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 מבוא

עם המפקדים  ולקיים קשר בכוחותיואמצעי קשר צבאיים חיוניים כדי לאפשר למפקד לשלוט 

לכן  .משמעותיהממונים עליו, אך אמצעי קשר אלה מאפשרים למודיעין האויב לשאוב מהן מידע 

 יר את המידע העובר בהם.תחשוב להס

התבססה הסתרת תוכן  1973בשנת עד מלחמת יום הכיפורים ו 1948צה"ל בשנת  מהקמת

 שנועדו לאפשר למפקד להסתיר חלקי 2,בצה"ל על קודים יםהתשדורות באמצעי הקשר הטקטי

 .אויבהעלולים לספק מידע חשוב ל הודעות

, '1מכשיר קוד קשר מס' 'התבססה ההסתרה הטקטית על  1949ו־ 1948בשנים  במלחמת העצמאות

רדיו, קודים ששונו כל יממה, לפי טלפון ובפשר לקבוע קודים למיניהם לדיבור ביקודים שִא גלגל 

 3קוד מוסכם של שלוש ספרות.

בין מפקדים. בטלפון וברדיו קודים לקשר דיבור טבלאות נעשה שימוש ב 1956בשנת במלחמת סיני 

ובכל יום לחימה נח הומר לשתי אותיות, אחת מהשורה האופקית ואחת מהשורה האנכית, מוכל 

 היו מחליפים את טבלת הקוד.

למלקוד על  1966שהוחלף בשנת  4עשוי משרוול קשיח, ִמְלקֹודב להשתמש עבר צה"ל 1960בשנת 

אמצעי פשוט לשיפור ביטחון כ והוצג בזמנובסיס שרוול פלסטיק גמיש, שיוצר בכמויות גדולות 

מלקוד זה היה בצורת טבלה, ועליה רשומים המונחים (מילות האמת.  5הקשר בתקשורת רדיו.

חלון. כאשר היו מכניסים למלקוד דף  –מונחים) ומול כל מונח    152במלקוד עם שרוול פלסטיק היו  

 
באיתור המסמכים סיועם על    ,ולאל"ם (במילואים) ניר שריג מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  גתלמר יובב  תודתי    1

 .ששימשו בסיס למאמר זה
קבוצות מילים) שיטה של הסתרה המבוססת על החלפת מילים (או "( קודשל צה"ל מבחין בין  הצבאייםמילון המונחים   2

שיטה של הצפנה, אשר "( כתב־סתרלבין  )"במילים, באותיות או במספרים לצורכי קיצור או לצורכי סודיות בהעברת תשדורות
בה אותיות ה־א"ב מוחלפות ביניהן או משנות את מקומן, לפי שיטה ומפתח מוסכמים מראש, כפעולה ידנית או באמצעים 

שימוש "היא    הצפנה  ."או הציוד מיוחד לכך, בהעברת ידיעות, כדי לשמור על הסודיות  שימוש בקוד"היא    הסתרה). "טכניים
מה"ד, -, אג"ממילון מונחים צבאיים , 1-300המטה הכללי, עקד כללי . "בכתב־סתר לצורך העברת ידיעות בסודיות

 ).1980 צבאיים מונחים מילון(להלן:  1980–תש"מ
, העמותה להנצחת חללי שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב: מערכות, שיטות ואמצעיםדניאל רוזן, מיכאל נגל,   3

, עמ' )קשר והתקשובהרוזן ונגל, שבעים שנות חיל  (להלן: 2018–התשע"טיהוד־מונוסון, חיל הקשר והתקשוב, 
91-90 . 

מילון  .מוחלפים מילים וצירופי מילים בצמדי אותיות וספרות" "שיטת הסתרה בקוד על־ידי התקן מיוחד לכך, שבוהוא  ִמְלקֹוד  4
 .קֹודלְ מַ בצה"ל השתרש השיבוש  .1980 מונחים צבאיים

 .233עמ'  ,והתקשוב הקשר חיל שנות שבעיםונגל,  רוזן  5
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לחילות  6מפתח, היו מילות הקוד מופיעות בחלון. את דף המפתח היו מחליפים כל יום או כל שבוע.

