
 

 

 ב תשפ"ה  ניסן
 2022  אפריל

 
 טלפון צבאי, אדר תשי"ג  ךמדרי

הנייח הצבאית  הטלפוניה  ש תמערכת  שנת  עברה  ,  למתחזו  1953בשלהי  הקשר  חיל  תחזוקת  קת 

 הייתה שנים רבות מערכת התקשורת העיקרית של צה"ל.  דואר,משרד ה

 1.(1953)פברואר   , שפורסם באדר תשי"גלוט מדריך הטלפון של רשת הטלפוניה הצבאית

 : בין היתר. ל באותה עתהרבה על התקשורת בצה" מדריך הטלפון מאפשר ללמוד 

  מרכזות  מספרעל    אז  הייתה מבוססתהצבאית  המערכת  בהיקף קטן:    ידנית,  טלפונים  רשת •

מרכזיה  ידניות ומרכזיות  אבתל    ארצית:  ליד   ירושלים,  בחיפהביב  ובית  באותה    .צריפין 

 וך המערכת הצבאית. התקופה לא היה חיוג אוטומטי בת

 לבד. גופים ב  157דריך במ .גוףלכל  בודדיםטלפון  קווי: בודדים פוןטלקווי   •

 2טלפונים אזרחיים באותה התקופה היו מעטים מאוד, שמאחר  י קצינים:  בבתצבאיים  טלפונים   •

 במדריך.  טלפון צבאי בביתם, והם מופיעיםים לקצינים בכירהותקן 

 :לתפעול רשת הטלפונים ס מסר קליט וחשוב ף במדריך הודפל דעל כ: מסרים •

 –  ןהאויב מאזי  –ך נצור לשונ –

   –ה  נֶ ּלּ ּט חכה עד קבלתה או ב –שיחות חוץ  ת  נ  מ  ז  ה   –

   –וודא המספר הנכון במדריך הטלפונים  – אל תסמוך על הזכרון  –

 – הקו דרוש גם לאחרים  – קצר בשיחות  –

 – לנות ב התיחס בהבנה ובס  –עבודת הטלפונאית מיגעת  –

 – טלפוניות תנועת יחידות, כמות וסוגי נשק, אספקה, ציוד וכדומה אל תזכיר בשיחות  –

 – זהה עצמך  –אל תפתח ב"האלו, מי מדבר?"  –

 – דבר קצרות ולענין  –

 –אסור לנהל שיחות פרטיות במערכת הטלפונים הצבאית   –

 – וודא שקבלת את הקשר הנכון  – לפני שאתה פותח בשיחה  –

 – ן ענה מיד לצלצול הטלפו  –

כזי  , מרפונים, המרכזיותקשר המופיעים במדריך הם יחידות הטלקשר: גורמי חיל  ורמי חיל  ג •

  יני צבתיהם של הקשר"ר, קב  ניםוהטלפו  –י  הדואר הצבאי )מרכזי קשר(, קצין הדואר הצבא

היה אחראי    ,, לימים אל"ם)אז בדרגת סרן  מ"ד טלפונים , אברהם זינגררו  –הקשר הפיקודיים  

 .(1976עד שנת   ת בצה"לחעל התקשורת הניי 

 

 רוזן דניאל  (בדימוס)אל"ם 

 
 .(4/5393-)ג 000vvfw-PMO-PMO-ISAארכיון המדינה    1
ישירים  21בישראל    פעלו  1953ריל  באפ  2 אלף    14ל  קנת קו טלפון עמד עת תינים' להו'תור הממ  ,אלף קווי טלפון 

בין־   עירוניות ־שיחות בין  –  בלבד   היה מקומי   האזרחי  הישיר החיוג  .  תבקשו ישיר  )חיוג  היו באמצעות מרכזנית 
פון האזרחיים היו בני  מספרי הטל  .(1968פברואר  ב  –, ובאופן מלא  1955חלקי ביוני    ןאופ ראל בעירוני הופעל ביש

 . ספרות  או חמש  ארבע, יים, שלושתש






































