .--

 .לא"י 213 .--

לא"י. 690 .-בסך-הכל

נערכרומטעמוהבריטיהצבאסיפקהקורסלמימוןהכסףאת

כ"מור-החניכיםשללהסמכתםהסופיותוהבחינותהפיקוחגם

סיסטים".

רמהעלעמדהוא ; 1941בספטמבר-26בנפתחהקורס

אחר-שפעל ,משובחחבר-אלחוטניםוהכשירגבוההמקצועית

בלתי-חוקית.לעלייהוב"מוסד" ,בפלמ"חב"הגנה",כך

ולהלן ,חניכים 18בהצלחההקורסאתסיימוהמקורותלפי

 :ומקומות-מגוריהםשמותיהם

םימגורמקוםםש

מעוז-חייםשלאוכרחנן • 1

מעוז-חייםרופאמלכה . 2

עין-חרודוסקיברגלירות . 3

גבעטרטקובררות • 4

יגורבורשטייןשלום • 5

יגוריעקוביצבי . 6

חיפהאורבךאביגדור 7.

חיפה ,בן-אריהיונה • 8

קיסריהשבתאיאברהם . 9

אביחילקמינרנתן • 10

אביחילרייזררות . 11

כפר-ויתקיןארזייגאל . 12

תל-אביבהכטמרים • 13

תל-אביבפלשמשה • 14

הרצליההלפריןשולמית • 15

גן-יבנהזסובסקיאהרון • 16

תל-אביבגניזישמואל • 17

ירושלים ),' (דייןרות . 18
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לעבודהשיבוצםעםאחר-כההצטרפוהקורסבוגרי 18אל
 :חוטניותלאשתיעוד ,בתחנות

קוסובסקי.שרה . 19

 .מאיריונה . 20

 :כללההלימודיםתכנית
 .במורסושידורקליטה •

ולתורת-הרדיו.לחשמלמבוא •

החניכיםלמדוזאת(ובנייתםומשדריםמקלטיםתיקון •
 ,-אביב)בתלפ"ןמכםעל-שםהמקצועיבביה"ס

וקודים.בכתבי-סתרשימוש •

ב'גדורא ,הקורסמבוגריאחדעםשוחחזהמאמרמחבר

מזכרונותיו.נביאולהלן ,) 5 ()וראכיום(ורבךא

במהירותהקורסאתהבוגריםסיימודורב'גאדברילפי

"קבוצה"כל(,דקהלקבוצות 24עד 22שלושידורקליטה
ב"בניני-בביתןהתקייםהקורס .)אותיות 5כוללתבמורס

"מדורים"לחולקהארוךהביתןב,ב'ל-אתבצפוןהתערוכה"

כמקום-שימשמהביתן;שלישושקיםסדיניםשלמחיצותי"ע

כחדר-שימשוושני-שלישולמדריכיםלחניכיםמגורים

אזנ- ,מפתחות-מורסעםארוךשולחןאש,מרהותקןבולימו,ך

ב-שירות-הקשרשלציוד(מורסלהדרכתואמצעי-עזריות

מיטבלפיד"ן,המששלכמשרדושימשקטןחדרון .)""הגנה

הואמהםמדריכים,שלושהלקורסהיודוראב'גשלזכרונו
רחבעםועוזרו ,הראשיהמדריך ,םרוזנבלופרץ :שנייםזוכר

למפ-יותרמאוחרהוצנחוםלנבזרו(פרץ ,מ'ר)(ע 'קובםלדזב

לקשר).כמומחה ,ב'וגוםלב'הו'טטשלקדתו

התכ-נלמדהחודשייםבמשךחודשים.שלושהארךקורסה

השלישיוהחודש ,השולחןלידהמעשיתוהעבודההעיוניתנית

בשטח.מעשייםלתרגוליםהוקדש

הירקון.עלבשייטשנערךרומנטי""גולתרזוכרורדב'גא

ל"מזודה"חוט-אנטנתלחברצריכיםהיובסירהובחורהבחור

מכ-היתה(ה"מזודה"למרכזתבעורקולשדרשייט,כדיתוך

 .)הגנה""הארגוןשלהמחתרתישיר-הרדיו

זוגהארץ.אזוריבכלתחנותמקימיםהיודומהבצורה

לגגעוליםהיוחםנפרדת.כניסהבעלחדרושוכרנכנסהיה

וכראנטנהומחברים )וכדומה-כביסהתליית(כלשהיבתואנה

 ...למרכזתקשרהקימו

מתאמניםהיוכידוראב'גמספרעצמובקורסהלימודיםעל
נרשמותהיוה"קבוצות"ביום.שעותמספרוקליטהבשידור

מקומות-מציאתשלבעיההיתהדוראב'גלדבריבאנגלית.

במוסדותלסדרםהיתההשאיפההאלחוטנים.עבורעבודה

הממש-משרדי ,ת"אעיריית ,חברת-החשמלכגוןבורייםיצ

 .וכו'נוטרות ,לה

לקורס-קשךיל j::במקהקורסנוהל ,דוראב'גשלדבריולפי

ה-אחר-כריצאוממנו("גדעון"בשםשנקראהגנה""השל

 .)החשאיתההעפלהברשתשעבדו ,גדעונים""

מענייניםמסמכיםנמצאו "הציוני"הארכיוןמסמכיבין

בי- ,הרשתואודותבמגרשי-התערוכההקורסאודרתשונים

 :ניהם

:Jf תחנות 3 :התחנות 4בתתשהרשלמרשם-אלחוטטיוטת

 ,יםלרוש'בואחתאב'ב-בתל



-בתלהתערוכהביתןאת(שהשכירבלק'ן "ממרתזכיר)ג

שימושעבורלא"י 15שילמושלאעל ,הקשר)רסלקי'באב

בחשמל.

לפי ,תחנות 7ד"ןמ'שלה"רשת"מנתה 1941שנתכסוף

 :הבאהפירוט

המפע'ל'סמקוס Iמספר
העבודה ~

ד"ןרות ,הבריטייםהסרג/בטים 2'רושל'ס • 1

 .גנ'זרושמואל(המרכזת)

פלש.ומשההכטמר'סתל-אב'ב . 2

 .רופאומלכהשלאוכרחנןמעוז-ח"ס . 3

 .ברגל'ולסק'רותחדרה • 4

 .טרטקובררותגבע . 5

אורבך·ואב'גדורבן-אר'ה'ונהח'פה • 6

 .קוסובסק'ושרהבורשט"ןשלוס'גור.ד

-4לתחנות-7משובהרשתצומצמה 1942בינואר-17ב

ובעמק-ר,'רדן·בח'פהבתל-אב'ב,בחדרה, :תחנות

 :הרשתארגוןלהשלמתהצעהמצאנותקופהמאותהבמסמך

קשים.בתנאיםלעבודהבוספיםאלחוטניםאימון •

ו-סליקיםומקורות-כוח.מטעני-מצבריםציוההשלמת •

חלקאוהרשתשתתגלהלמקרהרזרבייםמכשירים

ממנה.

נוספתובתעודהתקציבים,דורשתפעילהשרשת-רדיומובן

התחנה(כנראהאחתלתחנהחודשיתתקציביתהערכהנמצאה

 :במעוז-ח"ס)
לצייר-הרריי).(הכינהלא"י 10 .-לאלחוט-

לא"י. 6 .-לעובריםמשכורת-
לא"י. 3 .--שכר-דירה-

 .לא"י 0.5-ומצבריםחשמל-
לא"י. 203 .-שלחודשיתקציבהרשתלכלנדרשבסה"כ

ל-לבריטיםזסלנ'ראובןשהעבירכספימדו"חחלקלהלן

 : 1942בפברואר 3בתאריךתשלום

v 

שכר-ד'רהשכר-לעובד'סהתחנה

לא"י 4 .-לא"י 16 .-'רושל'ס

לא"י 4 .-לא"י 10 .-תל-אב'ב

לא"י 7 .-לא"י 15 .-ח'פה

לא"י 3 .-לא"י 15 .-חדרה

לא"י 3 .-לא"י 6 .-מעוז-ח"ס

 .לא"י 3 .-בסךתחנהלכלחשמל

 , :מוצאיםאנוהרשתשלבינייםנדו"ח
ברזרבה. 2ועודפעיליםאלחוטנים 7קיימים •

 :הםבנפרדתחנהכלתקציבי •

 •לא"י 14 .--לת"א
לא"י. 21 .--לחדרה
לא"ר. 24.5-לח'פה

לא"ר. 30 .--ל'רושלרס

לא"ל. 12 .--למעוז-ח"ס
לא"ר. 100 .-עודנדרשותהרשתלכל

לא"ר. 150 .-דרושותולמשרדלהדרכה

לא"י. 140 .-ו"תיאום"לאינפורמציה

ל-שנשלחה ,בריטית-האזנהחולייתשלתלונהגםמצאנו

שידרהברשתאחתתחנהכיהתלוננוובהד"ן 'מעבורזסלנ'

תח-וכיממול,לתחנהפרטיתדרישת-שלוםשעת-הקשראחרי

הוסיפויוניבחודששנקבע.התדרמןסטתהברשתשנייהנה

 6ברשתכעתהיותחנות 4ובמ,~,;םתחנותשתיעודלרשת

 ,בתל-אב'ב ,בחדרההתחנותויתר ,ב'רושל'סהמרכזת:תחנות

ובמעוז-ח"ס.ב'גורה,בח'פ

לרשתנכנסהובמקומהב'גורהתחנהנסגרה 1942יוניבסוף

בגבע.התחנה

לניןהיהודיתהסוכנותביןשיתוף-הפעולהתקופתנסיום

נשלח , 1943מרץבחודשהרשתפעילותהפסקתועםהבריטים

משהאלבקה'רהבריטישירות-המודיעיןממטהתודהמכתב

עמוקההערכההכותבהביעובוהיהודית,בסוכנותשרתוק

שפעלו , Palestine Schemeה-רשתולחבריהסוכנותלאנשי

גבו-אישיתורמהוברמת-ידענאמנותהפגנתתוך ,בהתנדבות

 .ביותרהות

 :וליים Wוהסרותהארות
 :זהלמאמרהמקורות ) 1 (

 .) 1972 ( 'סלוצק "- )'נ(כרךההננה"תולדות"ספר-

 .) 1963 (נאואר "- " 1945-1939ומחתרת"ריפלומטיה-

 .) 1971 (טנתש'-דיין""משה-

 .) 25/359(תיקבירושליםהמרכזיהציוניהארכיוןתיקי-

 .) 1973 ( ("דרות- " ..."ואולי-

 .) 1969 (חשנ'הא'-למארס"אחתעין"-

חשנ'ה.א'-המיוחדים"המבצעיםמינהל"-

(אורבך).אורראנ'גדומרעםשיחה-

עליואםויכוחכן-עלוהיהבתכניתנקבעלא ("דמשהשלמיקומו ) 2 (

משםולרכזהנרמנייםהקויםמאחוריהתחנותהפעלתבעתלהיות

ומשםהר-הגרמלעלהעליונהבמפקדהלהיותשעליואוהרשת,את

 .על-ידווהוכנושאומנוהחוליותועלהתיאוםעללפקח

מטעםתכניותאישורעלממונהשהיהר'ד,לקולונלהוגשהזותכנית 1:1 (

ורקהתכניתנננזהשנאמר,כפיאולם ."'אבהבריטיהמודיעיןמשרד

ואזלפלמ"ח,לביצועונמסרההתכניתהוצאה 19 ' 12יוליבחודש

שלהערבית"ו"המחלקההגרמנית""המחלקההמחלקותשתינקראו

 .ןאנ'דשמעוןעמדובראשןהפלמ"ח,

שלהמרכזתהתחנההוקמהל'סב'רושד"ןשהומרותשלבביתם ) 4 (

 .בתחנהכאלחוטניתלעבודרותהחלההקורססיוםולאחרהרשת,

עבדלאלמעשהאךבח'פה,בתחנהלעבודהאמנםשובץאנ'גדור ) 5 (

הפעילשםשבסור'ה,לחאלנהועבראלאהארץ-ישראליתברשתממש

ב-החבוימחתרתי(מכשיר-קשר"מזורה"באמצעותתחנת-רריו

היהמייורעאינוואולםארץ-'שראל,עםבעורקעבדהואמזודה).

בח-כקצין-קשרשירתבמלחמת-השחרורמולו,שעבדהאלחוטן

 • 9טיבה

231 



האדים""הקי
גביסא"ל

בשנתבירושליםלראשונהנולדאויבות,מדינותשתיביןאדוס""קושלהרעיון
(בשנתהלוביהמשוסאסוןאחרידיין,משהלשעברהבשחוןשרהציעכאשר • 1949
אסונותהישנותלמנוע(כדילמצריםישראלביןישירשלפוניקשרלהקים ) 1973

מפקדיסביןישירקשירת-קשר ) 1949(בשנתשיזסלאחרשניס Z4זההיהדומיס),
הקמתלפנישנה 1Zכ-(וזאתבירושליסשלפון-שדהבאמצעותוירדנייסישראלייס

שלהצעתועל-פיהאמריקני,הלבןהביתלביןהרוסיהקרמליןביןהאדוס"קו IIה
בקובה)."משבר-השיליס"בעקבותקנךי,הנשיא

שרטוטים,ובעזרתהמפהעללשחזרמנסיםאנוזהבמאמר

בי-קיימיםשהיוהשונים,האדומים""הקויםשלתולדותיהםאת

הירדנית.ההאשמיתהממלכהלביןנינו

 194 &שנת •

שללתוקףכניסתהאחרינסלל ,בארץהראשוןהאדום""הקו

זוהיתה . 1948ביולי-18בל'רדן'שראלביןהשנייהההפוגה

אל-לעבדאללה ,ד"ןמשה ,'רושל'סמחוזמפקדשלהצעתו

טלפוןקוביניהםלהתקיןהמזרחית,'רושל'סשלמושלה ,תל

הצ-שניביןאפשריותאי-הבנותעל-פנילגשרכדיישיר,

בלתי-נעי-הפתעותולמנועשוניםבירוריםלאפשר ,דדים

הישיר".ה"קובשםזהקו-חירוםנקראיום-יוםבלשוןמות.

שביתת-הנשק,ועדתבמשרדימוקמועצמםמכשירי-הטלפון

סללצדכלכאשרהצדדים,שניהשתתפוהקושלובסלילתו

נעשהוכאן'פו,שערלידההפקר,לשטחעדהואחלקואת

קוראיש(אם .) 1ציור(ראההקשרוהוקםהחוטיםביןמחבר

לפרסםמאודנשמחהמחבר,אתעשהמילנולספרשיוכל

 .)!זועובדה

 1951שנת •

יח-טובלמצבל'רדן'שראלביןהיחסיםהגיעוזובשנה

שנסללואדומים")(,,קוים'קוי-טלפון 4הםלכךועדותסית,

(הקוההפקרלשטחעד ,הואמצדואחדכלהצבאות,שניע"י
הקוים.ארבעתמפורטים 1בטבלההירוק).

הטורעלנותבהואלג'נ'ן,משמרת-עפולהשביןלקובאשר

הראשו-העולםבמלחמתעודהתורכיםע"ישנסלל ,הישןהעילי

 Iההפקרשטח

ישראל

-1 r 
ישראליתסלילהן

I 
L ____ J 

הנשקשביתתועדתמשרדי

יפושער

וקה
מכשירי-הטלפון-הטלפוןמכשירי

ב'רדןב'שראל

בתרקומ"הבב'ת-גובר'ן 1מס/

בקלק'ל'הבכפר-סבא 2מס/

במשמרת-ג/נ'ןבמשמרת-עפולה 3מס/

במנזר-השתקניםשער-הג'אבמוצב 4מס/

בלמרון

 . 1951בשנתשנסללו"האזומיס"הקויסארבעת- 1טבלה

עפולה-ג'נ'ן-שכס-תול-בקולמסילת-הברזלבמקבילנה,

(עפולה-ע"גבשםהיהודייםהקווניםבפיכונהזהטורכרס,

קוי-הטלפוןזוגות). 16(כלומרזרועות 4לושהיוונראהג/נ'ן)

ולפגעיםלעדרים ,לאשפגיעיםוהיו ,בשדותמונחיםהיו

הקורקונשאר ,טיפולללאהקויםונשמדוהלכווכךאחרים,

 • 1948משנתהישן

 1955שנת •

(ח"ס'רושל'סשלהצבאייםמפקדיהשניהגיעו , 1955בשנת

להסכםהירדני)סקאתאל-חל'סועבדהישראליהרצוג

ביןישירקוזהיהיהוהפעםביניהם,טלפוןקושיוקםעל-כך

אישימגעע"יהקשראתליעלכדיוזאתהמפקד'ס,מגור'

עם(יחד 1957לשנתעדמעמדהחזיקזהמיוחדקוביניהם.

שניביןהקשרונפסקשניהםנותקוואז ) 1948משנתהקו

המפקדים.

ירדינציגשלביתו
שביתת-הנשקבועדת'

ירדי

-1 r-
ירדניתסלילה

L.-..-4 Jtהמשטר .....ין
I 

הערביללגיון ~ I ~ I--.. . I ·חום

L 

ל.כחו

I 
___ J 

הנשקשביתתועזתמשרזי

 . 1948שנתשלהאדוסהקו- 1ציור
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<. 

שיוסעמחיל-הקשר

העצמאותמלחמת
גביסא"ל

מת nמ~
העצמאית

ורבת-הארוכההמלחמהשללסיומהשנים 25מלאוהאחרוןיוליבחודש
החדשה.במדינתוישראלעםלחםאותה ,) lביותר(האבדות
זובמלחמהתפקידואתמילאהקשר)חיל(אזןהאלקטרוניקההקשרחיל
מאזזאתשעשהכפימאיד,ןקשרשלובאמינותביעילותמח,דובמסירותבנאמנות

עםנחילהמצבאתבקצרהלסקורבכוונתנוישראל,מלחמותכלדרדהיום,ועד
 :מקורותשניעלמבוססשיצוטטהחומרכאשרהמלחמה,שלסיומה

תפקידואתשסייםר) II(קשרראשיקשרק'שלדוו'ח-הסיכום-הראשון
עלסוכוםדו"חוחיברשביתת-הנשק),הסכמיכלחתימת(אחרי 1949בנובמבר

הקשרמשירותתקופת-המעבר-כהונתובתקופת(חי"ק)חיל-הקשרמצב
כלל-חיליותמעניינותתעודות-השניהמקורל, IIצהשללחי"קהגנה" IIב

החיל.מארכיב

המלחמהסיום
 , 1948במאי-15בישראל,לארץערבמדינותפלשוכזכור,

לאישראל.מדינתשלהקמתהעלהכריזוןשבן-גוריאחרי

העובדהבציוןרקניסתפקואירועיה,שלבי-המלחמהאתנתאר

גולת-- ) 2"חורב"(מבצעבוצע , 1948שנתסוףשלקראת

השפיעוותוצאותיוצה"ל,שלההתקפיותלפעילויותהכותרת
הסכםלאחריו.שנחתמושביתת-הנשקהסכמיעללא-מעט

בפברואר 24 (ברודוסמצריס,עםהושגהראשוןשניתת-הנשק

הנצורהחטיבתםאתלפנותהמצריםהורשוובעקבותיו ) 49

שביתת-הסכמילחתימתהכנותנעשותבעודפלוג'ה".מ"[יס

הגבוללייצובבמהירותצה"לפעלערב,ארצותשארעםנשק
הוא).כן(כשמו"עובדה"מבצעאתבבצעוהדרום-מזרחי,

עבדאללה,ירדן,מלךכוונותעלשמיעותנפוצוהעתבאותה
מוגמרת,עובדהוליצורוהערבההמזרחיהנגבעללהשתלט

ב-צה"לשליטתעובדתאת-ההיפךאתלקבועהוחלטלכן

נחתמו,מכןלאחראילת(').היאובאוס-רשרש,בערבהנגב,

 :האחרותהשכנותהארצותעםשביתת-הנשקהסכמיכאמור,
לבנוןעםשביתת-הנשקהסכםנחתם 49במרץ-23ב)נ

לבנונייםכפרים 14ישראלהחזירהולפיובראש-הניקרה

המלחמה.במהלךצה"לי IJעשנכבשו

fירדןעםשביתת-הנשקהסכםנחתם 49באפריל-3בג

העיראקיהצבאהוצאתעלסעיףנכללשנחתםבהסכםברודוס,

ישראלית.לריבונותעירון)(נחלערהואדיוהעברתמשומרון

העירקיסבמקוםהירדניהלגיוןהוצב 49במאי-22בובאמת

וכבישממנה, ~ומערבהאוס-אל-פחסשלהגבעותרכסיעל

ישראלית.לתנועהנפתחערהואדי

fהאחרוןשביתת-הנשקהסכםנחתם- 49ביולי-20בג

ההישגומייגע.עיקשומתןמשאאחריבמחנרוס,סוריה,עם

הכוחותבנסיגתהיהההסכםחתימתבעתשהושגביותרהגדול

לחתימתעדהסוריםתפסוכידוע,לירדן,מזרחההסוריים

וראש-מחנרוסבואכה-במשמר-הירדןראש-הגשראתההסכם

פינה,

לחימהשללתקופהקץשמהשביתת-הנשקהסכמיחתימת

הישרהמחתרתמןיצאושיחידותיוצבאשלועיקשתקשה

לחודששנה,אותהשליוליחודשנחשבבצדקהקרב.לשדות

בניןשיקום,תהליךותחילתהעצמאותמלחמתשלהסיום

ורענן.חדשצה"לוהתארגנות

רב-אלוףהשיחרור,מלחמתרמטכ"לשגםהדבר,וסמלייתכן
היוםופקודת , 49בנובמבר-9בהשירותמןפרשדורי,יעקב

והצלחהברכה"תהיי :במיליםמסתיימתפרישתועםשפירסם
באוירביבשה,והמפקדיםהחייליםכל(שלבמעשיהם"שורה

ובים).

התפ-מןפרשלכך,ישירקשרללאאךהרמטכ"ל,בעקבות

ה"הגנה",שלהקשרשירותמפקדהראשון,הקשר"רגםקיד

חיל-כמפקדמינויויאן,בכינויוהידועינובסקי,יעקבסא"ל

במטהאחרלאגףהועברוהוא 1949בנובמבר-24בתםהקשר

הכללי.

הקשר"רשלהסיבוםרו"ה
השנילרמטכ"להמוגש ) 49בנובמבר 15(מיוםהדו"ח,בפתח

ההיסטוריה"למען :יאןכותבידין,יגאלרב-אלוףצה"לשל

עבו-בתוםכאןמצרףהנני ...מידייותמסקנותהוצאתולמען
המפקד(סקירת ...הבאיםהדבריםאתחיל-הקשרכמפקדדתי

משותףמאמץנעשהלדעתיענפים).ראשישלדו"חותוארבעה
להעלאתוהקציניםהסמליםהטוראים,כלע"יבחילעליון

היא,ההרגשה ...אחריםבצבאותהמקובלתלדרגההזההמקצוע

 " ...הצבאיתבמערכתלוהמגיעהמקוםהזהלחילניתןשטרם
מקצועי,בחתךהדו"חותמובאיםהמפקדסקירתאחרי

 :וכוללים
(בראשותובטחון-הקשרהמודיעיןמחלקתעלסקירה •

לוינסון).שאולסרן

נתן),עמוססרןשל(בפיקודומרכזי-הקשררשתעלסקירה ..

אברהססרן(בראשותהטלפוניםמחלקתעלסקירה •
זינגר),
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'שע'הורס"ןשל(בפיקודוהטכניהמרכזעלסקירה •

 .למברגר)

המפקרסקירת

 :בסקירתועיקרייםנושאיםבשנימטפלהיוצאהקשר"ר
מוקדשמיוחדפרקכאשרחי"ק,שלכח-האדםבעיית-א

הקצונה.לבעיית

קשר.בציודההצטיידותבעיית-ב

:Jוf בח"ייקכח-האדס

באפרילפורסמוחי"ק,התארגןשלפיהםהאחרונים,התקנים
בהתארגנותהיה(המילואים),לעתודותכח-האדםכאשר ,) 4 ( 49

 llב-למטכ"לנשלחכךעלודו"חהמלחמהאחריראשונית

אתבפתור 1950"בשנת :בדו"חמסכםהקשר"ר .) 5 ( 49ביולי

שאינהבעיההעתודות".שלוגםהמגוייסהכחשלגםהבעיה
העצמ-מלחמתכלמשךחי"קעלושהעיקהפתרונהעלבאה

בדו"חנפרדפרקלכךייוחדאמנםהקצונה.בעייתהיתהאות,

 :אומרהקשר"ראך
וקציניםבחילמטהקצינישלהבעיהאתבנקלנפתור"לא

 .).ש.ג-ופיקודים(חטיבותהחוץ"ביחידותיותרגבוההברמה

לסייםהעומדיםקציבים 37שלבמספרונוקבממשיךהקשר"ר

נדרשיםכיומציין ) 6 ( 1950פברוארבחודשלקציניםביה"סאת

בביתמראש,להכשירישאותםלהםבנוסףקצינים-100כעוד

קש- 500עוד'אןדורשקשריםאימוןבנושאלקצינים.הספר
חיל-הרג-צרכיבחשבוןלקחתבליבלבהחי"קעבוררים

(במילואים),בעתודותכח-אדםלגביוהתותחנים.השריוןלים,

הקשרביחידותקייםמהצרכיםאחוז-35שכהקשר"רמעריך

בחטיבות.

:Jוf בח'להקצונהבע"ת

מדגישוהקשר"ררצוןמשניעבגדודיםהקשרקצינימצב

במספרקציניםקרבי,נסיון"בעליהםהקציניםזושברמה
אומ"מיםקורסבוגרהינומהםקטןאחוזאולםמספיק,

שב-החניכים 37אתהקשר"רמזכירבהמשךחי"ר.קציני

העתידיםלעיל),(שהוזכרורגליםחיללקציניבביה"סקורס,

הקשר".קציניבעייתעלהקרובבעתיד"להקל
מבצ-קשרקציניכמוהקצונה,סוגיאתיאןמפרטכן,כמו

 .) 7במעבדות(ומהנדסיםמקצועייםוקציניםבחטיבותעיים

אתלהםואיןלקציניםבי"סעבר"לאהקצונהמכלאחוז 80
טובהרמההמקצועייםלקצינים " ...קציניםשלהמושלםהיסוד

הקצי-לעומתם,כללי".קשראיששל"היסודלהםחסראך
מכך,"וכתוצאהנאותהמקצועיתברמהאינםהמבצעייםנים

בצורהמנוצליםהחילברשותהנמצאיםהקשראמצעיאין

ה-שלרמתםעלשלילית ..בצורהמשפיעהדבר " ...מספקת
הנו-הצגתבסיוםהמוצעהפתרוןלקצינים.הכפופיםמש"קים

בחו"ל.להשתלמויותקציניםלשלוחהואהחריף,שא

קצינילהביאהקשר"רשלברצונוהיההקצונה.בעניןועוד

הימיםבאותםירחוננו,לקוראיכזכורמחו"ל.מומחיםקשר

לש-האמריקני,פורסטרקולונלהוא ,'רע'רס"ןבחי"קשירת

הפורשהקשר"רארה"ב.בצבאב"מאר'נס"קשרקציןעבר

קציניםמספרמחו"ללהביאהכרח"יש :ואומרכךעלמעיר
הבעיהאתהמקיףבארץהיחידילדעתי, ...מהנדסיםומספר

 " ...יער'רס"ןהואלנו,הדרושבקנה-מידההמקצועית
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:Jוf קשרבציוךיידות'ההצט

הצטיי-הואבדו"ח-המפקדהקשר"רמטפלבוהשניהתחום

לחל-תקציביםלחוסרמתיחסיםדבריוקשר.בציודחי"קדות
להדגישרוצה"הנניבמחסנים.הנמצאיקר,קשרלציודפים
שלאיקר,ציוד ...האחרונהבשנהלצבאשנעשההעוולאת

לאאם ...שימושמכללויוצאלאיבודהולךלהחלפה,ניתן
גדו-בכמויותהדרושיםהרזרבייםהחלקיםאתמיידנרכוש

הואהדרושהמימון ...יותרלתיקוןיינתןלאהציודכללות,

 " ...שבידינוהציודשלהעצוםמהשוייקטןאחוז
לסוללות,ביח"ר"הקמתהואהקשרציודבתחוםנוסףנושא
 ...לכךהגולמיהחומרוהכנתלנוהדרושהרבלציודהמותאם

 .) 8מיכן"(קשרציודחוסרבגללחמורכשלוןיהיה

הקשר"ר,שלהסיכוםלדו"חהנילוותלסקירותעתהנעבור

נוסף.במידעאותןונאיר

 ~זכטחןו-קשרמזריעיןמחלקת
המחלקהפעולות'אתמונההחיל,במטההמחלקהראש

עסקהשנהאותהאוגוסטעדכאשר ,) 48אפריל(,מראשיתה

אחרימקצועי.בכח-אדםמחסורבגללמצומצמיםבתחומים

כמותהגדלתעםהמצבהשתפר 48שנתלסוףועדאוגוסט

החיץביחידותכתבי-סתרועובדיעצמהבמחלקההעובדים

/תכננה I 1949ינואר-מרץבחודשיםוחטיבות).(פיקודים

עם " ..ברודוס,'שראללמשלחתכתבי-סתרוספקההמחלקה

שחרו-עקבהמצבמאודהורעשביתת-הנשק,הסכמיחתימת

העובדים.שלהמקצועיתהרמהוירידתרים

החיל,מטהשלכלליביטחוןתפקידיכוללתהמחלקהעבודת

עלמודיעיןואיסוףלסוגיהםאמצעי-הקשרשלבטחון-קשר

ערב.בצבאותהקשר

הקשר 8מרכזירשת

קשר,מרכזי 11ב'פוהמרכזע//יהופעלו 1949בנובמבר

 :המרכזלמפקדישירותכפופים 6מהם
 . 1מרכז-קשר-ח'פה •
 • 5מרכז-קשר-ל'ד ת'[ •

.דמרכז-קשר-צריפ'ן •

 . 9מרכז-קשר-תל-השומר •

 • 10מרכז-קשר-ת"א •

 • 12מרכז-קשר-'רושליס •

הםבהןהקשרליחידותהכפופיםנוספיםמרכזים 5ועוד

 :שוכנים
מרכז--הנגבמחוזשלהקשרבמחלקת-בבאר-שבע •

 • 3קשר

 • 4מרכז-קשר-הצפוןחזיתשלהקשרבפלוגת-בנצרת •
מרכז--הדרוםחזיתשלהקשרבפלוגת-בקסט'נה •

 • 6קשר

 • 8מרכז-קשר-מטכ//לקשרבפלוגת-במטכ"ל •

מרכז--המרכזחזיתשלהקשרבפלוגת-ברמלה •

 • 11קשר

מפורטותבהםמטפלשהמרכזוהמברקיםהדוארכמויות
 :להלן

לחודש.מברקים 8,000 •

לחודש.רשומיםמכתבים 40,000 .'



המכתבים·מסך-הכלשלישהםהרשומיםהמכתבים

ושוניםמגווניםהםהמרכזלרשותשעומדיםהקשראמצעי

 ;היתרביןוכוללים

fהכ-והתחנותבמטכ"ל 8במרכז-קשרהמרכזת-אלחוטנ

רשת"שמצייןהדו"ח .-12ו 11ה , 6 , 5 , 4 , 3 , 1במרכזיםפופות

תעבורה".העברתשללצרכיםמסורבלתהיאזו

fלמרכז-ב'פומהמרכזטלפרינטרעורקקיים-טלפר'נטרנ

למר-מרכזיהדרךעורקיםמסתעפיםוממנובמטכ"ל, 8קשר

לביןצרכי-הביטחוןביןאינטרסים"התנגשות .-5ו , 4 , 1כזים

התועלתניצולאתעדייןמאפשרתאינהמרכזי-הקשרצרכי

פירש.ולאסתם " ...אלהמכשיריםשלמליתיהמקס

Jוf נוסעותליעודן"מתאימות"לאדוארמכוניות-רכב
 10נדרשות .הקשרמרכזילכלמהמרכזקבועלוח-זמניםלפי

משמרשללסידורהגענו"והתעבורהלשיפורמכוניות-טנדר

להובלתיותרצבאיאופימקנההדבר ...למכוניותסדירמזויין
להעברתו".ביטחוןומוסיףהדואר

הנייחתהטלפזניםתרש
שרשתומסבירמפרטליהחבמטההטלפוניםמחלקתשרא

 ;לשנייםמתחלקתהצבאיתהטלפונים
ליחידותהצבאייםהמרכזיםבין-מנהלהלצרכירשת •

הצבא.

למטותהכללימהמטהמסתעפת-מבצעיםצרכילרשת •
האח-ולמפקדותהתעופהלשדות(הפיקודים),המפקדות

למבצעים.הקשורותרות

מקשהומהוותביניהןמשתלבותהרשתותששתייצויין,

בצמצוםמטפלים 1949שנתשבסוף ,מצייןהמסמךאחת.

שעדיךימיכלאתצבאימרכזלומחבריםהטלפוניםהוצאות

אזרחי.למרכזקשור

היתרביןומציין ,בעבודה"הישגים/ Iלשמוקדוחדימפרק

 ;כי

ורשת).(מרכזותהצבאבמחנותהקשרבשיפורהוחל •

לצר'פ'ן,מת"אזוג 50שלחדשכבלהונח •

לדרום.הקשר)ושופראשקלון(כיוםלמגדל-גדהכבלתוקן •

השומר,-לתלקויםהתווספו •

המרכזותהוחלפוובתל-השומרא"בת ,בח'פהבצר'פ'ן, •

 .יותרלגדולות

 .ארצימדריך-טלפוניםפורסם •

שירותותקופתעלח-הס'כוס"לדושנאסףהחומרכאןעד

הראשון.הקשר"רשל

הטכניהמרכז

 • 1ציורראהבמסמך,שהוצגכפי ,הטכניהמרכזמבנה

 , 49אפרילתקןלפיחייל 207 (כח-האדםמסך-הכלאחוז 60

מפקדלדברי ,טכנייםאנשיםהם ),ש,ג-קצינים 6מהם

-חוץליחידותטכנאיםחוסרהיאהעיקריתוהבעייה ,המרכז
 .ולפיקודיםחטיבותל

 ;כמולמקצועותספציפייםטכנאיםחוסרהיאנוספתבעייה
ועו.דגבוההעצמהמשדריגבישים,ליטושתג"מ,טלפרינטר,

 Gcטל""ט'

 .ניכהטהמרכזמבנה- 1צייר

B 
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שובותמתעורותלקט
המשקפותמעניינותתעודותמספרמצאנוהחילבארכיב

מספרכאןנביאההיא,בעתבחילשנעשתהעניפהפעילות
העצמ-מלחמתלסיוםהקשוריםהקשרחילממטהאירועים

 :אות
המטה,אתבמיוחדשהעסיקנושאהיההטלפונ'הבתחום fנ:

עלהבעלותאתמסרהנטושלרכוששהאפוטרופוסהעובדה

במיוחדהטרידההדואר,למשרדלשעברהבריטייםהכבלים

מאו,ןלכךהתנגדהרא;שוןהקשר"רהטלפונים.קציןארנ

לשלםהצורךעקבבעיקרהתחבורה,שרעםמכתביםוהחליף

לשלםעלינולמהסיבהכלרואהאיני ... "לדואר,דמי-שימוש

הבריטיהצבאשלהיחידיהיורש ...לנוששייכיםדבריםעבור

 ,) 1949מרץ(תחילתצה"ל"להיותצריך

בחילקציני-הקשרלכלמטה-החילפנה 1949מרץבסוף)ג

לחודשאחתלהופיע"העומדח'ל'לעלוןעטםמפרילתרום
ביחידות".הנעשהאתולשקף

חייל, sOO,3כ-היושבח'ל-הקשר'אןטען 1949מרץבסוף)ג

ביןהחודשכלמשךשנמשכובאג"מ,בדיוניםובאפריל,

חייל 2,300עלהנראהכפיהוחלטייבר,סא"ללביןהקשר"ר

לאזהמסוגהקטנה"כל , ..לקצץעמדוזהמספרגםבחיל,

אפשרותא;יןחזיתות,-4וחטיבות 6משאיריםאם , ..תיתכן

 " ...מאומהלשנות
הדאשונותהארגוןפקודותמוצאות 1949באפריל 2ב-ך fנ:

עלהמשתחררות,היחידותע"ישיוחזרקשרציודלאיסוף

לחוליות-פיקודקשרלקייםהאחריותהוטלההמרחביהפיקוד
דיחויללאלהחזירעליהןכאשרהמשתחררות,היחידותשל

המרחבי,לפיקודהקשרציודכלאת

בחילהראשוןהעתונא'סב'קורמתבצע 1949במאי Sב- fנ:

וב"הבוקר"ב"הארץ"ב"דבר",לקרואניתןימיםמספרוכעבור
העמוקההתרשמותםעלהצבאייםהסופריםשלעטםמפרי

העברי,הקשרמשירות

הכותרתמגולותאחתהיא-המרחב'תההגנהארגון .fנ

-100כנקבעוהמדינהבכלהמלחמה,אחריהצבאארגוןשל

החילבהם.הקשרטיפולמבחינת ,'אעדיפותבעליישובים
והורדתמרכזייםציריםלאורךכבליםלהטמנתפתרונותמציע

אלהלתכנוניםהנדרשתהכבלכמותלישוב,הצירמןזוגות
סיכוםנעשהשנה,באותהיוליבחודשק"מ.ך Oב-מסתכמת

 :כוללוהואהמרחביתלהגנההקשרצרכי
רדיו,מכשירי 58א.

מצברים. 493ב.

מטענים,ך Oג,

 ~קשרים. 212.ד

מחוזות 8הוקמוהמחוזות,ממטותלפעולתוכנןקשר-הרדיו
מהן 3כאשררשתות 16(סך-הכלרשתות 2מחוזבכלכאשר

בר-יאוגדואשרהישוביםמוללעבודתוכננוהמטותבגל'ל),

חני- lOOכ-שלאימוןגםכללזהתכנוןמרחביות.רדיושתות

בקשרים,מהצרכיםחלקלכיסוילקשר,בביה"סכים

לידשרונה,למחנהמ'פומטה-הח'לעובריוליבחודש fנ:

הנוכחיבמקומוייסגר"המטהבת"א,בקר'ה,ליולדותביה"ח
 ,) 9 (" 1949ביולי-4בהחדשבמקומווייפתח 1400בשעה

וכךל"מפקודת"החזיתותשמותגםמשתניםהעתבאותה fנ:
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 :שלההקשרויחידתהצפון""מפקדת :אןחזיתתקראלדוגמה
 ,) 10הצפון"(מפקדתקשר"פלוגת

הדואר"שירותיחידתעבודתהאתמפסיקה 49יוניבסוף fנ:

ועתהעצמה),במלחמהלחיל-הקשרשייכתהיתה(שלאהצבאי"

הקשר"ר,שלהנמרצתהתנגדותוחרףהחיל,לאחריותהועברה
 ,) llנתקבלה(שלא

 :היתרביןהיולחיל-הקשרמהיחידההמוצגיםמבין
המפק.דזאב-'עקב,גורסגןא.

צב'-אברהס,קוקרסמלב.

אל'הו,ט'ומק'ןראשוןטוראיג,

במ-ממשיכיםהנ"ל ... " :רב"טים-2וטוראים 4 :ועוד.ד

ב-לשכנםאפשרותכללנוואיןב'פוהקודםעבודתםקום

מחנה",

אתלארגןהראשוניםהסידוריםנערכים 49באוגוסט-4
כא-מסודרים,ובמספרי-מקצועבשמותבחילהמקצועבעלי

לספ-המפתח .) 12מקצןעות(-120כשלרשימהמגישהחילשר

כדלקמן:נקבערור

הספרור
הענף

לנש'סלגבר'ס

 1199-1001 199- 101קויא.
 1299-12 )( 1 299- 201אלחוטב,

 1399-1301 399- 301קשרמשרדג,

 499-1499-1401 401כללי.ד

-0499 0101 0499- 0101קציניםה.

הזה,היוםעצםעדבתוקףבחלקוהינוזהמפתח

םוסיב

ועי-העצמאותמלחמתשלסיומהשלביאתסקרנוכאןעד

הקשר"רשלבראשותוהעתבאותהחיל-הקשרפעולותקרי

שירות-קשרזההיהבדרך","הצבאשלוחותכלכמוהראשון,

במחתרתלמשימותיובאשרבעולם,ורעאחלושאיןלוחם

ועלהחייםעלמלחמהתוךלעצמאות,והחריףהחדובמעבר
המות.

ממנולקבלבחלקינפל'אן,שלפרישתואחרירבותשנים

במ-ולכבודוידועלשנאמרודבריו,שלראשי-הפרקיםאת

אחרלתפקידוהעברתוהחילאתעזיבתולרגלשבערכהסיבה

ראשי- ,ן'ד' "דאזהרמטכ"לנוכחיםהיוזובמסיבהבמטכ"ל,
הדבריםמןמקצתנצטטהפיקודים,ואלופיבמטכ"להאגפים

בחייתקופהשלסיוםשהיוותההמסיבה,באותהשהושמעו

המלח-שלסיומהאתשיקפו'אןשלדבריוכולו,והחילאדם

כולוהענייןשהצלחתהאמינו(הם) ... "והממושכתהגדולהמה
מחיצהכלביבינוקיימתהיתהא.ל , ..הבודדבהצלחתתלויה
הותיקים , ..לשניאחדביןללא-התחרותשיתוףהיה ...רשמית

מנסיו-להםולמסורהחדשיםאתלקלוטתמידהשתדלןבחיל

(יפלועכשיובפניהםעומדכולושהצבאהקשייםאותם ..נם,

כמהפילעזרתכםזקוקלכןהוא ,)ןא'שלמחליפובגורל

ברצוניוהחילותהמפקדותואלופיהחטיבותלמפקדי ...וכמה

שכלאנשינו,למחשבותלהחדירוהערבהשכםשידענולומר,

הזההחיללקיוםטעםשאיןהיחידות,אתלשרתהואיעודנו

אתכם".לשרתאלא-אחרתמטרהלושאיןנדעאםאלא



.. 

(בעב-משפטיםמספרעצמםבעדמדבריםמכל,יותרואולי

הוא ,'רע'שלהתשובהדבריחדש)עולהשלרית

מע-באותול'אןוהשיבלשורותינושהצטרףפורסטרהקולונל

לכםהיתההמדינה,שלהראשוןביוםארצהבאתי ... " :מד

לאבכללה"הגנה"אבלטובה(היתה)ה"הגנה""הגנה",אז
היהשהקשרעכשיו,חושבאני.ואז,חשבתי ..(ברדיו),דיברה

הרבהלכםהיולאהתפלאתי,אני ..בכללו,מהצבאטוביותר

שלהטוביםוהדבריםמאומנים)וחייליםקשר(ציודאמצעים

נוכירלאואנימארגון,באקשר ..שלכם,מהעבודהבאיםהצבא

שהיובאמצעיםארגוןליצורלבדםשיכוליםאנשיםהרבה
קשר",לצבאהיהלכם,

תקופה,גםתמה-איששלשירותוסיוםועם

 .חיל-הקשרשלהראשוןהסמל

.. 
..... 

החיל.מראשיתקשרוציוךקשרים

שולייםהערהת
 20ועד 47בנוב' ~-מ(חוךשים 18נמשכההעצמאותמלחמת ) 1 (

סור'ה),עםשבירתת-הנשקהסכםחתימתמועד- 49ביולי

 • 49בינואר-8הלבין 48בדצמבר-22הביןבוצע"חורב"מבצע ) 2 (

מתחילששמםהיעדיםארבעתשםעלע'ן""מבצעגםנקראהמבצע

המעצמותבלחץואבו-עג'?ה,א?-ער'שעם?וג',חפ'ר,א?עוג'ה : "ע,,-ב

לגבולחזרהואל-ער'ש)(אבו-עג'לה '[' 0מקימתלסגתצה"לנאלץ

המנדטוריהגבולהיהודי.ה?אומ'''"הב'תנקבעשבתחומה ,"'א-ה'פ?םט'נ

התורכיםלביןהבריטיםביןשנקבעכפיה, 1:לעקרפ'חביןכזכור,עבר,

שונה.לאומאז 1906באוקטובר lב-

שתיירדוובו 49במרץ 10-6בימיםנערך "בדה"עומבצע ) 3 (

בתחרות ,) 12פלמ"ח(חט'הננבוחט' ) 1(חט' '[?ונחט' :חטיבות

-המהד'ודנ?הונףליע,ןבהגיעןלא'?ת,שבעבארמאיזורביניהן,

נספחאלוף,כיום(ברן),אדןאברהםע"יאוס-רשרשבמשטרתפורסם

בארה"ב,צה"?

וביטל , 49באפריל-15בפורסם ) 176/49 (לחי"קהחדשהתקן ) 4 (

 :כללהחדשהתקן . 48באוקטובר-14מהקודם,התקןאת

חייל. 136-החילבמטהא.

חייל. 146-ההדרכהבבסיסב,

חייל. 138-החילבבסיסג.
חייל. 207-במעבדותר.

חייל, 121-במחסניםה.

חייל. 171-מטכ"לקשרבפל' .ו
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חייל. 93-בחזיתקשרבפל'ז.

חייל. 72-בחטיבהקשרבמח' .ח

חייל. 150-חו"לבשירותי .ט
חייל. 73-מטכ"לטלפוןבשירותי .'
"לרס '''עחתוםהמילואים) 'ק(החיליהעתודותקציןח"דו ) 5 (

ומהםאיש, 369לעתודותסך-הכלהוקצבוק Nשלחינאמרובוגולן 'ד

הקשרחיילירובמיועדיםהיוהכולל,המספרמן . 172רקהתייצבו

פלוגהועודהעצמאות)מלחמתאחרי(שהשתחררוהמילואיםחטיבות-6ל

חילית.כעתודהמקצוע)(בעליחייל 160שלבסיסית
וקו- " 4מחלקה"כק Nבחימוכריםהיוקשרלקציניהמועמדים 37 ) 6 (

משך . 1949באביבהעצמאות,מלחמתסיוםלקראתלקשרס Nבביהבצו
נש-המועמדים,-160מכאשרהקציניםלקורסהכנהאימוניעברוהקיץ

פוזרהכאשר , 1950במאילסיימו.עמדומהם-37ו ,-40כלקורסלחו

ומכאןמחבריה,-12כסך-הכלפעילבשרותנשארולעוצבותהמחלקה

לעתודת-קצונה.ר"הקשרדאגת

לקבלתמהתקןחלקנפרט .מועטהיהבתקניםהקציניםמספרך)(
 :תמונה
תכנון, :כמותפקידיםבעליוביניהםסרנים 17היוהחילבמטהא,

טלפונים,הדרכה,אלחוט,וים,ןאוילתותחנים,מקשריםשריונאים,

ומודיעין.ביטחון

קצינים-מדריכים. 12היולקשרבבי"סב.

 .קצינים 6תקןלפישירתוהחילבמעבדותג.

 ,"ו"תד'ר "ןאר" :לסוללותחרושת-בתישניבארץאזפעלוכידוע, ) 8 (
(מי 'כספא'בראשות "ןאתד'ר"חרושתלביתאוחדוהימיםשברבות

החיל).במטה"קצין-שריונים"שהיה
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שרונה.למחנההמטהעתהעוברומשם ) 43/41ה'מ'ת'הודה(לרח'ב'פו
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קו. 12שלכזת
-510מק ,-300מק ,-536מק :הבאיםהרדיובמכשירילהשתמשלדעתז.

 •-610מקאו

 • 1949באוגוסט 3-החוברתהוצאתתאריך

INCORPORATED U. S. A. 

* Terminals, Splices, Auto-
matic Machines_ 

* Multiple Contact Connectors. 

* Printed Circuit Board Connec
tors and Packaging Products. 

* Coaxial and Shielded Wire 
Products. 

Programming Products_ * 
For Military, Industrial 
and Commercial Use . 

~ 

 :בלעדייםנציגים

בע"נ(להנדסהחברהרדיוו
 56151-2-3טל.ת"א, 4רןטשילדשד'

 03-2293טלקס

AIVIP 

... 
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מהלך-המל-אתה'טבללמודעל'נו ה'ה'"

 :ולהפיקבה,שהופעלוהאמצעיםואתחמה

" :! , , , , , , , . 

ההת-עלהאלקטרונ'קהמהשפעתלקח'ס

ההגנה",ועלקפה

שוויץ,צבאל /Iרמטכמזברי

הכיפוריםיוםמלחמת
ןהזרהקןנ(ות iהנהעיתןנןתכתביבעיני

שריגגוע"ילוקט

תוךבסיני/המלחמהמשלביחלקנסקוריוס-הכיפור'ס/למלחמתשנהבתוס

מפר-נלקחובמאמרהנזכרותהעובדותכלוהקשר.השליטהמערכותעלדגששימת

המקורות).רשימתניתנתהמאמר(בסוףוזריסישראלייסשוניס/סומיס

סואץלתסלתממסרב"ארץ-גושן"
ועדבצפוןמ'מת-מנזאלוlמשתרעמאמרנודןבוהאזור

זהוסואץ-קה'ר),כביש(לידבדרוםוגללההר'-עתקהלגוש

-120כקה'ר,ועדהתעלהמןורוחבו,ק"מ-150כשאורכושטח

המכוסההטובעני,הצפוניהאזוראתזהמשטחנורידאםק"מ.

וכו')מנצורהפאקוס,צלח'ה,הכפרים(בסביבות,תעלות-מים

המצריתהמתקפהנפתחהממנוהשטחזהוריבוע.כעיןנקבל

 • 1973באוקטובר-6הביום-הכיפורים,

המובאיםמתוקיםבמיםמצטייןזוגזרהשלהמרכזיהשטח

ואד'-תומ'לאת),(זהוזופוריהאדמהלהשקייתהנ'לוסמן

שלהחייםרמתכינתבררזה,לאיזורצה"לכוחותכשהגיעו

הרבההתקדמהולאמאודנמוכההינהשםהמצריהפלאח

שלואביוגותדלות"יצ'את-מצר'ס",מאזאבותינו,מימי

וה-המסגדיםורקלעין,בולטתבבקתות-טיןהחייםאנשים

מוש-וההשקייהמי-השתיהאבן.בנוייםהציבורייםמוסדות

המ-המיםמתעלתוחביותבדלייםשאיבת-המיםע"יגים

תוקים.

שתיגדןתיהעלהוקמוהקודמת,במאההתעלהפתיחתמאז
העולםמלחמתובימיבדרוםוסואץבצפוןא'סמע'ל'ה :ערים

גדוליםצבאמחנותבנות-הבריתצבאותכאןהקימוהשנייה

פיקודותחתשפעלהמפורסם,השמיניהבריטיהמחנהלחיילי

ששת-מלחמתלאחרההתשה,במלחמתמונטגומרי,הגנרלשל

ךזעשיית-גםונפגעהערי-התעלה,לגמריכמעטנחרבוהימים,

והסמיךהשחורהעשךעננילנו(זכוריםסואץהעירלידהנפט

תותחינו).הרעשתלאחרזומעירשעלו

לתסלהממזרחבסיבי,הישראליהקן
מבוצריםתת-קרקעייםמבונקריםהבנויצבאיקוזההיה

שלבאורךסואץ,העירלמולועדמצפוןשנבנומעוזים"), /I(ה

לערך.ק"מ-I80כ

והוכנסוהזמןבמשךוהשתכללההלכההמעוזיםמערכת

ל-שאיפשרציבוריוטלפוןמשוכלליםמכשירי-קשראליהם

לבתיהם.להתקשרחיילים

התעלהשפתעלשהוקםהראשון,קו"המעוזיםמאחורי

מזרחה,מהתעלה(ה"תעוזים").שניקו-ביצוריםהוקםממש,

מפקדות.מוקמו ,'נ'סלעומק

עלנשעןהישראליקו-העצירהכילומר,אפשרלסיכום

יחידותגםחנוהעורפיבקוכאשרקוים,בשנינייחיםביצורים

נפגעים.ולפינויתקריות-אשבעתלמעוזיםלסיועטנקים,

המתמודדיםחותוהכ

בעיתו-שפורסמומספריםלפיסדר-הכוחות, 1בטבלהלהלן

המערךלכללהנתוניםמתאימיםישראללגביהעולמית.נות

מצר'ס,מולשעמדולכוחותדוקאולאוהצבאי

ארמיותשתישלדיביזיות 1Iב-מאורגןהיההמצריהכוח

ממו-דיביזיות 3משוריינות,דיביזיות 3 :ודרומית)(צפונית

הצפוניתהיתהיההשנהארמ'הרגליות.דיביזיות-5וכנות

המצריהכוחכלללכךבנוסףהדרומית.השליש'תוהארמיה

מעולה.חי"ר-קומנדוגדודי-20וארטילריהחטיבותשתי

האוכ-מכל 10%הישראליהכוחהיוההעיתונות,הערכתלפי

בארץ.היהודיתלוסיה

המצריםס"יהתסלהצליחת
ערבבחצי-האימקום(שם"באדר"היהלמבצעהקודשם

המבצעלספירה). 624בשנתאויביואתמוחמדניצחשם

שאזל',דאז,המצריהרמטכ"ל . 1973באוקטובר-6לגועד

והמשטרה"הקשר :מדבריוחלקולהלןהמתקפהאתתיאר

קוי-קשרטוב.היותרהצדעלתפקידםאתבוילאוהצבאית

הצליחה.שלהראשוניםמהרגעיםהחללתעלהמעברנמתחו

וכלי"הרכבהטנקיםיתקדמובהםוהשביליםהדרכיםנקבעו

הפנסיםתיאורבאוכאןשונים"צבעיםבאמצעותצוינווהם

שימ-הפנסיםלסוגיו.המשורייןהקרביהרכבשלהצבעוניים

שהונחוכבל'-הטלפוןדריסתאתמנעווכןלניווטכעזרשו

הכוחות.בעקבות
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האחרוןהשידורזה ...כאןשובהם ...אותם"הדפנו :הקשר

שידו-משמיעתהתעודדולא"בודפסט"שלוחמימובן "!שלי
התק-נערכה , 0630בשעה ,באוקטובר-7ה 'אביום .אלהרים

התק- 5עודבאוובעקבותיההמעוזעלהראשונהפת-האויר

כוחות-קומנדושלתקיפותמספרגםנערכונוספות.פות-אויר

במקבילבגבורה.מעמדשהחזיקהמבוד,דהמעוזעלמצריים
נוהלהזומלחמהמהאזור.המצריםלהדיפתמלחמההתנהלה

עצמוזיהה"הכוח :המעוזמפקדומספריחידת-שריוןע"י

אליוולהעבירלהתערבוניסינוברשתאותוקלטנובקוד".
בלימהשטחהמצריהקומנדוהסתלקד'ליוםאור ...מידע"

המעוז.כיבוש-מטרתואתשהשיג

fבמפה) 18(מטפרהמרכז'תבגזרהמערזשללח'מתונ

מילואים(חיילאב'המעוז,קשרשלמפיוהוקלטזהסיפור
המעוז,עלהקרבשלשעות 66להקליטהצליחאב'ירושלמי).

העירמולשכןהמעוזמזרחה.ממנוהלוחמיםנסיגתכולל

שנת-הראשוניםהדיווחיםלוחמים. 33בווהיוא'טמע'ל'ה

סי-מורידים"המצרים :היוהממונהלמפקדההמעוזמןקבלו

צול-סירותהמון ...התעלהאתצולחותהסירות ...קומנדורות
שלנו,בשטחומתפרסיםעובריםהמונים ...ב"נאגלות"חות

המון ...גשרמניחיםהמצרים ...קומנדושלמצרידגלומניפים

הב-הקריאהברשת-הקשרנקלטהלפתע "!עצוםולחץשריון

שלואות-הקריאהע"יהזיהויבא(וכאןהכוחמפקד"כאן :אה

כביש-התעלהבצומתפועליםשלנוטנקים ... ).שג.-ברשת
שובנשמע 1730ובשעההתעודדוהמעוזאנשי ...מולכם"בערך

תוכלוהאם 1מטוסיםלהכניסאפשרות"היש :במכשיר-הרדיו

-"מטוסים :ענההמעוזמפקד " 1רציניתתאורהלנולתת
רוצהאתהאיפהתגידארטילריה.להפעיליכולאנישלילי.
 :לרשת-הרדיונכנסהבגזרהקדמיתמפקדהגםמיד".ונוריד
שלנוהאשאםהזמןכלותדווחובתצפיתשתהיורוצה"אני

טוב".יותרשתראותאורהלכםלתתננסה ...בסדריורדת

הכוחותביןהשילובאתרשת-הרדיומתוךרואיםאנווכך

הפולש.האויבאתהבולמיםהשונים

הגנרטורבמעוז.נפץקולותנשמעיםהבאותהשעותבמשך

שב-המאורריםפעולתנפסקתאתוויחדפעולתואתמפסיק

מצברים.בכוחלעבודממשיכיםוהקשרהתאורהבונקרים.

"מטוסים :הממונהלמפקדההמעוזמפקדמטלפן 0230בשעה

 :אב'מספראליהם".קשראיןלנו ...מעלינוכאןכנראהשלנו
תורלנוישאחה"צ-4ל 3השעותוביןבשבועא'יום"היה
לאיוםבאותואולם ...הבית"עםלדברמתאניהביתה.לחיוג

שלו-תמונתאתאב'תולהב'ביוםהביתה.השיחותהתקיימו
מצ-טנקיםשלרעשנשמע ...למכשיר-הקשרמעלילדיושת
ול-לצה"לכ"עיניים"משמשהמעוזלמעוז.המתקרביםריים

המצרייםהכוחותעללדיווחבוהמסתייע ,חיל-האויר

המטוסיםמספרהטנקיםמספר
מספר

לפילפילפילפילפילפי המדינה
החיילים

"טיימס""פרנס-סואר""אקונומיסט""טיימס""פרנס-סואר""אקונומיסט"

 I 1,950 2,140 2,500 600 600 650 260,000מצר'ט

 500 600 490 1.700 1,600- 275,000ל'שרא

 .העולמיתבעיתונותשפורסמומספריסלפיהדרוס,בחזיתסדר-הכוחות- 1טבלה

אמורההצליחההיתההמצרים,שלמוקדםאומדןעל-פי
הכריזוטאדאתחיילים,אלף 35-30שלבחיהיםלהםלעלות

תמורתמצרייםחייליםמיליוןאףלהקריבמוכןהואכי

 .'שראלעלנצחון

 180לאורךבו-זמנית,שונותנקודות-15בבוצעההצליחה

די- 5לנוהיויממה"תוך :המצריהמלחמהשרמדבריק"מ.
 95שלאורגניגוףדיביזיהולכלהמזרחיתבגדהחי"רביזיות

דיביזיותשתיעודהמתינוהרגליהכוחמאחוריטנקים.
שאמורהלפריצה ,טנקים 225מהןאחתשלכלמשוריינות

התקיפהיחידותהישראלי.השריוןהשמדתלאחרלבואהיתה

טיפסוואחר-כךבסירות-גומיהתעלהאתחצוהראשונות
להגנתהישראליםשהקימוסוללות-החולשלהתלולבמדרון

 ...הקו"
חצייתלאחרמזרחהלפרוץהמצרי,השריוןשלזומשימה
ק"מ-10להגיעההמצריתהחדירהכידוע.נכשלההתעלה,

צה"ל.ע"ינבלמהוכאןבלבד

הבלימהקרבות
המ-אנשישלמעשי-הגבורהבתיאורהרבוהעיתונותכתבי

 :אלהמתיאוריםאחדיםקטעיםנביאלהלןעוזים.

fנפלשלאהמעוזנ

התיכון,היםלביןט'נה-אימתביןשרטוןעלשכןזהמעוז

הניפו-ביום 1340בשעה"בודפסט".הכינויבשםנקראוהוא

המ-המפקדההודעתאתוקיבללטלפוןהמעוזמפקדנקרארים

(הכונה "!התצפיתניםאתלהוריד !טוטאלית"מלחמה :מונה

נסתיימהטרם .).ש.ג-הגבוהותהתצפיתמעמדותלחיילים

 20ותוךהמעוז,עלהומטרהכבדהמצריתוהפגזהההודעה

וקוי-החשמלקוי-הטלפוןכלנותקוהראשונותהדקות

הק-אתכללושנפגעוקוי-הטלפון ...התלקחומצבור-הדלק

החפו-ועמדות-ההגנהעמדות-התצפיתאלהבונקרמןוים

עלההנעשה,עללדעתהיהשחייבהמפק,דשמסביב.רות

קשרוע"ימלווהכשהואלעמדת-התצפית,אישיתמדי-פעם

הראשונהבפעםכימספרהמפקדמכשיר-הקשר.עםהאישי

מצריים,נגמ"שים-16ום f'טנק-16"כספרלתצפיתשעלה

במבנהלקראתנןונעהתפרסכולווהטורבחיילים,מלאים

כפרילידםיפולשהמעוזחשבושהמצריםספקאיןקרבי".
אנשי-המעוזעלעבר(מוצאי-שבת)הראשוןהלילהבשל.

המ-יתרעם"חיינו :המפקדמספרהרדיו.לרשתותבהאזנה

(כנראההקולותנדמואחדבמעוזעליהם.העובראתעוזים

קריאותתוךמרה,מלחמההתנהלההמעוזיםוביתרשנכבש)

 :הקשרשלקולונשמעאחדממעוזלסיוע".ונשנותחוזרות
להי-יוצאאני ...הגדרותעלאיש 800 ...המעוזבחצר"מצרים

שלקולושובבקעואזשעהלרבענדםהקשרמכשיר "!לחם
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יו-הםכאשרבשטחהתנגשוהצדדיםמשניטנקים !, oooמ-

יריביהם.מולאלושועטיםרים

בזכותצה"לע"ילבסוףהושגההזההשריוןבקרבההכרעה

וכך,בשטח.והתמרוןהשליטהובזכותהעדיפההתותחנות

נקבעהמצריות,המשוריינותהדיביזיותשלהאיוםהסרתעם
כאשרמערבה,הצליחהתתבצעבאוקטובר,-15בשלמחרת,

ראשונה.פורצתשרוןהאלוףשלאוגדתו

גופיםאשרביותר,ומסובךרב-היקףצבאימבצעלפנינו

ליטולצריכיםהיושוניםומכוחותשוניםמחילותשובים
יציבהאמינה,ושלרטהקשרמערכתמחייבכזהמבצעחלק.בו

הרביםכוחות-המשנהכוללהכוחות,כלשמפקדיוטובה,

השני,עםהאחדלדבריוכלוזה,אדירבמבצעחלקהלוקחים

לתעלה,מעבראלקדימה"העגלהאתו"לדחוףלדווחלתאם,
ההתקרבותמסע •

"זה :כוח-הצנחניםאלשהצטרף ,בר-זוהרהכתבמספר

קולו-בקעווממכשירי-הקשרהדרךאתהשריוןטיאטאמכבר

הצ-באחדוהנה ...בנוהמאיציםוסגנו,שרוןהאלוףשלתיהם

מש-עלהעמוסותדוברותההןמפלצות-הפלדה,הופיעומתים
רכו-וסיירתטנקיםשלכוח ...הצףוחלקי-הגשראיות-הענק,

דרךלנולפרוץכדיהשיירה,בראשהתייצבוזחליימיםעלבה
האר-שביןה"תפר"לאורךנעיםשאנחנוידענולאהמים.עד

הטור ...השלישיתהמצריתלארמיההשנייההמצריתמיה

הקשרים ...גבוהותסוללות-חולהמוקפתחצר,בכעיןנעצר

היינוזינוקיםובכמההכבדים,המכשיריםאתעל-גבםהעמיסו

 ...סירות-הגומי"חנושםמקוםהמים,על-שפתלמטה,
"מצמד",למעוזהצנחניםשלההתקרבותמסעכדיתוך

המוצביםלריכוךביותרכבדהישראליתארטילריההונחתה
במשךהעתידה.הפריצהבגזרת ,לתעלהממערבהמצריים
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מ"ר, 500עלעלהלאששטחוהאזור,עלהונחתוכשעתיים
קר-נערכובמקבילממש , ..מרסקותפצצותטון-70מפחותלא

המצריםאתשדחפהחטיבת-השריוןשלופריצהשריוןבות

ולהכשירוהשטחאת"לנקות"במגמה ,צפונההמזרחיתבגדה

במפה). 2(מס'"טרטור"בצירשהמתיןהצליחהטורלמעבר

הצלרחה •

 ;התעלהשלהשנילעברהבדומיההגיעוהראשונותהסירות
 ...בזהירותמהןירדוחוליית-ההנדסהואנשיאחדיםצנחנים
ה-אתשחסמהסוללת-עפרהתרוממהמטריםעשרותבמרחק

הודיעואז ...הסוללהראשאלהנתיבנפרץאט-אט ...מעבר

 :הצנחניםשלכוח-המשימהלמפקדהפורץהחודמפקדברדיו
הוזנקוזוהודעהובעקבות "!לכםמחכיםכמתוכנן."בוצע
 ...התעלהאתוצלחולסירות-הגומיצנחניםעשרות

למפקדלדווחכוח-הצנחניםמפקדהיהיכולבוקרלפנות

המבצע.עלהאוגדה
אלגבו,עלמכשיר-הקשרעםהאלחוטןניגש 0300בשעה

 :בשקטואמרהשפופרתאתלומסרכוח-הצנחנים,מפקד
אתך".לדבררוצה"הרמטכ"ל '

 1973באוקטובר-16השלבוקרלפנות 0300היתההשעה
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אנחנובסדר.הכל"כן. ...הצלחתועלהכוחמפקדאת
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 "!החלהלאפריקה"הפלישה :במכשיר"הקשרשרון

כולהוהיתההתעלהאתיחידת"שריוןחצתההבוקרבשעות

קרקע"טיליסוללותארבעעל"עלתה"היחידההשני.בעבר
זוהיתההישראלי.לחיל"האויר"מסדרון"בכךופתחהאויר

דרךפילסושטנקיםהצבאיתבהיסטוריההראשונההפעם

למטוסים.

למצריסההפתעה ~

מפקדעמדהתעלהאתלצלוחהאמורהשרוןאוגדתמול
מושבושמקיםמאמון,סעךהמיג/ור"גנרלהשנייה,הארמיה

בעיות,"איןהפריצה.ממקוםק"מ 20כ"באיסמעיליה,היה

לרמטכ"לבטלפוןהמצריהמפקדאמרזה"עלנתגבראנחנו

שכוחותלונודעכאשרלחודש, 16ה"שלבבוקרשאזלי,שלו,

(כידוע,תעלוז-סואץ.שלהמערביבצדנמצאיםישראליים

 ,),שג,-מתפקידיהםושאזלימאמוןהמפקדיםשניסולקו

הצ"להצלחתהבאותהסיבותאתמונההמצרלהמלחמהשר

 :הישראליתליחה
קטן.ישראליכוחעלידיעותנתקבלובקהירבמטכ"ל-

ה"בפיקודלא"צפוייםחילופי"מפקדיםהיועת-אותה

מצרי.

"החיץ"החקלאי"מטעיבסבךהתחבאהישראליהשריון-

לראותו,היהואי"אפשר

כובדכלוהטלתבלחימתםהישראליםשלהרוף"הנפש-

הפריצה.למעןצה"לשלמשקלו
נוכחותעלידעולאכללהמצריםשלם,היהההפתעהגורם
בתונם,הישראלייםהכוחות

של"העברתו :העיתונאיםאחדסיכםלחודש, lב"ךלמחרת,

... 

~ 

מציינתהתעלהשלהמערביתלגדהצה"לשלהמשימהכוח

הדרום",בחזיתלידיההיוזמהאתנטלהישראלכי

הפירצההרחבת ~

שנמ"הגשריםעללעבורהחלונוספיםמשורייניםכוחות

 :כיווניםלשלושההתפתחההחדירההתעלה,על"פניתחו
איסמעיליה,לכיווןצפונה •

קהיר,שלכללילכיווןמערבה •

סואץ,העירבכיווןהמרהאגסלאורךדרומה •

לחיל"ק"מ 30כ"שלברוחבפירצהנפתחהאשר:כעתה,

אוגדתהמשוריינים,לכוחותלסיועזהנננסהישראלי,האויר
צפופים,נ"מבמערכיונתקלהבראש"הגשרעברהאךןהאלוף

בעולם.המשוכלליםמןמתוחכםאלקטרוניציודמערכיעם

בסיסי"עלמהירהלהשתלטותקשהקרב"הבקעהבוצעכאן

בצמודנעהזואוגדהבעודבמפה), 12מס/(ראההטילים

נעהלדרום,צפוןמכיווןהשטחאתו"מנקה"האגםלשפת
והשתלטהיותר,מערבהרחבהבמניפהז"למגןהאלוףאוגדת

הישראלייםהכוחות"וייטנאם."המכונההמישוריהשטחעל

סגרוובכךסואץהעירלפרבריעדהגיעוהדרומיתבגזרה
המשיכהראש"הגשרבאזורהשלישית.המצריתהארמיהעל

"החיץ"לכיווןוללחוץבגשריםלהחזיקשרוןהאלוףאוגדת
איס-והעירהמקראית)(,,ארץ-גושן"תומילאתואךיהחקלאי",

"הס"אינהצה"לחדירתכיעתהשהבינוהמצרים, ,מעיליה

החלו ,צבאיתהתקפהממשאלאבודדים"טנקיםשלתננות

עלהמגינההראשונה,המצריתהארמיהמןכוחותלקרב

לבירההמוביליםהציריםעליחידותיהאתולהציב ,רקהי

הפסקת"לתוקףנכנסהכאשרצה"לנפרסבוהשטחהמצרית,

גושו".ב"ארץצה"לחיילי
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משמ-פחותוהרבהבמלחמה,כקריטישהתבררדברהפנים,

 ,רגיעה.בזמןעזתי
צבאשיחידותמכיוןמישובי-ספרהופקעורביםקוים . 8

ב'היש,כיבלתי-נסבל,הואזהמצבלידם.לשטחי-כ"נוסנכנסו

ברירה).היתהלאכי(אםאזרחיטלפוניקשרמכלמתנתק

כלו-/ומשמרת-הטלפון",אתנטשורביםבישובי-ספר . 9

הישוביםהפגינוובכךהטלפוןלידקבועתורןהיהלאמר,

משמעת-קשר.חוסר

שרה)(קוונותהצבאביהירותהקויהקשר

היןהקויםויעילה,טובהלרובהיתהקוי-השדהסלילת . 1

היטב.תפקידיהןאתביצעוהקווניםוחוליותאנינים

ועמיסת-(מעגלי-ספח)במעגלי-פנטוםרבשימושנעשה . 2

וחסרו )-114(סיבסלילי-עמיסהקריטיחוסרנתגלהכבלים.

 6שלמרכזותסלילי-פנטום(פרקוביחידות.פנטוםסלילי

קוים).-12ו

 .הדעלוענוכלל,בדרךמאוייש-ים,היוהקווניםתקני . 3
רישות.

 :בעבודהכבדלחץהורגשבצבאהגדולותבמרכזות . 4
וה-ביותררבשיחותעומסישהמלחמהבתחילתא.

זאת,עםיחדהעומס.עללהתגברמספיקותאינןבנות

הכב.דהלחץלמרותמאוהטובהיהבעבודההספקן

שזהובנות-אזרחיותעםכאלומרכזותלהפעילרצויב.

החיילות.מןיותרוהמאומנותהאזרחימקצוען

ירות Uלזתקראנה(טלפניות)שמרכזניותלודאישג.

ככל-האפשר.מוקדםחירוםבזמן

והמרכזותהקשרמשרדיביןנוהלי-דיווחהופעלולא . 5

ממקובשעברויחידות,ומיקוםמספריםשמות,לעדכוןביחידות,

למקום.

הו/הור'אתלחפשאמץ iנעשותמידלאהיחידותקווני . 6

פעמיםהדואר.שלהעילייםהטוריםעמודילידבשטח,דות"
המורכבבקוקלקולכשהיהלא-להם.לקויםהתחברורבות

אי-בדיקתשלתופעהלרובהיתהוקטע-קו-שדה,מקטע-דואר

הקלקול.היהבושדוקאקו-השדה,קמע

הצ-ביןקויםלהפעלתבקוד'ס,שימושנעשהלראשונה.ד

בצ-(כמו,בשמות-קודלקויםלקרואהיא,השיטהלדואר.בא

ב//הורדה".זהבסימוןאותםהמסמןהדואר,עםמוסכמיםבא)

בטחון-קשרעבורלקויםבמרכזות-האזנהחוסרהורגש . 8

הבי-החייליםמןפרטיותשיחותלמנועעל-מנתובטחון-שדה

חייליםשיחותבנושאהגישותלהבדלילבלשים(כדאיתה.

 ),ש,ג-מאזשחלולבתיהם,

היחידותע"יזוגיים-4ודו-זוגייםקויםהרבההונחו . 9

דוארשלטוריםהיולאשבהםבשטחיםהכבישים,נצידי

הצבאברשותאז(היה//הורדות".לקבלהיהניתןולא'שראל

 . ) SpiraI 4ו-דו-זוגיכבל

בתחילתהורגשהקויםבסלילתביותרהכבדהלחץ . 10

שיודעיםקויםלהתקיןו/אולהניחרצויכןעל"קדש",מבצע

רגיעה.בזמןעודמראש,עליהם
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מלחכוות

שריגגו

באספקלריהישראל

 .מקןריבחןמר

 .~מחך .'-, .... \ ~---

ר"גראמה"רחוק ) TELE ( "טל"פרושובלעז ""ט"יגרינה

GRAMMAJ הנמסרתבכתבידיעה-אחרותבמיליםום.'ש)ר

הופיעומברקיםבנושאההגדרות .) 1 (גרףבטלכללבדרך

 :כך "מברק"שהגדירה)~(בחוברת 1951בשנתל"בצהלראשונה
אתהנושאת ,בקיצורמנוסחתכללבדרך ,כתובה"הודעה

מכתב,מאשריותרמהירטיפולודורשת "מברק"הציון

כתוב .כלל,בדרךיהיהמברקמדרכי-הקשר.כאחתהמועברת

לחוברת)." 'אבנספחהמוצג 2 )()( 1 'מסטופס(מברקטופסגביעל

מברקלחברהמוסמךצה"לשאיכל" :החוברתממשיכהועוד

אחריהןמילויעליקפיד ,אלוהוראותיידע ,למשלוחולהזוירו

מהן".יסטהולא

 :הןמברקלגביהקשרבתהליכישנקבעוהדח'פותמידות
אתמפרטבחוברת 7סעיףורגיל.דחוף ,ימ"דבהו.ל ,בזק

האפשרככלוברוריםקצריםיהיו"המשפטים :התוכןסגנון

שרשמוהאישיםעל-ידיבקשתנן,לפיאלינן,

החגיגיגיליוננןלהעשרתשתרמןעלתןדתנו

מלהשתמשלהימנעיששגרתיות.במיליםמשימושלהימנעויש

לשםמילהעללחזורואיןהמברקבגוףפעמייםאחתבמילה

 :הבאיםבדבריםלהשתמשאיןהדגשה.

תיכףהודעמיי,ןשלח :(כמואופייניותתוכןפתיחות •

ועוד).

 .)ועודאנאבבקשה, ,(תודהדברי-נימוס •

מקובלים.לאקיצורים •

ודרגותיהם".מפקדיםשמותמיקומן, ,יחידותשמות •

ז:ולייס tחערות

לשידורןתקמ :אחרותבמיליםכותב,- "גראrוו"רחוק,- "טל" ) 1 (

אוטלפוןבתילי.חשמלייםזרמיםבאמצעותלמרחק,ומיליםסימנים

 :עברי-לועזיממילוןלקוחותוטלגרףטלגרמהשלהד,גדרות( .ברדיו
 .)ד"תשיס,.('פ 'ד

בתהליכי-קשר 1מס'חוברת ,"וחיבורומברקלעדיכתהוראות" )~(

 .ל"הצבהוצאת , 1951יונימשולבים,

 1 !( 48מאימחצית- 1מכ'מכרק

--------------------~;;;-:ר,;;;-;=ר

 .יאל)שאלת '(דםירושלימחןזמפקדאל: ~

 :חיכורוזמןתאריד ,ח)"תשבא"רה' ',]ע'שם(יו . 2000שעה , 1948במאי 14

 :התוכן

בוה ,(ושואותלפלוגתע]"ד .ורמס .םבית-לחלםיפצןעה .לחברוןמועבריםוהגבריםהנשים"

 ~עציון"'.גושתפרשנסתיינזה

. _--------------~-------------
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באספקלריהישראל

אחתממפקדה-בלעז)(טלגמרהמברקשיגןרהיאהקשרמשיטןתאחת

המלחמןת.יעי

שרשמןהאישיםעל-ידיבקשתנן,לפיאלינן,הועברוהמברקים

החגיגיגיליוננולהעשרתשתרמועלתודתנונתונהאלהולכל

מקורי.בחומר

 4 ~מהר ;:~:בז

ו"גראמה"רחוק ) TELE ("טר"פרושוברעז"ט;'גרינה"

) GRAMMA ( .הנמסרתבכתבידיעה-אחרותבמיריםר'שוס

הופיעומברקיםבנושאההגדרות .) 1 (גרףבטלכללבדרך

 :כך"מברק"(~)שהגדירהבחוברת 1951בשנתל"בצהלראשונה
אתהנושאת ,בקיצורמנוסחתכללבדרך ,כתובה"הודעה

 ,מכתבמאשריותרמהירטיפולודורשת "מברק"הציון

כתובכלל,בדרךיהיהמברקמדרכי-הקשר.באחתהמועברת

לחוברת)."א'בנספחהמוצג I ()()2מס'(טופסמברקטופסגביעל

מברקלחברהמוסמךצה"לאיש"כל :החוברתממשיכהועוד

אחריהןמילויעליקפידאלו,הוראותיידע ,למשלוחולהתירו

מהן".יסטהולא

 :הןמברקלגביהקשרבתהליכישנקבעוהךח'פוחמ'דוח
אתמפרטבחוברתדסעיףורג'ל.דחוף ,מ"ד'בהו,ר ,בזק

האפשרככלוברוריםקצריםיהיו"המשפטים :התוכןסגנון

מלהשתמשלהימנעיששגרתיות.במיליםמשימושלהימנעויש

לשםמילהעללחזורואיןהמברקבגוףפעמייםאחתבמילה

 :הבאיםבדבריםלהשתמשאיןהדגשה.

תיכףהודעמיי,ךשלח :(כמואופייניותתוכןפתיחות •

ועוד).