 ק, שחור וכך הלאה), עם מונחים אחדים.היו מלקודים שונים (ירו

, קוד 'גזית'התפתח השימוש בקוד  1970משנת הסרבול בשימוש במלקוד בשדה הקרב הביא לכך ש

על אמת שנענד בנרתיק פלסטיק  שנישאיומי למפקדים, טבלה פשוטה של מילות קוד מתחלפות, 

שנות התשעים של המאה העשרים, השימוש בו, הגם שהיה מצומצם, נמשך עד אמצע  היד, כמו שעון.  

 !2007והופסק לחלוטין רק בשנת 

העיסוק בקודים אלה היה ברכה לבטלה. מפקדי צה"ל לא סברו שקודים אלה מעניקים ביטחון של 

 ממש לתשדורות הטקטיות, ומיעטו להשתמש בהם.

זנה הא, בהם התברר כי האויב מפיק מודיעין רב וחשוב מבעקבות לקחי מלחמת יום הכיפורים

בהדרגה הופסק    והדבר מסכל את פעילות צה"ל בשדה הקרב,  רשתות הקשר הטקטיותלתשדורות ב

 .מערכות הסתרה מתקדמותהשתמש באלה, וצה"ל עבר לפשוטים השימוש בקודים 

, מאמר זה מתאר את הקודים הטקטיים העיקריים  שהיו בשימוש צה"ל עד מלחמת יום הכיפורים

 7הכיפורים, שהביאו להפסקת השימוש בקודים אלה.ומציג את לקחי מלחמת יום 

 

 1קוד קשר  –גלגל קודים 

ושימש  , טרם הקמת צה"ל,1948, שנכנס לשימוש בשירות ה'הגנה' באפריל 1קוד קשר  מכשיר

להשתמש  היה איסוריועד לשימוש בחילות (השדה) בשעת פעילות. במלחמת העצמאות ולאחריה, 

לחבר בקוד  ואיפשרמילים, פעלים, מספרים ואותיות הציג בו בין בסיסים קבועים. המכשיר 

 8 משפטים ופקודות בשעת פעילות.

ובו מילים ופעלים לפי סדר  שחורמעגל , ב'–ובו מילים ופעלים בסדר א' אדוםמעגל כלל  המכשיר

ניתן לסיבוב ובו זוגות של מספרים המשמשים תחליפים  פנימימעגל ו 10ל־ 0ב' וכן ספרות בין –א'

 את המעגל המסתובב. קבעבורג מהדק . 82ל־ 11בין  –למילות ההודעה הרצוייה לשידור 

ה מחברים שעות נקבעת מילה אחת מן המעגל השחור כמילת מפתח שבעזרת 24לכל יממה בת 

 ומפענחים את המברקים. ההודעה לשידור הופכת לספרות.

זהו המספר שישודר  –קובעים את אחד המספרים במעגל המסתובב מול מילת המפתח להסתרה, 

קוראים את המילים הדרושות לחיבור ההודעה/המברק ורושמים כתחליף  השחור במעגל ראשון.

 להם, במקומן, את המספרים שרשומים מולן.

 
התקן   . Slidexבשם במלחמת העולם השנייה, בצבא בריטניה הוא חיקוי של התקן דומה שהיה בשימוש מלקוד   6

 בשימוש צבאות נאט"ו וצבאות ברית ורשה עד שנות השישים של המאה העשרים. גם דומה היה
עשה צה"ל שימוש במגוון כתבי סתר לרמות הטקטיות, שהעיקריים בהם היו בעשרות השנים הראשונות לקיומו   7

כתב סתר בשיטת ה'צמדים' (החלפת אותיות לפי טבלה של צמדי אותיות, המשמשת כמפתח), וכתב סתר בשיטת 
ה'תשבץ' (הסתרה על בסיס שינוי סדר אותיות: כותבים על טופס תשבץ ריק את המידע הגלוי בשורות. המידע 

פעם אחת  השתמשויתקבל מקריאת העמודות לפי סדר מסוים שנקבע לפי המפתח התקופתי. בכל תשבץ  המוצפן
 . מאמר זה עוסק בקודים בלבד, ולא דן בכתבי סתר אלה.בלבד)

 .372-373, עמ' 1998 קיבוץ דליה, ,הוצאת "מערכת", לקסיקון למונחי קשרמקור: גבי שריג,   8
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 'מעגל אדום התחלה'תחילה את המספר שמול המילים  שידרו האדוםיש מילה נדרשת במעגל אם 

 שידרו תחילה –אם כלל המברק/ההודעה מספרים  9וכך גם לנהוג בסיום השימוש במעגל האדום.

