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 תעודת זהות
עלה ארצה  . שם סיים את חוק לימודיו, בלובלין שבפולין 1914אברהם זינגר נולד בשנת •

 .והתגורר בחיפה 1934בשנת 

"  אורטורק"עד הקמת המדינה עבד במחלקת ההנדסה של הדואר המנדטורי ובחברת •

 .שעסקה בייצור ציוד טלפוני

 .והשתתף בפעולות ובמבצעים שונים" הגנה"במקביל היה חבר פעיל ב•

עמד בראש חולייה שפשטה על מחסני הדואר בחיפה ובאיומי נשק הוציא ציוד טלפוני  •

 ".הגנה"עבור ה

ומונה למפקד מחלקת הטלפונים  , לחיל הקשר, ל"במלחמת העצמאות התגייס לצה•

 .ביחידת הקשר של חזית הצפון

,  בדרגת סרן( א"קט)בסוף המלחמה הועבר למטה חיל הקשר ומונה לקצין טלפונים ארצי •

בהמשך מונה לראש ענף מערכות נייחות ועם הפיכת הענף למחלקה מונה לראש 

 .ם"המחלקה בדרגת אל

 .  שנות שירות 40לאחר , 1978ל בשנת "פרש מצה•

 .ושישה נכדים( איילת)ובת ( אשר)ונולדו להם בן  לינקהנשא לאישה את •

 .72בגיל  1986אברהם הלך לעולמו בשנת •



 תחנות בשירות הצבאי

כמפקד מחלקת   1948אברהם מתחיל את שירותו הצבאי בשנת •

 .הטלפונים ביחידת הקשר של חזית הצפון

( א"קט)בסוף מלחמת העצמאות מתמנה לקצין טלפונים ארצי •

 (.מטה חיל הקשר בשרונה)ר "במפקדת קשר

מוקמות ביוזמתו יחידות טלפונים מרחביות בפיקודים   1951בשנת •

 .א"לקטבכפיפות , (קצין טלפונים מרחבי) מ"קטלל בשם "ובמטכ

ר  "לענף מערכות נייחות במפקדת קשר א"קטהופך  1958בשנת •

 .ל"ואברהם מתמנה לראש הענף בדרגת סא

מוקמת מחלקת מערכות נייחות ואברהם מתמנה לראש   1971בשנת •

 .ם"המחלקה בדרגת אל

מתן קשר   –המחלקה / הענף /  א"הקטהמשימה העיקרית של •

באמצעות התשתית של דואר ישראל  , ל"טלפוני אמין ליחידות צה

 .תוך שילובה במערכות התקשורת הצבאיות, משרד התקשורת/ 



 אברהם בראשית דרכו הצבאית

 (א"קט)קצין טלפונים ארצי 



ק  "כמה מהנושאים המרכזיים הרשומים בהיסטוריה של חי

 :על שמו של אברהם זינגר 
 

 (.מים"קטל)הקמת יחידות הטלפוניים המרחביות •

 .ל לרשת הטלפונים הארצית"חיבור המחנות והמפקדות של צה•

ל הפרוסות בשטח  "חיבור יחידות צה –" הורדות דואר"•

 .למערכת הטלפונים הארצית

" תיבות טלפון"כעין  –( נקודות פיקוח היסעים )  קים"נפ•

י "לפיקוח ולהכוונת שיירות צבאיות ע, בצמתים מרכזיים

 .המשטרה הצבאית

ל החדשים לאחר מלחמת ששת "הקמת תשתית לבסיסי צה•

 .הימים

שבע לרפידים  -קרקעי מבאר-הנחת כבל קואקסיאלי תת•

 .בתקופת מלחמת ההתשה, שבסיני



 שבע לרפידים שבסיני-כבל קואקסיאלי מבאר
 (מ "ק 200) 



 אברהם זינגר בפעולה

 בקציעותקרקעי -קצה כבל תת
 ומיקום הציוד הנושא 

 (בהכנות למלחמת ששת הימים ) 
 קצה כבל תת קרקעי מצרי

 (בסיני)בסיס -אום-בתרת
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