ועוד).אנאבבקשה, ,(תודהדברי-נימוס •

מקובלים.לאקיצורים •

ודרגותיהם".מפקדיםשמותמיקומן,יחידות,שמות •

·~ולייםחערות
לשידורמתקן :אחרותבמיליםכותב,-"גרא"ו"רחוק,-"טל" ) 1 (

אוטלפוןבתילי,חשמלייםזרמיםבאמצעותלמרחק,ומיליםסימנים

 :לועזי-עבריממילוןלקוחותוטלגרףטלגרמהשל(ההגדרותברדיו.
תשי"ד).ס,,פ'נ 'ד

בתהליכי-קשר 1מס'חוברתוחיבורו",מברקלעריכת"הוראות )~(

 • 7צה"בהוצאת , 1951יונימשולבים,

 1 !( 48מאימחצית- 1מס'מברק

--·----------~=:::ם: 2 :=ך::~~:ך
תש"ח).באיירה' '.) Uשי(יוס . 2000שעה . 194 ~במאי 14 :חיבוויזמןתאויד

 :התובן

בזה .[!שואותלפלוגת ) Uר"מטרולבית-לחם,הפצועיםלחברון.מועבריםוהגברים"הנשים

עציון'','גושפרשתנםתיינןה

------~--~-----------------' 
~ 
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הישובים :קריעציון,גושעלהקרבשלהגבורהפרשת

הכרזתערביצחקומשואותעין-צוריםרבדים,עציון,כפר

היה 1948במאי-14 ';הרחב,לציבורמוכרתישרא.למדינת

הוקףהבוקרמאזכאשרבגוש,היהודיםשלהאחרוןיומם

באלפייצחק,משואותבגוש,'מעמדשהחזיקהאחרוןהכפר

היוהכפרשעריבשלל,ולזכותבזלבוזשבאוכפריי-הסביבה

התפרצותלמנועכדיבעמדות-אשהוצבווהחבריםנעולים

שהודיעומכיון ,החבריםביןגבוהמתחשררלכפר,המכנית

כדילכפרהאדום",,הצלב'שיירתיצאהשבבוקרמירושלים
הצהרייםבשעותהמחוז,מפקדהוראתלפיתושביואתלפנות

שחברילאחרבודדים,משואותחברינותרובחודש-14השל

"הצלבובחסותהירדניהלגיוןנלקחוע"יבגושהישוביםיתר

נראומשואותשלהמיםממגדלידוע,בלתיבכיווןהאדום"

דומהגורל '"השכנהעין-צוריםאתבוזזיםהסביבהערביי

 2מכ' 'iמכר

רוסנק), 'מ(העתיקההעירמפקדמאת:

שאלתיאל), 'ד(ירושליםמחוזמפקדאל:

 :חיבוריזמותאריך , 1700,שעה 1948במאי 28

 :התוכן

למשק.יפרצואםכאן,גםצפויהיה

ריפאבלוייתהירדנימהלגיוןקציןהגיעהחשכהרדתעם

ערבית,דוברשבוי,רבדיםחברועמםשיארבשםערבי

באוטובוסיםיובלומשואותשאנשיהקציניםבשםשהבטיח

במשקשנאסףהנשקרע.כללהםולאיארעמבטחיםלמקום
בישוב,החבריםעמדותאתתפסושחייליוהלגיוןלידינמסר

לאהאדום""הצלבנציגערביי-הסביבה.התפרצותלמנועכדי

בהןהבטיחהלגיוןקציןבירושלים.ונשארהלגיוןעםהגיע

לירושליםיועברובמספר) SO-כ(והפצועיםשהנשיםצדק

וגםנפסק,לאירושליםעםאיתות-הראייהקשרהיהודית.

להאמיןאםהמחוזאתשאלולמשק,החייליםכברנכנסוכאשר

שניעל-גביהועמסוהפצועיםחיובית,היתההתשובהלהם.

המברקשוגרמהמשקהפרידהלפניואז,קטניםאוטובוסים

האחרון·

 1948מאיכוף

N החוליםלביתכולנואתלקבלשיתכוננוציוןלהרהודיעוהמקום,פינויתנאילפינכנענו, , 
I ---------------------

בינתררם ,םילוחמלקחתעלוליםשבוררם,יילקחואםעדררןברורלא ,ןולאכסמקומות(להכין

 ,'"חוסלההתחנהסוף,שלום, ,המקרסנוייבפשיוחלייתכן

 . ,) 461עמ' , 1957ן,ול'ר 'אונקרב",במצורהעתיקה"'רושל'ס :(המקור

 :סיבותמשלושמובאזהברק,מ
שזההמדינהשלהקשההמצבעללהצביע-הראשונה •

כאשרמתוכנו,המשתמע ,) 1948במאי 14 (הוקמהעתה

העתיקההעיראתמכל,להאתהיקרלהפסיד.עומדתהיא

בירושליס.

שלהחזרתהעללהצביעשנוכלעל-מנת-השנייה •

אחר,היסטוריבמברקישראל,לחיקהעתיקהירושלים

מרגש.פחותלא

המתרס,צידימשניהאירועתיאורברשותנו-השלישית •

העבריהספרבפתחהערבי.הצדומןהיהודיהצדמן

העתיקהבירושליםהיהודיהרובעשל"עמידתו :כתוב

ודוגמהאחלהאין-תש"חבשנתובקרבבמצור

לנפי-לבסוףשהביאהמצור,העצמאות.מלחמתבקרבות

יעצרופעםלא ."וממושךהדוקהיההרובעשללתו

הדבקותהעמידה,עקשנותבפניתמהים(אנשים)בקריאתם

הרובעעלהמגיניםקומץשלהתושיהוכושרבמטרה

 ..העתיקה"שליס' I.ירחומותביןהיהודי

עלהלאכניעתם,לפניהרובעמגיביבשליטתשנשארהשטח
 .מהםמטר lSכ-נמצאיםכשהלגיונריםמטרים, 200X 100על

מטעםמפקדו :היוהרובעכניעתבפרשתהמעורביםהאישים

עבדאללהוינגרטן,מרהרובעמועצתיו"ררוסנק,מ'"ההגנה"

אל-ת.לעבדאללהז,זכרונו(ראההירדניהלגיוןמפקדאל-תל

 1400בשעההאדום"."הצלבונציג ) 108-103עמודים , 1964

הצדדיםביןמ~מך-הכניעהנחתםונמהרמריוiכבאותו

 .) 106עמ'אל-ת.ל 'עואצל 4S9עמ'לירון,אצל(ראההלוחמים

פצועים, 100הרוגים, 40 :היהברובעהיהודיכוח-האדם.מצב

לירדןבשבישהלכוהרובעשלהאזרחירםמתושביו-340כ

בעירשהיוה'הודים 2,000שרידיאלהמגינים, 40יעוד
חסמו 1947דצמברבראשית . 1947שנתבסוףהעתיקה

היחודיתמירושליםנותקוהואלרובעהגישהאתהערבים

ללאאדאליו,לחבורנסיונותמספרנעשולחומות..שמחץו

במגמהמתואמתבהתקפההלגיוןפתח 1948במאי-16בהצלחה.
והריבע-לויכלובמאי '-28בוכאמורהרובעלחיסוללהביא
 !נכנע
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הישובים :קריעציון,גושעלהקרבשלהגבורהפרשת

הכרזתערביצחקומשואותעין-צוריםרבדים,עציון,כפר

היה 1948במאי-14ההרחב,לציבורמוכרת-אה Iישמדינת

הוקףהבוקרמאזכאשרבגוש,היהודיםשלהאחרוןיומם

באלפייצחק,משואות'בגוש,מעמדשהחזיקהאחרוןהכפר

היוהכפרשעריבשלל.ולזכותבזלבוזשבאוכפריי-הסביבה

התפרצותלמנועכדיבעמדות-אשהוצבווהחבריםנעולים

שהודיעומכיוןהחברים,ביןגבוהמתחשררלכפר.המכנית

כדילכפרהאדום""הצלבשיירתיצאהשבבוקרלים Uמירונ

הצהרייםבשעותהמחוז.מפקדהוראתלפיתושביואתלפנות

שחברילאחרבודדים,משואותחברינותרובחודש-14השל

"הצלבובחסותהירדניהלגיוןע"ינלקחובגושהישוביםיתר

נראומשואור[שלהמיםממגדלידוע.בלתיבכיווןהאדום"

דומהגורל ...השכנהעין-צוריםאתבוזזיםהסביבהערביי

 2מכ'מכרiל

 ,ךוסנק) I(מהעתיקההעירמפקדמאת:

 ,אל)יתלשאד'(יםשלוריזומחדמפקאל:

 :חיבורוזמותאריך , 1700,שעה 1948יבמא 28

 :התוכו

למשק,יפרצואםכאן,גםצפויהי;ן

ריפאבלוייתהירדנימהלגיוןקציןהגיעהחשכהרדתעם

ערבית,דוברשבוי,רבדיםחברועמםשיארבשםערבי

באוטובוסיםיובלו'אות Iמששאנשיהקציניםבשםשהבטיח

במשקשנאסףהנשקרע.כללהםיארעולאמבטחיםלמקום

בישוב,החבריםעמדותאתתפסושחייליוהלגיוןלידינמסר

לאהאדום""הצלבנציגערביי-הסביבה.התפרצותלמנועכדי

בהןהבטיחהלגיוןקציןבירושלים.ונשארהלגיוןעםהגיע

לים Uלירוניועברובמספר)-50(כוהפצועיםשהנשיםצדק

וגםנפסק,לאירושליםעםאיתות-הראייהקשרהיהודית.

להאמיןאםהמחוזאתשאלולמשק,החייליםכברנכנסוכאשר

שניעל-גביהועמסוהפצועיםחיובית.היתההתשובהלהם.

המברקשוגרמהמשקהפרידהלפניואז,קטניםאוטובוסים

האחרון·

 1948מאיכוף

החוליםלביתולנוכאתבללקשיתכוננורוןצהרלהודיעוהםקום,יופינתנאילפיו"נכנענ

~ 
I ----------------------

תייםבינלוחמים,תלקחםוליעלם,בויי L) \ולקחייאםןעדייררובלא ,לאכםוןותוםמק(להנין

 ,חוםלה"'הנהתחף,וטום,שלם,מקךהנויבפיוחלישכןית'

 ,) 461עמ' , 1957ל'רןן,א'ובקרב",במצורהעתיקה"'רןשל'ם :(המקור

 :סיבותמשלושמובאזהמברק
שזההמדינהשלהקשההמצבעללהצביע-הראשונה •

כאשרמתוכנו,המשתמע ,) 1948במאי 14 (הוקמהעתה

העתיקההעיראתמכל,להאתהיקרלהפסיד.עומדתהיא

בירושלים,

שלהחזרתהעללהצביעשנוכלעל-מנת-השנייה •

אחר,היסטוריבמברקישראל,לחיקהעתיקהירושלים

מרגש,פחותלא

המתרס,צידימשניהאירועתיאורברשותנו-השלישית •

העבריהספרבפתחהערבי.הצדומןהיהודיהצדמן

העתיקהבירושליםהיהודיהרובעשל"עמידתו :כתוב

ודוגמהאחלהאין-תש"חבשנתובקרבבמצור

לנפי-לבסוףשהביאהמצור,העצמאות.מלחמתבקרבות

יעצרופעםלא ...וממושךהדוקהיההרובעשללתו

הדבקותהעמידה,עקשנותבפניתמהים(אנשים)בקריאתם

הרובעעלהמגיניםקומץשלהתושיהוכושרבמטרה

העתיקה",,'שלים Iירחומותביןהיהודי

עלהלאכניעתם,לפניהרובעמגיביבשליטתשנשארהשטח
 .מהםמטר-15כנמצאיםכשהלגיונריםמטרים, 200x 100על

מטעםמפקדו :היוהרובעכניעתבפרשתהמעורביםהאישים

עבדאללהוינגרטן,מרהרובעמועצתיו"ררוםנק,מ'"ההגנה"

אל-תהעבדאללה rזכרונו!(ראההירדניהלגיוןמפקדאל-תל

 1400בשעההאדום","הצלבונציג ) 108-103עמודים , 1964

הצדדיםביןמסמך-הכניעהנחתםונמהרמריוםבאותו

 .) 106עמ'אל-תהע'ואצל 459עמ'לירון,אצל(ראההלוחמים

פצועים, 100הרוגים, 40 :היהברובעהיהודיכוח-האדםמצב

לירדןבשבישהלכוהרובעשלהאזרחירםמתושביו-340כ

בעירשהיוה'הודים 2,000שרידיאלהמגינים. 40ועוד
חסמו 1947דצמברבראשית . 1947שנתבסוףהעתיקה

היהודיתמירושליםנותקוהואלרובעהגישהאתהערבים

ללאאךאליו,לחבורנסיונותמספרנעשולחומות,.שמחוץ

במגמהמתואמתבהתקפההלגיוןפתח 194 ' 8במאי-16בהצלחה.

והרובע-לויכלובמאי-28בוכאמורהרובעלחיסוללהביא

 !נכנע
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האחרוז,המכרק'גםמואנממבולירון,שלכספרוהקטע

לכםלמגיבתהמשדר,בהרסהפרידהאחרי ... " :כדמסתיים
שולרצופיםשכויעיםלידושישכהבית)(האלחוטיעלשל

בשרפומכזלאחר ...הטכביתפעולתוע.לשפיקח ,גולנאורי

(ראההאצ"ל".ושל"ההגבה"שלכיעורהטעוביםהביירותכל
 J .) 195-169עמודיםמאבבה","קריהיוסףד'גם

 1949מץר- 3םס'מברק
. . . 

~~-------~----------.-. 
 ..",גולביי) 19(בגדוד 12 .קשרמשרד :מאת

הדרום.חזיתקשרמרכז .:אל

 101625 :חול wםןזמ

מורדי, ., 1600שעה , 1949במרץ 10 :ירבחיוזמןתאריך

 :חתוכן

u ח"נגב-פלמה..חטיבתתוישמגב.אדר,א"'בי '"יום-ההגנה ,"ליכישראללממשלתוריעבה'" 

 ,'"ם'"תשבאדר 'ט~ום-רשרש,אילת, ,ישראללמדרנתלתיאמפרץאת ,.רלנוג.וחטיבת

מ'ע' :םרתי ~
\ . . . . 

---..;,----.---~~~-----..--:---~----~-...,.------

כימיםשבערד"עוכדה"מכצעשלסיומועלמבשרהמברק

"הבגכ-חטיבתביביהן"התחרו"בווזושר 1949במרץ 10-6

היאלאוס-רשרש,ראשובהתגיעמי"גולבי",וחטיבתפלמ"ח"

שביתת-.עלהמדיניהמו"מתחילתשלימיםאלההיואילת.

 ,כביכולטועזשהלי-גון ,לפתעובודעלירדןישראלכיןבשק

אתררדןתדרשוכזועלהנגב,וכדרוםבערבהשולטשהוא

אליה.האיזןרסיפוח

עבדת-כצירדרומה"הבגב"חט'יצאה 1949כמרץ-5ב

"גולבי",חט'לדרריצאהזהאחרייוםלאירת.רמוןמצפה
באר-חצבה-העקרביםמעלה :הואהתקדמותהכשציר

יגאלמרימיםלאחרעל-כדסיפרלאילת.הערכהדרדמנוחה

גולןנחוס-ה"בחומים"שביביזתחרותהיתהשזואלון,

הסיום"הבגב".·חט'מפקדשריגונחוס"גולבי"חט'מפקד

ברןועלהטיפסחגיגיובמעמדמרשיםהיהבאוס-רשרש

ותלההתורזלראשבארה"ב)ל"צהבספחכיום ,אדן(האלוף

המברקבשלחאחה"ציוםבאותוהמפורסם.דגל-הדיואת

עמיתמאירמר .)"ינלוג,,( 19גדודשלמשרד-הקשרדרדהב"ל

בהקשרבמיוחדלבוכותבמג"ד)מ"מואז"כור"מבכ"ל(כיום

 . 19גדודשלהקשרמחלקתדרדבשלח(המברק) ... " .:לאירוע

ברשימהביטאתיהרגשותיואתלחויהשותףשהייתיכמובן

מסתיימת ) 399(בעמ'הב"לבספרושלח"."אילזכספרשכתכתי

השישית,בשעההגעבולאילת :במיליםעמיתמ'שלרשימתו

 ...מרצדיםומשבריםמכסיףרוגעיםמסביב,רצוףערבהיה
והנגב.'יל Iהגלוחמיישראלחייליחבוסוףיסשלחופועל

באופקהמופלא.המאורעותרחשאתחזםמלואשואפועמדוהם

בריטיותקרבאוניותאורות.הבליחוקדם,מפאת-הקרוכ

עקבה".שלכימהוקודרותדוממותעגבו
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 .) 399עמ'מערכות,"גולני",ח'טשלהקרבות-ררך "ושלחא'לן" :(המקרח

חטיבותשלהמשותףהמברקנשלח , 1625בשעה ,במרץ-10כ

שכאמור ,לוןאיגאלהדרוםחזיתלמפקד,הבגב" iו"גולבי"

אתבעובדהלבטאס"ינחומ"השניאתלדדכםושלחתדרד

המברקת.א'לובמפרץהנגבבדרום ,בערבהצה"לשליטת

החזיתלמטהבאלחוט-מורסהגיעהחטיבות ל,rז'ההיסטורי

מפקדשלח ,צ"אחהיוםאותו 1700לשעהקרובהוכשעה

 lלוא "כותבהכללי.למטהדומהתוכןבעלמברקהחזית

אתהחותםהאחרוןהמבצעהיבו"עובדה""מבצע :בספרו

סוףיסלחוף"הבגב"חט'סיירימשהגיעו .השחרורמלחמת.

הם ......:...צדקוואכןהמפה,לקצההגיעושהםלמפקדםהודיעו

סוף".יסחוףהעל.היבש .לקצה.הגיעו

האחרון,המברקגםמואבממנולורון,שלבספרוהקטע

לבםלמגינתהמשדר,נהרסהפרידהאחרי ... " :כךמסתיים
שולרצופיםשבויעיםלידושישבה(האלחוטנית)ועלשל

נשרפומכןלאחר ...הטכניתפעולתועלשפיקחוגולנאורו

(ראההאצ"ל".ושל"ההגנה"שלביעורהטעוניםהניירותכל
 .) 195-169עמודיםמאננה","קריהווסףדןגם

 1949מץר- 3םס'כזכרק
 ____ ~~ _____ .ו_ __________

ולניי).ג .. 19(בגדוד 12קשרשמרד :מאת

 .םהדרוחזיתקשרמרכך .:אל

 101625 :מ.ליחזמן

מיידי. ... 1000שעה , 1949במרץ 10 :חיבירןזמןתאריד

 :חתןכן

.,הנגב-פלמ"ח"'חטיבתמגישוחבאדר,בי"איום-ההגנה" ..לכיישראללממשלח"העבירו

תש"ט":באךרט'~ום-רשרש.אילת,ישראל.למדינתאילתמפרץאתגולני", ..וחטיבת

בימיםשנערך"עובהד"מבצעשלסיומועלמבשרהמברק

"הנגב-חטיבתביניהן"התחרו"בואושר 1949במרץ 10-6

היאלאום-רשו-ש,ראשונהתגיעמי"גולני",וחטיבתפלמ"ח"

.שביתת-עלהמדיניהמו"מתחילתשלימיםאלההיואולת.

כביכול,טועןשהליגוןלפתע,ונודעלורדןושראלביןנשק

אתורדןתדרשוכןולעהנגב,ובדרוםבהבערשולטשהוא

אליה.האיזורסיפוח

עבדת-בצירדרומה"הנגב"חט'יצאה 1949במרץ Sב-

"גולני",חט'לדרךיצאהזהאחרייוםלאולת.רמוןמצפה

באר-חצבה-העקרבוםמעלה :הואהתקדמותהכשציר

וגאלמרימיםלאחרעל-כךסיפרלאולת.הערבהדרךמנוחה

גולןנחוס-ה"נחומים"שניביןתחרותהיתהשזואלון,

הסיום"הנגב".·חט'מפקדשרוגונחום"גולני"חט'מפקד

ברןועלהטיפסחגיגיובמעמדמרשיםהיהבאוס-רשרש

ותלההתורןלראשבארה"ב)צה"לנספחכיוםאדן,(האלוף

המברקנשלחאחה"ציוםבאותוהמפורסם.דגל-הדיואת

עבוותמאורמר .)"ינלוג,,( 19גדודשלמשרד-הקשרדרךהנ"ל

בהקשרבמיוחדלנוכותבמג"ד)מ"מואז"כור"מנכ"ל(כיום

 . 19גדודשלהקשרמחלקתדרךנשלח(המברק) ... " :לאירוע

ברשימהביטאתיהרגשותיואתלחויהשותףשהייתיכמובן

מסתיימת ) 399(בעמ'הנ"לבספרושלח","אילןבספרשכתבתי

השישית,בשעההגענולאולת :במיליםעמותמ'שלרשימתו

 ...מרצדיםומשבריםמכסיףרוגעיםמסביב,רצוףערבהיה
והנגב.הג,'וללוחמיישראלחייליחנוסוףיםשלחופועל

באופקהמופלא.המאורעותרחשאתחזםמלואשואפועמדוהם

בריטיותקרבאוניותאורות,הבליחוקדם,מפאת-הקרוב

עקבה",שלבימהוקודרותדוממותעגנו

מ''ע :חתים

. . '. \ 
------------------------~--- ._-~---
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 .) 399עמ'מערכות,"גולני",חט'שלהקרבות-ךרךושלח""א'לו :(המקוח

חטיבותשלהמשותףהמברקנשלח , 1625בשעהבמרץ,-10ב

שכאמוראלון,וגאלהדרוםחזיתלמפקד,הנגב" iו"גולני"

אתבעובדהלבטאה"נחומוס"שניאתלדרכםושלחתדרך

המברקא'לת.ובמפרץהנגבבדרוםבערבה,צה"לשליטת

החזיתלמטהבאלחוט-מורסהגיעהחטיבותשלההיסטורי

מפקרשלחאחה"צ,יוםאותו 1700לשעהקרובהובשעה

אלו]ווכותבהכללי.למטהדומהתוכןבעלמברקהחזית

אתהחותםהאחרוןהמבצעהינו"עובדה""מבצע :בספרו

סוףוסלחוף"הנגב"חט'סיירימשהגיעוהשחרור,מלחמת

הם ....:..צדקוואכןהמפה,לקצההגיעושהםלמפקדםהודיעו

סוף".וסחוףעלהיבשהלקצההגיעו



 1956בובמבר- 4מם'מברק

 ! .)הפ'א'(אך'מ 9חט'בהפמקד :וכאת ! .... _---------------------------------------
t עליון.פיקוךמוצבהךרום-אג"'מ,פיקוך :אל בשבוע).שני(יום 0945שעה, 1956בנובמבר 5 :חיבורוזמןתאריך :

 :התוכן

העולם"'בוראלאלשבחונשלםתםבידי.א-שיח'שארם •

 .אל"'מ 'א'יפה, :חתימה

~~-- ~ 

במלחמתהנתונההצעירהישראל"קדש".מבצעימיהימים

העצמאות.מלחמתמסיוםבלבדשניםשבעכעבורהשנייה,

הצפונית-מזרחיתבגזרהבוצעוהעיקרייםהמלחמהמהלכי

באיטיות,התנהלהסוף,יםלחוףכאשרסיבי,חצי-האישל

יפה, 'א'זtלבפיקודו 9חטיבהנודעיםלאבקשייםבביטחון,

היםלחוףמקבילבנתיבלא-דרךדרךלהמבקיעהוהיא

על-גביבמהירותנוסעיםכיום . 1956בנובמבר-2המאז

אופירה.באוכהמאילתהזוהדרךשללאורכהסלולכביש

מעטולאהיטב,מוכריםזהמפרךבמסע 9חט'שלמעלליה

 .) 88עמ' , 1957 ,"'ב'טכלחמנו"כךמ'תלמ', :(המקור

(ראההז.דופןיוצאמבצעשיבחוזריםצבאותממצביאי
משלוחלמחרת .) 117-105עמודיםצה",לספרוןסיני","מערכת

ל Hהרמטכהקריאבוא-שיח'"שרם"מעמדנערךהמברק,

לחייליבן-גוריוןדודמררוה"משלהברכהמברקאתדייןוכ'
אלוףניצבהמאולתרתהבמהעללידוכאשרומפקדיה,החטיבה

הופעתוכידוע,זוהיתהשמחוני.אסףהאלוףהדרוםפיקוד

חזרהבדרכובהיותוכיי,שמחובאלוףשלנהוהאחרהפומבית

האלוף(עםירדנייםתותחיםבאשהמטוםהופלקל,במטוס

והטייס).נוסףקציןניספו

 1957יבואר- 5מם'מברק

------------1 ~--------------- חרםינה).א'(סא"לסיבימושל :מאת !

\ 

~ 
לםקוב).ח'(אלוףהדרוםדופיקאלוףאל:

 . 1000שעה , 1957בינואר 15 :חיבורוזמןתאריך

 :וכן.הת

 ....תקלותוללאהמבצעלפקודתבהתאסאפםאפםעשרבשעהפונתהאל-עריש ..

__ ~~~ __ ~~~ _ _r~~ __ ~~~.~_~~~ ____ ~~~~~~ -_~ 

לאחרונה.רקפורסםהוואמוכריםהלאהמברקיםאחדזהו

שלהשניחלקהעלדרכולהציץעל-מנתלהביאו~חרנו

נסיגהצה"'לביצע·שבונעים,הפחותהחלק"קדש",מלחמת

הופעל,המלחמהשלבסיומהסיני.מחצי-האישלביםבשישה

לסגתישראהממשלתעלרגילבלתימדינילחץכזכור,

 .) 1974דזפכר , 31גילייז.בשרין·, :(המקיר

מצרים,לבין Uביניהמנדטורילגבולחזרה ~סינמחצי-האי

המועצותבכריתהשלטוןראשיחלקלוקחיםזהבלחץכאשר

שרריםמשישהפחותלאשיגראייזנהאואר(הנשיאובארה"'ב

דאגמזכ'רר"שלבביצוחוהמאוחדותוהאומות )'ב'גל-זהבנשוא
האמרשילד.
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 1956נובמבר- 4מס'מברק

r-----------------~::::-::--l 

! 
~ 

עליון.פיקוךמוצבמ,·הךרום-אגפיקוך :אל

בשבוע).שני(יום 0945שעה , 1956ב[ובמבר 5 :חיבורוזמןתאריך

 :התוכו

העולם"'בוראלאלשבחונשלםתםביךי.א-שיח'שארם,"

 .אל"'מ 'יפה,א' :חתימה

----~-- ~ 

במלחמתהנתונההצעירהישראל"קדש."מבצעימיהימים

העצמאות.מלחמתמסיוםבלבדשניםשבעכעבורהשנייה,

הצפונית-מזרחיתבגזרהבוצעוהעיקרייםהמלחמהמהלכי

באיטיות,התנהלהסוף,יםלחוףכאשרסיני,חצי-האישל

יפה, 'אשלבפיקודו 9חטיבהנודעיםלאבקשייםבביטחון,

היםלחוףמקבילבנתיבלא-דרדדרדלהמבקיעהוהיא

על-גביבמהירותנוסעיםכיום . 1956בנובמבר-2המאז

אופירה.באוכהמאילתהזוהדרךשללאורכהסלילכביש

מעטולאהיטב,מוכריםזהמפרדבמסע 9חט'שלמעלליה

 .) 88עמ' , 1957 ,'כס'ב''לחמנר"כךלמ', nמ' :(המקרר

(ראההז,דופןיוצאמבצעשיבחוזריםצבאותממצביאי
משלוחלמחרת .) 117-105עמודים,ל"צהספרון ,"'[יס"מערכת

ל Hהרמטכהקריאבוא-שיח'"שרם"מעמדנערךהמברק,

לחייליבן-גוריוןדודמררוה"משלהברכהמברקאתד"ןמ'
אלוףניצבהמאולתרתהבמהעללידוכאשרומפקדיה,החטיבה

הופעתוכידוע,זוהיתהשמחובי,אסףהאלוףהדרוםפיקוד

חזרהבדרכובהיותוכי "שמחובאלוףשלהאחרונההפומבית

האלוף(עםירדנייםתותחיםבאשהמטיסהופלקל,כמטוס

והטייס).נוסףקציןניספו

 1957ינואר- 5מס'מברק

------------------------------ .חרטינה)א'(טא"לטי['מושל :מאת
 . 1000שעה , 1957בינואר 15יבור:חוזמןתאריך

\ 

 \י
~ 

יטקו[).ח'(אלוףהדרוםפיקודאלוף :אל

 :התוכן
. 

 .לות· j7חוללאהמבצעלפקוךחבהתא1.נ Qאפאפטעשר[שעהפונתהעריש-לא,..

-----4"י~-----------------~----------- ._----

לאחרונה.רקפורסםהוואמוכריםהלאהמברקיםאחדזהו

שלהשניחלקהעלדרכולהציץעל-מנתלהביאובחרנו

נסיגההצ·לביצעשבונעים,הפחותהחלק ,,,שדק,,מלחמת
הופעל,המלחמהשלבסיומהסיני.מחצי-האישלביםבשישה

לסגתישרא,לממשלתעלרגילבלתימדיני rלחכזכור,

 .) 1974דבפכר , 31גילירז..כשריו·, :(המקור

מצריט,לביז Uביניהמנדטורילגבולחזרהטינימחצי-האי

המועצותבבריחהשלטוזראשיחלקלוקחיםזהבלחץכאשר

שדריםמשישהםחותלאשיגראייזנהאואר(הנשיאובארה"'[

דאגמזכ'רר"שלבניצוחוהמאוחדותוהאומות )'ל-ב'גזהבנשוא
האמרשילד.

ננ 1



כאשר ,לנסיגותהשלישיבשלבבוצעערישאל-שלפינויה

ל"צהנסיגתועיקרו 1957בינואר 6עדבוצעהראשוןהשלב

 )בינואר 7 (השניבשלב-עריש.ללאמערביתמ"ק 10למרחקעד

לאל-ערישמערבהמ"ק-5כשנמתחלקומ"האוכוחותהתקדמו

לא-טורומשםקטרינהסנטהועדלתמד-חסנה,לבירומשם

פונתההשלישיבשלבלחודש). Sב-האו"מכוחותנכנסו(לכאן

קטרינה,סנטהמנזרועמה )בינואר 15 (עריש-אלהעיירהכאמור

נשארהסוףיםלאורךק"מ 25שלברוחב-חוףתרצועשרקכך

 .'א-שיחבשרםהכוחותעםתישיברשקעלרומ 1Lזר ל,"צהבידי

 ,שביתת-הנשקלקוישראלבסוגה )נואריב 22 ( ;הרביעבשלב

i ברפיחרקכאשר ,למצרים "'אביןבדטוריןהנהגבולקוזוא

החמישיבשלבשבידינו.השטחעללפיקוחמובלעתנשארת
האחרוןובשלב ,כולההרצועה""ו )במרץ 6 (זהעהעירפונתה

 .)במרץ 12 ( 'חיש-אסשרגםפונתה

מבצעשבימי ,) 1963ביוני 25 (במחנה""השבועוןמספר

אל-עריש,לתושביהכרוזאתריוןגו-ןבדולדהראו ,""קדש

כשקראחרסינה.אלוףסגןסיניחצי-האימושלער-ידיהחתום

למזכירואמרוהוא ,התרגשותגוריון-בבןאחזההמסמך,את

הואתואראיזה ,הזההבחוריודע"האם :נבוןיצחקהמדיני

שנשאבהיסטוריההראשוןהיהדי !סיניחצי-האיל TLמו' ?נושא

יהיהרגע.בכלעמולהתחלףומוכן ;בומקנאאני !זהתואר

 ,"יסינחצי-האימושלואניממשלהראשהאו

אהרוןמספרצה"למטעםצבאיכמושלמינויונסיבותעל

פקודה,כעיןמהרמטכ"ל,טלפוניתהודעהקבלתי ... " :חרסינה

יד-מרדכי,קיבוץלידבבוקרששבשעהלהימצאעליכי

פקודהאולם ,זוהודעהשלומשמעותהטיבהעללינמסרלא

גםהגיעה ,למקוםשבאתילאחרמספררגעיםפקודה.היא

יהושפכןבליווי ,דייןמשהל/הרמטכ/יצאושממ:נהמכונית

 ."ל"זשמחוניאסףמשנהואלוף )המודיעיןאגף(ראשהרכבי

צבאי-שלטוןשלמפקדה ,יניסבחצי-האיולהקיםלמהר"עליך

הרמטכ"לאמר-ל-עריש"אבתימצאהמפקדהישראלי.אזרחי
 .)"בשרון"העיתון(מןדיין.משה

הצבאי-השלטןןמפקדתי,סינבחצי-האיהוקמה ,יוםכעבור

 .ל"הנהמברקלשיגורעדחדשים,שלושהמשךשפעלהאזרחי

 ~-------------:::~::---::- lU I )(ךיוכירא'~י~- j)זב:'מכר';,
זח"איחידותכל :אל

וו  ~ ,זלהב , OO ~ Oשעה, 1967ביוני , 5 :חיבורוזמןתארידו

! 
! --------------------'------------'---------

 :התוכן

 ,ריחיל-האולו,נכלוחי'(וני'( 1ו ,ף'נ(ורגרחוהנוחץחמשההמצרי'בוא,ר ,א~'רהחיל-יחמ"לו

 ,"תירטוסההימולדתנומבזיותוןקלעצמאות

ונחמבמלחלישיתשהל'החו,והחלה ,ברלקונמראההצו,ןיתנ ,צה"לשלץן Iהקראגרופו

 ,הימים"ששתב"מלחמתחיל-האוירמפקדשלזה,מברק

עריוביתרבתל-אביבאות-אזעקהכשניתןבו-בזמןשוגר

זואזעקהנודעהלימים,האויר.מןהפצצותלאפשרותהארץ,

ארוכההמתנהאחרישבאובדרום,הקרבותשלהפתיחהכסימן

בנגב,הטנקיםשלההסואהלרשתותמתחתהגייסותשלמאוד

ברכתו-פקודתואתאזגרשיחיל-האוירמפקד, "סינגבולעל

המערכה,פרוץלקראתובבסיסיםבאוירלוחמיולכל
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 .) 1968הימיס,ששתמלחמתאלבוס ,ל"הצ :ורק(המ

כאשרלנסיגרת,השלישיבשלבברצעאל-עריששלפינריה

צה"לנסיגתרעיקרר 1957בינראר 6עדבוצעהראשרןהשלב

בינראר) 7 (השניבשלבלאל-עריש.מערביתק"מ 10למרחקעד

לאל-ערישמערבהק"מ-5כשנמתחלקוהאו"מכרחותהתקדמר

לא-טוררמשםקטרינהסנטהועדלתמךלכיר-חסנה,ומשם

פרנתההשלישיבשלבלחודש). Sב-האו"מכוחותנכנסו(לכאן

קטרינה,סנטהמנזררעמהבינואר) 15 (אל-ערישהעיירהכאמור

נשארהסוףיםלאורךק"מ 25שלברוחברצועת-חוףשרקכך

א-שיח.'בשרםהכרחרתעםיבשתיקשרעלמור .!1ר~,ל"צהבידי

שביתת-הנשק,לקרישראלנסוגהבינואר) 22 ( :הרביעבשלב

ii ברפיחרקכאשרלמצרים, "'אביןהכ'נדטוריהגבורקורא

החמישיבשלבדינר.שביהשטחעררפיקוחמוברערגנשארת

האחררןרבשלבכרלה,ו"הרצרעה" )במרץ 6 (עןההעירפרנתה

במרץ). 12 ( 'שיח-אשרםגםפרנתה

מבצעשבימי ,) 1963בירני 25 ("במחנה"השבועוןמספר

 ,אל-ערישלתרשביהכררזאתבן-גוריוןלךוךהראו ,""קדש

כשקראחרסינה.אלוףסגןסיניחצי-האימושלער-,דיהחתום

למזכירראמרוהראהתרגשרת,בבן-גוריוןאחזההמסמך,את

הראתראראיזההזה,הבחררירדע"האם :נבוןיצחקהמדיני

שנשאבהיסטוריההראשוןהיהדי !סיניחצי-האי?מושלנושא

יהיהרגע.בכלעמרלהתחלףרמרכן ,ברמקנאאני !זהתראר

 ,"יסינחצי-האימרשלראניממשלהראשהאו

אהרוןמספרצה"למטעםצבאיכמושלמינרירנסיברתעל

פקרדה,כעיןמהרמטכ"ל,טלפוניתהודעה,קבלתי , , " :חרסינה

יך-מרךכי.קיברץלידבברקרששבשעהלהימצאעליכי

פקרדהארלםזר,הרדעהשלומשמעותהטיבהעללינמסרלא

גםהגיעהלמקרם,שבאתילאחרמספררגעיםפקודה.היא

יהושפכןבלירויך"ן,רושההרמטכ"ליצארשממ:נהמכרנית

 ."ל"זשמחוניאסףמשנהראלרףהמרדיעין)אגף(ראשהרכבי

צבאי-שלטרןשלמפקדהסיני,בחצי-האיולהקיםלמהר"עליך

הרמטכ"לאמר-באל-עריש"תימצאהמפקדהישראלי.אזרחי

"בשרון").העיתוןמן( .ך"ןמשה

הצבאי-השלטךןמפקדתסיני,בחצי-האיהוקמה ,יוםכעברר

הנ"ל.המברקלשיגררעדחדשים,שלרשהמשךשפעלהאזרחי

 l!..1 )(דיירב"ז, ..רא·~- ()זב:'מכר~ן

l ~ :: ~~ r-----------------::: 
I ח"איחידותכל :אל. r 

I ו I בהול, . 0 & 00שעה . 1967.ביוני 5 :חיבורוזמותאריד~ 

! 
! 

~---------._-------_._-_._---

 :התוכן

לחיל-האויר,ן. jיחלןכ·;ן[י';'ןןי'ףבוג [.ר Iחןהנוחץחמשההמצרייבואר ,אויר-רילחי"לזחמ

 ,ההיסטורית"מולזחנוגזיוח Iקוניאוח Iלעצב

כמלחמתנוהשלישיחליהחוו,החלה ,לקרבהמראנוהצו.ניחן .צה"לשלהקמוץאגךופן

הימים",ששתב"מלחמתחיל-האוירמפקדשלזה,מברק

ערירביתרבתל-אביבארת-אזעקהכשניתןבר-בזמןשרגר

זראזעקהנרדעהלימים,האריר.מןהפצצרתלאפשררתהארץ,

אררכההמתנהאחרישבארבדררם,הקרברתשלהפתיחהכסימן

בנגב,הטנקיםשלההסראהלרשתרתמתחתהגייסרתשלמארד

ברכתר-פקרדתראתאזגרשיחיל-הארירמפקד, .יםינגברלעל

המערכה.פררץלקראתרבבסיסיםבארירלרחמירלכל
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 .) 1968ו,ימים,ששתמלחמתאלבוםצה"ל, :(המקור



 1967יוניראשית- 7מכ'מכרק

~--------------------------------~ 
גור).מ'מ N(אל 55החטיב :מאת

 .נרקיס) ' J((אלוףהמרכזקודיפוףלא :אל

רביעי).(יום 1000שעה , 1967בירני 7 :חיבורמיזודיתאר

 :יכתוה

 "!ידינובביחהרה,"

 .) 318-316עמודים , 1973בידינו",הביתהר"ור,ג 'מ :המקור( '"י---------------י....-..--_---- ........ ~....-_------------

כולו .היהודילעםביותרהמופלאהדברקרההזהביום·
עלהמלחמהבלהטהשתלטו-הצנחניםבפרטולישראל

הבית.הרועלהמערביהכותלעלירושלים,שלהעתיקההעיר

ענה ,ורג 'מרב-אלוף ,היוםשלל"והרמטכדאזהחטיבחמפקד

ברשת-הרדיושודרהל"הנשההודעה ,אלהבימיםלשאלתנו

שידרמיזוכראינולצערו,אך ,הפיקודיתתשוברהחטיבתית

 ) 316בעמוד(ורג 'משל·ל"הנבספרוזו.היסטוריתהודעה

מבקש.אני , 1000השעה" :ונצטטלשאלההתשובהאתמצאנו

מספרוכעבור ...המיקרופוןאתלוקחאני ...המכשיראת

תלמיד""כאן ,)החטיבתית(הרשת ""תלמידתחנות :שניות

אלרצים .הביתהררחבתעלאנו !חדלהכוחותלכ )(המח"ט

המכשיראתשובלוקחאניומרעמסגדליד ,הרחבהמרכז

 !עבור ,בידינוהביתהר"תלמיד",כאןבידינו.הביתהר :לידי

ברשתמדווח )המח"טשלהפיקודבחבורתאלחוטן(רביבא .

ועונהברשתמאזיןהאלוף ... )הפיקוד(לאלוףהפיקודית
האלוף !הכבודכלהכבו,ןכל ,בלנויקרות, :בהתרגשות

 " ...האריותלשערבדרךאניעומר,מסגדע"יכמוך:איןמוסיף
שנה 1 · 8תרעממ'שלההתרגשותמביטויישהבאנווכמו

ממהגםנביאכך ,באום-רשרש ,אילחמפרץלידלכןקודם

 ,המאווייםגבול ... " :ספרומתוך ,הצנחניםמח"טעלשעבר

 .הקנאים,המקדש,בית .ויצחקאברהםהמוריה.הר !הביתהר
יחדיומתערבבהכלויוונים,רומאיםכוסיבה,בן ,המקבים.

הרעלאנחנומכל.ועמוקהאיתנהההרגשהאויםבמחשבה,

גורע.-המוסיףשכלליוגדמה "!שלנוהבית.הר !הבית

---------------------------- 1967יוניראשית- 8מכ'מכרק
בקירוב). 1230(שעה 1967ביוני 7 :חיבורוזמיתאריד

בוצר).א'(אל"מףוסיםאיזורמפקד :מאת

טנקוס). 'ש(אלוףיםהיל- rlמפקד :אל

 :התוכו

 .'"םבמקוישראלדגלוהניפהא-שיח'שרםאלהגיעהטרפדותפלגת.

 .) 188 'עמהימים,ששתחמתלמאלבוםל,"צה :(המקור--------------------------------

חיבור"שעת :אלהבימיםבוצרא' )(מילהאלוףלנוכותב

התרגשותהתרגשות.מתוךהאלחוטןע"ינשמטההמברק

אתתפסואשרהטרפדותצותישותפיםהיולההרגשה ,וגאוה

שלמה.מפרץ

החלהמהלשמפרץאלבארלתחיל-היםמבסיסהתנועה

טרפדות 3כללשיצאהכוח . 1967ביוני-6בחערבבשעות
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 1967יוניראיזב'ית- 7מכ'מכרק

~--------------------------------~ 
 .)רגו 'ממ N(אל 55יבהטח :מאת

 .)סנרקי 'עףואל(מךכזהךיקופףלוא :אל

רביעי),(יוס 1000העש , 1967נייןב 7 :חיבורוזמןתאויד

 :התוכן

 ! "!דינוביביחהרה,"
 .) 318-316עמודים , 1973בידינו",הבית"הרגור,מ' :(המקור ~-------------~~-------~..--_------------

כולוהיהודילעםביותרהמופלאהדברקרההזהביום

עלהמלחמהבלהטהשתלטו-הצנחניםבפרטולישראל

הבית.הרועלהמערביהכותלעלירושליס,שלהעתיקההעיר

ענהגור,בו'רב-אלוףהיום,שלוהרמטכ"לדאזהחטיבחמפקד

ברשת-הרדיושודרההנ"לשההודעהאלה,בימיםלשאלתנו

שידרמיזוכראינולצערו,אךהפיקודית,ברשת,והחטיבתית

 ) 316(בעמודגורמ'שלהנ"לבספרוזו.היסטוריתהודעה

מבקשאני, , 1000"השעה :ונצטטלשאלההתשובהאתמצאנו

מספרוכעבור ...המיקררפוןאתלוקחאני ...המכשיראת

"תלמיד"כאן ,)החטיבתית(הרשתתלמיד""תחנות :שניות

אלרציםהבית.הררחבתעלאנו !חדלהכוחותכל(המח"ט)

המכשיראתשובלוקחאניעומרמסגדליד ,הרחבהמרכז

 !עבורבידינו,הביתהר"תלמיד",כאןבידינו.הביתהר :לידי

ברשתמדווחהמח"ט)שלהפיקודבחבורת(אלחוטןארביב

ועונהברשתמאזיןהאלוף ...הפיקוד)(לאלוףהפיקודית
האלוף !הכבודכלהכבוד,כלקיבלנו,רות, ;בהתרגשות

 " ...האריותלשערבדרךאניעומר,מסגדע"יכמוך:איןמוסיף
שנה 18עמיתמ'שלההתרגשותמביטויישהבאנווכמו

ממהגםנביאכךבאוס-רשרש,אילת,מפרץלידלכןקודם

המאוויים,גבול ... " :ספרומתוךהצנחנים,מח"טעלשעבר

הקנאים,המקדש,ביתויצחק.אברהםהמוריה.הר !הביתהר

יחדיומתערבבהכלויוונים,רומאיםכוסיבה,בןהמקבים,

הרעלאנחנומכל.ועמוקהאיתנהההרגשהאויםבמחשבה,

גורע.-המוסיףשכלליוגדמה "!שלנוהבית.הר !הבית

 4_ _________ ~~ ______ .__ _ ~ ____________________ 1967יוניראשית- 8מכ'מכרק

בוצר).א'(אליימטוףיםאיזורפקדממאת: !

 .וב)רבקי 1230(שעה 1967יוניב 7 :חיבורוזמןתאריד

חיבור"שעת :אלהבימיםבוצרא' )(מילהאלוףלנוכותב

התרגשותהתרגשות.מתוךהאלחוטןע"ינשמטההמברק

אתתפסואשרהטרפדותצרתישותפיםהיולההרגשהוגאוה,

 .טנקוט) 'ש(אלוףםיהחיל-מפקךאל:

 :התוכו

 .. "מקוםבשראלידגלוהניפהא-שיח'םשראלהגיעהטרפדותגת.פל

 .) 188עמ'הימים,ששתמלחמתאלבוםצה"ל, :(המקור-------------------------------

שלמה.מפרץ

החלהשלמהמפרץאלבאילתחיל-היםמבסיסהתנועה

טרפדות 3כללשיצאהכוח . 1967ביוני-6בהערבבשעות

]13 



:'. 

גוררת.י Hעמלווה ,עליהןרכבשריוןעםקטנתנחתתרומספר

הנחתות.תנועתבקצבאטיתהיתההתנועה

והצנחתהנחתתעלמברקקיבלתיראשון,אורעםביוני-7ב
 1000לשעהנקבעהההצנחהשעתשלמה.מפרץבאיזורכוחות

לאיזוראגיעהנחתותשלהתנועהשבקצבנוכחתיבבוקר.

כיבושו.לאחר

מנתעלההצנחה,לקראתשלמהלמפרץלהגיעהחלטתי

הכיבוש.בשלבהספינותתותחיבאשהמוצנחיםלכוחותלסייע

אשרשהכוחכדולוחמים,מפקדים 1Sכ-שרתוספינהבכל

(בספינהספינות.-2בחייל-30כמנהשלמהמפרץעלהשתלט

מאחורהושארההויאהמנועיםבאחדקלקולחלהשלישית

 .)'ש'ג-

יוהאיים,ראס-נצראנשביןהמעברלמיצרים,התקרבותנועם

נצליחהאם-החששותגםמסויימתובמידהההתרגשותגברו

לעבור.

לאנאצרני.-ראסלכיווןוצפינועצרנור.המעבבקרבת

ממנוומהמרחקהחוףבקרבתכוחותבתנועתלהבחיןהצלחנו

אבקנקודותראינוהיבשהבעומק .להבחיןהיהקשהגםצפינו

החולות.עלהנעלרכבסימןמתאבכות,

שתיהןהיפגעותלמנועכדיהספינות,שתיביןמרחקפתחנו

נכנסנואשר.וכ ,המיצרלעברנענוהמהירותובמלואאח,ןמפגז

 .עזוביםשהמוצביםנוכחנולמיצר

לקראתבהכביתוהתחלנוהמיצראתחצינוהקלהבהרגשת

התרחקנוהמיצריםמעברעםעצמו.שלמהלמפרץהכניסה

אויבכוחרתהימצאותלגביודאותלנוהיתהשלאכיוןמהחוף,

למנועוכדיבאויר,מטוסיםראינודרומהתנועהתוועליו.

הצלחנו.רביםמאמציםלאחרקשר.עמםלהקיםניסי;וטעויות

גםשעהובאותהלערד 0900בשעהבוצעהמיצריםמעבר

והיות . 1100לשעהההצנחהדחייתעלמברק iאלינ .הגיע

החלטנו ,עזוב .לנונראהוהאיזורלמיצריםמעברהיינווכבר

מספרשנקבע.הזמניםובלוחהמהירהתנועהבקצבלהמשיד

שלמה.למפרץנכנסנובבוקר 1000לפנידקות

נגלההמפרץ,שלהראייה.לקווכניסההצוקעקיפתעם

יופיו.בכלהמפרץלנו
מבניםבהפצצתועסקוהמפרץבאיזורהופיעוח"אמטוסי 2

ההפצצה,אתלהפסיקנאותוהםמנומסתבקשהלאחרומוצביt:נ.

הקרוב.לעתידאוחסוןמגוריםמקומותלנילהשאירכדי

ובאשבתצפיתשלאורכווהמבניםהמפרץסריקתלאחר

 5שלחוליהובהסירת-גומיהורדהחשודים,עצמיםעל

החוליהמפקדלזכות .השטחלסריקתקציןבפיקידחיילים

ברדתוישראהמדינתדגלאתעמולקחתזכרהיאכייאמר,

הסירה.אלמהספינה

חייס,רס"ן ,החוליהמפקדעלהנסרקווהביתשהחוףלאחר

המברקבשלחאזהדגל.אתוהניףהאו"ממבנהגגעל

 .ההיסטורי"

 , /---------------------------- 1967יונימחצית ~ 9מס'מברק
ו
ו

~ 
 .)[]!יבג "(אלוףםהךרוךפיקוףאלומאת:

רבין). "(רב-אלוףל Hמטכרה :ל~

 . 1967 'ביונ 9 :חיבורוזמןתאריך

 :חתוכן

ו.ניךיביהא-חצימוף.םוימואץתתעלותגךלעםוניחוניותוחככליכלהוךיעמאושר •

 .ולו"כלה"לצולךיברכת .

 .םוךרהךוקיפאלוף ,שיבגיהושע' .:חתום

--------------------._---  .) 109עמ'הימים,ששתמלחמתאלבוםל,"צה :(המקון

בשעה , 1967ביוני-8ב ,הנ"להמברקמשליחלפבייום

לחמות ?1כבכל ,שובהאש.להפסקתמצריםהסכימה , 2130

ל"צהכאשרהאשלהפסקתמצריםהסכימהאן,עדישראל

החזיתות.בכלבהאויאתמכה

 1800בשעהכאשרביוני,-8בלמעשההסתיימההמלחמה

שפתשעלהמזרחיתקנטרהעלצה"להשתלטיוםבאותו

המרכזבפיקודכוחותינוהגיעוהצהרייםבשעות .סואץתעלת

נגדהמערכהגםהסתיימהובכדאותםפיצצוהירךן,לגשרי

 1רמת-הגולאתהצפוןפיקוד·טיהרביוני-9ב . 1ירךממלכת

114 

- 1730בשעה,יטרה Jקונכבשה.יוםבאותו 1430ובשהע

רמה"ג.בצפןרמסעךה- 1800ובשעההרמהבדרוםבוטמיה

מלחמתתמהובכדאשהפסקתהסוריםגםביקשו 1830בשעה

הימים.ששת

היטבמוכריםזה,מברקתוכן-הדרוםפיקודאוגדותמהלכי
מלחמהזוהיתהכולו.בעולםצבאייםבבתי-ספרונלמדים

סואץתעלתלמימיצה"לאתשהביאהוקשהמהירהניידת,

 .' Jס'חצי-האיכלשלבשביתוכיבשוו

גוררת·י Hעמלווהעליהן,רכבשריוןעםטנת-קנחתתוומספר

הנחתות.תנועתבקצבאטיתהיתההתנועה

והצנחתהנחתתעלמברקקיבלתיראשון,אורעםביוני-7ב

 1000לשעהנקבעהההצנחהשעתשלמה.מפרץבאיזורכוחות

לאיזוראגיעהנחתותשלהתנועהשבקצבנוכחתיבבוקר.

כיבושו.לאחר

מנתעלההצנחה,לקראתשלמהלמפרץלהגיעהחלטתי

הכיבוש.בשלבהספינותתותחיבאשהמוצנחיםלכוחותלסייע

אשרשהכוחכךולוחמים,מפקדים ISכ-שרתוספינהבכל

(בספינהספינות.-2בחייל-30כמנהשלמהמפרץעלהשתלט

מאחורהושארההויאהמנועיםבאחדקלקולחלהשלישית

 .)~שגו-

והאיים,ראס-נצראנישביןהמעברלמיצרים,התקרבותנו .עם

נצליחהאם-החששותגםמסויימתובמידהההתרגשותגברו

לעבור.

לאראס-נאצרני.לכיווןוצפינועצרנוהמעברבקרבת

ממניומהמרחקהחוףבקרבתכוחותבתנועתלהבחיןהצלחנו

אבקנקודותראינוהיבשהבעומקלהבחין.היהקשהגםצפינו

החולות.עלהנעלרכבסימןמאתבכות,

 .שתיהןהיפגעותלמנועכדיהספינות,שתיביןמרחקפתחנו
נננסנואשר,וכהמיצר,לעברנענוהמהירותובמלואאחד,מפגז

עזובים.שהמוצביםנוכחנולמיצר

לקארתבהכנותוהתחלנוהמיצראתחצינוהקלהגשתבהר

התרחקנוהמיצריםמעברעםעצמו.שלמהלמפרץהכניסה

אויבכוחותהימ~אותלגביודאותלנוהיתהשלאכיון ,מהחוף

למנועוכדיבאויר,מטוסיםארינודרומהתנועהתוךעליו.

הצל-חנו.רביםמאמציםלאחרקשר.עמםלהקיםניסי':וטעויות

גםשעהובאותהלערך 0900בשעהבוצעהמיצריםמעבר

והיות . 1100לשעהההצנחהדחייתעלמברק iאלינ .הגיע

החלטנועזוב, .לנונראהוהאיזורלמיצריםמעברהיינווכבר

מספרשנקבע.הזמניםובלוחהמהירהתנועהבקצבלהמשיך·
שלמה.למפרץנכנסנובבוקר 1000לפנידקות

נגלההמפרץ,שלהראייהלקווכניסההצוקעקיפתעם

יופיו.בכלהמפרץלנו
מבניםבהפצצתועסקוהמפרץבאיזורהופיעוח"אמטוסי 2

ההפצצה,אתלהפסיקאנותוהםמנומסתבקשהלאחרומוצבים.

הקרוב.לעתידאוחסוןמגוריםמקומותלנולהשאירכדי

ובאשבתצפיתשלאורכווהמבניםהמפרץסריקתלאחר

 5שלחוליהובהסירת-גומיהורדהחשודים,עצמיםעל

החוליהמפקדלזכותהשטח.לסריקתקציןבפיקודחיילים

ברדתוישרא,למדינתדגלאתעמולקחתזכרהואכייאמר,

הסירה.אלמהספינה

חיים,רס"ןהחוליה,מפקדעלהנסרקווהביתשהחוףלאחר

המברקנשלחאזהדגל.אתוהנףיהאו"ממבנהגגעל

ההיסטודי".

 1967יונימחציתר- c' 9ממכרק
----------------~-----------, 
~ 
~ 

~ 
 .) Uגבי!ורףואל(םהזרופיקוזאלוףמאת:

ין).ברור(רב-אלוףל Nהרמטכ :ל~

 . 1967 'ביונ 9 :חיבןרןזמןתאריד

 :התוכן

ביזינו.איי-החצ .סוףויםאץסולתתעתוגזעלחוניםכוחותינוכלכילהוזיעמאושר •

 .כולו"ל Nולצהלךתיברנ

ם.רוזהזיקופוףלא ,שגביישעיהו ':חתום

----------------------._-----  .) 109עמיהימים,ששתמלחמתאלבוםל,"צה :(המקור

בשעה , 1967ביוני-8בל, IIהנהמברקמשלוחלפנייום

~לחמותכבכלשרב,האש.להפסקתמצריםהסכימה , 2130

ל Nצהאכשרהאשלהפסקתמצריםהסכימהאן,עדישראל

החזיתית.בכלבהאייאתמכה

 1800בשעהכאשרביוני,-8בלמשעההסתיימההמלחמה

שפתשעלהמזרחיתקנטרהעלצה"להשתלטיוםבאותו

המרכזבפיקודכוחותינוהגיעוהצהרייםבשעותסואץ.תעלת

נגדהמערכהגםהסתיימהובכךאותםפיצציהירזן,לגשרי

רמת-הגולןאתהצפוןפיקודטיהרביוני gב-ירזן.ממלכת
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 _ 1730קוניטרה,בשעהנכבשה.יוםבאותו 1430ובשהע

רמה"ג.בצפןרמסעזה- 1800ובשעההרמהבדרוםבוטמיה

מלחמתתמהובכךאשהפסקתהסוריםגםביקשו 1830בשעה

הימים.ששת

היטבמוכריםהז,מברקתוכן-הדרוםפיקודאוגדותמהלכי
מלחמהזוהיתהכולו.בערלםצבאייםבבתי-ספרונלמדים

סואץתעלתלמימיצה"לאתשהביאהוקשהמהירהניידת,

 .'סינחצי-האיכלשלבשניתוכיבשוו



 \-----_.-------------------------- 1973אוקטוברמהצית- 10מס'קמכר
 tחופי).ור(אלוףהצפוןפ~קוךאלוף :מאת
 .אלעזר)ך'(רב-אלוףהרמטכ"ל :אל

,בכנען. 1000שעה, 1973באוקטובר 10 :חיבורוזמןתאריך

 :התוכן

המסיביבסיועוהצפוןפיקוךהצליח ,ביוחרקשיםקרבותימיארבעהשלאזררלהוךיעך"מאושר

האשהפסקתקו ,בקרבותטנקיםמאוחאיבךאשרהסוריהצבאאתלשבור ,ירדהא-חילשל

 ! • Nהאשפסקחהלקומעברותזקפיםהצלחההאתמנצליםאנחוו ,בידינן"גהברמ
\ , , 
~-------------------------

אלוף. ,חופיור :חתןם

הישגמבשרותוכנוזובסדרההמובאהאחרוןהמברקזהו

ימיםבארבעההצליחהצפוןפיקוד :כבירהיסטוריואירוע

אלחזרהמרמה"גהסוריםאת.להדוףאכזרייםקרבותשל

במלחמותהנוראהנפתחההגולןברמחהסגול".ל"קומעבר

מערבהסורייםטנקיםמאותשלבהסתערותישראלמךינח

כוחותע"ינוהלומדםעקוביםבלימהקרבותח.ולכינךלירךן

באבאוקטובר-8בהסורי.המשורייןהשטףלעצירתהפיקוד

רפו,ל(שלהפיקודשלאוגדותשלויזtכאשרהראשון,המפנה

 .החלוהפיקוד,אלוף-חקהשלבפיקודוומוסה)לנרד'
שעלאחרישעלאט,אטברמ;,,מממאחזיהםהסוריםבהדיפת
חזרההפיקודכוחותהגיעולפנה"צבאוקטובר-10ובמזרחה.

מתכונןהחלאז,אוהימים.ששתממלחמתהישןהסגול"ל"קו

 .) 1974ספטמבר ,, 5עמ' , 240חוברת"מערכות", :(המקור

עברואלהסוריהשטחלתוךמזרחה,למתקפת-נגדהפיקוד

לשטחהפריצההחלהבאוקטובר llב-היוםולמחרתדמשק,

כ"מובלעת".לאחר-מכןשנודעםוריה,

סיכום

זוגל,הצבאיתההיסטוריהנפתולידרךקצרמסע'זההיה
הכיפורים.יוםלמלחמתועד 1948בשנתהקמתהמאזישראל

 ,משוםהןבנדון,שישנוהרבהחומרמןמזעררקפרסמנו

ערךשאיןמשוםוהןלפרסוםניתןולאחסויעדייןשרובו

בכלשזרמוהמברקיםאלפימאותלכלהיסטורי-פרסומי

לבחורהשתדלנווהאלקטרוניקה.הקשראמצעידרךהמלחמות

שהועברוביותר,הרבההיסטוריהערךבעליהמברקיםאת

המלחמות.במרוצתהקשר·באמצעי

 \-----_._---------------------- 1973או!'טוכרמחצית- 10מס'זבבר!'
 tחופי), "(אלוףהצפוןפיקודאלוף :מאת
אלעזר),ד'(רב-אלוףהרמטכ"ל :אל

 :התןכי

ו.בכנע , 1000שעה , 1973באוקטובר 10 :חיבןרןזמיתאריך

המטיביבטיועוןהצפופיקודהצליח .ביוחרקשיטקרבוחימיארבעהשלאחריעךדלהו"מאושר

t 
\ 
\ , , 
~---------------------

האשהפטקחקובקרבוח,טנקיסמאוחאיבדאשרהסוריהצבאאחלשבוריר, 1אהחיל-של

האש",פסקחהלקומעברותוקפיםההצלחהאתמנצליסאנחוו .בידינן ,ה"וברמ

אלוף. ,ייחופי :חתןם

הישגמבשרותוכנוזובסדרההמובאהאחרוןהמברקזהו

ימיםבארבעההצליחהצפוןפיקוד :כבירהיסטוריואירוע

אלחזרהמרמה"גהסוריםאת.להדוףאכזרייםקרבותשל

במלחמותהנוראהנפתחההגולןברמתהסגול",ל"קומעבר

מערבהסורייםטנקיםמאותשלבהסתערותישראלמדינת

כוחותע"ינוהלומדםעקוביםבלימהקרבותח.ולכינךלירדן

באבאוקטובר-8בהסורי.המשורייןהשטףלעצירתהפיקוד

רפול,(שלהפיקודשלאוגדותשלושכאשדהראשון,המפנה

החלוהפיקו,דאלוף-חקהשלבפיקודוומוטה)לנרד'

שעלאחרישעלאט,אטברמה,מממאחזיהםהסוריםבהדיפת

חזרההפיקודכוחותהגיעולפנה"צבאוקטובר 1וב-סמזרחה.

מתכונןהחלאז,אוהימים.ששתממלחמתהישן nהסגולל"קו

 ,) 1974מפטמבר ,.ן 5עמ' , 240חוברת"מערכות", :(המקור

עברואלהסוריהשטחלתוךמזרחה,למתקפת-נגדהפיקוד

לשטחהפריצההחלהבאוקטובר-11בהיוםולמחרתדמשק,

כ"מובלעת".לאחר-מכןשנודעטוריה,

םינום

של,הצבאיתההיסטוריהנפתולידרךקצרמסע'זההיה
הכיפורים.יוםלמלחמתועד 1948בשנתהקמתהמאזישראל

 .משוםהן ,בנדוןשישנוהרבהחומרמןמזעררקפרסמנו
ערךשאיןמשוםוהןלפרסוםניתןולאחסויעדייןשרובו

בכלשזרמוהמברקיםאלפימאותלכלהיסטורי-פרסומי

לבחורהשתדלנווהאלקטרוניקה.הקשראמצעידרךהמלחמות

שהועברוביותר,הרבההיסטוריהערךבעליהמברקיםאת

המלחמות.במרוצתהקשר·אבמצעי



כזגרתבכובצעהקשר

שריגגומאת

מןמשולבתפשיטהצה"לביצע , 1955בדצמבר 12-11בלילשנה,-20כלפני

שבוזה,,שטחהכינרת.אגסבצפון-מזרחהסוריותהעמדותעלהיבשהומןהיס

צה"ל.שבשליטתמרמת-הגילוחלקהינויסששתמלחמתמאזהינוהנובצע,התרחש

הצנחניס,בצה"ל,דאזהעיליתיחידותלוחמיעלהוטלהסבוכההמשימהכיצוע

המבצעמטרתוארטילריה.חיל-היסשליחידותבסיוע ,-890ו 202יחידותלוחמי

עשיר-דגהבאיזורשלנוהדייגיסהטרדתעלהסוריסנגדפעולת-תגמוללבצעהיתה

הכינרת.שלזה
ומשימותיהס,חלקבושנטלוהכוחותואתלמבצעהרקעאתבקצרהכאןנתאר

כו.שהופעלווהקשרהשליטהמערכותעלדגששימתתוך

חמכצעתיאור

שנה,-20כלפניכאמורבוצעאשרלמבצע,המדיניהרקע

'שראלשלתגמולובפעולותמדינייםבמאורעותעשירהיה

המפורסמתהפשיטהאתנזכיראםדיוסור'ה.סנוצר'נגד

פדאיוניםע"ייהודים 6ורצח 1955בפברואר 28בליל )'("'עזה

לחאן-ה"לצשלהתגמולופשיטת 1955באוגוסט-30בגבבנ

עשירהיה 1955אוקטוברחודשלמחרתו.ב"רצועה"'ונס

 ,בחודש)-10(בלקלק'ל'ההפשיטהאתונזכירבמיוחדמאורעות

שנה.באותהבנובמבר-3ב'צנהולנ )בחודש-28(בלכונת'לה

נהגושםהסורית,לחזיתצפונהמבטנואתעתהנפנה

 :יומייםהיומממפעלנול;!!נייםלהתנכלקבועבאופןהסורים
-והשניהמפורזיםבאיזוריםחקלאיותאדמותעיבוד-האחד
עוסקבה-השנייה-זולהתנכלותבכ'נרת.ישראלידייג

אותםונתארבאיזורהשטחתנאיאתלהביוישכ'נרת,מבצע

מילים,במספר

טח r1Jה ..

ממנהויוצאהצפוניבחופהרתלכ'נרןה'ךנשפד ,כידוע

עשירהדגהמתרכזתהזהבאיזורבדרומה,הרגנ'ות,ליד

ישראליתבריבונותובהיותוהאגםשלהצפון-מזרחיבחוף

רשתותיהםאתשםלהשלידנטורתהכ'נשדייגימובן ,)~(מלאה , 
הדגה,לציד

ה(ט'ח'הקעמבשמנקרא-מזרחי jהצפוהחוףמולהאיזור

מספרלרוב.בביצותהמכוסהק"מ X 6 . 1בגודלשטחתאוהוא

ור"העמס ,משפעמחג'ר, :והםבאיזורשכנוסורייםכפרים

המזרחילחופההדרומית,בגזרההזירה),במפת(ראהעל' 'ח'וש

 ,:עקבכמוסורייםכפרי-גבולמספרכןגמיז/וכנותהכ'נרשל

שכנולימה,מעלהגולןמורדותעל ,ומעליהםונוק"בכורס'

 ,אחרותבמיליםכנף.ומזרעת-שקוסר'(סכופ"ה, :הכפרימ

'נרת,הכאגםזירתכלעלבתצפית-עיןשלטוהנ"להכפריממן
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מוצביאתמיקםהסוריהצבאבמערב.הישראלייםוחופיו

המוצביםמרביתכאשרהאגם,שלהמזרחיבחוףשלוהגבול

כמו ,בשטחשולטיםבמקומותקמוחלעצמםבכפריםמוקמו

לכ'נרח.ה'ררןשפדלידהמוצבלמשל

'Dב['נוסשטח'ארט'לר'ה D המשטרהמענן'צ'אה

הjכדמ'הפ'jכןדמוצב

מלצ'ט)(ו'לה

פ'jכודמפקדת

הצפון

[וחמפקדתלמט["ל

 Dהצנחנ'

 ,וחזר) yומ'כינרתלמבצעעורקי-טלפוומרשם- 1ציור



רותעה Iהכוחגוךל Iעיקריתמשימה Iהמפקך Iהכוח

השפן.למוצבפלוגה

לבית-הבק.פלוגה

מצפון.לחסימותיחידהמוקטןגדודהצפונייםהמוצביםכיבושךייךוא

ואבטחתגזרתיתלעתודהיחידה

רךן.יהשלהצליחה

המרכזי.למוצבחייל 35

 .האחורילמוצבחייל 20חייל 70כורטיכיבושהר-ציוןב
הדרומי.למוצבחייל [ 5

פלוגהלךנברגוגג
מצפוןהגבולבמוצבגםמטפל

[וקייבכיבוש
גב.-לעין

-פלוגהעקבכיבושגוליברד

 .לטכופ"הטיורכביןבדרןמארב-חסימה iבירה

כללית.עתודהפלוגהשללפינויתל-צורי

גוליבר.פלוגתהשטת-
בים.הפיקודמוצבהשטתחיל-היםהכןחהישט-ז

המבצע.בסיוםהכוחותפינוי

ומרגמות.תותחיםסוללותארטילריהלכוחותסיוע-ח

קישורמטוסוקישורסיורטטמפלט
ברשתותותיווןתצפיתביצוע

הרדיו.

--_. 

fהכונהנ

לדיגהסוריותלהתנכלויותקץלשיםהיתההמבצעכונת

להםובסמוןשבכפריםהצבאעמדותפיצוץעל-ידיהישראלי,

לאיזורעדשבצפוןהשפןמאיזורק"מ,כ-ס[שללאורןוזאת

 .שבדרוםעין-גב

 :ומשימות""כוחותטבלתפירוטלהלן

נוספיםוכוחותהצנחניםמןלוחמים-300כאלההיובסיכום,

הנח"ל.מןויחידהו"גול['""גבעתי"מהחטיבותלהםשצורפו
.. 

fשליטהנ

תמונת-לקבלנוכלהמשוחזרותהשליטהמערכותבאמצעות

כי[רת.מבצעשלהביצועושיטתהאירועיםעלב Iמ

 ) 1ציור(ראההטלפוניהקשר •

 ,מוצגביזישיריםקויםעלבעיקרוהתבססהטלפוניהקשר

שהשתתפוהכוחותשלהיציאהבסיסילביןהקדמיהפיקוד

במבצע.

fומשימותכוחותנ

לבצעלנואיפשרו ,) 3 (לרשותנושעמדוהגלוייםהמקורות

נקדיםאן ,כי[רתלמבצעומשימות""כוחותטבתלשלשיחזור

 .הצנחניםיחידותשכםעלהוטללמבצעשהביצועונציין,
והןבמיוח,ןתקופהבאותההתגמולמפעולותהמפורסמות

 .-890ו 202יחידות

הגיעולאהדואר),משרד(אזהתקשורתמשרדשלהקוים

עלהיה ,אי-לכןהצבא.,יחירותשלהריכוזלנקודותעד

ארוכיםקוי-שדהלסלולהמשתתפותהיחידותשלקוני-השדה

ובקצההדואר"ל"הורדותאחדבקצהמחובריםכשהםביותר,

הצבאית.ביחידהבטלפון-שדהמסתיימיםהםהשני

הארטילריהמיקוםאתלצייןניתןלכן,משוחזרתכדוגמה

במרחק ,טבריה-פילוןלכבישממזרחממוקמתשהיתהבכורזים

 .ביותרארוכיםקוי-שדהלסלולצורןוהיהמהכביש,מאודרב
זו,לפריסה
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 ) 2ציורראה(הרריוקשר •

 ,"מבתגרדיורשתותשתיעלבעיקרוהתבססהרדיוקשר

 ,במבצעהכוחותפעיובהןשזירהכללנפרדתרשתכנראה

רבפרסמוכללהרחבהיקףבעית ,מסובכתהיתההמערכת

עלאמינהשליטהלהשיגעל-מנתזאר.וכל ,מבשיריםשל

בדרום,עין-גבועדבצפוןמאלמו,ור ,כאמורשנפרסוהכוחות

כוחות ,ארטילריה ,רגליםתוכוחושיתוףהרחבההקרבזירת

גבוהה,ברמהשליטהמערכתןחייב ,מבויידיםןכוחותמהים

ישבבו ,קלבמטוסממןקמתשהיתהךוותיתחנתלרבות

ביבשההקדמייםהפיקןדצבימון,הרדיתותשברךותירולטמפם

המבצעלמפקדיזרו Zאפןםיבבאסדת-הנחיתהו )לצ'טמוילהב(

מקרוב.בכוחותיוטשיו "הקרבאתאויקר"וך)ו 'ונו l '"ו] [L 'א(

עבודהשעשוטבהיה,דוארקוניאתלשבחלצייןביתן

מוצבשלבצומת-הקשרהקויםאתבהתקינם ,הכללמןיוצאת

היחידות.שללבסיסי-היציאה"ההורדות"ואתהקדמיהפיקוד

עפרון

דוידיאו-כוח
-r----ר

I I 
 ~------------ר 4 ~~-------~

( 
ב'-הר-ציוןכוח

גולדנברג _'נכוחארטילריהאלישע
-19 §:רשת יחידה

890 

גוליבר l.דכוח L ___ ...Jרפול

טטמפותיווך-

r 
רןיב '-הכוח

 202יחידהרשת Iמרטל
I 
I תל-צור '-וכוח
L 

האזנה~
 _ ___ J--- ~ 90לרשת

שללפינוישיירת

ומפקדת
הצפוןפיקוד

לרשחהאזנה
 ..כל-השייט

הצנחנים-מובילי

האזנה 01+--~נה Tה:
 202לרשת J I I.\- 890לרשת

I 0 i 
~ _____ L 
מלצ'טבוילההקידמיהפיקודמוצב

(משוחזר).כינותלמבצערדיונ(רשם- 2ציור
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במיוחדולהדגישלצייןנוכלהשליטה,מערכתאתנסכםאם

 :הבאותהנקודותאת
המערבי(בחוףמלצ'טבו'להיבשתיפיקודמוצבהוקם •

אלוףהמבצעכלעלפקדמשםךל),מגלידהאגם,של

ך"ןמ'רב-אלוףוהרמטכ"לצךוקמ'האלוףהצפון,פיקוד

לידו.

['נרתביםאסדת-נחיתהעל-גביימיפיקודמוצבהוקם •

האג"מקציןוליידושרוןא'המבצעיםהכוחותמפקדובו

גור.מ'

לשטחיהיבשתיהפיקודממוצבישיריםקוי-טלפוןנפרסו •

וליחידות-האש.הכוחותשלהיציאה

המבצע,גזרותלשתיבתג"מרדיורשתותשתיהופעלו •

תחנתבסיועהימיהפיקודבמוצבנעשהריכוזןכאשר

לרשתותהאזיןהיבשתיהפיקודמוצבמוטסת.תיווך

לרשתותלהיכנסהיכולתבידוכאשרהמבצעולמהלך

בהן.ולהתערב

t) המבצעלאהר

כאןונביאביותרמעניינותהיוהמבצעלאחרהתגובות

מהן.חלק

המזהיר.המבצעעלבכותרות-ענקיצאהבארץהעיתונות

דוברעם , i1בטבר'עיתונאיםמסיבתקייםהצפוןפיקודאלוף

המבצע.למחרתהצבאייםוהכתביםצה"ל

צבאיבמבצעבשבינפלו 29נהרגו,סורייםחיילים 55 "

מחיילי 6בצפון.הסורייםהמוצביםונהרסוהושמדומזהיר.

הקשות,הפעולותאחת :הפיקודאלוףבקרב.נפלוצה"ל

 .) 1955בדצמבר-13מ(,,הבוקר" "!והמזהירותהמסובכות

הסורימאבדותה['נרת.בחוףהסוריימהמוצבימ"נהרסו

שבויימשלושימנלקחומחמישימ.ביותרנאמדותבהרוגימ

פצועימ,ן-2והרוגים 4-צה"לאבדותוציו.דנשקשלושלל

התראהחודשה.הדיגעבודתמפצעיהם.שנייממתומהם

ה['נרת""תקריתעלהצפוןפיקודאלוףהאו"מ.למטהסורית

בתנאיםהפרעות.ללאהדיגאתלהבטיחרקרצינו :(במקור)

ופוצצוהובקעוהמשימה.בוצעהגשוםאוירובמזגקשים

 .) 1955בדצמבר-13מ(,,הארץ"האויב".מבצרי

השער)תמונת(ראההמפה-גביעלהציזניםרשימת

 .'ם Tכורבאיזורומרגמותתותחיםעמדות ) 1 (
 ./אכוחשלהגישהכיוון ) 2 (

עפרןן.כוחחסימת ) 3 (

 •ד/כוחשלהגישהכיוון ) 4 (
אסדת-'(עלגורומ'שרוןא'שלהפיקודמוצב ) 5 (

 .בים)הנחיתה
המים.משפתמטר 10הגבולקו ) 6 (

 :סור'הרמטכ"לפקודתלפיסוריריבונותקו .) 7 (
 .תיירה"ישראליתספינהכלבאגםמ' 25011

 ./הכוחחסימת- ) 8 (

 .'בכוחשלהגישהכיוון- ) 9 (

בומקוםודרומה,מכאןהמפורז"."האיזורתחילת- ) 10 (

לרמה.עלההגבולקו

הישראליות.המשמרספינותשלהמשטרתיהמעגן- ) 11 (

וכיווני-תקיפתם.הכוחותלזיהויהמבצעבמפתהעזר

'~זלייםהטרות

 , 1966ינואר , 172מס'"מערכות",גרר,מ'שלמאמרוראהכן)

 , 1949בשנתלטור'הזראל O 'בין'ז/,ניתת"הנשקכהסכםנקבעכזכור ) cכ

מ' 10עוברהגבולוקוישראליתבריבונותנמצאכולושהאגם

 , 1לננ'ן'גצפונהוערלאגםה'רךןשפךביןהמיםמשפ~מזרחה

הנןלן,לרכסיהגבולקועולהשם

תגמול,פשיטותאבנר,' 'א ) J:כ

הצנחנים,מן ק'" Iאשב'ט,מ'

 ,) 1968כהצנחניםמלחמותמ'(שט"ו.א'

 .) 1967 (המ'תלהערמק'ב'ה'נוקא,

<» 

יפנו-הירחוומנוייעללהימנותהמעוניינים

ב'רח'הביטחוו,משרדשללאורלהוצאהבכתב

מדוייקת.כתובתויציינוא, l/תהקריה, , 29מס'

בוערכת(לעובדיי l/ל 44-לשנההמנוידבוי

 .)י l/ל 33-ןלתלבוידיםהביטחוו

If' 

 !ןנא,וס 1לאלקטהןד'עiך'

 !ואלקטרוניקה""קשרעלמנויהיה-אופקיםלהרחבת



חטיבת(היאדאז 8חטיבהשלהחטיבתיהקשרקציןערך 1949שנתבסוף
א'הךכאשרהמלחמה,מןלקחי-קשרסיכוםשדה),יצחקמפקדהע"ש"הזקן"

בקרבןת /I :המקורי)הדו"חמן(ציטןסהבאות'הנקןדותעלהסיכיםאתמבסס
במהרהאןתנןלימדו"פרטיזנית",בצןרהנלחמנןגםאם ,החטיבהשלהראשונים

הקשרשלארגןנןאתלבססעלינובמבצעים,יעיללקשרלהגיעשכדיברור,והיה

 :עיקרייםענפים'ארבעהעלבחטיבה
הדרכה, •

 .היןם)שלחובמינאמין(קשרבר-סמכאאלחןטיקשרהקמת •
רבה,יכןלתבעלבחסיבהטכניאגףהקמת •

ניידות,שללמצבהקשרמתקניכלהבאת •

במבצעים'!לקשרהערות •

בהחלטןהיההעצמאותבמלחמתשבעת-קרבןתשמונהחטיבההיתהכידוע,

לקראתלעשותשישואתהיהאשראתןלסכםקלהאתנחתאלעשןתמקום

 )ןהעתי.ד(

בהםשישהחטיבתי,הקשרקציןשלהמקוריח /Iהדומןקטעיםכאונביא

אלה,בימינןגםהסשרלסציניענייו
~~ ______________________________ ~ ______ ~ __ h-

הקשר

שמונהבחטיבה
~ 

במלחמת
גביסא"ל

הררכה

בהם,לטפלשישתחומיםשלושההיןההדרכהבשטח

 :והםהקשר,אתלקדםעל-מנת
הגדודית,הקשרבמחלקת •

החטיבתית,הקשרבמחלקת •

מפקדים.באימון •

הגדוד'תהקשרבמחלקת ..