 10וכך גם בסיום שידור הספרות. 'ספרות התחלה'את מספר הקוד שמול המילים 

את התוכן לפי יתר  פיענחפענוח כוון הקולט את המספר הראשון מול מילת המפתח ואחר כך  לשם

 המספרים.

 ספרות כל אחת. 5בקבוצות של  שודרהההודעה/המברק 

 

 , מדגם מתקדם1קוד קשר 
 מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

 

 קוד אריה

, ףבמגוון קודים, בעיקרון דומה: אוצר מילים מודפס על דנעשה שימוש  לאחר מלחמת העצמאות

 כאשר צמד אותיות (שורה וטור) תיאר את המילה המוסתרת.

, ששימש את חטיבת הצנחנים בסיני במלחמת סיני קוד 'אריה' ניתן להציג את דוגמה לקוד כזהכ

 .1956בשנת 

 
 ).8(עם הספרה  מעגל אד' הת'בדגם בתמונה רשום   9

ובמעגל השחור רשום   ,אותיות סוף־ואותיות התחלה  הדגם בתמונה הוא גרסה יותר מתקדמת, בו במעגל האדום רשום    10
 . ספרות סוף ־ו ספרות התחלה
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 סיני מלחמת, הצנחנים חטיבת, השלישי הלחימה ליום 'אריה' קוד

 / http://www.202.org.il ,202 הצנחניםד"ר אריה גילאי, אתר  באדיבות

 

 11שרוול קשיחב מלקוד

ם קרובות ומשנים מצב המפתח לאחר ימחליפים מפתח לעיתמלקוד, בו משתמשים בצורה נבונה, 

על המשתמש  אמור להסתיר תוכן מידע המועבר בו לתקופה של שלוש עד ארבע שעות.כל הודעה, 

 במלקוד להניח שאחרי זמן זה האויב עלול לפענח את המידע המועבר.

ר הוא אוצ  –המודפס משני צדדיו    –מורכב ממסגרת קבועה ושני לוחות נעים: הלוח העליון    דהמלקו

 המילים של המלקוד. הלוח התחתון הוא לוח המפתח.

 

 
 המלקוד(להלן:  1960 –מפקדת קצין קשר ראשי, תש"ך  – אג"מ/מה"ד, המלקוד, 42-7תורתית ת  חוברת־יסוד  11

 . 16-2491/1997 ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון .)1960
 

http://www.202.org.il/
http://www.202.org.il/
http://www.202.org.il/
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 י לוחות נעיםנמבנה מלקוד בשרוול קשיח: ש

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון3, עמוד 1960 המלקודמקור: 

מרמת הפלוגה, בסיורים,   –המלקוד נועד לשימוש בעוצבות שריון מרמת המחלקה, ובעוצבות חי"ר  

חסימות ותצפיות, ולשם שיחות בין מפקדים. עד לרמת הגדוד השימוש במלקוד היה עד ליצירת מגע 

 במלקוד נדרש גם בזמן הקרב. ושעם האויב. מעל רמות הגדוד, השימ

סוגים של אוצר מילים: מלקוד ירוק הכיל אוצר מילים לחי"ר, מלקוד בצה"ל השתמשו בשלושה 

צד   לשחור הכיל אוצר מילים לחש"ן ומלקוד לבן הכיל אוצר מילים לחת"ם. בלוח העליון הודפס בכ

בצה"ל היו שני סוגי לוחות: באחד מלקוד חי"ר (ירוק) בצד אחד ומלקוד חש"ן . אוצר מילים שונה

 לקוד חי"ר (ירוק) בצד אחד ומלקוד חת"ם (לבן) בצד שני.(שחור) בצד שני; בשני: מ

 
 מלקוד חי"ר (ירוק) –אוצר המילים לוח 

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון18, עמוד 1960 המלקודמקור: 
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צמדים בכל טור. בצד ימין  28טורים של צמדי אותיות,  27מפתח המלקוד הוא דף עליו מודפסים 

משבצות  42שורות, סה"כ  7טורים המחולקים ל־ 6קבוצות של משבצות, בכל קבוצה של הדף שתי 

 בכל קבוצה.

 
 מלקוד: גיליון מפתח 

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון21, עמוד 1960 המלקודמקור: 

 

 

 
 הרכבת גיליון המפתח על הלוח הנע התחתון, וקיפולו על הקו השחור

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון7, עמוד 1960 המלקודמקור: 
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.  17432671הופגזנו בנ"צ : ההודעה: (על פי המלקוד שלהלן) השימוש במלקוד היה מסורבל. לדוגמה

, הופגזנו  ג]  –  45[  ארבע חמשספרות  ב],    – [זב  אב בועזאותיות ז[א],    מלקוד ירוק, שודרה:  פצועים  11אבדותינו  

 – [כי , כרמל יונה הו] – 1[ , הגר וו]17432671[  ספרות אחד, שבע, ארבע, שלוש, שניים, שש, שבע, אחד בנ"צ

  ., עבור]3 –[אי , כרמל יונה, אלף יונה ]2

 

מלקוד חי"ר (ירוק)הדגמת שימוש ב  
,  565/1961-98, באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 1960הוראות הפעלה מקוצרות למלקוד, אפריל מקור: 

57עמ'   

 

הדרכת השימוש במלקוד כללה, בנוסף לתרגול בעבודה הטכנית של הסתרה ופענוח באמצעות 

בין מה אין צורך להסתיר ומה נדרש להסתיר, הדיון רחב בדוגמאות שימוש במלקוד, כדי למלקוד, 

השיקול מה להסתיר  שהקוד לא יישבר בקלות בידי האויב.ואיך עושים זאת ביעילות מירבית, כדי 

כללי ההסתרה היו:  באחריות המפקד, ולא באחריות האלחוטן או הקשר. הומה לומר בגלוי הי

בר בגלוי דוסתמי, לא להסתיר את הידוע לאויב, לא להסתיר שמות עצמים ול תמציתי, ניסוח קצר

 יש להסתיר את שניהם), והעיקר: לחשוב. –שעניינים קשורים זה בזה כעל פעולתם (
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 דוגמאות לשימוש נכון במלקוד

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון14, עמוד 1960 המלקודמקור: 

 

 12גמישמלקוד בשרוול 

 ובו הושחל דף נייר, הוא המפתח. על השרוול הודפסו משני צדדי  קמלקוד זה הורכב משרוול פלסטי

משבצות בכל טור. משמאל לכל טור פס שקוף, דרכו ניתן  22טורים אנכיים, עם  9אוצר המילים: 

שורות של צמדי אותיות ושורה אחת של  22המפתח היה  לראות את צמדי האותיות של המפתח.

 צמדים. 22מסודרות בטורים אנכיים, בכל טור  והוראות הפעלה. השורות הי

כל צד של השרוול הודפס אוצר מילים שונה. צד אחד, שחור, היה אחיד לכל כוחות חלק המרכזי בב

: ירוק לתחזוקה, חום לתנועות, סגול לחיל הים, אדום להג"א. חיל עודיהיבשה. הצד השני היה יי

הנחיות ו 'חלונות' להזזת המפתחהשרוול בשולי  יו.דהאוויר השתמש במלקוד תכלת משני צד

 שימוש.

לאורך חלקו העליון של מלקוד שחור וחלקו התחתון של מלקוד צבעוני פס שקוף, במרכזו שני קווים 

 אנכיים בצבע הרקע. תפקידם לסמן את מצב הצבת המפתח.

הסימון לשם הכנת המלקוד לפעולה השחילו את המפתח לשרוול, הציבו את שורת ההערות מול קווי  

בכל הודעה שינו את מצב המפתח על ידי קביעת מספר  במרכז הפס השקוף וקיפלו את השוליים.