בקשרבקיאיםלהיותצריכיםממוכן,אומשןריין"בגדוד

ומעלה.כיתהממפקדהמפקדים,וכלהצותיםאנשיכלאלחוטי

 ),ש,ג-במקןר(הדגשההעבר'תדובר'שכלאומרת,זאת

-160ל 95ביןשיקיףקשרקורסלעבורצרי:כיםבגדודים

פחותללמודצריכהעת ....המסהפלוגה ... ) e (לימודשעות

המשתמ-וכלהמשורייניםהטנקים,פלוגותולעומתה '"קשר

המקיףהאימוןאת ... ) 1: (יותרללמודצריכים-19במקשים

ןמכשירהיותהקרביים,המפקדיםלקבלצריכיםביותר

והםהעיקריכמכשיראצלנושנקבעהמכשירהוא-19המק

 :דהיינןבו,הקשרשיטותבכלהיטבמאומניםלהיותצריכים
צריכיםכמו-כן, ...וה-,,פליק"ב'מכשיר ,'אמכשירהכרת

לים.הרגחילהחי"רשלהקשרמכשיריאתלהפעיללדעת

אחדאישולפחותהסייריםהמסייעת,הפלוגהאנשיהמוסע,

החי"ר."עםקשרקיוםלשם(משוריין)צותבכל
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העצמאות

מסקנותיולביצועהחטיבתיהקשרקציןמנההצעותשלוש
 :אלו

(והדגשספר-ביתבתנאיחטיבתייםלקשריםקורסלקיים •

בכללהעבירשיוכלמסודר")בי"ס"תנאיעלבדו"ח
 .קשרים 60מחזור

תמידיים"ו"אימוניםבגדודיםקשרהשתלמויותלקיים •
 .בפלןגות

ארוכיםבטווחיםקרבייםבכלי-רכבתמרונים"לקיים •

אצללהטמיעבמגמההחי"ר",מכשיריעםובשיתוף

שלו.הקשרבמכשיראימוןהקשר

החט'בת'תהקשרבמחלקת ..

סגל"לכלולאפשרותקיוםעלהואבדו"חהראשוןהדגש

לקייםיוכלו ) 1 (ההתארגנותשבזמןקשר,קציןוסגןמדריכים

שלבקיאות-השניהדגש " ...בחטיבהלקשרביה"סאת

"ושיטותאלחוט-מורסאלחוט-דיבור,בנוהלהאלחוטניםכל

עלמושםואחרוןשלישידגשופיענוח".הצפנהשלקלות

בהתאםלכיתותלהתחלק"שצריכהבחטיבההקשרמחלקת

מפקריגםיהיולענפיםהאחראיםכאשר ,המקצועייםלענפיה

-(אזהחטיבתיהקשרקציןכלפיואחראים(מ"כים)הכיתות
פיקודיהם."שלהמתמידלאייכונם )קח"ק

מוצגבחטיבההקשרלמחלקתהמוצע )'(המבנה""עץ

 , 1בציור



המח'רjכהמטה

חו'ר'ה['חח['חח['חח

'חט[נחחבורה 0 'נוjכא'רחוט

I 1 I I 
'חחכ['חחכ'חח['חח['תח

נאוח Dאפ Dרצ'פיענוחמר[זיהר Wרד-jכ wמ

נה.שחטיבהקשרקציושהציעכפיחטיבתית,קשרמחלקתמבנההצעת- 1צירר

במבנהכמוצעהשונותבכיתותתפקידיםמספרפירוטלהלן
 :המחלקה

רב-קשר,קציןסגןה-קח"ק,אתיכלולהמחלקהמטה •

ופקי.דסמל

אחראי"שיהיהסמל-מ"כעליהיפקד-אלחוטכיתת •

הרשתות".עבודתעלולפיקוחהמנהלתייםהסידוריםלכל

שתפקירםועוזריהם"מדריכים"סמליםיהיולסיועו
מדריכיםלשמשכדימספיקה"ברמהלהיותהעיקרי
בכמותיהיוהאלחוטניםהחטיבתי".(לקשר)בביה"ס

בקיאיםהתחנה,עלאחראים"להיותומסוגליםמספקת

המכשיר".שלשטחיתבדיקהוביצועבהפעלתהבהקמתה,

בהקמת"בקיאסמל-מ"כעליהיפקד-קוניםכיתת •

מטה.בטלפוניקשרובהקמתבתנאי-שדהטלפוניקשר

בביה"סלהדריךומסוגל ...אזרחייםקויםובעזרתקבוע

שתילבצענדרשההקוניםחולייתהחטיבתי".(לקשר)

 :משוריינתלחטיבהמיוחדותמטלות
בתנאיבמהירותולחסלובמהירותקשר"להקים

ניידת".שכולהביחידהקרב

ביקורותולבצעבבסיסיםקבועטלפוניקשר"להקים

תמיידים".ושיפורים

"צריכהוהכיתהסמלעליהיפקד-משרד-הקשרכיתת •

להעבירהגדולההאחריותבמידתומחוננתמאומנתלהיות

ידיעותשלנכונהבהעברהובבקיאות ...רשמידואר

טלפוניות".

ותפקידיהiכקוניםלסמלכפופה-המרכזיהכיתת •

ובשדהקבועבמטהקוים, 50עדמרכזיות-שדה"להפעיל

 " ...העבודהבשעתחמורהלמשמעתמורגלת ...
המפענחיםוכלסמלהכיתהעלמפקד-פיענוחכיתת •

הענף".שלהאחריותאתלהבליטכדידרגות,"בעלי
שלבפיענוחאימוןכמונוספים,תפקידיםלהםייעדו

הםקרבשבתנאיהראה"הניסייןכיאלחוטני-המירס
הרבה".העבידהאתלהספיקיכיליםאינם

לסמלהכפוףרב"ט-מ"כהואהמפקדכאן-רצים •

שצריךכמו"לרכבלדעתצריכיםהרציםהתחבורה.

בשדאות".ידיעותבעליולהייתהאופנועאתלתקןולדעת

 :לעזרתוועודסמל-ראשוןעליהמפקד-אפסנאותכיתת •
כולםמטענים").(,,שיודעיםמצברניםשנימחסנאי,

הקשרבמכשיריבקיאיםמנהלה,"אנשילהייתצריכים

ציודשלנכונהבאחסנהמינימליתטכניתידיעהובעלי
קשר".

הקשרקציןמפרטהתחבורה,וכיתתהטכניתהכיתהאודות

(במלחמת"הניסיון :כךמסוכמתזוופסקההמסמךבהמשך

קשרשמחלקתהראה ).ש.ג-הבריטיובצבאהעצמז~ות

האנשיםאםצבאית,כמחלקהתיראהלאפעםאףחטיבתית

נשקבשדאות,מאומניםשיהיו ...מלאצבאיאימוןיקבלולא

לקורסיםבמחזיריםלשלחםצריךאפשרי,זהאיןאםיכד'.קל

מחזורי-לקייםאי-אפשרבמטהכילחטיבה,מחוץצאביים

השליטהאתהמשמעת,אתיעלהזהדב.רכאלה.אימונים

הלוחמיםתפקידיאי-ידיעת ...הקשררמתואתבמחלקה

 ...(כקשרים)תפקידםובמילויבהםיזלזלושבשדהלכך,תביא
קרב".בתנאיהמטהאבטחתכאנשילשמשצריכיםהםכמי-כן,

מפקדיםאימון ..

המטהקצינישכלבקשר,מקצועות-משנהפירוטבאכאן

המפקדים,מצדהנ"לידיעת"איכילעבור,צריכיםבחטיבה

הקדמית"בפעילותהקשרברשתרציניותלהפרעותגרמה
 :וא i:Iללמודנדרשיםשהמפקדיםיהחומר

 .באלחוט-דיבורשימוש •

באלחוט.מפקדיםשיחות •

 .(כללי)הקשרעקרינות •

 .מברקיםכתיבת •

יביטחין.סידיית •

מברקיםבשליחתהדחיפותדרגיתקביעתשיטת"יבפרט •

ומשמעת-אלחוט".
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בעירק-אל-מנשיההקרבותמימידוגמהמביאהכותב

שלהפעולהלכשלוןהאפשרויותשאחתומניח ) 6 ( )"יואב ,,(

המפקדיםמרביתשלהתמצאותבחוסרנעוצהשםהחטינה

שלהפירוטנאוכאןמברקים.שליחתובאופןקשרבשיטות

דחיפותבדרגותנשלחושכולםבפעולה","אופרטיבייםמברקים

מברקיםהלכושעות-4מ"למעלהולכןו"בהול""מיידי"
מראשתוכנםאתלדעתהיהיכולהמפענחואיןהיותמייידים,

קציןמביאלהלןודחיפותם".הגעתםסדרלפיאותםופיענח

במשרדעברובהאחת,יממה"עלמעניינתסטטיסטיקההקשר

בכמויות " ...בכתב-סתרכתוביםמברקים(החטיבתי)הפיענוח

 :הבאות
מידייםמברקים •

בהוליםמברקים •

דחופיםמברקים •

רגיליםמברקים •

53 
26 

23 
19 

הקשרקציןסבורלסיכוםועל-כן,מברקים, 121ביממהסן-הכל

באימוןשישהחשיבות"מידתאתמוכיחהנ"לשהרישום

הקשר".מערכותשלנכוןבניצולהמפקדים

בר-סמכאאלחוטיקשרהקמת

בחטיבה,הםאמיןקשר-רדיולהקיםישבהםהדרגים

 :להלןוהפירוטובפלוגות,בגדודים
החטיבהבמטה •

אופרטיביותרשתות"שתילהיותצריכותהחטיבהבמטה

הקשר,לאבטחתמקבילות,כמעטשתהיינהבאלחוט-מורס",

 :בתוכןהבאיםיהגורמיםאתותכלולנה
מטה(מרכזת),הקרביהמטה-א'אופרטיביתרשת •

והגדודים.עורפי

הגדודים,(מרכזת),הקרביהמטה-ב'אופרטיביתרשת •

והאויריה.התותחניםהמבצעים,קציןמסייעים,כוחות

אפס"הראהשהואבמסמןנאמרלחיל-אוירלקשר(באשר

 )."וזלבעיהויעילמהירפיתרוןלמצוארישהקודמיםבמבצעים

בגדודים •

לרשתכמרכזתקשרמכשירנדרשהמשורייןהגדודבמטה

 :מטרותלשתיחי"ר,שלומכשירהגדודית
אותועלשפעלו(פירושואוירייםסיוריםעםלקשר •

 .).ש.ג-תדר

מהזח"לים".שירדוגע"נרמוסעחי"רעםלקשר •

תהיינהובמשוריין-האלחוט ,-19במקצורןישהמג"דברכב

מכשירו"כלהמסייעהכוחושלהפורץהכוחשלהמרכזות

פליק"ע"ירשתלכללהצטרףמסוגללהיותצריןבמרכזת

 .).ש.ג-משניתלרשתשניתדרשלמראשייצוב(ע"י

ובמשוךייניםהטנקיםבפלוגות •

 .טגקולכלצריחבעלמשורייןלכל-19מקלהיותצרין
כאשרמכשיריםשנילהיותצריכיםהמ"פשלהפיקודברכב

"פליק"ועםהפלוגתיתברשתוהשניהגדודיתברשתעובדאחד
יות.מחלקתלרשתותנכנסהוא

ג"פיםבפלוגת •

אחדומכשירהמ"פברכב-19מקשנייהיוהג'יפיםבפלוגות
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באלהלןמכשירים.יהיולאהג'יפיםבשארהסמ"פ.ברכב

במח-בפלוגות,בגדו,ן-19המקמכשירישארכלשלתיאור

כמויות"אלו :היאלבסוףוהמסקנהמשוריינותובכיתותלקות

צורךלכןוישמשוריינתבחטיבהקשרציןדשלעצומות

לגרוםלאבכדי(תדרים)התכפיםבחלוקתהיטבלהתחשב

במקרהרזרביתכףצריכהרשתכל ...הרשתותביןלהפרעות

-19(מקלילה"בתכףולעבודההאויבע"ימכוונותהפרעותשל

 .).ש.ג-ת"גמ?שירכזכור,היה,

בחטיבהטכבי-קשראגףהקמת

בקרבותהחטיבהשרכשההרבהניסיוןעלמספרהכותב

במפקדתטכני-קשראגףלהקיםעל-כן,ומצדיקבמלחמה
 .המשורייןובגדודהחטיבה

fהחטיבהבמטהנו

שלושהלהשיהיוהחטיבהבמפקדתטכניתחוליהלהקיםיש
תפקידים:

חטיבתית.מעבדהלקיים •

ובגנרטורים.בהםולטפלמצבריםלהטעין •

בגדודים.המעבדותעללפקח •

שלסמכותבעלתלהיות"צריכה-החטיבתיתהמעבדה

 " ...ג'דרגשלתיקוניםלפועלולהוציא ...מפקדתיתמעבדה
"קשייםבשלבמלחמהלחטיבהשהיוהקשייםתיאורלהלן
כשהציודבנגבובפרטלניידותהמעבדהמאי-התאמתרבים

על-כן,ההצעה " ...גרועיםכל-כןלתנאיםהוכנסהמעבדתי

ופירושובחטיבה",הטכני"האגףוכלהמעבדהאתלניידהיא
העורפי"בבסיסכאשרמתאיםכלי-רכבעלאותהלמתקן
טכאניישארמבצעיםבשעתכהלכה.מסודרתמעבדהתהיה

בשדהלבצעםשאי-אפשרלתיקוניםהבסיסיתבמעבדהאחד

חיל-הקשר".למעבדותמכשיריםשליחתימנעוכןוע"י

"גרנטורהתקנתע"יפתרונהאתמצאההמצבריםהטענת

כיעיל".עצמואתוהוכיח ...עוקבעלקילו-ווט 3וולט, 220

הטכניהסמלע"ייהיהלהלן,הגדודיותהמעבדותעלהפיקוח

טכניבציודשימושהקשר,ציוד"אחסנתדוק.שיבהחטיבתי

תבוצעהקשרמכשירישלהמחזוריתשהביקורתבעיקרויבטיח

בגדודים".בסדר

בגדוד •

כפיניידתמעבדהתהיהגדודלכל-הגדודיתהמעבדה

מכשירי-מדידהעודלהוסיףישאןהקיםשחיל-הקשר

הטכנאיםמספר .).ש.ג-הלחימהן W'מסופקולא(שכנראה

"ואישועוזר,טכגיסמל :יכלולהמשורייןבגדודהמוצע

חיל-הקשר,שלהטכניבמרכזקורסלעבורשצריןמטענים

לקלקוליםגורמים(במטענים)וזלזולנכוןלאטיפולכי

לאגרים".ולשפיכת

הקשרמתקביכלכיור

דרישותיולביסוסהחטיבתיהקשרקציןמונהנקודותמספר

לציודרבנזקגרם.נ"בעבר :קרבותגיסיוןכשמאחוריו

טרנספורםמחוסרכתוצאההקשר,מוסדותבהעברתועיכובים



שלנו,כמובחטיבהובמיוחד ...האחרוןברגעמופרזוחיפזון
תמידולהירתקצרבזמןגדוליםמרחקיםלכסותשצריכה

 :כוללותהקשרמתקנילניודהדרישותלתזוזה".מוכנה
לרכב.סטטייםממקומותמתקני-הקשרכלאתלהעביר •

"הוכחכיכלי-רכב,במספרמכשירי-הרדיואתלפזר •

מכךוכתוצאהאחדכליעלמכשיריםצפיפותשישנה

לאלחוטנים."עבודהוצפיפותטכניותהפרעותנוצרות

דופןעלולמשרד-פיענוחלמשרד-קשר"סככהלהקים •

הצבאמןדוגמהמביא(הכותבהאלחוט"ממכוניותאחת

כאיש-קשרשירתשםהשנייה,העולםבמלחמתהבריטי

 .).ש.ג-

קבועים"סידוריםעםכלי-רכבעלהמעבדהאתלהרכיב •

הרזרביים."והחלקיםהמדידהמכשיריולייצובלעבודה

ועודלעצמו"אוטוצריךהחטיבתיהקשרציודמחסן •

למצ-אפשריבשדה".ולהטענתםלמצבריםטון 3אוטו

במקור)-הבריטיבצבא(כמו"קאראבן"גםבריה

ש"אפשרקילו-ווט 3וולט= 200לגנרטורעוקבועוד

מרחוק."גםלהפעילו

ואחסנתקויםלסלילתסידורעםמכוניתנדרשתלקונים •

סלילהמכשירעם"ג'יפועודתופים)(כבלים,הציוד

חיל-גדודזההיה(אז, " 9בגדודהג'יפכמוממונע

 .).ש.ג-אחרתבחטיבההרגלים-המשוריין,

שלאפשרות"עםמשוריין-אלחוטיהיהעצמולקרב •

-19מקועודבעוקברזרביציודואחסנתמצבריםהטענת

המח"ט".בג'יפרזרביומכשירהמבצעיםקציןבג'יפ

כלי-רכבמספרנדרשיםהחטיבתיתהקשרלמחלקת •

 :כמונוספים
החטיבתי.הקשרלקציןג'יפ

הקשר.ציודלמחסן"קומנדקר"

לרצים.סי.סי." 500"אופנועיחמישה

הטכני.ולסמלהקשרלרב-סמל(כנ"ל)אופנועיםשני

עלמוטלתהקשראנשילהעברת"הדאגה :במקורהערה •

המחנה)."(מפקדבחטיבההמטהפלוגתמפקד

גאוותהיתהעליוההיא,בעתהחטיבהשלרכב-הקשר

החטיבתי.הקשרקציו

במבצעיםהיושר

רביםקשייםהיוהראשוניםש"במבצעיםכותבהקשרקצין

במל-תקופהלאיזומפרט(ואינוהבאותהעובדותמןכתוצאה

 .).ש.ג-מתכווןהואהעצמאותחמת

 .(ניצנת)בעוג'ת-אל-חפירשמונהחטיבהחיילי

מדי.קצרההיתההחטיבה)(שלההתראהפקודת •

לפניספורותשעותרקנודעווסופייםמדוייקיםפרטים •

האפס".שעת

"שעתלדחייתהקשרגרםתכופותלעיתים-'--התוצאה

הביצוע.עלמכריעבאופןהשפיעשלעיתיםדברהאפס",

האחרונים."במבצעיםונעלמהכמעטזותופעה

החשיבותאתהקשרקציןמסבירההתראה,לפקודתבאשר

על-מנתמוקדםשיותרכמההקשרגורמילידיעתשתגיע

שריון.בחטיבתהנדרשותאלוכמומקיפות,הכנותלודא

לפנישעות 48מינימוםלבוא"צריכהלעומתה,המבצעפקודת

הצורךאתהכותבמונההנימוקיםבפירוטכאשרהאפס",שעת

בחטיבהתדריםלחלקקשר,מרשמיקשר,נספחלהוציא

קציןכיתבמיליםמספרלגדודים.החומרכלאתולהוריד

יעללמבצע"הקשר"נספחשלנרחבבפירוטהצורךעלהקשר

בתכנוןפשוטה".ב"עבריתוכתובברורשיהיההחשיבות

 :הבאיםהעקרונותעללהקפיד"ישהקשר
משני).וקשרעיקרי(קשרכפילות •

 .גמישות •
 .סודיות •
 .(אמינות)בר-סמכא •
 .מהירות! •
חיסכוז." ~ •

rIiJ 'כוח-עםלעשותשישאתמונההמבצעיםבפרקהבאלק

הקדמיבמטה(באנשים)הרזרבותאתלהחזיק"ישהאדס.

מינימום(לחבורת-הפיקוד-הקדמית)לחוליית-הפיקודולהוציא

אפשרי,אםורצוי,בזמןיוח~ףאיששכללדאוגיש ...קשרים

אוכלשינה,מקוםעבורוולהבטיחרצופהעבודהשעות 6כל

בלילה",ופעםביוםפעםלפחותחםומשקה

שלהאחרוניםשבמבצעיםהכותב,"מצטדק"הבאהבפסקה

לשמוריכולנו"לאהעצמאות,מלחמתסיוםלפניהחטיבה,

בכוח-אדםמחסורוהיההיותלקשרים)סבירים(תנאיםעל-כך

הכותב,מצייןעוד " ...הכוחותלאפיסתעדעבדווהקשרים

בנשקהצורךעלומצביעלקשרים,אישינשקהיהולאשכמעט

המסמך.בתחילתהזכירשכברהפרט,ובאימון
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שמונהחטיבהבטאוושער

העצמאות,מלחמתמשלהי

שולייםהטרות

) J ( הזקן""חטיבתהאחריםבכינוייהאושמונה,חטיבהשלהקרבותדרך

מבצעידרךעוברת"המשוריינת,"אועליה)שפקדשזה'צחק(ע"ש

הוקמההחטיבההעצמאות.במלחמתובדרומההארץבמרכזצה"ל

במבצעהיתההראשונההמבצעיתוהופעתההעצמאותהכרזתאחרי

הימים""עשרת(קרבותזןמגושהירדניהלגיוןלהרחקת ,''' J"ז

שבעבארכיבוש r:היתרביןהשתתפההחטיבה .) 1948ביולי

להרחקת"אטף"במבצע ,) 1948באוקטובר 21ב'-"'ואב"(במבצע

נכבדחלקונטלה ) 1948(בדצמברשבעבארעלמאיוםהמצרים

 ,) 1949וראשית 1948(סוףוטיהורוהבגבלכיבוש"חורב"במבצע

תן, Jאלצב'סרןהיההסיכום,אתשרשםהחטיבתיהקשרקצין

 ,מיל')(סא"לוהאלקטרוניקהבחיל'הקשרהקציניםמבכירילימים

גדודטנקים,גדודהימיםבאותםכללהחטיבהשלטדר'הכוחות

כבדות.מרגמותופלוגתנ"טפלוגתחיל'רגלים,גדודממוכן,

המלחמה,במשךל"צהחטיבותיתרכמוניזונה,שמונהחטיבה ) 2 (

שובצוב'שר>~לקליטתםשבמ:גרתחדשיםעוליםשלגדולמתגבור

מנה 1948מאישבחודשלהזכירדיהלוחמים,לכוחותישירות

עלהשנהאותהמברבובובנפשאלף 650בא'"היהודיהישוב

 1949בדצמברכזקנה,כעבוריהודים,אלף 717ל'כברהמטפר

קליטהקרי,ב'שראל,יהודיםכמיליוןהיוהדו"ח)רישום(תקופת

 .) 674עמ'ו'העברית,אנציקלופדיה(ראהעוליםאלף 350כ'של

הימיםבאותםחיל'הקשרשלהבסיסיהת"גמכשירהיה 19מק' ) Rכ

מה"צ 8-2שביןתדריםבתחוםפעולה :היוהעיקריותותכונותיו

מש"מארר

 1 ' 4 'סרס

דגליוז

ק"מ 50ו'באלחוט'דיבורק"מ 15בטווחהמכשיר,שלא'בתחום

לדיבורמה"צ) 235 (המכשירשלב'בתחוםערוצים 10באלחוט'מורס,

בשימושהיההמכשירממונעים.לכוחותבעיקרמטר, 1000בטווח

בעזרתתדרים 2מראשבולייצגהיהניתןהשנייה,העולםבמלחמת
 .המכשירשלהפקדיםלוחעל'פנימכניעצרהוא ,""פליק

היחי'המלחמה.סיוםאחרי , 1949בסתיוהיתהההתארגנות""תקופתכ»

והצטיידות,אימוניםבכוח'אדם,שורותיהןשללרה'ארגוןנכנטודות

היטב,לנצלהשישהכותב,מתכווןזולתקופה

ציטוטלהלןהכותב,שלחייליםבמספריהלא'שלמהההצעהלעומת )~כ

הקשומחלקתתקןאתהקובע , 1949בפברואר 25מ'חיל'הקשרתקן

 :שריון)לחטיבתדוקאכלאוהחטיבתית
 .ח"ל 72החט'בת'תבמחלקההכלטך

 .חייל 32ומפענחיםאלחוטניםא,

חייל, 13מרכזיהועובדיקוניםב.

 .חייל 16ונהגיםרציםמשרד'קשר,עובדיג.

חייל, 7ומעבדהאפטנאות .ד

 ,חייל 4המחלקהמפקדתה.

בוצעהאל'מנש'ה,'בע'רק"'ואב"במבצעשמונהחטיבהשלההתקפה )~כ

ונכשלהושריוןמטוטיםרגלים,בשיתוף , 1948באוקטובר 16ב'

ליקוייםבשלרע,בכיהיההתוקפיםהכוחות"מצבחרוץ,כשלון
החילותמןהיחידותשלפעילותןתיאוםובסידוריהקשרבמערבת

פרשות-תש"ח"קרבותראה "."בהתקפהשהשתתפוהשונים

מלחמת"קורות,ןרלוב'וגם , 317עמ'"מערכות",היצאתקרב",

 • 400עמ'העצמאות",

INCORPORATED U. S. A. AMP 

Auto-ce., ווSp Termlnal., 
•• matlc Machlne 

Multlple Contact Connectorl. 

Prlnted Clrcult Board Connec" 
tor8 and .Packaglng Product •. 

Coaxlal and Shlelded Wlre 
Producta, 

Programmlng Productl. 

For Military, Industrial 
and Commercial Use. 

 Iבעייבלהנדסהחברהרדייו :בלעדייםנציגים
 56151-1-3.טל.ת"א, 4רוטשילדשד'

 03-1293טלקס
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בעבריתהמורס-סימני

והא"ב
שריגג'

 u ------c Jר~~
-~-----~ y 

הצלילי

לביו ) 1922 (ת,בעברבסימני-מורסהצורךהתעוררותביוהפרידושנה 25

 ',) 1947 (לדיבור-ברדיו(פונטיות)צליליותבמיליסהצורך
נוהלי-שנילשימושהוכנסוכיצדהמתארתתמציתיתסקירהכאונביא

הרדיו.ברשתותהמקובלתהעבריתהשפהמולחלקוהפכואלהקשר

בעבריתסימבי·חמורם

ועל 1854בשנתהומצאוהראשוניםהלועזייםסימני-המורס

לא"בהלועזי ABCה-השואתועלהטלגרףהמצאתעלכך,

 730.עמ'י"ח,נרד ,העבריתבאנציקלופדיהראההעברי,

שירות-(מרא(זz.וניז"לכהןזלמןלראשונהכתב 1922בשנת

-,מניסאתבח"א)השנהבפברוארנפטרב"הגנה'!הקשר
הנוי?'בעירהיהודייםתנועת-הצופיםעבורבעבריתהנזורס

 .)מה"'רבכיום(שבפול'ן

 :הכותרתנרשמהמורזה"שליחא-ב"אלפאכרטיסעל-גבי
--(יחלקבוצתהיתהוהכוונה ""'באהשומריתהמושבהלטובת"

סיפר(זאתשנהבאותהנוסדהאשרא.ל IJ'זרשבעמקאלפא

נמכרהיהסימני-המורסכריטיסאלו).שורותלכותבןהכמר

סימני-המורסשבארץ.לקבוצההוקדשווהכנסותיובחו"ל

הנהוגיםהסימניםאתלחלוטיןכמעטתואמיםכהןמרשחיבר

 .'''אביותרמאוחרשהוכנסושינויים 11למעטהיום,

כהןז'מרע"ישהוצעוכפיבעברית,סימני-המורספירוט

הריקיםהמקומות . 1בטבלהמופיעכיום,הקייםהמצבלעומת

ביןזהותקיימתאלושבאותיותכך,עלמצביעיםבטבלה

כיום.המקובללביןכהןמרהצעת
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חצליליחא"ב

הצלילי.הא"נ

בשפהלראשונהשהונהגהצליל'לא"ביששונההיסטוריה

אותהבאמצעהיום.עדבשימושונמצא 1947בשנתהעברית

 ,האו"מועדתשלהפרקעלהיהודיהענייןבהיותשנה,

צעדיהם,בראשיתהיויהודיתמדינההקמתעלוהמגעים

אלחוט-לרשתות(פונטי)צליליבא"בצורךשישהתברר

הימים.באותםשהופעלוהדיבור

שלהראשוניםמטכנאיה(נפחא),רזנפחלי(מיל')סא"ל

והאלקטרו-חיל-הקשרשלהבכיריםממפקדיוולימיםה"הגנה"

בארץהיהודיםהפעילושבהםהשניםשבכלמספרניקה,

"אבי-"אחינדב'!כמורשתות-הקשרבמסגרתרדיומכשירי

באמצעבסימני-מורס.השתמשואחרות,רדיוורשתותנועם"

ה"הגנה"שלשירות-הקשרבמטהכאמור,הוחלט, 1947שנת

צורךשישינאי),-ינובסקי(יעקב"שמשון"-יאןשלבפיקודו

דברלדיבור,רדיובמכשיריבא'"היהודיםישוביאתלצייד

ומספר,נפחאנזכרצלילי.א"בלשימושלהכניסשחייב

התעוררבחופי-הארץ,מעפיליםהורדתמפעולותשבאחת

עלשפיקדה"הגנה"מטהביןבשפת-דיבור-ברדיוהצורך

שניברשותכאשרבאיזור,שכוחות-האבטחהלביןהמבצע

ביןהקשראגב,לדיבור.רדיומכשיריכברהיוהצדדים

באלחוט-התבצעה"הגנה"שלהחוףלחוליותהמעפיליםאוניות

שהתקיימהשירות-הקשרהנהלתמישיבותבאחתוהנהמורס,

א"נלחברנפחאעלהוטלא,"בתהחקלאי""המרכזבבית

צלילי.
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שמאך,ו j 'מומאלקרי "!'ומךרסי'הזניגסתא :הערה

שינוייםהסדולי ,כהו ' 1יע"ועצשהוןרס Iהכ'סימני- 1להטב

 , rיוכ~ן C ,קוכלי(,כה

ס,'רמושלהרא(~וןהטלגרן'

 , 1846תנמשמורסשלטלגרףה

 :היוהצליליב"האמחבראתהנחורשאעקרונותה

אות.לכליגוהי-תלקוקצרהילהמ •

ההברותשלהפונטישהצלילמיליםמקביעתהימנעות •

זהה.אודוממ'הייה ,אותןהמרכיבות

שוטף.צבאישבשימולהיותעשויותשממיליםהימנעות •

 ,הבריטיהצליליהא"בשלהעקרונותעלהתבססות •

העולםלמלחמתרה"[אהצטרפותעםחדשמשעובד

השנייה.

ששימשוהוהפונטיותההברותאתנפחארשם 2בטבלה

הצלילי,הא"בלחיבורככסיס
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חורנטופהחורבהה
חהאושס 'מס

--------------
רלרצלהב"בא 'סך

~ ) A ( רא) (ןא ) 1 U ( 0א) i ( ~ ) E ( 

לפ ) 2 (א ) 1 (אלף 1

בו ) 1 (עז ) 2 (בועז 2

למ ) 2 (יג ) 1 (גימל 3

ויד ) 2 (ד ) 1 (דויד 4

גר ) 2 (ח ) 1 (חגר 5

וו ) 1 (וו 6

זאב 7
אב ) 2 (ז ) 1 (

)וח 2 (ח) I (חוה 8

טי ) 1 (אח ) 2 (טיח 9

יו ) 1 (בח ) 2 (יובח 10

מל ) 2 (כר ) 1 (כרמל 11

ל ) 1 (אח ) 2 (לאה 12

)שה 2מו ) 1 (משח 13

שר ) 2 (ב ) 1 (נשר 14

מן ) 2 ( ,ס ). 1 (סמן 15

ין ) 2 (ע ) 1 (עין [ 6

פו ) 1 (עח ) 2 ( •פועה 17

פור ) 2 (צי ) 1 (ציפור 18

בוץ ) 2 (קי ) 1 ( ••קיבוץ 19

רות ) 1 (רות 20

מיר ) 2 (ש). I (שמיר 21

לם ) 2 (ת ) 1 (תלם 22

 .ל"פס"לתךוימאוחרהוחלף •

 . "חרו I"ל ....ריותמאוחרהוחלף ••

 .ילילהצב"האתאיבןתכהמרהפןנטיןתהברןתה- 2טבלה

 , !לאלקטרןנאום

יפנו-הירחוומנוייעללהימנותהמעונייניס

ב'רח'הביטחוו,משרדשללאורלהוצאהבכתב

מדןייקת.כתובתןיציינן ,א l/תהקריה, , 29מס'

בוערכת(לעובדיי l/ל 44-לשנההמנןידבוי

 .)י l/ל 33-ןלתלבוידיסהביטחון

 !ןאלקטרןניקה""קשרעלמנןיהיה-אןפקיםלהרחבת
 '" .... " .,זו""""" .... """ן .~" '"'' """""'"",, .... """ .... , "" ,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, .... ,,,, "'""" '" " .... , "", .... "",,,



 "(גד"במבצעהקשר

שריגגומאת

קרברתבמסגרתהתבצעה) IIהלמפקדמס,דני(ע"ש"דני"מבצע

 . 1948בירלי 19-8בתאריכיסהינויס,

מפקד II"סענתלבנןתשימתאתמשכהזה,למבצע ) 1 (במקיריתעייןתיך

החסיברתשתיביןקשר-הרדייחיסרשאילןלי ) Zשמינה,(חסיבהננד"יפתח"חסיבת

העצמאית.במלחמתירמלהלידשללכיבושןאחריתפניסהייהמבצע,במהלך

 .להלןנביאבהסהקשריאתהמבצעממהלכיקסעיס

רקע

 "'לאערבצבאותפלישתמועד , 1948במאי lSה-מןל
עלהכריזהעתהשזה'שראל,מדינתאתלהשמידבמגמה

היהודיםביןהארץבכלעזיםקרבותניטשו ,עצמאותה
ההפוגההכרזתעם , 1948ביוני-11בשנפסקו ,לערבים

אחריהם ,) 1948ביולי 19-8 (ה'מם'יעשרתבקרבותהראשונה.
 ,א"תלשחרורמתקפות-נגדתוכננו ,השנייהההפוגההוכרזה
ראש-וחיסוללנגבהבקעה ,ערבימאיוםו'רושל'סח'פה

 ·בצפוןהסוריהגשר

שממערבבגבעותהסוריהצבאנאחז-הצפוןבחזית

מחנ"סעלמאייםכשהואעל-ידושנכבשה Jה'רךלמשמר
 jהעל'והגל'לאת"לחתוד"היאפניוומגמתפ'נהוראש

שבמרכזו Jהתחתובגל'לערבי"כיס" . jלבנוצבאעםולהתחבר

'זרעאל.עמקובישיעלאייםנצרת

לנךהערביותהערים'זzכנו-עסקינןבההמרכזבחזית
לערביםובסיועמתל-אב'בק"מ 1Sכ-שלבמרחקורמלה
רמלה,כלליעמדותבקושהחזיקהירדניהלגיוןכוחותעמדו

והכפריםלוךשלהתעופהנמל ,תקוה-פתחדרום'הוך"ה,
 jבראש-הע' .שמן-ב!עלמצור.הטלתתודבאיזור,הערביים

העירקים.החזיקו

חטיבתכוחותונומנותקבגהננשאר-הדרוםבחזית

 ."הנגב"

בחזיתהראשונהההפוגהאתהמצריםהפרו 1948ביולי-8ב

כאשר ,בותקר 'מ'רה tlJעלולהתחוביולי,-19לועדהדרום

 :היו ;-'הצשלהעיקרייםהתקיפהמבצעי

 "ברוש"ומבצעהסוריםנגדקל"ך"מבצע-בצפון •

נצרת.לכיבוש

הדרולפריצתפארוק)(אבטי "נפאר"אמבצע-בדרום •
משלטיםשורתלכיבוש "שללפומות"ומבצעלנגב

ול'ס.'-ג jולשקאשלכבימזרחית

הורמלךולהעריםלכיבוש '''ךנ"מבצע-במרכז •
 .ןוטרלעקיפתתוד ,רמאללהלכיוון"לצהוהתקדמות

-הימיםעשרתבקרבותכוחותינואבדותהיוסד-הכל
ערב.לצבאותלה"צביןההתנגשויותלעצמתעדות ,הרוגים 726
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"ובי"מבצעמטרות

 :כדלקמןהוגדרוהמבצעמטרות

ונטילתבופגיעהע"יהירדניהלגיוןמןהיוזמהנטילת •

 ) 3הטופוגרפי.(יתרונו

האחרותךןגושוערימתל-אב'בהערביהאיוםהרחקת •

 ) 1 (.ורמלהלוךהעריםכיבושע"י

ל'רושל'סהרמלשביןבגזרההירדניהלגיוןהעסקת •

 )'עצמה.('רושל'סעלהלחץאתחררשלנתל-מע

 Dמבצע'רשת

הקדמ'המטה

מבצעשל
II דנ'ןו

"ל Jלמט

 ."דני"למבצעלליכרדיןמרשם- 1ציןר

במבצעהמשתתפיםהכוחות

הערים:'נגדקריהמערבית,בגזרהוו,ךנ"מבצעלרשות



 :הבאיםהכוחותהועמדולוד-אובו,שפלתובפרירמלהלו,ן
אלון.'גאלהפלמ"חמפקדבפיקודעל-חטיבתיתמפקדה •

 :שכללהשמובההשריוןחטיבת •
 • 82טנקיםגדוד

(קומבדו). 89פשיטהגדוד

"אלכ-מחטיבת 33(גדודמוסעיםחי"רגדודישבי

 .)"' Jקר'ך ..מחטיבת 42וגדודסבדרוב'''

 :שכללה"'פתח"הפלמ"חחטיבת •
הגל'ל).(גדוד 1חי"רגדוד-

העמק).(גדוד 3חי"רגדוד-

המזרחית,הגזרהעלהופקדה ""הראלהפלמ"חחטיבת •

'רושל'ס.ועדמלטרוןהירדביבלגיוןלטפל

שבועד"בזק')במבצעהופעלה"אלכסבדרוב'"חטיבת •

 '.''"דבמבצעעםבמתואםלפעול

(קצין 1בציורמתואר "'"דבמבצעשלהכלליהרדיומרשם

ביזיונית").הדי"הרשתבשםזןרשתכינההמבצעש'יהקשר

 89נדוד 82נדוד i 42נדו 33נדוד

מבצעים nרש

"דניוומבצעלמטה

"דני".כמבצעשמונהחטיבהשלרדיובזרשס- 2ציור

השליטהומערכותומשימותכוחות
לכוחותכלליתפקודותקבוצתקויימה 1948ביולי-8ב

פעילותכללעלידע.מבמסרושםב'ת-דגןבמשטרתהמשתתפים
 :המרכזבחזיתהפעילותלרבותהימים,עשרתבקרבותצה"ל
-"אלכסבחטיבתע"י '""דבזירתשלצפוןאגףאבטחת •

דרוב'','

"הראל,"חטיבתע"יל'רושל'סלטרוןביןהלגיוןהעסקת •

 .ורמלהלודבכיבושהמשתתפיםסדר-הכוחותפורט •
חטיבהתהיהלודבגדהמלקחייםשלהצפוביתהזרוע •

שמדנה.

תהיהולוךרמלהנגדהמלקחייםשלהדרומיתהזרוע •

 ."'פתח"חטיבת

 :עיקרייםשלביםבשנייבוצעהמבצע •
מצפוןוהכפריםלוךהתעופהנמלכיבוש-א'שלב

לאחרלבן-שמןלהגיע(כדישמובהחטיבהע"יללוך

הגבעותשעלהכפריםוכיבושהלגיון)ציריחסימת

 ",חתפ'"חטיבתע"יללוך-רמלהממזרח

 .לוךהעירלכיבושדו-חטיבתימאמץ-ב'שלב
 : '""ךבמבצעשלהפיקודחבורתמיקום •

ב'אזור.-א'לשלב

 .כיבושו)(לאחר'אלדבבכפר-ב'לשלב

ח Wר
פג'ס

ח Wר
פנ'ס

מפקדה

עורפ'ח

19 

קדמ'מטה @ ~
נדוד' 19

@ 
@ 

האזנה

לחט'בה

"דני".כמבצע 89הממוכןהפשיטהגדודשלרדיןמרשס- 3ציור.

lוI-שמובהחט'בהשלומש'מותכוחות

 44מוסעחי"רגדודועוד 82הטנקיםגדודשלעיקרימאמץ.

הכוחיסייעב'בשלבוך'ו-טר'ף.לוךהתעופהנמלכיבוש-
לו.דבכיבוש"'פתח"לחטיבת

 33מוסעחי"רגדודועוד 89הפשיטהגדודשלעיקרימאמץ

ב'(כשלבב'ת-בבאללההצבאומחבהט'רהקולה,כיבוש-

 33גדודע"י'הוך"הכיבושבמקומו).להישארהכוחהיהאמור

עצמאית.בפעילות

lוI-פתח"חט'בתשלומש'מותכוחות'"

ע"ילוך-אובולשפלתממזרחשבגבעותהכפריםכיבוש
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-שמן.בןעםוהתחברותוהגל'ל)(העמקהגדודיםשניהתקפת

לוך.נגד , 82גדודבסיועחטיבתי,מאמץ-ב'בשלב

של'טה ~

שהתבססוהכוחותעלהשליטהמערכותאתעתהנתאר

 .קשר-רדיועל

(אחרי"להבצשנייהשריוןכחטיבתהוקמהשמונהחטיבה

במבצעזמןבאותועסוקהשהיתה"הממוכנת"שבעחטיבת

הצפון).בחזית"ךקל"

כלל ,לעילשפורטזה,במבצעהחטיבהשלסדר-הכוחות

והופעלהחי"ר,גדודיושניקומנדוגדודשריון,גדודכאמור,

ע"יהופעלהזומערכת . 2בציורכמתוארשליטהמערכת

 ) 6החטיבתית.(הקשרמחלקת

 ll-ב(קשרלציודחדשתקןפורסם 89הפשיטהלגדוד

כמותאתרקלאהמונה ,) 5-2326 :סימוכין , 1948ביולי

המשנה.ליחידותהציודחלוקתאתגםאלאהרדיומכשירי

כמתואר(משוחזר)גדודירדיומרשםמתקבללכךבהתאם

 , 3בציור

 :היוהגדודלרשותשהועמדורדיומכשיריהכלסך
מכשירים. 18-ג)"(ת-19מק •

 .מכשירים 16-נמוך)תחום ,(תג"מ-20מק •
מכשירים. 35-גבישי) ,ג"ת(-21מק •

 • 1- ) 7 ( )ג"ת(האזנהמקלט •

קשרקציןללאקשרים 30מנתההגדודיתהקשרמחלקת

 )'בתקן,(

 Oסייר'
א'

סיירים

ב'

לחט'בה

"דני".במבצע 82המשורייןהגדודשלרדיומרשם- 4ציור

הפועלקשרמכשירללא"גור"ישמשורייןלכל ,

כמוני","עשהשיטתלפי

318, 

 4נדוד 3נדוד 2נדודנדודן

חבורת

-Lf--"ז:..-נ.....;קדםפה

מטוח,'כוז

 Oנדוד" 0 " 9עור

 , II"דנימבצעתתקופב ר"'חת'בטחבניקתיו 1ר(«רשס- 5ציור

מ"מת/מט:"לי"עפורסם 82המשורייןלגדודההקמהצו

היחידותאתוכלל ) 18-48תקן ,-29ם"מת :תאריךללא(סימוכין

 :הבאות

חיילים. 96-טנקיםפלוגות 2 •

חיילים. 180ממוכנתפלוגה •

 ) 9 (קשרים.-26וסמלבפיקודגדודיתקשרמחלקת •

 . 4בציורנראההמשורייןלגדוד(משוחזר)רדיומרשם

חבורח
ד jJהמפ

רפ' 1עמטה

נדוד'

רזרבה

@X2 

 , II"דנימבצעבתקופתי"רחגדודשלתקנירדיומרשם- 6ציור

בתכו"דומהוהואבריטיתותחניםמכשירהיה-62מק •

 ,-19למקנותיו

חי"רחטיבתלמפקדתרדיוקשרוציודכוח-אדםתקני

 ) 10 ( :להלןמפורטיםחי"רולגדוד



חי"רבחטיבתר ",חבגדודמס'

פירוטסה"כ Iפירוטסה"כ-המקצועסידורי

מ IJלחיקשרקןסגן,ח, IJקשר 3 1קשרקצין • 1

 8כמחסנאיגםשימש 1קשרטכנאי . 2

נהגים 6מהם 22א'יחוטן • 3

 14-במטה 21גדודיקשר . 4

 4-בפלוגות

 2-במרגמות

 1-ב IJבמק

 33 23הכלסך

המכשירסוג

גבוההעצמה 1 18ג)"(ת-19מק . 5

לגדודים 4

חטיבתיתרזרבהוהשאר

חטיבתיתרזרבהכולם 14רדיומרשםראה 14(תג"מ)-20מק • 6

 .כנ"ל 38ל IJכנ 38 )ג"ת(-21מק.ד

ל IJכנ 6כנ"ל 3 )ג"ת(-62מק . 8

 5בציורמפורטיםהיחידותשלהתקנייםהרדיומרשמי

(מרשםא' 6ובציורחי"ר)(גדוד 6בציורחי"ר).(חטיבת

הפלמ"ח).(ב')שלהשלישיהגדודשלמשוחזררדיו

םמבצעושמובה"יפתה"הטיבותפעילות
התבצעלוד-אונושפלתשלהמערביתבגזרה '''נד"מבצע

התכניתאי-ביצועעללעיל.שפורטהה.תכניתלפישלא

הקשר"שירות IJהיתר,ביןלכך,ש"תרם"וטועניםישכלשובה,
משנית).תרומה(אמנם

פעילותקטעיבקצרהובתארלמוקדםמאוחרנקדיםלאאבל

להםשישקטעים(אותםהמבצעבראשיתהחטיבותשתישל

 .גהשליטה)מערכתעלהשלך

fיפתח"חטיבתפעילותנ"

אן,ביוםהמקוריתהתכניתלפינערכה"יפתח"חטיבת

המשוריין 82גדודכאשרלוך,עללמתקפהלפנה"צביולי llה-

בשעה"יפתח".עםיהדמשםולפעוללבן-שמןלהגיעאמור

המברקאתכהן,מולה"יפתח",מח"טקיבליוםבאותו 1000

הבא:

 .'""דנמבצעמטה :מאת
סיכויואיןהאויבבידיעדיין"בית-נבאללה :התוכן

ורמלהלוךתכנ'תאתבססבקרוב.לכיבושה
בלבד"."יפתח"על

נ'פליב'פליא'פלי

מבצעיםרשת

לחטיבה

הפלמ"חשלהשלישיהגדןדשלרדיןמרשם-א' 6ציןר

הגדןדית).הקשרקצינתע"י(שןחזר

ד'פלי
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שמונהשלחטיבהמכךלהביןצריךהמח"טאחרות,במיליפ

לפעול"'פחח"ועליגיעלאמשורייןסיועהולך","לאבצפון
שריון.ללאהחי"רעפלבדה

על-לבדתפעלש"'פחח"היתהייאלוןשלההוראהכובת

 '""ךבמבצעפעולותכללשלההצלחההשפעתאתלבצלמבת
הסביבה.ובכפריבעריםהערביםמורלעל

ביןהכללית,המבצעברשתרדיוקשרהושגשלאהמעניין,

 :"'פחח'מפקדשלבסיובותיו"כל :ושמובה"'פחח"חטיבות

עלוהשריוןחטיבתמטהעםהאלחוטבאמצעותלהתקשר

 ) 12בתוהו".כ

Jf שמונהחט'בהפע'לוח

וראבט'הו'להלמההכפריםבכבשו 1948ביולי-10הבשבת,

 33גדודעוד . 89גדודע"יוט'רהקולהוהכפרים 33גדודע"י

טורע"ימותקףהוא 1430ובשעהבוילהלמהמתארגן

ורק 33גדודאת 11בטעותקף 82שגדודהתברר ...משוריין

בתבררההטבקיסטיפאלפיסיתשבעומפקדיפתבועתע"י

 ) 1Sהטעות.כ

במשלטמוצב 89גדודהיהשחרעםביולי) 11 (ראשוןביופ

הירדניהלגיוןערךלפבה"צלך'ר-טר'ף.ממזרחכ'ח-בכאללה

מספרך"ןמ' . 89גדודע"יובהדףבבלםאךהתקפת-בגה

למכשירהגדודיהקשרקציןלוקוראעתשבאותהבזכרונותיו

ממנוהמבקש )"חחפ',,(החי"רמח"טאתשומעוהואהרדיו

והפלוגותהחלהלודבגד"'פחח"שהתקפתמכיוז ;סיוע

איננהך"ן)(שליחידתוכילהסביר"ובלי ...שםבצרה

 )ן"ך(השיבכהן)מ'התכניתלפיהתכון(אליה 82גדוד

יצאלמעשה ) lיבוא".כ>ואז 1400שעהעדיגמורשהוא

 :שבומאודמענייןמצבנוצר . 1600בשעה

כלרדיוקשרלושאיןהעתכלטוען"'פחח"מח"ט •
בעוצההקשרלניתוק(הסיבהשמונהמח"טעםא''ום

לו'להלמה).חל-ל'טו'בסק'מכבישהמפקדהבדילוגכנראה

ביקשברשת(ן),היה"'פחח"שמח"טמעיד 89מג"ד •

ואפילובמקומוענה- 89מג"ד-והוא 82גדודאת

להלן.שנראהכפיבידיו,לסייענע

 ) 1400בשעהעודשנייהגרסה(ולפילערך 1600בשעה

פלוגתלמעטד'ר-טר'ף,רכסיאת 89הפשיטהגדודעזב

הגדודיתברשת )-19(מקרדיומכשירעפשנשארהג'זחליימיפ

אישורו.וללאהמח"טידיעתללאלכן-שמןהשדותדרךובע

נגרמהרבהנפש"עוגמת ."'פחח"בספרכותבכהן'רוחם

הפשיטהשגדודלובהיודעשמובה)(מח"טשךהל'צחק

ובניגודהחטיבהמטהידיעתללאפעולתואיזוראתנטש

"'פחח"מחטנפגשים 1800-1700השעותביןנ) 5לתכנית".כ

 82דוגדשלאכהןלמ'מתברראזאךבכן-שמן, 89ומג"ד

על-מבתטנקיםתותחילרשותואיןכלומר,לו.,לסייעבא
בסיוערבאיחורהיהכברשנית,ללוך.לפרוץלולסייע

לערוב.נטהוהיופשמובהחטיבה

כ'ח-בכאללהגשרלידמסעו,תוך 89בגדודנתקלהלגיון

במשלטיהגדודשלג'פלוגהאתתקףלערך 1830ובשעה

המבצעיפברשתשלולמג"דלהתקשרהצליחהמ"פך'ר-טר'ף.
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עריוהזלדו .)וךללרמלהביןכבראה, ,(שהיההגדודית

נהדףאבלברדיו.ועידודפקודהממנוולקבלהלגיוןהתקפת

לט'רה.ובסוג

 :הצלחהרלאאךבקרב.להתערבניסה "'ךב"מבצעמטה
המצבעלדו"חלקבלכדיבאלחוטלהתקשר"משביסינו

שהותקףהכוחוגםלהשיגו,בידינועלהלא , 89מג"דמפי

ן) 6 (הפשיטה".גדודהיכןלבולומרהיהיכוללא

 82מגדודפלוגהבסיוע 44גדודנכנסזוצרהבעת

הכפראתלכבושהצליחלאאדהלגיון,עללהתקפת-נגד

ג'וגהלפהחזיקהבואחדמשלטורקבחזרה,ך'ר-טר'ף

ולייב 12 ,למחרתרילה.לאותוצה"לבידיבשאר , 89גדודשל

לכבוש 33מגדודא'פלוגהשלבוסףמאמץנכשלבבוקר,

 82גדודשלברמשוכוחנכנסיוםאותיבערובורקהכפראת

נטוש.אותיומצאר'ף-l1לך'ר 44וגדוד

חטיבהשלהעיקריתהמפקדהבקרבשלטההעתאותהכל

פחח-חקוה-בצומת"רוךגס"הדתיהנוערמכפרשמונה

והגיעהבשטחנעהשךה'צחקשלהפיקודוחבורתס'רק'ן

המבצעמפקדשלהפיקודלחבורתהצטרפה(שםלךב'אל

אלון). "

Jf פחח"חט'כחפע'לוחהמשך'"

קבלתאחרילערך, 1100כשעהביולי,-11הא'ביופ

חטיבהסיועללאלוךאתלתקוף '""ךבמבצעמטההוראת

המזרחיים.לוךלפרברי 3מגדודפלוגותשתייצאושמונה,

בסיועהלגיוןשלמשורייניםשניערכולערך. 1200בשעה

נהדפואך ,"חחפ'"כוחותעלנגדהתקפתניסיוןחי"רכוח

לקראתלעיר.ממזרחהזיתיםבכרמילחחזיקהצליח 3וגדוד

תכניתוסיכמו 89ומג"ד"'פחח"מח"טנפגשוהחשכהרדת

אנשיו)לדברי-(הקומנדוהממוכןהפשיטהגדודלפריצת

לכיווןנעהוהשדרההכליםבכלנפתחוהרדיומכשיריללוך.
לוך.כדן)העירולתוך

מלקחייפבתנועתלוךאת"לשטוף"היתה 89גדודתכבית

לכן-שמן,ולחזורהמרכזיתבכיכרלהתאחדצירים,בשני

לח"ירלסייעעל-מנתהאשבהלםריכוךפעולתמבוצעתכאשר

(משורייןוה"נמר"הגורלרוצהלילה.לקראתהעירהלפרוץ
כ'ח-בכאללה)במחנהשללשנתפסכבדתותחבעלירדני

ושותתפצועכברכשהאלחוטןהעיר,בכיכרורקצפונה,נע

 ) 1Bעקביו.כעלוסבה\?עותעלמפקדועומדהלסת,מזדם

לכיווןמהירהבתנועהנעהפשיטהגדודשלהעיקריהכוח

וחלףורחובותיהלוךבתיעלפ'הכלימכליריתוךדרופ,
ועל-הגבול)משמרתחנת(כיוםהעירוניתהמשטרהעל-פני

התבררהכאשר .)ומעש'המחנה(כיוםלוך-רמלהמשטרתפני

רמלה,לפרבריונכנסלוךהעירמןיצאשהכוחונודעהטעות

מה,משיפמכשירי-הרדיו,אךהכוח,אתלעצורהמג"דניסה

לעיר(ממזרחרמלהל 1Vהרכבתבתחנתורקשובפעלולא

עקביועלהגדודסבכאן ) 19הגדו.דכנעצרלטרון)בואכה

לרמלההגיעשבובצירחזרהובמהירותמכונסבמבנהונע

הכבדבתותח,שחיפהה"נמר"עפנפגשהואלוךכשבמרכז

חזרלערי 1815ובשעהלוךמשטרתלידהגדודמעברעל
לכן-שמן.



חטיבהמפקדתכאשר. , 1948ביולי-12השלפנה"צ.לבשעות
יישדהשלח'א,ךבדב '""דבמבצעלמטההצטרפהכברשמונה

גדודהיההיכןלתחקרכהן,'רוחםהמודיעין,קציןאת

וחזרה.ללודד"ןמ'הגיעזהוכיצד 89הממוכןהפשיטה

- lאב-ד'רואתחד'תאאת 1גדודכבשעצמהלודבגזרת

התקפתהגדודהדףיוםבאותו 1300ובשעהביולי-12בטלמה

-13השלבבוקרג'מזו.עלהלגיוןשלחדשהמשוריינים

נכבש 1000בשעהלוד,שלטיהורהאת 1גדודהשליםביולי

ביקשולערד, 1130השעהובסביבותבעירהמשטרהבניין

כניעה.העירנכבדי

מעניינתלודמשטרתבבניין 1גדודשתפסהשללרשימת

 ) 20 ( :היתרביןכוללתוהיא

פאונד. 2תותחעםמשוריין •

 .) ...מכוחותינו(שנתפסוישראלייםמשוריינים 2 •

הלגיון.שלמשורייןג'יפ •

משדרי-רדיו. 3 •

טלפוני.וכבלטלפוני-שדה •

שונים.קשרמכשירי •

חלקוהסתיים 1948ביולי 13-12בימיםלמעשה,כד

אתהעבירוהחטיבותשתיכאשר '""דבמבצעשלהמערבי
(חי"מ)חיל-המשמרלכוחיתשנכבשוהכפריםואתהשטח

ופעילותהמבצעשלזהחלקעללטרון.לעברמזרחהונעו
כאמור.נתעכב,לא ""הראלחטיבת

הרריוכקשרהתקלות

מושגלקבלניתןהמשוחזרות,הרדיורשתותמרשימת

ישזה.במבצעלפעולהרדיותקשורתצר'כהה'תהכיצד

שירות-היגיוןלפיובנוייםמשוחזריםשהמרשמיםלהדגיש

היושאילומעשה,לאחרלקבוענקלתש"ח.מימיהקשר

רדיוקשרבעיותהיולא-כדפועלותאמנםהרשתות

יימצא(אםחותכת.מקצועיתעדותבידינואיןאדבמתקפה,

 , '""דבמבצעמפוחותבאחדבפועלמשתתףקו:ראינובין
לונתונהמראשהסתומים,הדבריםעלאורשירכללשפוד

והמחבר).המערכתתודת

המעטיםבתיאוריםאי-דיוקיםלאורגםרביםהספקות

גדודאותותקףכיצד 33מג"דשלהתיאורלמשל,שישנם.

שלהמבצעיםשברשתלה~יח,הריסביר- 82הטנקים

ושיחת-המג"דיםשניהיו ) 2ציור(ראהשמונהחטיבה

ייתכןכוחותינו.עלהאשאתלהפסיקצריכההיתהמפקדים

התקשרותאחרישרקמספר,שהמקורעקאאדאדהיה,גםוכד

האש.הופסקהשמנ;והלחטיבה '""אלכטבדרובחטיבתבין

והשריון-החי"רשלהגדודיותהרדיורשתותאתשיחזרנו

ערובהבכדאיןהאדם.וכוחהקשרציודתקניסמדעל

התקלקל 89הפשיטהבגדודלמשל,פעל.זהכדשאמנם

שאי-שאחרימספר,ד'יןרמ'הנרראי"ב"נמרהקשרמכשיר

היהמהגדו.דאחרבמכשירהוחלףהואלתקנוהיהאפשר

למשוריין.שהוכנסהגדרדיתמהרזרבה-19מקבודאיזה

סבפרמוצגביותרהחריפהבצורהרדיוקשראי-קיום

מח"טעלכהן'רוחטמספרבוהסופה",אחוזת-"'פתח

בוקראותוכלשמונהלחטיבהלשואלקרואשניסה ;'"חתפ',"

כתקלהברשימהמוסברהרדיוקשרחוסר .ביולי-11השל
גדודשלפלוגותשתילהתקפההכניסה'פתח""שחמורה

לתכניתבניגודוזאתטנקיםסיועוללאגדודיבתיאוםאחה

"'פתח"שמח"טמסופר,גיסאמאידךהמבצע.שלהמקורית

גדודבסיועלו,ןלעירהגדודיםשניאתלהכניסהסכים
בעיר.הערביםאצלשנוצרההלםניצולתוד 89הפשיטה

בכלמתואררצוףרדיוקשראי-קיוםשלברורלאפרק

באיזורהכינוסמשטחצאתולמן , 89גדודשלתנועותיו

המדברותהעובדותמןכמההנה . 1948ביולי-10בפתח-תקוה,

 :עצמןבעד

ובמקוםשעות-5-4בכקולהבכיבושהתאחרהגדוד •

ונתקלבצהרייםרקנכבשהואבבוקרהכפראתלכבוש

"פרטיות"עובדותאלוהאםהלגיון.שלעיקשתבהתנגדות
שלתוצאהאו ,לחטיבהעליהןדווחשלאהגדודשל

 ?החטיבהשלגרועהשליטה

מסופר .לבן-שמןותנועההגדודע"יד'ר-טר'ףעזיבת •

ההפתעהועלשמונהמח"טשלהנפש"עוגמת IIעל

שלהשידורנקלטכאשר ,'""דבובמטההחטיבהבמטה

הגיעכיצדרמלה.בחוצותנמצאשהואד"ןמ'המג"ד

ממונהדרגשוםעםרדיוקשרללאלרמלה,מד'ר-טר'ף

הגדודשלדיןוחהיהזאת,לעומת ?כשעתייםנמשד
לערד). 1745(בשעהרמלההעירבתודבהיותולחטיבה,

שקשהלרמלהבדרכונוספתתקלת-קשרהיתה 89לגדוד
לארכבושלהקשרשמכשירמספראינוהמג"דלהסבירה.

כןועלנשמעלאשלוקולואלחוט",קשרש"א"ןאלאפעל,

לרמלה.בהגיהעאלאהדוהרת,השדרהאתלעצורהצליחלא

שנערכהברדיו,המפקדיםשיחתביותרתמהוהרלבסוף

 :עזרהביקששממנרשכן,למג"ד"'פתח"מח"טבין

 82מג"דעםברדיומדברשהואחושב ~'חתפ'"מח"ט •

 , 89מג"דעםמדברהואשלמעשהבעוד

ניס,ן ""'פתחשמח/~טמספרהמבצעשלהמודיעיןקצין •

קשרלהשיגביולי 11ה-שלהבוקרכלמשדלשוא

הסיועעםמהלבררעל-מנתשמונהחטיבהמטהעם

 • 82גדודשל

לפילערד 1600-1500(בשעהשאחה"צמספרד"ןמ' •

למטה 89גדודביןהנ"להרדיושיחתנערכהחישובנן)
מח"טלידשהיהכהן "טועןוהרי"'פתח"ח!יבת

 ?קשרכלהושגשלא ,"חתפ'"

םיכום

בהיעדרמאו.דרביםבדיווחיםואי-הדיוקיםהתעלומות

ובהיעדרבמקוםאישיתשהיוקשראנשישלמוסמכותעדויות

היוםלשפוטקשההמבצע,לכללקות .l'המדויהקשרתוכניית

המבצעיתהתמןנהמצטרפתןכיצדכוחכלהיההיכןולקביע

הכןללת.

הסתיים '""דבמבצעשלזהשחלק-לסכםשנוחספקאין

בקרב.שהשתתפולכוחותינויחסיתקטןאבידותבמספר
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"יפתה",ספרלמקראפוגלאפםענשאר-מקצועבאנשי

במהלכופגמוחפיבותגיןהרדיובקשרהתקלותבאילולפיו

מדוייק.לאבפירוששחואדברהמבצע,שלהתקין

שולייםהטרות
 :זהלמאמרהמקורות )י(

 ) 1970 (תח"פ'"הפלמ"חחטיבתספר-הסופה"אחוזת"'פתחא.

 ."פתח'" :בשםבהמשךיצוטטהספר . 159-154עמ'

 : ) 1955(,,מועכות,"תש"ח""קרבותב.

 • 252-246עמ' ,'''נד"כמבצעלוד-רמלהמערכת ) 1

עמ'ד"ן,מ'המג"רזכרונות-לודעלעולהקומנדוגרור ) 2

"קרבות". :בשםבהמשךיצוטטהספר . 259-252

יצוטטהספר . 571-564עמ'(תשי"ג)שניכרךהפלמ"ח,ספרג.

ח"ורותח"'פ"ח"דוביןאי-דיוקקיים"פלמ"ח". :בשםבהמשך

תאריך.בהדפסתטעותוכן"הגל'ל"מג"ר

בהו· ) 1957(מאי,להסברהפרקיםראשי-העצמאות""מלחמת.ר

לוקההחוברת . 122-121עמ'צה"ל,היסטוריה,ענףצאת

שלובספרוהקוממיות"ב"מלחמתתוקנוקצתםבשיבושים.

 :בשםבהמשךתצוטטהחוברת .העצמאות""מלחמתלורך
 ."ל"הצ"

 ) 1964(,,מערכות,"הקוממיות"במלחמת,אלכסנדרונ""חטיבתה.

 :בשםבהמשךיצוטטהספר . 289-282עמ' , 33גרורסיפור
"אלכסנדרונ'".

עמ' ',חפרק ,) 1964(,,מערכות",אל-תל"עבדאללה"זכרונותו.

"זכרזנות". :בשםבהמשךיצוטטהספר . 204-193

חי"ק.מארכיוןתעודותמספר .ז

בשמו-ומעורבים '''נד"במבצעהשתתפוהבאיםהבכיריםהמפקדים ) 2 (

 :במקורותתיהם

 .ייאלוןהמבצעמפקדא.

 .כהןמ'"'פתח"מח"טב.

שדה. "שמונהמח"טג.

ד"ן.מ'הממוכן)הפשיטה(גרור 89מג"רר.

החזיקוהלגיוןק"מ 15כ·הואלחל-אב'בלודביןאויריבקוהמרחק ) 1: (

שלטמהםובכפריםאפר'סהר'שלהמערביותהגבעותבשרשרת

ו'הוד"ה.ע'נאבהדנ'אל,ו, Tג'מלרך-ארנר,שפלתכל'עלבתצפית
שלרךלאחרשתיכנע(שהוגשמה)אפשרותניצפתה-לרמלהבאשר ) 4 (

'הוד"ה, :היולהיכבשהיושאמוריםארנרבשפלת;הכפריםתיכבש

שלהיחידיהבינלאומיהתעופהונמלר'לה~מהקולה,ראנט'ה,ט'רה,

בלרד. "'א

בגזרתנעסוקולא"הראל"הפלמ"חחטיבתעלהוטלהזומשיבןה )"(

זה.במאמרפעולתה

 1948בספטמברשמונהחטיבהמפקדתשל,הקשרמחלקת,מצבת ) 6 (,

אלנתןצב' :קשרקציניושניקשרמש"קי 5כוראים, 35מנתה

ב'דנ'.הושע'ו

 :עיקריותמטרותלשתימיועדהיהלהאזנהת"גמקלט ) 7 (

כוחותינו.שלמשנהיחידתשללרסתהאזנהא.

עדייןשהיתה"אב'נרעס")(רשת ..המטכ"לשלמורסלרשתהאזנהב.

בתוקף·

קשרים 9מנתה 1948בספטמבר 89גרודשלהקשרמחלקתמצבת ) 8 (

ך'ר-טר'ףשבגבעותבזכרונותיו,מזכירד"ן 'מקשר.מש"קי 9ו·

כביכוללושקראהקשר"ל"קציןניגשלבן-שמן)התנועה(לפני

בגרודלקשרוהאחראיהכינוייםהתחלפולהערכתנוהרדיו.למכשיר

סמל·קשר.היה

קשרים, 12מנתה 1948בספטמבר 82גדודשלהקשרמחלקתמצבת ) 9 (

טר'טט.ר'רטף :קשרוקציןקשרמש"קי 5

 • 19מק· 24-כלבר)(ת"גבגרוררדיומכשיריהכלסך

), I (הקשר""שירותביקש 1948ביוני 15וב· 1948באפרילפורסםהתקןב
 • 39לסה"כשפורסם)(כפי 23מ·הגרורקשרימספראתלהגריל

 :כדלקמןהיו 1948בספטמבר 18ל·נכונותהחי"ריחידותמצבות
קציני 2מש"קים, 5טוראים, 38-'פתח""חטיבתקשרמחלקתא.

הקט'ן).ו'צחקלוב'ן(ח"סקשר

טוראים. 17- 1גרורקשרמחלקתב.

קשרוקצינתאחרמש"קטוראים, 30- 3גרורקשרמחלקת .ג

) T הלו').'וה

קשרוקציןמש"קים 3טוראים, 28- 33גרורקשרמחלקת.ר

ארפנה"ס).(משה

מש"קים. 3טוראים, 22- 44נדורקשרמחלקתה.

(היחידההקשרקצינתעםנפגשנוזולכתבההחומראימותלצורךב) 1 (

(הלו')'וה Tהפלמ"חשלהשלישיהנדודשל )!העצמאותבמלחמת

רשתאתעמנולשחזרבמעלהראשון 'כמקורממנה,וכיקשנוארבל,

חלקשנטלהפלמ"חשלהשלישיהגרורזההיהכזכורלמבצע.הרריו

(ראהלאותו 20מק·מכשירי 8-6וה,' Tלהיוהכלסך '.''נד"במבצע
גרורלכלהקשר""שירותמזכהע;'ישהוקצההתקןלפי ,) 6ציור
הרריומכשירהרשתאתמרכזהיהלדבריה,דאז.ל,"בצהחי"ר

הרגליתבהתקדמותאליוהתלותהלרובשהיאהמג"ד,שלהנישא

משוחזרמרשם-א' 6ציור(ראהכךנהגהלו,ךבכיבושהפעם,וגם

ותדראזנסלללאהכוחותבעקבותטלפוניקשרהלו').'וה Tעם

גדודיקשרקציןכל'ע"יהנראה,כפינקבעו,קריאהואותותהרשת
קציןאותהביקרשאי·פעםזוכרת,ה'ן Tשאיןהיאעובדהביוזמתו.

כזה.שהיהכללידעהולא"'פתח"חטיבתקשר

אי·משפט , 154עמ' ,"חתפ'"רא.הכהן,למ'אלרן "של,מברקו ) 12 (

שם.שם,-החטיבותביןהרדיוקשרהשנת

 • 287עמ'"אלכסנדררנ'','ראה ) 13 (

 • 221עמ' ) 1973 (קמח'לאחיםהגבעה"עברי"משניהפסוקשם.שם, ) 11 (

 • 288עמ'"אלכטנדרןנ'','נם,ראה

בזכרונותיו 1ד"מ' . 253עמ'"קרבות",וגם 156עמ' ",חתפ'"ראה ) 15 (

זה.מיוחדמצבמזכיראינוכלל

 • 288עמ'"אלכטנדררנ'','מחדש,הכיבושועל 157עמ' ,"חתפ'"ראה ) 16 (

 • 255עמ'"קרבות,"ראה ) 17 (

 • 256עמ'"קרבות," , 156עמ' ",חתפ'"ראה ) 18 (

שמעולאצעקותיוכלשחרףמספר,ד"ןמ' . 257עמ'"קרבות",ראהב) 9 (

לרמלה.הגיעםעדעצרוולאהרכבבכליאותו

 • 569עמ'"פלמ"ח",ראה ) 20 (

למאמר.והארותהערותשהוסיףאררןא'לד"רמודההמחבר •

###~###########~ 

===--
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שבעבחטיבההקשר

חירם"' wבמבצע

שריגג'

 .בתנאיםועבדורבהיכולתהראוהאנשיםבסדר.עבדבכללוהקשר ... 11
קציושלהסיכוםמשפטזהוהיחידות."לכלקשראבטחתתודביותר,הקשים

 ,) J ("חירם".מבצ'(.במסגרתהקשרפעילותח IIדומתודשבעחטיבהקשר

החטיבהשלהרדיוקשרמערכות.אןרונפרטבמלואוח"הדואתשנביאלפני

 )"("חירס".ע.למבצשקדםוהצבאיהמדיניהרקעאתבקצרהנתאר.במבצע,

 )"(הימים""עשרתקרבותמאזשנייהבהפוגהנתונהישראל
בארץהשתררלאשקטכידועאך , 1948ביולי-19בשפסקו

תקופתתוךנוהלויזומיםומבצעיםמקומיותוהתנגשויות

הם"חררם",מבצעעדאלו,בפעולותהבולטיםההפוגה.

"כרמל'''חטיבתפעולותונגב,הדרךלפריצתהמבצעים

ביןשבוצע"חירם"ומבצעבצפוןמנרהעלהמצורלפריצת

זה.מאמרנועוסקבו , 1948באוקטובר 31-28התאריכים

 :להלןנצטטהעליוןבגלילהצבאיהמצבאתלתארעל-מנת

ימיםקאוקג")(שלהערביההצלה"ל"צבאהיהלא;,לנאורה
הובסןצה"לכוחות •.. 1948אוקטוברסוףשלמאלהטובים

ומופגזת.מוצלפתבמצור,נתונההיתההנקודהמנרה,בגזרת

"צבאשבידיההרלרגלימשתרעתכולההגליל"אצבע"

מנרהאתלשחררונסיונותינולחסדונתונהוכאילוההצלה"

מצפוןמנרהעלהחולש(משלטשיח'-עבדאתולתפוס

קרבןכבדות.אבידותלבןוהוסבובכשלו )'שג'-לקיב~ץ

לאמנרהכיברורהיה ...מעלהמעלהעלתהקאוקג"של

היןההצלה""צבאפעולות •..מקומיתפעולהע"יתיוושע

 ) J ( " •••ההפוגהשלגסההפרהבבחינת

ההפוגה,שאיןוהצהירחזרשקאוקג"להדגיש,מעביין

או"מחברישאיבםכוחותיועלחלההאו"מ,ע"ישהוכרזה

-כביכולחלהכןהיאלאו"מ,התקבלהשטרםישראל,(ועל
המתקפהלמשלכמוצבאיות,פעולותלומותרותועל-כן )'שג'

 ~הסמוך.והמשלטמנרהעל

"צבאשלבשליטהעדייןנתוןהיההגלילשלמרכזו

ןומאיל : ) 1ציור(ראהדאזהמפותלפיעברוהגבולההצלה"

דמיונילקוממזרחהשטח(כאשרכיוםאחיהודלצומתבצפון

(והשטחולאורכובית-נמופהלעמקמשםהערבים),בידיזה

לעילבון-"הגבול"עלהומכאןהערבים)בידילקושמצפון
בידיזהלקוממערב(והשטח-מירון-מלכיהרע,ר-פרוד

n .(בגבולשבסיסוהגלילבמרכז"כיס"כעיןנוצרכךערבים
אתכמובןאיפשרלאזה"כיס"קאוקג".בשליטתלבנון

נהריה-סאסאעכו-צפת, :בציריםלמזרחממערבהתנועה

וראש-הנקרה-סאסא-'-נבי-יושע.

414 , 

חמכצ:נתכנית

-26בהצפון)(חזיתא'חזיתע"יפורסמההמבצעפקודת .

שב"כיס"האו.יבאתלהשמיד-ו"התעודה 1948באוקטובר

קו-הגנהולהציבכולוהגלילעללהשתלטהמרכזי,הגליל

החזי:רלרשותשעמדוהכוחותהארץ."שלהצפוניהגבולעל

 :היוהמבצעלביצוע
בהרכבה).ממוכנתבהמשך,(תפורטשבעהשריוןחטיבת .•

"עודך".חי"רחטיבת •

"כרמלי" ,'וo"גולנהמיעוטים,מבנינוספיםר l/חיכוחות •

 .(חי"מ)וחיל-המשמר

 .אויריי;עוסארטילריה •

"צידונ''')-המערביהגליל lח'פההמחוזותמרחבי.

הגל'ל).(מזרחוהגליל

הגלילב"כיס"מבוצרשהיה-ההצלה",,בצא--האויב

 ~_:כלל
שהיתהלוחמים, lOOOכ-כללה-א'ירמוךחמיבת ".

.~~ 

(בדרוםבית-נטופהועמקעכו-צפתכבישעלאחראית *

מלבנון.מתנדביםגדודהצטרףלחטיבההזירה).

עיקרםלוחמים,-750ככללה-ב'ירמוךחט'בת.

היתהפלוגות.בחמשמאורגנים(מסוריה)העלאוים 1

(בצפוןמירון-גוש-חלב-סאסא-מלכיהלאיזוראחראית

הזירה).

מבוססתהיתהלוחמים.-900ככללה-ג'ירמוךחטיבת •

במבצעשהוכהההצלה""צבאשלח'טיןגדודשרידיעל

היתהכנופיות.לוחמיועודחדשטירוניםגדוד"דקל",

הזירה).(מרכזתרש'חהלאיזוראחראית

ב"טתותחימשוריינים,מספרשלסיועהיההחטיבותלכל
לסיועלבנונייםחי"רגדודי 3חנובעורףשדה.ותותחי

 '"~~י".

-27בלבינת·א-ג'בלקדימהשהונעסור'הצבאשל 9ור:וד

חלב.גושעלבקרבוהשתתףקטובר.ב~

 : ) 2ציור(ראהכדלקמןכלליבאופןהיתההצפוןחזיתתכנית"יי

הישראליחיל-האוירוהפצצותארטילריתבאשפתיחה.

האויב.על



הגליר,מרבזלתוך ,מצפת ,ממזרחשבעחטיבהחדירת •

למלכיה.צפונהומשםמאמאלביוון

וטיהורך,הגליל',למרבזממערב"עוךך"חטיבתחדירת •

הצפון.בבישאיזורכולל

ושלבית-נטופהבעמק "'גול["שלהסחהפעולות •

 .) 1 '-מכ[אחיהוך(באיזורהמערביבגליל, '"ךו[י"צ

בשני"חירס"מבצעאתלבצעכונההיתהטקטיתמבחינה

 :שלבים

ישראל
 •• "ד': •

 1 ; 1,000,000ךה t;)t1 "קה,1

1100 

.+--+-.+ .+~ +'"+ 

שבטחט~בהושמ'יזבותכוהות

'~) 

ובאכ I ~~א

- 1ציור

 ."חירם"בצעוכגפני- "הכיס"

חו~בי=- ...,..---~---!-
 ~ש' '-'-""","""'

Q עבן,qרג

 \1ישiזןרדד

QQ הל;לת
nj ל

רז".':ךןג.יס :ל"ונןכ

דיג'כץ"מלן(ב

i' ' תn' P וסג'סת";>W 

חהכורכבההכוח
ס'מ

 'סד

-3וקלשריון(גדוד 79גדוד 'אכוח.נ

t חילוגות/l (ועזרר: ) r. ( 

צ'רקסים.פלוגתא.

מ. l/מ 20מי l/זחלשגיב.

פלוגתפחותר) l/(חי' 72גדוד 'בכוח 2

 71מגדודפלוגהועודחי"ר

חבלנים.ומחלקת

פלוגהפחותר) l/(חי 71גדוד

מ. l/חיכוחותועוד

ג'כוח 3

פניהמהכוחותהבקעת-באוקטובר 29-28-א'שלב •

הגל'ל.ל"כיס"

וטיהורההצלחהניצול-אבוקטיבר 31-30- 'בשלב •

השטח.

השריןוחטיבתשלבחלקהגפלהמבצעשלהאריהחלק

הקוטרקציןסיכוםכוללנפרט,מהלכיהואתשבע(החדשה)

שהפעיל.השליטהלמערכותהחטיבתי

. 
ימותמש- «

חלב.שוגבינושא.

סאטא,כיבושב,

ומלכ'ה,רעםילבהצפוןכבישצירפתיחתג,

ועידהצ'רקסיםע"יגפרדמזרחיבצי'ףכפריםכיבוש.ד

קדיתא).-הראשזן'(הכפרמשזרייגת,מחלקה

רון,ימלכפרמדרוםהגדולהגשרפיצוץא.

מירון,כיבושב.

w:!t.;. ..... 

בהם,והחזקהחלבושג.."..ה-ספסופ jומיראיז.ורטיהןר
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בספ- 10לתאריךנכון ,שבעחטיבהשלהאדםכוחמצבת

 :כללה , 1948טמבר

איש 578החטיבהמפקדת •

איש 387 71גדוד •

איש 3 [)( 72גדוד •

 itאיז 375 79גדוד •

איש. 1650סה"כ

שבןנחטיבהע"יהביצוע

-וכרבסדר,החטיבהשלהביצועשלביאתבקצרהנתאר

 :נולוגי

ההפת'ח ..