 .י קווי הסימון בפס השקוףנאחר בין ש

 
ארכיון צה"ל ומערכת  .)1970 המלקוד(להלן:  1970יולי  –תמוז תש"ל , המלקוד, 44-7 הכללי, עקד קשר המטה  12

 . 47-2491/1997 הביטחון
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 מראה כללי –מלקוד בשרוול גמיש 

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון33, עמוד 1970 המלקודמקור: 

 

 
 המרכזיהחלק  –מלקוד בשרוול גמיש 

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון33, עמוד 1970 המלקודמקור: 
 

 
 בשרוול גמיש: קיפול השוליים לשם ייצוב המלקוד דמלקו
 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון13, עמוד 1970 המלקודמקור: 
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כל קבוצת צמדים האות הראשונה של הצמד זהה. שני קווים אופקיים שחורים ועבים מפתח, בב

בעת הפענוח יש לאתר את המונח על פני לוח המודפסים על המפתח מפרידים בין קבוצות הצמדים.  

ר הצמד המבוקש הוא זפ, יש שאוצר המילים בעזרת שני הקווים העבים השחורים: לדוגמה: כא

השחורים צמד אשר האות הראשונה בו היא ז, ואז יש להוליך את העין  למצוא בין שני הקווים

 בכיוון אנכי למציאת הצמד המבוקש באותו טור.

 
 פענוח בעזרת מלקוד: מציאת הצמד המבוקש

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון16, עמוד 1970 המלקודמקור: 

 

 

 דוגמה לשימוש מושכלבשרוול גמיש:  דמלקו
 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון30, עמוד 1970 המלקודמקור: 

 

אחד השימושים החשובים במלקוד היה אימות וזיהוי: לוודא שיחידה נתונה משתייכת לכוחותינו, 

 לזהות לאיזו יחידה משתייכת תחנת רדיו נתונה. 
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ציין מהמפתח, צמד ספרות הבקשת אימות כללה ציון סוג המלקוד (צבע), צמד אותיות המציין את 

'גרור'). כאשר המענה היה   –את מצב המפתח, צמד אותיות המסתיר מילה כלשהי במלקוד (לדוגמה  

 צמד אותיות המסתיר אותה מילה במצב מפתח אחר.

 
 דוגמה לאימותבשרוול גמיש:  דמלקו

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון20, עמוד 1970 המלקודמקור: 

 

 בקשת זיהוי נעשתה באמצעות בקשה 'תן זיהוי', והמענה היה שם היחידה המוסתר.

 
 דוגמה לזיהויבשרוול גמיש:  דמלקו

 , באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון21, עמוד 1970 המלקודמקור: 

 

 'גזית'קוד 

, בכל לשימוש רחב 1970, בתחילה רק לביטחון שוטף, ובשנת 1969נכנס לשימוש בשנת קוד 'גזית' 

ולמטרות אימות וזיהוי.  בעיקר כקוד למפקדיםלאחר מלחמת יום הכיפורים שימש  .הדרגים

 מלחמת לבנון השנייה. י, אחר2007בשנת  השימוש בקוד 'גזית' בוטל לחלוטין

י צמדי אותיות, כאשר המשדר נדרש נאוצר מילים מצומצם, ומול כל מילה ש על התבסס הקוד

היו שלושה סוגי  ., ולהשתמש בצורה שווה בשני הטוריםמילה צמד אותיות מטור אחרלבחור לכל 

: 'גזית' לשימוש כללי, 'ארז' למערך התחזוקה, 'אתגר' , שנבדלו זה מזה באוצר המיליםקודים

 למערך הארטילריה, 'אדיר' למערך ההנדסה.
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הדף היומי. המפתח היה מקופל דף מפתח לשבוע ימים כלל שבעה חלקים. כל חצות יום החליפו את  

 שהוצמד לאמת ידו של המשתמש. קבתוך שרוול פלסטי

 .2007ויצורו הופסק בשנת  ,השימוש בקוד זהלאחר מלחמת לבנון השנייה הופסק לחלוטין 

 

 
 צד א –קוד 'גזית' 

 1244-1041/1984, באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
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 צד ב –קוד 'גזית' 
 1244-1041/1984, הביטחוןבאדיבות ארכיון צה"ל ומערכת 

 

 
על  'גזית', קוד , חזית הדרום, מלחמת יום הכיפוריםהאלוף אברהם ַאָדן (ְּבֶרן) 162אוגדה  מפקד