 "ש,,-הושעת 1948באוקטובר-28לבקבע "ע,,-היום •

 , • 1930לשעה

"כיס"כפדיאתהיל-האוידהפציץ 1700משעהההל •

 1-בע'(מעמדותיהלהטיבהשבסיועוהאדטילדיההגל'ה

מכינה.בהדעשהבמקבילפתחה )ז'ח'ט

עצמווהכפרהתמהמהמ'רוןלידהגדולהגשרפיצוץ •

לילה(במקוםס 700בשעהבהוד'זr,-29נדקבכבש

 ) 6 (.)קודם

התמהמהההממוכנתההטיבהלתבועתהכבישצידפתיחת •.

הצידעלעורפינטודעדוכיםהיוהכוחות _היא.אף

הצירבפתחשעות 3שלבאיחור .האויבלצליפותובתובים

. ~~l~\ 

בישרא . : .,. " 

:>0 

 i1 1:1.000.000קגה'tומן

QO 10 5 
1 

o 
1 

p ייןQ \?ס'ר 

ר Iע

r דולוג)

33· ____ 1!{!} 

 ..יש~ב
ר, kב <?ע~ן

ת Iואשן 1 !"

Q9 י!ללח~
; '>1) 

י J:כ~ר םי?!:;ובדיבל

:ו'ז-~ייני ל~~

ק V!<' MI '"חחוס .,

כ Jז;ו 1 ~ 1 '

.. + .. + •.. + ....... +,.+ 

- ~רויצ

lרםי.י:ח I.( 1בצבכיז.ויפהתחניורי~ t . 

 79גדודשלוהכוחות ) 0230בשעהבאוקטובר-29ב(

 )ךטפטופה.(הכפר ,הראשוןליעדםנעוהמוביל

פניסההצלחההאידהבדגל,שנעהדקסים'הצוגתללפ •

ןכמתוכנכבשוהוקר'תאלכפדמהידהתקדבותובמסע

לחסימתצפונהוהמשיכובאוקטובד) 29 ( )( 33סבשעה

חלב.גושוןולכיהכבישציד

 )ש"ג(חלבשגווטפטופה'בושכ~יי ..

כאשרטפטופה,לעבדהצידפתיהתאהדיכאמו,ךנע, 79גדוד
~~ . 

יוררובו-זמניתמקלעיומכללכפריורההגדו,ךשבחוד" Rהכו

אורתוכובשהכפרעלרגליתומסתערהזחל"מיםמןדי"הח

שבייתותוךקצדההתנגדותאחרי ).באוקטובר 29 ( 0400בשעה

 ,חלבלגוש 79גדודהמשיךמכאן .מ"מ 37צרפתיתותח

התנגדותגילואשרהסורי 9מגדודבכוחותכאמוד,שתוגברה,

שתיובמקוםשציפינומכפיחזק~.היתה"ההתנגדות :עיקשת

פלוגות"שתיכשלהיתהאישועצמת.שבכוחנתקלבומחלקות

ייUכג"בפלה )באוקטובר 29 ( 063 )(בשעה 79.ד"מגדבדי-

-"ח'רט"מבצעבכלשהקההיההכפרעלהקדב .ל"הצבידי

ומפקד 1רונקלמ 1בסא"להמה"ט .)שם ,(לור'אהמכריע".וגם

ואזהבוקדבשעותלכפךהגיעולכרמהשמהאלוףהחזית

להמשיךולאשייגבשבעהטיבהעםלהיעצדההחלטהבתקבלה
 :סיבותמשתיוזאת ,לטאטאוםדאפותו-..

 ,נכשלהתרש'חהעל Hעורר"חטיבתשלהלילההתקפת : .-

בארקטובר. 30-29בלילהמבצעעללחזורצררךוהיה

במ'רון,הערביםשלצפריההלא ,העזההתבגרותם •

הסררי.הגדורשלתגבודתוהגעתיישבכוביחורהפובטפט



כוחותינוכאשרבג"ש,היוםמשךעל-כןחנתההחטיבה

להמשךעצמםומכיניםמ,רוןהרמרכסיצלפיםמא'ן,מוטרדים
באוקטורב, 30-29בלילההתקפה

ייעורר"חט'בתעסוהחב'רהטאסא.כ'בוש

ארטילריתהרעשההחלהבחודש-29השלאחה"צבשעות

כאשר ,ממזרחשלידוהחיוניהצומתועלטאטאהכפרעלכבדה

ממיקושהצירטיהורלפעולתהחבלניםנכנסוחשכהעם

שלשר 79גדוד'ס.פראזאו .עזובשהיההכפר,נתפסובחצות

אטאסמשטרתלעבר ,במערבהתרש'חלעברקדמיותחסימות

הכבי-לצומתמצפון(ברע]ו)ב'ר'סכפרולעברמצפון-מערב

 .עזובהואאףכאשר,באיקטובד 3 )(בוקרלפנותשנכבש ,שים

שי J 1גדודע"יתרש'חהנכבשה ) 0800 (לערךשעהאותה

ובשעותטאסאלכיויןמזרחהוהתקדםשהמשיךעודד""חטיבת

נכבשהיוםאותוטא.בטאהחטיבותשתיחברו ) 1700 (אחה"צ

המלכ'הופצצובבוקרלמחרתכיום).(אב'ב'סטאל'חהעוד

ובזההעזוביםלכפריםנכנס 79וגדודחיל-האוירע"יוקדש

19 

"כיס"לחיסןלרס"'"חמבצעשלהעיקריהחלקלמעשהתם

הגל'ל.

חמכצ::סי:דב

המבצעמשךהין"להצכוחותביןחב'רותשלגדולמספר

חמש:מתןךחבירותשלןשנפלושבעחטיבהשלובחלקה
~. . .. 

לכוחןתינן.בפגעיםןללאסדורהבצורהנעשותכולןכאשר

אתכרמלהאלוףגרשי J 80 )(בשעהבאוקטןבר_ 3 ]>ביוםעוד

 :למטכ"ל-אג"מהוזכהמברק

ממזרחשנעןע.שב .חטיבהכוחיתחברות l!ההושלמה . 1

צמתיכל ...ממערבשנעו"עודד"חטיבתכוחותעס

 .בידינןצפונההגלילכומרכזהדרכיס

 .מלכיהעלעולהשבעחטיבה . 2

 .הצפוןבכבישלאילוןמסאסאנעה"עידד"חטיבת . 3

עלומשתלטתשיח'-עבדאתכבשהכרמלי""חטיבת ...

בלבנון).רי: p (נבי·יושע-מנרהלקומערבהמשגטים

 .בכפריסתגננג.ה ו::יותאי( '. 5

--..----הנדודפלונות---ו---

פלוגה
 71מנדוד

לפוגות
הנדזד

פלוגות
צ'רקם'ס

תבורת
קד 9הס

חם'בהקדת 9ס

שבע

חם'בת

.עודד"

הגנהלרשת
מרתב'ת

(משוחזר)."חירם"במבצעשבעחטיבהשלרדירמרשם- 3ציור

 .מנהלהלרשת
'ת 9עור

ב'כוחרשח

 72סנ"ד

כוחות
ח'"מ

מחלקת
ס.כמרל'"חבלג'ס 20

I.J חם'בת'תבצע'ס

למטכ"ל

לונות 9
הנדוד

םגו
קד 9המ

• 
2x@ 

חי''בת
 ·.כרסל'"
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והטילמבצעיותגיחות 26"ח'רס"במבצעביצעחיל-אויר

להיכנעלבבוןודרוםהגל'ללתושביבערביתכרוזים 20,000

·המבצע,גזרותבכלניתןארטילריסיוענשקם.אתולהניח

פגזים.-2000כ

האחריםצה"לכוחותשלהמשימותפירוטאתכאןהבאנולא

 70תוךהגל'לכלשוחררבו ,"סר'ח"כמבצעחלקשנטלו

שעות.

פצו--60וכהרוגים 23היו·"ח'רס"כמבצעצה"לאבידות

פצועים 200הרוגים,-400בהסתכמוהאויבאבידות )"(.םיע

ידוע .) 9מגדודסוריים rחיילים-20כ(ביניהםשבויים-550ו

זה.במבצעשערקוההצלה"מ"צבאעריקיםאלףעל

·תותחים, 3כמוורב,מגווזהיהצה"לע"ישנתפסהשלל

רובים, . 1100אחרות,מכוניות-15ו ) I! (משורייניםמספר

מזון.ומחסניתחמושתשונים,מקלעים 12

במבצ:והקשר

מיליםבמספרונפתחלמבצעהקשרסיכוםאתעתהנציג

הפעילהאשרהצפון),(חזיתא'חזיתשלהרדיורשתותאודות

במרשם(ראהלמבצעמיוחדותמורסרשתות 4"ח'רס"כמבצע

 : ) 3ציור-הרדיו

וחטיבתשבעחטיבהעםחזיתיתא'מבצעיםרשת •

"עודד".

הרשתות).(בכלפב

(בעורפית).אשק

[דאהעורפית~,ת-1t(בר'סגל

 .)'במבצעים(ברשת

 .)'ו-בא'מבצעים(ברשתותודב

 .)'א(במבצעים[צא

קא.

 .פע

 .עא

וחטיבתשבעחטיבהעםחזיתיתכ'מבצעיםרשת •

"כרמל'".

וח'פה.העמקהגל',למחיזותעםמרחביתהגנהרשת •

ובסיס"כרמל'" ,"'ולב. 1 .,חטיבותעםעירפיתמנהלהרשת •

 .קדמיאזנפקה
 :הייהת"גברשתותהעוצבותשלהקריאהאותו..ת

מכ-רשתשלאלהשלישתאתרקמצאנות"ג-תדרי

מה"צ. 5.9 )( 0 ; 3.200 ; 3.100 : 'אצעים

אלה.נתוניםמתוך ,כאמור ,משוחזר 3שבציורהרדיומרשם

שבעחטיבהקשרקציןמדו"חקטעיםלהלןלכך,בנוסף

אתלשחזרסייעהואושגם"ח'רס"מבצעבתוםשנכתב

 .במבצעהרדיורשתות

 J"חירם'מבצעבמסגרתהקשרפעולותעלדו"ח :הבדון

כשעתןכברבקבעה )וו{, 1948בספטמבר"-12כלהתבצעצריכהשהיתה"ח'רס"בפעולת . 1

-המרשםאתלשחזרנא.לצנוועל-כןIן.סר(שלצערנו ... 1מס'נספחלפיהקשרתכנית
 .• >,. .)'ש'ג

 ,)'ש'ג- 1948באוקטובר 26מ"החזיתלפקידת(הכינההפעולהלביצועהפקודהקבלתבזמן . 2
הכוחיתעםהקשראתוהבטיחההחזית,במטההיהשריכוזהאופרטיביתרשתהבטחנו

החזיתמןמלהגיעזהבשלבגםהתאחר(הקשר)ציוד '"בלכדזהלמבצעקשוריםשהיי

 ...הפעולהשלהאפסשעתאתלדחותהיהועלול

 ;הבאההחלוקהלפימכשירים 76לסה"כמגיעבפעולהשהשתתפוהאלחוטמכשירימספר . 3

סה"כ 'מס

סד'
 21מק-.-20מק-19מקהגורס

נזכש'ר'ס

 1.2- 5 7החטיבהמטה 1

 4.0 +12 12 7+7 1+1 72+71גדידים 2
r ~ 

- ..• 24--- 24 79גדוד 3 . """ 

סך-הכל
,:;;" 

76 4 33 19 24 

 ) 1 )'(חיל-הקשרראש

א'חזיתק) Jיקש'קשרשירותקצין

שבעחטיבהמ,קד
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א'חזית "מרטי •

 "'"גול(טיבת.ח •

"כרמל"חטיבת •

בע-1t 'חטיבה •

"עודד"חטיבת •

ח'פהמחוז •

העמקמחוז •

הגל'למחוז •

שבעחטיבהמטה

חיל-הקשר

חאר'ך) ['א(



 , :המבצעמלקחילהעירישאלהמכשיריםלפעולתבקשר . 4

הכוחותעברובהםמקומותלאותםפרטהגדול,יתרונואתהוכיחשוב-20המקמכשירא.

הגבעות.במעלהשיצאועדלחלוטיןהקרשאיתםנפסקואזבואדיות

לעומת ...שעות 10אפילוהמקריםברובעבדולאלנושנמסרו-20למקהסוללותב.

עות. IU. 30טוב-היותרהצדעלשעבדו Zlלמק-הסוללות

 :(קשר)ציודחוסרעל-ידיבעיההיוושובהתותחנים . 5

ק"מ. 6 'שלל~רחקקשיםבתנאיםקובסלילתלהםלעזורעלינוהיהא.

ביותרהמקשהדבר(מצברים),ם'אקומולטוריבטעינתעצמאותלדרגתהגיעוטרםהםב.

לעצמאותהמסייעיםהכוחותהבאתבכיווןלפעוללבןישהטעינה.עןמסמבחינת

זה.בשטח

שברגעהעובדההפריעההפעולה,שלראשוןשבשלבלהעיררקישבבללולתכנוןבקשר . 6

בתמונת-הזמן ל;::היינךלכדפרטלנו.להודיעבלי(המבצעית)התכניתשונתההאחרון

בפעולה.הקשרמהצלחתהרבהלזקוףאפשר,שלזכותודברהפעולה,

 :הקשרלזכותמחיילינו 80שלחייהםהצלתאתלזקוףשאפשרמקריםשנילהביאברצוני • 7
ק"מ. Zכ-צפונהמתקדמותחי"רמחלקות Zנראומלכ'ה)ליד(כפרקךשכיבושבזמןא.

הודותכשיתקרב.הכוחאתלחסלוהתכונומקלע)(עםמכוניתהציבו 79גדודאנשי

 ,)"':-למרכ"(חטיבתשלהםהםהללושהכוחותנודעשכנהחטיבהעםמיידילקשר
בוטלה.האשופקודת

במכוניתשהיהוהאלחוטאיהאויבלקויבטעותשנקלעבאוטובוסהיהשבימקרהב.

והוציאהמיידהגיעהזוהאלחוט.מכשירבעזרתעזרהלהזעיקרבסיכוןתוךהצליח

 .)'ש 'ג- Zמק-סבמכשירהנראה(ככלהאויבמשטחהאוטובוסאנשיאת

הכוחות,התקדמותתוךלמופתעבודהשעשוהקוניםעבודתאתלשבחלצייןברצוני . 8

במשךוהפגזותאשתחתעבדוהםנכבשו.עתהשזהמשלטיםעם ,טלפוניקשרוהבטיחו

שינה.ללאימים 4

הי.ה(שלט-רחוק)"רימוט-קונטרול"שמכשירלומר,אפשרהאלחוטלרשתותבסיכום . 9

הדיבורמכשיראתלהפעילאפשרותכלהיתהולאהיותהמטה,בעבודתמאודמקל

ן) 2המורס.(תחנתפעלהשבההמכוניותמאחת

'" 
)-( 

שבעחט'בהקש"ק

~ ... 

סיכרם

כוחותחב'רתבנושאשליטהבסיכומיהדןבקטענפתח

שותפיםעל-ידיחבירהבוצעה ;'סר'ח""במבצע :במתקפה

וגדודישבעחטיבה"עוךך", ',''למרכ""גולני",-רבים

להיוצרהיתהיכולהלכוחותינוהמחוזות,שלחיל-המשמר

ללאכמעטעברההחבירה '"באלהאלההיתקלותסכנת
 )"'( ", , .ב"ח'רס"שנרכשנכסמשוםבכדוהיה ...תקלות
מח"טפעולותאתהסיכוםמשבחומנה'גותפ'קוךבתחום

אתשמילאההתוקפת,בחטיבה .. "הגדודיםומפקדישבע

הפיקוד,התגלה-שבע .חטיבתהיא-המרכזיתהמשימה

משיכהרוחחדורהמשוריינים,בצותיםוכלהבמח"טהחל

תנועהחופשן 1לשרילהבטיחמאמץכלונעשהקדימה

'ת Jהאופרט'לשל'טה"ומכאן :הבאהקטעאו " ...ותמרון

הביצועבגמישותנתבטאהזובכלל, )'ש'ג-שלי(הדגשה

 " .. ,לגזרהמגזרהכוחותוהעתקתמשימותבשינוי

הבאהקטעאת"עוךך"חטיבת,מפקדכללהמבצעבסיכום,

:אלחוטי,משולשהיה"הקשר :חטיבתושלהאופרטיביבדו"ח

ביחודמספיקותאינןהנ"להצורותשלושורצים,טלפוני

בסדרפעלהאלחוטקשראצלנו,הקיימיםהציודסוגילאור

ההררייםבשטחיםביחוד'משלו,מגבלותלוישאבלגמור,

החילותאתלהשיגהיהיכוללאהטלפונ'הקשרפעלנו.בהם
< 

ובכבל,בקוניםבתחבורה,המחסורבגללהמהירהבתנועתם

שנירקוהיובתחבורההמחסור 'בגללהספיקלאהרצ'ס ...... (q.ג;;.ק

שלחוזרלפיתוחלעשותישלכבישים.מרותקיםאו~נועים

הרריים",בשטחיםמדוייקותתוצאותלתתשינולהרא'הנת IJ '.א
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שולייםהערות
 • 4101102601סד'מס'תעודותבקובץחי"ק,בארכיוןהדו"ח )'(

 :ראה"ח'רס"למבצעמקורות )~(
 1.49גיליון"טערכות"המערכה,סיפור ,'"ח'רסמבצעלןר'א,ג'א.

 .) 1963(מיבואר

ואילך· 431עמ' ,) 195H (העצמאותמלחמתקורותלורך,נ'ב.

ואילך· 322עמ' ,) 1959 (הקוממיותמלחמתתולדותצה"ל,ג'

ואילך, 263עמ' ,) 1949 (צפוןמערכותכרמל,מ'.ד

חי"ק,בארכיוןבמבצע,שכעבחטיבההקשרשירותקציןדו"חה.

שם,

 278עמ' ,) 1973 (הקוממיותבמלחמונ "'ל"כרמחטיבתאשל,צ' .ר

 ·ואילך
ילביו-9בהראשובה,ההפוגהסיוםעםבוצעוהימים""עשרתקרבות )"(

הפוגהה Iהוכרהאו"מבהתערבותכאשר , 1948ביולי 19ועד [ 948

העצמאות.מלחמתסוףעדלשרורהמשיכהשלמעשהשבייה

ומפקדיוההצלה""צבאשלהעצמיהביטחון 7. , 4עמ'שם,לור'א, ) 1 (

-24בשבשלח 199מס'במברקהיטבמודגמיםר"שוקוסגבוקאוקג';

נאמרובוההצלה""צבאיחידותלכלשוק"רע"י 1948באוקטובר

כבדותאבידותעםבהדףהאויבבסתיימה,"המערכה :היתרבין

משוריינים 14הושמדורה.נמסביבהפזוריםהרוגים 500עלהעולות

 4ואבדווהרוגיםפצועים 70לכוחותיבוהיובפועלהאויב".של

משלטעל '''"כרמלשלהמערכהרוטיפג'יפים.-2ומשורייבים

ואילך· 268עמ'שם,החטיבה,בספרראה ,ד-עב'ש'ח

)' C הבאותהמסגרותאתשלובסדר-הכוחותכלל 79גדוד: 

משוריינים 22ובהןמחלקות 5בנותמשורייבותפלוגותשתיא.

חייל). 97בתוהשנייהחייל 52בת(אחת

 ,חייל)א 3 (מחלקות 3בתזחליימים, 12עלמוסעתחי"רפלוגתב.

מ"מ, 111מרגמותומחלקתמק"במחלקתבתמםייעתפלוגהג.
חייל). 12L (ג'יפיםעלשתיהן

i : זחליימיםשביועודצ'רקסיתחי"רפלוגתפיקודתחתקיבלהגדוד

חיל-התותחבים.ע"ילושהוקצומ"מ 20ב"מתותחישביעם

 '.השמורייביםמחלקת "עוזד"לחטיבתהפרישהגדודה.

קשרהגזוד"למפקדת :הגדודיתהמבנעשבפקודת"קשר"בסעיף

 .קישררמשורייןע"יולחטיבההקרבצותימשלושתאחדלכלרדיו

רנים."ע"ימשניקשר

ותולה ) 281(עמ'הב"לההשתהותגירסתאתמפרט '''לרמ.כ,הספר )"(

"בשעה : 72גזודשלהכוחותביןהרדיוקשרבאיבודהקולראת

 21גדוזשלמחלקההיינוס,ח''!'ומע'יצאנו )באוקטובר 28 ( 1905

נעההמחלקה , ..וחובשיםסייריסקשריס, 3חבלניס,בת'ספת

 ;אנשינוגסעצרואלהמשבעצרו .. , 72מגדודלפלוגהצמודה
~'" . 
המתנופלוגתס,עםהקשראתאיבדו 72גדודמאנשישחלקרר'התב

 " .. ,עצמאיבאופןבדרכנוהמשכנר-2300וב ...במקוםוחצי ;';,כשע
וסימביםקשר-עיןאלאאלחוטילאהואהקשר"איבוד:ש.ז':יתכ

פעםמדיבפסקבתג"מהרדיוקשרזאתשבכלבראהאךבלי~ה,

עמוק·ואדיבתוךשהתבהלההיעדים,אלהתנועהבעת

הערביהכוחלמפקד"שמגמברקהגיעטמששעהשאותהמעביין )'(

אלפקודותיך,אתשיפרמיכימייד"הרוג :יוהמורהה S){פסוב

לאהיתההכונה ".כתגבורתסוריגדודקיבלבומחיר,בכלסוגית

 .נפלהשרוחםההצלה""צבאחייליביןמורדדםאלמבטיםעללרחם

הכפראתשתפסההדרוזיתהפלוגהמןנפליל"צהמחללימחצית )'(

ד""עודלחטיבתקשייםשישהתבררכאשר .המערבי'לבגלה,'נו

בותקבכפרהדרוזיתהפלוגהעםהאלחוטיוהקשרהראשוןבלילה

הדרוזיסבגדבשקהאתכן,לפבישבכבעההאוכלוסיההפבתהמה,משום

אבידות.להםגרמהן

 'שומעיםאנחבועליהםאויב,משורייבי 4זהבמבצעשלללקח 79גדיד )"(

מפנהחילישריוןלענייניקציןכאשר , 194Rבמברובנ 7בתאריך

ןילהתק ... " :הלשוןבןוחי"ק,שלכניטהלמרכן "עבודה"פקודת

 '''עיסופקוהמכשירים .ך 9גדודמשורייני 4ל--19מקמכשירי 4

מסתובב"בצריחמכשירעםאויבשללהםהמשורייניםהגדו.ן

 .) II-I-פב- I . 3139(סימוכין

שמאזלצייןצריךשר. j7ך"הח'לראשהיאשההפבייהלבלשיםכדאי )'''(

לה"צב "הקשר-חיל"להקשר""שירותהפך 1948באוקטובר 14ה"

החיל.שלהחדשהתקןבהתפרסםיזאת

) !I ( עמ' '''ךרמ"כבספרראהלמבצע,המוקדםהתכנוןעל)פקודת ,) 2אך

הוצאה ,ל'והגלטיהורופקודהט"פהוש'" ,'ס'ר"ח ,'ר' J"שמבצע

 • 194101בספטמבר-4בהצפיןחזיתע"י

שלפנימיותדיבורברשתות-19מקלמכשיריהקשרקציןכונת )'"(

בדיבור)והשניבמורס(האחד-19מק 2אחדברכבמיפעלים .הגדודים

משביהם.אחדלהרחיקוצריךלשניאחדהמפריע'ם

 . 17-16עמ'שם, ,א'ורמלכאןהציטוטיםכל )'''(

IN-CORPORATED U. S. A. AMP 
Termlnall, Spllcel, Auto-
matlc Machln8l. 

Multlple Contact COnnecto .... 

Prlnted Clrcult Board Connec· 
torl and Packaglng Productl, . 

Coaxlal and Shlelded Wlre 
Product8. 

Programmlng Product8. 

For Military, Indu8trial 
and Comme.rcial Use~ 

i נ.ע"בוהנדשהחברהרדיוו :בכעדייםנציגיםI 
ת"א, 4רוסשילדשד'

 03-2293טלקס

 56151-2-3סל.
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"חורב"בכובצעהקשר
שריגג'מאת

מ~חמת
העצמאות

 ',ן<.

העיקרייםדיו~מחלקשםעל ,"עין"מבצעבשםגםבודע ) l ("חורב"מבצע.

"חורב"צעבמ,-..ועגילהעזה, ,עריש , Jעסלוג :כמו , Jעהיתהבהםהראשונהשהאות
-<-

 :היוהעיקריותומטרותיוהעצמאותבכולחמתהגדוליםצה"למבצעיאחרווהיה
המצריהצבאמירבהשמדתתוך ,ישראללמדינתוסיפוחוהנגבכלכובושגמר •

 .ישואלעםכודינילמו"מיכנסושבולמצבהמצריםהבאתכךועל-ידי
 ) Z (.ה Jפלוג,כיס"ב;המצריתהחטיבהחיסול •

 1948בדצמבר-22הביך ,שלביםבשניבוצע "רבוח"מבצע

אזשהיוחטיבות 12סך-הכלמתוך . 1949בינואר 8ה-ועד

 :הךואלה ,"רבו"חבפעיר-חיקנטלומהך 5ה"ל,בצ

 '.''נלוג"חטיבת •

 '.''נ"אלכסנךרוחטיבת •

שמונה.השריוךחטיבת •

 ".ראל"החטיבת •

 . "בגנ"החטיבת •

 'דחזיתהיא(עתבאותההדרוםבחזיתה"לצשלהבוח

 )המבצעיםקציךרב'ן, "והחזיתמפקד ,ןייאלושלבפיקודם

סדר-הבוחותאתובילהונצרייםותוהכודיעומתירעתנוהיה

 :הבא

 'מס
"להצ מצר'ס.ך'ח'ךהסוג

 'סך

 16 5רגליםחייגדודי 1

 2 4יטהשופריוךשיגדוד 2

ארטייריהסוייות 3

 13 15 )הסוגים(מבל

51ומשוריינים 34 ,כשיריםטנקים 4 :היו"להצבידי -

זחל"מים.

היש-בצדיהוסיךישאך ,טביהבולמתהמצריתהעדיפות

במערבשפלההבמחוזהמרחביתההגנהישוביאתראלי

החזית.במזרחבגהנובמחוזהחזית

המבצעתכנית

בתישת ,כאמורשהיא ,במבצעהעיקריתהמטרההשגתלשם
.-. 

היטבמשולבתתכניתנבחרה ,נגבהמךוגירושוהמצריהצבא

הנדמה ,ארטילריהכולל ,והאוירהים ,היבשהבוחותבין

 :כללוהתכניתעיקריקדמיים.תחזוקהושירותי
ביןהחוףבצירמצרייםואספקהתנועהציריניתוק •

עסלוג'ביןהמרכזיגבבנהמקבילובצירח'לרפהזע

חפ'ר.-אל-ה'לעוג

 "ביס"שבהמצריתר"החיחטיבתעלקפדניתשמירה ,

תפעלולבלגיסאמחדהכיתורמןתתחמקלבל ,ה'פלוג

גיסא.מאידךכוחותינו,בעורף

באיזור ,עזהברצועתשהיההמצריהבוחעיקרמול •

הבוחותאתלרתקבמגמה '"נגול"חטיבתהוצבה ,החוף

המצריהצבאאתלתגברמהםולמנועולהטעותם'זLם

 .הנגבשבמרבז

באן-שבע-בצירדו-חטיבתיעיקרימאמץשלתנועה •

שבע-מבאןהסבנהלהרחקת Iלוגסע-ן'בלעברה'געו

 .הנגבמןהמצריםו"'הדיפת

.. 
J 

~ו ~ 0(
.p "ני'זל'טר:Iיי"U 

ערב-וס"שיב • "בר:((ידןננב.

 ..... : .......י- .......(י T'Iנו·ובכ.'כב.ין
\1) r..:..:":-';" ---J כ. ..............ראלי "11\'\בייcןב
 ~ ....•.•••.•.•......'פןן \i'J'ה

ס i1בד:נו.

 ,~ ... ~זד.)נ\ 1 (

- ~ .... .., 

 ~;ז;~

 .עין"),,("חורב"ענ!בצ

המבצעשלהראשוןבהשל
לימיסנקבעהחטיבותע"יהמבצעשלא'שלבביצוע

חזיתשלהסופיתהמבצעפקודת . 1948בדצמבר 31-22

המשימותפירוטובה 1500בשעהבדצמבר-20בהוצאההדרום

במרשםלראוזניתןהיבשהכוחותפירוטאת(ה'בשה<,נI$דות

חיל-נצטווהכלליהמטהב~קודת . Uבציורהחזיתיהץריו

היסמןהזעחוףבהפגזתהדרוסלחזיתלסייעוחיל-האוירה"Eב

ופלוג'ה.(")חאן-'ונסען'ש,ל-אח,'ןפשלהאוירמןובתקיפות
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ביןהמצריתהרכבתמהלךלהפסקתבהפגזותיוגרםחיל-הים

החוףאיזורעלימימצוריולבפטרווהטיללאל-ער'שרפ'ח

 .הרצועהכלשל

אתביצעוהמבצעלשזהבשלבשהשתתפוהחטיבות

 :הבאותהפעולות

המובשןהשר'וחט'בת ..

מחלוצהארעיתדרךת,רשבהכהמבצעאתהלהחהחטיבה

ה'וגעאתתקפההחטיבה .ה'עוגבואכהבגבשבותלרחוב

אתתקפהחרשעםלמחרת .הגנסוונכשלהאך ,שםלעהיבהג

בדצמבר-27באותהוכבשהנייהשבפעם'צבה)ב(היא'העוג

הבצ'בבע--שראבז l ',יכבנפתחוםיבאותו )'(.() 6 ()()בשעה

חטיבהשלוהרדימרשםראה(בגזרהלה"צכוחותלתבועת

 .) 2ציור-מובהש

 "בגב"התבחט' ..

שעהעדכ"להוהתמפה]ך lJהממשלטיאתהשכבהחטיבה

יצאהלוג'םעי'ב'ך-עםלוגבואכה )בדצמבר-26ב 0900

אתכבשה ,) 1 400עהשבבדצמבר-28(ב 'ב'סלצפוןבהיהחט

סיבסוהקימה )() 6 )()(בשעהבדצמבר-29(בלה'גע'בוא

המצרייםהתעופהלשדותארוכות-טווחממוכבותלפשיטות

 ''בסלקדמתצה"לחדירת ,ר-לחפן'ובבהבב'ר-חמב'ס'ב

ואמנם Iלא'שרממשלתעלמדינייםולחציםמחאותגלעוררה

~~::t \. ' ... ~~.s 
.. - :.~ 

"":~~.'~~. 

 .ד~י~ ~ .. :, "~ ..... ~
":::~:::::;:~~~;.:~~: 1 ..... 

 ·גל:ו q' ~·'"~~~···'וי~
 tו1~~חוץ·ו .N ~ן ~ /~

'~ 1 ~.:.)··~" ." -

,-'-•... : ,.\~ 
" .' ' 11 

/ 11 .. 
,////. /. ....."""~~~ y ;:'=~_'_'_' .(/ ~ ן" ~'ז~::A ~ v""":: \\~ 

 ';·~"ג . :'/ /'/~~כן:$'ז';~'~ב. ~
~ M ';';; .:~ ט"י: 

~ ~' "/ 

 /: ~· ••••••••• D' "ניו,ייזנ\נJ\ Jנ.,פ'כיעתו"

~ח~~:':'

i. ••. 

" ~ ..... . t) 

(. - \:~ .. 

fJ 'ר'\כ""יל~ 

 ~--.- ..........ןניפ ... ·.(" 'J יi'כ'\זנ'I'ןת~'"סזו

~ 
 :ד. ····_ .......... u ...'נ nו \i\ fיוב..תפט,תכ

 >:::==::ב _ ... _ .. ____ב:""""רנ.תס(

 . 9דודגדי-ילעלהיהת'ממשלטיבושכי

,' l חטיבתחצתהב 948בדצמבר-31הלשחצותלפניאחתזעה

 .מזרחהבדרכהחזרהב''-ם "'אגבולאתגב"ב"ה

הרוגים 11היוהמבצעלש 'אלבשבהחטיבהאבידות

העבירלבצטוההחטיבהלש 8גדודשןיילצכדאי ,ועיםצפ-27ו

החטיבה.שלהקרביהמטהלאבטחתולשיםשהפרמחלקתאת

במתקפתהחטיבה,של 9מגדודבהשכוח-משלופעולתעל

ח"פלממחלקת :מ"חלסופררפה, UJןבהימשלטודולכיהחטיבה

עורפ'ממה
 4נדודנדודסן(באר-שבע)

 19קרב'מטה
תז'ת'

(חרוצה)

'תת'חזמנצע'םרשת

~ 

מנהרת'ממה
(נדרה)חז'ת'

19 
מחוזממה

הננב

קר''עהממ

(באר-בונע 'חז'ת
 1 § זג,.,;,"

מרחב'תהננה

חו'ת'ת

מחוזממה ",-
ה.פרה 19

הערה

~. 

""". 
 . n 'הראייירnוען 11סכ I1-סק "' IIסניילא'םש

 .הסועניחלי~סכווןיבממ

 ,)'א(שגבחורב""במבצעהדרוםתחזישלרדיןמרשם- 1ציור

למם"כל
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פל'
j ,פ" o 

א'נ'פל'ב'פל' 'אפל'

פל'
j ,פ' O 'פל

ב'

פל'פל'פל'פל'
פל'פל' 'פלס'מנקמנק'ס O'jJמנמנק'ס
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מקבל [ 2גדודכאשר , 1800בשעהבינואר-3ביריםמניצאו

- 13וגדוד ,) 082073מ IIנצ(נ 02גבעהאתכבושלעיקריכיעך

 12גדוד .) 081072מ"נצ(הקברות:תיב'מוצבאתיטרjררעדיכ

עם 19גדודהוכנסשחרעםימחרתותומימשביח~הציא

 102מוצבהוא.גםנכשלאךגדו,ןללסייעוריין,zזמיגתיפיוצות

פצועים.-5והרוגים 3שלאבידותומנגר "' J"גולולשנכבלא

עם ,מחרתלוהמוצבאת.וכבשימתומשבהצליח 13גדוד

ראשונה,נגדהתקפתהמצריםתויהנח ,בינואר 4ב- ,שחר

כוחותינו.יעל"ידנהדפוהנגדהתקפותכלושלישית.ייה?ש_

המצרייםהארטילריהוחיל-האוירהתערבאלונגדבהתקפות

בידינשארוהואשלטןשבג "' J"גוללכלוגאלאך ,בעוז

 ) 1 "(ינו.כוחות

הפעולהותמציתבינואר 3ב"מאודסייעהישראליחיל-האויר

 :כללהההתקפהבגזרתשלו



L 

ועלברפ'חהמצרייםהכוחותמטהעלהפצצותשתי •

ודלק.תחמושתמחסני

חניוני(עלוד'ר-אל-כלח-'ונס jחאעלהפצצותארבע •

ושריון).ארטילריה

עזה.עללילההפצצותשש •

כךכדיעדבזירה,פעילשובחיל-האוירהיהלמחרת

נשלחכךועלכוחותינושלמכוניותבשיירתפגעשאפילו

כנראההגיחותבאחת ... " :ד'חזיתלמפקדמהמטכ"למברק

לאמפורשתפקודההוצאתי .שלנובכלי-רכב )א"ח(פגעו

 ,יוםאותופקודה".בליש'לאל-ערמזרחהגיחותשוםלערוך

ההתערבותעלוכלטכ"ל,דחוףמברקנשלח , 1830בשעה

רפ'ח-'הגעובכבישמצרייםמטוסי-קרבשללעילהאמורה

הדרוםחזיתיחידותינו".עלנמוךמגובהוירו"שהפציצו

כוחותינו"בהגנתורקאךיעסוקשלנושחיל-האוירדורשת

איננואוירונים.מקסימוםזהלתפקידולהקצותאויבממטוסד

כאמור,התערב,המצריחיל-האויר )"'(."רישילסיוענזקקים

בשניכוחותינושיירתתקףכאשרבחודש-4בזו,בגזרה

-041530בלה"צשלא"חהתערבזאתלעומתמטוסי-קרב.

 "'נולג"עללהתקפת-נגדשנערךמצריכוחנגדלפעולהונכנס
למשימתם.הכוחותיצאובטרםעודהערכותואתושיבש

"הראל"חט'כת •

['צנה-רפ'חמכבישרפ'חלתקוףאתמשימהקבלההחטיבה

היוהחטיבהלרשותלעיירה.שמדרוםהצומתאתולכבוש

 10הפשיטהוגדוד 4הרגלים:גדודהשלושהמןגדודיםשני

של 5גדוד"הנגב".חטיבתשל 9גדודעל-ידישתוגבר

כיוןלחזית.הגיעוטרםרכבבקשיינתקלל" t"הך!חטיבת

יצאה ,האויבליעדיבאשרמידעהיהלאהשדהשלמודיעין

כדנריהם",היכןלדעתבליהמשלטים"עללמתקפההחטיבה

בינואר 4-3בליללפעולתהיצאההחטיבהממפקדיה.אחד

-5ב ,ולמחרתח''צנה-רפ Jמכיווןיעדיהבכיבושוהצליחה

נכשלה.אך ,הצומתמוצבאתלכבושהחטיבהניסתה ,בחודש

 , 5גדודעל-ידיבחודש 6-5בלילנכבשוהצומתמשלטי

הגנתבארגוןאי-סדרבגללאךלחזית,בינתייםשהגיע

בין-300ק·במתג"מקשרהפסקתועקבשנכבשוהיעדים

המצריםהצליחו , 5גדודמטהלביןבמשלטיםהפלוגות

הראל""לוחמיאתולסלקשריוןבסיוענגדהתקפתלהנחית

הרוגים-2בהסתכמוהחמישיהגדודאבידותהצומת.ממשלטי

היתההגדודשאיבדהנשקכמותאךפצועים,מספרואותו

ן) 4גדולה.(

שמונה jהשר'וחט'כת •

פלוגותש,;יעםאחה"צבחודש-6בלקרבהוכנסההחטיבה

כאשרבינוניים,טנקים 3בסיועהצומתמוצבנגדמזוחליימות

קים Jהטבסיוערגליותהתקפותשתיביצעוהפלוגותשתי

המצריםעל-ידינבלמוהתקפותיהםאךכבסיסי-אש,והזחליימים

כ""חורמבצעבתולדותידועיוםאותונכבש.לאוהצומת
תצפיתכלששיבשהמאו,ןהחזקהוהאבקהחולסופתכיום

בשטח.וראייה

האו'ר-ח'ללותופעס'כוס •

טון-266כוזרקמטרות 12עלגיחות 243ביצעחיל-האויר
הפעולהשיאהמבצע.שלביבשנימצריותמטרותעלפצצות
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 .בדצמבר 27-25 (ומשלטיה(ניצנה)עוג'היבושכמסע

מטוסינוביןהאוירבקרבותספקללאהתבצעהאוירית

הופלובינואר-7בכאשר ,הנגכבשמיבריטייםלמטוסים

האשהפסקתעלובפיקוחבפיטרולשעסקואויבמטוסי 5

הקרקעכוחותעםח"אבשילובבעיות )"'(.ל",צרעל-ידי

מונהבסיכוםאךהמבצע,שלהראשוןבחלקכברהוזכרו

בשיתוףהבאיםהליקוייםאתגםהמבצע,עלל"צהשלחוברת

 :הבין-זרועיהפעולה

מטוסים.בהכונתוהאוירהקרקעכוחותביןשפהקשיי •

לעצמהבאשרהשדהמפקדיאצלאויריתמודעותחוסר •

המטוסים.באמצעותלהפעילשבאפשרותם

כלו':יפניקבועהקרקע-אויר.קכשור"מערכתחוסר •

ה-ברמהלקישורמיוחדיםסידורייםערכונ-פעולה
 eג~-';

ח"אנצ'גיהשתתפובומתאם,מטההיהטכ"לית..מ ~

אינפורמציהמשוללהיההיבשהנציגאר _~~ואג

qגמכויות".· ..

נקבע ,הפעולהבגזרתאויריתעדיפותבהשגת"הכישלון •

 )''שג-שלי(הדגשהר lקטתרשסרומחהיתרבין

היירוט."('")מטוסישלמהירהלקריאה

הלוג'סט'קה ..

בהיקףתחזוקהמערךפעל 1ה ';חורב"במבצעלראשונה
 :דגשנקודותבמספרונסכמו ,ביותרנרחב
ושריון.חי"רחטיבות 7תוחזקו •

לתותחיםתחמושתקלה,תחמושתבהספקתקשייםהיו •

השונים.לכליםבתחמושתאי-האחידותובלטהולשריון,

ורכברכ"םכלי"רכבשלוערב-רבאי-אחידותכן,כמו •

החלפיםהספקתעלשהקשהשוניםמסוגיםמ~וריין,

השדה.לתיקוני ז!><;-.

הקדמיהאספקהלבסיסהעוצבותבין·שנפתחהמרחק

בסיסהקמתלמרותוזאתק"מ,לעשרותהגיעבחלוצה

ניידות,ופלוגות-בדקהנרסהחימוש,מים,לדלק,מטכ"לי
 ) 1לכוחות.(ךמשםשיצאו

. ... .. :. ....... 
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סיכום

אצהוש ,'''ברחו'צעמבלקשרחו"ד"ונידביצאמנ ,כאמור

ןלהל , 1949ארוניב 2S "בו~הfכשחטיבהרשקציןקי"ידלע

במבצערשוהקיטהשלהאשנול'םיניינמעםיטעקונממטטנצ

 : )'ש'גהחומרמעבד ',י"לעושנעבתוכןםשידג(הוולכ
""-
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שמפקדיהעובהדמצערתאולםב'!ניהפעלהמבצעזמןכלמשךבכללןהאופרטיבי"הקשר

הקשרהצלחתלגבימופרזת;צוז~\;נשביעומראיםבמבצעהקשוריםוהמפקדיםשפעיויחידות
מטותעםקשרבקיוםתקלותהיו ,,'נמוכהרמהעלעומדתמהקשרשהרשהדרמראהזהודבר

הקשרבקיוםההצלחהאךכהלכה,פעלהאופרטיביהקשר ",מנהלתיהרקשבוביפרטעוריפים

המפקדיםשלרבזלזולהורגשהמבצעשלביבכלבטחונו,,חשבוןעלה Iןה'היחידות iביההדוק

עיקרוןהואבחלקושבכשלשניכעיף '"ן iחבביטוות'בסודעוגפשהגבוהותבדרגותוגם

מתאימןתבלתידח'פותדרגותובקביעתרסח 'בתבכזרופמוששימעל"ידילעתיםכירות,'ההמג

על-יריהקשרבפילותעלהאפשרבמידתלשמורביסיבו ,.,המידהעליתרמברקיםהתעכבו !'
השטחתנאי ,)הכוחות(שלהמהירהההתקדמותעםאך ,טלפוןקויהנחת ,ברציםדוארהעברת

 ."האלחוטרשתותאתותרבייסנוהע)טדבר ,כפולקשרקיוםהתאפשרתמיד 'לא ,האוירומזג
להקיםלבןשאיפשרדבר ,ר llקןבצ'ודמליתיהמקסהעזרהלנוניתבההפעולהביצועושם

 ~:~~~מ~ד~ו:~~ב ~~:'נ ת~~~ה~ ~:~;י~ד~"ו~~ ~:;:וע':~:גלךו~ו~~ל~~~די~ת.ב~~:;נ~ ~
I מטהשלמשבהמטותבארבעקשרוקיוםהאגפיהקשרתויט ,/1 'שלמהירשינויועל~ידי

t ,היההזמן,"רובהמסייעיםולכוחותוביניהםהגדודיםעםתמידיקשר,.,היה ) 1 ~(החטיבה I :~~~ ~~בתו~~ר~~~~~ו~~ינב;ו~~נ:~~ר:~~הי"~~(ש~:ל~יוה,~;לדבב:'~',ו~~ק~~ה ר~~~ו:ס~~~~ 
 .',מתאיםקשרציודכלובאין ,תפקידםאתיודעיםאינםרשא ,מתאימיםבלתירוישקנ'צ'ק

בחוסרלקושיסיבותמונהוהוא( ",סיבותמכמהקשהלעתיםהיההקשרשלהטכניהצד
ציודלאלותג'עמוח'דח' ,מצבריםהטענתמרכזבעייתקדימה,ניידתאי"הצבת ,תחבורה

להפעילאפשרותהיתהשלאהעובדהעקב ,מכוניות"האלחוטשלהחלקיכשלונםבלט ,)ועוד

להבטחת .',בהןו'שהיהשלושהמתוךאחה )רדיו(ממכשיריותראחתובעונהבעתבהם
החטיבתיתהקשרממחלקת "אנטכגדודלכלסופחבגדודיםהקשרמכשירישלפעולתםכושר
צריך '.,ספוריםימיםתוךמלפעולפוסקבגדודיםהקשרהיה ,זאתאילולא ,כלי"עבודהעם

בטיפולשיעסוקואישקבועים,מחסנאיטכנאיעםניידתמעבדהגדודלכללצרףלהבא

השוניםהמשנהמטותבין )טלפוני(רקו-'שילהבטיחקשההיה '"ובגנרטוריםבמצברים

עםהקשר.,:קוניםוחוסרקך:זרבילמט-/'זהעורפיהמטהביןהרבהמרחקבגללהחטיבה ,ל ,/1 '

לעת:םבסזר.פעלהמקריםברוב )בדות~כהמרגמותואנשיהתותחנים(סעי "!:מהתוחוכה
שפעלושונותליחידותםיפהכהלוקחחבאי"התאמהעל-ידיתיטואלחבעבודהקשייםויה

 ~ברדיומפקדיםשיחותבריבוייך';צ'; ~. ~קטמובאכאן( ."לשנייהאחתסוקמבקרבח
אימוז-והמסקנהרשקביטחוןעלשמורלו'ברדיוןונכלשוחחהמפקדיםאי"ידיעתועי

הקשרלקיוםאחראיתיותרגבוהקודיפבעלתשיחידהנהוגכללבדרך .)'ש'ג-המפקדים

"הורדת(עיקרוןזה,חשובחוקעלשמרהחזיתמטהתמידיא ,'זLלנובמקרהשלה.לכפופות

i רציםקשרשגםהדברהפליאמאוד .,. )'ש'ג-הבריטיכבצבאימטהמלמעלה 'ז-קשר

גמורהאדישותמצאתיהחזיתיהקשרבמשרדביקוריברוב ...החזיתער"ידיקוייסלאיעיל

היו(בבאר-שבע)'החזיתבמטהרשהקרדשומהא'יחוטעובדילדעתי ...בהוללדוארביחסם
בוכללהלן,,הדרישותאתלקייםהאפשרותלנותינתןאם '.,לתפקידםאים Iמלהךרחוקים

 :הבאות)הפעולותבאמצעות(היהרצוהגבוההלרמהבחטיבההקשראתלהרים

לתפקידיהם,האנשיםאתולהתאיםכוח"אדםתקןלקבועא,

לניי.ד )(קשרהטכניהאגףאתלהפודב.

ג.

.ן

ביח.דהמכשירים 3הפעלתלאפשרותמכוניות"האלחוטאתלהתאיס

מקסימוםולשלוחבגדודיםהקשרקותלמחiנך;להשללקשרחטיבתיבי"סלפתוח
 ,הארצי~לביה"ס ,הקשרל~לחיקשרים-שריונאים

עגים. ;tומ(ברים~מצומלטפלילטכנאי"רריוטררסיrנתרח ה,

)-( 

 't ''ח 'tאלנתז,צבי
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חיל-הקשרמטה-->-
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50-3-1688 
 , 1949בינואר 23

(,. 

שלמכתבנביאאםדירב",ו"חבמבצעהסתרכתבילעניין

תלונהובו 1949בינואר 1מ-ךהקשר"שירות-חיל-האויר"