 אמת ידו השמאלית
 15/4053/5באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, אוסף דובר צה"ל, 
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 על אמת ידם הימנית 'גזית', קוד 1982מפקדי צה"ל במלחמת שלום הגליל, 

  162ה דאוגמפקד , שרון אריאל  רובין, שר הביטחוןן ואל"ם (לימים אלוף) דור 500: מח"ט לשמאל מימין
 תא"ל (לימים אלוף) מנחם עינן

 ,, דבירביתן־, כנרת, זמורהבמלחמת שלום הגליל 500סיפורה של חט'  :אנחנו על השחורברקאי,  םיראב מקור: 
 2016 –תשע"ז 

 

 מפנה בהתייחסות לקודים – מלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים, מלחמה קשה ועקובה מדם, חשפה את אי ההתאמה של מערכות הקודים, 

פיתוח והצטיידות בפתרונות טכנולוגיים ניעה מהלך של  ת, לתנאי שדה הקרב, וה'גזית  'מלקוד וקוד

 והפסקת השימוש בקודים אלה.

הקדישה תשומת לב לנושא   13ממלכתית לחקר מלחמת יום הכיפורים,הה  רחקיהועדת אגרנט, ועדת  

בטחון הקשר בצה"ל, במיוחד ברמות הטקטיות הלוחמות, ומסקנתה הייתה שנדרש שינוי מהותי 

 בנושא זה.

עלה הן בעדותו של הקשר"ר דאז, תא"ל (לימים אלוף) שלמה  'גזית'נושא השימוש במלקוד ובקוד 

 ענבר, והן בדו"ח המסכם של ועדת אגרנט.

מלקוד בשלמה ענבר, הסביר בעדותו לוועדה את מגבלות השימוש ף) (לימים אלוהקשר"ר תא"ל 

 : 'גזית'וקוד 

אני רוצה להראות לכם מה זה מלקוד של היום. מלקוד דהיום, ויש לנו שמונה כאלה, זה  "

עליו יש מילים קבועות ואותיות ממוספרות. יש מפתח שמונח בפנים   קכולל שרוול פלסטי

ומתחלף פריודית. וזה אמצעי שאם אתה משתמש אתו טוב, אתה יכול מספר די הרבה של  

נאי שכל המערכת משתמשת בסדר.  תשאתה רוצה. ב  מהשעות להיות בטוח שהאויב לא שומע  

 
נשיא בית המשפט העליון ד"ר שמעון אגרנט. חברי הוועדה הנוספים היו השופט משה לנדוי,  בראש הוועדה ישב   13

 מבקר המדינה ד"ר יצחק נבנצאל, הרמטכ"לים לשעבר רב־אלוף יגאל ידין ורב־אלוף חיים לסקוב.
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ם בצד אחד ומשתמשים בו ליום או  שבדרך כלל שמי – הנוהג הוא לא טוב  – אבל מה הנוהג 

יומיים, ואז מצד שני משתמש באותו מלקוד שלך. דבר אחד צריך לזכור, שכבר ביום הראשון  

או לקראת היום השני, מלקודים כאלה נתפשו בכמויות במעוזים. ואני לאחר המלחמה  

תחקרתי את סא"ל אסף יגורי, שהיה בשבי, על מנת לראות, לפי השאלות שלהם, במה  

תעניינים ומה הם יודעים, ומסתבר, שהם תחקרו אותו ושאלו אותו על הקודים שלנו....ושוב  מ

ה לתת אמצעים לגייסות, ודבר שני זה צורת השימוש, והרצון שלהם  זאני אומר, דבר אחד 

אלה שני דברים אחרים. אני אומר בכנות שקשה היה   להשתמש והיכולת שלהם להשתמש.

השני למלחמה שלו, כשהוא נכנס ממש לקרב ולתוך אש, שהוא  לצפות מאיש מילואים ביום 

ישתמש בצורה מושכלת בקודים, אם הוא בכלל משתמש בקודים..... בנסיבות המלחמה  

הזאת, לא היה שימוש בקודים. אבל היו מקרים שכן היה שימוש בקודים, ואת זה ראינו גם  

 מתוך ההקלטות וההאזנות. 

. 

. 