חיל-הקשרשלכתבי-הסתרמחלקיתביךפעולה"אי-שיתוףעל

"על-משותפתלישיבהלקרוא-והמסקנה "חיל-האוירושל

בשולינרשםואמנם, .בפעולתם"לקואורדינציהלהגיעמנת

במטה 0900בשעהבינואר-29בבוצעהכזושפגישההמסמך

 . 15מס'בחדרחיל-הקשר

הערכהמכתבלהלן "רב"חובמבצעהקשרהצגתלסיום

 ;חיל-הקשרמפדPfשל

)-( 

אלוףסגו
הקשרחילמפקר

ך' 'חזיתקשרקציו

"הנגב"."הראל",שמונה,"אלכסנדרוני","גולני",חטיבותקשרקציני

"חורב"מבצעלביצועהערכתואתלכםלהביעו'חזיתמפקךעל-יךינתבקשתי

 .הקשרמערכותבובחינת

~~~~~~~ .~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~ולייםהטרות

 : )חי"ק:ארכיון(זר,ימאמרהמקורות )'(

"חורב".מכצעשלא'ישיכאלכסנדרונ'".,חטיבתשלשרקנספח .א

חטיכתשלקשרכיטחוןוקשר'סיוע'אוירשאוכנתתעודוכ,

 ,"ךרונ'. 1"אלנס

 ,"חורב"מכצעשלכ'שלכלסיכוםשמונהחטיבהשל"חןדג,

כמאמר,ששולכוכודדותתעודותמספרד,

עקדמ'מה",ך"אג ,צה"לכהוצאתורב",ח"מכצעעלחוכרתה,

וטטתצכרתוהח , 1 ·.' 58ה·וןכסיינ 195Hמשנןרג:כאיתוריהטהיס

 ,צה"ל"ברתו"חכשםכהמשי

חוברתהעצמאות,כמלחמתצה"לשלחיל-האויר ',אשתקא' ,ו

בשםבהמשךתצוטטהחוברת ,ראייך 117עמ' , 195Hמספטינבר

 ,"א"ח"חוברת

 : )נוספת(מלצתומכיכריוגרפיה , 1

 ,גב"נהו" ''' J"אלכסנדרו ,"' J"גול :ל"צהחטינותספרי , 1

 , 175ע' ) \1951מסדה,(ר,עצמאות"מיחמתקורות"ור,ןל ' J .ו

ואילך·

 345עמ' ) 1959מערכות,( "וממיותקהזר.לחינמ"תולדות , 1

ואילך·

הכפריםכין ,הצפונינגבבחשטאלתכינ"אוהה'גופל "כיס" ) 2 (

חטיכתכותרהוכאשר ,ש'הנמ'אל' j7וע'רפלוג'הלשעכרהערביים

ידועשהיה ,טהאהסודאניהכריגדירודובפילהמצרית 4מס'חי"ר

המכו'החטיכה .לכוואומץחוורעוזלציון ..השחור'רמ"הנככינויו

 ","'ואבכמכצעתרווכשמצרייםחמיםול 5000כ'כללהתרת

 .. . , 1948וברטכאוק
) :J ( 47עמ'ל,"צהכרתוחראהם,'ורה;תיחזלשהסופיתהמבצעפקודת • 

ריוםל'ער'שואהפלוג'נגדרצופיםיומייםמשךפעלחיל'האויר

 121 'עמח"א,חוכרתראה .סו.ו'· 1אוח f'ופרנגדאחד

בהתקפהקריערהאתכבושלכאמור,הצליחה,נהושמיבהטח )'(

לעומת ."ברוח,לשא'בשלבתואבידלנסבלהולאשנייהבתיתטיח
משוריינים 8היתרביןשכלל ,יקרמצרילשלקהלבחנפלזאת,

נשקעמוסותמשאיות 20ו'מ"מ 37בתותחיתקניםוממארבעהמהם

 . 21עמ' ,"לצהחוברתראהותחמושת.

ק"מ 43בנגב,נבטיתעירחורבות-היוםשלשבטההיאטב'ט'ה )'(

נץ Tב'שלטוןתחתפריחתהלשיאשהגיעהעירלבאר'שבע,זרומית

לספירה. 6-5במאות

עלשולטבהיותולכיכוש,נבחרוהוא R7()089בנצ"משכן 86משלט )"(

ברצועה.הככיששלביותר 'ו 1ה iהמעב

הרוגים 19שלאבידותעםהיעדמן "'נולג"חטיבתנסוגה::אמור, )'(

חוברתראהנפגעים. ROכ'למצריםהיולהערכתנו, .פצועים 42ו'

 • 14 'עמצה"ל,

 . 63 'עמל,"צהחוברתראהמ."החשלהןבציטוטבסוגרייםהתוספות )'(

הכןמצב"על :פקודהחיל'הקשרמטהפרסםעצמויוםבאותו

 .החופשות"כלאתלבטלויש , 221600ממחר,כללי

השםהחרשות(במפותהיוםשל'סרואאיזירהואמארהע'איזור )"(

 . 87כנ"גהמסומנתגכעהועל 102081מ"בנצשכןאווה )מופיעלא

ותחנתזהבשםערביכפרהיהיר'ס-נ'ר'סאאופק'ם-לכבישמצפון

על'גביכאןשחצתההעותומאניתהברזלמסילתישמירתמשטרה

נרכשוהאיזורארמוזשלאלה).(הזהענחלשלראשיתואתגשר

 . 1933בשנתהישוב"נשרתה"חכרתעל'ירילראשונה

במוצב 13151120היתההקרביהטהמלשתקהמדוייהציוןרתוונל )(ייו

ה"כיס"מול ",ר"אטתבשםאזראקשנ ...."אלכטנךרונ ""יב~חשל

בנ"צזהלמקוםמזרחיתנמצאת 1ג'ונר'' r 'במשטרת_בצור.ה',;

13911126 • 

במבצעשהופעלוהעיקרייםהרריומכשירישנישלתכונותה'עיקךי ) 11 (

t וחj ב-II : 

מ)"בק(רמשועטווח )צ(במה"ס'תךרוסתחגוטמכש'רה

- 8ת"ג • 19מק' (נייח) 45 ,)נייר( 15 2

מ"תג 20 ·מק. 5 10:0· ~ 48.0

לרשתמכווןהיה 'אטס ;רשתותתישבכללבררךהופעלכשירמה •

 ,המשניתלרשתכווןב'וסטהראשית

) C (29 ' 28עמ' ,"להצחוברתראהו • 

 • 127 ' 126עמ' ,א"חברתוחראה )' ',(

 . 31 ' 29 'עמל,"צהתברוחראה )' '(

 . 130 ' 129 'עמ ,ח"אתחוברה i/ר .)'-''(

 • 33 'עמך,"הצחוברתראה )ר1!ץנ"ז

1ז",:  • 34עמ' "ל"צהחוברתראה-) 7

אוביצועאתלהציגכאןעזבקטעיםניסההחטיבתיהקשרקצין ) 18 ~.

סוזיות,גמישות,כפילות,שלהעקרונותלפיבמבצעהקשראי'ביצוע '$-
 .וחיסכוןמהירותאמינות,

449 



·. 

" 

"יןאב·במבצעהקשר

שריגגו

החל , 1948 ·באןקטן~-20ל lSה-ביןהדרוס,בחזיתהמכות""עשרבמבצע

שוחררה.ההיסטו.ביתובאריסבעההצלחהנוצלהבהמשכןאשר"ייאב",מבצע

מראשיני[)ננד qעל-שלוניתןישמןלנגבהדרדאתלפריץניעד ) 1 (המבצע

היאדובנן,יצחק-למ"ח" Iה"שלמפקדיןימבכיריב"הגנה"המדריכים
 ) 2"יואב".(

הקשרנושאיפורטןבמיוחדזהבמבצעבשל;טהבעיקריתרכזמאמרני

אתשהביאו ) 3 (השוניסובשיקוליסהמדיניברקענעסיקלאשמונה.בחטיבה

 ) 4הדרום.(חזיתעלהמבצעביציעאתלהטילהעלייןהפיקיד

ומנותקחסוםיהודיארץלחבלפריצהשלהשיטהעצם

העצמאות,במלחמתתספוקת,שיירותבאמצעותביאועל"ידי

 :כמו ,דומיםממבצעיםולנמוכרת

המערביהגליללחיבור"אהוד'"או ""בן-עםימבצע •

 .) 1948במאי 14 (הכרזתהבערבשראליבתילמר

לירו-הדרןלפריצתו"מנבי,""הראל" ,"ן"נחשומבצעי •

 .) 1948אפריל"מאי(טליש

ניתוקיםויצירתטריזים"תקיעתעללענותבאואב""ימבצע

לבתחיםאחדצבאימגוףלפיצולושיביאוהמצריים,במערכים

ישבשו ,שבהםההפתעהבתוקףאשרניתוקיםיחידות.של

כוחותינו,שלפוסקתהבלתיהיוזמה .•.האויבימערכאת

על"ידימראשיוכתבו(המצרי)האויבמהלכישכללמצביביאו

 )"(.) 1רבי "( "כוחותינו

המצריבהישגעתבאותההתבטא ) 6 (בשטחהעובדתיהמצב

הדרוםוישובירא.רץמרכזביןחוסמתחגורהיצירתשל

לישוביםתספוקתהובלתמבעהאשרהמרוחקים,והנגב

 .המנותקים

המצריהאויב

 1Sכ"זהבשלבעמדובא"יהמצריחיל"המשלוחלרשות

 :שכללו ) 7 (חייליםאלף

בריגדות.בשלושמאוגדים ,חיל"רגליםגדודי 12כ" •

 .קבים) lSO "כ(ארטילריהגדודי 3כ" •

ברך"."נושאיחצאי"זחלים 300כ" •

שריוביות. 40כ" •

הסוגים.מכל ,טנקים 30כ" •
, 

יש. K 1000ר, Hחיגדרדי 2 , 
ממוכן),אחד(מהםגדודים 2

1250 K .יש

 ) Sקבים.( 47יש, K 510אח.דגדודארטילריה •

שלהמרחביתההגנהבמרחבלהתנהלתיהאמורהמבצע

"יפתח"חטיבת •

"הנגב"חטיבת •

 :הבאיםהמחוזות

השפלהמחוז •

הנגבמחוז •

 .איש 1300חי"מ,גדרדי 2
 .איש 420חי"מ,גדוד

כוהותינו

יכללעל"עוצבתיהיה"יואב"למבצעצה"לשלסדר"הכוחות
 :הבאותהחטיבותוcת

 •יש K 3200 Iחי"רגדודי 5 '''."גבעתחטיבת •

שמונהחטיבה • •איש 720כ"שריון,גדודי 2

ויערידהמבצעתכנית

פקודות 8המבצעלקראת Kהוציד'/הדרוםחזיתמטה

 • 1948באוקטובר 2ס- I0בימיםועדכוביםתיקוניםמבצע,

מנת-עלאלו,פקורותמתוןעיקריותציטטותכמהכאךנביא

שבהן.הקשרנושאיעלדגשמתןתור ) 9עסקיבז,(במהלהכיז

 19411באוקטובר 10-מבצעדתופק ..

1 • I.,.- I למעשה.ד'חזיתבמרחבהמצריהכיחמיגיר)
i! המעררשלהחיוניהיעדאתעירק-טוידןת-מוצו:גה

למזרחמערבביןכוחותיהםחברישבא~צעותי ,הןנ.צרי.
 .~ש,'ג .-

--י~~ג.ב.ן-. 2
בגזרותהחזית,שללרוחבהתפעל Nי"גבעת Tחטיבןא.

משלטאתתכבושבית-ג'וברין,ל-מנשייה,אעירק-

התח-דרכיאתותנתקעירק-אל-טוידןלניתוק 113

 Sזולחטיבתהיו ,(כזכורלעזהדל'םגביזבורה

 .)גדודים

ותנתקהמערביהנגבבגזרתתפעל "פתח"יחטיבתב.

 •לעזהמג'דלביזהרכבתואתהכבישאת

חח-דרבייתקוףהפשיטהגדוד-"הנגב"חטיבתג.

עזה-אל-עריש.בגזרתבורה

-"הנגב"מחטיבת 7גדודועודשםונהחטיבהד.
.... "' 'f!'r .. כחייישמשלחטיבהיצורף 7גדודH בסיועהפועלר

עירק-אל-מנשייהאתתכבושהחטיב.ה ) Iסטנקים.(--."!!

ברור-חיו.(ון,משלטיאתוחחזיקה'יפלוג
• < -.., . ...... 



 2215שעה ,באוקטובר 17-יואב""מבצעפקודת ...

הדרוםחזיתשללסדר-הכוחותהצטרפהעודד""חטיבת

משלטשלבקטעהמצריהכוח"מיגור :עתההפקודהומגמת

 ...עירק-אל-מנשווהכיבוש . 53גדודשלוהמשלטים 113
~ '.-iI.i -

-19מק ...אשדודגזרתהטרדת .' ,יקאתוחולכאוכבהמשלטיהחזקת
-21מקתיאוםפגישתן)~וצפונה.(וןמבית-חנדרכיםומיקושחבלה

-20מק ." 0930בשעהבאוקטובר 18כיוםבגדרההחטיבותמפקדיבין
טלפון

אלחוטאי )-(
 lרב' "

קשרקצין

מורסט.אלחו

ראייהאיתות

"גבעתי"

"יפתח"

 II"הראל

,.הגבב"

אקטיביתהגנהיפעילו-והנגבשפלההמחוזותה.

בגזרותיהם",

3 • ! J בכתבהצרכיםיגישוחטיבתייםקשרקציני-בקש

בשעהבאוקטובר 11 1שניביוםהחזיתיהקשרלקצין

שלישי,יוםעדתודיעחטיבהכל ...החזיתבמטה 1000

על-מנתהמטה,פקוםאת 1200בשעהבאוקטובר-12ה

החזיתפטה ...השוניםבאמצעיםאיתהקשרלהבטיח

הקבועיםהקשרובסדרי(גדרה)הקבועבפקופוישאר

באיזורקרבימטההחויתמטיביוציאכאשר ...שלי

בסיס ...החטיבותלכלעל-כךיודיע ,השפלהמחוז

קשר",סידוריעםבנגביהיההחזיתשלקרבי
--.-r-
(-) 

רבין "

 1948באוקטובר 16-התארגנותפקודת ...

נכבשה,טרםעירק-אל-מנשווהכאשרפורסמהזופקודה

ארטילריהוחלוקתיחידותכפיפותשיבוי-הפקודהמטרת

הקשרביקורת ,והטלפוניםהקויםביקורת :קשר"מחדש.

והסוללות",המצבריםמצבוביקורתהאלחוטי

(-) 

 lרב' "

 1400שעה ,באוקטובר 17-מבצעפקודת •

וח.הכועיקרנכבשו,שלידהוהצומת 113גבעה"משלטי

משימתכוחותינו,עללהתקפות-נגדמופנהממג'דלהמצרי

פמרכזיועירק-אל-טוידןבזירתהמצריהכוחניתוק-החזית

החוף".שבאיזור

(-) 

רבין'י

מטהעל-ידיעדכוניםהוצאו ~-240מבשמספרהזו,לפקודה
מדיוןכתוצאהכבראה , 1600בשעהבאוקטובר,-18בהחזית

לעיל.שהוזכר ,החטיבותמפקדי

 1300 ·השע .באוקטובר 19- .מבצעפקודת ...

 ,בפתחשהיתההפסקת-האששלבסימןכברעמדהזופקודה
'r' גץ;. 

 _לילותשניעומריםשלרשותניההנחהעלבבויהפעולה"ארגוז
- .-~ . , .לפעולה" ...... 

הףוחשבאיזורהמצריהכוחשלהניתוקהשלמת-"המגמה
הדרךפתיחת .. ,'הפלוגבגזרתהמצרייםהכוחותוכיתור

 ) 1S),IIל[גנ

6 

הקשראתיסדירוההטיבתייםהקשרקציני-{{קשך

סידוריכלאתתשארנהפשלטיםהעוזבותהחטיבותבחטיבות.

להמציאקשרקציזכלעל .. ,הנעזביםבפשלטיםהקשר

pהחזיתי".הקשר~קציןפנימיקשר .מרם

_.~ 

)-( 

רבין '\

 1730שעהבאוקטובר, 19-החזיתשלהיםעיםפקודת ...

הטנקים)(בלישמונהחטיבהשלבהיסעיםעיסקתהפקוהד
עללרוחמה,השיירהבהגיע Hהנגב". ..מחטיבת 1גדודושל

השיירהראש..הנגב",חטיבתמפקדעםלהתקשרהמפקד

בצירתפשיךוהשיירה 2330קסטינהבשעהפחנהאתיעבור

'וליטלגהמכשול),עםהכביש(עקיפתהפרדסדרךג,,ורבורכ~ר

חטיבתיבניווטלהמשיךישפכאןכאוכבה.להצטלבותומשם

 .עצפאי"

 1645שעהבאוקטובר, 20-מבצעפקודת ...

באוקטובר-21בלתוקפהלהיכנסהיתהאמורההאשהפסקת

ביזהפרוזדוראתיתפסושהמצריםסכנההיתה . 1000בשעה

מפקדתפקדהולכן"עודד'",ת.חטיבלמשלטיתל-קוניטרה

אתמוחלטתחסיפה"לחסום"עודד"'חטיבתמפקדעלהחזית
להתקפת-נגדמוכןולהיותלפלוג'הבית-ג'ובריןשביזהגזרה

שחר."עםבחודש-21בהחטיבהמשלטיעלמצרית

)-( 
רביןIו

שירותבאחריותקודיםלהוציאנהגוימיםאותםלמבצעי

,"יואבי.מבצעלקראתגםהוצאכזהוקודהחזיתי,המודיעיז

ישוביםעבריים,ישובים :הבאיםהפרקיםאת·כללוהקודדפי

רכבוקשר,אלהוט··אויב,משלטיכוחותינו,משלטיעריבים:-
דוגמאיתמספרנביאותחמושת,בשקשיבים,מושגיםודרכים,.--, ~ "'""

להמחשה:-
 ___ .:ב'"""

צהוב

ירוק

אדום

אפור

צבע'

 'ור\ן

בהיר

שחור

ןורריואק

רדיו

פטיפון

עוגב

למבצעהזמביסלוח

עיקועיתוייאתריכזנו ) 14 (המבצעיתהתמונהלהשלמת

שלביעלכוללתתמינת-פצבלקוראלתתעל-מנתהאירועים

 Iשמוגהחטיבהעלדגשתירכולהבחזיתומשכייהמבצע



מט'
התאריך

נחודש
טד'

אוקטובר

1 15 

2 16-15 

3 16 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

םג

11 

12 17-16 

עצבה

13 

14 

15 

18-17 16 

19-18 17 

19 18 

19 

20 20 

21 

22 

21-20 23 

21 24 

25 

26 

27 

שעה

~ 

מצרית.באשנתקלתלננגמבןחישירת,

תנוע,ת.אךין, l.בבית"חהטצריבמנורךטריזיםבועצת '''lזP J"גבחטיגתלילה
 iנ.

 fת. Pלאג1כסהמצרים
~ 

עיר~זגנשרוה.אתתוקפתשמונהחטיבהבוקר

מופיע. Kלח"אארטילרישלנז.ירי 0620

טלנו.טנק'<"םתתקפת 0700

עירק-או"מנשייה.שלבביה"סשמזנהחטובהשלחי"ר 0740

0850 

1100 
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"יואבי,מבצעשלהמבצעיהחלקכאןעד

כמכצעהקשר

חזיתכללעיהינטתון"יואב,"במבצעהקשרבנושא
שירותראששכתבהדבריםמעיקרילהביאכאדיהדרום,

באוקטובר-18בערד Jדולחזיתלמטכל/אג"מיאן,הקשר,

 ) 16 ( :מהלכירותוןהמבצעבאמצעקרי, , 1948

רונות nהאבפעולותהקויר nלק :הנדון

הרציםקשרשלהרבההחשיבותאתהדנשנודביתעמים"פ

הקשרכיפעם,לאקבענוחחזיתונגיצירתעםהפעילית.בשעת

משנהכאמצעיורקוהטלפוניםהרציםעללהתבססחייבהראשוני

 .מפקדיסלשיחותהקרבותבשעתשעיקרוהאלחוס,משמש

הקשררכידלשיפורניכריםרנחותהעמדנוהקרבותחתחלתעם

דובצירותותגגונשלחפרסיו,לכלתוכנןהקשרד.יבחזיתשכלולןו

ינהראשוההכר!"עלאולם ,קויםונסללורשתותנפתחובאנשים,ן

 .הרציםגעייתאתפתרנולא-להתגבריכולנולאירעיקה

חאינהחומרוהעברתמאודמאודעמיסות,רבותהרשתות

והסובהקל ,היחידיןוהפיתרלצפות,היהשצריךכפיהירהמ

יתזוהחותביסחהמסיתביןהמקסימליהמרחקהרץ.הואיות,ך

חטכשוןבהעלנסישאפשרבדרכיםדקית 15שלנסיעהמרחק,וא

 ,הצפנה-יותררכזמןדירשתהעכרתורגיל,מברקכלשלנו.וגי

נםהרץדי-ילעהסודיות ,ועודזאת.יוכותיקונים ,פיענוח~ידוד,

אתלהפחיתהיהאפשרברציםהשימושעל-ידייותר.נדולהחיא

הרשת.עלהעומס

כללאקרבותבזמונםובהול.מיידי-הדחיפותלדרגותואשר

המברקיסשכ"נראההעבודה,ביקורתתוןיבחול.מיידיהראברק
הרחיפותלדרנותערדכלשאיואיפיא,ימובו,אליבדרגותנשלחיס

להודיע"מה"איובנוסחהמודיעיןמקציימברק-בלבד(קוריוז'

כיהיא,דעתיירתר),בהוליסמברקיםשדחהיברורכבהולשלח

 ".רציםעל-ידיהייני-איתישהבעתיכפילחייתצרידחפיתרוו

19 

סס'" 75

ס"ס 65
, 

'ח 9חצ
ב'ח-לןבר'ן

חצ!ו'ח
לכ'וע

'ח 9חצ
נח

'ח 9חצ

'רק-סנוע"הע II 'כב

ב"אוי"במבצעשמובהבחטיבהה~שר

שירות"סשמונהחטיבהביקשה 1948אונופטבחודשעוד

ולמשרדלאלחוטמשרריין"אוטולהתקין ) 1ך( "המשוריינים

משורייגתבלתיכנ"למכוניתועוד-89ו 82לנדודיםקשר

 ." 8 ר'Zלגדו

דו·ניםיימשורןותקימשלהראשוניםהניצניםאלה ....היו

 1948אוקטוברבראשיתנדודי.קשרולמשרדולרדי-ם~;תכלי

ש"חלול IIהמטגלבתשומתאת ) 1 .(הקשרתושירראשהפנה

ועו.דבהםהשריויבעובי ,המשורייניםשלדליםובמשינויים

מנשיריעבורתוהמקומשנקבעובעתהוזמןלאבא-כוחנו

משורייניםהחזרתשלמיותרתלעבודהגרםזהודברהקשר

לתיקוניםלמסנריהחזרהלקשרהמרכזיתהמעבדהמןחדשים

אי .,.אנטנותובסיסימצברים ,הקשרלמנשיריהנוגעננל

תנועהחופששאיךלכך,גורמתמומחינובדעתהתחשבות

לכוונןואי-יכולתהיריהלמכרנתנוחהיבותשהיג ,בצריח

 ", ..נהוגןו)הרדי(ריר,מכשאת

לתכניתסיכוםפירסםשמונהחטיבהל IL 'יהקרבהמטה

הבאותהמטלותובו 1948כאוקטוברנ Sב- "אב'ו,מבצע

 ) 1 "( :םיהגדודעל 'שהו.ב'''

 .-מנש"האר-קירבעוהתבססותשרביכ- 7ך 1דג •

אבטחת ,בתיתיהטעתודה,ךגדודלסיוע,- 52דורג •

 .חרת"ה-חאת'הבגזרתטנק'םובלרםהמרגיכור,

.ךלגדורסיוע- 88דוגר •

מש-עלוהשתלטותהאויבמשלטיריתוק- 53דוגר •

(לכלובריןג'רל-ביח'מגכגישעלהשולטיםלטיס

 .)החזיתווחג

-- -~ 

הננבסתוז

ן Iתם'בה

 12חם'בה

..;,.: IID הI 9ןר ' 
שסןנהחם'בה--

ת'ל-אן'ר

8 

 :'ג .."יובמבצעשמינחחטיבחשלרדיןמרשמ- 1ציור



בנויהנספחלמבצע.קשרנספחפרסםהחטיבתיהקשרקצין

 , 82גדודעלהחטיבתית,הקשרמחלקתעלשהוטלוממטלות
 ) 20קשר.(צירדרבושאיכלליותהוראותולבסוף, 88גדוד,ךגדרד

ממנו.עיקרייםחלקיםנניאלהלן

fהתפקידנ

לחזיתשמונהחטיבהשלהקרביהמטהביןקשר"לקיים
העורפיחומטה 7 , 88 , 82לגדודיםקשרלקייס .•.הדרום

הנ"להיחידותבתווהקשרקיוסעללפקח ...החטיבהשל

 .) Nמ"גבעתי 53גדוד(במושמובה"לחטיבההבפרפותוביחידות

JוI-שמונהחטיבהשלהקשרמחלקתפעילות

פשיד Iהקרביבמטההאכיםהקשרפתקבי"'יפתחו •

ציודפחסןמרבזת"שדה,פיענוח,משרדחטיבתי,קשר

ניידת.קשר 'ומעבדתניידקשר

בין(.ייד)ארוחוט"דיבור )מ" lC (אלחרט"פורסקשריקוייס •

 Iלניןהקרביהמטה

הדרים.חזיתפטה

ו".ד 82גדודים

חןחחנ'םקצ'ן

ב'ח

ג'ןבר'ן

העורפילמטההקרביהמטהמןיקיייםבלביא"דקשר •

 • 88לגדודהחטיבהשל

לכלומכשיריםקשריסתספקהחטיבתיתהקשרמחלקת •

הדרום.חזיתמטהלמעטהמטרת,

בליעלתורבבהרדירשתחבתיבטיחוו"ד 88גדרדים •

מהמטהמשוריין"קשריקבל 82וגדודנאןתיםרכב

החטיבה.ל t,!1הקרני

זמןעלהיחידותלכליודיעהחטיבהשלקרבי':;המטה •
המטות ..•אליוהקריסבנייןושיטתמטה.ה.רמיקום:

המשנה.ליהידותקוי"טלפיןמיידיביחואחריס) i'iהשוביiכז

יבדקוהגדודייםהקשריקציניהחטינתיתהקשרמחלקת •

ישהרצים,עכרדוכשידרתםהאופניעיםתקינותאת

השטח.עלוהדרכהבאותתדרוךיקנרושהרציםלידא

קשרלעצמןיבטיחו ) 53גדוד(כמוהרגליםיחידותכל

 .ברגל"רציםעל"ידימשבי

fשמינהחט'בחשלהעירפיבמטההקשרנ

 •שעית 24יפעלווהמר~ךיההקשרמשרזהאלחיט,"תחבת •
וע ilאופררץציודמחסןכרים,למצמרכז"הטענההמעבדה,

הצררד.לפי-אחד

• Cהעירפי".כמטהלקשררכביהיהל!ו

ד'מןללה

ע'קבעםדח Wלכ'
 • e-----ee---------+ם":-. jneחןח

 151גדןד

גח

n צg ח'g 'אלg 'וכםרהנלu

'סם 75

נלאןן

דן'יסה-
 88דןד

' l 
עמדה

"" 

חשהקרשייה

קרביה Bס

---k_--.,_.......;J--t ך-----J.---r--...J -'גח ) 101 (בעח.. 

ניir'ם 1נה tIO'ק

.מןגהח.בהרקביסשה

.. 

ןםד I1אוק . ,.".~ ..

"יזאג."במבצעשמינחטי~fן nשלטלפיןעירקימרשס- 1צייר
..,.. 
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 . . .וצפניםמא-למברקיסלהעביראיז-וביטחוןסודיות •
להזכיראין •..כמספריםיסומנןהקודיםפנקסיכל

בשפהאחרצבאינושאוכל .קואורדינטותיחידות,שמות

 , .. ,טלפוניבקשרלשימושגסמכוונתזוהוראה ..•גלויה
הדיבוראתולצמצםבאלחוטנכוןתהלידעללש~וריש
 .. ~...,.,בר.

-'-..--"..ו...

שמונהחטיבהשלייקרביבמטהייקשר-11

הפיענוח,משרדהאלחוט,'תחנותכלהקשר,"משרד •

שעות 24יפעלוממוכניםרצים-3והטלפוןמרכזת

הצורך.לפייפעלווהקוביםהמחסןהמעבדה,כיממה.

 :יהיההקשרלמחלקתהטרנספורט •

החטיבתי.הקשרקציןסכונית

לקונים.גויפ

-ולמעבדה.לציודטנדר

האלחוט.ולתחנתהקשרלמשרדאוטו-משא

המחלקה//.להעברתאוטו-משא

 82בגדודהקשר-11

ל/,הו-(הבונההחטיבהבאחריותהחטיבהלמטה//הקשר •

 .)לגדודמהחטיבד,/וקשררדת

טכנאי:נהג,החטיבחממטהיסופחומשוריין-האלזחטעם •

אלtדוטאים.-3ו

אל-קשרמרשם 121600עדישלחהגדוזיהקשרקצין •
הרציםחלוקת ,).חדריב(יהתכפים .התחנותשמותחוטי,

 ,הקשר"מכ'Uוירימצבעלמפורטודו"ח

דבגדודייקשר-11

אלחוטאיםושני-19מקעל-ידיהחטיבהלמטה//הקשר •

החטיבה.של

החטיבהלמטה 121600עדישלחהגדודיהקשרקצין •
 • JJהמכשיריםמצבודו"חלעיל)(הפרטיםקשרמרשם

מאוחר",יותר/ו'פורט- 88בגדודהקשר-11

נלליותהוראות-11

יש ...ציודשלרזרבהאין-קשרציוד/ושמירת •

תחליף·איןכימעולהמכשיריםשמירתלהבוכיח

מקסימליבחיסנוןלנהוגיש-שוטףבציודחיסנון •

להפ-לגרוםעלולבזבזז •..ובמצבריםיבשותבסוללות

שלבמקרההטלפוןחוטיאתלאסוףיש ...קשרסקת

 .. .אחרתיחידהתפואלאאםתז;זה,

מחלקתאתלהדרידימסידהקסרקצין- 89גדוד •
לציודדרישותירכלסברשותו.הציודאתולבדוקהקשר

העורפיהמטהדרדתועברנהסתתעוררנהובעיותונסף

 .הקרביבמטההחטינתיהקשרלקצין

םן

האחראלהקשרסמל-האימוניסבבסיסלקשרבי·ס •

ויעבירהתכניתלפיבהדרכהימשידלטבקיסטיסבביה"ס

כפי ,שהתקיים(בקורסההתקדמותעלדו"חיוםכל

דרדיועברוהקשרסמלדרישותכלזןמ).באותו ,חגר-אה

העורפי".המטה

....... ~~ 

הקשריותתכנסדכוס ~

 ,-2ו 1בציוריםמופיעותלמבצעהמסוכמותהקשרתכניות

 ·ק/וחיבארכיוןשנמצאיםהמרשמיםמןתעתיקסהם

מהמטההחטיבתיהקשרקציןפירסס 1948באוקטובר-19ב

 :הבאהמסמןאתשמובהחטיבהשלהקרבי

להביאהריני-מברקיםשלתכיפותדרגות :"הנדון
 ,-מנש"הל-א /iרעיפעורתיום ,באוקטובר 16שביוםלידיעתכם

 :הבאותהפברקיםנפודותהחטיבתיהקשרמשרדדרךהועברו

 .מברקים 18.בהולים

מיידיים •

דחופים •

יםלרגי ..

פברקיס. 53

 .סיפברק 23

 . ,.מברקיס 59

עוכבןיםיייד.פשמברקיםלהתפלאאיןאלהניסרבתלא~ר

 ."שעות

~מיכה tלחט-כההכפרפוז.כיהירותהק'~ו

קציןשלפניפיקשרסרסיכנערך 1948באוקטובר 31כיום
ס Uןוהכשהדגש .דייםודגהרשהקקציניעםיתהחטיבהקשר

קטעיםכאןבביאלה.מחוצהלחטיבהונפפושהדותיחיהעל

 :זהמסינום

ניםןתחת ~

 .שריםק 12ועודמסמלמורכבתהקשרתלקתכ ~ •. ~
מצב .-610פק 2ועוד-62מק , 4אח.ן-19מקקהולמח' .',',

מאו.רגרועםיהוככ-שיר .
.... " .. ~ -. . 

אין . 3ריונגשםשמרלבהזאםהואיהטלפונהקשר •

 .לכבלשאחדמייללפרטירזרבינוטלפציוד

הדעת.אתניחממצבםאך ,למצבריםטעןמאין •

אינסא'זL.ריס ,j ';/גרבהם 5שנ':בחלקההק'~רים-l2מ •

 .מ~פקתבמידהמאומנים
'ח 9חצ

יח 9תצ
 ,.'כל

ית 9חצ
ןבר'ןב'ח-

נחית 9תצ

דןטוללה

לנאןן
טןללה
קדס'ח

- -..-t _. 
תוחחניסה·.םובחשיבהסמה '"'""

מינהשגהיר,\חנס'התןנרח(ילדןי;\ ל,,· (יפגט 'רקג'ןמרשס- Jצייר

 ,"',אב"מבצעב



תלוןליםחייבגשהדגדודשלהקשרקצין-לסיכום

וכבל.טלפוגיםמטעןקשר,ציוד

 53גזוז •

פיקוד.כוללאיש, 26-הקשרבמחלקתסן"הכל •

 , 19מק" 3-רזרבה)(ללאהתקןלפיהאלחוטמכשירי •

 •-21מק 2 ,-20מק 8

המחלקות.ביןאלחוטיקשראין •

להשליםעל-מנתכבל-שדהק"מ Sו-טלפונים 10חסרים •

לצרכים.שעונהםלפוניתמערכת

לגדוד.לעזוראמצעיםשמונהלחטיבהאין-לסיכום

 52גזוז •

רצוז.משביעהקשרמצבכללית •

גםכלולזהבמספררע.בכיומצבםקשרים 9בגדוד •

ורב"ט.הסמל

לסבבמצברים 10רקישלמצברים.פרםבסדר,-19מק •

החלפה.

םלפוני.כבלמייל 2יש •

התקלקל.אחדמםעז •

הפלוגות.וניזלמטהאלחוםיקשריש •

הקרבירלמטה lבית-ג'ובר'למשטרתטלפוניקשרקיים •

החטיבתי.

 89גזוז •

רצןו.משביעהקשרמצב •

במטהלהסתייעמבקשוהגדודמטעניםמספיקאיז •

בחיוב.סוכםהחטיבה.

(ח"יימ) 151גזוז ..

מפק.ד :מהםבלבד,קשרים 10ישנםהקשרבמחלקת •

במטהבנות-2רמרכזניות 3אלחרטאים, 2קובים, 2

העורפי.

לזואימה.עדמתפשטהגדודכיכבל-שדהחסר •

אלחוטמכשירי 2שלמינימוםתגבורמבקשהגדרד •
 .קשרים Sו-

הקרבאהריזוטות-קשר

אחרימיידשנשלחוקשרבנושאימסמכיםמספרנביאלהלז

 Iשליחתםסדרלפייואב","מבצע

"למפקדיכותבחיל-הקשרמפקד-באוקטובר 24 •
לידיעת )~ lגדודים",(ומפקדיחטיבותמפקדיחזיתות,

המעבדהעל IIהמרכזית.והמעבדההקשרקציביכל
ציודשלהאויבשללכלאתזהבחודש 28עדלקלום

קשרמכשירברשותהלהשאירשרוצהיחידהכלשקר.

למטהעל-כךבקשהלהגישחייבת-מסוייםקרבלצירז
החיל«.

לשירות ) 22 (החילמפקדשלפניה-באוקטובר 26 •
שנלחק"שבויאודותהדרוםחזיתולמפקדהמודיעין

עוד ,'.שלנוכתביםלפענחניסיוןובהמחברתעם

החילמפקד "."מצרימחוזיקשרקצין Iשבויעלבמסר
 ,השבויאתלחקורודשותהחומראתמבקש

חזיתלמפקדהחילממפקדתעודה-באוקטובר 25 •

האזנהדו"חובה ) 23 (ל"במטכלאג"מהעתקעםהדדום

 :דוגמאותשתיחילית.פיקוח-אלחוםתrהתשל

 : 1000בשעהבאוקטובר 21ב"אלחוםשיחת ...לזזiזכל •

 )"בגב"המח"ט-גירש(בחוסאתלמכשירקשים."מב
לאזהואםה)שרי'-"שמובה/'ט I(מח/ "זקןה"ואת

 .'ן'.הסאש,זה ,בדור

 : 1545בשעהנוספתשיחה •
I הלומעםלדבררוצה )החזיתמפקד ,(אלון/יגאל

עםוםדברמתערבוסאשה )"חתיפ"מח"ט(כהן,

גדוליםבמספריםאליולזוזמתחיליםהם .. ,מולה

ש-וכדאי '"טנקיםשומעשהראארםר."רמולה

אותםיאתר )החזיתשלהמודיעין(קזיןזרובבל

בטח Qה '".בממתקיםלכבדםשנובלרבבדירק

 . ,שם,אותםשנקדםרבאדיהחשכהאתלנצלרוצים
דוברי-(קריינים "",שלוהקרייניםאתתזכרר

 .ערבית)

במבצעגםהרבהבזכרראלה,/שמותהדו//חוםסיים

 •הפלמ"ח):מפקדי(קדי // .. ,,זב"

המרכזיתהםעבדהמנהלשלטכניחוזר-באוקטובר 31 •

 19מק"אנטנות"לשמידתבצה"להקשרקצינימערךלכל

 : .הםהחוזרעיקריבמכוביות/ן.

תנועהבעתלהסירםויששביריםהםהאנטנהחלקי-
 ,בנויבשטח

אחת.אנטנהבחולייתרקלהשתמשישבשיירות-

 .מרכזרתלתחנותרקמירעדות"וי"מסוגאנטנות-

לאנטנות.וסימביםדגליםלקשוראסור-

שמאלבצדלהייתצריכותבמשורייניםJ'זאנטנותכל-
. ,'~ 

 •שנילצדלהעבירם-ןאסור--, ~

• 22 Jבמטכ//להםודיעיןשירותשלתעודה-'בר.בנט.ב

בנושא ,'דחזיתולםפקדחיל"הקשר)למפקד 70ס/ן-(ב~
 :הםסמךעיקרי ./דבחזיתהקשרמחלקתעבודת

החזית .במפקדתהמחלקהעבודתעלרבותחלונות-

לתפקידם.מתאימיםלאהאנשיםמןשחלקצירןתין

במודיעיזלעצבנות-סרקגרםו ,הקשרםחלקתעובדי-

ובמבצעים.

דחוףאוירילסיוע ) 10 ( 210630מתז//חבהולמברק-

ולםודיעיז 1 )()( 0בשעהלגזרההגיעמבאר-שבע

האוירי//,לבספח"מיידנמסרשם , 1130בשעה

חדשםודיעיןדו"חיגיעשעתייםשכלסידררבקבע-
לעצבנות.וגרםהגיעלאלמםכ//ל,

בהתקשרוירתלבלברלגרמה I /בחזיתהטלפוןמרכזת ,

וו •••חשובותשיחותולהשהייתנבובותלא- ;-:-:

;..-.... 

. -_ . 
..... ~ 
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שמונהחטיבהקשרקציןלשבמברק-בכובמבר 23 •

להרכיבדחוףמבקשהוא"הקשרילחשלהמודיעיןלקצין

חשובלא II : 21 "מקמכשירי 34ב"שוניםערוצים 6

השבימזהאחדקםילהרחקריהע ,תיתז "אנל'צ"איזה

בחלוקתעסקהחילשלהמודיעין:קצין(קרימקסימלית"

 .תדריס)

"יואב"במבצע-היםוהיל-האוירהיל

אתלצייןבליאב""יומבצע_סיפוראתלסייסנוכללא

 .למבצעותרומתםוהיםהאוירזרועותשלמבצעיהם

ירוחיל-האנו-

חטיבת(ר"חיחטיבתלהעבירח"אעלהוטללראשונה

לנוחשתוכלעל-מנתהארץמרכזלהבצורבגהכמן )"בגהנ"

ניתוקחודשישמובהאחריאב"וי"מבצעלקראתזלהאתרגן

נחיתהשדהוהוכשר )~ 4 ( "אבק"היההמבצעשםבנגב.ובידוד

ו"קוג'סקיימסטר""למטוסיהספיקשבקושירוחמהלידארעי

 23ב"כברבוצעהראשונהטיסהח"א.בלשותשהיוישן".י lסט

טון, 75היהאחדכמטסשהוטסהמשאומעמס 1948באוגוסט

לנגב "אבק"במבצעההטסותסיכוםחזויים.טון 15לגעמ..ת
~~--

 Iהאביםבמספריםהסתכם

טון 270ו'הנגבאלטון 2,200גיחות, 410-משא •

חזרה. ,צפוגה

 ,צפונהאיש 3,2OOו'הנגבאלאיש 1ה OO-נוסעים •

 .חזרה

בסו'באוקטובר. 10ב'בנגבעימאךהלידבפתחבוסףמסלול

כללימיסבאותםוהמצריהישראליהאוירי'הכוחותסדרהכל

 ) 25 ( :הבאיםהמספריםאת

 'מס
סמטוסי

מטוסימטוסים
מפציציםייסותבטתוטייסמדינהה

חובלהקליסבקר 'סד

-- . 17טייסות 4 6מצרים 1
 12 29 14מטוסים 24 5ישראל 2

הרא'שלביואתסיכםבחיל"האוירהמבצעיםאגףראש

החילשלהעיקריותהמגמותאתוצייןהמבצעשלשוגים

 ) 26 ( :זהבמנצע

האויב.שלהאוירכוחותהשמדת •

טקטיים.אויבבסיסיתקיפותעל-ידיקרובסיוע .,

התוקפים,לכוחותינוישירסיוע •

איסטרטגיות.מטרותהפצצת •

 ~',ל IIהמטכביןהאויריהסיועבדרישותאי-תיאוםאמנםנתגלה

סיועהיההבחינות"מכל :נאמרבסיכוסאך ,הדרוםלחזית

 ,"רצוןמשביעהאויר

מב"גיחות 240 "אביו"במבעצחיל'האוירביצעסו-הכל

הוקשדואחוז 80זהמתוךפצצות,טון 150והטילצעיות

 .הקרקעלכוחותהתקפילסיוע

חיל"היםנו-

אופנ"במגמות ), IIח(חיל"היםלהפעלJוהראשונהההזדמנות

תפקידי )ן~(.·אב"יובמבצעביתנההכיחותובמלואסיביות

הכוחותשלופסיכולוגימעשי"כיתורהיוהמבצעבמסגרתח"י

מניעת .,.א'רולחוףמצריסביןהים-דרךניתוק ...המצריים

נגדפעולה ...כוחוחהוצאתאוותגבודתאספקההבאת

קורבטות 4 "בא"ידכמבצעש'תףח"י ", ..בחוףאויבבסיסי

 ""חאבטלר.יכ itו-מתוינספתטשייומרתיחבלהחוליית ,)(משחתות
ן.ציכהזכמבצעי"חלשתוהעיקרילותוהפעם.יהחופ

 .;:י :הנאיםםיבתאריכ

ןוכייבנסיהןמתהחינהלנכש-הלבליבאוקטןבר 16 •

 t ~'(.סימצריחוףבתותחילהבל

12 

הפציץובמקבילהיםמןהופגזהעזה-אבוקטובר 18 •

העיר,אתייא nגם

קשרכל"מהיעדרסבל-אשקלןןבחוףהימיהקרב •
אוניותינן ) 29 (.(שלבו)"לארניותהמטוסיםביןוסימני-זיהוי

 •המצריח"אמטוסיעל-ידיהיפצצו

הפציזובמקבילאשקלןןאתהפגיזח"י-באוקטובר 21 •

 .'דלאתמגא".tז
... -
"האמירהמצריתהדגלאוביתהוטבעה-באוקטובר 22 •

 , Nפר.אוק

דרומהשבסוגומצריותשיירותהותקפו-באוקטובר 31 _.;~ _ ~. ~
 ,-החוףישיככב

אבול IIהנהזרועותשתיהפעלתבסיכום

בשדה"הקרבציון'דרועבורםשימש ""יואב

שמבצערואים

עצמתם,במלוא

 .המבצעכום I'ס
הביחלנגב,הדרךלפתיחתפרט ,ואב"י 11שמבצעספקאין

שמותרייתכןבוl.ובערסדוםבחבללהתיישכותנואיתןיסוד

כאוירביבשה,רבהכהבחוזקההמצריהצבאשהתשת .לומראף

אתהפנהל Nצוlכאשרהזירה,מןהזמבילסילוקיגרמוובים

כבצע ,"י Hגקוקאשלההצלה"מצגאלילגהלשחדורעצמתו

העובדותוקביעתהכיצועהתכנון,במהירותהצטיין "בוא'"

באך-שבע,שלוכיבושהחהלההצביצול ;למשלוכמח,טשב

על"מנתשוניםםרמצררפיקודאזוריןיב "סיפר"תוצלונ

הצטיין "ביוא"מבצע .ולערערםניהםיבובשלסיזיטרעתקול

אופרטיביתפעולהתוך ,הדרומיתהזירהשלתוללככראייה .גם

הכרער",ולהשיגגזרהלמגזרהכובדמרכזילהעבירהולקש



הזרועשלתרומתהח"א,שלהמאסיביסיועוכברהוזכר
קטניםקרקעתוכוחוהחדרתהאויבמרראלבערעררהימית

רמפ"בכיכיהסלערעור ,המצרלםשללעורפםשלנרוניידיס

'כי",אררהרזההתןצ~קנ IIלדומותפעולרתאלרהירקדרתיהס.

אחהבחבדל,השבייחהעולםבמלחמתהבריטיים"רחוהט

המאמץאתגם :rלפיכ"אין !ל"צ:ר .,.זההיהשהפעם

הארץ.דרוםכלעל'פנישנפרסהרחבהלרגיכטי

עיצב :':>:~י"שמבצע ,מרילניתןהכוללתהתמונה Qבסיכו
לדרךאיתזיסודוהניחישראלמרינתדרוםשלדמותהאת

 .הבאיםלמבצעי.םוטקטיתאופרטיביתפעולה

שולייםהערות
 :זהלמאמרהמקורות ) 1 (

 ,) 1957 (א'שלב ,"אב'ו"ינבצע ,) I ' 356 'ה(אב"מ/מה"רחוברתא.

 ."ד"המ"בשםבהמשךתצוטטהחוברת

יצוטטהספר . 337-311עמ' ) 1935 ,"תו,,מערכ(תש"ה""קרבותב.

"קרבות".בשםבהמשך

הדרוהבקעת" ,) 1963 ( "המצריהפולשמול 'ח"גבעא'לון, 'אב.

 ",'חע"נב ::!שבךינש,ברטטויזהכפר , 525-406עמ' ,"לנגב

בהמשויצוטטחטפר ,) 1966 (העצמאית"ב.'לחינת"קורותלורך, 'נד.

רן".י"ךבשם

 ."פלמ"ח"בשםבהמשך j\יזוטהספר ',בכרן ,הפלמ"חספרה.

חטיבהשלהשליטהוהקשרמערכות-חי"קמארכיוןתעודותו.

 ."'ואג"במכזעשמונה

יצוטטהספר .) 1958 (העזמאות"במלחמת"ח"אשחקא',א'סא"לז.

 .'שתקא''"בשםבהמשו

 • 1948במאי 21ב'הישובעלמזריתבהפצזהנגבהשלכמפקדהנפל ) 2 (

הנגב"חטיבתכספרהדש "מפילזכרודברים . 582עמ' "נבעת'"

האימוןמגמותביסוחואילר.ע"געמ' )'''שת(מערכות,במערכה"
 , 442עמ'שון Kרכרר ,'גההגנהספרדרבנר, '''ע 1944בסנתכפלמ·ח

) S ( פלמ"ח,הזיו,פריצתשיקילי . 421עמי.גבעת'",מדיניים,סקיולים

 • 625עמ'

מטה . 425 'עמ ',''גבעת" , 23עמ'מה"ד,ראההדרוס,פיקידתכניית ) 4 (

 .רהבגדעתבאותההיהןואל'גאךשלבפיקודוהחזית

ראה ,הירוםחזיתשלהמבצעיםכקזיןעתאיתהסימשרב'ן'צחק )ב(

 , 2עמ'מה",ן

 • 392-391עמ'רן,רל ) 6 (

 • 16עמ'מה"ד, ) 7 (

 :נכתב "אבד'"במבצעהארטילריתהעצמהעל • I .17, 20עמשם, ) 8 (
ך,ורל(ךה"גצדונמתונראהשטרםבשיעורתותחניםבכוחית"תמכו

 .) 392עמ'

 .) 246מכ"עז 219(מב' 62-45עמ'מה"ד, ) 9 (

 • 48עמ' ,מה"ז ) 10 (

.. 

ואלקטר~,קשר_":")באמצעוהתעדכו-אלקטרןנאי
~~#~#~,# r 

"""" 

) II ( ,לשיירו'דיךכמסמי"לסמסזי.כבמקוםזהברור'ה'להוקמהכזכיר. 
לנגג.תינו

ושכיוםעבייןשללנוםושאינםמשלטיםלגכימטלותמסםיהסמטנו ) 12 (

קשה.כמפהתם Kמצי

 20ב'מכותרת,מצריתחטיבהובוהבודעפלרג'ה·.כ'טנוצרכו ) 18 (

מח"כיס"החוצהלפרוץהמצריםמצדנפלניסיוןנעשה 1948בדצמבר

שביתת"הסכםבמסנית ".כיס"החוסל 1949בפברואר 24ב"-ויק

ט.''שראל-מצרהנשק
;",.' 

מ. Jlחחע"יוי;כזלוקט . 419-398עמ'לררד, ) 14 (

(ע"שכיוםאב"ר'"משטרתהיאן,דסד"'ע'ךקמשטרתלעההתקפות ) I(ב

אתוחכמהאותה,והטרידהבה'נגעלשחלשהאב)-1 ":::'דרבנר' "

פעמיםמספרכוחיתיבו '''עהותקפההמשטרהשלידה.הננבצימת

כתא'והיההתקפותהחמישית.נפעםדברשלבסיפךשנכבשהעז

 :הבאיםריכים

19 .IC '1948במאי 22ו • 

המשטרה.לגדרעדהניעוהכיחית- 1948כיוני 11ב,

 , 1948כיילי 9ג.

 • 1948באיקטובר 21ו' 20ז.

כשםשכובתההמשטרהבכבשת 1615כשעה 1948בבובמבר 9ה.

"המפלצת."

 • 1948באוקטובר 18מ" 2 " 1 ' 3 ' 3 ' 4301הקשרשירות :סימוכין ) 16 (

שדה "שלןימיבועם(שמ"ש)רייניםוהמששירותפורק ,כזכור ) 17 (

במטכ"ל, .,רהתחבןלשירותהוכפפר,והמהלקהנהושמחטיבהלמפקד

שריון/תחבורה/לאג"א 1946כאוקטוברמ"ד , 11 ' 1 " 3985 :סימוכין ) 18 (

המעבדות.למנהלהעתקעם

 • 85עמ'מה"ז, ) 19 (

נצייוזה,במכצעשמובהבחטיבההקשרעלדגששםשמאמרנ;כיון ) 20 (

מקצו"נושאיםסישהכללגבעת'""שלהחטיכתיהקשרשנספחרק

 ,'''גבעת" . 11סעיףםך,עמ'מה"ד,ראה.(המה"טע"ישהוכתבועיים

 ~;הראשוןקשרנספחישניעויעללהצביעכדאיואילר). 426עמ'

גדודסל-והסני , 446עמ' ,'''חעבג.לגדודו,המצרי 9מג",סל

מבצעותו ICב • 453עמ' ,'''תעבג. , 113משלטעלבמתקונתו kמ"גבעת'

 473--ו" I 467עמסם,רזיו,קשר.גבעת'"סלפלוגיתסחי.יבדו

, 474 • 

ורצזנן. ;המפקדבשםחתום . 50 ' 4311 :סימוכין ) 21 (

 • 3 " 1 " 4535 :טימוכין ) 22 (

 • 9 " 3 ' 4560 :סימוכין ) 28 (

 • 8 } .81-עמ'שת;ךא,' ) 2.1 (

) 2!J ( ,88 ~עמשם • ... ~-~ . 
 • I 94מ'עשם, ) 26 (

 • 148עמ' ,) 1964 (הקיממיותבמלחמת~ל'הים n ~~ ..ל .2 'א ) 27 (

 , 440עמ'. ,'''ך;עבג" , 151עמ'שם, ') 28 (

ביןרזיוקשרנוסה"הררב"כמבצעשרקשםמסיפר • 154עמ'טל,א' ) 29 (

K למטוסים,וביות" K נשהמלחמהסוףעדוK וקשוזיהויבעיותרו
נפתרו·. Kשלבעיותלמטוסים,אוניותכיןישיר

«> 
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 W"צמדבתרגילהקשר

שריגגןמאת

(אוהתרגילצה"ל.שערךהראשןןהגדולהתרגילשלשמןהיה"צמד"

I "1950באוקטובר 16-":'"22בימיםנערןתרגיל)לכנותאזשנהגיכפיוהתמרוו • 
טובואיןלשיאןכמעטלתרגילההכנותהגיעושנהאותהשלספטמברנחודש

 :התרגיללקראתשפורסמההיוספקודתמתוןהרמטכ"למדבריצי~וטמאשר
הסדירבצבאצה"לחייליכלעל-ידיהחולפת,השנהבמשךשהושקעהעמלוכל;

כולההמדינה .למבחןעתהיועמדשלוחותיו,?לעלהצבאבארגון ;ובמילואים

מאמציםויתורים,יידרשוומכולסכחיילים,כאזרחיםהגדולה,למשלמהשותפה

 ) 1הקרנ".(בשדהלנצחוננןערובהבתמרוןהצלחתנו ...בסבלןכשיאה

ההכנותובמסגרתבתרגילר.ביותפעילחלקנטלחיל-הקשר

תפקידיפירוטובההאג"מלפקודתכנספחפקודת-קשרפורסמה

 : ) 2 (בתרגילהחיל

 .הביז-עירוני,הטלפוניהקשררשתותעלשליטהקיום •
משרדביזתיאוםולאחר"בהתאםוהאזרחי,הצבאי

 ) Sהניטחוז".(ומשרדהתחבורה

שירותיעבורלקלקיליהלודביןלחוטי.אקשרמתז •

 .הרכבת

לשליטההדרשויםהאזרחייםהטלפוןמרבזיקבלת •
בתרגיל.

שירותי-להפעלתהמתחייבותמוtנוימותפקודותהוצאת •

 .רצית Mlדהטלפוניםופלוגתהדואר

ויר, Mlחיל-דשלושליטהקשרלמוקדיטלפוניקשרמתז •

 .והמטכ"לחיל-הים

צה".ךלבללביז-יחידתיזיהויקודהוצאת •

לתרגילהוראות

קשרבבושאיוהתפקידיםההוראותעיקריפירוטלהלן

 .:התרגיללקראתחיל.העל-ידישפורסמן

מםנ"לקשר'חידת •

 :(ציטוט)הוסיםהתפקידיםיועדומטב"'לקשרליחידת

אשקלון(היאמגךייגדלאיזורטלגרפי·קשרתקיים ....

ראשואתבסיס-ההחזקהאתלשרתבמגמההיום)של

הגרזלבמסילתשנסעהלרכבת-משאהכונה-הרכבת"

מלודהמסילהקטעלמצרים.ומשםלוד-מגדל-גדע-זה

במגדל-גדישרא.ומדינתבידיהיהעזהלרצועתעד

בדרים,הפועליםהכוחותלבלתחזוקתיבסיסהוקם

ישרא.לרבבתעל-ידיובאמורמשארכבדי.על-'שתוגבר

ופיקודחיל-אוירמטר"ששלהקשרעורקיעל..תשמור •

שירותיקיבלחיל-האוירשלהראשיהמטה- '"מ"נ

"פיקודבשםאזשבודעהנ"מפיקודוכןמהיחידהקשר

א, Nבתלשעבר,יונה"' ..במחנההיהמושבוומקוםשמיבי"

הילמון'" ..מלוןהיוםמתבוססבובםקום

קשרקציןמפקדת .שלמבצעינפיקודהפעולות"כל •
 • Nראשי

הקשרמרכזי •

ארבהעלהפעילהוראהקיבלההארצייםהקשרמרכזירשת

התרגיל.שלהראשוןהיוםלמןביממהסיבובי-דאור

היונאיםיחידת •

יעידע/יוםעדניידיונים"שוברלשלוחנדרשההיחידה

 ·הדרום'','לפיקודמסופחשיהיהלבאר-שבע , 2

היל-האויר •

מזמזהחי"'מלגדודהקשרעללשמורנדרשחיל-דוc,ריר
לנחיתתוועדדוc,רז)כבמרבזבשדה-התעופהמתייצבשהמג"ד

להטסתאפשרותלבחרןכינההיתהשבתרגילרואיםאנובאילת,

הוטלחיל-האוירועלילת,לאהארץממרבזחיל-משמרגדוד

במ:כשירי-במטיר,טיסתובזמןלמג/ןדקשרלאפשרהתפקיד

מבשירילרשיתויעמדוואזילתבאינחתאשרעדהמטוס,

הקרקע.כוחותשלהקשר

היל-הים •

נרזגלי" ..חטיבתשלהקשרעורקיעללשמורנדרשחיל-הים

הדרוםלפיקודהחטיבהלהתקשרותרעדרגירת Mlרעלמעלייתה
שהחטיבההיתההכונה(אשקלון).מגדל-גדבחוףהירידהאחרי

ינחתוושםאשקלוןחוףמולעדמחיפהביםתושטגדודיהעל

לסיוע.(·)הדרוםפיקודכוחותעםויתחברוהיםמןהכוחות

המטה",באונייתקשרמשרד"תקיים- N",כרמל'חטיבת

קשר·רמפקדתשהוציאההקשרבנספחנוספותהוראות

כמו:מיוחדות/מקצועיותהוראיתבללו

כתובות •

ג)תלהיסיףישהתרגילבזvטחליחידההמופניתכתובתלכל
 ; N",קדםיהמלה
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 W"צמדבתרגולהקשר

שריגגןמאת

JJ "אןהתרגילצה"ל.שערדהראשוןהגדולהתרגילשלשמוהיהצמד)

I "1950באוקטובר 22-16בימיםנערןתרגיל)לכנותאזשנהגיכפיוהתמרוו . 
טובואיןלשיאןכמעטלתרגילההכנותהגיעושנהאותהשלספטמברנחודש

 :התרגיללקראתשפורסמההיוםפקודתמתודהרמטכ"למדבריצי~וטמאשר
הסדירבצבאל JJצהחייליכלעל-ידיהחולפת,השנהבמשדשהושקעהעמל;וכל

כולההמדינהלמבחן.עתהיועמדשלוחותיו,?לעלהצבאבארגוןיבמילואים;

מאמציםויתורים,יידרשוומכולםכחיילים,כאזרחיםהגדולה,למשימהשותפה

 ) Iהקרב".(בשדהלנצחוננוערובהבתמרווהצלחתנו '"בסבלונשיאה

ההכנותובמסגרתבתרגילביות.רפעילחלקנטלחיל-הקשר

תפקידיפירוטובההאג"מלפקודתכנספחפקודת-קשרפורסמה

 : ) 2 (בתרגילהחיל

 .הבין-עירוני,הטלפוניהקשררשתותעלשליטהקיום •
משרדביןתיאוםולאחר"בהתאםוהאזרחי,הצבאי

 ) Sהביטחון".(ומשרדהתחבורה

שירותיעבורלקלקיליהלודביןאלחוטיקשרמתן •

הרכב.ת

לשליטההדרשויםהאזרחייםהטלפוןמרכזיקבלת •

בתרגיל.

שירותי-להפעלתהמתחייבותמKתימותפקודותהוצאת •

 .רצית .Mדהטלפוניםופלוגתהדארר

ויר, .Mחיל-דשלושליטהקשרלמוקדיטלפוניקשרמתן •

ל. Hוהמטכחיל-הים

צה".ללכללבין-יחידתיזיהויקודהוצאת •

לתרגילהוארות

קשרי Mבנושוהתפקידיםההוראותעיקריפירוטלהלן

 Iהתרגיללקרוeתהחילעל-ידישפורסםו

מטכילקשריחידת •

 :(ציטוט)הוסיםהתפקידיםיועדומטכ"לקשרליחידת

אשקלון M(הימגדליגדלוeיזורטלגרפיקשר",תקיים •

ראשאותבסיס-ההחזקהאתלשרתבמגמההיום)של

ה;ברזלבמסילתשנסעהלרכבת-משאהכובה-הרכבת*'

מלודהמסילהקטעלמצרים.ומשםלוד-מגדל-גד-עזה

דל-גדבמגישראל.מדינתבידיהיהעזהלרצועתדע

בדרום,הפועליםהכוחותלכלתחזוקתיבסיסהוקם

ישרא.לרכבתעל-ידיוכוeמורמKשרכבעל-ידישתוגבר

ופיקודחיל-וeוירמטר"ששלהקשרעורקיעל..תשמור •

שירותיקיבלחיל-הוeיירשלהראשיהמטה- '*מ'"נ

"פיקודבשםאזשנודעהב"מפיקודוכןמהיחידהקשר

א, Nבתלשעבר,יונה" ..במחנההיהמושבו,מקוםשמיני"

הילטון'" ..מלוןהיוםמתנוססבובסקום

קשרקציןמפקדתשל.מבצעינפיקודהפעולות"כל •
 ....רוcשי

הקשרמרכזי •

וcרבהעלהפעילהורוcהקיבלההארצייםהקשרמרכזירשת

התרגיל.שלהרוcשוןהיוםלמןביממהסיבובי-דארר

היונאיםיחידת •

ועודע'יוםעדניידיונים"שוברלשלוחנדרשההיחידה

הדרום".לפיקודמסופחשיהיהלבאר-שבע , 2

חיל-האויר ..

מזמןהחי"מלגדודהקשרעללשמורנדרשחיל-הוcויר

לנחיתתוועדדא,רץ)(במרכזשכדה-התעופהמתייצבשהמג"ד

להטסתאפשרותלבחיןכונההיתהשבתרגילרווcיםאנובאילת.

הוטלחיל-הוcוירועללאילת,הארץממרכזחיל-משמרגדוד

במכשירי-במטור,טיסתובזמןלמג"דקשרלוcפשרהתפקיד

מכשירילרשותויעמדוואזבאילתינחתוcשרעדהמטוס,

הקרקע.כוחותשלהקשר

חיל-הים ..

כךזגלי" ..חטיבתשלהקשרעורקיעללשמורנדרשחיל-הים

הדרוםלפיקודהחטיבהלהתקשרותועדוביות .Mועלמעיליתה

שהחטיבההיתההכונה .) lו(אשקלמגדל-גדבחוףהירידהאחרי

ינחתושום lאשקלוחוףמולעדמחיפהביםתושטגדודיהעל

לסיוע.(·)הדרוםפיקודכוחותעםויתחברוהיםמןהכוחות

המטה*'.באונייתשקרמשרד"תקיים- Hכרמלי ..חטיבת

שקר·רמפקדתזסהוציוcההקשרבנספחנוספותהורוcות

 ;כמומיוחדות,מקצועיותהורוcותכללו

כתובות •

גcתלהוסיףישהתרגילטח Wבליחידה .rהמופביכתובתלכל

קדםי"'; ..המלה
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 ,ליכרנפערההרשתרתי ,ילרנתבחלקשנםלוהתחנותרקצן"נן :הערה

"צמד."נתוגילטלפרינטרעורקימרשם-.. 1ציור

מורסאלחוט-11

משתתפיםגורמיםיוכנסוהקבועות,אלחוט-המורסלרשתות

יעוד,השמיני""הפיקודחיל-הים,:חיל-האויר,כמיבתרגיי~,

הצירד.לפי

טלפררנטר-11

השונים,"מרחביםקשירהתהיהל IJבמטכהטלפרינטרמרכזת

 . 1שבציורבמרשםשמפורטכפי

אזרחרתמשטרה-11

בתרגילהפיקודיםלרשותשתעבורנההמשטרהבתחנות

במערכותהמשטרהשלהאדם~וכוחהקשרציודישותףלא

 .ראשיקשרקציןבאישוראלאהצבא,

פרקוךמוצבי-11

בתרגייפיקודמוצביפתיחתעלהודעותבמשלוחלדייקיש

וסגירתם.

קשר lב'טחוהוראות-11

שדהלשירותפנקס-כיס IJלפידוארלביטחווהוראות •

 • " 2מס'

יימסררשוםודרארתרמיל,עםלמשימותייצאורצים •.

 .המקבלחתימתתמורתרק

גלויהובשפה'בטלפרינטרמאודהרבהלהשתמשיש •

בכלל.ועד IJ"שמורסיווגעזלהשתמשמותר

יחידהמפקדוכלבטלפוופרטיותשיחותלהעביראסור •

שללקוי-הטלפוןהתחברולאאםבשבועפעמ'יםיואד

שלו.היחידה

וכלאלחוטיבקשרמשימושהאפשרככללהימנעיש •

מוסמכת.רשותבאישוררקהיתהשגרתיתלאתשדורת

בגלוישישודרוואלהגלויהבשפהמברקיםלהעביראין
המפקדעל-ידיברורבאופןחתומיסלהיותחייבים

 .זאתהמאשר

Kברגזי-אופלדהנות,בארויוחזקוכתבי-סתרמסמכי •

להכניסאסורעבודה.לצורררקיוצאוהמסמכים .ניטחין

כתבי-הסתר.למתקנימפקדים

 'ברשרא.להמקובלהמקומיבזמןיסומנומברקים •

מפקדותמרקוס-11

ד K ,בשרונהבהתחלהתימצאראשיקשרקצין"מפקדת

 • Hל IJבמטכהפיקודבמוצביימצאמבצעיםלעניינינציג

 ,- 2ומס'טלפרינטר- 1 'מסהמרשמיםלפקודה(מצורפים
הכלליתברשתבטלפוןקישורעורקי"נשםמרשםועידמורס

ac2ו 1ציוריםראה-כאן)הבאנושלא ,"ץרנ-• 

קשרצרוד-11

וויר Mש(העיקרי)הקשרציודטבלתתהיהפחותלאמעניינת

 . 1טבלהראה(זו),בתרגילהמשתתפותלחטיבות

מס'
החטיבה

יח'דות-טלפוני-רכזות-מק-מק-מק-

כוחשדהשדה 21 300 19סד'

 6 54 6 6 23 13..,כרמלי"חטיבת 1
i 

 4 26 3 6 9 6'רושלים'" ..חטיבת 2

 .4 32 4 6 9ך 11חטיבה 3

 4 26 3 6 9ך"הראל"חטיבת 4

 6 54 6 6 23 13..,יפתח"חטיבת 5

13 ...קריתר Nחטיבת 6 -23 6 6 54 6 

 19 95- 39 25 116שבעחטיבהך

 15 146 13 108 43 21גולניי ..חטיבת 8

 l ~ 121 14 85 50 32גבעת'· ..חטיבת 9

בתרגיל.תקשרציוד- 1סבלת
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 .כרנ'ליה II9הרnוl'חר .בחונ'לחלקוענשריהתחנותרק !("וצ :ההער

"צמד."בתרגילטלפרינטרעירקימרשם- 1צייר

מורסאלחוט •

משתתפיםגורמיםיוכנסןהקבועות,אלחוט-המורסלרשתות

ועוד,השמיני""הפיקודחיל-הים,חיל-האויר, Iכמובתרגיי~,

הצורר.לפי

טלפרינטר •

השונים,ו.,מרחביםקשורהתהיהבמטכ"להטלפרינטרמרכזת

 . 1שבציורבמרשםשמפורטכפי

אזרחיתמשטךה •

בתרגילהפיקודיםלרשותשתעבורנההמשטרהבתחנות

במערכותהמשטרהשלוכוח~האדםהקשרציודישותףלא

 .ראשיקשרקציןבאישוראלא ,הצבא

פיקוךמוצבי •

בתרגילפיקודמוצביפתיחתעלהודעותבמשלוחלידיקיש

וסגירתם.

קשרביטחוןהוראוח •

שדהושירות"פנקס-כיסלפידאורלביטחוןהוראות •

 • " 2מס'

יימסררשוםודזארתרמיל,עםלמשימותייצאורצים •

 .המקבלחתימתתמורתרק

גלויהובשפהבטלפרינטרמאודהרבהלהשתמשיש •

בכלל.ועד"שמור"סיווגעדלהשתמשמותר

יחידהמפקדוכלבטלפוןפרטיותשיחותלהעביראסור •

שללקוי-הטלפוןהתחברולאאםבשבועפעמ;יםיואר

שלו.היחידה

וכלאלחוטיבקשרמשימושהאפשרככללהימנעיש •

מוסמכת.רשותבאישוררקתהיהשגרתיתלאתשדורת

בגלןישישןדרוואלהגלויהבשפהמברקיםלהעבידאין

המפקדעל-ידיברורבאופןחתומיםלהיותחייבים

זאת.המאשר

בארגזי-אופלדהנות,בארויוחזקוכתבי-סתרמסמכי •

להכניסאסורעבודה.לצורררקיוצאוהמסמכיםביטחון.

כתבי-הסתר.למתקנימפקדים

 . .בישראלהמקובלהמקומיבזמןיסומנומברקים •

מפקךותמיקום •

ד Mבשרונה,בהתחלהתימצאראשיקשרקצין"מפקדת

 .במטכ"ל"הפיקודבמוצביימצאמבצעיםלעניינינציג

- 2ומס'טלפרינטר- 1מס'המרשמיםלפקודה(מצורפים
הכלליתברשתבטלפוןקישור"עורקיבשםמרשםועדומורס

 •-2ו 1ציוריםראה-כאן)האבנושלאMברז",

קשרציוך ..

וסי Mש(העיקרי)הקשרציודטבלתתהיהפחותלאמעניינת

 . 1טבלהראתבתרגיל,(~)המשתתפותלחטיבות

מט'
החטיבה

יחיךות-טלפוני-רכזות-מק-מק-מק-

כוחשךהשךה 21 300 19טך'

 6 54 6 6 23 13כרמלי" ..חטיבת 1
-, 

 .. 26 3 6 9 6ירושלים"' ..חטיבת 2
 .. 32 4 6 9ד 11חטיבה 3
 4 26 3 6 9 7הר~ל" ..חטיבת ..

 6 54 6 6 23 13יפתח" ..חטיבת 5

 6 54 6 6 23 13 ,קריתי"' ..חטיבת 6

ג9 95- 39 25 116שבעחטיבהד

 15 146 13 108 43 21גולניי ..חטיבת 8

 121 14 85 50 32"גבעתי"חסיבת 9
' l 

בתרגיל.תקשרצייר- 1טבלת
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היהידהמט'
טוללותתופי-כבל .טוללותמערכתשדהכבל

מצבריט
ריקיט-300למקלקוןמ"בקטד' .וולט · 1.5

 50 9 4 4 14 10חטיבתיתקשרפלוגת 1

 30 6 20 2 8 5חי"רגדוד 2

---- 4-חטיבתיתסיוריחידת 3
 24 6- 1 4 4כבדותמרגמותפלוגת 4

 24 6- 1 4 4תותחניםגדוד 5
: 

---- 4-מ"ןננ"טגונדת 6

יחידתי.קשרציודתקו- 2טבלה

7 n ב~'·ל· n ·ל·, o ~ 
ך~.רםככרח /'

 ~-----/ו
V I i 

I U ~ I 
~ ________ . __ ~_ L 

 . n'J "·די.רע IIיכר Uתופ '''כ;הו'בסר H. 11111 :ה.רית

 ,הונ.וסיכז'לך"להת.רץת'א.'כהחחנהוכי n 'נ!!עה 8כי רע.,"ר"Dמנה..,,כ

J , כ"":, ..,ררsח8רונז'רהבקמ 8ז'ה'החמוu -, כוד'זהוסזגjןח,ער_ I1I8 Z ות'ברצםסה'בח,. 

"צמד."בתרגילמטכ"לי(באלחוט-מורס)יורדמרשם- 2ציור

לכליהידת'''ציודתקן"גםקבעהראשיקשרקציןמפקדת

ראה ) 6אחדים,("תקנים"נראווכדבתרגילהמשתתפתיחידה

 .הח"מ)על-ידינעשהטבלה.ב(הארגון 2טבלה

אתותיקוניםאספקהמבחינת"ישרתו-קשרציודבסיסי

אלההיובאר-טוביה-הרטוב~.לקודרומההחונותהיחידותכל

יועדוכאלהלתיקוניכבעיקרהתרגיל.שלהצפונייםהגבולות

לעיל.כברכנזכרבמגדל-גד,הקשרציודומחסניהמעבדות

הררוםכפיקורההבכות

ונראהעתהנעבוראדבמטכ"ל,ההכנותמןחלקכאןעד

הגדול.התרגילבוצעשבשטחוהדרום,פיקודהתכונןכיצד

נעבוראלנתן.צבירב-סרןאזשימשהפיקודיהקשרכקצין

הקשרושיטותהקשרלאמצעיהנוגעותאחדותתעודותעל

הפיקו.דשתכנן

'. 
ת"גאלהוטיקשר-)tנ

הבאותתותזהרעתופעלנהבתרגילשמשתתפתיחידהבכל

(לנוחיותת"גתדרי·שלושה .תקבלרשתוכלבאלחוט-מורס

 .) 3בטבלתהרשימהסודן-ההקורא

i 

תורשתהרוט ,פ
מס'

היחידה
שיחותתפעול

מת*פר Hהגממנהלהמבצעיטת"מסיורסד'
מפקדיט

 + + + + +הפיקוד 1
 + + + + + + N"כרמל'חטיבת 2
 + + + + + +קריתי""חטיבת 3
 + + + + + + N"גבעת'חטיבת 4
 + + + + + +שבעחטיבה 5
 + + + + + +"יפתח"'חטיבת 6

הלטבלותהשלמ

"צסד".בתרגילחדריםבפקןדחרדיןרשתןתפירןט- 3טבלה

תית.חטיבמבהלהדשת-תפעולרשת •

הסיורפלוגותשלאדוכי-טווחלסיודים-סיורת UJר •

 .בחטיבות

חטיבהלכל .מיוחייםלתפקידיםדשת-ת"'מרגנ)ת •

בצה"'ל.

 .פיקודיתמנהלהדשת-מנהלנlרשת •
מחוזאילת, :בהיוהופיעלחטיבות,לא-הגמ*ררשת •

 .למ"כיםוביה"'סהעודפיתהמפקדה ,השפלהמחוזהנגב,
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סוללותתופי-כבלסוללות היחידהמס'
מערכתשדהכבל

מצבריס
וולט 1,5 ריקיסן-300למק lלקובק"מסך'

 50 9 4 4 14 10חטיבתיתקשרפלוגת 1

 30 6 20 2 8 5ר JJחיגדוד 2

---- 4-חטיבתיתסיוריחידת 3
 24 6- 1 4 4כבדותמרגמותפלוגת 4

 24 6- 1 4 4תותחניםגדוד 5
: 

---- 4-מ JJונט JJנגונדת 6

יחידתי.קשרציודתקן- 2טבלה

c5--0 ~ (5" 0' 0- ?ז- i5 

-<' L ____ --ג.i-~-r 
I /' I ןס!.;,," I 
I I. ף' I 
I I 
I ""0' I _ _ _ ____ _ -.J __ __ , L 

Cכ {) 

J ~ \,ר ",._גר ''''יחי. :(O:ר 'זסיב W'!ר "ח 1 '", I I 'רs, 
 1ה-.רסרבז'וwרר rיירהחח' lf/יינהר,נחחכי n'llt "n 1בךחד Iוור'לסחה..,,ב

I יי"' ': II O רןנ."מקב'ר;ן .,ר'הה"זכr 1 •ר .. ,חו'ייויוהגוסיי '~ע •• I ב'תa וי'ריב.רס" 

"צמד."בתרגילמטכ"לי(באלחוט-מורס)רדיומרשט- 2ציור

לכליהידתי"ציוד"תקןגםקבעהראשיקשרקציןמפקרת

ראה ) 6אחדים,( Jlתקנים JJנראווכדבתרגילהמשתתפתיחידה

 ,)מ IJהחעל-ידינעשהבטבלה(הארגון 2טבלה

אתוהיקוניםאספקהמבחינת"ישרתו-קשרציודבטיטי

אלההיובאר-טוביה-הרטוב",לקודרומההחונותהיחידותכל

יועדוכאלהלתיקוניכבעיקרהתרגיל,שלהצפונייםהגבולות

לעיל.כברכנזכרבמגדל-ג,ןהקשרציודומחסניהמעבדות

הררוםכפיקורההבכות

ונראהעתהנעבוראדל, IJבמטכההכנותמןחלקכאןעד

הגדול,התרגילבוצעשבשטחוהדרום,פיקודהתכונןכיצד

נעבוראלנתן.צבירב-סרןאזשימשהפיקודיהקשרכקצין

הקשרושיטותהקשרלאמצעיהנוגעותאחדותתעודותעל

הפיקו.דשתכנן

'. 
ת"גאלחוטיקשר ..

הבאותהרשתותתופעלנהבתרגילשמשתתפתיחידהבכל

(לנוחיותג Jlתתדרי'שלושה ,תקבלרשתוכלבאלחוט-מורט

 .) 3בטבלההרשימהה 8סודןהקורא

, 
תותרשהירוטפ ' 1

מט'
היחידה

שיחותתפעול
ת"מטיורטד'

I 

מת"'פר Hהגממנהלהמבצעיס
מפקדיס

I 
 + + + + +הפיקוד 1
 + + + + + +"כרמלי"'חטיבת 2
 + + + + + +קרית''' 11חטיבת 3
 + + + + + +"גבעתי"חטיבת 4
 + + + + + +שבעחטיבה 5
 + + + + + +"יפתח'"חטיבת 6

I 

לטבלההשלמות

"צובד".בתרגילהדרוםבפקודחרדיורשתותפירוט- 3טבלה

חטיבתית.מנהלהרשת-תפעולרשת •

הסיודפלוגותשל mארוכי-טולסיורים-סיורת UJר •

בחטיבות,

 .חטיבהלכלמיוחדים.לתפקידיםרשת-ת"'מרגנזת •
בצה"'.ל

 .פיקודיתמנהלהרשת-מנהלנ1רשת •
מחוזאילת, :בהוהופיעילחטיבות,לא-הגמ"'ררשת •

 .למ"'כיםוביה"סהעורפיתהמפקדההשפלה,מחוזהנגב,
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גדדוי 3בה ..והופיעוהתותחנים,רשת-פ wnםרשת •

בתרגיל.שהשתתפופיקודייםארטילריה

אלוףביןלשיחותמיוחדתרשת-מפקדים .שיחותרשת •

החטיבות.למפקדיהפיקוד

הוקצוחטיבתיתבפיקודקשרפלוגתלכל-תךרים •

 .ת"גתדרי 15

לכלאותיות 3בניקריאהאותות 48-:-יאהו::קאותות •

חטיבתית.קשרפלוגת

שעוןלפי 2oooו- 1000בשעותיוםבכל-הזמןאות •

כלשעוניאגרלכוןישהמדוייק.הזמןישודרהארץ

אלה.זמןאותותלפיהיחידות

ובין 0700בשעהליום,לילהבין--...,תדריט Tהחלפו •

 • 1800בשעהללילה,יום

מ Hתג 'י l1אלחוקשר •

 :הבאותהרשתותאת'הפעילגדודכל

פלוגתית.מבצעיםרשת •

מסייעת.לפליגהסיוערשת •

חטיבתית.ברשתתחנה •

אחד.רזרבי·ותדרתדרים 2הוקציגדודלכל •

 :הבאותהרשתותאתהפעילהחטיבהכל

גדודית.מבצעיםרשת •

חטיבתיים.ותחבורהסדנהרפואה,לסיור,מנהלהרשת •

 .חטיבהלכלתדרים 4עדסה"כ •

יטלפונ 'קשן •

קדרניתןובוהדרוםפיקודעל-ידיטלפוניםמדרידהוצא

אפשראליו ·אזרהדוארמרכזילכלמח,ןצבאיתמרכזתלכל

 :לדוגמהמאידד.(ך)להגיע,היה

זמרר.הדרוםפיקיד •

זאב.שבעחטיבה •

ר.· 1ז 1אילתמצודת •

רך.ד '''בעת"גחטיבת •

 . lרל }e "יו.ולנ,.חטיבת •

כה.זברבאר-שבעדואר •

 .כוכגך.ו-נוגדל 'דואר ••

כךזנ.גדרהדואר •

"יחידותבלאתהדרוםפיקדוחייבהטלפונים,למדרידבנוסף

הקויםאתבמרבזות-השדהלחברצמד", Nבתרגילשהשתתפו

והקונים)הטלפניותעללהקל(כדיזההבצורההמניויםשל

 :הבאהסדרלפי

קשר • 6היחידהמפקד • 1

נאוו;-אפס.ך jסג • 2

שליv.יות . 8מבצעים • 3

רפארה • 9מבצעים • 4

היחידהמזכירות . 10סודיעין . 5

50 

אויריה • 16קשרטכנאי • 11

תחבורה • 17חימוש . ~ 12

ואספקהתובלה • 18תיתח~יiכ • 13

מחנהמפקד • 19הנדסה • 14

קשר.משרד • 20מ"צ ; 15

דוc.ויריליוחמיועדלאויריה, 16מספרמינ;י :הערה
 •הקרוב ~לשדת-תעופהמקשרקוארביחידהשיימצא

בתרגילה·טיפןכ

סמכויותהגדרתלגביבוצעהמטכ"ליתנוספתמעולה

לשםומונובתרגילשהשתתפוותפקידיהם,הרביםהשופטים

מתיר".בגירסתצורדלמקרהצה"לשלוניידותוארגונו~,בדיקת

שהוצאוחיל-הקשרשללשופטיםמההוראותחלקלהלן

 : ) 8 (מיכא{'יס "על-יד~"ס"נ

ורשותוהפגישותהדיוניםבכלנוכחותרשותלהםניתנה •

 .בתרגילהקשוריםהמסמכיםבכלעירן

 .שתוצאפקודהמכלהעתק'יקבלוהשופטים •

להכירםעליימנתמיודחבסימוןיסומנוורכבםהשופטים •

 .בשטח

לקבלתמפקדולכליחיללכללפנותלשופטיםמותר •

הסבר.

אדבלבד,עליהםהממונהלשופטכפופיםיהיוהשופטים •

הנהוגותלהוראותכפוףהואביחידהנמצאשופטוcכשר

 .יחיהדבאותה .

השופטים- "!עצמןבעדלדברלעובדותלתת"יש •
הערות;להעירבלימקרים,תיאוראועובדותרקיציינו

שנקבעולמפקדותיגיעוהשופטיםכלשלהשיפוטדו"חות

שנקבעומיוחדיםסידוריםלפי , 1950באוקטובר 27יוםעד

ראשי.קשרקציןמפקדתעל-ידי

לכשירותההזהר

התרגילתחילתלפניעודפרסמהראשיקשרקציןמפקדת

 ) H (8ל Nצהתמרוןשלפני(הצבא)להיערכות"חזרההוראות

שלהן.והציודהיחידותשללכשירותהחזרההוראות'כלומר,
 '.על-ידחתומותשהיוהנ"לההוראותמןדגשיםזנספרנפרט

ה-ע'(יוםעתבאותהראשיקשרקציןורצמן, "אלוף-משנת

 :אצמדא)תרגילתחילתיוםהואהימיסלחישוב

לפירקמהןיציאה-ליןת Nמטכאלחוט-מורטרשתות •
 .מטכ"לאישור

ועודה-ע'ביום-לחיפהח/ןוטלפרינטר .העברת •

ימיס: 9

ה-עביום-רגילזמניםללוחדוארטיבוביחזרת •

ימים. 7ועוד

קציןלמפקדתיחזוריםהטלפוניחידותכלעלהפיקוד •

ימים. 6ועודה-ע'מיוםראשיקשר

ימים. ' 5ועוד ~ה-עביוםלצריפיןתחזורהיונאיםיחידת •

גדדוי 3בהוהופיעוהתותחנים,רשת- פ'" nםרשת •

בתרנoיל.שהשתתפופיקודייםארטילריה

אלוףביןלשיחותמיוחדתרשת-מפקדיםשיחות.רשת •

החטיבות.למפקדיהפיקוד

הוקצובפיקוד .הטיבתיתקשרפלוגתלכל-תדרים •

 .ת"גתדרי 15

לכלאותיות 3בניקריאהאותות 48-קכיאהאותות •

חטיבתית.קשרפלוגת

שעוןלפי 2oooו- 1000בשעותיוםבכל-הזמןאות •

 ·כלשעוניאתלכוןישהמדוייק.הזמןישודרהארץ

אלה.זמןאותיתלפיהיחידות

ובין 0700בשעהליום,לילהבין--:תדרים fהחלפו •

 • 1800בשעהללילה,יום

Jתג ·' 11אלחוקשר-#וH מ

 :האבותהרשתות·אתהפעילגדודכל

פלוגתית.מבצעיםרשת •

מסייעת.לפלוגהסיוערשת •

חטיבתית.ברשתתחנה •

אח.דרזרביותדרתדרים 2הוקצוגדודלכל •

 :הבאותהרשתותאתהפעילהחטיבהכל

גדודית.מבצעיםרשת •

הטיבתיים.ותחבורהסדנהרפראה,לסיור,מנהלהרשת •

חטיבה,לכלתדרים 4עדסה"כ •

טלפוניקשך· •

קדרניתןובוהדרוםפיקודעל-ידיטלפוניםמדריךהוצא

אפשראליו 'אזרהדוארמרכזולכלמח.דצבאיתמרכזתלכל

 :לדוגמהמאידך.(ך)להגיע,היה

זמיר,םיהדרדיפיק •

זאב,שבעחטיבה •

חדר,אילתדתימצ •

ך.רו ·בעח"ג"חטיבת •

יל\. }J '" c,ן.ול.חטיבת •

נה.יבר-שבערבאדיאר •

(ונב,מו,דל-ו.ד 'דואר •

 ,וtנרדרהגארוד •

חי"ידותכלאתהדרוםפיקייחייבהסלפונים,למדריובנוסף
הקויםאתבמרכזות-השדהלחבר ,"דמצ."כתרגילשהשתתפו

רהקונים)הטלפניותעללהקל(כדיזההבצררההמניויםשל

 :הבאהסדרלפי

קשר • 6היחיהדמפקד . 1

אפסאנו,ז,ךסגן • 2

שליזכות . 8מבצעיס . 3

רפcaרה • 9מבצעים • 4

היחידהמזכירות . 10סודיעין . 5
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אויריה • 16קשרטכנאי • 11

תחבורה • 17חימוש . 12

ואספקהתובלה • 18רתתחניiב • 13

מחנהמפקד . 19הנדסה • 14

קשר.משרד • 20מ"צ • 15

דגc.ריריליוזעמיועדלאויריה, 16מספרמינוי :הערה

 .הקרובלשדה-תעופה.מקשרקואוביחידהשיימצא

כתרביליפום t:tה

סמכויותהגדרתלגביבוצעהנוספתמטכ"ליתםעולה

לשםומונובתרגילשהשתתפוותפקידיהם,הרביםהשופטים

מהיר".בגיוסהצורךלמקרהצה"לשלוניידותוארגונו~,בדיקת

שהוצאוחיל-הקשרשללשופטיםמההוראותחלקלהלן

 : ) 8 (מינא{'ים "רס"נעל-ידי

ורשותוהפגישותהדיוניםבכלנוכחותרשותלהםניתנה •

 .בתרגילהקשוריםהמסמכיםבכלעיון

 .שתוצאפקודהמכלתעתקיקבלוהשופטים •