כאן זה תולדה של סליידקס בריטי שזכור לך וודאי, וערכו על זה ניסיונות   ם שאתם רואי מה

שהוא היה  כוניסיונות שונים, על ידי טובי האנשים. טליק למשל עשה מאמצים עצומים 

בגייסות השריון להכניס מלקוד לעבודה. ברן עשה מאמצים עצומים להכניס את המלקוד,  

ת לכפות על האנשים להפעיל אותו. ואז עברנו  והגיע למסקנה שהוא לא יכול מבחינה טכני

, ואגב, כל מה שיותר פשוט להפעלה יותר פשוט לשבירה. זה  ]'גזית'[קוד  לדבר יותר פשוט  

 " כלל. זה יחס ישר.

את החשיבות של הצטיידות מדוע השתמשו בקודים על אף חוסר יעילותם והמשיך והסביר    הקשר"ר

 :,לשימוש בקודיםכתחליף  ,באמצעים טכנולוגיים מתקדמים

והייתי אומר שאני, דעתי המקצועית היא, הפתרון שהיה צריך להיות, ושלא נעשה משתי  "

סיבות: חוסר ידע טכנולוגי, וגם התקציבים העצומים שהיו דרושים לכך, והפתרון שאנחנו  

 14" גם האטמוספירה וגם הכרה תקציבית... בלי חוכמות. , הולכים עליו היום הוא

 ביטחון הקשר בצה"ל: בחריפות את אי השמירה על מבקר ועדת אגרנטהדו"ח המסכם של 

טחון הקשר הייתה בשפל המדרגה, הן לפני מלחמת יום הכיפורים  ירמת בטחון השדה וב"

ב למד רבות מהאזנה  .... ניתן ללמוד שהאויXXXוהן תוך כדי המלחמה... לפי מוצג 

. בשטח זה בוצעו עבירות בטחון חמורות,  'מלקוד'לכוחותינו. כוחותינו כמעט ולא נזקקו ל

יב. למזלנו, לא עיכל האויב במשך  אפשרויות ההאזנה הבלתי מוגבלות של האו ח וזאת לנוכ

 הקרב את כל אשר קלט. 

. 

. 

טחון קשר, כאילו כל מערכות התקשורת של  יא בושנהגו בנ – בכל הדרגים  –מפקדים רבים 

. ולא כך הוא המצב: למעשה אין כמעט  םצה"ל, היו מחוסנות מחדירת גורמי מודיעין עויני

 
העדות   .43עד    41, עמ'  1974פברואר    19בפני ועדת אגרנט,    , קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי,עדות תא"ל שלמה ענבר  14

זמינה באתר ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, בכתובת 
http://www.archives.mod.gov.il/docs/agranat2/Pages/default.aspx  

http://www.archives.mod.gov.il/docs/agranat2/Pages/default.aspx
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או שיחות, ומקבליהם השתמשו  יזמי המברקים  ...מערכת קשר שאינה חשופה לחדירה

באמצעי קשר ללא התחשבות באפשרות חשיפה זו... לא קיים היה גורם מוסמך שתפקידו היה  

טחון הקשר הובטח בכל מקרה. כתוצאה מכך לא אובטחו, לעתים קרובות, לא  ילוודא שב

 תוכן התשדורת.   לא היזם ולא המקבל, מפקדתם, מקומם ואף 

. 

. 

טחון קשר הוא אחד השטחים הפרובלמטיים  יתא"ל ענבר ציין בפנינו כי בקצין קשר ראשי 

ל באמצעי  יעי בין הצורך בשימוש מהיר ויעבביותר הקיימים בכל צבא, וזאת בגלל הניגוד הט

טחון הקשר. התחום הפגיע במיוחד הוא מן  יהקשר, לבין ההכבדה כתוצאה מיישום אמצעי ב

כן ברמות אלו כמעט ולא קיים ציוד מתוחכם.  הרמה האופרטיבית והטקטית כלפי מטה, ש

 לדעתו, בסופו של דבר, כל הנושא הוא ענין של משמעת וחינוך של מפקדים...

. 

. 