להכירםעליימנתמיודחבסימוןיסומנוורכבםהשופטים •

 .בשטה

לקבלתמפקדולכליחיללכללפנותלשופטיםמותר •

תסבר.

אךבלכד,עליהםהממונהלשופטכפופיםיהיוהשופטים •

הנהוגותלהוראותכפוףהואביחידהנמצאשופטאכשר

 .יחיהרבאותה

השופטים- "!עצמןבעדדלברלעובדותלתת".יש •
 •הערותלהעירבלימקרים,תיאוראועובדותרקיציינו

שנקבעולמפקדותיגיעוהשופטיםכלשלהשיפוטדו"הות

שנקבעומיוחדיםסידוריםלפי , ca1950בוקטובר 27יוםעד

ראשי.קשרקציןממקדתעל-ידי

לכשיררתהחזרה

התרגילתחילתלפניעודפרסמהראשיקשרקציןמפקדת

 ) 9 (צה"ל"תמרוןשלפני(הצבא)להיערכות"חזרההוראות

שלהן.והציודהיחידותשללנשירוחהחזרההוראות'כלומר,
על-ידיחתומותשהיוהנ"לההוראותמןדגשיםזנספרנפרס

ה-ע'(יוםעתבאותהראשיקשרקציןורצמן, "אלוף-משנה

 : )'"דמצ,"תרגילתחילתיוםהואהימיםל"ישוב

לפירקמהןיציאה-מטכ"'ליותאלחוט-מורסרשתות •

 .מטכ"לאישור

ועודה-ע'ביום-לחיפהח/ןוטלפרינטרהעברת •

ימים: 9

ה-עביום-רגילזמניםללוחדוארסיבוביחזרת •

ימים. 7ועוד

קציןלמפקדתיחזוריםהטלפוניחידותכלעלהפיקוד •

ימים. 6ועודה-ע'מיוםראשיקשר

ימים. 5ועודה-ע"ביוםלצריפיןתחזורהיונאיסיחידת •



בירסל Hבמטכהפיקודמוצבשלקשרהמערכתחיסול •

 .ימים 9רערדה"ע'

ועידע'"הביוסךגמגדל-במרחבהקשרמרכזחיסול •

ימים. 6

מיוסהחללאזרחיםמותרמותמרכזותוסרוקתהחזר'.

הפיקודיסביןריישמגעכאשר ,מיםי 9ועוד 'ה-ע

 .ימים 6וערד '~·המיוםיופסקבמרחבהדוארלאנשי

באך-אחזקהלמרחבקשרשירותייפסיקהדרוםפיקוו •

 ,ימים 6וערר 'ע-המירםשבע

זמניסלרחלפיולמחסניםלבסיסיםךשקוךצרהחזרת •

 ' Yב"הראשוןהואלריהיהארטגררררכאש ,מפררט
ועוד ' Yב"האחרונה,היאלר"כרמ"רחטיבתימים 6רעור

ימים. 8

כום I'ם

ל Hהרמטכסםרפשמירחרתירםמפקודתבקטעיםנסיים

בשעה 1950באוקטרבר 22 "ב ,הגדרלל"צהתרגילסירםלרגל
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בצבא ,וביםבאוירביבשה,צה"לחיילי"

ישראל,משטרתשוטריובמילואים,הסדיר

 !ההתגוננותשירותאנשי

יח'ילמרביתאתצה"לישחררומחרהיום
משך ...הסתיותמרוו,לשגייסהמילואים

הגדו·המבצעיםאחדאת(ביצעו)ימיםשבעה

בדיוקסייםמאזצה"לבתולדותביותר 'לים
-והמפוארהגדולמבצעואתשנתייםלפני

מבצע(את)-ימיםשבעההואאףשנמשך

צבאבמיגורצבאנוהחלבו ) jסהמכןת",("עשר

 ...הנגבלשחרורהדרךאתופילסמצרים
כלאתשגילהבזהביות'יהצליחהתמרוו

הליקוייםידיעת ...ושכלולתיקווטעוןאשר

שיוכלכדי ,צה"ללפיקודהכרחיתנאיהיא

 ...הצבאשלכושרןאתןלשכלללהמשיך
גדולהיהמכםואחדאחדלכלשנגרםהסבל

עמי·יכולתאתהיוםביצרנולשוא,היה,ולא

הדבראתעתהנאמר ...תנופתנןשר,וכודתנו

"איש-כל'מיותרלשמוערוציםשאתם

 ~ישראל';לאוחליך
)-( 

רב-אלןףידיו,י'
כ"'לטמר

שולייםהערות

-16בשפורסמהן,ייך "לוף ICרב'הרמטכ"ל!שלהיוםפקויתמחוך ) 1 (

בתיק , 50101605יכסיתעויה ,) ICתשי"בחשוןה'( 1950וקטובר ICב .

H ד 1'צN • 

 , 1950בספטמבר 19מ' , 1 ' 0176 ,ראשיקשרקציןמפקדחשלמסמך ) 2 (

 ,ןורדוגמ'נ"רסביידחתומה ,"מךצ"בתיק , 50091905מסיתעויה
 .א"אכש ICר ,וף,ל ICכיום ,)(מוסיק

) S ( תקשורתמשרדהיהלאשאזלהבהירמנת-עלבציטוטמובאהמשפט

התחבורה.במשריהדוארילעניינקהלמחאלאדוא,רמשרדאו

לשחרור '''עמ'בן"ו,במבצדומה "י,תרג"ביצעה '''מלרכ"חטינת ) 4 (

למבצעהגיע .מגיייי,חלקכאשרהעצמאות,במלחמתהמערביליהנל
 .....הכונהוכאן ,"סנשחנה"לשעברההעפלהבספינתהיםבירך
 .היסמןחטיבהעל'ידיזית'חתגבורולתרגללחזור

החי"רבחטיבותיל.גלתרהנוגעיםמסמכיםממספרלוקטוות ICהטבל ) 6 (

שהחלו-536מקאו-21מקמכשירישיהיונרשםי"נבעת"ו,ו"נ'ןנו"

שבע,בחטיבה . 21המק·אתולהחליףלמערךלהיכנס 1950בשנת

 • 19המק·ריימכשלשהגדולמספרםבולטמשוריינת,כידועשהיתה

לצורך . nאחת'שדהמרכואףהציו,ברשימתהיתה ICשל iמענ'מן

הש'משנהתוחיייבכמהנצייןבטבלה,הקשרציויכמויותהבנת
 :כתרגילחטיבה'כלתתפה

/ 

IC . ופלוגתנ"טגוניות 2ר,"חיגדויי 3השתתפו "כרמלו"מחטיבת

כביות.מרגמות

אחר.ר"חיגדויהשתתף Hרוש,'סי"מחטיבתב.

 .כבדותמרגמותופלוגתאחדחי"רגדודהשתתפו 17מחטיבה.ג

 .נ"טוגונדתאחדחי"רגיודהשתתפו "הראל"מחטיבתד.

ונ"מט"נגונרות 2ר,"חיגיודי 3השתתפו "יפתח"מחטיבתה.

 .כבדותמרגמותופלוגת

מ Hוננ"טתוגונד 2 ,ר"חיגדויי 3השתתפו '''תיקר"מחטיבתו.

 .כבדותמרגמותופלוגת

עםהופיעושבעוחטיבה '''בעת"ג ,'''גולנ"הסדירותהחטיבותז.

 ',''כרמל"חטיבתכמושלהןהיחיזותכל

רי.עימ' ל//סא"יעחתומה ,"ך~צנ"בתיק , 50091005מס'תעודה ) 8 (

) 7 ( I( ידניתכצורהופעלו" 1950בשנתהאזרחייםשהמרכזיםלשכוחין

העדרבשל ,חבורה'התבמשרדהדוארמחלקתשלמפעילי'רכזתעל-ידי

 .כיוסלנוהמוכרתכלל"ארציתאוטומטית _רשת

 ."דמ"צקבתי , 50101205מס'תעודה ) 8 (

 ."צמך"בתיק , 50101505מסיזה,תע ) 9 (

באוקטובר 22-15בימיםבוצע "אבו"יאו "תוכהמעשר"מבצע ) 11 ((

 .ישראללמדינתוצרפווותאחרריש ,רהנצובנגל"להצ,פרץבו , 1948

נלכיהבו ,הפלןג 'כיס"נוצרו כi.בש·רבאנכבשהמבזעביותו

שביתת-הסכםלחתיכ:ועימכותרתשנשארהמזרית,"י"רמטינת

ס.'נ!רלמלשראיביןהנשק

«> 
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ביוםבמטכ"להפיקודמוצבשלהקשרמערכחחיסול •

 .ימים 9ועודה-ע'

ועידה-ע'בירםמגךל-גךבמרחבהקשרמרכזחיסרל •

ימים. 6

מיוםהחללאזרחיםמוחרמוחומרכזותקורסהחזרת •

הפיקוריםביןישירמגעכאשרימים, 9יערדה-ע'

ימים. 6רערד '~"המירםירפסקבמרחבהדוארלאנשי

באך-אחזקהלמרחבקשרשיררתייפסיקהדררםפיקרר •

ימים, 6רערדה"ע'מירםשבע

זמניםליחלפירלמחסניםלבסיסיםקשרצרוךהחזרת •

ב-ע'הראשרןהראהארטילריהגדרדכאשרמפורט,

וערדב-ע'האחררנה,היא '''למרכ''רחטיבתימים 6רערד

ימים. 8

C כוכיי

הרמטכ"לשרוכסםמירחדתיוםמפקרדתבקטעיםנסיים

בשעה 1950רבר,באוקט 22ב"הגדול,צה"לתרגילסירםלרגל
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בצבאובים,באוירביבשה,צה"ל"חיילי

ישראל,משטרתשוטריובמילואים,הסדיר

 !ההתנוננותשירותאנשי

חיילימרביתאתצה"לישחררומחרהיום
משך ...הסתיולתמרוושנייסהמילואים

הנדו·המבצעיםאחדאת(ביצעו)ימיםשבעה

בריוקסייםמאזצה"לבתילדיתביותר 'לים
-והמפוארהנדולמבצעואתשנתייםלפני

מבצע(את)-ימיםשבעההואאףשנמשך

צבאבמינירצבאנוהחלבן ) iסחמכות",("עשר

 ...הנגבלשחרורהדרךאתופילסמצרים
כלאתשנילהבזהביותרהצליחהתמרוו

הליקוייםידיעת ...ושכלולתיקווו'טעואשר

שיוכלכךיצח"ל,לפיקודהכרחיתנאיהיא

 ...הצבאשלכושרואתולשכלללהמשיך
נדולהיהמכםואחדאחדלכלשנגרםהסבל

עמי·כולת,יאתהיוםביצרנולשוא,היהולא

דבר'האתעתהנאמר ...תנופתנווכושרדתנו

"איש-כל'מיותרלשמוערוציםשאתם

ישראל".לאןחליך
)-( 

רב-אלוףידיו, "
ל Hרמטכ

שווייםהטוות

 16ב'שפורסמה ,ן'ך' "רב'אלוף ..הרמטכ"לשלהיוםפקודתמתוך ) 1 (

בתיק , 50101605ינסיתעודהתשי"א),בחשון 'ה( 1950באוקטובר

צמך". ..

 , 1950בספטמבר 19מ' , 1 ' 0176ראשי,קשרקציןמפקדתשלמסמך ) 2 (

 lדךו,גומ'רס"גביידחתומה"צמך",בתיק , 50091905מס'תעודה

אכ"א.ראשאלוף,כיום(מוט'ק),

) S ( תקשורתמשרדהיהלאשאזלהבהירעל'מנתבציטוטמובאהמשפט

התחבורה.במשריהדוארלעניינימחלקהאלאדואר,משרדאו

לשחרור '''מע'ןב"במבצ,ודומה"תרג'ל"ביצעה"גרמל'''חטינת ).(

למבצעהגיעמגדידיהחלקכאשרהעצמאות,במלחמתהמערביהנל'ל

-'"הכונהוכאן ,סנש""חנהלשעברההעפלהבספינתהיםבדרך
הים.מןחטיבהעל'ידיחזיתתגבורולתרגללחזור

החי"רבחטיבותלתרגיל.הנוגעיםמסמכיםממספרלוקטוהטבלאות ) 6 (

שהחלו 536מק"או 21מק"מכשירישיהיונרשםו"נבעת''',"גוךני"

שבע,בחטיבה . 21המק"אתולהחליףלמערךלהיכנס 1950בשנת

 . 19המק"מכשירישלהגדולמספרםבולטמשוריינת,כידועשהיתה

לצורךאחח.מרכות"שדהאףהציודברשימתהיתהשלאמעניבן;

הש"משנהיחידותבכמהנצייןבטבלה,הקשרציודכמויותהבנת

 :כתרגיל'חטיבהכלתתפה

ופלוגתנ"טגונדות 2חי"ר,גדודי 3השתתפו"גרמל'''מחטיבתא.

כבדות.מרגמות

אחד.חי"רגדודהשתתף"'רושל'ט"מחטיבתב.

כבדות.מרגמותופלוגתאחדחי"רגדודהשתתפו 17מחטיבה.ג

נ"ט.וגונדתאחדחי"רגדודהשתתפו"הראל"מחטיבתד.

ונ"מנ"טגונדות 2חי"ר,גדודי 3השתתפו"'פתח"מחטיבתה.

כבדות.מרגמותופלוגת

מ Nוננ"ט mגונד 2חי"ר,גדודי 3השתתפו '''ת'רק"מחטיבתו.

כבדות.מרגמותופלוגת

עםהופיעושבעוחטיבה"גבעת''' ,'''נלוג"הסדירותהחטיבותז.

 ."'למ"גרחטיבתכמושלהןהיחידותכל

 '.רע'מ'סא"ל '''עחתומה ,"ד~נצ"בתיק , 50091005מס'תעודה ) 6 (

ידניתבצורההופעלו 1950בשנתהאזרחייםשהמרכזיםלשכוחאין ) 1 (

העדרבשלהתחבורה,במשרדהדוארמחלקתשלמפעילי"רכזתעל"ידי

כיום.לנוהמוכרתכלל'ארציתוטומטית IC ,רשת

צמך"."בתיק , 50101205מס'תעודה ) 8 (

"צמד".בתיק , 50101505מס'תעודה ) 9 (

באוקטובח 22-15בימיםנוצע"'ואב"אוהמגוח""עשרמבצע ) 10 (

'שראל.למדינתוצרפואותושיחררהנצור,לנגב,צה"לפרץבו , 1948

נלכדהבו ,ו:פלוג"כיס"ונוצר .iבאר"שגןנכבשהמבזעבאותו

שביתת"הסכםלחתימתעדמכותרתשנשארהמזרית,חי"רחטיבת

ם.'למצרישראלביןהנשק

<J:> 



-"גלי-צה"ל"

הטכניההיבטננו

 ...שלשיפןרה

הצבאיתהשידורתחנת·

גביסא"למאת

"גלי-צה"ל"הצבאיתהשידורלתחנת ) 1 (שניםחצי-יובלמלאועתהזה

בשםהאולפןמןהחיבשידורואףהמאמריםהכתבות,אותםבכל ,ומשום-מה

הטכניהאגףהכליםאלנחבאהאירוע,לרגלשפורסמו ) 2 (מספרים""ןתיקים

 .שידןראיןןשבלעדיהםבכלשידםהטכנאיםעשרותאותםקרי,התחנה,של

אופןאתפופולרית,בלשןןבמקצתולהבהירלהאירמנסהזןכתבה
"גלי-צה"ל"שלהראשןניםהצעדיםעלןמספרתמח,דשידןרתחנתשלפעולתה

מאידך. ) 3 (העצמאןת,במלחמת

זו.רשימתנןמןקדשת"גלי-צה"ל"לטכנאי

שירורתחבתמרכיבי

המרכיבותה"לבנים"אתלהביןעלינוובראשונהבראש

 :שלושכידוע,הן,ואלוהשידורתחנת"בניין"א:ת.

תפעולית."לבנה"-התחנה""מפעילי 0

Q טכנית."לבנה"-המשדריםתחנת

טכנית."לבנה"-האולפנים 0

בתיאורונתחילהמרכיביםמשלושתאחדכללהלןנתאר

משתיבהרידהבמהשונההתחנה","מפעילישלח"לבנה"

 .האחרותלבנים" ...ה

 "התחנה"מפעילי .fנ

התפקודאתההולםהשםזהואיןשייתכןונאמר,נקדים

שדרים,בקריינים,הואשהמדוברנצייןכןועלהזה,המרכיבשל·

ועוד.זמריםסופרים,והארגון,המינהלעובדיהמוסיקה,אנשי

המיוצריםהקולותו/אןשלהםשקולותיהםאלהכלבקיצור,

אתמהויםהקלטהואמצעינגינהכליבאמצעותעל-ידיהם

לתאררשימתנוכונתמהאולפן.המשדרתהתחנהשליתתבנה

נצייןועל-כן ,"ב"בנייןוהשלישיתהשנייהה"לבנה"אתבעיקר.

התהילהבכלכמעטמשום-מה,זוכה,"המפעילים"שקבוצתרק

היתהבפתיחה,שהוזכר"הותיקים"בשידור·אפילוןהפרסום,

מספרהראשון,התחנהממפקדמורכבתשבאולפןהחבורה

 ).אחד,(ןטכנאיורקמפעילים

המשדריםתחנת .fנ

מןקילומטריםמספרמרוחקיםלהיותחייביםהמשדרים

צריךהתוכניותאתהמשדרהגורםאחרות,במיליםהאולפנים,

100 

קשרורקהתוכניותאתוהמגישהמפיקמהגורםמרוחקלהיות

(וההיכרויותהטלפונילקשרבנוסףביניהם,מקשרטלפוני

קוי-מספרעודמחבריםכמובן)הטכנאים,שביןהאישיות

קוי-שידורבאמצעותהמשדרים,לתחנתהאולפניםביןשידור

במקלטהמאזיןשומע(שאותןהתוכניותאתמעביריםאלה

מוזנתהמשדריםבתחנתהמשדר,אלהאולפןמןהרדיו)

וזהבתחנהימזסוייםלמשירהאולפן iמשהגיעההתוכנית

הספקישמשדרשלכלכיוןגלי-האתר.מעלאותהמשדר
במקומותמשדריםמספרלפזרמקובלמוגבלים,שידורועצמת

למשל,כךהמדינה,מרחבכללכיסויהארץעל-פנישונים

בקרית "ישראל"שידורישלכאלהמשדריםפזוריםבארץ

מקומייםמשדריםמספרועודבדרוםבאילתבצפון,שמונה

האוכלוסיה.לכלהרדיולתןכניותטובההאזנההמאפשרים

לפרט(בלי "ל"צה-"גלישלמשדריםגםפזוריםאגב,כמוהם

תחנתשלידלציין,כדאי .)הצבאיותהתחנותמיקוםאת

זאתאולפנים.לאואףרדיומקלטילהציבאסורמשדרים

-(,,סותמת"מכסההמשדריםמןהיוצאתהשידורשעצמתכיון
ועוד .) 1ציור(ראה )"(הקרובהסביבתהאתמקצועית)בלשון

וכמעטשיהיה,מקובלזהאיןהמקצועי.בתחום jאחךהבהרה

הטכ-ולמשדרים.לאולפניםמשותףארגוניטכנימינהלשאין

לרובמכתיבותמשדריםבתחנתמשתמשיםשבהןנולוגיות

מתחוםשונהיהיהוהטכנאיםהמהנדסיםשלההתמחותשתחום

האולפנים.שלבתיאוריית-השמעשעיסוקםאלהשלההתמחות

האןלפניםטכנאי •

השידורתחנת "ב"בנייןהמךכזיתה"לבנה"להערכתנו, ,זו

הטכני.המוקד-האולפןגרעיןשללב-ליבונרקםוסביבה

-"גלי-צהייל"

הטנביההיבטו Iנ

 ...שלשיפורה

הצבאיתהשידורתחנת

גביסא"למאת

"גלי-צה"ל"הצבאיתהשידורלתחנת ) 1 (שניםחצי-יובלמלאועתהזה

בשםהאולפןמןהחיבשידורואףהמאמריםהכתבות,אותםבכלומשום-מה,

הטכניהאגףהכליםאלנחבאהאירוע,לרגלשפורסמו ) 2 (מספרים""ותיקים

שידור.איןושבלעדיהםבכלשידםהטכנאיםעשרותאותםקרי,התחנה,של

אופןאתפופולרית,בלשוןבמקצתולהבהירלהאירמנסהזוכתבה
"גלי-צה"ל"שלהראשוניםהצעדיםעלומספרתמח,דשידורתחנתשלפעןלתה

מאידך. ) 3 (העצמאות,במלחמת

זן,רשימתנןמוקדשת"גלי-צה"ל"לטכנאי

שירורתחבתמרכיבי

המרכיבותה"לבנים"אתלהביןעלינו .ובראשונהבראש

 :שלושכידוע,הן,ואלוהשידורתחנת"בניין"א:ת

תפעולית,"לבנה"-התחנה""מפעילי 0

טכנית,"לבנה"-המשדריםתחנת tנ\

טכנית."לבנה"-האולפנים 0

בתיאורונתחילהמרכיביםמשלושתאחדכללהלןנתאר

משתירבהבמידההשונההתחנה","מפעילישללבבה" IIה

האחרות.לבנים" ...ה

החחנה""מפעיליגו-

התפקודאתההולםהשםזהואיןשייתכןונאמר,נקדים

שדרים,בקריינים,הואשהמדוברנצייןכןועלהזה,המרכיבשל

ועוד.זמריםסופרים,והארגון,המינהלעובדיהמוסיקה,א:נשי

המיוצריםהקולותו/אושלהםשקולותיהםאלהכלבקיצור,

אתמהויםהקלטהואמצעינגינהכליבאמצעותעל-ידיהם

לתאררשימתנוכונתמהאולפן.המשדרתהתחנהשליחהתכנ

נצייןועל-כןב"בניין",והשלישיתהשנייהה"לבנה"אתבעיקר

i התהילהבכלכמעטמשום-מה,זוכה,"המפעילים"שקבוצתק

היתהבפתיחה,שהוזכר"הותיקים"בשידור·אפילוןהפרסום.

מספרהראשון,התחנהממפקדמורכבתשבאולפןהחבורה

 )-אחד.('טכנאיורקמפעילים

המשדריםחחנתגו-

מןקילומטריםמספרמרוחקיםלהיותחייביםהמשדרים

צריךהתוכניותאתהמשדרהגורםאחרות,במיליםהאולפנים.

100 

קשרורקהתוכניותאתוהמגישהמפיקמהגורםמרוחקלהיות

(וההיכרויותהטלפונילקשרבנוסףביניהם.מקשרטלפוני

קוי-מספרעודמחבריםכמובן)הטכנאים,שביןהאישיות

קוי-שידורבאמצעותהמשדרים.לתחנתהאולפניםביןשידור

במקלטהמאזיןשומע(שאותןהתוכניותאתמעביריםאלה

מוזנתהמשדריםבתחנתהמשדר.אלהאולפןמןהרדיו)

וזהבתחבהד7נזסוייםלמשדרהאולפן iמשהגיעההתוכנית

הספקישמשדרשלכלכיון .גלי-האתרמעלאותהמשדר

במקומותמשדריםמספרלפזרמקובלמוגבלים,שידורועצמת

למשל,כךהמדינה.מרחבכללכיסויהארץעל-פנישונים

בקריתישראל""שידורישלכאלהמשדריםפזוריםבארץ

מקומייםמשדריםמספרועודבדרוםבאילתבצפון,שמונה

האוכלוסיה.לכלהרדיולתוכניותטובההאזנההמאפשרים

לפרט(בלי"גלי-צה"ל"שלמשדריםגםפזוריםאגב,כמוהם

תחנתשלידלציין,כדאיהצבאיות).התחנותמיקוםאת

זאתאולפנים.לאואףרדיומקלטילהציבאסורמשדרים

-(,,סותמת"מכסההמשדריםמןהיוצאתהשידורשעצמתכיון
ועוד .) 1ציור(ראה )' 0 (הקרובהסביבתהאתמקצועית)בלשון

וכמעט ,שיהיהמקובלזהאין .המקצועיבתחום Jאחרהבהרה

הטכ-ולמשדרים.לאולפניםמשותףארגוניטכנימינהלשאין

לרובמכתיבותמשדריםבתחנתמשתמשיםשבהןנולוגיות

מתחוםשונהיהיהוהטכנאיםהמהנדסיםשלההתמחותשתחום

האולפנים.שלבתיאוריית-השמעשעיסוקםאלהשלההתמחות

יםהאולפנטכנאי ..

השידורתחנתב"בניין"המרכזיתה"לבנה"להערכתנו,זו,

 .הטכניהמוקד-האולפןגרעיןשללב-ליבונרקםוסביבה



כבלי-כלמנותביםתקשורתית,צומתהמהוהזה,טכנילמוקד

ולתפקידיםלמוסיקה(לדיבור,השוניםהאולפניםשלהתקשורת

מתחנתכבלי-השידורגםאליומגיעיםכמו-כןבוספים).

החדשות,שידוריאתהמוליכיםהכבליםאותםהמשדרים,

אזרחיםשלקוי-הטלפוזמגיעיםלכאןהתוכניות.ויתרהבידור

בהתאםמנותביםהםומכאזהשונותבתוכניותהמצלצלים

בהםרדיו,מכשיריגם'נמצאיםבמוקדכאן,התוכנית.ליעוד

ניידותעםאמצעיובלתיישיררדיובקשראנשיועומדים

שידורלמוקדיקשוריםהםמכאזב;,אי-שם".המפוזרותשידור

 ,"הימיםשלושת"צעדתבשידור"למשלכמואחרים,ואולפנים

לצורךבמיוחדשהוקמוצומתי-קשרמספרעםהמוקדקשור

צועדיםמראייניםשםל'רושל'ט.העוליםבציריםהצעדהשידור

תיאורכאזעדלרדיו.שלוםדרישותחיבשידורושולחים

באולפזהטכאניםפעולתלתיאורומכאזהמוקדלפעולתקצר
ןעבודתם.
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 :rכקרא

לrכשדר)(הםrכוךםתוםשטח @

יכםויאיזורי )-- '\
J _' . 

מיקרופוני>!ם :כמואלקטרוניים,םיאביזראולפזשידורלכל

אשרועוהנגינהכלישונות,למשימותשונותברגישויות

מחדרמשלו.בקרהחרךצמודאולפןלכלמציודו.חלקמהוים

ושולחמנתב,שמכין,הטכנאיעל-ידיהשידורנשלטהבקרה

הדרוש:ו.באיכותלמוקדהשידוראתלבסוף

 .בתחוםבאולפןהטכנאיעל-ידינעשותדומותפעולות

החוזרתהשמעתההרצתה,התכנית,"בישול"ההקלטה.

והתיאוםהטכניתאיכותהולהטבתהמפעיליםלביקורת

לשידור(הסרט)התוכנית"הכנסת"לפניזהכלהאלקטרוני.

-היאוהכרחית-בלתי-נמנעתפעולההמאזינים.לקהלהחוצה,

על-מנתפריטיו,אלפיעלהציודושמירתהתחזוקההטיפול,

שעתבכלממנוהנדרשותהטכניותבמשימותלעמודשיוכל

בציוהלטיפולמעבדהקיימתאלהכלבצדבאולפן.פעולה

ושיטותתחזוקהלדרגיבהתאםעונתי,וטיפולשוטףטיפול

 .אולפניםלציודמיוחדותטיפול
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למשדר.הקרובההסביבה ,"סתימת"- 1צירר
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כבלי-כלמנותביםתקשורתית,צומתהמהוהזה,טכנילמוקד

ולתפקידיםלמופיקה(לדיבור,השוניםהאולפניםשלהתקשורת

מתחנתכבלי-השידורגםאליומגיעיםכמו-כןנופפים).

החשדות,שידוריאתהמוליכיםהכבליםאותםהמשדרים,

אזרחיםשלקוי-הטלפוןמגיעיםלכאןהת;כניךת.ויתרהבידור

בהתאםמנותביםהםומכאןהשונותבתוכניותהמצלצלים

בהםרדיו,מכשיריגםנמצאיםבמוקדכאן,התוכנית.ליעוד

ניידותעםאמצעיובלתיישיררדיובקשראנשיועומדים

שידורלמוקדיקשוריםהםמכאןב"אי-שם".המפוזרותשידור

הימים",שלושת"צעדתבשידורלמשל,כמואחרים,ואולפנים

לצורךבמיוחדשהוקמוצומתי-קשרמפפרעםהמוקדקשור

צועדיםמראייניםשםל'רושל'ס.העוליםבציריםהצעדהשידור

תיאורכאןעדלרדיו.שלוםדרישותחיבשידורושולחים

באולפןהטכאניםפעולתלתיאורומכאןהמוקדלפעולתקצר

ועבודתם.
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מךורא:

למשדר)(הםמוךםתוםשטח @

 ,_/ . 'ום['א'זור' )--',

מיקרופוני"ם :כמואלקטרוניים,אביזריםשידוראולפןלכל

אשרועו,ךנגינהכלישונות,למשימותשונותברגישויות

מחדרמשלו.בקרהחדךצמודאולפןלכלמציודו.חלקמהוים

ושולחמנתב,שמכין,הטכנאיעל-ידיהשידורנשלטהבקרה

הדרושה.באיכותלמוקדהשידוראתלבפוף

בתחוםבאולפןהטכנאיעל-ידינעשותדומותפעולות

החוזרתהשמעתההרצתה,התכנית,"בישול"ההקלטה.

והתיאוםהטכניתאיכותהולהטבתהמפעיליםלביקורת

לשידור(הפרט)התוכנית"הכנפת"לפניזהכלהאלקטרוני.

היא·והכרחיתבלתי-נמנעתפעולההמאזינים.לקהלהחוצה,

על-מנתפריטיו,אלפיעלהציודושמירתהתחזוקההטיפול,

שעתבכלממנוהנדרשותהטכניותבמשימותלעמודשיוכל

בציוהלטיפולמעבדהקיימתאלהכלבצדבאולפן.פעולה

ושיטותתחזקוהלדרגיבהתאםעונתי,וטיפולשוטףטיפול

אולפנים.לציודמיוחדותטיפול

--~ 

/' ---/ 
/ 

/ 
I 
I 
\ 

"" ~ 
~ 
~ 

--- -

למשדר.הקרובההסביבה"סתימת"- 1ציור
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היוצאיםהחץוטכנאיהםהטכניבאגףמבוטללאנוסףגורם

צועילב ,לאולפןמחוץלמבצעיםוכתביםקריינים ,שדריםעם

,ל"הצלמבצעינילויםאלההשטח.מן "'חיים"שידורים
השידור.תחנתעל-ידיהנסקרים ,מיוחדיםולאירועיםפעולותל

ומאפשרהאולפןעקרונותאתמיישםהטכניהגורם ,בשטחכאן
שידוראולפןלאולפן. ,המוקדאלתוכניתםאתלהעבירשדריםל

תהליךלכ"זi"אמתאר 3ציורואילו 2בציורנראהעקרוני
מלבנים.'במרשםהשידרר

ב'פ(ואן 'א (ופןא

חדר

~ 
רחד !חדרחרר

jJ "אכנןכ ("ר,רא'כנןכ (ר' 

l פה' jJ זרכמהחן' J 
] 

 lר,ד)מן(ה
l 

jJ C אר. 

z::z::z:::z::z. ,חכ'ןכזר'ר

רמשרו

עקרוני,מרשם-שידוראולפו- 2וריצ

"גלי-צה"ל"תחבתשלסיפורה
תחנתתפעולאודותאיתנומשותףבסיסלקוראכאשר ,עתה

ראשיתהלתיאורלעבורנוכל ) ...אחתרגלעל(ואפילושידור

 .'ןצה"ל.גלי-;,תחנתשל

בארץ-ישרא,להראשונההעבריתהצבאיתהשידורתחנת ...

ארגוןשלהעבריתהמחתרתקולבשידורבהצלחההופעלה
הפעילול" IIלי-צה'ג/'שלהראשוניםשטכנאיהומכיון ;וההגנה"

שנקדישהצדקמןהקשר,שירותבמסגרתהמחתרת,שידוריאת

שורות.מספרלהם

בשנתהבריטיתהממשלהעל-ידיהלבן""הספרפורסםכידוע
שלגורמי-יסוד .בשניאותנולהגבילהיתהומטרתו 1939

 :הצ~וניהמפעל'

לארץ-ישראל.העוליםהיהודיםמספרהגבלת •

ישוב.נקודות .והקמתקרקעותברכישתהגבלות •

בארץה~הודיהישובהחל "'הלבן,/הספרגזירותעלבתגובה

הקשררות"שיבאמצעות ,"נהגה"הוארגוןמחאהקולותלעורר,
מחאהקול , 1940במרץ-13המאזלשדרהחל ,שבמחתרת

 ,קרי ,מאחוריהןהעומדיםונגדהגזירותנגדגלי-האתרמנול

שודרו ,הפרעהלאלוביומויוםמדי .הבריטיהמנדםממשלת

משדר( "מ"מזוודהבוצעו ) 6 (השידוריםהעבריים.המחאהדברי

לשההסוואהמצורתלובאששמוהקשרשירותמתוצרתנייד

על- ,רצופותדקות-10מיותרלאובמשך )במזוודההמשדר,

 ,הבולשתעל-ידי'שהופעלוהבריטייםוילהגיישמכשירמנת

השידוריםהמשדר.מקוםאתכך--ידילועןוהכיואתוליגלא

 "תרתחבמישראללוש"קבעת , 1940ביוני llה-עדנמשכו

מתלחמליהנגרמצדלהיטליאכניסתעםעתה, 1Z :פומביבעהודי
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ממשלתעםומדוןריב "'באהיהודילישובאיןהשנייה,העולם

הנאצית,רמניהגמולאלנפשהעלאזשעמדה ,היטנירב

ולהגבירלחזור "בא'השליטיםגםהתפנוהמלחמהבתום

עלשירדההשואהלמרות ,לארץי;ךודיםבעלייתמלחמתםאת

הוטב .לאהקרקעותרכישתבענייןגם .באירופההיהודיהעם

ולהשמיעלחזור.איחרלאבמחתרתהעבריהמריל,קומצבנו,

חושדו 1945באוקטובר-4הביוםגלי-האתר,מעלקולואת

שודרו 1930בשעהערבוכלמטר 42 ,בגל ) 7 (השידורים

הרשמיותהשפותבשלוש ,נה""iךגוה "היהודי 'הישובמחאות

בחשאישחולקוכרוזיםואנגלית.בית.ערעברית, :הארץשל

לתושביםקראו ,כרוז)דוגמתלהלן(ראה'היהודיבישוב

כלתשמעלמעןחזקהבעצמה.הרדיו.מקלטי .אתלפתוח

הבולשתנקטובההמשדרתהתחנה :~לו'גיטכניקת .הסביבה
ועל-כןיותר,ומתקדמתמשוכללתנעשתההבריטיוהצבא'

גרמברלשעיהור ,הקשר.שירותטכנאישלמלאכתםקשתה

שלראשיואלקטרוניקה,קשרקציןלימים-לבי~ז)אישי.(

בשירותהטכנאיםמראשיהיורז),(נפתאווזר lונפתליצה"ל

ניידאולפןמעיןשהיה ,התחנהשלבשידוריהשעסקוהקשר .

האלקטרונייםהמכשיריםעל-ידישנרדף ,למקוםממקוםומדלג

 ,-אביבלחלאיזורמחוץאחרותתחנותגםהוקמוהבריטיים.

במגמההראשית,התחנהלשידוריבמקביללפעולההוכנסואשר

למקומותלבםאתתשומתולמשוךהבריטים .אתלבלבל

ם,ישלוריובבחיפהמקומיים'משדריםהוקמו 'ם'לימשונים.

 :המחתרתקןלאתהאלוהעריםיהודיבבטחהישמעולמען
.(8(תש" "בוע]-חלם-שמיר" (:i ( 

אולפן

נ"ו

u u 

ז
וח jJ 'הפהאולפן

 lהמשדהמרכז'
בתחנה

 ..(המוריד)

השידור,תחליך- 3ציור

 ) 29רוונםברח'(מדירת-גג,-אביבלמת ,כאמור ,פעלההתחנה

מתקרבים,קביםוהעהבריטייםהגילוימכשיריהיושר.וכא

למשדרומשםברנרבגבעתלמשדרועוברנפסקהשידור.היה

 .ומנסיםהדילוגיםאחרעוקביםהיוהבריטיםהשלושה,בגבעת
שימושכוללשידור,בשעתחם"עלהתחנהאתלתפוס"

 .לשואאך ,השידורים .לגילויבמטוסים

 ,העצמאותמלחמתשללראשיתהונעבור"נקפוץ"מכאן

הזמןשהגיעיואישנפחאהחליטו 1948יוניבחודשכאשר

כדוגמתבידור,לצורכיצבאיתשידורתחנתל"לצהלהקים

השידור"תחנתעמדהאתנפשלעיניולנגדהבריטי,הצבא

היוצאיםהחץוטכנאיהםהטכניבאגףמבוטללאנוסףגורם
לביצועלאילפן,מחוץלמבצעיםוכתביםקרייניםשדרים,עם

צה",ללמבצעינילויםאלההשטח.מן'חיים""שידורים

השידור.תחנתעל-ידיהנסקריםמיוחדים,ולאירועיםלפעולות

ימאפשרהאולפועקרונותאתמיישםהטכניהגורםבשטח,כאן
שידוראולפןלאולפן.המוקהאלתוכניתםאתלהעבירלשדרים

תהליךכלאתמתאר 3ציורואילו 2בציורנראהעקרוני

מלבנים.במרשםהשיחר

ב'ךפו 1אא'ךפו 1א

חדר

~ 
חדר Vחדרחדר

רור"וטכנא'יור"ו
V 'טכנא

~ 

l המרכז'ח 1הפ'יוJ 
I 

רוד) 1(המ

I 
l 

ז::ר/רא

זכוכ'ח~ןר'ר

ךמשדר

עקרוני.מרשם-שידוראולפו- 2ציור

"גלי-צה"ל"תחבתשלסיפזרה
תחנתתפעולאודותאיתנומשותףבסיסלקוראכאשרעתה,

ראשיתהלתיאורלעבורנוכל ) ...אחתרגלעל(ואפילושידור

,;גלי-צה"ל':תחנתשל

בארץ-ישרא.להראשונההעבריתהצבאיתהשידורתחנת ...

ארגוןשלהעבריתהמחתרתקולבשידורבהצלחההופעלה

הפעילו"גלי-צה"ל"שלהראשוניםשטכנאיהומכיון ;Jההגנה"

שנקדישהצדקמןהקשר,שירותבמסגרתהמחתרת,שידוריאת

שורות.מספרלהם

בשנתהבריטיתהממשלהעל-ידיהלבן""הספרפורסםכידוע
שלגורמי-יסודבשניאותנולהגבילהיתהומטרתו 1939

 :הציוני'המפעל

לארץ-ישרא.להעוליםהיהודיםמספרהגבלת •

ישוב.נקודות .והקמתקרקעותברכישתהגבלות •

בארץהיהודיהישובהחלהלבן""הספרגזירותעלבתגובה

הקשרשירותבאמצעותה"הגנה",וארגוןמחאהקולותלעורר'

מחאהקול , 1940במרץ-13המאזלשדרהחלשבמחתרת,

קרי,מאחוריהן,העומדיםונגדהגזירותנגדגלי-האתרמעל

שודרוהפרעה,וללאביומו'זוםמדיהבריטי.המנדטממשלת

(משדרמ"מזוודה"בוצעו ) 6 (השידוריםהעבריים.המחאהדברי

שלההסוואהמצורתלובאששמוהקשרשירותמתוצרתנייד

על-רצופות,דקות-10מיותרלאובמשךבמזוודה)המשדר,

הבולשת,על-ידישהופעלוהבריטייםהגילוישמכשירימנת

השידוריםהמשדר.מקוםאתועל-ידי-כךהכיווןאתיגלולא

במחחרח"ישראלש"קולבעת , 1940ביוני-11העדנמשכו

למלחמתיהגרמנלצדאיטליהכניסתעם~זzעתה,בפומביהודיע
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ממשלתעםומדוןריבבא'"היהודילישובאיןהשנייה,העולם

הנאצית.גרמניהמולאלנפשהעלאזשעמדה ,בריטניה

ולהגבירלחזור '''אבהשליטיםגםהתפנוהמלחמהבתום

עלשירדההשואהלמריתלארץ,י;ךודיםבעלייתמלחמתםאת

הוטב .לאהקרקעיתרכישתבענייןגםבאירופה.היהודיהעם

ולהשמיעלחזוראיחרלאבמחתרתהעבריהמריקולמצבנו.

חושדו 1945באוקטובר-4הביוםגלי-האתר.מעלקולואת

שודרו 1930בשעהערבוכלמטר 42 .בגל ) 1 (השידורים

הרשמיותהשפותבשלושוה"iןגנה",היהודי.הישוב'מחאות

בחשאישחולקוכרוזיםואנגלית.ער.ביתעברית, :הארץשל

לתושביםקראוכרוז),·דוגמתלהלן'(.ראההיהודיבישוב

כלתשמעלמעןחזקהבעצמה.חרדיומ.קלטיאתלפתוח

הבולשתנקטובההמשדרתהתחנהגילו~'טכניקתהסב'זבה.
ועל-כןיותר,ומתקדמתמשוכללתנעשתההבריטיוהצבא

למברגרישעיהוהקשר.שירותטכנאישלמלאכתםקשתה

שלראשיוא.לקטדוניקהקשרקציןלימים-לביא)(אישי

בשירותהטכנאיםמראשיהיורז),(נפחארייזרונפחליצה"ל

ניידאולפןמעיןשהיההתחנה,שלבשידוריהשעסקוהקשר

האלקטרונייםהמכשיריםעל-ידישנרדףלמקום,ממקוםומדלג

חל-אביב,לאיזורמחוץאחרותתחנותגםהוקמוהבריטיים.

במגמההראשית,התחנהלשידוריבמקביללפעולההוכנסואשר

למקומותלבםתשומתאתולמשוךהבריטיםאתלבלבל

ובירושלים,בחיפהמקומייםמשדריםהוקמולימיםשונים.

 :המחתרתקולאתהאלוהעריםיהודיבבטחהישמעולמען
 ) B (.)ב"שח( " r"חלם-שמיר-בוע

אולפן

נ"ד

0 0 

ז
הפ'רווחהאולפן

המשדר ' rהמרכ
בתחנה

 ..ד) jJ(המו

השידור.תחליך- 3ציור

 ) 29ריינסברח'(מדירת-גג,מחל-אביבכאמור,פעלה,התחנה

מתקרבים,העוקביםהבריטייםהגילוימכשיריהיושר.וכא

למשדרומשםברנרבגבעחלמשדרועוברנפסק.השידורהיה

ומנסיםהדילוגיםאחרעוקביםהיוהבריטיםהשלושה.בגבעת

שימושכוללשידור,בשעתחם"עלהתחנהאת"לתפוס

לשוא.אךהשידורים,לגילויבמטוסים

העצמאות,מלחמתשללראשיתהונעבור"נקפוץ"מכאן

הזמןשהגיעואישינפחאהחליטו 1948יוניבחודשכאשר

כדוגמתבידור,לצורכיצבאיתשידורתחנתלצה"ללהקים

השידור"תחנתעמדהנפחאשלעיניולנגדהבריטי.הצבא



השנייה),העולםבמלחמתהבריטיהצבא(שלהתיכון"למזרח

אותהבאוגוסטקלילות.בתוכניותהגייסותאתמבדרתשהיתה

מחלקתשלהכלליל"מנהלהקשרשירותמנהלפנה ,שנה

צה"ללרשותלהעמידבבקשה ) I.! (והטלגרף"הטלפוןהדואר,

שלילית.היתההתשובההנ"ל.למטרהבינונייםבגליםמשדר

מןקשרציודמשלו.דעםבמקרה,הגיעחושדבאותו

 RCA • 4336מסוגקילו-ווט,רבעשלמשדרגםהרחוק,המזרח

אישר,ביוזמתמוקמואלהכלאולפנים.ציודפריזניכולל

השירותשלהמשדריםבתחנתהקשרשירותוטכאנינפחא

ספ-בראשית )ן oשם.גשהופקעבית-ספרבבנייזרם,בחל-גב

המשדרוגםלפעולהמוכןמאולתראולפןהיה . 1948טמבך

נוצרוהשמעבתחוםרבותטכניותבעיותלשידור.הוכן

ואפילואתרבאותונ~צאווהמשדרשהאולפןמכדכתוצאה

הרי(ולחיילים ...התאניםהשתפרולימים,ורקבנייןבאותו

הקשרשירותביןשבדיוןנזכר,נפחא .)!לשדרהיהצדיד

שםומה" :השאלהלחללנזרקה(והחינוד)ההסברהדשירךת

השםאתבפחאהציעאז,אוז" .הצבאיתהשידורלתחנתיהיה

נשארדיון,באותו 1948בשנתשהתקבלוהשם"גלר-צה"ל"

היום.עד

הקשרשירותמטעםפנימיחדזרהוצא 1949במרץ-14ב

שידוריעלמידעכוללשתוכנובצבא,הקשרקציבימערדלכל

 :הניסיון

הצבאיתהשידורתחנתתחלבמרץ,-19ה"משבת, 0

 .) 1230(משעהנסיוןבשידורי

 . X 4 EA 4 :יהיההתחנהשם •

-6725וקילו-סייקל 1336.25 :בגליםיהידהשידור.תדרי •

 .קילד-סייקל

 :יהידהשידדרזמני 0

 • 0830ועד 063Oמ-א.

 • 1430ודע-1230מב.

 • 2200ועד-2000מג.

דקות.עשרעדחמשכלהנ"לבשםתזדהההתחנה •

השהעאתיסמןוהאחרדןצפצדפים-6מיורכבהזמןאות 0

בדיוק.-המלאה

לדווחמתבקשיםמשרתים,הםבאשרהקשרקציניכל •

בהקדם.השירותלמטההקליטהעלפרטיםולהעביר

בידורית".מדסיקהתשדרהתחנה 0

הטבריתהמחתרתזנוכ

n חJ ה.תe -:"רו f fe ומN ' מרוe, n ר>ןf 

' 6Ne ניו:;D 1 נ::: 6 נ:; ~ ,'ה "en n 

19ה 6e נ:; (6.12.1945) 30 . 

;:נרי.ת 6ה nח.תר !1הח p nk ,ep נ:;

ר 6א r 37-35ה~ pןר k~ריונ, P D'f ~נ:;

) 8200 p -יוfr,?"o ( . 

העברית.המחתרתקולשלכרוזמת( .
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השבייה),העולםבמלחמתהבריטיהצבא(שלהתיכון"למזרח

אותהבאוגוסטקלילות.בתוכביותהגייסותאתמבדרתשהיתה

מחלקתשלהכלליל"מבהלהקשרשירותמבהלפבהשבה,

צה"ללרשותלהעמידבבקשהגט)והטלגרף"הטלפוןהדואר,

שלילית.היתההתשובההב"ל.למטרהביבובייםבגליםמשדר

מןקשרציודמשלוך,עםבמקרה,הגיעחושדבאותו

 RCA • 4336מסוגקילו-ווט,רבעשלמשדדגםהרחוק,המזרח

אישי,ביוזמתמוקמואלהכלאולפבים.ציודפריטיכולל

השירותשלהמשדריםבתחבתהקשרשירותוטכאנינפחא

ספ-בראשית ) lשם.גסשהופקעבית-ספרבבנייזים,בחל-גב

המשדרוגםלפעולהמוכןמאולתראולפן,היה 1948טמבר

בוצרוהשמעבתחוםרבותטכביותבעיותלשידור.הוכן

ואפילואתרבאותוב~צאוהומשדרשהאולפן·מכךכתוצאה

הרי(ולחיילים ...התאניםהשתפרולימים,ורקבבייןאבותו

הקשרשירותביןשבדיוןבזכר,נפחא .)!לשדרהיהצריך

שם"ומה :השאלהלחללבזרקה(הוחיבוך)ההסברהושירזת

השםאתבפחאהציעאז,אוהצבאית?"השידורלתחבתיהיה

בשארדיון,באותו 1948בשבתשהתקבלוהשם"גלי-צה"ל"

היום.עד

הקשרשירותמטעםפבימיחוזרהוצא 1949במרץ-14ב

שידוריעלמידעכוללשתוכבובצבא,הקשרקציבימערךלכל

 :הביסיון

הצבאיתהשידורתחבתתחלבמרץ,-19ה"משבת, 0

 .) 1230(משעהבסיוןבשידורי

 . X 4 EA 4 :יהיההתחבהשם •

-6725וקילו-סייקל 1336.25 :בגליםיהיוהשידור.תדרי •

 .קילו-סייקל

 :יהיוהשידורזמבי 0

 • 0830ועד-0630מא.

 . 1430ודע-1230מב.

 . 2200ועד-2000מג.

דקות.עשרעדחמשכלהב"לבשםתזדהההתחבה •

השעהאתיסמןוהאחרוזצפצופים-6מיורכבהזמןאות 0

בדיוק.-המלאה

לדווחמתבקשיםמשרתים,הםבאשרהקשרקציביכל 0

בהקדם.השירותלמטההקליטהעלפרטיםולהעביר

בידורית".מוסיקהתשדרהתחבה 0

הטברותהזנחתרתזנול
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וניםאשהרראשונימאחדספרמ ,זויויסנלמוסיקתבקשר

שאחד ,)דוקטור",,רדיו(נגר'הרליףלר ,"-צה"ל."גליטכנאישל
ומעירבמעגל"סחור-סחור"הליכההיההראשוניםהתקליטים

 )ן(וים.ימבאותםמאמצינואתמאודפהישיקףזה"שם :רלף

זכרונותיהםלפיכלל"גלי-צה"ל"',שלהראשוןהטכניהצית

הטכניהקצין-שטי;בלאריאל :כמוטכאניםהותיקים,של

 ,) 'N"גלי-צה"לשלהטכניהמנהלבשםאותומכניםהיינו(כיום

אלכם[יסיס,משהכמובן,רזונפתאלביאאישיהתחנהיוזמי

זהרלףהרלינגר.ורלף ) 1 :::(יצחקי)(הוא"אלכם"רביטש,

וזכוריםהיום,ועדהראשוניםימיהמאז "'ל"-צה"גליאתמלוה

המשפחהשלהפרטיב"אולפן"בהם ,הימיםאותםהיטבלו

אתתקליטיםעל-גביו"בישלו"הכינו ,יבתל-אבעירייתבבית

למחתרותתקליטים .גםהוכנוושםירושלים'",ל"קול"התקוה"

תלס-שמיר-בועז","המחתרתבקול ."'אבהלוחמותהעבריות

כלבפתיחתבשפתיהם"התקוה".אתונפתאאישישרקו

 ...שידור

ההכנותכלאחרינעשתה-צה"ל""גלישלהתחנהפתיחת

בספ--24הביוםחיל-הקשר,שלהניסיוןושידוריהארגוניות

הדבריםהושמעובשידור-הבכורהערב.לפנות , 1950טמבר

 :הנאים

ישראל".לההגנהצבאשידורי-גלי-צה"ל"כאן :קר"ן •

תקליט).(מעל-גבי"התקוה" :הנז[ון •

בן-דודמרהביטחוןושרהממשלהראש :ברכהדברי •

גוריון·

ידין.יגאלרב-אלוףהרמטכ"ל :ברכהדברי •

שנשלחרביטש,א'מספרהממשלה,ראששללברכתובקשר

מרגשמאודמעמדזההיה :בירושליס"הזקן"אתל"הקליט

בהקלטה.כמוגםזו,התרגשותנשמעהבן-גוריוןשל'ובקולו

"תחזור :לוואמרבן-גוריוןאתהפסיקעוז,רביטשאזראזאו

בכנסתכמולאהתרגשות,ללא ...הכלעלפעםעודבבקשה

היה.וכד-ורגוע"נינוחאלא ) ...לפאטוס(הכונה

הראשון(הטייפרקורדר)הרשם-קולעלרלףמספרבזכרונותיו

האמ-"בוש"(תוצרת ""סאונד-מירורמסוג ,"ל"גלי-צה ..של

 .)!(שפופרות-20כהכולללמדי,מסורבל"כלי :ריקנית)

הנדרשות,הפעולותלכלושימשבתחנההיחידהיההמכשיר
לשידורולבסוףבאולפןוהכנה"בישול"חוץ,הקלטות :כגון

הסרט.

כיום,"גלי-צה"ל".תחנתשלהראשוניםצעדיההיואלה

אתיותרבהמנגניםשאיןמכל,יותראוליאותהמאפיין

התחנה,כיוןשלמוכרהכל-כדאות-הפתיחה,ואתההמנון

טכניהישג-ברציפותביממה.עות.ש 24משדרתשהתחנה
העבר,זכרונותרקעעלוכמהכמהאחתועלבמיוחדמרשים

בלב.דביממהשעות 4בהשידרועת

כיום "ל"·"גלי-צה

מבקשעציו[',א'מר ,"גלי-צה"ל"תחנתשלהטכניהמנהל

יוםבמלמחתהתחנהשלהברוכהפעולתהאתלהדגיש
 . Iשלאחריה.ובתקופההכיפורים

~ 
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"גלי-תחנתהתארגנההכיפורים,יוםמלחמתוץפרעם

מלחמהשלאפשרותלקראתהשידוריםאתרוךלעצה"ל"

מהחזיתותכתגותקבלתעל-ידימאופייןזהמעיןסיקורקצרה.

ומתקדמיםהכוחותעםהנעיםהכתביםבאמצעותהשונות,

המיקוםואתההתקדמותמידתאתלחזותאפשרותללא ,עימם
שידורמוקדילהקים'אפשרותשאיןכמובן,הכוחות.שלהבא
יאה-הבהכיפוריםיוםמלחמתתנועה.מלחמתבתנאיםיקבוע

זמןנמשכהוהמלחמהלמדיסטטיותהיוהחזיתותחדש.למצב

למצבבהאתםמהירה.בהיערכותצורךהיהיחסית.ממושך

הטכניתמערכת.הבגמישותהרבהמותנההיהוכאןזהחשד

מפוזריםהיוהכתביםהטכנאים.שלהגבוהההמקצועיתוביכולת

ישירקשרללא'ממנוומנותקיםהאולפןמןהרחקבשטח,

מוקדיםשניהוקמוספוריםימיםתודדיווחים.לצורכיואמין

הוצבובמוקדיםבצפון.שלישיומוקד ,בסינחוץלשידורי

החומראתערכוומאולתריםדליםבאמצעיםאשרטכאנים
באותהשהש~דוריםכיוןגתל-אביב.לאולפןושלחוהולשידור

(במטרהישראל"ו"שידוריל"גלי-צה"ל"משותפיםהיוהעת

הכתביםשצותהריבדיווחים),סתירות.אוכפילויותלמנוע

שעות' 24במשדשירותלהםלתתצורךוהיהלמדיגדולהיה
 ,הפסקה.ללאביממה,

 'Aל 'N"גלי:-צהשלהטכניהצותגםעברהתעלהחצייתעם

השלישיהשידודיםאולפןהוקםשםהכבושה,בפאידוהתמקם

השנילמוקדברדיוהכתבותאתהעבירזהאולפןבדרום.

"גלי-צה"ל"לאולפניישירותהעבירווזהסי['בתוככי

 • ) 4ציור(ראהאביב-בתל'שראל"ו"שידורי

המלחמהבעתהכתביםיצאואליהןהמיוחדותהמשימות

מסוגללtזביא.שכתבמזויותרגבוההבאיכותהקלטותחייבו

בצותיםפעםמדישהוחלפוצותי-טכנאיםהתלוולכתבים
וערנותבכושרתמידעמדובשהדשהמוקדים ,כךיב,מתל-אב

האפשרויותכלעמדובתל-אביבהמערכתולרשותגבוהים,

להתרחשותהאירועיס.מעודכןובסמודמידעלמאזיניםלהביא
עבורבמיוחדלשדראמורהצבאיתכתחנהלי-צה"ל""ג

הדרומית,החייליסשבחזיתהתרחקוהמלחמה;;חיילים.בזמן
בסי['"גלי-צה"ל"משדרלשלהשידור'לטווחמעבר'הרחק

טכנאי'לענודתבמקבילמאוד.'נחלשההשידוריםוקליטת

והביאולמשימההמשדריםטכנאינרתמו ,במוקדיםהאולפנים
כוחותשלהשהייהמרחבכלאתשכיסהניי,ןמשדרעימם

מצרים.במרחבר"צה

החייםהשידוריםהיווהמלחמהבזמןהטכניתההצלחהשיא

שידורבציודשמותקןצבאיג/יפעצמם.האירועיםממוקדי

משדרתכשהיאמצריסברחביש"טיילה"שידורלניידתהפד

"דרישותשידוריהתאפשרוכר .יבבתל-אבלאולפןהישר

טכסיכמוהיסטוריים,אירועיםוכןישירבשידורחמות"שלום

-101הבק"מ'הועדותבאוהלהכוחותהפרדתהסכםעלהחתימה

תעלת-סואץשלהמערביתהגדהשל"הבעלות"העברתוטכס

האחרוניםביןהיהל""י-צה"גלשלזהג/יפמ."האולידי

 .מצרייסאתשעזבו

ממלחמתוהחלהשידוריםבמשדחדלשינוייאה.הבהמלחמה

מי'ביממה.שעות 24"גלי-צה"ל"משדריםהכיפוריםי;ם
שעות,-24לשידורשעות-4מזוקפיצה'לעצמושמנתח

הראשוניםמראשוניאחדמפפרזו,ניסוילמוסיקתבקשר

שאחדדוקטור"),(,,רדיונגר'הרלירלף"גלי-צה"ל",טכאנישל
ומעירבמעגל"סחור-סחור"הליכההיההראשוניםהתקליטים

ימים.כיי)באותםמאמצינו,אתמאודיפהשיקףזה"שם :רלף

זכרונותיהםלפיכלל"ו,לי-צה"ל",שלהראשוןהטכניהצית

הטכניהקצין-שטיבלאריאל :כמוטכאניםהותיקים,של

"גלי-צה"ל"),שלהטכניהמנהלבשםאותומכניםהיינו(כיום

אלכסניסיס,משהכמובן,רזונפתאלביאאישינה riהתיוזמי

זהרלףהרלינגר.ורלףכ~י)יצחקי)(הוא"אלכס"רביטש,

וזכוריםהיום,ועדהראשוניםימיהמאז"גלי-צה"ל"אתמלוה

המשפחהשלהפרטיב"אולפן"בהםהימים,אותםהיטבלו

אתתקליטיםעל-גביו"בישלו"הכינותל-אביב,עירייתבבית

H "למחתרותתקליטיםגםהוכנוושםירושליס",ל"קולהתקוה

"תלס-שמיר-בועז",המחתרתבקול .'''אבהלוחמותהעבריות

כלבפתיחתבשפתיהם"התקוה",אתונפתאאישישרקו

 ...שידור

ההכנותכלאחרינעשתה"גלי-צה"ל"שלהתחנהפתיחת

בספ--24הביוםחיל-הקשר,שלהניסיוןושידורידא.רגוניות

הדבריםהושמעובשידור-הבכורהערב.לפנות , 1950טמבר

 :הבאים

לישראל"'.ההגנהצבאשידורי-גלי-צה"ל"כאן :קריין •

תקליט).(מעל-גבי"התקוה" :המנון •

בן-ךוךמרהביטחוןושרהממשלהראש :ברכהךברי •

גוריון·

יךין.יגאלרב-אלוףהרמטכ"ל :ברכהךברי •

שנשלחרביטש,א'מספרהממשלה,ראששללברכתובקשר

מרגשמאודמעמדזההיה :בירושלים"הזקן"אתוהקליט

בהקלטה.כמוגםזו,התרגשותנשמעהבן-גוריוןשל'ובקולו

"תחזור :לוואמרבן-גוריוןאתהפסיקעוז,רביטשאזראזא.ו

בכנסתכמולאהתרגשות,ללא ...הכלעלפעםעודבבקשה
היה.וכך-ורגיע"נינוחאלא ) ...לפאטוס(הכונה

הראשון(הטייפרקורדר)הרשם-קולעלרלףמספר,בזכר-ונותיו

האמ-"בוש"(תוצרת"סאונך-מירור"מפוג ,"ל'"הצ-ילג,"של

 .)!(שפופרות-20כהכולללמדי,מסורבל"כלי :ריקנית)

הנדרשות,הפעולותלכלשוימשבתחנההיחידהיההמכשיר

לשידורולבסוףבאולפןוהכנה"בישול"חוץ,הקלטות :כגון

הסרט.

כיום,"גלי-צה"ל".תחנתשלהראשוניםצעדיההיואלה

אתיותרבהמנגניםשאיןמכל,יותראוליאותהמאפיין

כיון 'התחנה,שלמוכרהכל-כךאות-הפתיחה,ואתההמנון

טכניהישג-ברציפותביממה,שעות 24משדרתשהתחנה

העבר,זכרונותרקעעלוכמהכמהאחתועלבמיוחדמרשים

בלב.דביממהשעות 4בהשידרועת

כיוס,זגלי-צה"ל"

מבקשעציוני,א'מר"גלי-צה"ל",תחנתשלהטכניהמנהל

יוםבמלמחתהתחנהשלהברוכהפעולתהאתלהדגיש
 Iשלאחריה.ובתקופההכיפורים
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"גלי-תחנתהתארגנההכיפורים,יוםמלחמתפרוץעם

מלחמהשלאפשרותלקראתהשידוריםאתלערוךצה"ל"

מהחזיתותכתבותקבלתעל-ידימאופייןזהמעיןסיקורקצרה.

ומתקדמיםהכוחותעםהנעיםהכתביםבאמצעותהשונות,

;:דמיקוםואתההתקדמותמידתאתלחזותאפשרותללאעימם,
שידורמוקדילהקיםאפשרותשאיןכמובן,הכוחות.שלהבא

הב-יאההכיפוריםיוםמלחמתתנועה.מלחמתבתנאיקבועים

זמןנמשכהוהמלחמהלמדיסטטיותהיוהחזיתותחדש.למצב

למצבבהתאםמהירהבהיערכותצורךהיהיהסית.ממרזtוך

הטכניתהמערכתבגמישותהרבהמותנההיהוכאןזהחשד

מפוזריםהיוהכתביםהטכנאים.שלהגבוהההמקצועיתוביכולת

ישירקשרללאממנוומנותקיםהאולפןמןהרחקבשטח,
מוקדיםשניהוקמוספוריםימיםתוךדיווחים.לצורכיואמין

הוצבובמוקדיםבצפון.שלישיומוקד ,ינבסחוץלשידורי

החומראתערכוומאולתריםדליםבאמצעיםאשרטכאנים

באותהשהש~דוריםכיוןיב.כתל-אבלאולפןושלחוהולשידור
(במטרהישראל"ו"שיךוריל"גלי-צה"ל"משותפיםהיוהעת

הכתביםשצותהריבדיווחים),סתירותאוכפילויותלמנוע

שעות 24במשךשירותלהםלתתצורךוהיהלמדיגדולהיה
 ,הפפקה.ללאביממה,

"גלי-צה"ל"שלהטכניהצותגםעברהתעלהחצייתעם

השלישיהשידוריםאולפןהוקםשםהכבושה,בפאיךוהתמקם

השנילמוקדברדיוהכתבותאתהעבירזהאולפןבדרום.

"גלי-צה"ל"'לאולפניישירותהעבירווזה ,סינבתוככי

 • ) 4ציור(ראהבתל-אביבישראל"ו"שיךורי

המלחמהבעתהכתביםיצאואליהןהמיוחדותהמשימות

להביא.מפוגלשכתבמזויותרגבוההבאיכותהקלטותחייבו

בצותיםפעםמדישהוחלפוצותי-טכנאיםהתלוולכתבים

וערנותבכושרתמידעמדובשהדשהמוקדיםכךיב,מתל-אב

האפשרויותכלעמדובתל-אביבהמערכתולרשותגבוהים,

האירועים.להתרחשותובסמוךמעודכןמידעלמאזיניםיא,להב
עבורבמיוחדלשדראמורהצבאיתכתחנה"גלי-צה"ל"

הדרומית,שבחזיתהחייליםהתרחקוהמלחמהבזמןהחיילים.

בסיני"גלי-צה"ל"משדרישל'השידורלטווחמעברהרחק
טכאנילעבודתבמקבילמאוד.'נחלשההשידוריםוקליטת

והביאולמשימההמשדריםטכנאינרתמובמוקדים,האולפנים
כוחותשלהשהייהמרחבכלאתשכיסהניי,ךמשדרעימם

מצריס.במרחבצה"ל

החייםהשידוריםהיווהמלחמהבזמןהטכניתההצלחהשיא

שידורבציודשמותקןצבאיג'יפעצמם.האירועיםממוקדי

משדרתכשהיאמצריסברחביש"טיילה"שידורלניידתהפך

"דרישותשידוריהתאפשרוכךיב.בתל-אבלאולפןהישר

טכסיכמוהיסטוריים,אירועיםוכןישירבשידורחמות"שלום

-101הבק"מ'הועדותבאוהלהכוחותהפרדתהפכםעלהחתימה

תעלת-סואץשלהמערביתהגדהשל"הבעלות"העברתרטכפ

האחרוניםביןהיה"גלי-צה"ל"שלזהג'יפהאו"מ.לידי
מצרייס.אתשעזבו

ממלחמתוהחלהשידוריםבמשךחדלשינויהניאההמלחמה

מי'ביממה.שעות 24"גלי-צה"ל"משדריםהכיפוריםי;ם
שעות,-24לשידורשעות-4מזו'קפיצהלעצמושמנתח
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W 'ת"אופנ

ראש')ומוכוד

הכיפירים,ייםבמלחכות"גליצ-ה"ל"שלהשידירמערדפריסת- 4צייר

אולםהשידורים.תוכזשבתחוםהבעיותעלבדרו-כלל.rזשוב

 .גדרלותזהחדמעברבעקברתשהתערררוהטכנירתהבעירת
בתרכז·שידררשערת 24למלאכיצדמהבעיהעררולעין

פרסקהבלתימהשימשוכתרצאההצירדושחיקתהבלאיעליית

הציודשכלרללידיהביארשרטפתבתחזרקהרהצררדבר

טכאנישלפרסקתבלתיבהשתלמרתלוצירובמעבדת-השמע

המתחשד.רלצירדהגלדיםלצרכיםלענרתכדיהאחזקה

לענרתכדיהתערררמוסיקלירתהקלטרתאבילפזהצררד

שיריםהקלטת ..וצרתי-ההריהצבאירתהלהקיתשללצרכיהז

לטוןחלהשקיעהרחלטילכזרב.בממרןעולהחרץאבולפני

מקליטיםכירםזר.למטרהרב-עררצימשרכללצידררלרכשואררד

"המילהאינראשמנםארבע-ערדציצידרבאמצערתגלר-צה"ל""ב

במהפכהחשובדרדציןרמהיההאואד ,זהנשטחהאחררנה"

הטכנית.המחלקהשערברת

רבירושלרט.ביבתל-אבכירםקיימיםגלי-צה"ל" ..ארלפני

הפיקרחישיר.טלפרנירקשררדיישקרהראביניהםהקשר

אלהזררםהמיעדלעמפקחיהאובתל-אביבמנאצהמרכזי

המשדרים.

שערת 4שלמשיחרהצאביתהתחנהעברהאררכהדרדאכז

שמכיררמיברציפרת.ביממהשערת 24שללשידררביממה

אותהטכניהצרתאתהחדיש.הצירדאתהארלפנים.אתהיום

טרברת.ות.טכניביידיםנתרנה "ל"צה-ש"גלייודע(נן)מנהלו.

 .המפרארהעברזכרונרתמולאלובעתי.דבדיירהתאכזבשלא

י~ולייםהערות
דוגמה . 1975בספטמבר 21מ'ץ"רהא" ,"ל"הצ-'ל"גליובלחציאלון. 'ג ) 1 (

עת.באותהבעתונותשהופיעורבות.מניאחתלכתבה

 • 1975באפריל 24ב'שנערךהאולפן,מןחישידור )~{

פשר Itהת "ל"צה-גל'"תחנתשלצעדיהראשיתעלהחומרפרסום ): 1 (

ית Itמ Xהע"מלחמת :והאלקטרוניקההקשרחילבספרלריכוזוהודות

הראשוניםצעדיהעלמידעהמחברריכזשם ,"הרדיוקשרבראי

התחנה.של

הטכנאיםמראשוניאחדניסה ,לידיעתנישהגיעלפחותאחדבמקרה ) 1 (

דחרהו,הטלפניותהתחנה.הרקמהכיצדולספרלשידורלהיכנס

כירסלהןאומרבעצםמהעניין.מחוסרגםוכנראה ...זמןמחוסר

 !רז :השם

מקלטעםנתנ'הלכיווןמתל-אב'כהחוףבכבישבמכוניתהנוסעכל ) .0 (

כיוןזאתמופרעת.במקלטהקליטהרשפין,שלידשומעפתוח.רדיר

התקשורת.משרדשלהמשדריםמתחנרת~חת tלידעוברשהוא
 • 40עמ'ראשון.חלק ,'ג "ההגנה"טפרראה ) 0 (

תמינתשם, , 1272עמ'מרלגםראה . 1270עמ'שני,חלקשם.שם ) 7 (

ב"מזוודה".המשדר

 Iמ' "השבועךכר"ב iוכ 1962במאי 29מ' ""במחנהראהב"תשעל )'(

(הראאן'רנפתא .'א·שעל'ידיניתן "["ש"תהשם . 1949בדצמבר

הפועלותבמשקביניהםבפגישההקשר)שירותמנהל-שמשין

 , 1948אפרילועד 1947מדצמברפעלה "באתש"אכ'ב.:תלבצפרן

כידוע,אחר'כך, ."ההגנהקוך H :נקראההמדינההכרזתועדומאפריל

 ."'שראלקיל"השם 'נתקבל

) !f ( מ' , 19 ' 2815סימוכיןהקשר,שירותII 1948בארגרסט . 

ביה"סגן.-רמת-ננ'ט,תל , 37הפיך'סברחרבהמקוםנמצאכיום )"י(

עמדהעודואז 1975ביוליבמקוםביקרזררשימהמחבר ."להמנח'"

זמן'מהממקרמושנעקרהאחררן.האנטנהעזגןאתלראותהזכרתלו

ביה"ס.להרחבתשהפריעמשוםהביקורלפני

לאמתחנהששודרשתקליטימים,אותםעלמעידתל'אביבימאזין ) 1 1 (

 ."הזקןמקךונלך"היהמזוהה

)~ I ( נאילהשלבתמרנההמופיע "'לחשלטכנאיהראצחק',' = "כט"אל

טכנאירכוןלמטה,מימיןהתמונהבפינתבמחתרת.המשדרתכהן,

ארהמחתרתי)(בכינריו"אלכס"היהזההקשר.ציודעלאוזנירתעם

ממחנרתשחזרלאחרבולהשתמששחזדהאמיתי,בשמו 'חק'צ

לכיכרבסמרךומעבדת'רדיוחנותבעל-כיוםבאר'תר'אה.ההגלייה

 .['באל-בתגוףנד'ז

רתודתנרעצ'ינ'אר'המרהוא "נו'-צה"ל"שלכיוםהטכניהמנהל ) 1:1 (

זו.רשימהבהכנתהסיועעללושלרחה

אלקטרןנאי

._#####-, • ##'''''" 

1 
ןאלקטרןניקה""קשרבאמצעןתהתעדכן

 r ""#'"יייייייי~י Iייי##~ייי·"~.יי~י ,,.~,~, •• ".יייי"##~'~####~,##"י,~
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אח" ' jואופ

ראש')(מודק

הכיפורים,יוםמלחכותבה"ל""גליצ-שלשידירהמערדפריסת- 4יורצ

אולםידורים.השתוכזשבתחוםהבעירתלע ,בדרך-כללחשוב

ותולגדזהחדמעברבעקבותשהתערררוהטכנירתהבעירת

בתרכז,דרריששערת 24אללמכיצדמהבעיהעררךלעין

פרסקהבלתימהשימשוכתוצאההצירדרשחיקתהבלאיעליית

הצירדלרשכללידיהביאושרטפתבתחזוקההוצררךבו

טכאנישלפרסקתבלתיבהשתלמותלוצררךבמעבדת-השמע

המתחשד.רלצידוהגלדיםלצרכיםלענותכדיהאחזקה

לענותכדיהתעוררתיקליימיסהקלטותאבולפזהצורך

ריםשיטתקלה,צוותי-ההרי.יותהצבאתקוהלהשלצרכיהןל

חורטליעשקהלטוחלהולבז ,רבןמובמעולהחץראולפני.ב

מקליטיםכירםזו.למטרהרב-ערוציכללשרמצירדרלרכרשאררך

"המילהאינראשמנםארבע-ערדציצידובאמצעות "ל"'lוצ-ליאגב

במהפכהובשחדרךןויצהימההאואך ,זהבשטח "אהחררנה

הטכנית.המחלקהברתרשע

ם.ירושלירבחל-אביבבכירםקיימיםלי"lוי-צלג ..אלופני

הפיקוחישיר.פרניטלרקשררדיוקשרהואביביהםהקשר

אלהזררםהמיעדלעמפקחוהאואביב-חךבנמצאהמרכזי

 ,המשדרים

תושע 4שלרחשימתיהצבאבהחהתעברהאררכהדרךאכן

רישמכרמי ,תוברציפהממבישערת 24שלשידררלהמבימ

ואתכביטהתיהצאת ,חדישהיצייהתא ,פביםול .Kדאתהירם

 ,תורבטיותנטכייריםבהבובת "ך"'lוצךי-ג"שיועד )גן( ,הלומנ

ר.אוהמפהעברתינוזכרולמלאבעתיד,רה"יב,תאכזבאשל

'~ולייםזדערות
דוגמה . 1975בספטמבר 21מ' "הארץ"ל"גל'-צה"ל",ייבלחציאלון, 'ג ) 1 (

עת.באותהבעתונותשהופיעורבות,מניאחתלכתבה

 • 1975באפריל 24ב'שנערךהאולפן,מןחישידור )~{

פשר ICהת "ל'-צה"ל"גתחנתשלצעדיהראשיתעלהחומרפרסום ): Iכ

העצמאותמלחמת .. :והאלקטרוניקההקשרחילבספרלריכוזוהודות

הראשוניםצעדיהעלמידעהמחברריכזשםהרדיו",קשרבראי

התחנה.של

הטכנאיםמראשוניאחדניסהלידיעתנו,שהגיעלפחותאחדבמקרה ) 1כ

דחוהו,הטלפניותהתחנה.הוקמהכיצדולספרלשידורלהיכנס

כיוםלהןאומרבעצםמהעניין.מחוסרגםוכנראה ...זמןמחוסר

 !רז :.השם

מקלטעםנתנ'הלכירוןמתל'אב'בהחוףבכבישבמכוניתהנוסעכל )"כ

כיוןזאתמופרעת.במקלטהקליטהרשפון,שלידשומעפתוח.רדיו

התקשורת.משרדשלהמשדריםמתחנותאחתלידעוברשהוא

 • 40עמיראשון,חלקגי, "ההגנה"טפרראה )~כ

תמונתשם. , 1272ע'ממולגםראה . 1270עמישני,חלקשם.שם )'כ

 ',יב"מזדרדההמשדר

מ'ן "השבועב"דברוכן 1962במאי 29מ'.במהנה"ראהתש"בעלכ»

(הואו'אןנפתא .'ש'אעל'ידיניתן "["שת"השם . 1949בדצמבר

הפועלותבמשקביניהםבפגישההקשר)שירותמנהל-שמשון

 , 1948אפרילועד 1947מדצמברפעלה "תש"ב"אב'ב.: 7תבצפון

כידוע.אחר'כך.ההנבה"."קול :נקראההמדינההכרזתועדומאפריל

'שראלי,'"קולהשם 'נתקבל

 • 1948באוגוסטמ"נוו, 9 ' 2815סימוכיןהקשר.שירות )! fכ

ביה"סרמת-גן,תל'נב'ס, , 37הפוד'סברחובהמקוםנמצאכיום ) IIIכ

עמדהעודואז 1975ביוליבמקוםביקרזורשימהמחבר ,"להמנה'"

זמן"מהממקומושנעקרהאחרון,האנטנהעזגןאתלראותהזכותלו

ביה"ס.להרחבתשהפריעמשוםהביקורלפני

לאמתחנהששודרשתקליטימים,אותםעלמעידתל'אביבימאזין ) 1 1כ

הזקן,"מקךונלך ..היהמזוהה

גאולהשלבתמונההמופיע '''להשלטכנאיהוא'צהק', =אלכט""ן)~כ

טכנאירכוןלמטה,מימיןהתמונהבפינתבמחתרת.המשדרתכהן.

אוהמחתרתי)(בכינויו"אלכט"היהזההקשר,ציודעלאוזניותעם

ממחנותשחזרלאחרבולהשתמששחזרהאמיתי,בשמו'צהק'

לכיכרבסמוךומעבדת'רדיוחנותבעל-כייםבאר'תר'אה.ההגלייה

ב.אב'-בתלףך'זנגו

ותודתנועצ'ונ'אר'המרהוא ""נל"צה"לשלכיוםהטכניהמנהל ) 1:1 (

זו,רשימהבהכנתהסיועעללושלוחה

"קשרבאמצעןתהתעדנואלקטרןנאי

•• 61'1' -'''' 1' ''' 1' • •• • 

1

1'1' 

ןאלקטרןניקה"

 "',#ח",~,.' ", ~~ #'r .,""""" I'#""'.""'I."ייייייייייי ,".,.,,,,,,..,..,""יי ,.,..,.
, 
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הש-ובויוrב, 21נמשדאשרשבח'פהבאחוזהשניטנים

להאריךהיהצריךאחתלאמחתרת,בתנאיחניכים. 50

המקובליםיום 4ס--30למעבראחראוזהאלחוטנים

כךהשלטוז.מעיניאותולהעליםהצורדבגלל ,כזהס

 .יום 85על-פניבשפ"סקורסנמשד 1945שנתבסוף ,ל

רק 1947שנתסוףערבוצעורכזיים.ומארצייםרסים

לאיתות-מרריכיםקורסירוכזולפעמיםאולםמורס,-וטני

הרישוםאתלהלזנביאהמרחביים. "הגנה"הבגלילותה

ראה(הארצייםהמורסלקורסיהארציהקורסים"ר

 : ) 1ה

העצמאותת

['צועהמועך
הקורסמשךמספר

 ס'מ'[החנ'כ'ס

 3 25 1937מרץ-- ..."א

 21 50 1938מרץ

 .... ;כ-
 14 12 1938יוני'

.
 10 20 1939אוקטובר

 50 75 1941יוני

 90 25 )'( 1941ספטמבר

 45 7 1942מרץ

 30 15 1942מרץ

 45 25 1 ~ 42יולי

 30 8 1942ספטמבר

 38 41 1943מרץ

 10 12 1943אוקטובר

 56 34 1944פברואר

 45 53 1945פברואר

 85 21 1945דצמבר

- 60 1946יוני
 40 53 1947ספטמבר
אלחו

תתפו

קורס

לקור

למש

קו

לאלח

ראיי

מ"ספ

טבל

במלחמהקשרהדרכת

 'מס
םהקורמקוס

 'סך

בתהאדום""הבית 1

ח'פהאחוזה 2
ף~

. ~ 

~: .., 
 ) 4 (ג'וערה 3

 . ~" ...,תל-ח' 4

 ['[א-תל 5

 ['[א-לח 6

 ['[א-לת 7

['ת-זרע 8

 ) 6 (הךך 9

10 I חל-אב'ב

1 . J תן']

גלעך'כפר 12

ב'חן 13

- ..... .."~ג'וערה 14
 "-גזשפ"ס 15

'וערהג 16
...... ...... 

 .".רמח-אהרון 17

 ) 1947שנתסוף(עדארצייםםי'כקורםחחררכחארגוז

-30ה ,-20הבשנותלהקיםהיהיכוללא "הגנה"הארגוז

עינומפאתנצהץ:היוםכמקובלומוסרי,מרכזיבי"ס-40הו

 ) 2כזה.(מוסדכמובז, )"סבל'שלא ,הבריטיהשלטוזשלהפקוחה

צבאייםקורסיםלקיוםהבריטיםשלהעוייזליחסםדוגמה

שנפלקצונה)דרגת(המקנהים""המ"מקורסלשמשיכול

 ,בשירות-הקשרהארצייםהאלחוטקורסי ) 3הבריטים.(בשבי

 ,['[א-לתבה'רקוןברחובהאדום"ב"בית 1937במרץהחלו

חניכים 25שמנהלאלחוטני-מורסהראשוזהקורסנערךבו

קורסקוייםבדיוקשנהאחר .)!(בלבדימיםמספרינמשך

הארצייסהמירסקירסירשימת- 1בלהס

 , . 1947-1937סיבשנ



-. 

אכסנייתםארציים.אלחוטניםקורסי 17שבוצעורואיםאנו

לאפשרו"בהתאםנדדווהםלפעםמפעםהשתנתההקורסיםשל

שהבריטים .לזכורישמאידך.הבטחונילמצבובהתאםמחדיות

והימחתרתיות.שידורתחנותלחיפושמגלד"כיןוןהפעילו

הנלמדתהתורהלמימושלחניכיםתרגיליםבקיוסרביםקשיים

התמרונים).שיטותעל 91ב~יליוןמרנו Iמ,למשל.ראה(

 ,המשימהלביצוע"אד"הוק"התמנוהארצייםהקורסיםמפקדי

"מזודות"הותקנושבהםלאלחוט"מורסלימודכיתותהוקצו

ימפתחית"מירסאוזניותעםהמחתרתשל,נייהתרדיו"

ניתןכךלחניכים.המדריךוביןעצמןלביןבינןשהתקשרו

מאמץלמקום.ממקיםכזולימוד""כיתתולהעבירלטל ,.I 'להיה

 ,כאןהוזכרביותר,הקטןשחלקןבשיטותהארצי,'רכה;,ז:ן
~ . 

 19 · 17בנובמבראלחוטני"מורס 550כ"שללמצבההביא

 ,)"הנגה,,("אב'נועס"ברשתותרדיותחנית 77על-פנישהתפרסו

ברשתתחנות 14ועוד(פלמ"ח)"תמר"ברשתתחנות 18

(ההעפלה).גךעו!""

לקשרכבתי-כפרההררכהארגוז
 ) 1948נובמברועד 1947שנתמסוף(·

בעיקרה 1948בשנתהאתרגנהארציבהיקףהקשרהדרכת

שירות-הקשרשהקיםהדרכהמוקדישהיוובתי"ספר, 3ב"

בהיקףמקצועיכוח"אדםלהכשירהצורךועקבהנסיבותבלחץ

 , 1948באפרילההדרכה,למערךהקשרקציניבשיבוץרחב.

 :הבאהסגלאתאםכיבי"ס",ל"מפקדתקןמוצאיםטרםאנו

-שירות"הקשרשלהדרכהותכנוןתיאוםקצין •
קציניםקורסכמפקדגםהמשמש(עמיעך)קליבנרא'

 • 2מס'קשר~סמלי

 .)רצ'(צ'מר 'ך-למורסראשימדריך •

(שוקה).מקובר ,.-לאלחוט"דיבורראשימדריך •

קרב'צק'.ך'-לאיתות"ראייהואשימדריך •

ל'פשיץ. 'ש- 4מס'מורסקורסמפקד •

כביכולנפתח 1948באפריל 19ב"רקשלמעשה,לזכןר.צריד

 ,מפקדוהיהר Jקל'ב 'וא'סבש"ך-מונלקשרהראשוןביה"ס

הוצאות . 2מס'קורסומפקדהדרכהכקציןתפקידיובמסגרת

 ) 7 ( :היוזובתקופהההדרכה

בסוף(שבוצעולא"י 5.000-מורסקורסילשלושה •

 .) 1947שנת

שבוצע 1מס'רס 1(קלא"י 1.593-קשרקצינילקורס •
 • ) 1947שנתבסוף

עובאותה 1948מרץמחודשתקציביתתמונהזוכאמור.

ינואר-ספטמברלחודשים ,נוסףחלקיהדרכהתקציבנדרש'

 :עבור 1948

קשרלקציניקורסים 2 .•

אלחוטנים 100אימון •

 .לא"י 4.000

 .לא"י 5,000

 1948אפרילבסוףהגיש'אן.דאז,שירות"הקשרמפקד

המטכ"לדרישת(לםילשירות"הקשרתקןהצעתלמטכ"ל-אג"מ

מספרהיתרביןשכללההגנה")."השירותילכלשהופנתה

 )"( :הדרכהבעניינינושאים

להדריךשירות"הקשרעלהיה ,המטכ"לעםסיכוםלפי •

 , 1948באפרדל-15ל 1947בנובמבר-29השביןבתקופה

בפועלולחי"מ.לחי"שקשרים 700ו"קשרקצ!זי 30
אלה(כלחייל 720שלוהכשרהאימוןגמרלעדווח

עדייןשהיומחדש,המתארגנותלחטיבותמירעי~םהיו
המדינה).הכרזתלפניבמחתרת,

 , 1948במאי 15ה"ועד 1948מאפרילהשנייה.בתקופה •

לקשר,ראשיןארציבי"סלהקיםהשירותהיהאמור

בוולמדו 1948באפריל 19ב"כאמור,נפתח,זהארמנם

חניכים. 140עתבאותה

מבנההצעתגםהוגשהלשירות-הקשר,זותקןבהצעת

 16ו"קצינים 5שלבהיקףלקשר".לב'ה"סהשירותל"בסיס

 :הבאהפירוטלפייחליים.

 1.מפקד

 4קצינים-מדריכים •

 10סרג'נטים-מדריכים •

 2פקידים •

 2מחסנאים •

 2טכנאים •

חיילים). 16ועודקצינים 5 ( 21-הכלסן

בהאתם ) 9שירות"הקשר.(תקניאושרו 1948במאי 3ב"

למעטדלעילהתקניםאושרולקשרולביה"סשהוגשה.להצעה

(כפיביה"סכמפקדגםישמשההדרכהשקציןבקבעהמפק.ד

והואבשיטהבולטשינויחלבכךבפועל).בוצעשלמעשה
וכןהבלעדיתההדרכהשיטתעודאינם-אריציםשקורסים

;"...~ 

 .לקשרארצ''ס~':ר~התווסף

 ') 10 (למטכ"לובדד"חהתמונהמשתנהשוב 19 ~.&,מאיבסוף

 :הבאהשמיה\!ויבוץמפורט

מקובר.שוקה-הדרכהקצין <»

 )ך lקל'בנר.(אר'אל-הארציביה"סמפקד 0

 .לוב'!ח"ס-ביה"סמפקדסגן •

 ) tמדריכים.(~ 7ועודברש'צחק-מורסקורסמדריכי (6

צבאוופלישתהמדינההכרזת(אחרי 1948יוניבתחילת

לשיאומגיעקשריםלהכשרתשהלחץמסתבר )"'אלערב
שבעודבפתיחתשעיקרם ,קיצונייםשינוייםנערכיםיעל-כן

lלקשר.(כתד-ספר :j ( הקורסיםמיסודאחרות.במיליםאו

דבר.לכלארצי.בית-ספרבמסגרת _~{א:ד

 .העתבאותהשפעלולקשרהארצייםבתי-הספרשלושתו~ה---
I 
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(אגףבמטכ"ל-אה"דהחלוהנראה,כפי , 1948מאיבסוף

במחנותכלל-צה"ליאימוניםמרכזהקמתעללדוןההדרכה)

בסיסלהקיםתביעהשירות-הקשרהעלהאזאו ) 18צר'פ'ן.(

מבודדלהיותעליואך ,שטחבאותוארצי, )(בי"סאימונים

םימלמדאותוהציו.דסיווגמפאתהבסיסים,משארקמעה

ל- IIלמטכהשירותמפקדכותב , 1948יוליבסוף ,והנה .לחיילים

 ) J! 1 ( :היתרביןוטועןא"אג

םיכיהחנמטפר

 'מט
עוד ,המפקדשםמצבהק'בולתומ'קומובית-הספרשם

 'דט
בפועלאפשרית

לקשרארציבית-ספרקל'בנראר'אלא. 67 ': 180-ש'-'בברחוב-(כיוםיטש"ך-מונ 1

 ) 14 (הירוק)הבית( ,רמח-אביב , 22ראל
כללי !'~לאימברשיצחקב. " 4

להכשרת wJבית-ספ ),;'(ברםפרץ _ , 109 90 ) 1946(מאזרט'שפקיבוץ 2

~"-
עיקר(במפקדים,

רתזprנלהבית-ספרברש'צחקא. 97 70-(כיוםההסתדרותילפעילבית-הספר 3

 ,ן.בעיקאלחוטבים,ליפשיץהשלמב. ...ת"א) ,ךי-מא \fקךי , 5נהרדעארחוב
PF . 

; 

השלושהמביןהעיקריביה"סכאמור,שהיה,מוניס-בשייך

היה ,לשירות-הקשרכוח-האדםמערךמרביתבהכשרתעסק 1

 :הבאהקשרציוד 1948כיוני

 "חוט"מכשיריגf "חוטלא"מכשיר'-)1

 4מרכזות-שדה • 18-10מק •

 35טלפוני-שדה 11> 19-8מק •

 10(טלגרף)פולרפוןCל 20-25מק •

מ IIק 20שדהכבל (0 21-35מק •

Q 30קוניםחגורות 0 38-12מק 

CI 300-קויםלסימוןתגיות6ו 62-8מק 

 30פליירים G 36-מצברים ~

הצדדיםשנידעתעלשנתקבלההראשרנה,ההפוגהבעת

קשריםהרבהלהכשירצורךהיה , 1948ביוני-11בהחלהז

נערכושנהאותהאוגוסטחודשבסוף .האפשרככלומהר

 :כדלקמןלבתי-הספר,מפקדיםשיבוצי

i) רוזנטל.יצחקמונהיטמונ,בש"ךביה"סלמפקד

e ברם.פרץמונהבשפ"סס"ביהמפקדל

Q ל'פשיץשלמהמונהההסתדרותבפעיליביה"סלמפקד. 

 .מיכאליט'עקבמונההאימונים""מרכזלמפקד $

בשמחדשמושגוהזכרנו ,למוקדםמאוחרשהקדמנוכיוןאך

דסרפנמחנהכיבושאתלהזכירעלינוהאימונים","מרכז

מאלבמחצית ,'גבעת''"חטיבתעל-ידיהיום),שלצר'פ'ןהוא(

1948 ,) G (בשטחיםששררהכלליובוהובתוהו , 1948במאי-16בן
~ 

אתהאצ"לתקף ,במרץ)עוד(שנכבשהל'פושממזרחהערביים

על-ידיהעירתוגברההמזל,ולרוע(ןד)מערבמצפוןרמלה

לאצ"לוההתנגדותהסביבהומכפריצר'פיןממחנותהבורחים

התוקףהכוח .איש 50בקרבואיבדנהדףל"האצקשה,היתה

ל"גבעה",קוי-טלפוןוסללזהבאיזורהכינוסבשטחהתרכז

, J מספר ...להדרכהבתי-ספר 3אצלנןקיימיסכיוס

האי'מחנותפיצול ...איש-300לקרוב ,בהסהחניכיס

יקריסמכשיריסבזבןז '"רביסלחסרונותגורםיםנמו

להתפת-אפשרותןשלילתפיקוחקשייהדרכה,ןכוחות

מחנהשלדיתיהמיהקמתוייב Iמרכיוםהמצב ...חות

מחלקותוכןההדרכהכלתרוכזשבואחידםיאימונ

איש 500עבור ...במבצעיםלתנבןרהרזרביןתהקשר

חודשים 3ילפנועוד ,מראשהדבראתחזינו ...בערך

אימוניםמחנההקמתעלדיוןבשעת ,) 1948:במאי(קרי

הצורךאתציינןובהמשאלתנואתהעלנובצריפיו,כללי

עתההשעה ...איש-500כעבןרבשביל(ונפרדבמחנה

המגןייסיםמוגדןלדימספרנקבלבטח ...דוחקת

-שלי(הדנשים " ...הדרכה.מקןמותלנןןאיוהחדשים

~'~(. 
,. 
אוגוסטבמחצית ,ועל-כן ,תגובהללאםילשבועיקרובעוברים'.-0

 ) 2 )«( :אג"מ-למטכ"לוהפעםשובן..;א. ... ז:iפונ

.;. 

שעהלפילקבלהצלחנןלאהרבןת,פניןתינולמרןת"

ללא )~ i (ההפוגהומיאתבזבזנו ...אימןניםמחנה
חזרןןשהמצב(מתאר ...שיכןלנןבקנה-מידההדרכה

הכ-מקןםמחוסרקשרןלקציניקשרלסמלימועמדים

מחוסרפרינןשאותאינןשפניותינןכנראה ...שרה)
 ...בנדוןכםיעלמסתמכיםנםןלעיתיס ...הנכונהערכה
לפנןתאלאלנואיו .)ר /Iחילנדודלמחנהעדיפןת(מתו

האו-הצרכיםמבחינתלכןימיידצושתןציאןאליכם

 .)'ש'ג-שלי(הדנשיםפרטיבייס"

 , 1948אוגוסטבסוף ,כאמור ,מתמנהאלהמכלכתוצאה

האימונים"."מחנהלמפקדי)'הג'ינג(מ"קמיכאל'טיעקב

 1948בנובמברחיל-הקשרלהניכישעריהאתתפתח"הגבעה"

 .בהמשךועל-כך-'"""""כוחותנכנסוהבאיםבימיםעורפי.מוצקכבסיסששימשה
לפתיחתסמוךועד 1948מראשיתהביניים,תקופתסיכום ' ..ך:מחנותאתכבשו 1948במאי-19וברמלהנגדלקרב 'גבעת''"

 ~בידינשארהרמלה(העירהראשיהכבישעברימשניטרפנד,

 .)'""דנבמבצענכבשהעתשנהאותהיולילחודשעדהערבים
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ברשימתנתונה ,האלחוט"ב"גבעתהחדשהארציביה':ס

 : ) 2טבלה(ראההבאההקורסים



...-1 

מספרתאר'ךךתאר' 'סמ
הקורס)(סוגההמגמםוקמה

החנ'['ס .ס'וסהההתחלה 'סך
מפקךה

וסמליםקציניםקפ'שפ"ס 28- 17 • ' 12.41 1

אלחוט-דיברר(קשרי)שוקהשפ"ס 346(למחזרר)יום 7 1947 ,דצמבר 2

3 24.1 .  '.,.. "אב'נועס"עובדיל'פש'ץפע'ל'ס 52 16.2.48 48
 "אב'נועס"עובדיל'פש'ץ'שפ"ס 46 23.3.48 ' 22.2 . , 18 4

-- "אב'נועס"עובדישפ.:ו;'ץשפ"ס 52 10.5.48 30.3.48 5

וסמליםקציניםקל'בנר'סש"ך-מונ 120 22.5.48 19.4.48 \ 6

שריון(קשרי)קל'בנרשדרך-מונ'ס 30- 19.4.48ה
~. - חטיבתיזתקשריותלוב'ןפע'ל'ס 60 6.7.48 23.5.48 8-

לחיל-היםקשריםל'פש'ץגבעת-אולגה 27 24.7.48 30.5.48 9

10 
, , 

לוב'ןפע'ל'ס חטיבתיותקשריות 25 30.7.48 8.6.48

רסמליםקציניםפרץשפדרם 95 23.7.48 9.6.48 11

חטיבתייםכקשריםמגוייסנוער'צחק''סמונ-/ש"ך 110 19.8.48 25.6.48 12

מורס(אלחוטני)בלוךגבעת-השלושה 25 2.9.48 15.7.48 13

חטיבתיותקשריותרוזנטלפע'ל'ס 27 8.9.48 20.7.48 14

אלחרטביםהשתלמרתפרץשפדרס 60 10.9.48 27.7.48 15

קובים' ''צחק'סשרדך-מונ 52 10.9.48 29.7.48 16

17 7.8.48 20. כתבי-סתר(עובדי)לו'נסוןפע'ל'ס 27 8.48

קשרקציניפרץשפדרס 32 20.11.48 1.9.48 18

 ."הבינייםתקופת"בםיהקורסרשימת- 2טבלה

ב"נבעת-האלחוט"לקשרהארציבית-הכפר

הארציביה"סשלהסדירהפעילותותחילתלתארידאשר

תעודותשתישישנןכיוןהעדות.חלוקותגבעה""בקשרל

 • 1מס'שמחלקהברשםהקורסים"ספר"בעל-כד.מנוגדות

 1948בספטמבר-10בכ"גבעה"ללמודהחלהעי-קשר"גדנשל
 ) 22 (למ"כ"ל'אןבתעודתזאת.ולעומתוחניכות)חניכים 41 (

בנובמבר-30ב "גבעה"למשפדרסהועברלקשרה"סישבברשם

ולפעוללתפקדהספר-ביתהחלאמנם .להערכתנו . 1948

 ) 23 (יסכשדרך-מונמביה"סקורסיםוקלט--בספטמבר-10מ

(בתאניכשפדרסשקוייםקורסואילו .ההסתדרות ~ ~ומפעיל '"''

ככלשהיהבירן • 1948נובמברבסוף"גגעה"לעברוה "הקיבוץ)
הקורסיםסדרתשם.האההבר-ניתאתותנפל'לזגזהבראם

 . 3להבטבנתונהןלואי 1948מספטמבר

.. 
מספרךיתארך'תאר 'מס

הקורס)ג(זזומn.גהההמפקדסוקמה
 ס'['החנוס'הסההתחלה 'םך

חטיבתייםקשרים'צחקישרדך-מונ'ס 110 20.11.48 1.9.48 1

איתות-ראייהמדריכירוזנטלפעיל'ס 10 " , 29.9.48 3.9.48 2

מורסיסטיםהשתלמותרוזנטלפע'ליס 16 22.9.48 13.9.48 3

באלחוט-דיבור

י"מ nלקשרוסמליקציניםרוזנ!ולפע'ליס 25 23.11.48 19.9.48 4

ועם""אב'נעובדירוזנטל-. ~"'""-פע'ליס 37 28.11.48 22.9.48 5

 ......שרדך-מונ'ס 30 12 • 10.48 23.9.48 6
מחסנאים-טכנאיםיצחק' ... ----
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מם'
מלאשםדיגה

סד'

35 r$ עובר'המ'יקומל

משהנבלרס"פ \, 36

\ 

אל'עזר'רנסמל 37 

אל'וlוםלוצק'ר/ס 38
, 

נחוםסקורקובסק'ר/ס . 39

אשרסקל'וטסמל 40
~ 

בנ'מ'ןפורתר/ס 41 ~

שלוםצ'רל'ן- 42

חנהקאופמן- 43

אהיןקמח'ס/ר 44

'שראלקמחך- 45

אל'הוקמ'נר- 46

שמעוןקרולב'צק'- 41

'עקברור'ט'- 48

'ובלרוזנטל- 49

'עקבר"ך- 50

'צחקי"ך- 51

אברהםר"ס- 52

'עקבשורץ- 53

אסףשלושסמל 54

 3אפסנאי 7

S. 5מחסנאי 

 4קשרציודמחסנאי 9
 5טבח 10 . ."""

 20עוזרטבח 1.1 ;:

 18 )ג"ש(גדודישוטר 12

 10כלליעובד 13

 1שלם 14

גנן 15

 3חשמלאי 16

 5נגר 17

חייט 18

סנדלר 19

ספר 20

21 I בע

 4מרכזיהעובדת 22

 3אגףמפקד 23

סגן-ראשוןמדריך 24

סגןמדריך 25

 2רב-סמלמדריך 26

 17טמלמדריך 27

 6עוזר-רב"טנזדריך 28

 2מעבדהטכנאי 29

~.,.. 

נהגיססמל 30--

 8נהג 31
-.-.:נ--':

"" 
ן 32

 138סה"כ

האימוניםבבורכזוהמדריכיםהמפקדיםרשימת- 4טבלה

 .)ב"אסדר(לפי 1948בדצמבר 25לתאריךנכוו ,נ"נבעה"

 :הערות
מ"פים-כגן)(כיוםראשון iכגכ/ר

רב'כוראיו/כ

וב'כמלו/ס

כפווטמדריךמר"ס

מ'כאל'ס,'עקב iכר-הבטיסמ!:קז

מס'
כמות'דתפק

מס'

 1מפקד 1

2 • tt 1ליש 

 1מחנהמפקד 3

 2מחבהסמל 4

 6פקיד 5

 1אפטנאותסמל 6

נכווגבעה"."בהאיב/וניםבב/רכזכוח-האדםבוצבת- 5סבלה

 . 1948דצמברלחודש

, 
לעומתשירותיםאנשישליחטית,הגדול,המטפר :הערה

על-מנתבתעודהמוטברעת.באותהב"גבעה"המדריכים

הקמתו.בשלבישהיההמחנה"בנייןאת"להחיש

לארגיןהבראהכפישהיקדש . 1948דצמברחושדאנותו

ביה"סמפקדשדרשחושדיתקציבהצעתגםהוכנהביה"ס,

ל"י-2,609בוהמסתכמת 1948בבובמבר-23נח;יל i'ממטן
 .,.- . 6טבלהראה-התקציבהצעתפירוט-לחושד,
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רב"טים. 14

אפסנאיםי,'ראשפקיד-כמונוספיםתפקידיםבעלי •

טומטית 1 :ה}השידורלתחנתמיוחדיםמדריכים-2ו

באלחוט-מורס.

 ,).prלהחילמטהועברמ'כאל'ס "סרןעזב 1949באפריל
קצרהלתקופהכמפקדאר'םוןת'אודוררס"נתפסמקומו

וכיהןס"ביהכמפקדהתמנהברט,פרץסרןסגנו,חסית.י

הפיקודאתמסרעת- 1950מרץחודשעדזהבתפקידו

חבק'ן.דודג"לרסס"ביהעל

 .ומספריהןהמחלקותארגוןעללהצביעמיוחדענייןלנויש

 "הקורסיםב"ספררשומיםמ'כאל'ס,שלכהונתובתקופת

אלחוטנים(מחלקת 1948ספטמברבחודש 1 'סמממחלקה

בפיקודההסתדרותלפעיליבביה"סבחודש-22בשהתחילה

 ', 20מס'מחלקהועדגבעה")ל"אחר-כךועברהרוזנטל "

גדנ"ע.יקשרקתלמח

למדריכינפתחההבא,ביה"סמפקדבימי 1מס'מחלקה

סיומו").לפני"פוזר :הקורסליד(רשום 1949באפריל-7בא"מ

 :-3ו 2מס'מחלקותלהתאמןגםהחלותאריךבאותו

 . ) 1949אוגוסטאמצע(עדקשרסמלי-15 2מחלקה •

 .אלחוטמכוניותיעובד 23- 3מחלקה •
לקורסחי"קימועמדמחלקותשתינפתחו 1949במאי-9ב

-האח . 6 'ומס 4 'מסמחלקות ,קשרוקציני(מ"מים)קצינים

וכך ," 4למחלקה"צורפה :שרשוםכפיאו ,מתפרקה-רונה

וראשיתהמלחמהתוםתקופתשלהיוקרהמחלקת ~ג-.שארד
' -
מחלקהאותהשלהרוחני"אביה" . 4מחלקהה"גבעה,"'לדות.ת:ו-

אישיבאופןהחניכיםמןאחדבכלשטיפלס,רב f ~ 9 'היה
 )"(ך.משמעיתרתהקשה,במסלולההמחלקהאת;ייוה

ב' 20מחלקהעדהמחלקותמנייןהגיעפרץשלבימיו

ביולי-3בוסיימהביוני-22בשהחלה ,טלפרינטרמפענחי 10 (

1949 (. 

שקיבלו ,המחלקות-20בהחניכיםשמספר ,ןילציאוליכאדי
שנהבאותההיהלקשר,הארציביה"סכותליביןה-כשרתםאת

רב-סרןקיבל"- 1950במרץ-12ב ) 28איש.( 4ooל-קריב

כרשוםברס,"פרץסרןמידיהבסיסעלהפיקודאתן'חבקדוד

 , 1949קיץבשלהירס"נלדרגתעלהפרץהקורסים".ב"ספר

נערך 1949מאיבחודשהתפקי.דאתעזבאר'סוןכאשר

לרבותבחיל-הקשר,הצבאייםהכתביםשלהראשוןהביקור

הרדיוממכשיריאלהשלוהתפעלותםלקשרהארציבביה"ס

 ","שח-יד :כגוןבשמותאותםכינושבו-במקום ,רבהכהיתה~"--'-------------------'---
 .... )~ 9ועו.ד("שח-נע" ,,,שח-גב"'- :-פורסםהאימונים"ל"מרכזהעצמאותבמלחמתהאחרוןהתקן

(בתום 1950באפריל-16בלקשרלביה"סחזרה 4מחלקה---137וקצינים 16לביה"סיאושרי ) 28 ( 1949בפברואר-25ב
 ,להנשמרהיוקרתיומספרהלקצינים)בביה"סהמ"מיםקירס :זהבתקןהתפקידיםמבעליאחדיםנזכירחיילים.

 'מס
ר'ט'ספה

 'דס
סוסכה

י flל 375לולחדר-אוכלמטבחוריצהשלמת 1

י l/ל 75משרדים-12לציוד 2

יייל 200מעבדת-אלחיטלציוד 3

י l/ל 75טלפתיםלמעבדתצי~ 4

ל"י 200רמקוליםבזערכת 5

יייל 120 ,אפידיוסקופ 6

לייי 450איש-450לכביסה 7

יייל 15למטבחתבליגים 8

יייל 1099םיאחרטיםיפר 9

לייי 2609סה"כ

לחידשנכיו ,האימיניםלמרכזחידשיביתקצהצעת- 6בלהט

 . 1948דצמבר

קדימה.מעטדילגנופעולה"לביה"סהכנסת"יכדתוך

התקןפורסםבושנהאותהשלבאוקטובר-14ללחזוריעלינו

2ח'ל-הקשר.(שלהחשד הקשר"שירותלפעולהפסיקכך ) 1

חיל-הקשר.לפעולוהחלבהגנה"

קצינים 8עללקשרהארציביה"סהועמדתקןבאותו

 :כדלקמןהחדשבתקןהתפלגיהקצונהדרגותחיילים.-79י
וסגן).(מפקד 2-וסרןרס"ג •

אפסגאיוקציןשלישמ"פים, 2 ( 4-ראשוןסגן •

סגן).דרגתכיום

סג"מ).דרגתכיום-סמ"פים 2 ( 2-סגן •

 .קצינים-מדריכים 4מהםקצינים, 8-סה"כ

 :הם ,זהבתקןלהזכירשכדאינוספיםבעלי-מקצוע

 .יםלסמ 2אלחוטמפקחי •

רס"רים. 12אלחוט-מורסמדריכי •

ים.לסמ 6איתות-ראייהמדריכי •

 .טים"רב 2טכנאים •

 .חיילות 4מרכזניות •

 .שוטרים 7גדודיתמשטרה •

אפסנאים,בזהם ,איש 26מנהלתיסגל •

 .ואחריםפקידים:uכחים,

 ) 2Sבמצבה,(-138ובתקןחיילים 87-ס"בב'הסה"כ

בןחושדיותקציבכלי-רכב 34

פלוס.לירותאלפיים
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מפקד •

אגפיםמפקדי •

קצינים-מדריכים •

למנהלהקצינים •
.." . 

 .רס"נ

• i:C י.צנים-מדריכיס

מדריכים-חוגרים •

 .)סרן( 4

 .(סגן-ראשון) 5

מפקד ,שליש-ן j(סגן-ראש 3

פסנאי).'אקצין ,מחנה

 .(סגן) 3

 ,סמלים 10 ,ים"לרס 4 ,רס"רים 5



ז

כאילו , 1ממס'החלשובהמחלקותאתלספררשהחלולמרות

אתשובתקבל 4שמחלקהכך,הספרורבעשהומראשבכובה

-18בלקשרביה"סאתעזבהוהיאהז:;זה,הסידורימספרה

 • 1950במאי

תחילתשלמחזורים 8עודובצייןבמשיךר,'בל~העבייןלשם

למעןהקורס,פתיחתתאריךעם , 1מס'לקה tממ,החלהספרור

 :מקומםאתלמצואהותיקיםיוכלו

 .) 24מחלקה(ועד 1951במאי 2-אלחוטנים- 1מח' 0

(ועד 1951באוקטובר 7-טלפריבטרמתקני- 1מח' •

 .) 62מחלקה

 1952באוקטובר 6-לישובי-ספראלחוטנים- 1מח' •

 .) 58מחלקה(ועד

 1953באוקטובר 5-(מיל')קשרמש"קי- 1מח' •

 .) 78מחלקה(ועד

 .) 30מח'(ועד 1954בבובמבר 1-אלחוטבים- 1מח' •

(ועד J 955באפריל 24טלפריבטרעובדי- Iמח' •

 .) 77מחלקה

(ועד 1956באפריל 8-קליםמבביםקובי- 1מח' •

 .) 93מחלקה

 .) 105מחלקה(ועד 1957באפריל 7-מפ"טים- 1מח' •

 :היולעיל,שתואדובתקופותלקשרהארציביה"סמפקדי

ועד 1948מאוגוסטמיכא/יסיעקבסרן •

 • 1949אפריל

 • 1949מאיעד

 . 1950מרץעד

 • 1951 .מאיעד

 . 1951אוגוסטעד

 . 1953מרץעד

 • 1953בובמברעד

 . 1954אוגוסטעד

 . 1957מרץעד

 • 1961פברוארעד

ו 7(בימ 1962יוביעד

אתלרשום-הפסיקו

הקורסים")."ספר

מדווחלקשרהארציבביה"ס 1950העבודהשנתלסיכום,

 787זובשנהבביה"סעברושסה"כ ) 30ראשי,(קשרקצין

העיקרייםבמקצועותחניך 150שלחודשיבממוצעחניכים

 :הבאים
נים.אלחוט •

1+ 

אריסוןתיאוךוררס"ב •

-ז"לברס,פרץדס"נ •

 lךוךחבק'רס"ג •

מקום)(ממלאךג('-ךוזרס"ב •

(גךרון)גורךוןמשהרס':ב •

גורןאור'רס"נ •

(אלמוג)אפשט"ןיעקברס"נ •

(ר"זר)רךנפתלירס"ג •

ז"לרוךנט.ליצמקסא"ל •

אלנתןצביסא"ל •

 .מילואים)(מחצינכםחניכים-120כ

חניכים.-250כקשרים •

בקורסים 100(מהםחביכים-240כאחריםקורסים •

בשפהקשייםבגלללקובות-שדה

העברית).

בחיל-הקשרבפתחושלראשונההנ"ל,בדו"חאבמרזעוד

ולקשרילטלפוניותעיליים,לקוניםלטכנאי-אלחוט,קורסים

אויר.סיוע

שולייםהטרות
נמצא ) 60122305במספרהחילבארכיב(סומןהקורסים""ספר )'(

כזיתוך 1973במרץשימושיות,הפחותהמגירותמןבאחתבביה"ס,
רישוםזףהואבמירחזהמרתקהחלקבתפקיייהם.שלישיםחילופי

ועז 1937משנתלאלחוטני-מורס,הקשרבשירותשבוצעוהקורסים,

יהוא,מאןערךאז,או . 1948בנונמברב"גבעה'.ביה"טלפתיחת

ביה"טמפקיי-שמותכוללובהווה,בעברהקורטיםשלעיבi;ךרישום

הרב.לצערנו"הספר",אתלנהלהפסיקובהשנה , 1961 'לשנתעז

 • 1950לשנתעזה;;ספר"'מןנצטט

בראשיתה"הגנה"וארגוןהבריטיםביןהפעולהשיתוף-לתקו.Ilפפרט )"(
הגרמנית""המחלקהובמסגרתוהפךמ"חהוקםכאשרהארבעים,שנות

אחרים.בריטייםואמצעיםנשקתקציבי,בטיועבוצעוכשהאימונים

במזברהשנייההעולםבמלחמתהגרמניםשלההצלחהשנותאלוהיו

אפשרותקיימתוהיתהמצר'סבשעריעמזהגרמנירומךהמערבי,

"התכניתמאמרנו(ראההגרמניםע"יהמערבית '''אכיבוששל

עםהצבאיהפעולהשיתוף .) 1974ממאי , 91בגיליוןהפלסטינאית"

הגרמניםנהזפוכאשרנפסק,ושלוחותיהה" Jה"הנבאימוןהבריטים

אחריהם.לרזוףהחלהשמיניהבריטיוהמחנהללובמערבה

"תולזותטפרראה'בנ'אך,בבקעתשנתפסהמ"מיםקורטעל ) 1: (

 . 1025עמ' ',בשני,חלקההגנה,"

בג'וערהע'ן'השופט.קיבוץליז ·אפר'סבהרינבעת'נח,אוג'וערה )"(

מהתקפותסבלשנים jובאות 1937בשנתלראשונההקיבו']התנחל

נערכןובגבעההנוכחילמקומועברלימיסהסביבה.ערביישלקשות

ה"הגנה".ארגוןשלארצייסוקורסיםאימונים

הפלטטי'-ב"תכניתהמוזכרןך"מ'שלאלחוטני-מורטקורסזהו ),,(

לעיל.נאית,"

בשרו\רמת"סשליזהזר,הותיקהלמושבהשהכונההנראהככל ) 6 (

אחת.למועצההשתייםהתאחזולימים .) (1925

 24מ" , 2 " 5 " 1311סימוכיןבמטכ"ל,הכספיםלאגףשורות"הקשרמסמך ) 1 (

 24מ"הןהכספיםלאגףבמסמךההזרכההוצאות . 1948באפריל

 , 1948במרץ

 . 1947באפריל 27מ" , 5 " 1431סימוכיןלמטכ"ל-אג"מ,השירותמסמך ) 0 (

) !I ( ,אגב, . 17 " 48מס'תקן , 1948במאי 3מ" , 20א"סימוכיןמטכ"ל"מת"מ

קציניס. 60מהםחייליס, 1,138שלתקןאושרכולולשירות

 • 1948במאי 31מ" , 2 " 5 " 1727למטכ"ל"אכ"ס,שירות"הקשר )') 1 (

ביה"סמפקזהואבנרקך'שאר'אךמאשרהנניהמעוניינים,"לכל )"(

במאי 9מ" , 25 " 1454סימוכין ".ןא' )-(שירות"הקשרשלהארצי

וכיוםבצה"לכקשר"ר )(קל'בנרעמ'עדאר'אלהנבןלימים, . 1948

החשמל.ה"ברתגםכ"ל,~הינו
קרוכמל,צב'ר"ס,אברהסמ"זלס,'שע'הו :היוהמורסקורסמזגי~י )'"(

גר"צר.אמנוןבךוך,ח"סש'נפךד,'אל'עזרגזון,'וסף
;'""!:; ..... -

 • 1948ביוני 4מ" , 1 " 2 " 1789;'מטכ"ל"מת"מו;גממך~שירות )"'(

ש"ך'מונ'ט"לקשרים,הארצי"ביה"ס :מאת , 1948מאוגוסטבמםנזך ) 11 (

פרוסעליווהשטחהמבניםפירוטניתןשירות"הקש,רמטהאל

קומות 3-2בניגזוליםבתים 3שלנוביה"ס"ברשות :ביה"ס

מטריםכמההואהבתיםביןהמרחקאחת.קומהבניבתים 3(ועוז)

ביה"ס,וחותמתהמפקזחתימת )-( " ...מפוזרובשטח

ביה"סמפקזהואברסשפרץמאשרהנניבזההמעוניינים,"לכל )"'(

מכוניות,עםחופשימעברלנ"ללתתאבקשקשר.וסמלילקציני

פרץ . 1948ביוני 14מ" , 25 " 1916טימוכין ".וא' )-(ואנשים.ציוז

 .ה"גזעונים"בענייניפעילהיהשםמחו"ל,ימיםבאותםחזר
"חטיבת-א'לןןא' .. 1557עמ'שני,ספר ',גחלקההגנה","תולזות ) 16 (

המחנהטרפנ,ןלכיבושהדחף . 584עמ'הקוממיות",במלחמת,גבעת"

מהעובזהנבעהערביס,ע"יונתפסהצבאע"ישפונההענקהבריטי

נגדטלמהחטןכנופיותשלערבית,לתוקפנותבסיסשימששהוא

חטיבתבמסגרתזאז)(המושבההעירבנייצאואזאו~ו'לצ'ון."

(,,גבעת"לכביששמצפוןהחלקאתכוללהמחנה,אתוכבשו '''תעכ. ,4.

 ..... ........אוחוט").
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בפרזסמרמלה.מ'-200כמצפון-מערב.כאמורהיההכינוסשטח ) 17 (,

המחברתודת ,) 137149מ N(נצהואגםשבעזבלקציביס.בי"סליד

תקופהעללספרשבאות .("האצשלשירות-הקשרהברמולצ".למר

בפרט.זהומבצעזו

}/! I ( המאמר,בהמשךהמצוטטת . 1948יולימסוףבתעודה'אן.עדותלפי

 . 1948ביולי-31מ • 9-2659שומכר-אג"א, :אל ,\א' :מאתכ~ן)

 • 1948באוגוסטנ Iמ- • 9-2824סימוכין ) 20 (

) 2 פרצוואחריה 1948ביולי-9בכזכורבסתיימההראשונהההפוגה ) 1

 .'''גד.במבצעורמלהלודהיתרביןנכבשובהםהימים", 10"קרבות

השנייה.ההפוגהלתוקפהנכנסהביולי-19ב

} 2l ( בשפ"םלקשרשביה"סבאמר,למטכ"ל-אכסוןחי"קממטהבמסמך

 , 1948בבובמבר-9מ , 3-5-4792סימ~ין . 1948בנובמבר-30ביפובה

 , 1948אוקטוברלהודשבש"ך'מוג'ס.ביה"סשלהצעת-תקציבבידינו )""'כ

 :וכוללתלייי 500בסךהמסתכמת

281אזרחייםעובדי-מטבח-9למשכורות לייי 00.

לייי 200.00כביסה

 '''ל 1.20לקידושיין
 '''ל 5.00נעלייםתיקון

לייי 3.50למכונת-כתיבהשכירות

לייי 10.00מכשירי-כתיבה

ם.בשפ"ביה"סשלהתקציבהצעתבידינויש 1948בובמברולחודש

 :וכוללת '''ל-2.320בהמסתכמת

לייי 2,000.00(שכ"ד)לקיבוץתשלום

 )הניכים-120(לסיגריות

כביסה

לייי 180.00

לייי 100.00

הערה:

לימודיציוד'.,

בעלייםביתיקו

 20.00 '''ל

לייי 20.00

) 2 מס'תקן , 1948באוקטובר-l4מ , S-3מ"ו-מטכ"ל-מת"ממסמך ) 1

17-1-48 • 

בהומרהחיל,במטהבכתב-ידבמצאהאיש) 138שלהמצבה( 5טבלה )~;:(

כלי-מספרמטכ"ליות.ןקשרביחידו('(עדכניותמצבותברישוםשעסק~
-חיללמטה-הקשר~ח-מטהשלמסמךלפיהואהמוזכר.ה-רכב.

מפקזפונהבו • 1948באוקטובר-21מ 3-3-4351בסימןחבורה ..liד:

בהי"ק.הרכבסה"כבענייןהחיל

 , 176-49מס'ז'קן, , 1949בפברואר-25מ-16-5מ"ו-מת"מ'מטכ"ומסמך ) 26 (

במבצעהגגבכיבו'שאת 1949ינוארבחודשסייםל"שצהלזכוריש

מתחילים !שביתת-הב:.?'הסכמייהסית,רגיעהתקופתוזוהי"rדורב"
שחרורים.ע"ילהצטמצםעומדוהצבאבאופקלהיראות

ש~אישית,מעטבבימההבחיןרובותהאחהשורותוקוראייתכן )" 7 (

- , 4מחלקהחברי-לנוהיהאמבםפרץאבלהח"מ.לעצמו

חניכים 180 • 6מח'עםיחדב"גבעה"(התחלנוהרוחבי"."האבא
קשרקציני 13ומהםחניכיס 27לקציניםביה"סאתלבסוףוסיימבו

ב"גבעה"ההכנהבמשרהיההראשוןהקושיצה"ל.ליחיזותשפוזרו

שנהחצי-השביהקושילחגים.ועד 1949מאימחודששנמשכה

חזרהושובבכחכ'ה )גולומב(אך'הו""במחנהלקצינים,בביה"ס

כקציני-קשר).מקצועיתלהשתלמות"גבעה"ל

 .חניכים-500ל"סביהוהוכןתוכנןכזכור )""(

בעיתוניםנמצאיםלקשרהארציבביה"סהביקורמןהרשמיםקטעי ) 2 ~(

 • 1949במאי-17מהו"הארץ" • 1949במאי-16מההמשמר"על"

סימוכיןהרמטכ"ל,לסגןרצמ\ו ..יימאלראשיקשרקציןח"דו }'''כ

 . 1950בדצמבר-25מ , 1-18545

 :בירחוננותעוזותבשתיפורסמזבקשרהעוסקותההדרכהחוברותרשימות-לקשךהדרכהספרות

 • 1975מאוגוסט ) 106 ( 10בגיליון-א

 • 1976מפברואר-מרץ ) 112-111 ( 4-3בגיליוז-ב

FOR SMALL PC MOUNTED 
SEMICONDUCTOR DEVICES 

We can cool 'em ~' 

 ~.!~~ eט~
TO-5's TO-3 and TO-66's 

Unique fin design (Ieft) uses 
sJanled van fins. Highly effi
cient and lightweight. Dia
mond-shaped cooler (righl) 
is designed for high-density 
applicalions. AII available in 
variety of finishes and fin 
heighls. 

Complele line includes ex
clusive 2-piece heat sinks 
in 3 models from economy 
10 high performance. Also 
low cost press-on and clip
on coolers. 

ALL ARE AVAILABLE 
BUTOR וSTR וFROM YOUR LOCAL THERMALLOY D 

r p1astic packaged and סThermalloy's other products include coolers f . 
• disc compression devices, Wrile for FREE CATALOG 

Therrnallby ~ 

-- ז""



ך-

 ) 1 (ה

 :;::::::::::::::::::::::~ l 2.בIנ:נ~~ al: ~פnנ:nב~ב:!קי , ,
בירחינני.המאמריםבסדר..תשפירסמיכפי "

 ~"א'בלבטהה'

• I 

שמשך ,להדגישהאףוכדאי ,העודבה-מזלהתעלםאין
עלולחמוכגייסותיהודייםכוחותפעלוומעלהשנהאלפיים

בגליל,-היהודיהעםשלמולדתובאותהארץאותה,

השטחיםכלאלהואין-ובנגבבשפלהביהודה,בשומרןן,

כזכאזיהודיים.לוחמיםבמרכבות-קרג,ונעוצעדושבהם

לממ-וכביטויכבירהירושלים,-עיר~ותה,שימהשעתה,

מאמצעהחלורקמאזהשתנןלאני-השטח «Eהעברית.לכתיות

הר"להנמיך"אוגבעות,""להזיזהיהניתןשלנו,המאה

מהיבט ...ועודלשתייםהרולבקועלחצובמטרים,במספר

ששימשוהאופטייםהתנאיםלמשל,התג"מבתחוםרדיוקשר

התנאיםאותםהםעברו,בימיםעשןומדורותיקשרי-אש

התג"מכזכור,לצערנו,(אךאנובימינותג"מקשרשאיפשרו

כן,עלהעצמאות).במלחמתהדומיננטיהקשרסוגהיהטרם

שלבתחילתהקדםבימיקשרעלהפרקיםאתהבאנובכונה

מקבילזהקשרשסוגהטוען,צודק ... ) 1 (זומאמריםסדרת

לרדיו.מאשרובהליוגרף,בפנסבדגל,לאיתות-הראייהיותר

ולראות-20ההמאהשלממצפהאחורהלהביטהיהחשובאך

ההדוקהקשראתכאמור,להדגיש,ישקשר.אזעשוכיצד

אותולביזהעצמאותמלחמתנוהלהעליוהשטחביןוהרצוף,

קדם.בימיבא'"יהודייםגייסותלחמושבוהשטח

כמלחמחחצכאיי::'רמכצעים
בימיהמערבית "'אשללכיבושההמרכזייםהמבצעים

הקשרמערכותמבחינתתיארנושאותםהעצמאות,מלחמ,ת

"הראל"ומבצע ) 1948באפריל 15-3 ("נחשון"מבצע • , :היו

לירושליםהדרךלפריצת ) 1948באפריל 21-15 (

דרךמרמלההררךלאורךהמשלטיםעללהשתלטותו

הזרמתתוךהעיר,למבואותועדהקסטלשער-הג'א,

הנצורה.(")לעירונשקהספקהשיייות

 ,) 1948במאי 15-13 ("בן-עמי"או"אהוד"מבצע •

למדינהוצירופםעכווהעירהמערביל'להגלשחרור
 ) Gהיהודית.(

שלהאיוםלהרחקת ) 1948ביולי 19-9 ("דגי"מבצע •

ורמלהלודכיבושעל-ידידןגושעלהירדניהלגיון
 ) 1אונך.(ובקעת

באלקטובר 22-15 (המכות""עשראו,;יואב"מבצע •

חטיבהכיתירהבצור,לנגבהדרךלפריצת ,) 1948

באר-לכיבושההצלחהוביצולפלוג'הב"כיס"מצרית

 ) 8שבע.(

לשחרור ,) 1948באוקטובר 31-29 ("ח'רם"מבצע •

קאוקג"שלההצלה""צבאגירושהמרכזי,העליוזהגל'ל

וביצוללעזרהשחשיולבנוניותסוריותותגבורות,

 ) 9ל'טאנ'.(לנהרעדמרדףתוךההצלחה

ביבואר 7- 1948בדצמבר 22 ( "ן'ע"וא"חורב"מבצע •

המערבית "א"שטחמכלהמצייהצבאלגירוש ,) 1949
דיובילשולחזמצר'םהובאתעזה)רצועת(למעט

בנגבהמצר'םבםיסיחיסולתוךברודוס,,שביתת-הנשק
 ) 1 ,אל-ער'ש.(סעדס'ני,לצפוןההצלחהוניצול

העצ-במלחמתצה"לשלאלההתקפייםממבצעיםכתוצאה

לאחרשכונהקו-תיחוםלעברהערבייםהצבאותנסוגוות,,מא

הימיםששתלמלחמתעדחיינובתחומוהירוק","הקובשםמכן

 1967בשנת

·חב·~ק'~כיתתכמי C ר':

במלחמה,שהוכרזולישראלערבמדיבותביןהבשקשביתות
.,.. --

 :הבאהסדרלפישנחתמולiכ-גסמיםהפכו

בעקבותרודוס.באי , 1949בפברואר,-23במצר'ס-עם •

פובתההמצריתוהחטיבה~לוג'ה"כיס"חוסל'tה-'הסכם

יצנהנואיזורפובוחברוןבהרהלכודיםהמצרים'מש~.
i מצר'ם.בידינשארהעזהרצועתפורז.חפ'ר)אל-עוג'ה

הצלחנולאהנקרה.בראש , 1949במרץ-23בלבנוןעם •

בידינו,שהיוהלבנונייםהכפרים 14החזיתאתלהתבות

ה'רדן.במשמרהגשרמראשהסוריםנסיגתתמורת

היהזההסכםרודוס.באי, , 1949באפריל-3בןירדעם •

ההאשמית,הממלכהעםקודמים ,הסכמיםשנישלהמשכם

 :שכללו

 • 1948ביולי-22בנחתםהצופ'ס,הרפירוז

 lב-נחתםבלבה'רושל'סבעיראשהפסקת

 . 1948בדצמבר

עירקיותחי"רות,חטיב 3נסיגתחייב'רדןעםiבסכם~

לשליטתנו,והעברתוערהואדיופינוי"המשולש,"~צפון __

 .,....- • 1949במאי-6בעל-ידיהםשבוצע ~
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שטחי-פורזובמחנ"ס. . 1949ביולי-20בסור'העם •

שנותמשךשהיווהישן.המנדאטוריהגבוללאורךמריבה

במצבלהידרדרותוגרמואבני-נגףוהשישיםהחמישים

הישגלהםשהיההיחידיםהיוהסורים .השוטףהביטחון

ממערב .ךןירהמשמרמובלעתבכיבושבשטחצבאי

 .לנהר

כמלחמהניצחנוכיצר
מהבדלירבהבמידהנבעהעצמאותבמלחמת'שראלניצחון

דמו-פתוחה.חברהשביןוהכלכליהסוציאליהחברתי,דא.ופי

מערבית)תרבותבעלתחברה-או(בגישתהוחלוציתקרטית
ממחלוקותכתןצאההחצויותפאודליותחברותלעומת-

נשכרתלצאתאחתכלהשואפותוכלכליות,חברתיות ,מדיניות

המלחמה.מן

והערביםערבצבאות 7-האויביםשביןהצבאיההבדל

הישובשלהגדולשרובומשוםבבע-ובינינוהמקומיים

בחוש ."הגנה"הביחידותלמופתמאורגןהיה "'באהיהודי

לעומת .ומוגדרברור-מדיני-חברתייהציונכשהיעדחםללהי

שבחלקופיקודובעלי ,באינטרסיםזהיםלא ,נחשליםצבאות

אלוהיו "גנה"ההיחידות .מחייליונפשיתמנותקהגדול

עדלהקמתהראשונים,המלחמהבחודשילישובלושעמדו

הבודדיםמישוביבוהערביםאתאופנסיביתלהדוףצה".ל

 )"כ.'''באהעבריתהתחבורהומנתיבי

ישובים-300כהיו 1947שבת(בסוףהיהודיהכפריהישוב

פריהיההמיקוםבעלמא. '''אכשטחיהוקםלאכפריים)

הוקמוהכפרייםוהישוביםציוני-אסטרטגי-התיישבותיתכבון

חקלאיאסםרקלאשימשואלהישובים .'''באבאזורי-ספר

הגנהמעוזגםאלא ,מודרבית-תרבותיתלחברהמחיהומקום

השכביםאלצבאילזינוקמוצקובסיסמחדעוייןבשטח

 )'~מאידך.כ ,לישובהמתנכלים

מחה )"'כד'כתכניתוהמקיףארוך-הטווחהאסטרטגיהתכנון

איפשרו ,מאידךהמדיבההכרזתלפנילמעשההלכהוביצועה

הביתתקומתכלומרהיהודים.למדיבתטריטוריאלירצף

 .'''אבהשלישי

 ,הלוחמותביחי·דותשבןצעוהממשיותהצבאיותההכנות

ויחסיתח.דלמעברמכרעתבצורהתרמווהשירותים,הסיוע

שניצבוליחידותבמחתרתולחמושפעלומיחידותמאו,ןחלק

כאזהאמור .סדיריםצבאות 7מולכוללתבמלחמהלפתע

צבאיתתעשיה ,חימושוים,אוירלגרעיני-הזרועותגםנכון

אמצעיפיתוחלרשותיותרמאוחרשהפךד)"(חמוחיל-מדע

 , )', 1לחימה.כ
אתראובתפוצותהיהודיוהעם '''באהיהודיהישוב

השואהמורארקעעלכולו, 'היהורהעסכמלחמתהמלחמה

כצאןיהודיםיושמדועודלא-כולבושלאיתנהושאיפה

בעולםהיהודיבעםשאחזל,;דיבוק"בבוסף !לטבחהמובל

ההזדהותעצםהרי ,כספיתועזרהלמלחמהלהתגייסותנאשר

 ~באו1כזהדרכים,בכלללוחמיםהממשיוהסיועהמלחמהעם

העולמי.כ'")הלאומיהמאמץשלהכותרתגולתהיוממשי,

 .::-יכולל"שצה ,עובדותיסודועלבצדקוכנראה ,הטועניםיש
ה'ררן,שלהמערביתהגדהכלאתלכבושצבאיתמבחינההיה
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מדיניותוהתערבויותשיקוליםאלההיו .קדםמימיאבותארץ

דעתל ,נסתיימהשהמלחמהוהראיהזאתעשותלמאיתנומנעוש

"לצהקחלב"בהםבמצביםומדיבייםבהסכמיםאלה.טוענים

 )' 6המעטה,כשוןלב-בחזרה"

ותיהןיוהתערבוחציהןלשלולאהערביםאלההיו-יםארון

מידיניצחתצבאיתמפלהנוחליםהיו ,ב"וארה'הריטנ L.;של

מהםמנעהמעצמותבידיהחדשהשראל'ריסיןררק.,:.. 'j ''הצ

שמטרות-המלחמההיא,עובדה .יותרגדולהצבאיתשואה

ילפנאיז-ספורבועידותהכריזו .עליהן(העימותמדינותשל

 : )' 1הושגוכאל ) 1948ימא

מחציתרקכאשרושומרוןורה'הבמובלעתנבלמהיררן •

בידה.רושל'ס'

 ...שטחהלביב-אתליאתהנגבאתספחהלאמצריס •
ואתהגל'לאתצלחולאע'רק,בסיועוסור'הלבנון •

כמוצהר,הת'כון.ה'סוחוףח'פהבואכההעמקים

המלחמהטלמכפרייםבתובים
 ,אישאלף-650כ 1948במאישמנהיהודיההישוב 0

שלהשונותבמסגרותלוחמיםאלף-64כמתוכוהעמיד

 .) 1948(ביולי "הגנה"הארגון

יהודיםםיאלפששתזובוראהבמלחמההיו ,כידוע •

רצופים.קרבותימי-61ומלחמהחודשי-18בהרוגים

מכללאחוז-18וחללבפל "'באהעםמןאחדאחוז

הלאומית.למשימהשהתגייסהישוב

אחרילשיאושהגיע ,הגולהיהודישלההעפלהמפעל •

-120ביהודיםאלף-92כהעלה ,השנייההעילםמלחמת

-1934ב "ולוס"הראשובההספינה(ספינות-העפלה

 )' 8 כ.)-1948ב ,"נחשון"והאחרונה,

 , 1947בנובמברשנתקבלההאו"משלהחלוקה""תכנית •

בסיוםר."קמאלף-14.5כישראךלמדיבתהקציבה

- 'ישרא?מדינתבשטחינכללוהעצמאותמלחמת
 985(מהםר"קמאלף 20.7-הירוק""הקובגבולית"'"

Iו;. 

 )' 9ימיים).כגבולקויק"מ-254ויבשתייםגבולקויק"מ .

במלחמתזמנית-בו'שראךלחמהבהןהחזיתותמספר •-,
<:~--

- -:t 

-ביותרהרבהיה ,-1948בהקמתהמאזהעצמאות .;,; ,
 .חזיתות 5

 ,המדינההכרזתלמחרת "'לאו,שפלשרביים 31ההצבאות •

לוחמות)בחטיבות(בחיילים 1 : 1.5שלבעדיפותנלחמו

תהיהלא ."להצמולבמטוסים, 1 : 2שלובעדיפות

(טנקיםגדודים 6ולעומתבשריוןערביתעדיפות

והעירקיםגדודים 2המצריםהעמידוישראלייםש)"וחרמ

 )~ lגדודים.כ' 4עוד

המקומייםוהערביםהסדיריםהערבייםלצבאותפרט •

גדודים),-6באיש-4000(כההצלה""צבאארגוןבמסגרת

שמבוהבריטי,המנדטכוחותהיהודיהישובנגדפעלו

הזההצבאיהכוחלשהמרכזיהגרעיז .חיילאלף-90כ

הצנחניםהיוחייליהאשר ,-6ההמוטסתהדיביזיההיה

עודאלף.-72כהיהומספרםכלביות""הבשםשבודעו

אלפים-3כהבריטיהמנדטכוחותבמסגרתבארץהיו

אנשיאלפים-4לומעלהעבר-הירדניחיל-הספרחיילי



מס'
סוגהמכש'רשס

תךר'סתחום
רותעה'עוד

(במה"צ)סך'

-מחלקה.פלוגה 4.5- 2.8ת"ג-21מק 1
במלחמהבתג"מיחידימכשירגדודפלוגה. 48.0- 40.0תג"מ-20מק 2

שירות-הקשרתוצרתנייחות 'תחנות 7.0- 3.0ת"ג-18מק 3

שלט-מרחוקעםגםהופעלניידותתחבות 8.0- 2.0ת"ג-19מק 4 --

בעצמהבארץשהההבריטיחיל-האוירלסוגיהם.משטרה

בוחות-הזההשלישיהגורםחייל.אלפים-5כשל

המינהלאתולבלבללהקשותיכולתוככלעשה-המנדט

עזיבתו.לפניבארץ,והמשטר

'שראלמדינתשלהקמתהעלהוכרז 1948במאי-14ב •

כוללתצבאיתבעצמה .'''אלהערביםפלשוולמחרת

 .מטוסים-80וכשריוךגדודי 6חי"ר.חטיבות-17כשל

צבא-הגנההקמתעלפקודהפורסמה 1948במאי-26ב •

בעת .ביוני-27וב )תש"ח , 4מס'(פקודהל'שראל

אמוניםלהישבעהחיילים"התפנו"הראשונה.ההפוגה

מטהשכללארגוניבמבנהבמלחמהלחםצה"ללמדינה.

 .zכשורייבות-ממוכנות)שתיים(מהןחטיבות 12כללי,

חזיתות. 4שלמרחביובמבבהואויריםזרועות

הtנצמאןתכמלחמתהרריןקשר
העצמאותבמלחמתהרדיוקשרשלהע·יקרייםהמאפיינים

נהיו

הרדיוקשרהיה 1948שנתובשלהימדינהבטרם •

מכשיריראשוניהופיעו 1948מאזובת"ג.נייחבעיקרו

מכשיריהרפעלרושםרפהשיירותלליוויהניידיםהת"ג

ברשתרתהמררסעובדימירחדות.לפעולרתבישאים,תג"מ

להפעלתהדומיננטיהגררםהירה"הגנה"ארגוזשלהרדיו

הרדיו.מכשירי

שביתת-הנשקהסכמילחתימתועדהשנייהמההפוגה •

והראבת"גניידברוברהרדירקשרהיהערב,מדינותעם

נישאיםמכשיריםקרי,המלחמה",אתשעשה"הקשר

ברכב-קרב-ניידיםומכשיריםהמחלקתיבדרגבת"ג

והת-הלךהתג"מקשרוקשר.מפקדיםוברכבימשרריין

ומעמדעדיפותקיבלטרםהעצמאותבמלחמתאךפשט,

בהפעלתהמכריעהגורםהיועדייןהמורסעובדיברורים.

הלכוא"הרשתותמפעיליהקשרים,אולםהרדיר,קשר

קשר"בעשייתויותריותרנכבדמקוםותפסווהתרבו

הרריו".

הקשרשיטתהיתהבת"ג.במורסההתקשרותשיטת •

ועדהמאוחרותהשלושיםשנותמאזוהשלטתהמקובלת

התחילהנרך'והך'נורשיטתהראשונה.ההפוגהסוף

בעיקר.ביידכקשרהיא)אף(בת"ג 1948שנתבשלהי

שהדפו ,הכפריים,בישרביםבעיקרנייח,כקשרגםאד

קשרהנהגתלהתקפות-נג.דויצאוערביותהתקפות

העצמאות.במלחמתהעיקרייסצ.I"..הופעלוהרדיומכשיריתכונות- 1טבלה ..... 

עובדישתפסוב"בכורה"ירידהעמההביאההדיבור

והשותה-שירות-הקשרשלהעליתאהיא-המורס

במיקרופרנים.המדבריםהקשריםאלאותם

 1בטבלה-במלחמההעיקרייםהרדיומכשיריתכרנות •

שירות-הקשרתוצרתשהםהרדיומכשירי(טבלת

בהגנה",הרדיו"מכשיריבמאמרמופיעהב"הגנה" . ..... 
 .) 455עמ' . 54גיליון

ויחידותיה)שלוחותה"הגנה"(כיתרמ.אופייןשירות-הקוש
כאשרוסדירהגלויהלפעילותממחתרתהוחצהשפרץבכך.
טכגיותהורארתוהוצאתארגרנוהצטיידותו,הכוח,בניין

עיקשתלחימהתוו-כדימבוצעהלוחםלמערדותפעוליות

ולאתקדיםאיזהבראה.ככלהיהודים.מדיבתחזוזלהשגמת

בתפעוללנשק)חברים(בנפולומרקשהכהלביסיוזורעאח

ובמסגרותבעוצבותהמתארגזבצבאלשליטה,חיל-קשרובבנייז

גדולים.(ן")מרחביםפניועלקשהבלוחמהפיקוה

הכללילמטההאפשרותניתנההמלחמהתקופתבלמשד

ומסגרותיהם,סרגיהםכלעלהכוחותשלהרדיולרשתותלהאזיז

כאשרגםבמלחמה.העליוזלפיקודהשליטהניתנהובכד

האזנההריביניים,ולדרגילרמותוא"דא"מרשתותפוצלו

בכללמטכ"לנתאפשרופקודות,ומתזהתערבותכרשרלהז,

המלחמה.ימי

בהספקתוהזהקשרבציודחיליתמרכזיתשליטההיתה

בתחזוקתווהזבארץשירות-הקשרלמחסנילארץמחוץ

כוחומקורותחלפיםוהספקתבינייםדרגיבאמצעותהטכנית

ומטענים).("")סוללות(מצברים,המכשיריםלתפעול

היאלקשרשהאחריותוהואבשליטהחשובעיקרוזנשמר

כלאחבוות,במיליםיותר.הנמוכהלרמההגבוההמהרמה

הגייסותעלהקשר,אמצעיבכללשליטה,אחראיתרמה

ועל·ידיבאמצעיםהממונה,לרמהאחורהומדוחתלההכפופים

הממונה.מהמקפדהאליההמורדיםחיילים

להכרזתועד )~ 3 (השלושיםבשנותרדיוקשרהפעלתמאז

הדומיננטיהקשר ,הנייחהרדיוקשרכאמור,היה,המדינה,

איפשרולאהבריטיהמנדטשכוחותמשום_:." Qה"הגנבארגוז

שליטהכושרובעליחמושיםיהודייםניידים~חות:",להפעיל

הסתלקכאשרוכד').נוטרותכמופו"ש, ryיחידות-הק(פעלו

עוצבותלבנייתהאפשרויותנפתחוהזה,- Yהמפי!ךהגורם

חריפותהבכלועלתהצצהואזרחטיבות,גדודים ,;נ~וביידוור,
אפשרותמתז-קריטקטית,פריסהעלהשליטה.בעיית

הגייסות.עלבמיקרופוזבדיבורשליטה

- -:!' 
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במלחמהמיקרופוןבאמצעותבצה"להמפקדיםשליטת

ההפוגהמסוףרקאובייקטיביות)(מסיבותנתאפשרה ,ניידת

הגייסות.סוגיבכלמלאיותראופחותבהיקףואילך,הראשונה

רבי-עצמהרריואמצעיפעלוולפניה,המלחמהבתקופת

והמזרחולאירופהמחדהאמריקניתהיבשתלכיווזהארץמז

מפעליעלשליטהלאפשרכדי ,מאידך )קעיר(עדכוןיהת
ונבנופותחורדיובציודמיוחדיםאמצעים .והחימושההעפלה

ההעפלהשלהקשרואנשישירות-הקשרמהנדסיעל-ידי

2 (גרעוניס")"(ה מוסוותבדירותמיהמכשו.וים,אתשהפעילו ) 1

יסהבלב.ורעועיםקטניםבכלי-שיטומיהעולםבבירות.

היעהחוףלביזבינםמבצעירדיוקשרשמירתתוךהתיכון,

 .'''אבהחוףהוא'

לחטיבה,מעלגבוהות )(ושליטהפיקודמסגרותהתפתחות

"נח-משמר-העמק,למבצעישהוקמו"אד-הוק"מפקדות:ימו

התקשולאחזיתיות-מרחביות,.ומפקדותואחרים "רני" ::שון
שמרובהמשך,והחילבתחילהשירות-הקשר ,ולהיפךבשליטה

חדשה,פוקדתמסגרתהתהוותכלשלליווי-צמודעלבקפדנות

קשרוציודקשריחידתמיידלהשתהיהכקטנה,גדולה

עת.באותהבארץשהיוובאמצעיםזבירביתלשלי~ה

 ,העצמאותבלמחמתוהשליטההקשרלהתפתחותכאנטי-תיזה

ד"רשלבמאמרוליעיזהקוראבפנילהמליץוצריך:<יתכן

 ) 25 (-1975בוהמחשבהתקשורתשהדהתפתחותעלבירןר'

שלהראשונהבמלחמההרדיוקשרהפעלתאחרישנים 27-

היהודים.מדינת

שולייםהערות
--------------------

עדברצףכמעטובמשכת 53בגיליוןמתחילההמאמריםסדרת ) 1 (

ובחיל'הקשר,בשירות'הקשרהבעשהמןמשליםרקע . 113גיליון

כמעטשהתפרסמושניס", 25לפניהיום-"תעודותבצרורראה

-שבועי"התקדמות"דו"חעלהתעודהמאזבחודשוחודשמדי
מאוירוןקשר"דו"חלתעודהועד ) 1972מאי(בגיליון 1948ממאי

 .) 1974אוקטובר(בגיליון 1949מאוקטובר-קל"

לקריאההמומלצתהעצמאות,מלחמתעלכלליתביבליוגרפיה )~(

 :לעיוןו

 ,) 1959יובי(,,מערכות",הקוממיות"מלחמת"תולדות •

 .) 1958 ,"הזסמ,,(העצמאות"מלחמת ."קורותלורך, 'ב •

 ,) 1951(מאי "להסכרהפרקיס"ראשיצה"ל,ראשי,חינו,.קצין. •

 .) 1976 ,"רבז,,('שראך"לכטחון"לכסיקוןהבר, 'ואש'ף 'ו •

 ,'כרמל''. ,"גולג'" :הןתולזותיהןאתשפרטמוהחטיבותספרי •

 .ח"הפלמוטפר "הגנב" ,"פתח'" ,"נבעת'" ,'''בודרבאוכם"

• J ' מע( '''''אעלהמלחמה-הגגעהעברי"משביקמח', 'ד,," 
 .) 1973רכות,

-אביבועס" ,) 84וז(גיליכהגנה"הרזיוירי"מכשכעיקרראה )"(
הצלילי"והא"כהמורססימני" ,) 83ו' 82(גיליובותוגזעון"תמר

 .) 103יליון(ג

משיאין"והיו ,) 53(גיליוןבמקרא"הקשר"אמצעילמאמריםהכרנה ) 1 {

יליון(ג.'שראו"- Yובאר'שראלכצכא"הקשר ,) 55(גיליוןמשואות"

 .) 88 ' 81 '(גיליוןממצר'ס"'שראוכצאתוקשרה"שליט ,) 61
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הראל"במבצע"הקשר ,) 77(גילייזנחשון"במבצע"הקשרראה )ד:(

 .) 79גיליוז(

 .) 90ו· 73(גיליונותאהוד"במבצע"הקשרראה ) 6 (

 .) 105(גיליוז '''זגבמבצעקשר .,aראה )(ך

) :t ( גיליוז'ואג"במבצע,~קשרראה)109 (. 

 .) 107(גיליוזח'רם"במבצע,~רוסראה )"(

 .) 108(גיליוןחורב"במבצע"הקשרראה ) 1 "(

 ,'גההגנה"תולדותספר .I' ~בעיקרלעייןומומלץרחבהנושא ) 1 1 (

שני.חלק

הציונית",ההתישבות"תולדות , 1 "ב 'אשלכספרולעייןמומלץ ),"(

-ה'רדןעברי"משני ,אורן 'אד"רשלבמאמרו ,) 1969 ,"הדסמ,,(
מספ" , 238 ' 9(,,מערכות", " 1939-1937ישוביתבאסטרטגיהפרק'

ההתישבותמראשית "'א.לתולזותכוטאאטלס"וב ) 1974טמבר

 .) 1972 ,"אטרכ,,(ואלךלפרופ'המדיבה"קוםועד

"חטיבתוספר 1475-1472עמודיםלעיל,ההגנה""טפרראה )'י(

 • 479עמ' ,) 1959(,,מערכות",הקוממיות"במלחמת'נבעת"'

ההגנה",ספר"בראהושלוחותיההגבה""השירותישלההכנותעל )"(

 Itבגושלעיל. , 2שולייםבהערתשפורטוהעצמאותמלחמתובטפרי

טל 'אהקוממיות",כמלחמתחיל'הים"מבצעיראהחיל'הים

צה"לשל"חיל"האוירראהחיל'האוירבנושא .) 1964(,,מערכות",

שקשהחוברת ) 1958ספטמבר ,א"ח(שתקא' 'אהעצמאות",בלמחמת

ארץ"לךשמים"לךו'צנוןע'שלספרומומלץולכןלהשיגת

וזיודנשקשלהרכשבנושא . 47-45עמוזים ). 1975(,,מעריב,"
(,,מערכות",רכש""המשימהוהו 'פשלספרןמומלץלמלחמה

1961 (. 

לעיל 1:'שולייםבהערתשפורטההכלליתבספרותלעייןמומלץי)',( .

 .גח"למח"ל,כמומיוחדיםובערכים

) IG ( '382 • 3עמ.' ,'אהמחודשת"'שראל"מזינתגן'גור'ון,ד ),,עובז", םע

 , 360 ' 1עמ'"נסיגות",ערךשראל",'לביטחון"לכסיקון ,) 1969

 • 30עמ' ,) 1969 ,"רתכ,,(הערבי'ישראלי""העימותםפרן, 'ב

הפר""מאחורישגג,ש'הפרלמנטרית,העירקיתהועדהבדו"חראהן)(ך
I 

 "'גגעת"חטיבתספר , 148 ' 9עמודים ,) 1954(,,מערכות",גוד"

 . 24עמ'הקוממיות",במלחמת

) I B ( ג ,'גחלק , 1253/4עמ' ,'ג ',בחלקההגנה,"תולדות"ספרראה,' 

(הסתזרותוההפעלה"העלייה"בחבלי'קות'אל', " , i'90 !עמ'
~-... 

 . 150-14,8עמודים ,) 1963הפקידיופ,

)' CI f בספרותלקרואמומלץכללי,מידעשהואכאז,עדהאמורעלחומר

ובאנציקלו'לעיל) , 2שולייםרת(העהעצמאותמלחמתעל-';:וכלזד'י"ל .

 . '''אבהיהודיוהישוב"החלוקה"בעניין ,' 1כרןהעברית,)ז;ה
 • 151עמ'הפרגוד","מאחוריראה )" 1/ (

) I ~( כהגנה'הקשרות"שירראה)שלוארגונו"מבנהו ,) 54(גיליון ")א

קשר"פרקי-השחרור"מלחמת ,) 8Jגיליון( ,,)ב(שירות'הקשר
 ")ג(העצמאותמלחמתסיוםעס'הקשר"חיל ,) 67ו' ;) 6(גיליונות

 ,) 94(גיליון

 1948מנובמבר .) R4(כגיליון 1948מאוקטובר. ""תעוזןתלמשלראה )""(

 • ) 86(בגיליון 1948מדצמכר ,) 85ן iבגילי(

אויבבעורף .רזיוקשרלהפעלתהראשונותהתוכניותאחתעל )" 1: (

 .) 9i(גיליון " 1942-הפלסטינאית"התכניתראהאפשרי,

 ) 83(גיליוןוגדעון"תמר-"אבינועםבמאמרלעייןשנית,מודגש )". 1 (

זהבשםטבת 'ששלובספרו"הגזעונים"רשתבנושאכעיקר

 .) 1968(,,מערכות",

 , 1975מאוגוסט 106בגיליון )~~

«> 



בתןלדןתדרךציוגי

(חי"ןו)ניקה 1ןה~לקטרחיל-הקשר

ישראללבטחיןתלכסיקיןמתידק 11חיתערדעפ"י

בצלבא"י.ה"הגנה"ארנוןבמסנרתבכ(חתרת,שירות-תקשרשלראשיתו

בשיטותקשרוסיפקב"ארגוןיישירות-הקשרצמחהעוייןהמנדטוריהשלטון

ובכפר.בעירה"תגנת"לצורכיהראשונההעולםמלחמתמתקופתם.ובאמצעי

הוראתאת(יאן)יניבסקייעקבקיבלכאשר- 1945מאזעברושנה-30מלמעלה

רלהפוךלגשתזייל,בן-גירייןדימרהיהודית",ב"סוכנותהביטחוןמחלקתראש

ה"תגנת"במסגרתלהתמודדמוכןשיהיהמקצועילחילדאז,שירות-הקשראת

היום,ועדמאזהתקופהאתהיהודית.למדינהלפלושהעתידיםערב,צבאותמול

המהוותתקופות-משנהלחמשלחלקניתןחי"ק,תולדותאתבחובההטומנת

שלהראשיתמתקופתמושפעיםהחילתולדותהחיל.בהתפתחותשלביםחמישה

מלחמותמארבעהשנייה),העולםמלחמת(לאחרהארבעיםבשנות"שירות-הקשר"

מאזאלה,לימינוועדוהשבעיםהשישים ,החניישים ,הארבעיסבשנותישראל

ביותר.המתקדםהאלקטרוניהקשרלעידןועדאיתות-ראייה.קשרתקופת

החילעלשפקדוראשייםקשרקצינישבעההתחלפואלותקופותבחמש

כאןנסקורהמלחמות.שביןשונותובתקופותשוטףבביטחוןמלחכ(ה,בימי

החיל.משימותעלרקעונקדיםהתקופותחמשמתוךארבע

והאלקטרוניקהחיל-הקשרמשימות

ח"ייקמהו •

מקצוע'ח'להואחי"ק)(להלןוהאלקטרוניקהחיל-הקשר

היכשהלכוחותשליטהלצורכיקשרשירותיכמתןהעוסק

שליטהקשרכנושאיהדוקפעולהכשיתוףופועל"לבצה

הדרגעלנמנהחי"קוהים.האוירזרועותעםואלקטרוניקה

עלהנמניםהאחריםהחילותלעומתצה",לכחילותהפוקד

(ארטילריה)המסייעהדרג ,וכד/)חי"ר(שריון,המסתערהדרג

חי"ק :אחרותכמילים .)/וכדתחזוקה(חימוש,המתחזקוהדרג

המפקדיכולכאמצעותו ,ולשליטהלפיקודהמפקדזרועהוא

כיחידותיו.ולשלוטבוחותיועללפקד

ח'לה ' Iשהע'קר'ותמש'מות'ו •

מרמתצה"לשלהיכשהככוחותלשל'טהקשרמתו •

 .והיחידההעוצכהלרמתועדהמטב"ל
כצכא'קהואלקטרונקשרצ'ודותחזוקתפ'תוחרכ'שה, •

וציודהחדישותהטכנולוגיותולימודמעקככאמצעות

ולהתאיםלקחיםלהפיקכמגמההעולם,שכצכאותהקשר

ל. IIלצהביותרהטובאת

כשיתוףורד'ו-טלפווטלגרפ'ותט?'פונ'ות,בוערכותתכנוו •

מער-כהתקנתפעולהשיתוףתוך ,התקשורתמשרדעם

 .כהןושימוש(טלקומוניקציה)כזקכות

 .מחשב'םלותפעותכנוו •

ומברק'םדוארלתעבורתמרכז'-קשרמערכתולתSזע ....

החילוהחילות.הזרועותנללאתהמשרתים ,באבצ

שלקצין-הדוארכאמצעותדואר-חייליםעלגםמונה~_ .....

מטכ"ל-אנ"א.עםתיאוםותוךהצכא

כשיתוףצבא'טרוםמקצוע'-טכנ'כוח-אדםהכשרת •

הארציככית-הספרחרכהוכשירותמקצועיים,כתי-ספר

 :ראשייםתחומיםלשנימתחלקת(ההכשרהלקשר
ועו.דקוני-שדהואלחוטנים,מח.דומהנדסיםטכנאים

מאידך)·

קשרכנושאיל"צהלכלו"עוץת'אום ,פעולהש'תוף •

 .ואלקטרוניקה

"' ·r 

~ . ,.. 

כמחתרת,.שירות-הקיז:ר"

קרי, ל,"צהלהקמתשקדמהכתקופהכסקירתנונעסוקלא  • '"I!...... .ג,מדך'קהלאלקטרונובת'-מלאכהמעבדותמערכתתפעול •

עתשלבו,המאהשלוהארכעיםהשלושיםהעשרים,כשנות . _ ...אוהטנקיםכיחידתהנפרש,לדרג-השדהועדהמטב"ל

 .החי"ריחידת
 ה'"התעשיוכהכוונתהחילכמעכדותחד'שצ'ודפ'תוח •

המקומית.האלקטרונית
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וכאמצעיםכשיטותכמחתרת "ה"הגנהשל"שירות-הקשר"פעל

 ,כירחוןמאמריםכמספרזוכתקופהעסקנולמדי.פרימיטיכייס

ועו.ד 84-82 , 54מס'שכגיליונותכמאמריםבמו



 ) 1949-1947 (-הקשר""חילל-הקשר"מ"שירות

מקצועי.לחילהפדהאלמוניש"השירות"הראשוןהשלב

שביתת-הסכמיאחרוןבחתימתונסתיים 1947בנובמברהחל

 .חורשי-מלחמה 18אלההיו . 1949ביוליסוריה)(עםהנשק

מלחמת-צבאותיוצאית-הקשר" iב"שירהשתתפושבמהלכה

קשרי ."'לאהבלתי-ליגאליתאלחוטני-ההעפלההשנייה,העולם

הלוחםנקודות-הישובמכל"השירות"וקשריאיתות-ראייה

 .'''בא

ומכשירי"השנייהממלחמת-העולםבעיקרוהיההקשרציוד

מכשירי"השירות".שלבבתי-המלאכהשנבנושוניםרדיו

 ),(רפרףהליוגרףבלילה."לוקס"פנסהיוהעיקרייםהאיתות

מלחמת-העולםז1zמנות-הרדיומכשיריביום.ודגלים

-19מק :גב~ה)(תדרת"גבשיטתבעיקרהיו-השנייה

-20מק : )מאודגבוה(תדרתג"מובשיטתוכלי"רכב)למפקרות(

 .המחלקתית)(ברשת 21ונןק" ) 300 (

יחידות" 12לחי"קהיו , 1949ביולי .העצמאותחמת,מלבסוף

קשר-חידותי 4ו"גרוריותיחירות-קשר 25 ,חטיבתיותקשר

אנשי-קשרממאותלי.לכומטה(פיקוד)מת-חזית.ברמפקדותל

בקיץומפקדיםחיילים-2.587להחילהגיע 1948תלבתחי

למאה 1947שנתוםיבסלירותעשרותשלומתקציב . 1949

 .שנתייםכעבורליייאלףושיםשלו

מהמחתרת"השירות"עםשעלה ,)\אי(ינאיעקבימל"א

ויצחקהמלחמהבסיוםפרש .חיל"הקשרלמפקדמונהו"לצהל

! I במקומוהפיקודאתקיבל(ורצמ\)גלמו. 

 ) 1956-1950 (השליטהומיסורהחילארגוז

החגורהוהידוקחיסבוןצנע.שנותהחלוהמלחמהאחרי

יער' 'מאמריקני,קציןבחי"קפעלאלובשנים .התקציבית

התכנוןלמישורחי"קאתולהפנותלהדרידשהירבה .רסטר)פן(

לתכנוזהתשתיתידפוס .מתקדםבצבאחיל-קשרשלהמודרני

חי"קוצמחהתפתח ,גדל(שעליהם'והשליטההקשרמערכות
רי'עשלסיועופריברובםהם .)והשישיםהחמישיםבשנות

ראשי.קצין-קשרמפקדתקציניל

היתהחיל-רגלים,בסיסעלאמנם .מודרניבצבאהשליטה

תג"מציודשלהראשונותוההזמנות .תג"מרדיועלבעיקרה

 'ס,ר,"נהממשפחתציודהיהזהארצה.להגיעהחלוחדש

יחסיתמוגבלבתחום-תדרים )נישאציוד . 10 , 9מ"ק :הרכוב(

שלושלולקחמו )צ"מה 54.9-27.0 (מפותחצבאלצורכי

 ,יהרוארטי'יר"חי ,השריוןחילותחתדלפיקבוצות-ציוד

הכלל,המטהביןטלפרינטרבעורקיטלגרף-השדהניצני

והונחותעבורה,להעברתלחי"קהוכנסולחטיבותולפיקודים

שליטהלצורכיידעדירכב-קשריולבינהרחביםהיסודות

ועוד).טלפרינטראלחוט-דיבור,רכבאלחוט-מורס.(רכבוקשר

הוחלף )-21(מקהגבעלהנישאהמחלקתיהתג"ממכשיר

פיתוחתקציביבי.דנישא )-536(מקיותרחרישתג"מבמכשיר

שמאמציו .החילבחייאותותיהםאתגתנייחסיתמוגבליםירכש
-במקצועההפעלהבתודת ,מסגרותיו-'"יחתירבביסוסרוכזו
טלפוניתמערכתיבביסיסואמצעי-קשרשביטותנישאים,בחתד

ולמחנות-הצבא.למפקדות .ישראלרוארעםבשיתוףנייחת

אתופינהאלמוג "כקשר"רתפקידואתסייםזובתקופה

בנר).'לק(ך'ע Tע(ל'ארלאמקומו

 ) 1967-1957 (החילוצמיחתהטכנולוגיתההתפתחןת

הקשרבמשרריתעבורהסתימתהיתה ) J' (1956ס'במערכת

הקשר-חילשל"קרש"לקחי ,המוצפניםהתעבורהובצינורות
.." . 

מילאלאארוכיםלטווחיםל"צהשלהת"גרדיוקשר :היו

צה"לממפקרותמרוחקיםלכוחותהאמינהטה zזשדדצורכיאת

 ;זורמתואינה"תקועה"התעבורה ;הירוק"~"הקו'בתחום
בדחיפותלהיערדחי"קועל ,משוריין-ממוכןצבאבעשהלצה"

למפק.דקשר-מיקרופוןבמתןורכוב,גמישתג"מבציור

דרושות ;ובין-חיליבין-זרועיבשיתוף-פעולה ,לשליטה

הנפרשלדרגהןואמינותרבותוטלגרףרדיו-טלפוןמערכות
מערכות ;למשל)(לוגיסטייםנייחיםולדרגיםלמפקדותוהן

מרביקותואינןדי-הצורדפרושות'אינן ,הקוי 'הקשרהטלפון,

כוחותינו.את

 1954- (לביאוישעיהועמיעךאריאלשלכהונתםתקופת

 .מפעילים .המערכותבכלהטכניהנושאלחיזוקהביאה ) 1962

אנשי-הקשרלהשתלמויות.יצאורים'בכיוקציניםקציבים

"כיתתפעלהוהחטיבההפיקודין,ובצה".ליחידותלכלצורפו

נערדממונה.למפקדההעוצבה-~זאחורה.לקשר .הורדח"
רדיו-לקבלתפישרבשםקנרייהוריעםוייצורידעהסכם

-החדשהתג"מציודלדרגי-השרה.אפיקים). 4 (טלפון
בחילותדרגי-השדהשלהיחייותבכלנקלט-י.ר.סי.'ג

בשלהייותר.קלנעשההבין-חיליושיתוף-הפעולהובזרועות,
ת"גלקשרהראשוניםהחרפסמכשיריהגיעוהאזתהתקופה

התג"מציורלייצורהיסודותבהנחתהוחלוניי.דאדוד-טווח
רב-לטלגרףרב-אפיקים.לרדיו-טלפון .).יס.ר.יו(החריש

רבי-זוגות.ולכבליםנישאטלפונילציודבשדה.ערוצים

כבל-שדה.לייצרמקומיתלתעשיהנסיוביתהזמנהנמסרה

לשליטהומוצבי-פיקורמפקדותמוסדוהתקופהסוףלקראת
תת-בכבליםרשרתוואלה ,החזיתותבכלורחבהאמינה

ההכשרה .רבות-שבחאנטנותבהןוהוקמוםיטלפונ"'קרקעיים ........ 
החלורביםוצעיריםיותר.עילהינעשתה '-צבאית, qהטרו

ובשלבטכאנים.לה~דסאים,בדרכם .החיללשורות "לזרום
.. ~--

בטכניוןהכשירשהצבאואלקטרוניקהבדסי--קשר il.מ _שני

בחיפה.

 .משרד-הדוארלאחריותהועב;הנייחהטלפוניהקשר

ולהתקנתלאחזקתוניידותבוחניםקוניס.חוליותהמפעיל

היתה .ביז-עירוניאוטומטיציודכולל .במחנות-הצבאהציור

העשיהאד .המלחמותשתיביזמה.-במירתאפורהתקופהזר

זו.ארוכהבתקופהמתוחכם.חיללקראתמאו.דרבההיתה

שלו ,לביאעמיעך.הקשר"ריםהתחלפוהשנים.עשרבת

וגךרו\.

 ) 1973-1967 ("המורחבת"בישראלהגירולתקופת

למרחבים.להסתגלצה"לגדרשהימיםששתמלחמתי.חר

והאלקסרוניקהחיל-הקשרמאו.דשוניםוכמויותגודל .ם~~בכט

טלםוניקשרנדרשועצומים.חשדים'אתגריםבפנימדiבה
--
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בטואץהמעוזאוהמוצבמן-קילומטריםאלפילטווחאמין

אתגרזההיהבירושלים.בתל-אביב,העורףאלובחרמון,

והשטחיםהאתגריםעםבו.עמדוהחילבמעלה,ראשוןטכנולוגי

בחיל.ופיתוחמקומיייצורולהצטיידות,לרכשתקציביםבאו

האלקטרוניקהבשטחטכנולוגייםהישגיםגםהיוזובתקופה

שפופרות-רדיובמקוםזערורייםמודפסיםמעגלים :בעולם

חיל-הקשרענקיים.ארגזי-פחלעומתציודקטןגדולות;

החילעברהרדיובתחוםהזמן.עםצעדוהאלקטרוניקה
הת"גובתחוםוי.ר.סי.,מסוגחדיש,תג"מציודלמשפחת

המזרח-עלושליטהכיסויהנותןבעולם,הציודבמיטבהצטייד

עברהרדיו-טלפוןבתחוםובאמינותו.בעצמתוכולו,התיכון
לדרגי-ביל-אוירויניידכולורב-אפיקי,לציוד'ייאפיקי 4מציוד

רב-אפיקי,לרדיו-טלפוןצירדלתחוםנכנסהחילהשדה,

ביותר.גדוליםטווחיםעל-פניגישןרהמאפשר

 ;מאודוהשתפרוגדלןהחילשלוההכשרההאדםכוחמערך

 .-1973בלרבבותועד-1949באלפיםבןמחיל

אותוומחליףהחילאתן 1דרג 'מעוזבזה.שלבבסיום

ופורצתלשירותושנהעברהלאענבר.שלמהתא"לכקשר"ר

הכיפורים.יוםמלחמת

 ,במהירותהקשרנפרש ) 1973 (הכיפוריםיוםןפבלחמת

היהאפשרכאשררבה,בהערכהוזכהההפתעה,על-אףרב.;ו

 .ביותרוהרחוקההקטנהליחידהעד ,בקשר-לש.טנל

כיכוס

היא ,החילבתולדותהחמישיתלתקופהבסקירתנוהגענו

בסוףהכיפורים.יוםמלחמתשאחריהתקופהאנו,תקופתנו

תא"למקבלכקשר"רהמינויואתענברש'פורש 1975שנת

זמיר,ישראל

הראשייםהקשרקצינישמותמופיעיםשלהלןבנספח

 ,כהונתםותקופות

כהובתםותקופותראיז,:ייםקשרקציבי-בספח

 'מט
ה J 1ה (:,, 11 ,פת 1תק,·המלאם UJה

מטפר

השניטטד'

 4ז 949בנובמבר 24- 1945בנובמבר 29(ינובסקי)ינאייעקב 1

 5 1954באןגוסט 2 )(- 1950בנובמבר 25 ) l(ורצמאלמוג'צחק 2

 3 1957בספטמבר 22- 1954באוגןסט 21(קליבנר)עמיעןאריאל 3

 , 5 1962ביובינ- 1957בספטזכבר 23(למברגר)לביאיהוישע 4

 . 4 1966באוגוסט 21- 1962ניוני l ( 2(פרידמשלו Jזלמ 5
 6 1972באוגוסט 21- 1960באןגיסט 22(גורדון)גדרוןמשן' 6

 3 1975בס!כטמבר 30- 1972באוגוסט l ( 22(בורשטייעבברשלמה 7

 1975אבןקטובר' l-·מ(בכטיגל)מיר Iאלישר 8
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ציפורה"-רשת פ,.

בלןדהתעןפהנמלשלהרדזןמשדר

שריגגומאת

נמלמשדריהירחקיגדיליתמשדריםבתחניתכמקיבל

הרדיומהנדסיעל-ידיימיקמועצמיהנמלמזלוךהתעיפה
הנמל,מאיזירמריחקתמייחדת,משדריםבתחנתהבריטיים

הערביתהעירלביזהקיביץביזדייק,ליתראינען,קיבוץליד

עצמיבנמלכמקיבל,היתה,המקלטיםתחנתיאילורמלה,

היחדרייהידיםמספר .) 1בציירמפהראה-התחנה(מיקום

היחידיהבינלאומיהתעיפהנמלשלהקשרמתקניאתלהפעיל

..... 

חיה"גבעתו.חטיבתחייליבפייחידתםשליהכיניי "'אשל

ופורה".:~"

בלוךהיהידיתשהיחידה , 1948מרץבסיףהתבררכאשר

התחנהעלערביתהתקפהשלבמקרהמעמדלהחזיקתוכללא

השלישיהצד-הבריטיםשלסייעםבליאי(עםמפעיליהיעל

משדריאתלסלקה"הגנה·במטההיחלטבארץ),לסכסיך

"צופורהי,יחידתאתגםלחסליאחר-כךמנעןהתחנה
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 )(,,גבעחר" 2לגדודהוראה"ניתנה 1948באפריל-12ב

ראש(ולמעשהבמטכ"ללקשרחאחראיראן,אתלחבטיח

מתקניהאתלבדוקעליושהוטל ,)'שג'-"שירות-הקשר"

בדיקהבוצעהבחודש-J4ב ...נעןשלידהאלחוטתחבתל (1

מסלקיםהתחנהשלהבריטייםשמפעיליההעלתה,הבדיקהזו".

בעיותאתל"הגגה"לפתורכדי ... "המקוםמןחלפים

חלקכיהוכח,וכןחוץ-לארץעםוהקשרהבינעירוניהקשר

הפסקתמר{עיחסית,קצרזמןתוךלפירוקניתןהקשרמציוד

יתוכנן(שחמבצע)בתאני ,)'ש'ג-המטוסים(עםהקשר

 " •..מראש
כנדרשלחלוטין,מוסו.יתהיתהשלאכנראהחנ"ל,הבדיקה

העיתוןפירסםבחודש, lSב-הינהכידאז,החשאיותבימי

 :הבאההיריעהאתברמלה,לאורשיצא"א-דרפאע",הערבי
קיבוץשלשכנושהיההערביהכפר(שםונענהרמלה.בין

אלחוטתחנות 21קיימותגבוה,במקום )'שג'-היהודינען

אנשיהיובמקוםוהשומריםהעובדיםהבריטי.לצבאהשייכות

אנשימרביתכינודע,עתהויהודים.ערביםהבריטי,הצבא

גםהועברואופוטרווכזהמקוםאתעזבוהבריטיהצבא

להניח,יסודישיהודים.רקנשארוובמקוםהערביםהנוטרים

רבה,תועלתבהזשישהאלו,התחנותאתיקחושהיהודים

 " ...לעצמם
באפריל 24-23לשבת.שישייוםביזהסדר,לילבחצות

 ''',"גבעתחטיבתשל 2מגדודאיש-100כשלצותהגיע . 1948

 mהכנעבחודש-24לואורנעןלקיבוץ"שירות-הקשר"ואנשי
וההעמסה.הפירוקבפעולת"והחלוהאלחוטלתחנתהיהודי

חלפים,והועמסופורקובתחילהלמופת".מאורגנתשהיתה

לא-ממותקזוציוד ) ...טוריםיסטרנסעודהיו(לאמנורות

בסיבובממש.בפעולהשלארזרבייםומשדריםהתחנהלרצפת

וכאשרפעולתם,הופסקהשעתההמשדריםגםהועמסוהשני

 ?קורה"מה :בטלפוןלודהתעופהמנמלהתורןהאלחוטןשאל

קשר "!במשדריםקלקולש"ישנענה- " 1הקשרלינפסק

המבצע.לסיוםעדבכונה,נותקלאהשידורלמתקןהטלפון

לודחתעופהבנמלהבריטיםלבתשומתלעוררלאעל-מנת

לחלוטין.ומוכןארוזהיההכלכאשרהבוקר.בשעותורק

לתל-אברב.ומשםנעןלקיבוץהטלפוןמכשירגםונלקחנותק

-13בהכותבכרמ.לא'אינג'שללמכתבונפנהזו.בנקודה

 :בדיוקשנים 27כעבור . 1975במרץ
והועברונשדדובנעןהשידורתחבתשלהמשדריםכל ... "

ה"מרקובי-סואב"משדרתל-אברב.בצפוןהתערוכהלמגרשי

 )'''נד"במבצעשנכבשההשידור(לתחנתלנעןאחר-כךהוחזר

אןשנה.כחצילפניעדחיל-הקשרשלפעילבשירותועבד

ומוסיף.מכתבר~תמסייםכרמלמר " ...ואוכסןפורקהואאז

והצדק.היסטורי,כהמשדרלגרוטאותלמכוראיזשלדעתו,

עימו.כמרבן,

רבותשניםשהיהרודררג.למרפנינוהסיפורלהשלמת

למשדרגדולה"קרבה"ולונעןלידהשידורתחנתמנהל

 :סיפורוולהלן ...ה"מרקרגי-סראב"

עדייושרתתיכאשר 50'19בשנתהנ"לבמשדר"נפגשתי

הישראלי.הדוארמשרדבמסגרתרס,'רוש,רבנאלקטרונאי

במטההקשרביחידתמילראיםלשיררתהוזמנתיעתאותה