עם הערכתנו לקיום אמצעי קשר יעילים ביותר בזמן המלחמה, הרי חובה לחזור ולהזהיר  

על כל מה    טחון קשר, עלול הצבא לסבול בצורה העולהישבגלל אי הקפדה על ביצוע חוקי ב

 ביודעין על חוקים אלה. ברשמשער המפקד העו

. 

. 

כל חייל חייב לראות עצמו כאיש ביטחון שדה וקשר... על החייל לדעת שפגיעה בפקודת  

כדי   .... הפיקוד הבכיר חייב לעשות הכלדינה כהתרשלות לנוכח האויבהקבע בנושא זה 

 15... " ן אף את כושרו לפקד..חת יעמיד למבאובז לשנות את המצב

 על הפער הטכנולוגי, פיתח חיל הקשר והאלקטרוניקה התגבר מלחמת יום הכיפוריםמ כלקחואכן, 

אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים המאפשרים תקשורת חסינה מחדירת גורמי מודיעין דרה של יס

, וצייד חלקים חשובים של הרמות עוינים מבלי לפגוע בשימוש המהיר והיעיל באמצעי הקשר

השימוש בקוד 'גזית' נמשך עד מלחמת . השימוש במלקוד פסק לחלוטין הלוחמות באמצעים אלה.

 לבנון השנייה.

 ומסוג מלקוד א בקודיםאיננו משתמש עוד צה"ל . טחון הקשר בצה"ל השתנה מאז לבלתי הכריב

 .'גזית'

 

 סיכום

רמות בכירות לבין קודים מהקמתו הבחין חיל הקשר בין כתבי סתר שנועדו להעביר מידע בין 

 לשימוש טקטי.

 
מלחמת יום הכיפורים, דין וחשבון חלקי נוסף: הנמקות והשלמות לדו"ח החלקי מיום ט' בניסן  –ירה ועדת החק  15

. הדו"ח זמין באתר ארכיון צה"ל ומערכת 184-179, עמ' 1974–תשל"ד –), כרך ראשון, ירושלים 1.4.1974תשל"ד (
   http://www.archives.mod.gov.il/docs/agranat/Pages/default.aspxהביטחון, בכתובת 

 

http://www.archives.mod.gov.il/docs/agranat/Pages/default.aspx
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שהייתה בשימוש צה"ל מתחילת מלחמת העצמאות ועד לאחר  לשימוש טקטי מערכת הקודים

מלחמות יום הכיפורים הייתה מסורבלת, קשה לתפעול בתנאי שדה, וספק באם סיפקה ביטחון 

 קשר, ולו מזערי.

קשר, אך בתנאי קרבות השריון המהירים צה"ל הטיל על מפקדי השדה את החובה לקיים ביטחון 

 של מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, הדבר לא היה ניתן לביצוע.

בדרג הפנים את החשיבות המבצעית של ביטחון קשר    צה"ל התעשת בעקבות מלחמת יום הכיפורים,

והחליף   והשפעתה על הישגיו בלחימה, השקיע בנושא ביטחון הקשר משאבים לא מבוטלים,הלוחם  

את מערך הקודים במערך אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שהביאו שיפור ניכר בביטחון הקשר 

 השימוש בקודים הופסק לחלוטין. בצה"ל מבלי לפגוע בשימוש המהיר והיעיל באמצעי הקשר.

שונות לגמרי מאלה עמם התמודד בעבר, מידע הגנת וצה"ל של היום מתמודד בבעיות ביטחון קשר 

בעידן הסייבר, התמודדות כוללת  הגנת מידע  ב  לעיסוקקודים וכתבי סתר  ב  מעיסוק  התרחבנושא  הו

 בה מושקעים מאמצים לא מבוטלים. 

והפנים את החשיבות הקריטית של  נראה כי צה"ל הסיק מסקנות מלקחי מלחמת יום הכיפורים

  מידע. הגנתמידע ואת המאמץ הנדרש כדי להגיע לרמה גבוהה של  הגנת

מידע, החיונית  הגנתלשם השגת רמה גבוהה של  .המידע הגנתת לבדה תפתור את נושאי לא משמע

נדרש להשקיע משאבים לא ולמנוע אבדות מיותרות,  כדי להבטיח את כושר הפעולה של צה"ל

 מבוטלים בטכנולוגיה ובמערכות מתוחכמות לשם השגת מטרה זו.

  

 