מצאתיבתחנהברמת-גן.היתהשלההמשדריםשתחנתהכללי,

הבולטותהתכרנותמןחלקלצייןכדאיה"סואב."משדראת

 :'~משדרשל

קיברןלאיזורמרמת-גזהתחנהאתהעברנו 1956בשנת

יררת-הקשר"."שאנשיעל-ידיהמשדר l/"נבגבממנרמקרםנען.

הראשוןהראשיהקשרקציזשהיהמיוביניהםב"הגנה"

לשרתוהמשידבתחנהבמקומוהורכבהמשדרראן.-בצה"ל

חיל-הקשר.צורכיאתמאודרבהבנאמנות

כמוכאמור.פעל,הוא ,המשדרשלהמופלג"גילו"למרות

בארץנתקבלוכשארחתחנהצותגאותהיתהוגדולה"אריה"

עלשהתלוננוחתיכוו,ביםתי Pהצרהצישלתלונהמכתבי

וד.מאשחפריער-שלנוה"סואב"שלהמיוחדיםצפצופיו

הצי.לתחנות

אנלצנוה"סואב"עבורחלפיםבהשגתהרבחקושיבשל

החלפיםחוסרעקבגם :משמעתרתיהתחנח,מןלפנותו

הטכנו-העידןתוצרמידרני,למשדרמקוםלפנותכדירגם

לנרהיח"צר :מכתבואתרודררגמרומסייםחחדיש".לוגי

באנמנותאותגוששרתומסורותיקכהמ"ידיד"להיפרדמאוד

וקשה".ואוכהכחתקיפהעזג:יגוועבררבהכה
... -

""r 

מאותםלן,התעיפהנמלמנהלתשלהראשיהבניין- · 2צייר

 .הימים
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מחלקת- " 4"מחלקהשלסיפורההואלספר,עומדיםשאנוהסיפור
בהכנה , 1949בשנתזומחלקהשלדרכהראשיתקשר.לקציניהמועמדיםחניכים

 1963בשנת ....מחלקתימפגשבצבא,שירותובהמשךהקצינים,לקורסמשותפת
היסורים""דרךאודות .) 1973יבמאיישראללמדינתהכ"ה .בשנתנוסףןמפגש

בכתבתנו.נספרזו,מחלקהשעברההארוכה

שכזאתמחלקה

לקורםההכבות

שישהרעיוז,-הקשר jחיבמטההתגבש 1949שנתבתחילת
דאגולאכהשעדלאורעננה.צעירהלעתודת-מפקדיםלדאוג

שהמדינהכיוזאדבחיל,הקצונהלשורותצעיר""דםלהזרמת

(שתסתייםהעצמאות""מלחמתשלהשנייהבשנהנמצאה

בתפקידיםמשובץהמקצועיכוח-האדםוכל ) 1949ביוליכידוע

ובמפקדותבחטיבותהקשרעשיית"בעומסועומדמוגדרים

קשר.קצינילעתודתלאדוגהעתהגיעה ,בצהי,"הלוחמות

 , 1949במרץ-23בהחילמפקדמפרסםזו",קשהבשעה"

המחוזיים,החטיבתיים,החזיתיים,הקשרקציני"לכלמכתב

הכבדותהמרגמותחיל-הים,חיל-התותחנים,שלהקשרלקציני

תוכזלהלז .) 9-9251 :(סימוכיזבמטכ"ל"הקשרוליחידת

 Iהמכתבעיקרי

 8--9יהיהשמשכוקשולקציניקווסייפתחבקווב • 1
מועמדיםושימתלהמציאנדושקשוקציןכלחודשים.

הנ"ל.לקווסשיתאימומיחידתוהחילאנשישל

 :היוהמועמדיםמישנדושוהנתונים • 2

(כולל).סמלעדסוואיבדוגתחיילא.

שנח. 22עד 19 :גילב.

בי"סכיתות 3לפחותאותיכונית,-השכלהג.

תיכון·

היתהכזכוו,זו,(בתקופהבעבויתסובהידיעה.ד

עבויתואי'ידיעתחו"למתנדביהיוחדשה,עלייה

נפוצה).תופעההיתה

פיווס).(איןבגוהה-בויאותדוגתה.

הקשו.במקצועותמוקדמתידיעהוצויהו.

בנות.המועמדיםברשימתלכלולאיןז.

 • 1949באפריל 2עדהיחידותמכלנדושההרשימה • 3

הושימות.הגעתעםיקויימולמועמדיםכניסהמבחני . 4

)-( 

סא"ל(יאו)ינובסקייעקב

חיל"הקשרמפקד

רב-טדזכותבועל-כדמבחני"מיוזנערגוהרשימות,הגעתעם

במאי-12בנוסףמכתבהחילי)השלישות(קציזורצמןיצחק

 ,ומודיע ) 9-10527 :(סימוכיןהקודםהמכתבלתפוצת 1949

שעברואלהכלאתכוללתהמצורפת,המועמדים 40שרשימת

ראשון,ביוםאותםלשלוחוישקשרקצינילקורס"המבחןאת

בגבעתהאימוניםלמרכז , 1700שעהעד 1949במאי [ 5

האלחוט".

צה"ךשלשניראשיקשרקצין(לעתידורצמן "שלמכתבו

עתהפרקושהינההעובדה,עלמצביעאלמןג)החשדבשמו

ואםהיחידות,שלמחסדהארגוןבמסגרתבצבא,גדודים

חובהאחרות,ליחידותהמועמדיםמןחלקהועברובנזקרה

ל"גבעתולשלחםאותםלאתרהמכותביםהקשרקציניעל

האלחוט".

 , 1949במאי 17בתארידזה,מכתבמתאריךימים 5כעבור

 , 4מס'מחלקה-קשרקציני"קורס :אחרבמסמדנרשם
 !בביה"ס"חניכים 29סד-הכל

בוראה""הההכבה

 , 4מחלקהשלבתולדותיהזה"מפואר"פרקלסקורבבואנו

מתוךמביאיםאנושלה,היסורים"ב"מסלוליותר,נכוןאו

באפריללקשרהארציבביה"סשהוצא ,"ה."בהדרגהעלוז

1963 : 

לעיל,שהזכרנו",מוהיקנים"-29הרקלאהתאספובביה"ס

עליהםידענושטרםמועמדיםשל jקטלאמספרעודאלא

 160רשומיםבעלוןבקורס.בטוח"מקוםעל"לחמוושעידין

אחדכלהשיחרור,מלחמתקרבותותיקי"כולם !מועמדים

כאשר .••ממששלקרביניסיןרבעלמחברו,גדול"פייטר"

שתיבביה"סנשארוהמיון,חארי ,המועמדיםכלאתריכזו

עלביניהןהתחרוהמחלקותשתי ". 6ומס' 4- ~מס :מחלקות

שבדיעבד)(מחשבהחניכיהאתלזכותצריכהש"היתחהבכורח

לפניעמדהלדעת,זאתכילקצינים.לביה"סניסה~בפ-
שיכינוחיל-רגלים,"אימוניפרקשעיקרה-;הבכ:ד.המחלקה -,.. 

כיתות)".(מפקדיכמ"כיםלפחות ,הג'ובניקיםאותנו

מהמשוםהיתה 4"מחלקה :וקוראיםממשיכיםאנוובלעון
ההודיים"ב"אוהליםנוצרשלההחברתיהגיבוש .יותרמגובשת

בוקר,התעמלויותסוףבאיןהראשי,הכבישלידשםהגדולים,

המפר-באימוניםמשותפותובחויותוסביבתהלצריפיןכריצה

זמזתודהתפזרהוהיאזנזלהשפרלא ,השנייההמחלקה .כים

הבודדיםואלהמה),(משוםחבריהעלהדרדקשתהכיההכנה,

המסגרתנוצרהכד ! 4למחלקה-אלינוהועברושנשארו,

שנמשילקשר,בביה"סההכנהבשלבסיפורנושלהארגונית

שנה.כחצי

עברי,בהילכות-צבאאותנוןלשפשףללמדנרעדזהשלב

בראשותצותי-האימוניםאת(זוכריםבאופנהאז~היה

קיבלנומסודר,בצבאקשרמהולמדנן .)?לסקובה~ף

צוהרייסבוקר,התעמלויותוחמוש,רגילבתרגול-סדרורים~ש

333 



רגיליםוארוכים,קצריםמסעות(עונש),תרגול-נוסףשול

צבאית.בלשוןאותנו""לשבורהיתהשמםרתםומתישים,

בפנסיםאיתותאולחום-דיבור,אלחום-מורסמחדשלמדנו

ז"ל,ברוקרמפיוהרדיוהחשמליסודותפפר,מפיובדגלים

 ...ובעיקרבנסיעהביניהםקויםוסלילתומרכזיותםלפתים
חדש(מכשיר-536מק ,-19מקושובשובהפעלנובריצה,

דבר".לכלוקשריםחייליםמאיתנוועשו ,-300ומק )!בניסויים

מספרועתההדברים,נתפרסמובוהעלוזמןמעםכאןעד

פר.'"ץאאב Nאזלולקרואשנהגןנכפיאומפקדנו,עלמילים

ועבד 1946ביוליהיהודית""הבריגדהאתעזבז"לברספרץ

 1948במאי-4ב .'בלעליההקשרבארגוןבארטלרההחילכנציג

בביה"סכמדריד-ראשיתחילהושימשארצהפרץהוחזר

ולסמלי-קשרלקציני-קשרביה"סכמפקדואחר-כדלאלחום

שררך-(שפררס,לקשרבתי-הספרמיזוגעםס..שפררבקיבוץ

האלחום",ב"גבעתהארצילביה"סההסתדרות")ו"פעילירטב iמ
-ואחר-כדהררטוןתאודוישלכסגנותחילהפרץנתמנה
"האאבכאמור,היה,פרץביה"ס.כמפקד- 4מחלקהנימי

עזרתו,ללאהמחלקהאתלתארואי-אפשר " 4מחלקהשל

אחדבכלפרץשלוהאישיהכוללוטיפולוהתעניינותוסיועו,

מחניכיה.

המפר-"האימוניםשל"העלון",מתוןנוסף,בתיאורנמשיד

אלחום-בשיעורי :בביה"ס"משדה-ההדרכהו"זכרונותכים"

ושידרנוהאף"מןלנו"יצאוהשיעוריםכיהתפרענו,דיבור

עממיים.ושיריםתוכניות-כדורגלתסכית-מתח,ברשת-התרגול

עלינו","יושבתביה"סשמפקדתלאוזנינו,הוגנבאמנם ...

ואיפההםאיפהאדתעלולינו,אתורושמיםמאזיניםקרי,

פרץ,בפנילמשפם"הנוראה"המחלקהכלכשהועמדני ?'אבחנו

רס"רעל-ידיאדירב"שמאל-ימין"אחדכלאליוהוכבסנו

ב"שמאל-ימין"ידידנורטק'הבמוכבסהינה"כפושעים".פבחט

הרבהכל-כדפשוט ...בחוץשובוהואדקהעוברתולא

וכשעמדנו ...בחוץשהיהעד-פנה""שמאלהעליופקדו

"מבחןעריכתעלהוחלםההכנה","פרקבתוםמביה"ס,לצאת

הבכירה"הקצונהלהיותהעתידיםלחניכיםאחרוןכושר"

בריצה-צררפרןאתסובבנוקבעדרדואםבחיל".העתידה

זאתשעינועתההריאחת,פעםצ) Nראשל(דרדהליכה

 ."!מדרידללא ..•וחזרנופעמררס

לקצינים,לביה"סעצמנואתמכיניםכאמור,אנו,עוד

(מיאלרהו"במחנהלקצינים"לביה"סלמבחני-כביסהנקראנו

עלהשחוריםהבריטייםהצריפיםי~להמחנהאתזוכרעוד

 .) 1ז"לגולומב ....אלרהועל-שםבבתברההחולגבעת

שישי,ביוםנקראבוזה,ומיוחד""נעלהלמוסדלהיכנסכדי

כשלוששייארד"למבחן 0900בשעה , 1949באוגוסם 19

האורתודוקסיביה"סבבנייןהצבאיים,בתי-הספרבמטהשעות,

למבחן".איש 38יציבוחיל-הקשר ...ביפו

סא"להועדה,ראש"יושבעל-ידיחתוםזו,ברוחמכתב

 __-"ממטכ"ל-אג"מ-מה"דלחיל-הקשרנשלחדגן",מתתרהו
 .~ 14ניוםחי"ר",לקצינילביה"סלמועמדיםהמבחןועדת

--איתנויחדזימנו"חשובים",כהשהייבווכיון , 1949באוגוסט
ומועמד 90מחטינהבלבדאחדמועמדעודמבחןלאותו
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הכבור"משתתפירשימתניתנהה"עלון"שלהאחוריבעמוד
שהם:

ארלן 'ש •.
': 

 .ב"גבעה"ראה" i"הנהמחלקהמפקד

 ••• ?זוכרים

 .קציניםבקורסהמ"פ

לקצינים.בביה"סה"רספון"

 •אקדוחי""רב"ט

יגברד' •

רהלוט " •
J>ו>" 

יידוד •

- t[וררבשרב •

קופל •

שטרבברגצ' •

אטףש' •

 •..עתהכןכאז,

ב"גבעה".בת"ס",הראשי"המשפשף

 .ב"גבעה"המחלקהסמל

 •חברים 29למפגשהופיעוסד-הכל

מלכהשלממאמרהקטעיםנביאהראשון,המפגשלסיום

לשעבר),ואלקטרוניקה""קשרשלהעריכה(קצינתררשב

 :ביה"סבעלוזוגםבירחוננוהמאורעלכבודשפורסם

למדריכותהפדשחלקןצעירות,נ;רות 13שלקורס"היינו

גדולהאחתמשפחהממשהיינו .•.בביה"סלהדריךונשאר
מאודמוקדםהתחילו ,קריםחורףבימיאחה"צ,שישידבימי

סגרואופילו ...טכסממשזהוהיהחמות"ל"מקלחותההכנות
בעיתוניםובחלונותבדלתותהסדקיםאתהבחורים-הקצינים

שהמקלחותל"נסיכות"הודיעובסדרהיהוכשהכלובקרטונים,

נשיםלהםנשאוקצינים 5לפחותומאלה •..עבורןמוכנות

תקופה,"מאותהשהכיר"

 , 4מחלקהכנסעל , 1מס'"חוזרנשלח 1972פברוארבתחילת

ובןרשראל",למדינתשנה 25ב.בזלאות , 1973בשנתשייערד

לשלוחלכנס,מקוםלהציעלהתעורר,החבר'ה""לכלקריאה
 •.•כספיותותרומותלתוכניתהצערת

ושובהעצלנים"לכל 2מס'"חוזרהופץ 1972באפריל
 21ביוםשייערךהבא,לכנסהרוח","להתרוממותקריאה

התראהמכתבי 23הופצו 1973בינואר-29ב . 1973במאי

רובץ","אצלהכנסמקוםאתשקבע , 3מס'חחרבאמצעות

זגצלו.להתארחלבקשתו,שנענינוהג'מעה,--5ללהוג~וובכך
 :הלשוןבזונאותהזמנות 30הופצו , 1973באמי-13ב

 4מחלקהשלהפליטהשאריתעםגiריפגש ....מוזמן"הנך
ב"מפתלוותהההזמנהטברון".רובץ,אצל r2030.נעה ....זצ"ל

למפגש,התייצבו Iפלאאיזהיראוהטופוגרפיהליודעידרכים"
קציני 5דהיינונפשות, 10בסד-הכלרבות,כהשניםאחרי
 ! 4ממחלקהקשר

 !ל Nזצ :לסכםאפשרשבאמתכנראהזהישגזההאין

ואל-ראוהיום,שבחליהמבטיחים""הצעיריםולכל
איכזבנןלא-בקשרכיאםיותר,טובזאתעשודוגמה,תקחו

 !אחתפעםלאאף

'. 

.~ «> 
---
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(1945 
הארציהקשרשירות

 1941 (השנייחע IIמלחמהבימי

שריגג'שלהיסטוריוניתעבודהמתוךעובד

עובדותשללקטנציגבנושא,היסטוריוניתמעבודהשנלקחזה,במאמר
פרקיםלשנימחולקהמאמר • JS-19'Jl'19בשניםשירות-הקשרעלוסיפןרים
המבצעי.בתחוםוהפעילותתקופהבאותההקשרהדרכתעיקריים:

ניהולאתבלקיןירחמיאלמרקיבל 1941בפברואר

באותהאז.עדשניהלואבן;-זוהר,ממרהארצישירות-הקשר

הרדיוענף :עיקרייםענפיםלשנימחולקהשירותהיההתקופה
איתות-הראייה.וענף

 .גורדיןמישההמהנדסעמדבראשו-הרוייענף •
המטהמצדוב"טיפוח"בתקציביםעדיפותבעלהיהזהענף

בתי-הטכנאים,אתגםכללוהוא "ה"הגנהשלהארצי
לענייניםגורדיןשלעוזרווכו.'ציוד-הקשרהמלאכה,

 .אדםניהומהיהטכניים

ויןלצביעמדבראשו-אייהרה-תותיאכףע •
הכשרת-טלפוניה,גםכללזהענףייצ'רלי").(שכונה

מפקדי-קשר.והכשרתאתתים

הארציתהקשרהדרכת

-שוטפתכרונולוגיתבצורההחומראתלהביאבמגמה
ייההגנה"שלהמפקדיםבקורסיהקשרהדרכתאתנפרט

השירותשלקורסי-הקשרעםיחדי)לרצ'שלריותו(באח

וסמלי-קשרקציני-קשרלייגדיול"כחממהששימשועצמו,

לעתי.ד
 :במחתרתוכינוייהםהותיקיםהמדריכיםפירוטלהלן

המחתרתיהכינייהתפקיוהמורידשם

בורמורסמדריךפרץרוזנברג

טוןהפעלהמדריךחייםפרידלנדר

סערראשימדריך-קשרמנחםיצחקי

קותיחשמלמדריךיקותיאלפקטה

פליקסטלפוניהמדריךפליקסדורוך
קרךאיתות-ראייהמדריךדודקרביצקי

סאםכללימדריך-קשריהודהשבח

זיקמורסמדריךמשהירושלמי

חקימורסמדריךיצחקברש

ברדמורסמדריךאברהםתנחלסון

יצרמורסמדריךיצחiוצימר

-סדרלפיבקשר,העוסקיםשמצאנו,המסמכיםפירוטולהלן
 .השניםשלכרונולוגי

 : 1939שנת •
במבחן-יישאלותהאחד :כלבדמסמכיםשנימצאנוזומשנה

10 

זהבמבחןמיוחדתופסקההארצ.יהממ"יםקורסשלטקטיקה"

הרמהלהגדרתייקובץהינוהשניהמסמך .לשאלות-קשרנועדה
גםמופיעהמקצועותוביןחיל-המשמר"במקצועותהאישית

לרץ-מקשר).הכונה(להערכתנוחי"מ"יימקשר

 : 1940שכת •

שהוצאהאימוני-שדה",ייחוברתבידינונמצאתזומשנה

פלוגת-שלכלמצויןרהחי"גדודמבנהעלובפרק ;יפהכח

רצים-מקשרים.שלושהגםבגדוד)פלוגות(שלושרובאים

רצים-מקשריםשלושהגםמצאנושנהמאותהשנייהבחוברת

 .מחלקהלכל
העוסקסעיףמצאנורגלים"כיתתייניהוגבחוברת

הקשר,בקורסאזשהדריךברש,יצחק .ודיווחיםבתשדורות

מאחרוזאתלדרגי-השדה,אזהוכנסשאיתות-הראייהמספר

ניידים.מכשירי-אלחוטלייצרעדייןניתןשלא

 : 1941שכת •
בשנתשהוצאה '''בחוברת-בקרבהכיתהייבחוכרת

לאוזן"יימפהידיעהכהעברתייתשדורת"המלהמוסברת , 1941

הפלוגהבמרשםב"הגנה").אזמקובלשהיה(כפיק (Iבפאו
 :מצאנוה;;גתקדמות •

החו.דכיתתאחריהנעיםהקדמ.יבמשמרמקשרים 2

 .המ"מלידמקשרים 2

ושתיהמ"פאתהכוללהראש.ילגוףמקשרים 4

מחלקות.

המשמר.מפקדאתהכוללהעורפ.ילמשמרמקשרים 2

מקשרים. 10החי"רפלוגתכוללתס"ה
וכןממ"יםבהכשרתחיוביתתפניתעמההביאה 1941שנת

חשובמקוםהקשרתופסזובשנהלראשונהמכ"ים-קשר.

מכ"ים-קשרשלהמוצלחשילובםעל-ידיהממ"יםבקורס

צבאיתהש~להייבעליקציינ-קשרלהיותהעתםידיכחניכים,
מתבטאתזובשנההממ"יםבקורסיהמהפכניתהגהשימתאימה."

להיכללצירךמההיהשנשואוהקורס,במפקדתשנעךרידבןו-מטה

יכללו:שההרכבכקבעידןוובאותו .הגולפה-הכבמב
מחלקות-לוחמים. 3 •

 3מרגמות-2ומכונות-יריה 2 (נשק-מסייעמחלקת 1 •

 .אינטש)

.. -
 .פלוגתיתחוליית-קשר •



מערכי-שעורמצאנוממ"יםקורסאותושלההדרכהבחומר

הלהנמ 'ייסידוריסעיףהכולליםה,'וערבגשנערךלתרגיל

יודעיםהיצואיםשהכוחותלודואיישישנאמרושםר"שוק

 .הנייד"הציודלהפעלתאיתות-הראייהתחנותממוקמותהיכן
-וןזכרט,פושה-יןעב·ממוקמותהיוהנייחותהתחנות
ובת-שלמה.גבעת-עדהשפיה,יעקב,

פלוגהשלייקרב-תנועהללימודשנועדאחר,במערך-שעור

לכל-ייקשרהאומר:סעיףמצאנומסייע"נשקללארגילה,
ובסמאפור,"במורסאתתיםמחלקה

בהגנת-מסייענשקעםרגילהייפלוגהעלבמערך-שעור

למחלקות,הפלוגתיהמטהביןייהקשרעלמדוברמצאנושדה"

בהדרכה.להגדישןשישכנקודותהפלוגה"מטהוםיקום
פלוגהלתרגלהיהשיעודום,ריפא-ריהבשבוצעבתרגיל

אתחזרה"לכבוש"כוחותינועלהיהמוגן,אזורעלבהתקפה

הקשרבסעיףהאויב").ע"י(ש"נכבשוועין-השופטדליה

הבאים:הפרטיםאתמצאנוהמ"פשלבפקדות-ההתראה

מכשיר-רדיו,לקחתיש-נחוץלאטלפון •

עם . 2מ"מעםקשר-העיןאתיסדירבסיועקשרמ"מ •

קשר-רדיו,הפלוגהמטה

והטעייה?קשריהיהכיצד •

טקטישימושקייםכבר ) 1941 (זושבשנהכאןלצייןיש
מכשירי-רדיואזייצרכברגורדיןומייזl"הברדיו

כרךואלקטרוניקה"ייקשרגםראהרסמות,,המפו(ה"מזדךות"

הצבאועבורהפלמ"חעבור ) 167עמוד ) 54 ( 6מס'חוברתה:
הנייחהמכשירכיכאןלציין(ישבמזרח-התיכוןהמוצבהבריטי

במרסכבריתהנחלניתןומגדל"ייחומהבמבצעיהראשון

לשלבניסיוןנעשהההגנהשלהממ"יםבקורס )! 193aשנת

שלהמצבראתבדליה.שנערךבתרגילנישארדיומכשיר

אלונקה,עלהובילוהמכשיר

(ובמיוחדהקשרסעיףעלהדגשאתראינולעילהאמורמכל
נראההמסמכים,מתוךב"הגנה"הממ"יםבקורסקשר-הרדיו)

מיועדיםשהיומכ"ים, 40הזההממ"יםבקורסהשתתפוכי

הואאףהשתתףעצמו'רליצוקציני-קשר.סמלי-קשרלהיות

לדיהתקייםהקורסהנ"ל.המכ"יםמחלקתשלכמ"מבקורס
יישיתוףצ'רלי:ומספר(כפר-ויתקין).ביתן-אהרן

הטלפוניהבתחום ...טקטיותבעיותהרבהפתרבקורסבחורינו

כבל-שדה,חסריםשהיומאחרקשהבעיההחניכיםבפניעמדה

יפהחבצידו"לאסוף"ברה Qשלחנו ...ומיקרופוניםאזניות

סבא-כפרביןעיליטורעלנמצאצבאיכבל-שדה .,.את"ו

 " .. ,לקלקיליה
רוזנברג,פרץארם,מוניההיוהנ"לבקורסמדריכי-הקשר

צ'רלי,שלכסגנוגםששימשברש,ויצחקפקטהיקותיאל

>ג

h 

, 
והוסמכוהממי"םקורסאתסיימו 1944-1941השניםבין

היח-אחתבחורהמהםחניכים, 41כקציני-קשר

 , 1944בשנתהקורסאתשסיימהפלמ"חחברתברג,שטקל

הקורס.לבוגירהממ"יםסיכתבהענקתגםהחלוזובשנה

מ"כי-קשר,גםלהסמיךשירות-הקשרהחלואילךמכאן

בקורסיהוסמכומכ"ים-קשר-80כימי-הדרכה, 36שלבקורס

ברש,יצחקדורוןפליקסעמדושבראשםשירות-הקשר,

 ,קרביצקיודוד

 : 1942שנת •
שעות-לימדו 510בןקציני-קשר"ייקורסהתקייםזובשנה

בשדה,נוסההראשוןומכשיר-הרדיוותרגול,

היתה:בקורסהשעותחלוקת

והגדדוהפלוגההמחלקה,בנושאיכלליותשעות 280
בקרב.הקשרעלשעות 127מתוכןוהגנה,בהתקפה

 :כדלהלןהשוניםהקשרבמקצועותשעתי; 230
שעות, 30-ר~ייה .איתו!י •

שעות. 10-ויוני-דוארכלבי-שקר •

שעות. 10-שוניםמוסכמיםאותותמתן •

שעות, 5-ורכובים)(רגלייםרציםאימון •

-ובמכשירים)בקויםוטיפולקוים(הנחתשדהטלפון •
שעות, 45

בנייתוטלגרף,טלפוןתיאוריה,(חשמל,אלחוט •

וקיפולהרשתפריסתהמכשירים,הפעלתמכשירים,

שעות, 130-וכו')

זה,קורסבנות),שלוש(מהןחניכים-60כהשתתפובקורס
ו"לדלג"ביתן-אהרןאתלעזובנאלץייפליקס",היהשמפקדו

 .הבטירייםשהלטונותמפחדרה'ועגלברגל
ניסיוניתהצעהממי"םקורסשלבתכניתמצאנושנהבאותה

שליטהלמ"פ"לאפשרשתפקידהפלוגתית"מטהלייכיתת
ע"יהשונות,ובהתפתחויותבנסיבותהקרב,בזמןיחידתווניהוג

המוצעההרכבובדיוק",במהירותוהוראותפקודותהעברת

זו:לכיתה

• I מדריך-איתותמאומן,סמל-מפקד. 

שלושה(מהםאתתיםמאומנים,חיילים-רצים/צופים 5 •

מחלקות),לשלשושייכים

 .'אסוגקשריםמאומנים,חיילים-אתתים 8 •

איש), loל-אחר-כךשהיואיש, 14(ס"ה

בר-(אלייממונדקשלמסמךגםצמאנו 1942משנת

דהרכת-אתהמתארה,וער Iגבראישמדירךאזהשיהה)גקת

אמעציעלהצראהמצאנואמצעי-הקשרעלבמעךר-עשורהקשר.
אלחוט,רפרף,דגלים,הליוגרף,פנס-לוקס,כגךר,השוניםהקשר
והתיארומעשיבאופןהצוגוהמכישירםויוני-האר.כלביםטלפון,

הפעלתםמשקלם,צורת-נשיאתם,ארזיתם,חלקי-המכשיר,אתכלל

ותחזקותם.

הבאות:הנקודותאתגםכללהההרצאה
התשדורות,העברתמהירות •

מזג-האויר,שלשליליותוהשפעותהמרחקים •

להסתרתן,והאפשרויותההפעלהעמדות •

אמצעי-החלפתכוללהמהיר,ותיקונםונזקיםמעצורים •

הצורך·בשעתקשר

ובלילה,ביוםתשדורותבהעברתתרגיליםגםבוצעו

בג'וערהשהתחילהקורסעל(מוזס)נבויהודהומספר
איתות-כללובושהאמוניםן,הרא-יתןבלאחר-כךועבר

 . D-5וטלפוןקויקשרמורס,וזמזםראייה

 : 1943שנת •

 1943ייבשנתבג'וערה:מדריךשהיהגרמןצבי~פר

אנשיע"יוהופעלוהממ"יםלקורסאלחוטמכשיריהוב.או

כיליזכור ...קצריםלטווחיםפעלוהמכשיריםת-הקשר. 1שיר
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מפקדתביןלקשרפלוגתיבתרגילבמכשיריםלהשתמשניסיתי
 ...פעלולאהמכשיריםנכשל,הניסיוןאבללמחלקות,הפלוגה
 ...מוסכמים"סימניםלהעברתבוהשתמשנו-לרפרףבקשר

 : 1945שנת •

גאלישלבפיקודוזו,בשנהרה'ועגבשנערךממ"יםבקורס

ביןבמכשירי-אלחוטראשוןממשישימושהיהידין,

 2שלבמרחקהחלוץ,שלהחודכיתתאלוכןהפלוגהמחלקות

בירםייט. 3Sמק-שלשרההיושפעלוהמכישירםק"מ.

ועתהשניםבאותןהקשרהדרכההמזלגקצהעלכאןעד
האופרטיבי.בתחוםשירות-הקשרלפעילותנעבור

(קבוצות-לדקה)קלייד 20שללמהירותחודשים)שלושה
אלחוטבקורסלהדריךמירעהוזמןזהקורסלאחרבקליטה.

שעמדולחייליםיועדהקורס .במצריםהבריטיהצבאשל
שידור,כלללימוד-הקשרבמספר). 20 (ביוגוסלביה ....לצנוח
ותורת-במכשיר-הרדיוקלקוליםתיקוןפענוח,ה~פנה, .קליט?

אולםהבריטיםרצוןאתהשביעוהקורסתוצאות "החשמל:-
כלהושמד , 1941ליוני-28בלמצרים,רומלקרבכאשר
בירושלים.להר-הצופיםעברעצמווהקורסהחומר

עמיררחבעםהוצנח , 1944בשנתיותר,מאוחר

משדר-רדיועםיטוטשללפרטיזניםוהצטרףהיבלגוסויב
אמריקנייםוסמל-קשרקציןהוצנחועמו.יחדבריטיוצופןקטן

סמל-הקשרבריטיים.חייליםשלושהעםבריטיוקצין

אתמירועהאמריקניהקציןאתלשרתאמורהיההאמריקני

מכשיר-אתאיבדהאמריקנישהסמלמאחראבלהבריטים,
הבריטיםאתוגםהאמריקניאתגםמירעשרתשלו,הקשר

הצטרפו(שםהרריבאזורהסתייםהמסע .שלובמכשיר-הקשר

 .הטלילאיקשרלהקיםמירעהצליחומשםלפרטיזנים)
ציוד-קשרלהביאהטלילאימירענשלחיותררוחמא

הפרטיזנים.בקרבלקשרבית-ספרלהקיםבמגמהוחלפים
 ...הציודעםהיבלגוסויבוצנחעמירחזר 1944בספטמבר

המבצעיבתחוםשירות-הקשרפעילות
לשלושהלחלקניתןהתקופהבאותההמבצעיתהפעילותאת

תחומים:

ומאוחרהארץ,יישוביביןבפלמ"ח,הקשרשלהפעילות
ועלייהיהודיםהצלתבענייניחו"ל,עםגםיותר

 .)("גדעונים"
באזורנוהןהבריטים,עםפעולהבשיתוףהפעילות

והןואחריהבנות-הבריתפלישתלפני(בארצות-ערב)

הכוחותקוימאחוריאלהכבושה,לאירופהכוחותבהצנחת
טיטו"שלייבמחיצתונקראתרוזנברגפרץשלרשימתוהגרמניים.

רסוקלפרץהתנדב 1942בשנת ...תוכנהעלמעידושמהוהיחידותהבריגדהבמסגרתהבריטיבצבאהפעילות
 1943במאיהבריטי.הצנחןבאותועוטרבמצריםצניחההארץ-ישראליות.

בריטיתצבאיתמשלחתעםיחדהיבלגוסויבהוצנחהיישובביןשיתוף-הפעולהתקופתהחלה 1940וסטגואב

הפרטיזניםשלכאלחוטןעבד,פרץיטוטלמפקדתשהצטרפהביןשנערךהראשוןבדיוןהבריטים.לביןבארץהיהודי

היתההעבודה .הטליבאיהבריטיתהמפקדהאלקשרוהקיםשלדיהמיוחדתהמחלקהלביןהסוכנותשלהמדיניתהמחלקה
ופענוח.הצפנהגםכללהוהיאמתמדתובתנועהלחץתחתמשותפתפעולהעל,דוברהירקבהראשיתהבריטיתהמפקדה

עדושהיוספקאיןאבלסיפורים,זpנירקכאןהבאנומצאנו:הקשרבסעיף ..ןוימבריטייםאזרחיםלפינוי
שלהרדיוברשתאלהאנשיםשימשויותרמאוחר ...כמותםלמצרים.מיוןידיעותלהעברתרדיורשתלהקיםיש
"קשרגם(ראה"גדעס"ה~לייהורשתייתמר"הפלמ"חהכבושיםבשטחיםהגרמניםבעורףתחנות-רדיולהקיםיש
ז'וכרך 326עמוד ) 81 ( 9מס'חוברתז'כרךואלקטרוניקה" .לשראוארץ-ייםמצרמול,לעבודהלקןבב

 .. ) 365עמוד ) 82 ( 1 0טס'חוברתסיוםעםייקבעולקןבבבשטחיםהמשדריםמיקום

הצבאעםבשיתוףבאזורנו,ה"הגנה"לפעילותנעבורעתה f'-שידוריהם.עצמתוקביעתייצורם

הבריטי.טווחדורשתליםמעברלשידוראידיאליתאלחוטרשת

אולםמחוזות,-8למחולקתה"הגנה"היתה 1 9 4 1וארבינמכשיר.לכלמיל 600של
 4ל-הפכוהמחוזות 8ו-במבנהשינוינערךתקופהבאותהמצאנו:דיוןאותומסיכוםנוסףבסעיף

והצפון.התיכוןהדרום,ירושלים,גלילות:באלחוטבקיאיהיה(מארץ-ישראל)היהודיהשליחאם
היהודיהיישובביןיתוף-הפעולה Wהתחזקותעםזמן,באותושימוקםהמשדראתיפעילהואהציו,דשלהטכניובצד

ייצרפתשלתחנת-שידורלהקמתמבצעמתארגןלבריטים, ~.שביוןבסלוניקי

ודדהואזהבמבצעהיהודיהיישובנציג .יפהבחהחופשית"וכתבי-סתר.סיסמאותדרכי-קשר,ליצירתלגשתיש

שלעצמת-השידורצריכההיתההצרפתים,בקשתלפי .ןהכהבמלחמת-שירות-הקשראנשישלהמיוחדותהפעולותבין
ישויושכוחותריהוסבתיקלטשהיאכזולהיותהתחנהוהצנחניםהיהודיםהסוכניםהחדרתלמנותניתןהשנייההעולם

מסוריההמשדרתמחתרתתחנתשהיאיאמינובסוריהלקהיראיש 14נשלחו 1942במרסהגרמנים.קוימאחוריאל
(בדירתולמרכה-הדרבשגאולהברח'הוקמה.התחנהעצמההסוכניםביןרדיוקשרקיוםעלדובר 1943ובפברוארלאמונים

שםמספר.חדושיםבמשךהיטבפעלהוהיאהכהן)דודשל ... ·על-ידיאושרלאהדבראולםבא"ילסוכנותבאירופה
שעותבמשךפעלהוהיא Levant Francais Libreהיההתחנההבריטים.

הוחלףיותרמאוחרתקלה.אוהפרעהללאיום-יוםמספר-:'שלהאחתבסתר",יימגןהספרמתוךרשימותשתיבידינו

אתשמעעצמושהואהכהןדודומעידיותרלחזקהמשדרשלמרשימתורוזנברג.פרץשלוהשנייהעמיררחבעם

שבתורכיה.ובקושטאשבמצריםבלוקסורהשידורים 1941בשנתבקורס-קשרהשתתףשהואלמדיםאנועמיר

וחלקיםקצריםבגליםהמשדרפעלןהכהדודדברילפישלאמון(לאחרהגיעוקורסבאותווהחניכיםב)אבי-לת(ב
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הוברחוהבריטים)בידיאוהשירותבידיהיו(שלאלבנייתו

וארצות-הברית.תורכיהמשוייץ,יהודיםע"יארצה

ייצרפתוכוחותהבריטייםהכוחותפלשו 1941ביוני-8ב

 1941יולילמחציתעדליוני-21ומריהוסלהחופשית"

אזהעברה.תחנת-השידורוהלבנוןסוריהכלעלהשתלטו

 .שירות-הקשרשלטכנאיםמספרועמהרותבייליפהחמ
שלהערבית"ייהמחלקהלהקמתמוכנה 'הקרקעהיתהעתה
חומס,דמשק,בבירות,הוקמווקשרחבלהתאיההגנה,

היטבהמ~~ריםההגנהמאנשיאיש-40כ .וטריפוליחאלב

מאומןאחדלפחותקבוצהכשבכלאלו,בעריםחיוכערבים

בבית-מלאכהנבנוהרדיומכשיריבמכשיר-רדיו,בשימוש

-100כההגנה.שליימומחים'"ע"יששורטטותכניותלפימיוחד

ליימחלקתלבריטיםנמסרוההגנהע"ישנבנורדיומכשירי-

 .הקרוב"המזרח
כוחות-נסיגתשללמקרהמיועדתהיתההסףרית"תכניתה"

 :נאמרהקשרנוש.אולגבי ,רא"ילבנוןמסוריה,הברית

אזוריביןפנימיקשרלצורכיתחנות-אלחוטרשת"להקים

למרחקיםגםצורךיהיהאם iל,שראי-ארץועםהפעולה
במזרחהראשיתהמפקדהשלנסיגתהלמקום-יותרגדולים

בארצותלשרתאזשיצאואנשי-הקשרבין " ...התיכון

עםהירדןאתשצלחשבח,יהודהאתלמנותאפשרהשכנות

עדפרדהעל-גבינישאהה"תחנה" .במזגדה"תחנה"

כשאינולדמשק,באוטובוסיהודהנסעומשםקונייטרה

עשיריהודיבביתהוקמההתחנה ...היקרהמה"מזגדה"נפרד

שלהפעילותעלרץלאידיעותחבששידרומשםקשמדב

נהר-לאזורלעירקשבחעברמשם ..וכו.'וישיכוחות

וסףיהיוערבלארצותשנשלחונוספיםקשר,אנשי ,ת,רפ

טולידאנויצחקודמשק.לחאלבשנשלח ,לזרובסקי
עבר(אחר-כךבקהירששהובורשטייןומנחם

לא"י,עוליםבהעברתוטיפללטהרןטולידאנו
סירני).לאנצ',כעזרלבגד,דנשלחובורשטיין

 ,בבגדדרופאמלכהבקהיר,הואאףפעלרזנפתלי

 ...ועוד )! 1946שנת(עדבסוריהפיינשטייןעקיבא
שלהסוריתהמחלקהאיששהיהפיינשטיין.עקיבא

לחבלהגםהוכשרתיושםחבלהקורסייעברתימספר:הפלמ"ח,

ייקו"נפתח 1944בשנתהקשר,במכשיריושימושימית

לקיבוציםהעברוהעולים ;לא"יריהוסמלהברחת-עולים

להודיעהיהעלי .יתהנחוה,נפדן,דר,חשה-תיילא

 " ...ולאןהעוליםיגיעומתיברדיוליישובים
בחורים 23יצואיםזושנהלמאי-18ב , 1941לשנתונחזור

ייאריבשםבסירהיוצאיםהםהסורי,בחוףלמשימה )ה-כ"ג(

למאי-19בפלמר),אנטוניור'מייג(בריטינציגעםהיס"

 .. ...קולםדנסומאזהאחרןוישדורםנקלט
 ,לאזרעי-עמקמימןיויםאפרההיבסירההקשראשי
למשימהשנקראדער 1936משנתמעולהמדירך-קשרשההי

ות-הבירת mכע"יסוירהנכבשהלעלי,שהזכרנוכפי ...זודת mמי

החבלהפעולותאתהפלמ"חבעציהכיבשולקראת . 1941ביוני
הקשר):(בשטחהבאות

בנות-יעקב,בגשרקוי-טלפוןניתוק

 .לאל-שעבמראש-הנקרהקוי-טלפון 5ניתוק

צפונה.מאל-שעבקוי-טלפון 4ניתוק

~ 

נוספותדומותופעולותליוני-5הבלילבוצעואלופעולות

פלשו-8וב ,ליוני-7וה-6הבלילגםעצמהריהוסבבוצעו

 ...סוריהאתוכבשוהבריטיים;ןכוחות
בפלמ"ח,לשירות-הקשרקצרפרקנקדישועתה

ובבריגדה,ב"גדעונים"

כאלחוטןששימשהאישהוא(טריביש)ענ.נבעזריאל
בשםגםהידועהאירופה","יציאתהעוליםבספינת

ובסוף 1943בשנתלפלמ"חהתגייסעינב-ש .ייאקסודוס"
הוצב 1944שנתבסוףהפלמ"ח.שלמורסלקורסנשלחזושנה

 .העליוןבגלילתליפנ-תומברוטןלחכאנביע
בקהיר.תחנת-אלחוטלהקיםעינבנשלחיותרמאוחר
עבורנשקשלרכשבענייניבעיקרעסקוזומתחנההשידורים

נשלחלייגדעונים",עינבהוצב 1945שנתבסוףההגנה,

יייציאתהעוליםספינתעםחזרוכאמור,לאירופה,

ההימהלהראותכידעינבלשסיפורואתהבאנו ."הרופיא

מאיתות-החלישרות-הקשרמאנשירביסעברואותוייהמסלול"
ב-האלחוטילקשרעודהראשונות-40הבשנותהויוניסהאדייה

ב"קשר The Palestine Schemeהמאמר(ראה . 1945

 .) 229עמיי ) 91 ( 7מס'ח'כךרואלקטרוינקה"

היהדויתבבריגדההקשר

הקידוםלנושאהבריטיםשלהמוזרהגישתםאתלצייןיש

אלהחטיבהשלהקשרקציןבבריגדה,יהודייםקציני-קשרשל

(בדרגתגדודייםקציני-קשרלהיותיכלווהיהודיםודיהיהיה

סגןבדרגתגדודייםקציני-קשרמזה,למעלהלאאבלבלבדסגן)

להתקדםכדיאחרלתפקידולעבורהקשראתלעזובצריכיםהיו

סרן.לדרגת
(ייחטיבההחי"להכשירהגדודייםהקשרלקציניבנוסף

סמלי-מספרהיהודית)הבריגדהשכונתהכפילוחמת"יהודית

ספרב .ומשרד-הקשרהטלפוןהרדיו,בתחומיגדודייםקשר

שםנכתבלאאבליחידת-הקשרעלפרקמצאנוהבריגדה
החטיבה,יחידותביןואלחוטיטלפוניקשרשםמוזכרהרבה,

החי"רבעקבותשהלכוקווני-שדהשלפלוגותמוזכרות

בפברוארבאיטליהשנערכוקשר-אימונימוזכררםהמתקדם,

בחזית.לאלחוט-דיבורבקודיםשימושמוזכרוכן 1945
להעפלתבסיועהרופבאיהחטיבהפעלההמלחמהבסיום

חלקלקחוהחטיבהאלחוטנישגםמובןלארץ:יהנדיםפליטים.

בחטיבהבמקבילהאלחוטניםעבדורביםבמקריםזו,בפעילות

כבר 1945-46בשנת ...ציוד-הרדיואותועםוב"גדעונים",

ן,לנתביאצומספרבמורס,שידורייגדעון"אלחוטנילמדו

רפןונטואבמחתרתיתתחנת-שידורתקופהבאותהשהקים

נתגלתהאולםתקלותללאהיטבפעלהשהתחנהה,לגיבבש

נטוורפןמא ..הרשת,מזחשמלמדייותרש"משכה"מאחר

ובסיוםהציו,דיחדעםשבהולנדלאינדהובןאלנתןהעבר

ארצה.וחזר(צרפת)למרסייהציודאתהחזירהתפקיד

מבנההתפתחותאייותבמחקרו .לפעי,אירמולסיכום,

רשתותבהפעלתהקשוריםשכלארעכך ... "כותב:ההגנה.""

משותףייעודבעלתארציתמשפחהלמעיןהפכוהאלחוט

לחילהבסיסהונחבעצם,כך, ,משותפותעבודה JS1.ושיט

כידומה ...ההגנה"ייארגוןשלהראשוןהארציועי Jהמק

ההתארגנותייההגנה"בארגוןחלההקשרנושא Oבתחו

 .. ,"מובהקמקצועיחילשלהראשונה
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העמיקורפ..עםלסיני,השנייהבפעםצה"לנכנס ) 1956(שנתייקדש"במבצע
לראס-מוחמד-הדרומילקצהועדהאיחצישלהמזרחיבאגףוהגיעחדור

לפני-כואךהעולם,אומותבלחץסיניאתצה"לעזבכידוע,ושארם-א-שייח.
הפעילהואחלום:להגשיםבצה"ל)(קצנו-קשרישראליחובב-רדיוהספיק

בשארם-א-שייח.ישראליתחובבי-רדיותחנתבהצלחה

המופיע 4X5REהסימוןמרכיבישלוהסברםבפירוטםנפתח
זה,מאמרבכותרת

• 4X4 -אלישרשלהבינלאומיסימונהבדרך-כללהוא
הרדיו,חובביבין

• 4X5 -באשורזהלמבצעשניתןמיוחדסימוןזהו

בחציייחובב-דדיוופירושוהישראליהתקשורתמשרד
סיני",האי

• RE -חובב-הדדיושםשלהתיבותראשיהןאלו
הותיקיםמחובבי-הדדיו ,ן 1רוןגאהמפורסםהישראלי

בימיעדרכחובב-רדיוהקדרםסימונושיוכיח(כפיבא"י

 ,) ZC6/REהמנדט

תחנת-אגוןשלברשותוהיתהכאמור,המנדט,בימיכבר

 , DX / 28ר"טקרפילייהומקלטווט 250מדשרעםחובבים

 , DXCCתעודותבשתיהמדינה)הקמתלפני(עודהחזיקהוא

תעודות-16בוכןובמורםבדיבורקשרי-רדיוקיוםעלשהצביעו
בשטחהמרשימיםהישגיואתשציינונוספות,בינלאומיות

מספרזכהן 1רשאגוןלצייןהמקוםכאןחובבות-הרדיו,
לחובבי-הרדיו,העולם"ייאלוףבתוארפעמים
שלהישגיועלהמצביעהתעדרהזוהי ? DXCCתעודתמהי

תחנות--100לעולמיתבתחרותלהתקשרשהצליחחובב-הרדיו
שונים,ובאותות-קריאהשונותבמדינותלפחות,חובבים
(נקראיםכרטיסי-קשרבאמצעותזאתלהוכיחוהמסוגל

החובביםמכלאליושנשלחוייקשל")גםבשפת-החובבים
כרטיסיהםאתלשלוחנוהגיםהחובביםלהתקשר,הצליחאיתם

נוצרבהמשךשנראהוכפימוצלחתהתקשרותלאחרלזהזה
כרטיסי-שנינראים-2ו 1בציוריםקשר-מכתבים,גםלפעמים

(שחם)ישראלשלואחדעצמורוןאגוןשלאחדקשר,
המאמר(בסוףכח"יקוקציןותיקחובב-רדיוהואאף ,ורץוש

הכרטיסים),עלהכתובאתנסביר

תת-אזוריםלפינקבעיםהמדינותאתהמסמליםהסימונים
לדוגמא:תת-אזור,לכלאותיותשלתוספתעםוטריטוריות,

באותיותמסומנת ,נלקוטס ; Gהואהגלינאשלסימונה
GM , ידדו)חובבי-האצלייעצמאית"מרינההיא(שגםסלייוו

הלאה,וכן , GWב-מסומנת

החובביםתחנתמיקוםרעיוןאתהגהכימספראגון

זהשאפתי , DXצידיכלש"כמומאחרבשארם-א-שייח

שהמונחלהסבירעלינווכאן .. ,לניצדר"מציידלהיהפךמכבר
DX ומשדרתהממוקמתתחנהחובבי-הרדיו)(אצלפירושו
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לחיאורבהחלטעונהסיניהאיוחציויוצא-דופן,נדיחממקום
ח, mוניחדשהמידנה"לצוד"בעולםחובבכלולציפיותזה

עזהעחההרי , DXשלציידהשניםכלהיהגוןאשומכיון
לייניצדר",להיהפךשאיפתוהיתה

הרעיוןאתהעלהבחי"ק)קצין-קשרכאמור,(שהינו,אגוז
הדוארלמשדדפנהעתהרב,לעידודשםוזכההחילבמפקדת
"לפעולהרשיוןלקבלכדילתחנות-חובבים)הרישוי(למחלקת

שלוהקריאהשסימןנקבעקצרריןרלאחר ,"המלש-רץפמב
הרגליה 4הספרהבמקום 5(הספרה 4X5RE/SINAIיהיה

בארץ),החובביםבסימוני

מדיהבאיזוכלומר, , DXCCה-מבחינתהמקוםמעמרלגבי
וכךבלתי-ברורהמצבהיהנפררת",ליימרינההמקוםנחשב
הקדיומתליר 5הספרהקביעתכילומראפשר ..נשאר,גםהוא
4X סיכוןבההיהבינלאומי,מגורםאשורללאישראל)(של

ייחשבלאואזכולוהעולםבכךיכירלאבעצם,שמא,מסוים
יוצאת-רופןכתחנהאותולייצור"יעוטוולא DXכ-המבצע

ונרירה,"

תאתהביתמןהחובביםמשרראתארםשלעמולקחגוןא
ידם mהמיהגליםבתחומייותרטובקשרלהשיגעל-מנת
שמקלטלוהובטחבת"ג),גלי-רקיעמטר 80-10 (לחובבים
במקום,שלנוהקשרביחירתיקבללאספקת-חשמלוגנרטור
דבראתבארץהחובביםביןאגוןהפיץלסיניזנסעולקראת
כולו,בעולםלחובביםעל-כךלהוריעוביקשהתחנההקמת
 4X4ABאתלמנותניתןראזהישראליםהחובביםביז

 4X4GYארליך),(מנחם 4X4GCבעל-קורא),זקיק 1(מ

מונסטריסקי-(סיומה 4X4BXשורר),(מררכי

(יעקב 4X4FSרוזנקרנץ),(טומא 4X4IMמינזרי),

ביה"סתחנתוכןשוורץ-שחם)(ישראל 4X4GQבלזר),
וסימונהרבותההיאבתקופהשפעלהחי"ק,שללקשרהארצי

כריבחבריםלהשתמשמקובלתשיטהזוהיתה , 4X4HKהיה
ואזמיוח,ו DXשישההועדהאתבחו"להחובביםביןלהפיץ
ה"טרף",אתלחפשה"צייריס"כלנדרכים

לשארס-א-שייחבטיסהאגוןיצא 1957בינואר 24 ..ב..
כבלחלקי-חילוף,מספראנטנה,עמוידווט, 150בןמשררועמו

-150כשקלהציורכל(ייואריאק"),ומיציב-מתחשנאיחשמלי,

לווהתבררבריקת-ציוראגוןערךלמקוםבהגיעו ,;"-ק
הכספיתמיישרתשלאחרתקענשברשבטלטולי-הדרך

בו-בהלחמההתיקוןאתביצעהואבספק-הכוח),זרס(מיישרת
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השניים.ביןמוצלחתהתקשרותלאחרשוורץלישראלשנשלחרון,אגוןשלהברטיס- 1ציור

היתהיחידת-הקשרחייליצריףלדיקשר.להקמתיניגשבמקים
יבאירךהקרקעמעל-פנימטר-3.5כשלבגיבהקטנהאנטנה
(ייהמרלנד"במקיםאגיזקיבלדריימקלטמטר. 8שלכילל

HQ140X ( זמז 20.00בשעהביניאר,-24הערב,באיתייעיד

באירך-גלבאלחיט-דיבירהראשיניתהקריאיתאתקראמקימי,
שנשמעיהגלהקצרהקריאתי"למריתאגיז:מספרמטר. 15של

יבכז,-ליקיראיתתחניתמספרשמעתיכמת,בתחילה
התקשריוית,-20כלקייםהספקתישעה,תיךהחלה!הפעילה
ק"מ)-6000כשל(טייחהדרימיתאפריקהעםבריבז

(יאינסגרמטר 15שלהגלאירךכאשר .יפהאירעםימיעיטז
ניסיתימזג-האייר)תנאיבגללייתרבילהשתמשהיהאפשר

הלך".לאהעסקאילםמטר 20עלהשדייראתלהפעיל
כדימדיקדקסיירגיזאערךלחודש,-25בהיים,למחרת

מכייזלמדיגרערשהמצבוהסתברלתחנה,מתאיםמקוםלמצוא
מצאלבסוף .מא'ספקת-החשמלרחוקהיהאפשרימקוםשכל
מצריף-הקשר)מטר-80(כהצוקבקרבתישזמכוניתמרכב

המקוםבחירת .האנטנהועמדויהתחנהאתלהציבהחליטושם
החשמלסדיוריוגםליםמעלהגליםהתפשטותאתשיפרה

S R A E L 

.. 

ISRAEL SWARTZ 
GANEY-AM 

AIM זRAMA -זPOS ....... 

שוורץ.ישארלציור%-ברטיסושל
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הנסיעהלפניגוןאקראעליהםמסויימיםאלתוריםתוךנפתרו
במקומותהחובביםשנקטותושיהעלחובבי-הרדיו,בספרות
קילו- 2שלייואריאק"אתיייהיהמוסיףאגון .בעולםנידחים

במינימוםאפילולפעוליכולהייתישלאדומנישבלעדיוווט,
החשמלקולקצהשהגיעשהמתחנוכחתיבערב ...הצלחהשל
מתחליהיהה"ואריאק"ובעזרתולוט 155בסביבתהיהשלי

 .ווט"-650בכהסתכםשליהעומסבלתי-מוגבל.
ואורכהמהצפוןשהובאוהתרניםשניביןהוקמההאנטנה

בינואר-25השלהצהר:םובשעותמטר,-35להגיעהכולל

למשימתה!מוכנה 4X5RE/SINAIהיתה

בתוכןלקצרחייבים DXממקומותהפועליםהרדיוחובבי
גדוללמספרלאפשרעל-מנתוזאתהאתרגליעלשיחותיהם

שיותרכמהולקייםאותם"לצףד"מדינותשלככל-האפשר
אתהבינוגוןאאתומצאושחיפשוהחובביםרוב .קשרים

מספרייהיו ...אךבמהירותההתקשרותאתוסיימוהעניין

שלאישראליות,תחנותמספרגםולצעריהרופמאיטיפוסים
הישראלים,אחד .בשיחות"והאריכואחריםבחבריםהתחשבו

עול-החובביםביןמקובלתבתחבולהנקטאףך,רליאנחםמ
בחורהשלובמיקרופוןלשדיורהכניסהקו"עללייהשתלטמנת

ביןובלטהיטבנשמעשקלוה ) YLהחובבים(בלשוןצעירה
 ...הגברייםהקולות

היהיכולולכןאגוןשלהגנרטורהתקלקללחודש-26ב
 'פניםדוקאלוהאירמזג-האויר .הלילהבשעותרקלפעול

סערההיתההרביעיבלילהאולםהראשוניםהימיםבשלושת
כלושמנעהשעות,כשלוששנמשכהבאזור,קשהחשמלית
 .פעולהאפשרות

שלרובמכיוןהמבצעבזמןאגוןאכללאסדירותארוחות
זמן ...קשרלהשגתביותרהטובהבשעההארוחותהתקיימו

להתקשרותביותרהמתאיםהזמןהיהארוחת-הערב
היוארוחת-הבוקרובשעתק"מ)-16,000(כלקליפורניה

לצפון-אמריקהלהתקשרותהאדייאלייםהתנאים

לקבלהאוהארוחהאתלהפסדיייהעדפתיהשקט;ולאוקיאנוס
ארוחת-בזמןלשידור.הטוביםהתנאיםאתלהפסידמאשרקרה

 ...בלילה)"(במקוםישנתיפשוטהצהרים
ות mארחוסרבלחץ-זמן,העבודההקשים,תנאי-הסביבה

שינוייםבגללהטכנייםהקשייםוכןטדירה,ושינהסדירות
עייפותלאגוןגרמואלהכלואספקת-הכוח,במזג-האויר

מ-ברשימתותשוש.ממשהיהימיםמספרולאחרמצטברת

לושאירעמשעשעמקרהעלמספרהואהמבצעעל 18.2.57
לחובב(במענהלשדר ...התכווןהואיתשוש;עייףכחובב-רדיו

הקליטהעצמתאתהמתארותוספרות(אותיות RST579אחר)
שפירושו UR.NR . 57920משדרעצמואתמצאוהנהואיכותה)

 ..." 57920הואההתקשרותביומןהסידורייימספרך

 ...יניסלקשרלעצמםלהבטיחטרחוש"כלוםמצייןגוןא
לאאלישרלביחסהמקוםשלשהמעמדהעובדהלמרותוזאת
 " ...נפרדתכארץיוכרלאשבכללסיכויוהיהעדייןברורהיה

ייסיני"השםוהוסף ) 4(במקום 5הספרהאושרהכאמור,

כיצדדיועהיהלאאךהישראלי,התקשורתמשרדע"ילתחנה
הופעלהשהתחנההעובדה .העולמיהחובביםארגוןעל-כךיגיב
בעולםהמפורסמיםמןכאמור,שהיה,ן) 1רן 1(אג REע"י

עמולקייםכדיבתור"ייעמדושממשלכךגרמההחובבים,
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שתי ,) Wכאמריקניותתחנות 5היושהצליחווהראשוניםקשר,
מאיי- 1מברזיל, 1תחנות:ארבעעווד ) G (בריטיותתחנות

 .הרליוסטאמ 1ו-לנדיז-ניומ 1ה,לותבה
שהרעיפושידורי-הברכההיובמיוחדמענייניtג

מספרוהנההשונים,הזריםהחובביםעליו
 . 'דוגמאות:-

 4X5RE/SUאגוןאתלכנותהתעקשצרפתיחובב

 .עצמה)יםמצרמבעתידשישדר :(שפירושו

נשיאשלעל-חשבונובדיחותשידר ) FA8AJ (ירי'אלגחובב

 .אצרנ-לא-עבדל'מאגדאזיםמצר
(הרמטכ"לדייןלמשהלמסורביקש ) J8ABיפני(חובב
אישית.ברכה )דאז

לכללבבייםאיחוליםשלח ) ZSlJA (אחדדרום-אפריקאי

בסיני".ייהידדיים

אתוהביעושידרו ) W7GUVו- W8NBK(תחנותאמריקנים

ייהישארואלה:במליםיניסמהתחנההפעלתעלשמחתם
לעולם!"שם

עמכם!"מכאןייאנחנוברכה:שידר ) LAIK (אחד-נורבגי

לעד!"שלנותישאריישסינישידר ) G6TA (בריטי-חובב
שלוםלהשגתואיחוליםברכותשלח ) HB8TL (-שויצרי

מהיר.

(לאחרמכתבלאגוןכתב ) G8PG (אנגליחובב
בחיל-הקשרקפטןעצמושהואסיפרובוההתקשרות)

לצדנועומדיםוחבריוהאנגליוש"העםהבריטיהמלכותי

 ".האזורבעיותאתבמהרהשנפתורומקוים
הואשגם ) PY42.9005 (מברזילחובבהיהמכולםהגדול

אותושקלטעלשמחתואתתיארבומכתבלאגוןכתב
 4X6/YKלשדרבעתידשיוכללוואיחלהאתר,גלימעל

 .(מירדן) 4X7/Jyו-(מסוריה)

הקשרמניו-זילנד. ZS60Fעםהוקםהראשוןהקשר
בלזר).(יעקב 4X4FSעםהיההראשונההישראליתלתחנה

חווא 56היואגוןהתקשרעמןהישראליותהתחנותכלסך

היתהשלאאובתורלהמתיןסבלנותלהםהיתהלא ... ". :מספר
בשפת-פירשוו XYL(האותיות " ... XYLמה-חשמל"ייהקצבת
לאהחובבשלשאשתוהיתההכוונה .צעירות"יינשיםהחובבים

צמדובעלהאתלראותלהשנמאסמאחריותרלעבודלונתנה
 ) ...למכשירהלילהכל

הבאות:לארצותהיהשהושגביותרהגדולהקשריםמספר

 235-לארה"ב •

 68-לאנגליה •

 56-.לישראל

 32-אפריקהלדרום •

 25-לאוסטרליה •

 20-.לצרפת

הכלובסךרצופיםימים 6נמשכוהמרתוניותה..a-התקשרויות.
שאתוהאחרון,החובבקשרים! 790אגוןשלתחנתו:כיצעה
עמוהקשרואחרי ) W7IQI (אמריקני·היההמבצע,םסתיים

החובביםבפיהשגורהמושג(הואהגדול"ייהמתגנסגר

נשארגוןאולנעילת-התחנה).ההתקשרויותלהפסקת

צפונה.חזרהעלהואזימיםמספרעודהמשל-רץפבמ



 :יניסבנהבתחגוןאשלמהישגיוסטטיסטייםנתוניםלהלן

קשרשיצרהראשוןההתקשרויותמספרהתהזם

המרוכרכתהום(כמטרים)
כמורסכריכור

 ) 4X4FS (בלזריעקבהישראלי 82 52 40
 ) W3WBD (אמריקני 485 40 20
 ) ZS60F (ניו-זילנדי 62 68 15
 ) OK1KRP ( )!(יכ'צ 1- 10

במורס 630בדיבור 160סה"כ

ימים.-6בארצות-72להתקשרויות 790סה"כ

 !ם tכ(אמרבת tלכתהזמנה
~ 

בירחוו.לפרסוםמקצועייםכמאמריםנתימעוניואלקטרוניקה""קשרמערכת

מעוכדים.אומתורגמיםמקורייס,להיותיכוליסהמאמריס

אחדצדעלכפוליסברווחיסתןביסכאןמןדפסיםכשהסהמאמריס,את

 :אלהמקורבציוולשלוחיש ,הגיליוושל

צה"ל , 106.0 .•ד.צןאלקטרוניקה""קשרמערכת

 ...שנים 2009אחריהראשונהבפעם ... "גוןאכותבבסיכום
חזבב-רדיזתחנתלהפעילבלתי-נשכחתחוויהזוהיתה

מצפההנניהקשההעבדוהלמרות .המלש-פרץממ
עליעכשואחר.במקום DXבמהרהלבצענוספתלהזדמנות

(כרטיסי-הקשרגלויות-הקשל 800משלוחלעבודתלפנות

 ." 4X?RE /?-מלהשתמע ...ההתקשרות)ביצועאתהמאשרים

 .;:נ.;:נ.;:נ

החובביםכרטיסישניעל-גביהרשוםאתנסבירועתה
 ) 2(ציור 4X4GQהמסומןהכרטיס .-2ו 1בציוריםהמצוגים

ברמתייםמגני-עםשחם)(כיוםשוורץישראלשלהוא

כרטיסוהוא 1בציורהכרטיס .בחי"ק)קציןכאמור, ,הוא(אף

במפת-ברקעמעוטרהואשנראה(וכפירוןאגוןמיודענושל
כרטיס .בחץ)עליומסומנתיחיש-א-ארםשבוהתחנהיסינ

מאגוןאליושנשלחלאחרשחםישראלע"ילנונמסרזה
במבצע.מצולחותהתקשרויותשתיביצועעליניסב

זה:כרטיסעללכתובביחסהבהרותמספרלהלן
שוורץ.ישראל- GQתחנת-אל

 .) 7MHz (מה"צ 7בתדרבוצע-הקשר
 .) GMT (לפנה"צ 1010בשעה 26.1.57ביוםבוצע-הקשר
 A 1הסימוןלאלחוט-דיבור).(הכונה A3קשרה-סוג

 A3הדוגששבכרטיסרואיםאנואולםאלחוט-מורספירשוו
בא/.ובוצעהההתקשרות~כלומר: lולא

נוסף,שידורעלבכתב-ידתוספתהכרטיסעלכואיםאנו
באותושדירהאשר , 4X5HK/SINAIשסימונה .תחוסשל

לאחרוחצישעהבערך(כלומר,-1150ב ) 26.1.57-ה(היום
 .רץ)וושלראיששלהשידור

חיל-הקשרשלתחנת-החובביםשלהסימוןשזהומסתבר
תחנתבשםהתקשרויותשלקטןמספרביצעפשוטגוןוא

שלו.הפרטיותלהתקשרויותבנוסףבחיל)קצין(בתורחי"ק
כדיייסיני",השםוהוסף-5ל 4הספרהשונתהזהבסימוןגם

ממקומהולאמסינישידרהשהתחנההעובדהעללהצביע
 .הארץבלבהרגיל

הם:בכרטיסהמופיעיםהנוספיםהפרטים

Tx -ווט). 150 (אגוןשלהמשדרהספקאתמסמן

Ant -מטר). 35(אנטנות-חוטהאנטנותסוגאתמסמן

Rx -(ייהמרלנד").המקלטסוגאתמסמן
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חי"קסמליתולדות
שירננומתא

חילןשל"מורשה"מהי
המונחאתמוצאיםאנובמילוך

הבאים:בהקשרים"מורשה"
"מורשההעבר","מורשת

ו"מורשת-אבות",היסטורית"
מוסברת"מורשה"המלהכאשר

האבות".שהנחילורוחניכ"קנייך

הםה"אבות"חיל-הקשר,שלבמקרהכילומרבהחלטניתן

הראשוניםאנשי-הקשרוכן ,ועוזריהםהראשוניםהקשר"רים

היאההיסטורית"וה"מורשה ,וצה"להמזינהקוםמלפני
שמו-(כפיוכו'''תולזותסיפורהעיתים,קורותהימים,ייזברי

במילון),הזברגזר

סיפוראתתכלולחי"ק""מורשתהסזרהכילומרניתן
עוסקתזוראשונהרשימהכאשרהחיל,שלעברותולזות

תקופות,למספרהעברובחלוקתחי"קסמליבתולזות

והאלקטרוניקההקשרחילכחייתקופות
תקופות-9לחי"קשלעברוחלוקתנראית 1בטבלה

אלו,מתקופותאחתכלעלמליםמספרולהלן ,שונות

בתתקופהזוהיתה- ) 1948-1936 (הארציהקשרשירות •

למאיועזהשירותהוקםכאשר , 1936(מאפרילשנים 12

שליטהמערכותוקמו Vזובתקופה ,)ל"צהכשהוקם , 1948

על-יזישהוגבלוזליםבאמצעיםוזאתצנועות,ותקשורת

איתות-ראייהקשרותנאי-המחתרת,הבריטיהמנזטשלטון

(מראות-שמש)וגרףוהליזגליםפנסים,הפעלתע"י

 ,בתנועת-הצופיםעסקובויימקצוע"היותועקבנתאפשר

לעיזןהזינוקחלמלחמות-העולםשתישביןבתקופה

רזיוציוזבבנייתהואאףהחלושירות-הקשרהרזיו

אובמחתרתשפעלותחנות-רזיו-100כהוקמו ,שפופרתי

ניתןהשנייה,במלחמת-העולםהבריטיהצבאבמסגרת

כוח-האזםחיל-הקשר,להקמתהבסיסהיהזהכילומר

שלוקציני-קשר)מזריכים(אלחוטנים,המקצועי

זו,במסגרתלתפקיזולמעשההוכןמלחמות-העצמאות

המעבר- ) 1949-1948 (לחיל"הקשרהקשרמשירות •

יציאהשלכבירמהפךהיהל"חיל"מ"שירות"

שלממונחיםסזיר,צבאשללמסגרתמתנאי"מחתרת

394 

הפועללוחם,מקצועיחילשללאלוקטןמקצועיארגון

מלחמההיתהמלחמת-העצמאותסזיר,צבאבמסגרת

נפש 650,000שלקטןיהוזייישובכאשרולמוות,לחיים

 18במשךמזינות-ערבשלסזיריםצבאות 5להזוףנאלץ

 ,אביזות 6000עם-מלחמהיחוזש

השניםאלוהיו- ) 1956-1950 (ה"רזות"השנים 7 •

כאשר ,מלחמת-העצמאותאחרלהראשונות

המוגבליםמשאביהמירבאתהקצתהממשלת-ישראל

ולקליטת-העולים,המעברותלהקמת ,לעלייה

שלזובתקופהמשנית,לעזיפותנזחקווצורכי-הביטחון

ולייחזש"לתקןחיל-הקשרנאלץהראשונות-50השנות

ולהפעילוקוזם-לכן ·שנים 10-8שיוצרצבאיציוז

-מלחמות 2כברעברשהציוזעל-אףבהצלחה

כללהציוז ,ומלחמת-העצמאותהשנייהמלחמת-העולם

-300ומקברכב)(להתקנהל-ת"ג-19מק ,-8טלטלפון-שזה

נישא,

זותקופהבתחילת- ) 1964-1957 (ה"שמנות"השנים 8 •

השריוןאת"גילה"וצה"לייקזש"מלחמתפרצה

זברלשריון,מהחי"רהועברההעזיפותואפשרויותיו,

תקציביםניתנוזובתקופהלחיל-הקשר,גםאתגרשהיוה

ציוזמארה"ב),(בעיקרמערביצבאיקשרציוזשללרכש

הקשרלייחילהפךוחיל-הקשרלצה"לזרםומתקזםחזש

מכשירירזיו-טלפון;כללהחזשוזיהצ ,"והאלקטרוניקה

Gמסזרתרזיו RC (לתג"מ)9מק ,-8מקברכב;להתקנה-, 

ת"ג,/חזפסציוזוכן )נישאיםתג"מ(מכשירי-10מק

היו- ) 1967-1965 (המתקרםגילוהטכנוהביםוםתקופת •

ייעיכל"זובתקופההימים, 6מלחמתשלפניהשנתייםאלו

בשילוב-מערכות,בתרגול-הפעלה,החזשהציוזאתהחיל

 ,זותקופהמאפייניהיווההצטייזותהארגון

בכלהגזולהשהיתה ,זומלחמה- ) 1967 (הימים 6מלחמת •

מבחינתוהןסזר-הכוחותמבחינת(הןהמלחמות

עמזוהחיללחי"ק,גזולאתגרהיותהשטח-הפריסה)

 ,בהצלחהזהבאתגר

השטחים- ) 1972-1967 (הגרולה"ב"ישראלחי"ק •

כללולאהימים 6במלחמתשנכבשוהנרחבים

לקשררגיליםשהיו ,צה"למפקזיכלשהי,תשתית-קשר

להןהמערכותלרשותםאיןמזועהבינולא ,ושוטףיעיל

חי"קסמליתולדות
שירננומתא

חילןשל"מורשה"מהי
המונחאתמוצאיםאנובמילוך

הבאים:בהקשרים"מורשה"
"מורשההעבר","מורשת

ו"מורשת-אבות",היסטורית"
מוסברת"מורשה"המלהכאשר

האבות".שהנחילורוחניכ"קנייך

הםה"אבות"חיל-הקשר,שלבמקרהכילומרבהחלטניתן

הראשוניםאנשי-הקשרוכן ,ועוזריהםהראשוניםהקשר"רים

היאההיסטורית"וה"מורשה ,וצה"להמזינהקוםמלפני
שמו-(כפיוכו'''תולזותסיפורהעיתים,קורותהימים,ייזברי

במילון),הזברגזר

סיפוראתתכלולחי"ק""מורשתהסזרהכילומרניתן
עוסקתזוראשונהרשימהכאשרהחיל,שלעברותולזות

תקופות,למספרהעברובחלוקתחי"קסמליבתולזות

והאלקטרוניקההקשרחילכחייתקופות
תקופות-9לחי"קשלעברוחלוקתנראית 1בטבלה

אלו,מתקופותאחתכלעלמליםמספרולהלן ,שונות

בתתקופהזוהיתה- ) 1948-1936 (הארציהקשרשירות •

למאיועזהשירותהוקםכאשר , 1936(מאפרילשנים 12

שליטהמערכותוקמו Vזובתקופה ,)ל"צהכשהוקם , 1948

על-יזישהוגבלוזליםבאמצעיםוזאתצנועות,ותקשורת

איתות-ראייהקשרותנאי-המחתרת,הבריטיהמנזטשלטון

(מראות-שמש)וגרףוהליזגליםפנסים,הפעלתע"י

 ,בתנועת-הצופיםעסקובויימקצוע"היותועקבנתאפשר

לעיזןהזינוקחלמלחמות-העולםשתישביןבתקופה

רזיוציוזבבנייתהואאףהחלושירות-הקשרהרזיו

אובמחתרתשפעלותחנות-רזיו-100כהוקמו ,שפופרתי

ניתןהשנייה,במלחמת-העולםהבריטיהצבאבמסגרת

כוח-האזםחיל-הקשר,להקמתהבסיסהיהזהכילומר

שלוקציני-קשר)מזריכים(אלחוטנים,המקצועי

זו,במסגרתלתפקיזולמעשההוכןמלחמות-העצמאות

המעבר- ) 1949-1948 (לחיל"הקשרהקשרמשירות •

יציאהשלכבירמהפךהיהל"חיל"מ"שירות"

שלממונחיםסזיר,צבאשללמסגרתמתנאי"מחתרת
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הפועללוחם,מקצועיחילשללאלוקטןמקצועיארגון

מלחמההיתהמלחמת-העצמאותסזיר,צבאבמסגרת

נפש 650,000שלקטןיהוזייישובכאשרולמוות,לחיים

 18במשךמזינות-ערבשלסזיריםצבאות 5להזוףנאלץ

 ,אביזות 6000עם-מלחמהיחוזש

השניםאלוהיו- ) 1956-1950 (ה"רזות"השנים 7 •

כאשר ,מלחמת-העצמאותאחרלהראשונות

המוגבליםמשאביהמירבאתהקצתהממשלת-ישראל

ולקליטת-העולים,המעברותלהקמת ,לעלייה

שלזובתקופהמשנית,לעזיפותנזחקווצורכי-הביטחון

ולייחזש"לתקןחיל-הקשרנאלץהראשונות-50השנות

ולהפעילוקוזם-לכן ·שנים 10-8שיוצרצבאיציוז

-מלחמות 2כברעברשהציוזעל-אףבהצלחה

כללהציוז ,ומלחמת-העצמאותהשנייהמלחמת-העולם
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הקשרלייחילהפךוחיל-הקשרלצה"לזרםומתקזםחזש

מכשירירזיו-טלפון;כללהחזשוזיהצ ,"והאלקטרוניקה

Gמסזרתרזיו RC (לתג"מ)9מק ,-8מקברכב;להתקנה-, 

ת"ג,/חזפסציוזוכן )נישאיםתג"מ(מכשירי-10מק

היו- ) 1967-1965 (המתקרםגילוהטכנוהביםוםתקופת •

ייעיכל"זובתקופההימים, 6מלחמתשלפניהשנתייםאלו

בשילוב-מערכות,בתרגול-הפעלה,החזשהציוזאתהחיל

 ,זותקופהמאפייניהיווההצטייזותהארגון

בכלהגזולהשהיתה ,זומלחמה- ) 1967 (הימים 6מלחמת •

מבחינתוהןסזר-הכוחותמבחינת(הןהמלחמות

עמזוהחיללחי"ק,גזולאתגרהיותהשטח-הפריסה)

 ,בהצלחהזהבאתגר

השטחים- ) 1972-1967 (הגרולה"ב"ישראלחי"ק •

כללולאהימים 6במלחמתשנכבשוהנרחבים

לקשררגיליםשהיו ,צה"למפקזיכלשהי,תשתית-קשר

להןהמערכותלרשותםאיןמזועהבינולא ,ושוטףיעיל
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.(:1'P;' ,l1 C'.,::J, :1::J.,J

"Sic Transit Gloria Mundi!"

"1I:2"1'-n"i1n i1'lN 1:l"

•(1948) j7"'" "Do? n"'1n'i1 ;'Vr.1 - 1 ",~

lJ~":"1 ,~c - 'JlZl~'lZl •

''':1l ,J, "n~ :1':1C'J'lZl~':1 ''':1l '~'::J l1::J'J:1-'~O

C'~" .'''n:1 'lZl 'l1'lv~:1 ,~ ','n:1 'J"lZl 1'1~l"l ~"

'~C 1'1~'K4 "'l::J :1K') "tu~ ~::J':J-'~C,'n ':J' Cl:J';"!

1J"lZl 1'1~l"l~ ~':1lZlJ,C,':1 111C"v :1T,~O, (v"'n

1J ml1' 1'1~""lZl:1 "1'1:1J'lZl:1T::J'lZl::J.'''n:1 'lZl ','n:1

0l1~' (C'l1::Jl-"lZl::J):1,'n':1 v'O'l1 1'1K~O::J~~':1 C":JlZl

.p,-.,mlZl::J C'l1':>m:1,C"'v':>:1-1'11'v:>~ 'lZl "'''lZl-'''1'1

U.,JT:1lZlC'v,n:1 c1'11~~::JJ"'~ v"'n 'lZl l1::J,J:1,~O

'T MO'1'1::J(v'::J:1-'l'n1 :1W:1-':>J:J ,::J.,n:1) ,'l1,

~DO.(1949) j7"," ~1P""'rJn '~':I'D- 2 ",~.;,",":1mnm DV 1~"Vi?' .,V "'":1

i'"'n-'~t'n""n
:,'n ,J, c"~o '''10 4 C,'J C"':J~ U~

.(:11'1~'J:1)1'11.,'lZl:1-l1::J'J,l1 1'1J1'1~:1-'~0•

.C"~:1 'lZl '~~lZl-1'1:>1'11J::J",.,lZl:1 "1'1 •

.("~~lZl:1 C"~:1 O'J ,l1) :1"Jl1-'~O •

.("n:1-'l1::Jl C:1l1v':1lZlJ ,~O C'v' 1',l1) "'n'''' •

""lZl:"1 ;!1'1 - ,'lZlN' ~'lZl •

C,,~ ,1948 mlZl::J"l1 ''':1l::J ,n:1 1'11,'n:1',~0::J 11":1

v"'n 'lZl '~0:1 1'11l1l:1,l1 1'11"l1~:1 1'11"l11'1,J','::J 1'~

~'lZlJ' :1~'J ,::J ,1 "'l::JlZl "'1'1':1:1,0":1 C1lZl":10l1~'

1'11:>'m '1'1lZl 'l' "",:1 1'1~C"~O~:1 C'l'n 'JlZl l'::J

'lZl 1'1'" :1":1~:1O'O::J''~":1-m" ':>JJ 1'1~1'11'~O~:1

1'1'~"J)1'1']'0':1 :1:>lZl::Jl1::J11'1J:11'1':1.,"l' 1'1n1'1~.::J,n

'lZl "'v'::J-O'O"J ::J"-'l1 ~l~J :1T""l .(.,"l::J ~':1 ~~

"l1 ~ lZl ~"~:1 ,1948-::J'''JO~::J ~"J~ lZl~" :1':1lZl ,~

C,'C 'J:>, C'lZl,m ~lZl"lZlJ) 1949 '~~::J .:1" T~ ~

',"n, "" lZl-"1'1 v:>J,:1, co.,,:> (1'11~~n:1-1'1~n'~

m'~'1'1~1'11~." 11'1'JlZl):1T"1'1::J.(2 .,"l) 'lZlv:1-,'n

l1v" ,l1 ,mJ l1::Jl::J'~0:1 l1':>,:1 (1 ""l::JlZl 0":1 .,"l'

C" C:1 P'-'1nJ:1 'l1::Jl ,::J"~) :1,mJ m"o~ Cl1 ,p,
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,1'1"'~C';"!;"!'K,,;"!-m,' 1'1K"'~K:J C"~C~ ;, 1, , ;,
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טלגרפיתקויתתיתשתלהנחתנרתםחי"ק .הורגלו

השטחים .ברזיואתרי-שליטהולפריסתהשטחיםבמרחבי

מתקזמותחזישות,ותקשורתשליטהבמערכותכוסו

ואמינות.

 )היוסטד 1973 (וגיתולהטכנתוווהתטצמלהחיהתגססות •

החילהתבססהיום)ועז 1973(משנתזובתקופה-

הסכמי(עםבסיניהתשתיתאתחיסלטכנולוגית,מבחינה

ביצע· ,)םצרימעםהשלוםהסכםוחתימתויז"ייקמפ-זי

הזרךועוזשלום-הגליל,במלחמתתפקיזואתבהצלחה

לאחי"ק",ליימורשתהשייכתזו,(במסגרת ...לפניורבה

ההרוה).עלזבריםנרבה

סמל-חי"קתולדות
חיל:לכלסמליםסוגי 4כיוםמכיריםאנו

(הכומתה).כובע-השירותעלסמל-המתכת •

 .המזיםשלבכותפת-שמאלהשרוולתג •

השמאלי).המזיםכיס(עלסמל-עניזה •

 .צבעי-החיל)הםכשהרקעסמלרקום(עליוחיליזגל •

 .הנוכחיתלצורתועזשלביםשלושהעברחי"קסמל

השרוולתג-ראשוןשלב •

אולם , 1948בשנתעוזבצה"להחלהחילותבסמליהזיון

חי"קשלהסמלהצעותעלהמעיזותתעוזותביזינואין

ינשוףנראהבו , 1שבציורוההיתוליהגסהרישוםלמעט

מניפותשתילצז ,הרזיואתהמסמליםחיציםשניבין

שליזיתהמהווהובסיסיונת-הזוארכנפיאתהמסמלות

(נראיתהלטיניתבשפהכתובתהיתהלציורמתחתחרב.

שלכרטיס-ביקורעל-גבנמצאזהציורבציור).היאאף

עוןמשהאלוף , 194aב-במטכ"לאכ"אראששהיהמי

סיוםלפניחוזשים(כשלושה 1949במאי .ייהמאז
לחיילילוורש-גתוהונפקפורסםמלחמת-העצמאות)

זמיונואתלראות(שניתןזהבתג .) 2(ציורחיל-הקשר

רקעעלכחולבצבעהסמלהופיע ) 1שכציורהגסלציור

גםהםהכחול-לבןצבעי ,(אגבכחולהמסגרתעםלבן,

מופיעהברחיתהזיאיתות-הראייה).זגלישלהצבעים

נפיכ .לזוגמה)ה-מ"מ,(בסיכתל"צהסמליברוב

ההיססורית,יובת-הזואראתכאמורמסמליםהבויה

בימי-קזםגםומקובלמהיראמין,כאמצעי-קשרששימשה

ברקציהיחובארץ-ישראל,-20ההמאהבראשיתוגם

שוניםתגי-שרוולקיימיםכיוםהרזיו.אתמסמלים

מרכיביםקיימיםבכולםאולם ,השונותביחיזות-הקשר
מופיע 3בציורמקצועות-הקשר.אתהמסמליםמשותפים

 .קשר"רמפ.שלתג-השרוול
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תהילת-עולם!"אנדה"כר

 • ) 1948 (תי"קסלמליהתיילתהצעה- 1צייר

הכובעסמל-שבישלב •

צה"ללכלאחיזהיההראשוניםצה"לבימיסמל-הכובע

לימיםהחייל.שלהמקצועיאוהחילישיוכואתצייןולא

סמלאתא' 4בציור(ראהמשלוסמל-כובעחיללכלהוכנס

שיוכואתמצייןכשהואהיום,עזקייםזהוסמלחי"ק)

כךיעוזואתהשרוולתגשינהזהבשלב .החיילשלהחילי

למעט(בשלל-צבעים)היחיזהעיסוקאתמבטאהואשכיום

 ·בשחור-לבןהמופיעים ,מפקזות-הפיקוזיםשלתגי-שרוול

שהזכרנוהחלקיםמאותםמורכבחי"קשלהכובעסמל

זרבתוספתוחיצי-הברק)כנפי-היונה ,(החרבלעיל

).סונל 1949 ( ק"",סולתגוrלmוכרכיני- 2צייר
כתילה.וכסנרתעמלכןרקעעלכתול
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ביאו

הכומתה.עלהנעדנממתכת,סמ"לכונע-אי 4ציוי
טהכנלווגיתההתמדקותאתהמנשאסמ"להעזינה-ני 4ציוי

נחיל.

 _.,.,..., '.לWיחכםה ו.rIIrולתנ-נוינ,

הסמלהחיל.ושםהנכסףהשלוםאתהמסמלעליידפנה
 . 40הישנותבסוףאכ"א jמטכ"לע"יאושר

הטבירהםמל-שלישישלב •
 .חולצתיהמדיםכיסעלהנענדחי"קסמלנראהב' 4בציור
אתלבטאכדייוםיהכיפוריםמלחמתבסוףהוצעזהסמל

היונהמימיבחילשחלההעצומההטכנולוגיתההתקדמות
"לאתדאז(הקשר"רבחי"קאנשיםמספרהיום.ועד
גשריגביההיסטוריוןזורשימהמחבר ,נברעהמלש

סמללמצואכדייחדיונועדור)ומחזיוהגרפיקאי

שלהמרכזיתההנחייהזו.טכנולוגיתהתקדמותשיבטא
להשאירםאלאסמלייהעבראתלבטלשאיןהיתההקשר"ר
לסמללהוסיףסוכםוכך ,העכשויהביטויאתלהםולהוסיף

האלקטרוניקהלעידןכסמלהאלקטרוניםטבעותשלשראת

המלההחיללשםגםנוספה 60היבשנות(כאמור,

זה).חדשבסמלגםביטויקיבלוהדברייאלקטרוניקה"
כחול-החילשלהמסורתייםהצבעיםנשארוהצבעים

ולבן.

סיכום

ולהביאימהתקופתאותנוללוותאמורהפתחנובההסדרה

פירוטתוךשונות,בתקופותהחילתולד\תאתהקוראיםבפני

היסודותלהבנתאחרים,ושל'שלנוצבאיותמערכותיקשר

החיל.וגדלצמחעליהם

 K 768עד K 128מ-החלזכרוו • B 8/16.מחשב
צבעונית.גרפיקה

 VT 100-תואמימסופים

I HAZELTINE1500 4במחירS $וB .ס. I F שH7 ) #{יז) I ק.י.ר~= IW מ_... I. .! • _~ 

 04-713114לט..לאקטרוניקהמ.ר , 04-525555לט.מחשביס"ייתפחחיפח,מפיצים: 03-262934לט.ת"א 11הלחב:שליבישרדאטה
 059-517007 ',לט.סנפיר.אילת, 811237-0%לט.מתדקמת"ייתקשורת.ירולשיס, 03-6ז 3193לט. A.C.T ,א"ת.
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